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KIRÁLY LÁSZLÓ 
A z  induló

A L eveleskönyvből
Amikor indulsz, 
folyton kisiklik kezedből 
búcsú, borotva, útlevél, 
az ing, az ég.
Nahát akkor, most, ugyebár 
minden végleg eldől.
Szóval mindörökre.
Vagyis találkozunk-e még.

Ezek a túlkorai szavak. 
Fogmosás, idegeskedés. 
Állandóan késő vonatok, 
repülőgépek.
Elintézetlen párbajok, 
a fiúk, az asszonyok, és 
egy gyerek,
ki ádázul nyomodba léphet.

A partir d est m ourir un  peu 
pörölycsapása
valami dögnagy vaslemezen, 
mint egy istenhozzánk.
És sehol senki 
e büdös életben, hogy lássa: 
úgy viszünk el valamit, mintha 
mindent visszahoznánk.

Egyre nehezebb, 
dühítőbb, megfoghatatlanabb. 
Mindjárt elbőgöd magad, 
haragtól, szerelemtől.
A zt hitted: acél 
— s most minden mint a hab. 
Maradnál. S indulsz.
S lassan kisiklik kezedből.

2001. június 16.

•  Szász László novellája
•  Lászlóffy Csaba drámája

•  Király Emőke tanulmánya
•  SERÉNY MÚMIA

POMOGÁTS BÉLA

Irodalom — 
identitás
fenntartó 
hagyomány
Vajon miért beszélünk annyit és oly sok

szor a nemzeti identitásról, egyáltalán az 
emberi személyiség és közösség identitásá
ról? Mert az kétségtelen, hogy az évszázad- 
és évezredforduló, a ránk köszöntő történel
mi korforduló közbeszédének egyik kulcs
szava az identitás, az önazonosság lett. A sok 
évtizedes szovjet ideológiai és politikai el
nyomás alól felszabadult közép-európai 
nemzeteknél különösen, hiszen a kommu
nista indoktrinádó és az ideológiai diktatúra 
mindenütt megtörte vagy eltorzította a tör
ténelem medrében kialakult nemzeti identi
tásokat.

A nemzeti önazonosságot pusztító vagy 
csak eltorzító zsarnoki rendszereknek két

szélső következménye volt. Egyrészt: az in
ternacionalizmus, de valójában a szovjet 
nagyhatalmi érdekek jegyében a hatalom 
mindent veszedelmes és üldözendő nado- 
nalizmusnak deklarált, ami a természetes 
nemzeti érzések és hagyományok körébe 
tartozott. így történt ez Magyarországon, 
Lengyelországban, Csehországban, Horvát
országban és Kelet-Németországban, külö
nösen pedig az elnyomott közép-európai 
kisebbségek, így az erdélyi, a felvidéki, a 
kárpátaljai, a vajdasági magyarok, a jugo
szláviai albánok, a csehországi németek, a 
bulgáriai törökök esetében. Ezekkel a nép
csoportokkal szemben a nemzeti identitás 
lerombolásának technikája különös kegyet
lenséggel működött. Másrészt az úgyneve
zett "szodalizmus" leple alatt intoleráns és 
virulens szélső-nadonalista rendszerek jöt
tek létre, elsősorban Romániában, de Szlová
kiában és Jugoszláviában is, ahol a nagy
szerb nadonalizmus etatista öröksége irá
nyította az állami politikát.

Mindennek következtében a közép-eu
rópai nemzetek hagyományos történelmi és 
nemzeti identitása szinte mindenütt meg-
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folytatás az 1. oldalról

rendült és veszélybe került. Az 1989-1990- 
ben bekövetkezett történelmi változások 
ezért mindenütt napirendre tűzték a nemzeti 
identitás helyreállításának ügyét. Időközben 
azonban egy másik fenyegetés is feltűnt a 
látóhatáron, éppen az általános demokrati
zálódás és a nyugati civilizáció körében tör
ténő újólagos elhelyezkedés következtében. 
A mostanában sokat emlegetett globalizáci
óra gondolok, amely az egykori szovjet ha
talmi övezet országaiban új és természetesen 
a szovjet világban elterjedt eljárásokhoz ké
pest jóval modernebb, demokratikusabb, kö
vetkezésképp  népszerűbb eszközökkel 
dolgozik. Ez a globalizáció új civilizációt hoz, 
ennek életmódbeli, ízlésbeli, kulturális és mo
rális szokásaival. Nehezen lehetne kijelenteni, 
hogy a globalizádós "gőzhenger" nem jelent 
veszélyt az éppenhogy új erőre kapó hagyo
mányos közösségi identitások számára.

Talán ezért is kell beszélni arról, hogy 
miként lehet a korábbi: "szovjet-típusú" és az 
újabb: "piacgazdasági" globalizáció ártalma
ival szemben mozgósítani azokat a kulturá
lis (és erkölcsi) hagyományokat, amelyek 
mindig is védelmezték és fenntartották a kö
zép-európai nemzetek önazonosságát, így a 
magyar és természetesen az erdélyi magyar 
identitást. Vagyis az irodalomról beszélek, 
arról, hogy a magyar irodalom és a magyar 
nemzeti identitás, a magyar irodalom és a 
magyar történelem között milyen természe
tes és teremtő kapcsolatok jöttek létre, mióta 
a magyar középkorban és főként a török ve
szedelmek és hódoltság korszakában a ma
gyar nemzeti irodalom kifejlődött és létre
hozta első nagy értékeit. Valóban, irodal
munk és történelmünk szinte folyamatosan 
tanúsítja, hogy azok között a fogalmak kö
zött, amelyeket a magyar történelem szente
sített és a közmegegyezés elfogadott, a 
nemzet és az irodalom fogalma egymással 
mindig szoros kapcsolatban állt. Teremtő 
kölcsönösség jött létre közöttük, egyfelől a 
nemzeti történelem és azok a törekvések, 
amelyek a múló évszázadok során érvénye
sülni próbáltak, és igen gyakran vereséget 
szenvedtek, mindig is meghatározták iro
dalmunk vállalt feladatait és küldetéstuda
tát, többnyire abban az értelemben, hogy 
magának az irodalomnak kellett helyreállí
tania a nemzet megbomlott lelki egyensú
lyát és közösségi identitását, az irodalomnak 
kellett éppen a lelki egység körében újra lét
rehozni az erőszakosan megtört politikai és 
kulturális egységet, másfelől az irodalom 
konstituálta azokat a személyiségjegyeket, 
amelyek összessége a m agyar közösség 
nemzeti jellegét teszi.

Következésképpen az "irodalom" és a 
"nemzet" fogalompárosa valósággal Janus- 
arcként néz reánk a magyar múltból: ami az 
egyik oldalról szemlélve egy történelmi em
berközösség küzdelme a megmaradásért, az 
a másik oldalról magasrendű művészi érté
kek történeti folytonossága és rendszere. 
Ami az egyik nézetben eszme és szenvedély, 
poétika, n árrá dó  és dramaturgia, az a másik 
nézetben emésztő küzdelem  avégett, és 
gyötrelem amiatt, hogy tizenötmillió ember 
nemzetként találjon otthonra a nemzetek kö
zösségében, és képes legyen kibontakoztatni 
a maga szellemi és erkölcsi értékeit.

Irodalmunk azt az otthonosságot, mond
hatnám így is: az otthonosság polgárjogát 
mindig is az európai kulturális, szellemi kö
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zösségben kívánta megszerezni és érvénye
síteni. A magyar irodalom nemzeti aspirációi 
sohasem fordítottak hátat az európai kultú
ra, az európai szellemiség eszményeinek és 
követelményeinek. Magyarság és európai
ság a mi irodalmunk történetében mindig 
együttesen jelent meg vagy éppenséggel 
összebékült egy összegzést és összhangot 
kereső szellem égboltja alatt. Balassi Bálint, 
Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dániel, Csokonai 
Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 
Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Madách 
Imre, Eötvös József, Kemény Zsigmond és 
Jókai Mór éppúgy egy európai magyarság 
(vagy magyar európaiság) alkotó képviselői 
voltak, mint huszadik századi nagyjaink: 
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi De
zső, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Kas
sák Lajos, Kós Károly, József Attila, Illyés 
Gyula, Németh László, Radnóti Miklós, 
Weöres Sándor és Pilinszky János.

Irodalom, magyarság és európaiság fo
galma a magyar történtemben, a magyar
ság történelmében mindig is összetartozott, 
és természetesen összetartozott az elszakí
tott magyarság, így az erdélyi magyarság 
történelmében is. Ez a szerves és folyamatos 
egybetartozás vetette fel annak idején az 
"irodalmi nemzet" fogalmát. Ez a szép és 
gazdag fogalom a népi írómozgalom egyko
ri jeles képviselőjétől: Szabó Zoltántól szár
mazik, aki hosszú évtizedeken keresztül 
Londonból kísérte figyelemmel a hazai poli
tikai és irodalmi eseményeket, és rövidebb 
rádiókommentárokban (a Szabad Európa 
Rádió hullám hosszán), illetve nagyobb 
elemző tanulmányokban vetett számot meg
figyeléseinek eredményeivel. Ezek közé a 
nagyobb tanulmányok közé tartozik az 
1974-ben papírra vetett Hungáriái varietas is, 
amelyet szerzője "korképnek" szánt, azt vizs
gálván, hogy vajon a több országban (az a- 
nyaországban, az utódállamokban kisebb
ségi helyzetben és a nyugati világban diasz
pórában) tevékenykedő magyar irodalom 
mennyire volt képes megőrizni azt a szel
lemi közösségét és szolidaritását, amelyet a 
huszadik századi történelem drámai esemé
nyei több alkalommal és több módon is meg
törtek. Szabó Zoltán vizsgálódása arra az 
időre esett, midőn a magyarországi szellemi 
életben már voltak kezdeményezések az ere
deti közösség és szolidaritás helyreállításá
ra, hiszen Illyés Gyula ekkoriban fogalmazta 
meg az "ötágú síp" gondolatát, és 1970-től 
kezdve az Anyanyelvi Konferenciák is azon 
fáradoztak, hogy irodalmunk felülemel
kedjék a politikai határok által megszabott 
törésvonalakon.

Mindenképpen érdemes felidézni Szabó 
Zoltán tanulmányának zárógondolatát: "Az 
irodalmi nemzet: közösség (...) Az irodalmi 
nemzetet — mint minden nemzetet — az a

bizonyos »mindannapi népszavazás« tartja 
össze. Vagyis egyéni döntések az együvétar- 
tozás mellett. Mihelyt az összetartozás-tudat 
az írókban, kifejezése a szellemi életben el
halványul, vagy elnémul, az irodalmi nem
zet gyöngül, a minőség rokkan, a tehetség 
elbátortalanodik, az értelem eleven erői el
szikkadnak, a szellemi élet vérkeringése el
akad. A nemzet megszenvedi. Megsem
misíteni birodalmakat lehet. Nem irodalma
kat. A Római Birodalom megsemmisült. A 
latin irodalom megmaradt. A Római Biroda
lomból a romjai maradtak meg. A Római 
Birodalomról az maradt meg, ami latinul 
kifejeződött."

Ebből a szövegből, miként a tanulmány 
egészéből is, két alaptétel következik. Egy
részt az, hogy a magyar irodalom, a maga 
huszadik  századi széttagoltságában is, 
egyetlen nemzeti irodalmat alkot és nem 
több magyar nyelvű irodalmat (ahogy ez az 
angol, a francia vagy a spanyol nyelvű iro
dalmak esetében tapasztalható). Vagyis az 
anyaország, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja, a 
Vajdaság és a nyugati emigráció magyar iro
dalma egyetlen, igaz, több központ körül 
szerveződő szellemi entitás. Szabó Zoltán 
gondolatmenetébe másrészt az a meggyőző
dés is belejátszott, miszerint a magyarság 
nemzeti egységének eszméjét: a megosztott 
világban, a politikai határok és a világrend
szereket elválasztó "vasfüggönyök" ellenére 
vagy éppenséggel ezek fölött, az iroda
lomnak kell felmutatnia és a lehetőség sze
rin t m egerősítenie. A m agyar nem zet 
ennyiben, legalábbis Szabó Zoltán meggyő
ződése szerint, "irodalmi nemzet": nemzeti 
identitását, folytonosságát és szolidaritását 
nem politikai intézmények alapozzák meg, 
nem üyen intézmények vállalnak érette fele
lősséget, hanem mindenekelőtt maga az iro
dalom, amely ilyen módon nem pusztán a 
művészetek egyike, hanem ennél több: a 
nemzetet összefogó és önazonosságát gon
dozó szellemi intézmény.

Az "irodalmi nemzet" fogalma hagyomá
nyosan a magyar történelmi tapasztalatból 
következett, és a nemzeti önazonosság (és 
megmaradás) fontos szellemi stratégiája 
volt. A most következő kolozsvári tanácsko
zást abban a személyes meggyőződésben 
nyitom meg, illetve köszöntőm a Magyar 
írószövetség és A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága — Anyanyelvi Kon
ferencia nevében, hogy a magyar irodalom a 
köröttünk zajló történelmi, művelődéstör
téneti, mentalitástörténeti korforduló nyug
talan és nyugtalanító világában is a nemzeti 
önazonosság letéteményese, a nemzeti iden
titás helyreállításának, védelmének és ki
bontakoztatásának legfontosabb stratégiai 
fegyvere marad. Szemben a szovjet típusú 
globalizáció szellemi maradványaival, az 
újabb keletű nemzetközi globalizáció fenye
gető veszélyeivel, szemben a magyar-ellenes 
közép-európai nacionalizmusok támadásai
val. Nekünk ma mindenekelőtt szellemi és 
morális fegyverekre van szükségünk, és ta
lán nem lesz hiteltelen az a kijelentésem, 
hogy ennek a szellemi és morális fegyverzet
nek most is a magyar irodalomnak kell len
nie.

Elhangzott 2001. június 14-én az Id en ti
tá sp ro b lém á k  E rdélyben a z  ezredfordu lón  
című rendezvényszorozat nyitóelőadása
ként.
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa 
Ott, ahol zúg az a...

mottó:
Ismét egy édes boldog érzet!
Reúm derül a messze kor homálya.

(Szemere Pál)
A folyók a lélek térképén legalább 

olyan fontosak, m int a földrajzban: a szű- 
kebb haza, a bensőbb táj, az ott-HON 
megjelölői; ki a Tisza vizét issza, vágyik 
annak szíve vissza; és o tt ragyognak a 
legszebben a tündöklő  csillagok, ott, ahol 
a Maros, N yárad, Sajó, Szamos, Bodrog 
vize kanyarog... És m ennyi a mennyei fo
lyó a hitregékben és a mesékben... Ennek 
ellenére például a folyóink nevének m a
gyarázatát hiába keresnénk egy összefog
laló katalógusban. Sokszor nem  tudni, 
egy-egy patak a közelében levő helységről 
vagy tájról kapja a nevét, vagy fordítva; 
avagy hogy egy értelmes szónak megfele
lő folyónév értelmétől el kell-e tekintenünk, 
s az értelm etlen szótagban kell felismerni 
a jelentés lényegét?

Egyszer Kölcsey Ferenc az Érmelléken 
szekerezve, egy folyó láttán kérdi kocsi
sát: M ilyen folyó ez? — Karaszna!... jött a 
felelet... N em  Karaszna, hanem  Kraszna, 
javítja ki Kölcsey a gazdát... Kissé odébb 
m egint kérdezi a költő: H át ez milyen fo
lyó?... N ém i habozás u tán  így szól a ko
csis: Ez a BretyóL. N em  Bretyó, hanem  
Berettyó!... Igazítja ki m egint a költő... N a
hát! — m ondja erre a kocsis. És valóban, 
ez a nahát m indegyre fel-felcsattan, ha a 
folyónevekről érdeklődünk.

Az Al-Duna ókori neve, az Ister a görög 
Isztroszból jön, azonban a tenger felé kö
zeledő szakaszától délre elterülő tarto
m ánynak is Hisztria volt a neve; a szó 
m agva (akárcsak a hisztéria nevű beteg
ség esetében is) utolsót, végén levőt jelent 
görögül... Vajon a terület volt-e az utolsó, 
m ég otthonosan bejárható, áttekinthető 
"ország" a görög em ber számára? Vagy az 
itten végét érő nagy folyóról nevezik el az 
egész vidéket?

M ások szerint, például a költő Erdélyi 
József szerint is (lásd a Nyelvek anyja c. 
m űvét) az Isztrosz hegyes ágat, ágas-bo- 
gas karót vagy tüskés valam it jelent. Vagy 
azért Isztrosz, m ert a mellékfolyók, folyó
elágazások jellegzetes m ódon ágaznak ki 
belőle (több nyelven a folyó-ágat is nevezik 
ugyanazzal a szóval, m int a faágat; sőt 
önm agában is lehet folyónév, lásd pl. Na
gyág, a M aros mellékfolyója), vagy mert 
tüskevárak, karó-erődítm ények álltak a 
partjain; vagy egyszerűen azért, m ert na
gyon sok tövises bokor nőtt a mentén... Sok 
fo lyóvizet neveztek  el partv idéke nö
vényzetéről, lásd az Almás, N ádas nevű
eket, sőt ilyen a Somogy, Szilágy, Egregy 
stb. is.

M ár m ielőtt olvastam  volna Erdélyi Jó
zsefet, a H unyad megyei Sztrigy folyó ne
véről ugyanez  ju to tt eszem be: m agas 
csúcsokról vagy térképről nézve, m edré
nek alakja egészében olyan, m int egy —

üsztürü! Az "üsztürü" meg az a karó, a- 
melyből különböző irányokban rövid he
gyes ágak, ágcsonkok állanak ki; raja 
rakják a szénaboglyát... Nyilván köze van 
az ősztövér — sovány, hórihorgas magas
ságot jelentő szóhoz, valamint az ösztöké- 
hez is, ami állatnógató, hegyes rúd (majd 
belőle képzik az ösztön szót), és feltételez
hetően az ostorhoz is, mert az is hosszú, 
hajladozó, elvékonyodó dolog. (A török
ben az usztura borotvát jelent, több nyel
ven, nálunk is, a kusztora amolyan nye
leden kés, m int például a dikics.)

A Sztrigy folyónév ereded alakja tehát
kb. Isztirügy lehetett. Az ügy szavunk e- 
gyik jelentése folyó: lásd például a három 
széki, az Oltba ömlő Feketeügy nevét. A 
Somogy, Egregy, Szilágy nevekben is a 
Som-ügy, Eger-Ugy, Szil-ügy rejlik, azaz 
Somos-, Égeres-, Szilas patak. Ezt az ügy 
szót a nyelvészek túl gyakran emlegetni 
nem szeretik, mert nagyon emlékeztet a 
szum ír Id szóra, ami ugyancsak "vízfo
lyás, csatorna, meder". (Ez a helyzet a kö- 
zép-dunántuli Séd pataknévvel is, amit 
hol tulajdon, hol köznév alakban használ
nak, a szumírban is patak.)

A szumírokhoz érkezve, ma m ár széles 
körben terjedő felfogás, hogy a Duna 
menti Esztergom város neve azt tenné, 
hogy Iszter gom, azaz Dunakanyar. E m a
gyarázat szerint a Duna Iszter neve azonos 
volna a régi folyamközi (mezopotámiai) 
istennő, Istár nevével. (A legrégebbi szu- 
mír szövegekben megfelel neki Innin, az 
úr-úrnő.) A Vénusz bolygó, azaz az Est
hajnalcsillag m egszemélyesítője, szere
lem-, halál- és harci istennő, nevéből szár
m aznak több nyelv csillag jelentésű sza
vai, például: Aster, Astra, Stella, Steaua, 
Stern nevek is, és valószínűleg az Ószö
vetségbeli Eszter női név is, a babiloni fog
ság örökségeként... (Egyes teológusok 
szerint ez utóbbinak értelme azonban az, 
hogy "elrejtezett"; mivel Isten neve egy
szer sem fordul elő az Eszter könyvében.)

Szép, költői, lenge m agyarázat, mely 
fölöttünk enyelgve űz tündérjátékokat, 
azonban nem számol jónéhány kínálkozó 
ellenvetéssel, m elyek felsorolására itt 
nincs is terünk. Különben Esztergom első 
leírt név-változata Isztrogranum, s a régeb
bi megfejtés szerint ez a gran a Garam folyó

nevével azonos, amely épp Esztergommal 
szemben torkollik a Dunába.

Még több bonyodalm at sodor magá
val a Duna: Donau, Dunav, Dunaj, Danuvi- 
us, Danubius, Dunarea. Tartják többek közt 
iráni és kelta eredetű névnek, a keltában 
például a dun, dum tő duzzadó, dóm-boro
dó valam it jelent. Némileg feltűnő: szá
mos megfejtést kereső nyelvész nem  a- 
karja észrevenni, hogy a Duna név hason
lít a Donhoz; pedig az egybevetés elhárít
hatatlan, mivel nem  valószínű, hogy vé
letlenül hasonlít a Fekete-tengerbe ömlő 
két legnagyobb folyam  neve. Azonban a 
tartózkodás érthető, különösen a Don mi
att — ókori neve Tanais —, hiszen a ion, 
ián, iun , tán, len szótaggal szám talan mi
tológiai és földrajzi név kezdődik , az 
egész földkerekén. Például: Don folyócska 
Észak-Skóciában, Aberieen körül öm lik 
egy Deen nevűvel együtt az Északi-ten
gerbe; van Dán, azaz Tan nevű folyó Kína 
kellős közepén; sőt m ég egy Danubyu is 
csordogál valahol Indo-Kína mélyén.

A két hasonnevű folyamnál, azon kí
vül, hogy a Pontus Euxinusba, az Éjszínü 
tengerbe ömlik, közös vonás, hogy sok
ágú deltája van; s tavaszkor régente óriási 
árvizeket okoztak  A Don gyakori jelzője 
a "csendes" — ez egy finn szóra emlékez
tet —, a Dunáé viszont leginkább, hogy 
"széles" (törökül a szel árvizet jelent, ám  
ezzel m ost igazán semmire sem  akarok 
célozni); m ondják m ég a Dunáról, hogy 
"nagy" és "szőke", m int a Tiszáról és Sza
mosról is... a Kék Duna, úgy hiszem, bajor
osztrák eredetű  képlet. Összeköti őket 
m ég nehány köztük húzódó más folyó 
neve is, nem  a Dunajecre, vagy a Donecre 
gondolok, hanem  a Dnyeperre; egyik ó-ko- 
ri névváltozata a Danup-er, és a Dnyeszter- 
re, melynek Danister neve a D unát és az 
Isztert egyesítené.

A román névalak, Dunarea, Szabédi 
László szerint a m agyar "Dunára" rago
zott névalak átvétele (haj, Dunára; m en
jünk a Dunára)... U gyanakkor m eggondo
landó, hogy a nagyobb térségben gyakori 
az -ar, -er végződésű folyónév: Oder, We
ser, Isar, Vardar; ám  ez engem  m egint csak 
a m agyar ér, ár szóra emlékeztet. (S volt 
még egy, a két nagy folyót összekapcsoló 
körülmény: a Duna mellékén létezik egy 
M agyarország; a krónikás hagyom ány 
szerint a Don mellett létezett egy Dentu- 
moger...)

Nos, akorannyi más nyelv között, nem  
kínál-e a m agyar is megfejtést a Dunára? 
Kriza Székely tájszótára szerint feliunni vi
zet, azt jelenti: "felduzzasztani". Az Új Ma
gyar Tájszótámak az egyik adata iuntató: 
"vashámor duzzasztó medencéje, Toroc- 
kón." Lehet tehát a Duna folyónév jelen
tése magyarul: D uzzadó, ami elég pla
uzibilis. (Hát még ha a iu n d i  szó is e- 
szünkbe jut.)

Am mi volna egy ókori m agyar folyó
névhez K özép-Európában a Történelmi 
Háttér? Nos, effajta kérdésektől m anap
ság nemcsak ezért tekinthetünk el nyu
godtan, m ert napjaink esem ényeinek a

folytatás a 4. oldalon
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> » » /b íy ta £ ( ís  a 3. oldalról
történelm i hátterét sem  nagyon ismerjük, 
hanem  olyan példák hozhatók fel, m int a 
nagyváradi történeti m úzeum , amelynek 
Csau korabeli állandó kiállításán a város 
majd ezer éves történelm ének bem utatása 
alkalm ából a magyar szó nem  szerepelt 
(csak am i a környéket illeti, em líttetett egy 
negatív tartalm ú Anonym us idézet "Me- 
num orotu"-val kapcsolatban — és az is 
milyen elgondolkoztató, hogy az emberi 
m űvelődés első nagy építőjének a neve, 
Sumer, többezer esztendős m últ után, két 
ezer évre teljesen elfelejtődött...

A zonban ha a történelm i háttér ma 
m ég nem  bem érhető, a földrajzi név-törté
neti annál inkább. 1930-ban nem  valami 
zug m agyarkodó lapocskában, hanem  a 
Nyugatban jelent m eg Marjalaki Kiss Lajos 
tanulm ánya: Új úton a magyar őshaza felé... 
Anonymus és a magyarság eredete...

Marjalaki Kiss olyan elődök nyomán, 
m int Réthy László, Nagy Géza (és részben 
Vámbéry), folyónevekkel igyekszik bizo
nyítani feltevését, hogy a m agyarság ősha
zája a Kárpát-medence. (Pedig akkoriban 
olyan idegen tám pontja még nem  lehetett, 
m int éveinkben az amerikai Krentz, aki 
gazdaságföldrajz-történeti elemzésekkel 
adja elő, hogy az egész finnugorság ősha
zája a Kárpát-medence.) Hivatkozva azok
ra az állításokra, hogy a földrajzi nevek 
közül éppen a víznevek változnak a leglas
sabban, s minél nagyobb egy folyó, annál 
tovább él a neve, előadja, hogy az Anony- 
m us-krónika szerint az itt talált folyóvizek 
többségét nem  a honfoglalók nevezik el, 
hanem  m ár előzőleg is m agyarosan hang
zó nevük volt. Külön megjegyzi, hogy a 
K árpá t-m edencében , okleveles adatok  
szerint, m ég a kisebb patakok neve is alig 
változott, nyolcszáz év során.

Sajátságos, hogy éppen a nyelvész céh 
részéről érdem ben nem  érkeztek erre szak- 
cáfolatok. H evesen  tiltakoztak  viszont 
Marjalaki Kiss nézetei ellen a turanisták, 
m ert a keleti eredet m ítoszát látták általa 
veszélyeztetve. A céhbeliek azért is nehéz 
helyzetben voltak, m ert egyik legtekinté
lyesebb nyelvésze az akadém iának, Me- 
lich János, a kiváló szlávista, egyszercsak 
olyanokat kezdett írni a római korból is
m ert Ampellum nevű városról (ma Zalatna, 
nem  messze Gyulafehérvártól), hogy neve 
nyilvánvaló összefüggésben van a mellet
te susogó Ompoly folyócska nevével, m ár
ped ig  az m agyar szó s összevethető a 
hömpölyöggel; s közben Melich nem  lát
szott szám olni azzal a tiltó körülménnyel, 
hogy majd ezer évvel a honfoglalás előtt- 
ről szárm azik a római név. Vasile Parvan, 
a kiváló getológus megjegyzi, hogy a kö
rülm ények ism eretében csakis a románok 
adhatták  át e nevet — Ampoiu —  a magya
roknak, s nem  fordítva. Azzal m eg ő nem 
szám olt, hogy a folyónév a rom án nyelv- 
terü letiéi messze is előfordul Omboly alak
ban, s ez az omboly azon kívül valamilyen 
vízinövénynek is a neve!

A folyóvizek nevei nemcsak tulajdon
névként lehetnek nagyon régiek. Itt van 
például a patak szó, am elynek m akulátlan
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megfejtése van a szláv pofodból, ott az "alá
folyik" értelm ű szóösszetételből jön. Újra
olvasom viszont Somogyi Antal m últ szá
zadi nyelvésznél, hogy a pót, sőt a potó is 
önm agában vizet jelent, még m egfordított 
alakjában is. (Holott még nem  is tudta, 
hogy az aap,aba  szumírban is víz; egybe
vethető a m agyar hab-bal, ő csak a román 
apa-1 említi, am i viszont a latin aqua-ból 
ered... Vagy ki tudja? Van olyan nézet is, 
hogy a román alak áll közelebb az őslatin
hoz; hiszen nemcsak a kt-ból lehet p, ha
nem fordítva (lásd pieptar — chieptar).

S valóban, nemcsak a Somogyi által 
emlegetett Po folyó neve, meg a po-csolya, 
po-cséta, po-csalj m utat erre fele, hanem  a 
germán bad-, bath fürdő, egész meglepő, 
hogy senki sem gondol arra a szlávnál 
régebbről ism ert görög szóra, am elyet 
m indenki használ a Mezopotámia és hipo- 
potám (folyóköz és víziló) szavakban. A 
latin poto — inni — alapján feltehető, hogy 
a rómaiak vizet is ittak; a román potop, az 
özönvíz is szemben áll a szláv potok etimo
lógiájával.

(A patak analógiájára egy kis pót-fata 
morgana: Ü gyek vezér neve szerin tem  
ugyancsak az ügy folyónévből jön; ügy

kát félreértés volna m agyarnak tartani, te
hát a láp, sebes, alma, nád, kapu, gyep - nem 
a mi szavaink? Nahát. A Maros szó, m int 
nem egyszer írtam , nem csak  folyónév, 
helynévként vagy hatám évként is többfele 
el van terjedve a Kárpát-m edencében (lásd 
Mára maros, Siómaros, Verőcemaros, Ma- 
rosány, Marosája stb.). H ogy a Temes mit 
jelent, azt elárulják a Bánság betem etett, 
eltöm ődött folyómedrei; Temesvár is ma 
14 kilométerre van a Temestől; tehát a te
met, töm igéről van szó, lásd m ég a délke
let-erdélyi Tomös patakot.

Ami a Rabon folyónevet illeti, egyesek 
a dunántúli Rába folyót, m ások az erdélyi 
Küküllő ókori nevét látják benne, szerin
tük vagy görög, vagy óbalti eredetű, s ta
lán a hal, halas értelem rejlik benne. M ások 
ezzel próbálják a rabonbán — egykori szé
kely kormányzó — nevét megfejteni, an
nál is inkább, mivel a D unántúlon, nem  is 
messze a Rába völgyétől, a Bakonytól délre 
talá lható  egy Óbudavár n ev ű  falucska. 
(Névtörténetéről azonban semm it sem  tu 
dok, csak úgy rápuskáztam ...)

A világ nyelveiben felsorolt dák folyóne
vek közül egyetlen egy van, am elynek ed 
dig hihető, nem-m agyar feloldása is van:

Andonisz Papadopoulosz rajzai

plusz egy képző; vesd össze Attila, Etel s a 
Volga Atil neve, valamint Italos, az itáliai 
félsziget regebeli névadó királya!)

Ezért zavarba ejtő, hogy a m inap meg
jelent A világ nyelvei c. kiadványban (fő- 
szerkesztő Fodor István) a dák címszó alatt 
ez olvasható: "Dák eredetű lehet több fo
lyónév: Temes, Maros, Körös, Szamos és 
fennm aradt a Zsil folyó neve is: Rabon". A 
szócikk szerzője, Schütz István, nem veszi 
tekintetbe, hogy ugyanabban az övezet
ben, vagyis a történeti Erdély és Magyar- 
ország "határán" az említetteken kívül jó- 
nehány — os-os folyónév m aradt fenn, s 
azoknak eredetét nehéz volna dák nevek
kel betömni. Északról dél fele haladva: 
Szamos, Lápos, Almás, Kapus, Sebes, Ara
nyos, Maros, Körös, Sebes, Temes — és ha 
melléjük a hasonlóan képzett Almás, Sá
ros, Nádas, Gyepes, Tomös stb. patakneve
ket is felsoroljuk, akkor — ne tán  mi 
lennénk a dákok? Nahát!... Vagy e szava-

ez a Körös, ami jöhet a görög krüzosz-ból, 
ami aranyat jelent, s vaóban, a Fehér Körös 
torkolatánál aranybányák vannak; példá
ul Körösbánya. (Ettől függetlenül, létez
nek más Körös földrajzi nevek, amelyek 
m agyar eredetűek, részben talán a kőrisfá
tól?)

Találhatók még a Kárpát-medencében 
ókorból ismert, m agyarként is értelm ezhe
tő földrajzi nevek, melyekről m ár szülöt
tünk s még fogunk szólni máskor.

Igaz, sok kutató panaszolja, a név az a 
horog, amin minden fennakad, kivéve a halat, 
amit ki szeretne az ember fogni... Például a 
don, a törökben alsónadrágot jelent... De 
amikor nem adatokról, hanem  adatsorokról 
van szó? Ott m ár a valószínűséget nem  
vélekedéseknek, hanem  m atem atikának 
kellene megállapítani, m ég a m égoly kék 
Duna m entén is. Mert ahogy a m ondás 
tartja: Az volna nagy dolog, ha a bunában nem 
volna víz.
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SZÁSZ LÁSZLÓ

Történet Gyalui Gyöngyvér gyönyörű hajáról
A Rákóczi vagy az Andrássy 

úton, vagy talán Kispesten futot
tunk össze, mint valamely szá- 
zadeleji* novellában, a kávéhá
zak idejében. S a kinti szemerké- 
lés után, a jól fűtött presszóban, 
máris tocsogtunk a nosztalgiá
ban Ilonával, Ilonkával? Ilával?

— Van annak már vagy húsz 
éve, ugye — mondta.

— Hogy szólítottak ott téged, 
Ilonkának vagy Icának? — kér
deztem.

— Azt hiszem, Ilának. Meg 
Ilikének. Egyesek Ileanának. Em
lékszel?

Nem jutott eszembe, mire kell 
emlékeznem. Amikor néha fel
döcögök Pestre a Szeged-Cegléd 
vonalon, alig tempósabban, mint 
annak idején Arany János, nem 
m indig teszem magam, hogy 
sürgős a dolgom. Honom közép
korú asszonyai a hangfekvésük
rő l is m eg ism erszenek . Aki 
hangosan beszél, fáradt és ko
pott, idomtalan, nagy szotyort ci
pel, az látogatóba és bevásárolni 
jött; ha röviden ejti a magánhang
zókat: Kolozsvár, Temesvár kör
nyéki; ha felpörgetve, élénk 
gesztusokkal magyaráz, sakkor- 
saztánnal tűzdelve: Maros me
gyei, nyárádmenti, mezőségi; a 
székelyföldiek még telt, gömbö
lyű hangokat, dallamot is hoz
nak. Aki kihívóan fecseg és ele
gánsabb az átlagpestinél, az ki
lencven után települt át. A kilenc
ven előttieket nehezebben is
merem fel. Ilonáról sem tudtam 
volna megállapítani, hogy honfi
társnőm, ha valamikor nem dol
goztunk volna ugyanabban az is
kolában.

— M egváltoztunk — mo
tyogtam udvariasan. — Hogy 
van? Mit csinálsz? Rég nem talál
koztunk.

— Tudod, én mindenbe bele
vágok, van vállalkozói engedé
lyem is, és vettem egy szép kis 
lakást a nyolc kerületben, hát 
nem ezért jöttünk át?

— Nem is tudom. Bizonyára 
— válaszoltam, mert azt hittem, 
engem kérdez.

— Ha úgy hozza a kedvem, 
estefelé beülök a metróba, és tíz 
perc alatt a Várban vagyok. Tu
dod, milyen gyönyörű a Duna- 
part este, a Halászbástyáról? És 
a kivilágított hajók a méltóságo- 
san hömpölygő, sötét folyón, és 
az Országháza, ahogyan égbe 
szökken karcsú tornyaival, és 
belehasít az égbe, és a Lánchíd 
fényárban úszik, remeg, lüktet a 
teste a száguldó  autók alatt. 
M ondd meg, nem ez volt a vá
gyunk, m inden álmunk, hogy 
egyszer mi is Európában, igazi 
európai környezetben éljünk?

— Igen, tényleg gyönyörű. Én 
is szoktam látni a televízióban, a 
hírolvasó háta mögött — mond
tam büszkén.

—Jaj, Istenem, hát te még min
dig vidéken élsz — csaknem ki
abált a sajnálkozástól. — Te még 
mindig olyan... — tapintatosan 
szünetet tartott. — Nem akarlak 
megbántani, olyan szegény vagy? 
Mit csinálsz? Tanítasz?

— Igen — m ondtam  szé
gyenlősen. — Tanítok. Emlék
szel — kezdtem én is felengedni 
—, ezt nem engedték otthon. Itt 
engedik.

— Persze — révült Ilona a 
múltba —> miután te elmentél az 
iskolától...

— Kirúgtak — helyesbítet
tem.

— Miután téged kirúgtak, tu- 
dod-e, hogy teljesen kicserélődött 
a társaság? Előkelő hely lettünk — 
röhintette el magát —, nevelőnek 
odahozták a város összes arra ér
demesült kompromittáltját. Még 
két leépített egyetemi tanárt, egy 
állás nélkül maradt szobrászmű
vészt, és nálunk kötött ki a lebuk
tatott főtanfelügyelő. Hát akkor 
hogy ne lett volna egy sikertörté
net az én esetem, hogy ismét tanár 
lehettem. Miközben a művész 
urak a szaros bugyit gyűjtögették. 
Mint azelőtt én.

— Merengve nézett. — Meg 
te.

Ezen hosszasan elábrándoz
tunk.

— Megtisztelve érzem ma
gam — kajánkodtam. — És atom
fizikát, csillagászattan t meg 
felsőm atem atikát tanítottál a 
szellemi fogyatékos gyerekek
nek?

— Azt nem. Azt azért nem. 
Kézimunkát meg tornát, a har
madik osztályban.

— Ez aztán a karrier — men
tem át támadásba. Kezdtem él
vezni a találkozást.

— Tényleg, azt mondtad ak
koriban, hogy te a jég hátán is 
megélsz. Hogy nincs az a válság- 
helyzet, nincs az a diktatúra, a- 
melyben te meg ne találnád a 
kiskaput, hogy olyan munkát vé
gezhess, amit szeretsz, s aminek 
értelme van, s hogy ezért egy 
gnóm szőrös seggit is kinyalod, 
ha nincs más mód. Szóval, mibe 
került neked az előléptetés?

— Ne légy undok. Igenis ki
nyaltam százötven centis főnéni- 
ségének, őrodikaságának terje
delmes valagát. — Elszállt pesti
es kedélyessége, és kezdtem ráis
merni a néhai fortélyos, céltuda
tos Ilára, Ileanára. — Palikám, ne 
tégy úgy, mintha te nem ugyan
ott, nem ugyanabban az ország
ban éltél volna!

— Az én országom nem e vi
lágból való.

— Látod, ez az. Te nem sze
rény, hanem, kimondom, élhetet
len, tehetetlen voltál abban a 
világban, ráadásul gőgös. Ez a 
legrosszabb keveréke a tulajdon
ságoknak egy olyan rendszer
ben, ahol iszonyatosan küzdeni 
kell a puszta túlélésért. Erre fizet
tél rá.

— Mire? - kezdtem begerjed
ni.

— Azt te tudod a legjobban.
— Hosszú hatásszünetet tartott.
— Mostanában, fent a Várban sé
tálva, gyakran visszagondolok 
azokra az évekre. Kezdjük elfelej
teni. Annyira más világban él
ünk. Ha mi is e lfelejtjük , a 
fiatalok semmit sem fognak érte
ni abból a korból, az unokáid ujjal 
mutogatnak majd rád: né, a vén 
szenilis, semmit sem valósított 
meg az életében, s most kószál, 
mint aki idegen bolygóra tévedt.

— S akkor — most már inge
rült voltam —, és akkor mit lehet 
tennie ez ellen?

— Meg kell írni. Valaki mekke 
írja azokat a hétköznapokat. Em
lékszel?

A választékosságunk, mind
kettőnké, pillanatnyilag odalett.

— Nem emlékszem — mond
tam dühösen. — Nem emlék
szem.

— Emlékszel arra a kislányra, 
Down-kóros volt, nem jut eszem
be a neve, mikor megláttuk a fő
nénit, hülyére röhögtük m a
gunkat, ahogy szemben álltak 
egymással. Mint a tükörképek, 
másfél méter magas, nyolcvan 
centi széles, mérhetetlen mellbő
ség. Csak a hajuk különbözött.

— Gyalui Gyöngyvérnek hív
ták. Az én csoportomban volt.

— Na né, hát persze, hogy 
emlékszel, ha akarod.

Vártam, amíg mellettünk egy 
menedzseröltönyös fiatalember 
mobiltelefonján befejezi a beszél
getést.

— A főnéni és G yalui 
Gyöngyvér között az volt a lé
nyegbevágó különbség — nyer
tem vissza tanárosabb stílusomat 
—, hogy a kislánynak szép szeme 
volt. Szomorú, de szép, égszín
kék szeme volt. Az a furcsa, hogy 
ó volt ott a legkritikusabb eset, 
mégis egyedül az övé világlott a 
csoportomban a csupa homá
lyos, maga tudattalan tekintet kö
zött. A főnéninek erőszakos, ha
talomittas szeme volt.

— És a haja — furcsán pislog
va nézett, mintha kacsintott vol
na. — A hajára emlékszel?

— Gyönyörű haja volt. Hihe
tetlen, de fekete haja volt, hosszú, 
hullám osán aláomló. Ezzel a

pompás fej ékkel, természetes ko
ronával, kék szemmel manapság 
tévébemondó vagy fotómodell 
lehetne. Isten neki is ajándéko
zott valami meghatóan szépet, 
amiről ő nem tudott. De a többi, 
az maga a pokoli rútság.

— Ezt kellene megörökíteni.
— Mit?
— Azt a gyönyörű fekete ha

jat, a pokoli történetet. Ismerd el, 
hogy akkoriban is voltak derűs 
perceink, és ebből a bűvös kétez
redik esztendőből visszatekint
ve, az egészet belengi valami 
nosztalgikus hangulat, akár bá
josnak is nevezhetném.

Dúsan sorakozó jelzői mögött 
leírhatatlan zöngék ólálkodtak.

— A rút és a bájos esztétikai 
kategória, a pokol a vallás és a hit, 
a gyermekek állapota az antropo
lógia, a nevelők helyzete a szo
ciológia területéhez tartozik, 
mindez tehát összeférhetetlen 
egyetlen szövegben — csillogtat
tam a tájékozottságomat, de is
mét rosszabbodó közérzettel. — 
Különben is, a huszadik századi 
teória bebizonyította, hogy a tör
ténetnek vége, fuccs. Amiként a 
filozófia végső konklúzióként 
megállapította, hogy a lét, ha 
van, akkor tragikus, ha "nem 
van", akkor nincs mit mondani 
róla: ugyanúgy az elbeszélés ar
ról az életről szól(na), amely 
mintegy villanásnyira beékelő
dik a vagy tragikus, vagy nem- 
van-létbe, tehát az elbeszélésnek 
sincs már lét-jogosultsága. Hogy 
kávéházi nyelvre fordítsam le — 
folytattam sebesen, nehogy köz
beszóljon. — Hát nem veszed 
észre, hogy aki azt túlélte, mind 
hallgat róla. Aki ott m aradt, 
azért, m ert elég neki tovább 
küszködnie a túlélésért. Aki meg 
ideszakadt, az anyaországba, az 
vagy bűn tudato t érez, amiért 
meg- vagy elmenekült, vagy egy
szerűen örül, hogy szabadulhat a 
lág e rlé t bá jának  em lékétő l. 
M indannyian emlékezetkiesés
ben toporgunk. Hogy még szem
léletesebb legyek. Te is tapasz
talhattad, ha összeverődik két- 
három erdélyi: vagy dicsekszik, 
mit valósított meg, vagy siránko
zik a jelenlegi helyzetén, vagy 
nosztalgiázik, ábrándozik, úgy 
általában, egy olyan Erdélyről, 
ami nincs. Nincsenek életszerű 
emlékek, nincsenek történetek. A 
régi megaláztatásokat kitörülték, 
kimosták az újabbak. A megalá- 
zottság nem novellatéma. Akkor 
kellett volna, annak a kornak, a- 
zoknak az embereknek, akkori 
önmagunknak megírni. De ak
kor nem lehetett, s amit a maga 
egyetlen lehetséges idejében nem 
fogalmazunk meg, ha később, 
bármikor kimondjuk, soha többé 
nem azt jelenti, amit akkor jelent
hetett volna.

folytatás a 6. oldalon
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— Ez szép volt — sóhajtott fel 
Dona, és rám mosolygott. — Csu
pán a te Gyalui Gyöngyvéred és 
főném hajára akartalak emlékez
tetni, vagy ha úgy tetszik, az én 
bűnömre.

— Engem , ha egyáltalán , 
csakis az egész személyiség érde
kel. Amiként az elbeszélést is. A 
történet, ha az fikció és szüzséje 
van, valóságos jellemet kíván. 
Hol találsz a Krisztus után kétez
redik évre érvényes, egy tömbből 
metszett jellemet? Kitalált sze
replőnek te is, én is, a főnéni, ki
váltképp Gyalui Gyöngyvér, túl
ságosan  va lószerű tlenek  va
gyunk. Hogy úgy mondjam, nem 
vagyunk jelentéshordozók, nincs 
üzenetképes aktualitásunk. Sze
mélyiségünk érvénytelen.

— D e a  haj, az a gyönyörű 
fekete haj, és az a másik...

— Az egy személyiséghez tar
tozik, a személyiség pedig meg
szűnt. Csak nézz körül itt. — Bi
zonyára gesztikuláltam, hogy el
tereljem figyelmét a rögeszméjé
ről. — Amennyiben egyáltalán 
szem élyiségről beszélhetnénk 
egy súlyosan szellemi fogyatékos 
gyerek esetében.

— Az szimbólum. Nem értesz 
semmit? Az mindennek, mind
annyiunknak a jelképe. Emlékez
ned kell.

Nem kell, akartam mondani. 
Emlékeztem egy lehetséges, de
rűs történetre, amelyet nem tud
nék elmesélni.

(Történet, amely nincs:)
A z előző igazgatónő szakértő, 

pszichológus volt, tudta a dolgát. 
Ezért három hónap alatt teljesen be
lezavarodott a saját lélekgyógyászati 
elhivatottsága meg a felsőbb utasítá
sok közti ellentmondásokba. Előbb 
csak sápadni kezdett, mint mi vala
mennyien, majd remegővé vált a 
hangja, mind zavarosabban magya
rázta el a feladatokat, akár egy főtan- 
felügyelő, végül — magas 
összeköttetéseit kihasználva — egy
szerűen lelécelt, olajra lépett, ma
gunkra hagyott, szegény, szak
képzetlen, priuszos értelmiségieket: 
elment nyugalmasabb munkakörbe, 
egyszerű pártaktivistának.

Popescu Rodicát viszont a szo
cialista mezőgazdasági termelés ha
tékonyságának növelése terén 
aktivistaként kifejtett áldozatos szer
vezni munkájának jutalmául nevez
te ki a pártvezetés a 2-es számú 
Kisegítő Iskola és Fogyatékosnevelő 
Bentlakásos Intézet élére. Márpedig 
ettől kezdve nem lesz itt lógás, elv
társak— jelentette ki ünnepélyes be
köszöntőjében, ragyás (ennek je
lentősége volna egy elbeszélés
ben), de elrettentő és pirospozsgás 
arccal, remegés nélkül, szabatosan. 
Fogjátok csak meg a lapát nyelét, 
leikeim! Épp csak körülnézett, máris 
pontosan átlátta, ki miféle feladatra 
a legalkalmasabb. Mi, jeles férfiak,

három nap múlva már úgy fűrészel
tük, hegesztettük a vaságyakat, 
mintha világéletünkben ezt csinál
tuk volna. Azért kellett száznegyven 
centire csökkentenünk az ágyak mé
retét, mert kizárt dolog, hogy a ho
mogén román nemzetállam terü
letén, a méltányosság értelmében, 
bárhol is több magyarul beszélő ro
mán állampolgárságú idióta legyen, 
mint román születésű idióta. A fűré
szelés meg a magasabb pártpolitika 
közti mélyreható összefüggés az utó
kor számára egyszerűen magyaráz
ható meg: A fentiek szellemében, a 
nemzetiségi összetétel aránytalansá
gainak kiegyenlítése végett, rendkí
vüli sürgősséggel be kellett sze
reznünk két osztálynyi román nem
zetiségű szellemi fogyatékos tanulót 
iskolánkba, helyszűke miatt ala
csony növésű elsősöket, akik szemé
lyiségük sokoldalú gyarapodásával a 
továbbiakban biztosítják a helyes 
arányok kialakításának folytonossá
gát, mindez pedig ideiglenesen csak 
az ágyak — méretcsökkentés által 
megvalósított — egy helyiségen be
lüli számának növelése által érhető 
el. A bekövetkezett szemléletváltás 
helyességének bizonyságaképpen 
alig egy hónap múlva iskolánk száz
tagú kórusa részt vett a Nemzeti 
Művészeti Fesztivál megyei döntőjé
ben, s a Kultúrpalota nagytermében 
nem csupán leírhatatlan tapsvihart, 
orkánszerű, bömbölő tetszésnyilvá
nítást aratott, de a példás részvételi 
és helyes nemzetiségi arányra, az 
összhangzás átható erejére és az egy
hangú lelkesedésre való tekintettel 
elnyérte a zsűri és a közönség egybe
hangzó különdíját is, a "Mi vagyunk 
a román haza büszkesége, Minket 
dicsér a világ kétezer éve" kezdetű 
dallal.

— Jelképek sincsenek — 
mondtam. — A szimbólumok
nak csak zárt rendszerekben, tö
retlen folytonosságú közössé
gekben van értékük — érveltem, 
de nem figyelt rám.

— Arra, hogy a főnéninek, 
amikor megjelent, fakó, eredeti
leg inkább vörhenyes, de már ő- 
szülő, gyér haja volt — fejezte be 
Ilona a mondatot.

— Nem emlékszem.
— Na, ebbe kapaszkodtam be

le én, jelképesen, nem szó szerint, 
mint később Gyalui Gyöngyvér.

— Valami rémlik — tettem 
magam, hogy nem értem.

— Azt azért csak észrevetted, 
hogy a főnéninek igencsak meg
fogyatkozott a haja. — Dünnyög- 
tem volna valamit, de Ilonából 
most már ömlött a szó. — Otrom
ba volt, szegény, egész alkatában, 
megjelenésében, de női hiúság 
azért benne is pislákolt. A férfiak
nak nincs szemük a női intimitá
sokra, s ha éppen meglátnak va
lamit, szemérmesen nem vesz
nek róla tudomást. Ezért mon
dom el azt, amit tudsz is meg 
nem is. Gyalui Gyöngyvér ekko

riban érett be abba a bakfiskorba, 
amely más lányoknál is traumát 
okoz. Ő életveszélyesen megza
varodott, időnként teljesen meg
bomlott.

— Én mindig le tudtam csilla
pítani — szakítottam meg, kicsit 
kérkedve.

— Te sem mindig. Egyedül te 
hatottál rá, de nem a zseniális 
pszichopedagógiai ism ereteid 
miatt, hanem mert szerelmes volt 
beléd. Tudniillik te voltál az 
egyetlen férfi a környezetében. 
Kezdetben, éjszakai rohamaiban, 
igazi idiótaüvöltéssel nekitámadt 
a lányoknak, és kialakult egy bor
zalmas szokása. Begörbítette azo
kat az amúgy is karomszerű ujjait, 
és belekapaszkodott valamelyik 
lány hajába, teljes, őrült erejével 
tépte, dbálta, az ujjai görcsbe me
revedtek, az ügyeletes nővérek 
nem tudták lefej- teni, kirángatni 
onnan, akkor az áldozata is visíta
ni kezdett, és a hálóterem valódi 
bolondokháza lett.

Tamás Pál fémdomborítása

— Nem volt őrült. Azt hi
szem, őrültté tették. Mindig ak
kor következtek be a rohamai, a- 
mikor a főnéni, a te Rodikád rá- 
ordibált, gúnyt űzött belőle, pál
cával kergette az udvaron, min
denki szeme láttára. Ki nem áll
hatta  szerencsétlent. Gyalui 
Gyöngyvér minden ilyen rohama 
után, másnap elém állt, és torz or
cájából, mint bármelyik normális 
gyerek, rám meresztette az ártat
lan, kék szemét, és bocsánatot kért. 
Szó szerint így: Én nem akartam 
rossz lenni, tanár bácsi.

— Nem értesz semmit. A te 
Gyalui Gyöngyvéred leküzdötte 
a született őrültségét is, csak 
hogy levegyen a lábadról. A főné
ni nem őt gyűlölte, hanem téged.

És kezdetben nem azért, mert a 
kis szerencsétlent megvédted, 
hanem mert minden ragyogó öt
lete, utasítása ellen tiltakoztál, az 
ágyak átalakítása ellen, a kórus 
ellen, a vezetési módszerei ellen. 
Az csak következm ény volt, 
hogy aztán a védenceden állt 
bosszút. A drámai feszültség ak
kor tetőzött, amikor a te Gyalui 
Gyöngyvéred az én Popescu Ro- 
dikám fejének maradék ékessé
géből is kitépett egy tincset.

— Akkor még sikerült meg
mentenem. Nem engedtem, hogy 
zárt intézetbe utalja.

— A hiú férfiak mind korlá
toltak. Én m entettem  meg. A 
seggnyalásommal. Az élet olyan, 
Palikám, hogy nézd mindig a sa
ját érdekedet, és ha lehet, ezzel 
másoknak is tégy jót. Magasztos 
elvekkel, gőgös ellenállással sem 
m agadon, sem m ásokon nem 
tudsz segíteni. Ez nem diktatúra 
vagy demokrácia kérdése, ez a 
túlélés művészete. Még a legele
jén, pár nappal a főnéni megérke
zése után, egy alkalommal rossz 
pillanatban léptem be az irodájá
ba. A tükör előtt állt, és két fésű
vel próbálta eltüntetni a kopasz 
foltokat a fején. Tudtam, hogy 
vagy kiesem a kegyeiből, végem 
van, vagy ki kell találjak valami 
zseniálisat. A legseggnyalóbb 
mosolyommal odaléptem hozzá, 
kockáztattam , m inden t vagy 
semmit, és azt mondtam: Tudja, 
kedves igazgató elvtársnő, két 
évvel ezelőtt nekem is csimbó- 
kokban kezdett hullni a hajam, és 
most nézze meg! Rámnézett a tü
körből, mint aki még nem dön
tötte  el, hogy kirúgjon vagy 
meghallgasson. Akkor megfor
dult, és — nem hiszed el! — 
könnyes volt a szeme. A csúnya 
nők ilyenkor mégha tóak tudnak 
lenni. Ha egyéb indokom nem 
lett volna, egy szipogó, magá
nyos, összeomlott asszony, aki, 
íme, segítségre szorul, minden 
erkölcsi aggályom alól fölmen
tett. Akiben ti, kiváló férfiak, mi
közben a budit pucoltátok, te
hetségetek megrontóját, magasz
tos eszméitek pusztítóját, a veze
tőt láttátok, az egy köznapi, 
szánalomra méltó nő. Megígér
tem neki a külföldi csodaszert. 
Elképzelheted, mennyi kapcsola
tot mozgattam meg, ide egy tábla 
csokoládé, oda egy kis kávé, a- 
míg szereztem egy üveg Bánfy- 
hajszeszt. Aztán egy hónapig 
remegő gyomorral reményked
tem, hátha lesz valami eredmé
nye. M indennap hozzám som- 
polygott, hogy semmi, még min
dig semmi. Nem várhattam meg 
a teljes kudarcot, most már le kel
lett folytatni a játszmát. Magyar- 
országi magazinokat vittem be, s 
megmutattam, hogy a nyugati 
divathölgyek is parókát viselnek.

» » » » » »
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És beletörődött. Úristen, mit tal
paltam, kuncsorogtam, amíg rá
idomítható póthajat szereztem 
neki! Egészen kivirult, úgy két 
hétig, még a szemölcsei is moso
lyogtak, akkor kaptam áldozatos 
nevelői munkámért a pénzjutal
mat meg a kitüntetést. És mit ad 
isten, egyszer behívat az irodájá
ba, mint egy háborodott, megra
gadja a haját, vagyis az én pa
rókámat, rángatja, dbálja, s teljes 
dühöngő erejével hozzám vágja. 
Az orrom alá dugja az összera
gadt karmait: Né, lássa?! És mu
ta t egy m arék  haja t. Úgy 
éreztem, összepisilem magam, 
m eg b o lo n d u lo k , e lrohanok . 
Majdnem rá üvöltöttem, hogy ro
mán gyárt- mány, én nem tehetek 
róla. Életem egyik legkritikusabb 
pillanata volt. S ha ott, abban a 
pokoli helyzetben kivágtam ma
gam, engem az életben már nem 
érhet m eglepetés. Ahogy ott 
nyomta a képembe a vaskos ök
lét, akár a Gyalui Gyöngyvéré 
lett volna, az agyam szikrázott a 
kétségbeeséstől. Maga is megy 
az ő rü lt, ha jtépő  leányzóval 
együtt! — üvöltötte. — Nyugod
jon meg — csilla- pítottam, bár 
inkább magamat fegyelmeztem 
—, az fog bűnhődni, az fogja jóvá 
tenni, aki ezt elkövette. Nem ér
tette, de már ki- váncsian bam- 
bult. Van egy barátnőm, aki a 
színházi parókákat készíti, cso
dákat művel. Csak jó anyag kell 
hozzá — nyomatékosítottám, de 
vagy nagyon buta volt, vagy 
nem figyelt, mert tovább fújta
tott. — A leányka haja, a Gyalui 
Gyöngyvéré. — És megértette.
— Hogy csinálja? Mikor viszi el?
— Még nem lehet. Növeszteni 
kell. — Mennyit még? Meddig?
— Egy évig, mondtam, hidd el, 
segíteni akartam.

— Kinek? — kérdeztem.
— Mindenkinek. A főnéni

nek, Gyalui Gyöngyvérnek, ne
ked. Magamnak. — Maga fifikás
— mondta ő, de éreztem, hogy 
már puhuL — Félév múlva nem 
akarom itt látni. Az elég lesz, ha 
növesztőszerekkel kezeljük. — 
El kellett fogadjam az alkudo
zást. Ilyent én még nem láttam, 
ahogy visszaváltozott igazgató
vá. Viszontlátásra, s kész, hátat 
fordított.

Olyan hirtelen hagyta abba 
Ilona a fecsegést, hogy ocsúdá- 
somban valószínűleg azt mond
tam, amire számított.

— Pokolian jó sztori.
— Na ugye, megmondtam.
— Volna — fejeztem be a 

mondatot kiabálva, mert zaka
tolt a gépzene. — Csakhogy nem 
valószerű. Pontosan emlékszem, 
hosszas vita után abban egyez
tünk meg, hogy én kezeskedem 
érte. Vállaltam, ha újból megté- 
pász valakit, nem tiltakozom az

eltávolítása ellen. A főnéni any- 
nyira meghatódott, hogy enged
ményt tett: mindaddig marad
hat, amíg az én hajamba is bele 
nem akaszkodik.

— Ami most már nem képez
hetné alku tárgyát — tekintett, 
leplezetlen elégtétellel, a homlo
kom ra  Ilona. — A G yalu i 
Gyöngyvéred pedig látványo
san megjavult.

— Mert még többet foglal
koztam vele, kezdett olvasni, ír
ni. Hétvégeken a gyermekeim
mel együtt sétálni vittem, hogy 
tanuljon alkalmazkodni a világ
hoz, ne kiabálja el azonnal, amit 
gondol.

— Mert a nővérkék esténként 
babusgatták, haját ápolgatták, 
kenceficélték, még főnéni is 
m eglátogatta, körbehízelegte 
hónapokig, fésűvel kedveske
dett, mint valami Hófehérkének.

— És mindennek ellenére ku
darcot vallottam — ismertem be. 
— Mire végigfűrészeltük az ösz- 
szes ágyat, átrendeztük a hálóter
meket, mégis bekövetkezett a 
nagyjelenet. De legalább jól szóra
koztam, amikor kétszáz gyermek 
üdvrivalgása közepette meghaj- 
kurászta a főnénit, és még utoljára 
alaposan megtépászta a haját.

— Határtalan a férfiúi elva- 
kultság. A saját haját tépte meg. 
Kétségtelen, felismerte.

— Akkor—kiáltottam —, ak
kor én egy balek voltam? — 
Szusszanásnyira elhallgatott a 
magnó, a mondat vége úgy süví
tett a csöndbe, hogy a presszó
ban mindenki bennünket bá
mult. Zavaromban szedelőzköd- 
ni kezdtem.

— Megmondtam, ugye, hogy 
azokban az időkben is voltak de
rűs és tanulságos történetek.

— Tanulságosak csak azok a 
történetek lehetnek, amelyeket 
nem szabad megismerni, ame
lyeket mélyen el kell titkolni, 
mert szégyenletesek és megalá
zóak — sóhajtottam. Bizonyára 
nem is hallotta az ajtó nyikorgá
sától, amint kiléptünk az utca 
forgatagába. — Ez minden elbe
szélés rejtélye és paradoxona.

— Csak azt ne képzeld, hogy 
az állhatatosságod miatt távolí
tottak el, hogy valakit is érdekel
tek az elveid — mondta ő. — A 
legprózaibb asszonyi szeszélytől 
menekültél. — A visszaverődő 
fényektől metszett szötétben is 
halványkéken villant a szeme, 
akárha huncutul csippentett vol
na, haja ezüstösen, őszülőn? me- 
lírozva? elhullámzott, miközben 
tréfásan összeszorított, kacska 
ujjakkal búcsút intett, és tovább 
töprengtem a vonaton, vajon ho
gyan szólították akkoriban.

* A kétezredik év nulláival kap
csolatos félreértések elkerülése végett 
jegyzem meg: a huszadik század ele
jére gondolok.

S I M O N F Y  J Ó Z S E F  

véget érő  
költem ény
mindig olyan 
helyeken járok 
ahonnan ember 
állat menekül

az emberek 
közé lépek 
akár egy sötét 
pincébe

csöndemet megölték 
most még 
csöndebb van

ajtót vágok 
az éjszakába 
kilépek 
s nem a 
nappal van 
odakint

nem tudom 
min ülök 
kövön ülök 
magamon ülök 
agyamat pihentetem 
mint a favágók 
homlokukba vágott 
fejszével

az állat vizeletével 
jelzi helyét a világban 
én mindig máshol 
idegen szavak közt ébredek

hogy nézek ki 
ki ismer reám 
férges arcom büdösödik 
mint egy kutyát 
sétáltatom este 
nehéz a szívem 
papírral teli láda

konnektorba dugom 
magam
föl töl tó'dök fájdalommal 
a csontokban föl 
s le ugrál
a velő higany szála 
mint akinek percei 
meg vannak számlálva 
mintha csak magasfeszültségű 
áramvezetékre az űrre 
kötötték rá 
a számat

érzéseimet 
nem tudom 
lefordítani 
a mai napra 
állok közietek
mint egy 
betört ajtó

rom okban
konzervet 
nyitom fel 
a reggelt
madarak csapódnak 
arcomba 
gyűrűzetlenek 
nem járt-e le 
a határ
ideje
nyolc órán át 
nézem a vizet 
ahol a folyó 
a legmélyebben... 
rosszul játszom 
ezt az életet 
romokban nem 
is lehet 
hátamnál 
kiszáradt 
giliszta éneke

be és k i
arcomat
föld és ég
préselte
fekete könyvvé
ha föllapozzátok
megtudhatjátok
egyedül szoktam rá
levegőre fényre
egyedül tanultam járni
csak beszélni nem akartam
mert borzasztó dolgokra
használjátok a szavakat
a levegő csordultig félelemmel
be és kilélegzem
ki és belélegzem

úton
fényszórók kaszálják 
az utat a vaksötétben 
nem kell semmire odafigyelni 
földig taposom a gázt — előre 
rossz álmából riad 
csipái mögül előbújik 
a fiam s kérdi 
apja mikor érünk a jövőbe 
nézd mondom a jövő olyan 
mint nekünk a fényszóró 
megvilágítja az utat 
melyen most megyünk 
a jövőbe nem lehet bemenni 
állandóan velünk van kísér 
látom nem nagyon érti 
de elalszik újra
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ha ma jd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép
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F ekete Vince 2001

BALAZS K. ATTILA VERSEI

A  csend, k é t töredékben
1. töredék
Rozsda porlik fogacskák zománcán 
szótlan nyelv ül 
az íny mögött medernek 
a szobában tollak hevernek 
s a tükrök üvege
mint mélységre ajtó 
mint árny- és szikla-forgatag 
sötétre feszített vászna.
Alszanak íratlan oldalak —
egy távoli lovas dárdáját rázza.

O dü sszeu sz em lékezete
gyomrában kő és küklopsz alszik 
lebegő birkanyáj 
lélegzik s a tengert 
hangyák hordják rajokban 
szemébe kövül imbolygó láthatár 
míg ökle kardot gyanít 
átvedlett kéjt és rozsdázó vasat 
a homokdűnéken túl 
hol csónak ring az éjszaka vizében

s hova árnyéka átjár 
verseket írni kitágult szemekkel

A  nagy feke te  házban
lassú járványt görgetek 
arcom előtt hurok van 
bennem él egy szörnyeteg 
fekszem csontos burokban

isten félvad társai 
s a nagy fekete háznak 
zagyva kósza árnyai 
ráznak ráznak 
ráznak

a nagy fekete házban 
álmok nélkül maradtam 
riadt csönd és láz van 
s vágyak ezer alakban

H a elgurul a z  éj
ha elgurul az éj s a nappal 
vemhes szörnyű kék ölében 
kőlényt tépek lófogakkal 
ülök szörnyű szél törésben

ez nem a szelíd nyári égbolt 
s nem bolondos barna versek 
a száj csak elmosódó vérfolt 
az arc mögött 
vad tolihad serceg

K u tyá in k  ő ssze l
hullnak nedves levelek fehér 
fehér lepedékkel 
átlőtt arcú véreres 
kutyáinkra

avar alatt lélegezni kezd 
motoz
színekből higanyt kavar a rettenetes 
s az erdő bozontos szobáiban hószagú 
gidák a semmibe figyelnek

O dü sszeusz
em lékezete

(kérdezgető kopár kopár 
vizeken körbe körbe)

ki hinné el 
hogy a csendnek 
teste van és 
vérző árnya 
s tompa jajok 
tengelyétől 
minden éjjel 
erre vágtat 
s ki hinné el 
hogy az égbolt 
vedlő szörnyek 
kéklő háza 
s hogy vonzása 
visszájával 
minden súlyt 
a vízre zárhat 
s ki hinné el 
hogy a tenger 
földre omolt 
ég-darabka 
és a tajték 
zúzott arcú 
isten földre tárt 
galambja

H azatérés
lovát álmok gyötörték 
a hold őrülten forgott 
és éj-takarta volt a környék 
éjt köhögtek 
véreb-torkok
talán egy szobát érzett 
meredten csak állt ott 
és higany és homály volt 
súlyos lobogásba mártott 
kőfalak és egy tükör vérzett 
nesztelenül 
félve mintha 
fényből sötét válna ki 
s a ködre képek vásznai 
feszültek s a téren 
átlendült 
egy inga

C su ko tt szárnyú
ébredj csukott szárnyú angyal 
leláncolt lovaidat 
kinövi a fájdalom 
jézustövis tükreidben 
csontjaidban ólom gyűl 
isten-szagú sötétben 
szegek közelitnek 
ébredj csukott szárnyú angyal

2. töredék
Az éjszakák magukat írják 
a szavak
átnyögnek a félhomályból

a papíron remegő firkák 
a szoba árnyéka lobogó sátor 
fények szöknek el titokban
a falon egy tükör kilobban 
a tollak acélján rozsda-fátyol. 
Vegyülnek üveg- és csendszilánkok — 
a kézből higany és vér szivárog.

K áin em lékezete
Csobogás vagyok, 
sodródó, gyűrött arcú Káin, 
palackba szorított tenger 
feszített fehér vitorláin.
Heges arcú, érkező ember 
ki most indul útnak.
Lábai alatt gyöngyöző homok 
és kagylók szárazra fúltan.
Sodródó, gyűrött arcú Káin.
Egy lapon elhajított, 
palackba préselt.

Egy elhagyott tutajon 
hitében meglazított, 
halálra késeit.

P.f. em lékezete
isten magához veszi mint egy szálkát a keresz

tet megnő a fény eltörpül minden árnyék nyiko
rognak rozsdás templomok isten magához vesz 
minden bárányt engem is engem is kiáltoznak a 
latrok de isten harsányan felnevet és a csöpögő 
eget a földre dönti vaskos kezével aztán homokká 
omlasztja a világot könnyekből tengert kavar s 
rálöttyinti a sárga homokra majd tovább áll hóna 
alatt a kereszttel

engem ni hagy csúszó féregként sárga homo
kon sebeim bomló virágok egyedül vagyok a Föl
dön magam vagyok a fájdalomnak mérték a két 
pólus közt magányom a térkép léptek a feldúlt 
homokon valahonnan bálvány szólongat azt sut
togja szegek azt suttogja magad magam csak az 
isten burjánzik el ereimben és messze a tábemá- 
kulum amiért még érdemes volna

bárcsak magamra lelhetnék ezen a kopár göm
bön hol kétfelé indultam el megkeresni a döbbenet
arcú bálványt

az égen vedlik a szörnyeteg csak énjeim közé 
hull a távolság

egyiket kinevezem istennek
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HELIKON

FARKAS ARNOLD LEVENTE VERSEI
Ismerem a tárgyakat. A tárgyakat, 
amiket itthagytál. Az ajtót, a lépcsői, 
a fénymásolót. S a tárgyakon közelséged 
nyomai. Azajtón,alépcsőn, a fénymásolón. 
Ez egy hosszú szó. A tárgy maga, amit 
jelöl a szó, kitölti a teret, az üvegajtók 
mögötti helyzetet. Fenséges és gazdag 
térfogat. Ködöd azonban, közelséged 
nyoma abszolút jelentéktelen. Az, hogy 
vibrál a bőr alatt, meg összeáll, az a 
szerelem. Érzés, amiről gyűlölök 
beszélni. Hogy két arc, két remegés, 
meg mondani kell, az idő szép. Kínos, 
hogy amikor szerelmes vagyok, hirtelen 
meteorológussá leszek. Vallani kell. 
Telefonálhatok az ügyvédemnek. Meg a 
vers, meg a tárgy, meg a tárgy 
ragja. Hogy ragasztok, az is szerelem.
Ha nincs ujjlenyomat, tárgytalan. Meg 
írom itt ezt a jelentést valaki 
másnak. Elküldöm neked. Hogy 
alanyi grammatikádból kimozdítsalak, 
s féltékennyé tegyem a jelzőre a tárgyat.

* * *
Én is ismertem egyszer a sérelmet. Aztán 
eladtam a telefont. Mert a szomszédnak 
lila függönye volt. A szomszédnak, aki nő 
volt. Attelefonállam hozzá, hogy húzza 
szét a függönyt. Széthúzta, és ott állt 
meztelenül,fedetlen keblekkel. Az ilyesmit 
valahogy nem felejti el az ember.

Valaki meghal. Ez a vers.
Arról szól, hogy valaki.
Meghal. Nem valami jó.
Valaki valami. Aztán.
Meghal. A valakiből a.
Valami. Én nem szeretek. 
Meghalni. Nem valami, 
jó. Én is vagyok valaki.
Ha nem is jó. De ez is.
Valami. Aztán meg halok.

Van ez a halott angyal, aki 
kifejleszti magában a nőt, 
pedig férfi volna voltaképp.
Az angyal mégsem uniszex. Úgy 
tesz, mint a nők: folyton befogad. 
Mikor alkot, mintha nem is ő, 
mintha a háttérben mozdulna 
csak el valami. Úgy tesz, mintha 
a barátai lennénk, és a 
fülünkbe súg csúnya dolgokat.

Máshová vágysz már megint. 
Itt semmi sincs. Csak szelet 
hajtó malomkerék. Ahová 
elvágyódsz, ott minden van, 
ott van valami más, és 
ott van ő. Itt csak te vagy, 
az én, ez a simogatásra 
szomjazó bőrredő. Ki süt itt 
neked kenyeret. Bő vízben ki 
füröszt. Ott szélcsend van, 
ott örökké esik, ott izzó 
kemencében sül éhségre 
friss vigasz. És te mégis itt 
maradsz. Mert csak a vágy

igaz. Ha ott lennél, visszavágynál 
ide. Malmot építenél, szelet 
fakasztanál, és megölnéd 
a molnárt. Mocskos vagy, 
éhezel, de kezedhez bűn nem 
tapad. Pedig jó volna már 
vérre vágyni hideg víz helyett.

Egy ember, hogyha sír. Az erdő 
liliom ja megmérgezi szemed. A 
hogy Almodovar ßmjeiben. A 
testek. Sárga bohócok bádogkönnyeket. 
Túl hosszú sorok egy túl rövid 
versben. Mint a levelek az egyetlen 
nőtől, akit szerettem. Nem volt szép, 
de bájos igen, igen bájos. Szerelmes 
voltam belé és az egész város. A 
várost szerettem benne, az egészet 
a részben. Ahogy Almodovar ßmjeiben 
a testek. Menstruációs egzisztencia 
ez, szőke a széken. Az ágyon ültünk 
mindig, sohasem feküdtünk, és 
küldött egy képet a városról egyszer. 
Fák álltak, meg házak, meg 
felhők, meg autók, mik mentek 
volna, de megtorpantotta őket az 
exponált pillanat. Adj időt a térben, 
írtam neki egyszer, írtam volna, 
de hirtelen dfelejtettem írni, 
elfelejtettem a szavakat. íme, egy 
igazán szabad szellem. Mindig csak 
ültünk, sohasem feküdtünk egymással 
le, a város, meg én, meg az a szőke.

Azt mondom, szeretlek. Azt mondja, 
szeret. Nem éppen azt mondom, 
hogy szeretlek, de valami 
hasonlót. Azt mondja, szeretlek. 
Kezdjük elölről. Nem tudom. 
Mostanában töketlen verseket 
írok, mondja a heréit. Szeretne 
valami elevent a vágás helyén. 
Szeretném betölteni a téged 
Ölelő helyet, egyszerre jelen 
lenni a körülötted létező 
pontok mindegyikén. Ezt 
szeretném. Meg ami mögötte 
van. A versírás lehetetlensége.
Azt mondja, szeretne. Azt 
mondja, szeretné. A szavak 
elégtelenek. Ez az, amit 
mond. A kasztrált olyan, 
mint akinek nincsen szíve.
Hiába zúg a vér. Ezt 
mondom. Ezt szeretném 
mondani. Hogy szavaimmal 
elfödjem a kimondhatót.

Igen, itt meg lehet állni. Igen, 
meg is állok itt. Tovább nem 
megyek. Bár mehetnék. Mert 
aki megállt, az még tovább 
mehet. Nem ßnkciötlan a láb, 
sem a messzeség. Egy teát. 
Köszönöm. Ülve inkább. Ülve 
jobb. Nem ßnkciötlan az ágy, 
nem ßnkciötlan a hát. Hát. 
Mint aki végképp megpihent.

Erkély. Az ember elszívna egy 
cigarettát. Az ember. Erkélyre 
kéne menni. Nincs cigaretta. Az 
erkély élménye nem ugyanaz. 
Ugyanaz a tér, ugyanaz a 
magasság. A levegő nem 
nikotinnal telített, jelen van 
az ember, jelen van ugyan 
az ember, de nincs cigaretta. 
Nincs cigaretta. Erkély van.
A szipka magányosan árasztja 
magából a régen elhamvadt 
cigaretta illatát. Nincs cigaretta, 
jelen van az ember, nincs 
cigaretta, és nő sincsen. Semmi 
kéj. Erkély van. Az erkély jel.

No lássuk csak a szerelmest, 
ahogy a víz fölé hajol, és 
azt mondja: szép vagyok. És 
lássuk a vizet is, ahogy a 
szerelmes alatt gubbaszt, és 
azt mondja: szép vagy. Egyikük 
hazudik. A vízben halak 
úszkálnak, és a szerelmes 
belekortyol a szépségbe vagy 
abba, ami van. Látja, hogy 
a sötétség fenekén szerelmes 
halak vergődnek a szerelmes 
vízben. Igen, itt írni kellene 
egy normális levelet, de 
mi a normalilás. Cseresznyés 
kertben ültetni cseresznyét.
Kell valami, amire mondani 
lehet: igen, ez egy levél.

Az ajtó hangja mint gyermeksírás.
Az ablaké mint férfikönny. A ház, 
amit itthagyott. Az út, amin szomjazni 
lehet. A hús a mások húsa. A vágy 
nem tiéd. És a falak között, az 
üres térben, én is ott vagyok.
Ablakban sírok, hogy lássa ő, vagy 
valaki. Ha megéhezel, 
hallgass. Ha megfáradsz, vess 
ágyat hangtalan. Szeretnél 
valamit, ami a tiéd. Egy álmot 
legalább. Ez a valami egy 
tökéletes metafora. Ennél a 
tökéletes metaforánál csak egy 
tökéletesebb van. A tökéletes 
metafora. Szóval állok egy 
kettőspont két oldalán, és 
hallgatok. Az ablakban virág.

Amikor kín a tánc, és bilincs a testen 
minden mozdulat, amikor kín a dac, 
amikor táncolsz, és a térből kilépni 
nem lehet, olyankor megáll a tudat, 
elfordul, és jót nevet azon, ami nem 
lehet, olyankor egyhelyben állsz, és 
körötted táncol minden, mi megállni 
nem engedett, és várod a percet, 
hogy vége lett, aminek nem lehet.

s 'tQ É iw  m 'iin im
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HELIKON

GÁNGOLY ATTILA 
Két karcolat

Kígyók, pókok, 
emberek
i.
Egy esős nap, miután hazament a bank

ból — ahol már reggel óta szörnyű nyugta
lanság gyötörte néhány perdg  föl-alá 
járkált a négy fal között, hasztalan rágódva 
az élet értelmén, majd a padlóra vetette ma
gát... és félig kiolvasta az Ótestamentumot. 
Boltozatos homloka alatt veszedelmesen fo
rogtak szemgolyóL

Éjféltájt már méhkasként zúgott a koponyá
ja, ám csak hajnalban lökte arrébb a nagyapjá tói 
örökölt, kifakult fedelű könyvet. A fáradt
ságtól rövidesen elszunnyadt. Rettenetes ál
ma volt, amilyen a megrögzött ópiumszí
vóké lehet; azt álmodta, hogy <5 Mózes pró
féta, és a Tízparancsolat kőtábláit cipeli le 
csontig horzsolt hátán a Sion-hegyről. A 
sziklák fölsebezték mezítelen lábát is, a me
redély tövében pedig rongyos, bámész pász
torok várták, mögöttük panaszosan mekegő 
kecskék...

Verítékben úszva ébredt föl.
Attól fogva végképp lerázta magáról a 

lelkifurdalást; valahányszor tenyerét nyújtó 
koldust látott az utcán, utálkozva fordította 
félre a fejét. Részvétlensége furcsa módon 
jókedvre hangolta: munkája végeztével csak 
a léha örömöknek élt...

II.
A pesti éjszaka törzsközönsége egykettő

re emlékezetébe véste nagy, lázas szemeit, 
görnyedt alakját és az ezüstszínű luxusba- 
tárt, amellyel ámokfutóként száguldozott. 
Az örömlányok kedvence lett. Kifosztására 
szőttek terveket az úri zsebmetszők és ha
miskártyások. Ámde ő éber volt, s vaslogiká
jával úgy tapogatta keresztül-kasul az életet, 
mint áldozatát a csápjait hajlítgató polip.

Borotvaéles eszének köszönhette, hogy a 
bankban húzott tisztes jövedelme mellett 
egész kis vagyonra tett szert a bűnbarlangok 
szerencsejátékain is. Több maffiózó hovato
vább a megölését fontolgatta, ő azonban szi
matot fogott — világéletében jó orra volt —, 
s nem sokkal később úgy döntött, hogy je
gyet vált egy földkörüli hajóútra...

Kövérre hizlalt bankszámlája lehetővé 
tette hirtelen szeszélyét.

n i .
Egy reggel fizetés nélküli szabadságot 

vett ld. Azt se bánta volna, ha visszatérése 
után útilaput kötnek a talpa alá, hisz az egész 
ország beszélte, hogy már nem lehet olyan 
fölényes ábrázattal sikkasztani és oly előke
lőén halászni a zavarosban, mint annakelőt- 
te. A tőzsdézésnek befellegzett, keseregtek a 
minden hájjal megkent pénzemberek. Töb- 
bé-kevésbé egyetértett velük, miközben 
homlokráncolva csupa haszontalansággal 
tömte teli utazótáskáját. (Amúgy sem jden- 
tett már számára semmit a bank, s irodájában 
kuksolva jobbára csak a cselekvés látszatá
val kendőzte tétlenségét.)

A taxi egyenest a pályaudvarra robogott 
vele. Senkitől se vett búcsút, mert nem akadt 
ember az egész városban, akitől kedve lett 
volna elbúcsúzni. Szülei réges-rég a temető
ben nyugodtak. Különc szokásait látva a ba

rátok is elmaradoztak mellőle, feleségéhez 
pedig évek óta nem volt szerencséje, s ke- 
ményfejűségében nem is akarta, hogy le
gyen.

♦
A kupéban gubbasztva végtelenül üres

nek érezte magát; tompán sajgott a feje, 
ahogy a vonatablakon át kitekintett az una
lomig ismert tájra. Később — jobb híján — 
megpróbált utastársai beszédében találni va
lamit, ami épülésére szolgálhat.

Hallotta, hogy átellenben egy romlott ar
cú férfi azt mondja a mellette ülő lánynak:

— Ismertem egyszer egy vénembert, aki 
bőregereket tenyésztett az ágya alatt.

— Bőregereket?
— Ühüm. Az első néhányat a Gellérthegy 

barlangjaiban fogdosta össze. Lepkehálóval.
— No és?
— Levágta őket... Denevértökkel keres

kedett az öreg.
— Pfúj! — mondta a lány, s szemérmetlen 

pillantást vetett a férfi felé.
...A vonat, miután keresztülzakatolt a 

horvát hegyeken, baj nélkül gördült be Fiú
méba. Kezdett visszatérni az életkedve; bár
hogyan meresztette is a szemét, a háborúnak 
semmi nyoma— csak egy tengeri sirály pisz- 
kította össze a bőröndjét.

Innen Triesztbe buszozott. Útlevelét a 
legzordabb tekintetű határőr is kifogástalan
nak ítélte, öltözékét, modorát és nyelvtudá
sát hasonlóképp. Makacs kérlelhetetlenség- 
gel vagy húzott szigorral sehol sem találko
zott. Trieszt kikötőjéből egy vakítóan fehér 
óceánjáróval folytatta útját, melynek torony
magas főárbocán amerikai lobogót dbált a 
sirokkó. Poggyászát bokszolókülsejű néger 
matróz lóbálta végig a fedélzeten...

*
Mióta az eszét tudta, élvhajhászás és is

tenkeresés közt szédelgett.
*

Szállásával és a kiszolgálással maradék
talanul elégedett volt; valamennyi étkezés
nél farkasétvággyal evett.

Itt is, akár a munkahelyén, tevékenység
nek álcázta a semmittevést.

Délelőttönként óraszám süttette hasát a 
napozófedélzet csíkos nyugágyain; délutá
nonként a hajóbár pultjánál flörtölt unatko
zó szépasszonyokkal; este a sétafedélzetet 
rótta, s azon tűnődött, vajon hány cápa kö
veti nyomon a hajót...

Úgy tervezte, hogy a honolului végállo
máson átszáll egy másik óceánjáróra, s ek
ként valósítja meg a glóbusz körbehajózását, 
mely kölyökkori álma volt.

Az Atlanti-óceánon mindvégig szép idő 
járta. A Panama-csatorna zsilipjeit tátott száj
jal bámulta meg. A Csendes-óceánon kisebb

fajta viharba keveredtek ugyan, de az egész 
nem tartott tovább egyetlen napnál.

Csak a Hawaü-szigetekhez közeledve 
kavarodott fel újra a levegő, s haraptak egy
másba a felhők; el is sodorta szalmakalapját 
a szél, mikor partra lépett, s egy bennszülött 
hordárral a legközelebbi szállodához kalau- 
zoltatta magát...

*
Harmadnap történt a baleset.

*
Úgy gondolta, pihen egy hetet Honolu

luban, s nagy kirándulásokat tesz a környé
ken. Az egyik ilyen barangolás alkalmával 
szandálba bújtatott lábát megmarta egy mér
geskígyó; alig tudott visszasántikálni a vá
rosba.

A legszélső villa előtt összerogyott. Mi
kor hordágyra fektették, szeme előtt kalei- 
d o szk ó p sze rű en  ö rv én y le tt a levegő. 
Hibiszkuszok zúgtak a parton, a kókuszpál
mák éles levelei pedig mintha az eget kard
lapozták volna.

— Emergency case... — hallatszott egy 
hang valahol a m agasban, elérhetetlen 
messzeségben tőle.

...A kígyómarásba mellesleg hajszál híján 
belehalt. Lázálmában inaszakadtáig futott, 
futott, csak futott egy istenkéz által kioltott, 
majd újra lángra lobbantott Nap alatt... Ké
sőbb élete filmszalagja egyetlen pillanatba 
gyömöszölve pergett le előtte. A legcsapni
valóbb film volt, amit valaha látott.

IV.
Végezetül repülőgéppel tért haza, s az 

aggodalmas képet vágó háziorvos tanácsára 
befeküdt az egyik kórházba.

A vizitek között olvasott. Úgyszólván 
reggeltől estig. Befejezte a Ótestamentumot és 
átrágta magát az Újtestamentumon, majd 
Luther és Kálvin művei kerültek terítékre. 
Legvégül már a szombatosok iratait bújta.

Képtelen volt beletörődni a halál föld
hözragadt elgondolásába, abba, amilyennek 
az istentagadók papolták, s konokul hinni 
akart benne— vállalva az öncsalás veszélyét 
is —, hogy elgyötört tüdőnk utolsó lélegze
tének szárnyán az érzelmek olyasfajta vidé
kére érkezünk, ahol valam ennyiünknek 
alkalma nyílik majd töredelmesen megbánni 
a rosszat, mindenki bocsánatot kér minden
kitől, és a legszebb felelet gyanánt, mely 
egyes-egyedül itt, téren és időn kívül képzel
hető el — mindenki megbocsát mindenki
nek. Órák hosszat ábrándozott erről... Am 
megtérni nem tudott, csak lidércnyomásos 
álmai izzasztották meg, ahogyan azelőtt is.

— Ostobaság — morogta végül, s az 
egész könyvkupacot az egyik ápolónak aján
dékozta.

*
Mikor az utolsó nap szitkozódva öltöz

ködött, pizsamáját iszákos betegtársa ku- 
nyerálta el tőle. Krisztusi mozdulattal adta 
oda.

Még a kórházban megrendelte méreg
drága vonatjegyét. "Inkább egy kígyó, mint 
a maffia" — gondolta a taxiban.

A pályaudvaron egy matuzsálemi korú 
cigányasszony megjósolta neki, hogy kerek 
száz évig fog élni.

V.
A hivatalos iratok szerint madárpók csíp

te halálra egy afrikai szafárin.

» » » » » »

10



HELIKON

A z  u tca  k é t  v é g e
í .
Reggeledet!
A járókelő, hóna alatt a Szentek élete vas

kos kötetével, mint a szélvész, fordult be az 
utcába, s ruganyos léptekkel haladt előre a 
szépen lesöpört kőkockákon. Magas terme
tű, horgas orrú, kórosan sovány férfi volt, 
az inak, izmok és idegek érzékeny birtoko
sa, kezdődő szívbetegséggel a mellkasá
ban.

— Jó reggelt, Herr Zimmermann — kö
szöntötte friss hangon a rikkancs.

A járókelő is megbiccentette fejét, de csak 
hangyányit, s loholt tovább, görcsösen szo
rítva gyönge melléhez a Szentek életét. Az  ut
cán mindeközben folyammá nőtt az emberár. 
Időnként egy-egy fiáker csattogott végig a 
macskaköveken, a lovak patája, mesebeli 
tűzszerszám, szerteszét röpítette a kigyúló 
szikrákat.

Borongós, didergető délelőtt volt. A járó
kelő nyugtalanul fürkészett ide-oda, s ko
rántsem volt bizonyos benne, hogy fölleli az 
antikváriumot, ami után már a fél művész
negyedet tűvé tette

Ekkor különös dolog történt.
Arcok úsztak el előtte, szőke hajcsomók 

és kék tekintetek, majd fekete szakállak kö
vetkeztek, szúrós szempárok akadtak belé, 
megkarcolták, mint a faág, s föl-fölbukkant 
néhány ázsiai ábrázat is...

2.
Telt-múlt az idő, dél lett, sivatagi hőség, 

az égen lobogva izzott a nap. A járókelő ká
bán sodródott az utca forgatagában, arra tért, 
amerre taszították, akaratereje már csak ku
sza emlék volt. Öltönye verítékben ázó testé
re tapadt, csontjai mocsárláztól sajogtak, 
szája vadul kapkodott levegő után. Kevély
ségszámba menő önbizalma, mely addig az 
életét irányította, s szinte minden lépését 
megszabta, most kétségbeejtő hirtelenséggel 
hagyta cserben.

Senki emberfia sem segített rajta.
Végül délutánba hajlott a nap, a forróság 

engedett szorításából, s a tömegben mind 
több lett a mongolos arcéi. Az utca két olda
lán magasodó épületek is megváltoztak, ha
bár nem  lehetett sejteni, m ikor és hol 
kezdődött e finom átalakulás. A tizedik pa
godánál a járókelő már a csodálkozás képes
ségét is elveszítette, ennélfogva nem számolt 
tovább.

Mintha egy másik életet élne... rég kiesett 
a fejéből, voltaképp miért jött ide, miért bo
lyong ezen a lidérces utcán, sárban és piszok
ban, a kirekesztettség keresztjével. Azután 
mégis — fokról fokra, lépésről lépésre — 
összeszedte magát, s hűvös nyugalom öntöt
te el tagjait.

Már látta az utca végét.
— Jó estét, tiszteletre méltó Liu Cse — 

köszönt rá a következő szempillantásban 
egy vidám cémahang.

A járókelő — alacsony, kövérkés, egész
ségtől duzzadó ember, aki nem rohant im
már, hanem ráérősen rakosgatta lábait, hóna 
alatt Konfudusz könyvével — természetes 
kínai előkelőséggel hajtotta meg felsőtestét a 
legyezőárus előtt.

Épp esteledett.

C H A R L E S  B U K O W S K I  

n ő  a z  u t c á n
cipői gyertyaként 
világítanák 
be szobám

sétál mint minden ami 
csillog a poháron, 
mint minden 
ami számít.

sétál tovább.

t a l á l k o z t a m  e g y  e m b e r r e l  

a z  u t c á n
így szólt "két éve tartod bennem 
a lelket, öröm veled találkozni."
"köszönöm ", feleltem, "de ki 
tartja bennem a lelket?"

a múltban sokszor feltettem ezt a kérdést és
a válasz mindig egy kedves
mosoly.

pedig ez egy jó kérdés.
nem gondolják, hogy hetente többször is
öngyilkosságon jár az
eszem.

de miért törnek 
ellenem
kritikus esszéikkel 
ez az amit furcsának 
találok.
bár én sem szeretem az ő
írásaikat,
színtelenek,
erőltetettek, elcsépeltek
egy századdal lemaradtak a
kortól
de
én nem kritizálom 
őket
csak abbahagytam olvasásukat
nem gyűlölöm őket,
nem érdekel hány könyvük
jelenik meg és hogy ki olvassa
vagy nem olvassa
őket.
ők mégis nagyon aggódnak 
létezésem és
hatalmas olvasótáborom miatt,
és majdnem hisztérikusan
elkeseredettek
hogy néhány helyen
komoly befolyással bíró
írónak
tartanak.

Próbálok erről tudomást nem venni, ők 
miért nem?

olvasták néhány könyvemet
és ez elég
nekik.

de ezeket én csak leírom 
elolvasni már 
nem tudom.

n e h é z  n e k i k
néhány egyetemi tanár
úgy véli, nyers, durva, nyilvánvaló
ismétlésekbe bocsátkozó és trágár vagyok
és ez gyakran igaz,
néha szándékosan
de nem kellene evvel
törődniük,
vannak barátaik,
társaik, hasonmásaik,
akik nekik tetsző
verseket írnak,

ha helyet akarnak maguknak az 
irodalomtörténetben, 
rendben van, legyen, 
én beleszarok.

én csak a saját munkámat
akarom
elvégezni.
ezt választom
a következő sorra összpontosítok és az 
utána következőre.

amit ők csinálnak és hogy kik ők 
és mit akarnak 
mit mondanak, mit 
írnak
engem nem érdekel
és, szerencsétlenségükre
más
élőt, haldoklót vagy most 
születőt is alig, ha 
ha.

r o s s z  n a p
van célja a medúzának, 
a hitna 
a kullancs 
a patkány 
a csótány
mind tele van önnön
felduzzadt
fényével.

az én fényem 
kihunyt, 
ki tette ezt 
velem?

GYUKICS GÁBOR fordításai

-  11



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

LÁSZLÓFFY CSABA

Minden hangulatváltás villámcsapás
(játék két részben)
SZEREPLŐK:
MAM AN
YVONNE
ÖREGÚR
HUGÓ
KISLÁNY

ELSŐ FELVONÁS
1. K ép
Tágas hall, szélesre tárt ablakokkal, üvegajtó

val. Régi kopott bőrdívány, kényelmes fotelek. 
Falióra és — tükör, állólámpa, italosszekrény; 
csak díszként szolgáló gramofon, a falon gobeli
nek. Kilátás a nyári kertre. Esteledik.

M AM AN ("Mámi" terebélyes hölgy, 
de fiatalos; cigarettát szív) Na, mi lesz 
már.

YVONNE (jó alakú lány, kissé gátlásos) 
M ég m indig semmi...

MAM AN Ideje lenne lefeküdni. Hiába 
vársz, aranyom . Hugót, úgy látszik, fel
tartóztatta valami.

YVONNE H án y szo r feltettem  m ár 
m agam nak a kérdést: azt a szerelmet, a- 
m elyik fojtogat, nem  hagyja, hogy léleg
zetet vegyél, lehet-e szenvedélynek ne
vezni?...

MAMAN Fogadj el tőlem  egy anyai 
tanácsot: ne próbáld m inden álm odat és 
energiádat belevinni-beleölni egy kaland
ba. Még ha szépnek is látszik. (Pillanatnyi 
habozás után.) Látszott.

YVONNE M ár késő.
MAMAN A figyelmeztetés?... De leg

alább belátod, hogy nem  lehet több egy
szerű kalandnál. H ozzak m ég teát? (Ki
megy a teáskannával, a hátsó ajtót nyitva 
hagyja. Csak a hangja.) Nekem  volt néhány 
tartós viszonyom , elhiheted, különböző 
korú és intelligenciájú férfiakkal, de soha
sem pazaroltam  m agam at m eggondolat
lanul; m indig tudtam , hogy m eddig me
hetek el... (Visszajön; mosolyra húzza száját.) 
H ogy m eddig tart ki a közös "szamár- 
bőr"... Benned viszont, lásd be, m ár a kez
d e t kezdetén  összekeveredtek  a pers
pektívák. Az érzelmi túltengés hamis ál
lapotot terem t közted és a külvilág között. 
(A  lány lesütött szemmel hallgat; Maman ki
tölti a csészékbe a párolgó teát.) Boldog voltál
p c  7 o \ r z \ T W in H -

YVONNE (még élénk kedéllyel) H á t 
igen. A boldogság sok erőfeszítést igényel 
— az em ber ezt nem  tudhatja előre...

MAM AN (észrevétlenül lassú támadásba 
megy át) A boldogtalanság még többet. 
Persze, fölösleges energiát. Ám ha egy idő 
u tán  m inden  fantáziát elszív a tested
ből?!... (Hirtelen megértést mutatva.) A te 
titkos vágyad az volt, hogy majd feleségül 
vesz. Félig nyüt ajka aláhulló, lágy fürtje
idre tapad t (hamiskás mosoly), s te ettől 
rögtön m eghatódtál, dehogyis vetted ész
re, hogy keze a pantalló szűk zsebében 
játszik m ár mióta. Megfeledkeztél arról, 
hogy férfival van dolgod, választékos kül

seje és stílusa ellenére is közönségesen 
tám adó hímmel, akiből valamiféle altesti 
vágy áramlik át beléd, aki nem csupán az 
anyagi világon, a m atérián akar keresztül
hatolni, hanem  rajtad is.

YVONNE Nem  tudtam , hogy ilyen 
nyugodt elemző pszichológus veszett el 
benned.

MAMAN A magam  m ögött hagyott 
viszonyokat tekintve kétségtelenül kime
rítően precíz elemzésekkel és tanulságok
kal tudok szolgálni.

YVONNE (türelmét vesztve; undokul) 
Kimerítő vagy, gondolom, m ondták m ár 
neked. Nem  vagyok kíváncsi az esetelem
zéseidre... Különben is, a mi esetünk egé
szen más...

MAMAN M inden szerelmes csitri azt 
képzeli. Ne hidd, hogy más nem, egyedül 
csak te igényeled az őszinteséget. A férfi
akat most hagyjuk... (Hosszú kortyokban 
issza a teát.) M egnyugtatlak, hogy minden 
érzelmi kapcsolatomat kölcsönös dolog
nak fogtam fel.

YVONNE A dolog eleve nem lehet légi
es, törékeny. (Kínos csend. Yvonne testén 
remegés fu t végig. Nem képes magában tartani 
idegességét.) Nem  hiszem , hogy félreis
mertem volna Hugót. A magával sodró 
szenvedély — még a pusztán érzékinek 
felfogható érintések is — többet jelentet
tek számára holmi, a nők szótárában kap- 
risznak nevezhető kalandnál. Egy fakó
szürke, zárt szobában m aradtunk először 
kettesben. M ellém térdepelt a csupasz 
padlóra, és fölém hajolva, percekig, né
m án szorított magához. Azelőtt másfél 
napig úton voltunk, m indkettőnket ál
m atlanság gyötört, alvás helyett azonban 
egy elnyűtt rugójú, keskeny úri díványon 
szorongtunk és vacogtunk összebújva 
virradatig, egy olcsó kockás takaró alatt.

MAMAN (élénk kétértelműséggel) Kes

keny, de elnyűtt rugójú!
YVONNE Nyugodj meg, eszébe sem 

jutott, hogy erőszakot kövessen el rajtam. 
Te m indig más, rosszabb beállításban lá
tod és tünteted föl a dolgokat.

MAMAN (nevetve) Valóban, az előbb 
is önkéntelenül az jutott eszem be, hogy 
nem  fájt a térde vajon abban a kényelm et
len s mellesleg egyenlőtlen helyzetben, és 
te megsajnáltad-e vajon? Nem  hiába m ond
ják rólam, hogy negativista vagyok...

YVONNE Es cinikus.
MAMAN De tréfán kívül: létezik esz

mei — talán m ég jobban hangzik: eszmé
nyi! — erőszak is, nem csak fizikai és ér
zéki. Ez különben ránk is vonatkozik. A 
birtoklási ösztön az em ancipált nőt is e- 
gyenrangúvá tette a férfival.

YVONNE Ezek m ind általánosságok. 
Úgy beszélsz, m int aki kétségbe vonja, 
hogy Hugó, színészi tehetségétől függet
lenül, képes jellemesen viselkedni.

M A M A N  (mintha betanult szöveget 
mondana, kissé hadarva) Ajellem, aki a leg
jelentéktelenebb kérdéseket is kritikusan 
tudja megítélni és semm ilyen helyzetben 
nem  veszti el a fejét... (Gonosz mosollyal néz 
Yvonne-ra, de továbbra is "kebelbarátnő" 
hangnemben.) Te tényleg azt képzeled erről 
a kedves fiúról, aki a színpadon olyan 
remek Biberachot m eg Rosencrantz-ot ké
pes alakítani, hogy az életben egy gáncs- 
talan jellem?

YVONNE Kételkedjem benne, am iért 
nem  osztották rá a Bánkbán címszerepét?! 
(Végre ő is kezébe veszi a csészét.)

MAMAN Nem  kell kételkedned ben
ne; csak ne keress valaki mást. Az én meg
ítélésem szerint H ugóban épp az a vonzó, 
hogy nincsen benne semmi olyan kemény, 
ami eltörhetne. A merevség, a hajthatat- 
lanság helyett a term észet m ás tulajdon
ságokkal áldotta meg. Észrevétlenül be
leszívódik, beleszivárog a nők szívébe — 
erről lehet őt felismerni.

YVONNE (fagyosan) Lelkiismeretlen
ség így beszélni róla. Azt hittem , hogy 
rokonszenvezel vele.

MAMAN A term észetben sincs lelkiis- 
meret-furdalás. Én nem  tettem  m ost egye
bet, m int hogy tükröt tartottam  valaki e lá  
Akivel szem ben te nagyon is elfogult 
vagy; ez érthető is.

YVONNE A te tükröd viszont görbe 
tükörnek sikeredett.

MAMAN Nem  hinném... N em  akarok 
pletykálni, de a tavaly vagy tavalyelőtt, 
m ár nem  emlékszem  rá pontosan, a ke
zembe került H ugónak egy levélkéje, m e
lyet egy csitrinek küldött, m iközben egy 
másikba volt szerelmes.

YVONNE Nem  m ondom , jól kezdő
dik. (De azért lerí a képéről, hogy majd meghal 
a kíváncsiságtól.)

MAMAN "Szétszakadok köztetek... 
Olyan vagyok, m int egy kárhozatra ítélt 
lélek..."

YVONNE (nagyot nyel, el is sápadt köz
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ben) Csak ennyi volt?...
M AM A N E nny ire  em lékszem ; de, 

gondolom , ez is elég. Őszintének őszinte. 
(Talán kis szúrásnak szánja ezt is.) Leg
alábbis akkor az volt. Jobbat kívánni sem 
lehetne... Sokaknak egy élet nem  elég hoz
zá, hogy kiismerjék egym ást, s főként, 
hogy szem be merjenek nézni önm aguk
kal. Csak feküsznek egymás mellett az 
ágyban, a fejük, csípőjük, térdig alvás köz
ben összeér, ám  a lelkűk másfelé kalando
zik m ég álm ukban is.

Csend.
YVONNE (nagyon halkan) Ki volt az a 

lány, aki...?
MAMAN Akinek a levél szólt?
YVONNE Nem. A másik...
M AM AN Kíváncsi vagy rá, hogy volt- 

e viszonya vele?!... De ha reszketsz, hogy 
akarod hogy folytassam!

YVONNE N em  vagyok féltékeny ter
mészet.

MAMAN Ezt m ár szeretem... Egy éj
szakát — nekem  ennyiről van tudom ásom
— együtt töltöttek karácsony és újév kö
zött. Kénytelenek voltak rá, mert hófúvás 
volt. Ráadásul el is tévedtek. De ebből 
m ég nem  m uszáj a legrosszabbra gondol
nod. Az ilyen képzelgő fajtát jól ismerem: 
egy bolhának az árnyékát képes akkorára 
felnöveszteni, hogy a végén m ár elefánt
nak látja... Mellesleg: én jobban örültem  
m indig, ha a partnerem et kevesebb fantá
ziával áldotta m eg az ég. (Észreveszi, hogy 
Yvonne bizalmatlanul magába zárkózott.) El
akadtak a hófúvásban, na és. Aki m inden
áron ragaszkodik a régimódi felfogáshoz, 
az feltétlenül szenvedni akar, és előbb- 
utóbb bele is betegszik. Az például meg 
sem  fordult a fejedben, hogy nem  történt 
H ugó és a között a lányka között, aki mel
lesleg szűz volt, semmi különös. Lega
lábbis akkor; m ivel én csak arról az egy 
esetről tu d o k .. Az más tészta, hogy a ro
konság m eg a rossz nyelvek hírbe hozták 
őket. M ert hát több m int egy napig el 
voltak zárva a világtól.

YVONNE S képes vagy mégis azt állí
tani, hogy nem  történt semmi különös. 
(Magában tusakodik.) Ha H ugó szerelmes 
volt belé...?

MAMAN Azt csak ő tudhatja.
YVONNE Furcsa. Most mindha védeni 

akarnád azt, akiben az előbb meg akartad 
rendíteni a hitemet... Egyáltalán miért me
sélted el ezt az egész hófúvásos sztorit. Mi
kor történt?

MAMAN Látom, szörnyen érzed m a
gad. (Gunyorosan.) Te, aki nem  vagy félté
keny term észetű, egy ennyiből, egy szó
beszédből rögtön elhiszed, hogy a fiú, akit 
különben vakon szeretsz, képes volt el
csalni egy lányt a hófúvásba, csak azért, 
hogy félig megfagyva szeretkezzen vele... 
(Elnyomja a félig elszívott cigaretta csikkét.) 
Ráadásul úgy duzzogsz, m intha valami
lyen imm orális kijelentés hagyta volna el 
a számat. Csak annyit tennék hozzá, hogy 
pokolba az ideálokkal: a korlátolt polgári 
lét oszlási m aradványaival! (A jókedve nem 
apadt el közben.) És vesszen, ami gyönge és 
törékeny!... Ez az erősebb nem  buta hite
— m árm int a m iénk —, ami nélkül nem

szabad élni.
YVONNE (a faliórára pillant, nehezen 

tudja leplezni idegességét) Jöhetne már...
MAMAN (fürkésző tekintetei, halk-bizal- 

masan) Látom, nemigen bízol meg már az 
előérzetedben. (Mohón nyúl a cigarettás do
boz után; megint rágyújt.) A z  elkeseredett 
emberek érzékenysége — a te esetedben 
szándékosan kerülöm az érzékiséget...

YVONNE (csaknem ellenségesen) Mi
ért?!... Annyira álszentnek tartod a meg
győződésemet?

MAMAN (leplezetlen keménységgel vi
szonozva a szimpátiahiányt) A meggyőző
désedet, hogy szerelmes beléd?!... (Mélyre 
szívja a füstöt, majd az oktatói hangot folytat
va, visszafogottan.) A túlzott érzékenység
be csomagolt elkeseredettség némely e- 
setben vetekszik a nyüt perverzitással. És 
ez egymaga már, gyermekem, a fenyege
tettség tünete nálad. (Nem próbálja leplezni 
helyzeti fölényét... Majd a sietve belépő Hugó
nak, aki — mielőtt felmérné a helyzetet, hogy 
mi történt egyáltalán — a "Mamit" súroló,

rosszalló tekintetével némán, kapásból máris 
viszonozza a kihívást.) Nem  voltam képes 
elhallgatni e naiv teremtés előtt az igazat, 
hogy oktalanul emészti és lovallja bele 
magát valamibe. A te apád mindig a leg
jobb ösztöneire hallgatott. Ezt ő köteles
ségérzetnek mondta. (Megindul a belső ajtó 
felé.)

HUGÓ (egyenes nyak, energikus áll; da
cos, de hamar elbizonytalanodik) Ugyancsak 
ő volt, aki kereplő rút csókának nevezte 
magát.

Maman, mint aki nem fogja fel a megjegy
zésbe csomagolt megvetést, vagy meg sem hal
lotta, kezében a csészékkel és tányérokkal szó 
nélkül kimegy.

Hugó a lányhoz megy, megérinti felsőkar
ját, magához akarja húzni, hogy megölelje. 
Yvonne elhúzódik tőle, tesz néhány bizonyta
lan lépést az ajtó felé, mintha ő is távozni 
akarna. A  fiú utánaered, s a vállába kapaszkod
va megpróbálja visszatartani. Dulakodás.

Egymásba csimpaszkod- nak, a lány már nem 
is tudja, hogy mit akar. Szinte fellötík egy
mást; nevetségesen idétlenkednek. A  hosszú 
haj nem engedelmeskedik az Yvonne ösztöne
inek, mintha rátekeredett volna a férfikézre; 
Hugó már csak abba kapaszkodik tehetetlenül. 
A  lány felszisszen.

YVONNE Könyörgöm, eressz el!
Hugó előbb megtorpan, majd hevesen öleli 

magához a lányt, aki elveszti az egyensúlyát. 
A  fiú fogja föl ösztönös mozdulattal a nehezen 
titkolt érzékiséget tompán érzékelő, szétfolyó- 
nak tűnő női testet. Yxxmne arca verítékben 
úszik.

A  kertben rikoltozni kezd egy páva. A  nyi
tott ablakot szél kezdi csapkodni, legalább 
olyan kitartó hevességgel, mint a- milyennek 
az imént lezajlott jelenetet láttuk.

YVONNE (magához térve elhúzódik a fi
útól, és nagyon komolyan, mint aki valóságos 
megállapítást tesz) Be fog m inket tem etni a 
hó.

HUGÓ (nem tudja, szabad-e nevetnie; in
kább zavart kedélyességgel) Valóban. Egy 
órával ezelőtt még kánikula volt.

YVONNE (szemrehányón) A próba rég 
véget ért. Jöhettél volna ham arabb is.

HUGO (kedvetlenül) Követségi fogadá
son voltam. Még visszavárnak...

YVONNE Úgy?!.. (A hangulat egyből 
feszültté válik.) Eljön az idő, amikor az em 
ber egyszerre m indent világosan kezd lát
ni.

HUGÓ (szelíden) És mi az a "minden"?
YVONNE Amire M aman m ár kezdet

ben figyelmeztetett. Hogy ne lovalljam 
bele m agam  a nagy szerelembe, m ert bár 
erős oldalad a kifogástalan étvágy és e- 
mésztés és nemiség, a napi szükségletei
det gyakran összetéveszted a tartós szen
vedélyei. Régi bizalmas kapcsolataidról 
is elejtett egyet-mást...

HUGÓ Mit például?
YVONNE (habozva) A görög nőről; de 

nemcsak vele kapcsolatban... hogy a sze
retőidet — "te vagy a legvékonyabb közü
lük", m ondta, s közben megpaskolta a csí
pőm et — egytől egyig elkábítod, félrészeg 
állapotba hozod...

HUGÓ Persze m indezt kábítószer nél
kül teszem  Folytasd.

YVONNE Állítólagos "könnyelműsé
gemnek" őszerinte pszichológiai utóhatá
sai lesznek, melyeket a magamfajta ne
hezen képes kiheverni Szemrehányások
kal halm ozott el amiatt, hogy m áskülön
ben okos lány létem re a hiszékenysé
gemmel csak tápláltam  és táplálom  a te 
szalmalángtüzedet. Hiába képzelünk bele 
érzelmi kapcsolatot a szexbe — tehát ve
led együtt én is, akinek egyetlen nagy hi
bája, hogy túlságosan engedékeny va
gyok —, m ert nálad a szerelem  csak fan
tázia kérdése, akár a művészet; éppolyan, 
mint am ikor függönyök alá bújik a szél, és 
mi kísértetet látunk benne...

H U G Ó  Szóval ilyen "érvekkel" tá
masztotta alá tudom ányos értekezését a 
boszorkány!

YVONNE Hasztalan próbáltam  m eg
győzni az ellenkezőjéről (nem tudja vissza-

folytatás a 14. oláalon
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HELIKON

> » »  folytatás a 13. oldalról

tartani könnyeit)... arról, hogy miként az 
árapály, aszerint m űködik valami bennem  
és benned, anélkül, hogy képesek volnánk 
szabályozni... Ő aranyomnak nevezett, és 
biztosított róla, hogy csak a javam at akar
ja, és ahogy m ondta: "ha nem  is lehet meg 
nem  történtté tenni, am i eddig  történt", de 
<5 segít m egóvni engem  a biztos szeren
csétlenségtől, sőt hajlandó pénzzel is kise
gíteni — nyilván a lakáskörülm ényeimre 
u talt —, de m eg kell ígérnem  neki, hogy 
egy időre kerülni fogom a színházat és 
főleg a társaságodat.

HUGÓ (haragra gerjedve) Le m erném  
fogadni, hogy azt a névtelen levelet is ő 
írta, am elyikben a titokzatos jóakaró fel
hívja az édesanyád figyelmét arra a szél
hám os színészre — vagyis rám  —, aki 
elcsavarta a lánya fejét, és azt ajánlja neki, 
hogy küldjön el téged minél messzebbre 
ebből a városból, am íg nem  késő!...

YVONNE (minden meggyőződés nélkül) 
Ugyan! Milyen érdekből tette volna?...

Hosszabb csend. Hugó félve közeledik a 
lányhoz.

HUGÓ Azt szeretném, ha örökre levet
néd (akadozva) ezt a gyászos...

YVONNE Ruhát?
HUGÓ Arcot legalább. (Most a lány ar

cát, törékeny Itáliát bámulja a fali tükörben.)
YVONNE A tükörbe néztél? (A lány 

hangja ezúttal barátságos.) Én az apám  hab
tól fehér arcát látom  benne. Az utolsó nap 
is megborotválkozott. A borotvahab mint
ha eltakarta volna a soványságot, a halotti 
sápadtságot... Te m it szoktál látni a tükör
ben? Egy szőrös képű majmot, aki rühell 
borotválkozni?!... (Félreáll, hogy a fiú jobban 
láthassa magát a foltokkal tarkított, öreg tükör
ben.)

HUGÓ (későre szólal meg; száraz, fakó 
hangon) Egy szánalom ra méltó arcot lá
tok .. Valakiét, aki túl korán megcsömör- 
lött, és attól tart, hogy elcsigázik, még 
m ielőtt a m egvalósuláshoz ér.

YVONNE Attól félsz, hogy elm arad a 
vastaps, hogy nem  lesz sikered?!

HUGÓ A siker tulajdonképpen rémítő 
valami; legalábbis lehangoló. Ettől az is
m ert arctól talán jobban félek, m int az is
meretlentől. Ettől, amelyikben felismerek 
egy csomó sérelmet és gyarlóságot, a meg
hiúsult álmokat, és m inden erőszakot és 
igazságtalanságot, am it nem  is ellenem 
követtek el, mégis ott sunyit a zsigereim- 
ben. Valaki m indig ott mászkál, lábatlan- 
kodik az én időmben; s olyankor rettentő 
szánalom ra méltó em bernek érzem  ma
gam.

YVONNE Apám at a belügyiek el akar
ták tenni láb alól. Ettől frászt kapott és 
egészen becsavarodott. Azután az utcán 
kezdett m uzsikálni, m ondhatni passzió
ból. "Inkognitóban, hogy föl ne fedjék a 
kilétemet!", suttogta. M ég csak nem  is tá
nyérozott...

HUGÓ (közel lép a lányhoz, gyöngéden 
megérinti a vállát, a nyakát, s a nyaka hajlatá
ba rejtve felhevült arcát, duruzsolja) Csak az 
bánt, hogy nem  tud lak  m egvédeni a ro
hadt, képm utató  világ őrült handabandá-

játóL
YVONNE (nem elmarasztalóan, inkább 

féltőn) Belőled m in d ig  anny ifé le  illat 
árad... Nőstényszag is.

Elneveti magát, a fiú magához szorítja. 
Mozdulatlanul állnak.

YVONNE (hirtelen élénkséggel) Mikor 
az előbb azt m ondtam , hogy be fog temet
ni a hó, az jutott az eszembe, hogy meny
nyire nem  éreztem a belém nevelt szé
gyent azon a napon nálatok. Hangtalanul 
tört ránk a tél; te előre figyelmeztettél arra, 
hogy nálatok milyen hangos szokott lenni 
m indenki, sokszor egy semmiségből nagy 
vita kerekedik, a súlyos szavak legalább 
annyira kínosak. Egyszer csak nyílt az ajtó 
— te elfelejtetted bezárni! —, a hóval borí
tott fákat néztem éppen az ablaknál állva, 
meg azt a virgonc fekete rigót, mely m int
ha lyukat akart volna fúrni csőrével a mély 
hóba... mikor az erkélyen megpillantot
tam  az öregedet. Pihék szállongtak szürke 
báránybőr kucsmája felett. Rám nézett és 
köszönt. Én meztelenül álltam, a bajuszos 
férfi körvonalai kezdtek elbizonytalanod

ni a szemem előtt, s én idegesen felkacag
tam. Aztán m indenikünk sietve tette a 
dolgát, csendben, még csak nem is turpis
ságban...

HUGÓ S miután anyám megjött a ke
nyérrel, a fekete ikrával, a felvágottal, sajttal, 
zöldpaprikával és paradicsommal, a vacsora 
természetellenes: vagyis szokásosan színpa
di méreteket öltött.

YVONNE (megütközik a hallottakon) 
Számomra meghitt hangulatúnak tűnt. É- 
desanyád váratlanul megkérdezte tőled: 
"Szereted ezt a lányt? Jobban, m int az elő
zőt?" (A fiú vállára hajtva fejét, más hangnem
ben.) M ondd, a görög nővel— a többi nem 
érdekel— ugyanolyan volt, m int velem?... 
(Hugó a megfelelő válaszon gondolkodik.) Ne 
szégyellő bevallani, hogy szeretted.

Hugó háttal áll a lánynak, a bárszekrény
ben keresgélve bólint.

YVONNE Akkor nehogy megpróbálj 
hazudni nekem  Ma m an amiatt is nekem 
tesz szemrehányást folyton, hogy köny- 
nyelm űen költekezel. Persze, ez sem ag
gasztaná őt meg a környezetünket, hogy
ha én nem lennék.

HUGÓ Ha nem  lennénk együttl
YVONNE Szerinte nem csak a saját 

nyugalm am at és boldogságom at kockáz
tatom, de valahol a te levertségednek is a 
kettőnk kapcsolata, vagyis én vagyok az 
oka... (A fiú hevesen int nemet a fejével. A  
hang fátyolássá válik.) Be kell vallanom, ér
het bármilyen bántás vagy csalódás, a te 
jelenlétedben erőre kapok. Lehet, hogy 
önző vagyok... (Hugó részéről újabb tiltako
zás.) Te viszont (ez már jogos szemrehányás
ként hat) az utóbbi időben kezdesz elha
nyagolni, m intha m ár kevesebbet jelente
nék számodra. (Hugó odarohan hozzá, és 
belefúrja arcát a lány sűrű hajába, majd csó
kolni kezdi. Yvonne keze jóváhagyóan a tarkó
jára kulcsolódik.) Igaz, én  m ondtam , hogy 
több intim itásra vágyom , és hogy nem  
szeretem  a vendéglői társaságot, a rideg 
szállodai étterm eket; a különlakás azon
ban újabb gondot okoz, m ár csak a költ
ségek m iatt is... Kérsz egy teát? (Hugó 
bólint; a lány közben kiszolgálja.) Te m indig  
azzal sietsz elhallgattatni a lelkiism ere
temet...

HUGÓ (játékosan szájon csókolja) Ezzel 
fogom be a szádat.

YVONNE ...Hogy te vagy a férfi, s ne 
törődjek vele. Én viszont m ind jobban ag
gódom  — ezt különben a M am an is lere
agálta m ár — azok m iatt a gyanús alakok 
miatt. A legutóbbi találkánk színhelyén 
megint ott láttam  azt a hegyes szakállú, 
sötét napszem üveges férfit, aki a szálloda 
halijában is téged figyelt. Ezúttal a szökő
kút szélén ült, és tette m agát, hogy újságot 
olvas.

HUGÓ (hirtelen fáradtnak látszik, eddig 
sebesen járkált föl-alá, most leül) M ondtam  
már...

YVONNE Hagyod, hogy kibeszéljem 
magam végre?!... Élőször egzisztencialis
tákat emlegettél, holmi éhenkórászokat, 
akik szerinted úgy hasonlítanak egymás
hoz, m int két tojás. De a következő este, 
m ikor nem  győzted hajtogatni, hogy ma 
csak az én születésnapomra akarsz gon
dolni, és kirúgunk a hámból, megint fel
tűnt két férfi. Mit akarhattak tőled? (Ke
sernyés iróniával.) Egyszer sem  hagyta el a 
szájukat a Sartre vagy a Cam us neve.

H U G Ó  (türelmetlenül) N em  először 
kérlek, hogy azt a véletlen incidenst ne 
hozd elő megint.

YVONNE Úgy, szóval incidens volt. 
Fáj, ha kis dolgokat is elhallgatsz előlem 
és nem vagy őszinte hozzám; de  nem  tart
hatsz olyan ostobának, hogy ne lássam  a 
sorozatos "véletlenek" méreteit, és persze, 
a veszélyét. Az a két idegen egész este rád 
várt. Amikor a forgóajtóban közrefogtak, 
te taxi u tán  loholtál; közben az egyik foj
tott hangon rád szólt... M eglepett az ag
resszivitása, az, ahogy veled beszélt és ve
led bánt. Mellesleg azt is láttam , hogy 
pánikba estél...

HUGÓ (lehajtja fejét) Csakis m iattad, 
bántott... hogy elrontották a szabad estén
ket.

YVONNE N em  csupán azt.
HUGÓ ígérem, hogy nem  fognak töb

bet kellemetlenkedni.
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YVONNE S én, aki azt hittem , hogy 
úgy olvasok a lelkedben, m int egy nyitott 
könyvben!... (Szigorú tekintettel.) Te még 
m indig  gyerm ekként kezelsz engem?!... 
Valósággal m enekülnünk kellett a kelle
m etlenkedők elől. Talán kevesled a konf
liktusokat a színpadon?! Valami, valakik 
m in tha  észrevétlenü l távo lítanának  el 
m inket egymástól.

H U G O  M int m inden  nő, hajlam os 
vagy rá, hogy eltúlozd a dolgokat.

YVONNE H idd el, nem  a női kíváncsi
ság beszél belőlem. De egy ilyen titokkal 
kelni és feküdni...

HU GÓ M ondtam  már, hogy semmi 
összefüggésben nincsen veled, velünk. 
(Kedvetlenül.) Egyszer majd elmondom.

YVONNE O ly an n ak  ak arlak  látn i, 
am ilyennek megismertelek. Sokat kérek 
tőled, am ikor azt kívánom , hogy nyugod
tan sétálhassunk, akár éjszaka is, és ne 
kelljen olcsó krim it átélni az ismerős utcá
kon?... Emlékszel rá, am ikor csavaigás 
közben felfedeztünk egy magnóliafát? (A  
fiú karjára teszi kezét) Akkor ígérted meg 
először, hogy m indig őszinte leszel hoz
z á m

HU GÓ (komoran) Egyszer m indent el
m ondok

YVONNE De őszintén.
HUGÓ (zavart bólintással ugrik föl a fo

telból) A teán kívül nem  akarsz valamit 
inni? (A  lány bizonytalan fejmozdulattal vá
laszol. A  fiú a bárszekrényben keresgél, egy 
gines üveget vesz elő, tölt két pohárba egy-egy 
ujjnyit.) Ha volna citrom hozzá... (A lány 
elveszi a feléje nyújtott poharat, de nem iszik. 
Hugó, miután felhajtja a maga italát, lassan, 
vontatottan kezdi a "gyónást", közben sietve 
tölt poharába a ginből, ezúttal valamivel töb
bet.) M indig azt hittem , belehalok, ha egy
szer nyilvánosan is szembe kell néznem  
magammal.

YVONNE Csak én vagyok itt veled, 
akit társaddá fogadtál-tettél. Úgyis m ond
hatnám : a lelkiismereteddé.

HUGÓ (meggyőződés nélkül bólogat) Né
ha bántó dolgokon kell átesni, jól tudom, 
csak azért, hogy nehogy elveszítselek  
Sokszor az emlékek is bán tóak  Talán az
zal kellene kezdenem , hogy színész is csak 
véletlenül lett belőlem  Lehet, hogy egy 
bizonyos tehetetlenségi erő tart meg a pá
lyámon, s nem  a tényleges tehetség. A 
hazudozásban is dilettáns voltam  mindig, 
m ár gyerm ekkorom ban ügyetlenül fül
len te ttem  (Egyetlen kortyban hajtja fel a 
gint.)... M inden m ozdulatnak, am it teszel 
— m ondta az anyám  —, lehet jó hatása is, 
m eg rossz is. Épp ezért nem  kell elham ar
kodni semmit...

YVONNE Ebben én nem  látok kivetni
valót.

H U G Ó  C sakhogy <5 egész életében 
folyton arra ügyelt, hogy őrizkedjék a bot
rányos helyzetektől. O tthon csupa színle
lés volt m inden, nem csak az én életem, 
amelyre, ahogy utólag látom, valamilyen 
véletlenszerű, természetellenes rend ve
tett árnyékot, sőt annak korlátjai szabták 
keresztül-kasul a szabadnak képzelt kilá
tást. A ném án elhatalm asodó kétszínűség

ből: a m indent, néha m ég a tárgyakat is 
ellenkező előjelűvé átm inősítő környezet
ből látszólag kiszabadulva — m ikor m ár 
nem  nyögött alattam  a szék, nem  torkollta 
le senki a vízcsapot, és a közajtó sem sú
gott be nap m int nap — a várakozás szo
rítása szin te jólesett. Em lékszem  első 
szembesülésemre a külvilággal. Mintha a 
puszta természet is visszariadt volna tő
lem  Anyám valóságos boszorkánymeste
re volt a hibák szőnyeg alá seprésének 
Utazás közben a vonaton a fülke sarkában 
ültem  begubózva, rettegtem önm agám tól 
is, nemcsak a többiektől, akiket nem  is 
ismertem még.

YVONNE Mégsem láthatsz ennyire tö
kéletlennek m indent, aminek köszönhe
tően létezel, s amiből kifejlődtél. Hiszen 
annyi jó tulajdonság van benned...

HUGÓ (keserű fintorral) Ha legalább si
került volna tökéletesen elidegenedni a 
múltamtól! Igaz, volt egy nagyon rövid, 
hideg pillanat az életemben, m időn a ha
mis hangok és mosolyok után meghallot
tam  önmagamat. "Csak nehogy késő le

gyen!" — vett erőt rajtam a néma rettegés; 
m int aki egy érthetetlen neszre fülel a ha
talmas sivatag közepén. Lassú, valósze
rűtlen imbolygás volt csak az ismeretlen 
felé. És ham ar véget ért. Tizennyolc éves 
koromban ugyanis — az apám  pénzének 
és kapcsolatainak tudható be esetleg ez is 
— felvettek a színművészeti akadémiára. 
Zavaros átmeneti kor; belül is bomlasztó 
ernyedtség vett körül — ez a kollégáimon 
is meglátszik —; senki, semmi nem  ser
kentette bennünk a csontok, a gyökerek 
ellenállását! A zseniről azt mondják, hogy 
túl korán jött a világra. Nos, én a másik 
véglet vagyok: m egkéstem  Az időnként 
éjszaka is rám  törő éber önkívület csak 
arra jó, hogy az önelégült himpellér hiúz- 
pofáktól megvédjen.

YVONNE Soha sincs késő, ha egy m á
sik személy érzését is számításba veszed.

HUGÓ Meggyűlöltem a környezete
met, a tehetetlenségemet. S mindenekelőtt 
azt, hogy csak azokkal merek rosszat elkö

vetni, akik hozzám  tartoznak, s akiktől 
émelygés fog el... És mégis szeretetne áhí
tozom; egyedül ki se bírnám . Am ikor 
megismertelek, valósággal beléd kapasz
kod tam  A hasonlóság m indig visszari
asztott. Úgy érzem, csak a köztünk lévő 
különbözőség által sikerülhet valaha is 
pótolni veszteségeimet... (Kis szünet után.) 
Lehet, hogy túl nagy áldozatot kérek tő
led.

YVONNE (váratlanul kijózanult, mégis 
kóvályogva jár, mint akit fejbe vertek) Nem  az 
áldozat aggaszt, hanem  a hozzád nem  
m éltók vonzása és zaklatásai, akik m in
den szép elképzelést m eghiúsítanak Ha 
legalább sejteném, hogy m ilyen érdek- 
kapcsolatokról van szó.

Csengetnek. Hugó kisiet ajtót nyitni. Ma
mán kukkant be az oldalszobából, csak annyit 
lát, hogy Yvonne egyedül van. Odainti magá
hoz a lányt.

MAMAN Kész a pisztráng, csak nem  
mertelek megzavarni.

YVONNE Hallgatóztál megint?
MAMAN Ugyan, csak néhány hango

sabb m ondat ütötte m eg a fülemet. (Bizal
masan suttogva.) U gye igazam  volt?... 
(Yvonne zavartan félrenéz, nem kíván vála
szolni.) Ez a sértődöttség, remélem, nem 
nekem  szól. H iggadtan szembe kell néz
ned a tényekkel, és m eglátod, m inden 
szem pontból m eg fogsz könnyebbülni u- 
tána. A fölösleges cirkusz egyiketeknek 
sem használ.

YVONNE (arrogánson) Ne igyál előre a 
m edve bőrére!

HUGÓ (ebben a pillanatban tessékeli be az 
öregurat a szobába. Jól hallotta a lány meg
jegyzését, odasiet Mamanhoz, s közel hajóim 
hozzá, epés hangulatban.) A mai napért még 
számolunk!...

M A M A N  (cinikus kétértelműséggel) 
Nem  értelek, fiacskám, hiszen te m ég meg 
sem kóstoltad. M árm int a pisztrángom at.

HUGÓ Hallottam , am it Yvonne m on
dott: Kár előre inni a medve bőrére.

ÖREGÚR (ravaszkás, aszott képű, régi 
dimtú öltönyben, koszszínű, elnyűtt mdász- 
kalapban, fehér betétes bokszbőr cipőben. Köz
ben pehelysúlyát egyik lábáról a másikra 
helyezve, foltos pepita nyakkendőjével babrál.) 
Én vagyok a beígért nagybácsi. (Nem fi
gyelnek rá.)

MAMAN N agyon fiatalok vagytok 
még, drágáim , de am i ennél is nagyobb 
hiba: semmibe veszitek a más vélemé
ny^.-

ÖREGÜR Na, kinek a nagybácsija va
gyok?!...

MAMAN (végre lereagálja) H át kié, ha 
nem  a Hugó úrfié!... Ezé a habozó kisfiús 
nagylegényé. Én jelentettem  be neki a 
m egkerült unokanagybácsi jövetelét.

OREGÚR (odalép Hugó elé; bal kezével a 
sétapálcájáml hadonászik, a jobbat kézfogásra 
nyújtja) Szervusz, öcsém. (Hugónak nincs 
kedve viszonozni.)

MAMAN (az öreg felé Hugóra mutatva) 
M indig bíztam  benne, hogy megférfiaso- 
dik. Ha nem  is megy egyik napról a m á
sikra.

» > > >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

HUGÓ (sértődötten) Mi nem  megy, Ko
fa N agysád, halljuk?!

A  vihar becsapja az ablakszárnyat. Egyi
kük sem mozdul, hogy becsukja. Maman, fen- 
sőbbséges pózoló szerepéből kiesve, erélyesen 
dobbant egyet cipőjével a szoba közepén.

MAMAN (hangja kihívó) Nevetséges, 
amivel vádo ltok  (Yvonne-hoz.) Ha kíván
csi vagy arra, hogy a szerelmesed hol és 
kivel tölti az idejét, hát én elárulom  neked.

Hugó a Maman szájára akarja tenni a ke
zét, de a terebélyes hölgy könnyed szökéssel 
kitér a támadó elől.

MAMAN (hatásos szünet után Yvonne- 
nak, Hugó letörten áll) Amíg szíved válasz
tottja eltitkolja előtted bűnös üzelmeit, 
nehezen értheted meg, hogy miért kényte
len o tthon érezni magát a semmittevők 
társaságában. Azokról a gyanús alakokról 
van szó, akiket te is láthattál, nem  is egy
szer. Legutóbb melyik fényes vendéglő
ben vacsoráztatok, ahol a ruhatárnál á- 
csorgó gorilla — fekete szem üvege csu
pasz, piílátlan szem párt takart — egy má
sodperc ig  sem  vesztette  szem  elől az 
asztalotokat?! Neked m ár összeszorította 
a torkodat a félelemérzés, m időn egy m á
sik, a fülében aranykarikát viselő idegen 
férfi haladt el mellettetek, s egy rövid fej
biccentéssel intett H ugónak, akinek min
den színészi képességére szüksége volt, 
hogy téged m egnyugtasson, és máris la
káj m ódjára rohant kérlelhetetlen "főnö
ke" után. Tekintve, hogy ő is egyike azon 
e sz e v e sz e tt  é lő sd ie k n ek , ak ik e t (éles 
gúnnyal a fiú felé, aki két ízben is félszeg 
kísérletet tett arra, hogy elhallgattassa, de kar
mozdulata elerőtlenedett), m it gondolsz, mi 
tart össze?! No, nem  a homoszexualitás — 
csak néhány gram m  heroin!

YVONNE (hitetlenkedve bámul szerel
mesére, aki görcsösen fölsír, nem mer ránézni. 
Végül felajzva, Hugóhoz.) A mi szerelmünk 
annyira tiszta volt... (Fölindultságában 
nem  tudja folytatni.)

MAMAN (közel megy a lányhoz; anyás
kodó hangon) N ehogy azt képzeld, ara
nyom , hogy ő m aga is kábítószer-fo
gyasztó lett. A nagyvilági élet azonban 
kockázatokkal jár. A reprezentációs költ
ségek bizonyára a te figyelmedet sem ke
rülték el.

HUGÓ (a bénító iszonyatból fölocsúdva) 
A z  irigységtől nem  tudja elviselni a mi bol
dogságunkat. (Át akarja karolni Yvonne-1, a 
lány azonban kiszabadítja magát az ölelés
ből.)

YVONNE (hátrálva, rekedten suttogja) 
Ma is azt ígérted, hogy őszinte leszel.

HUGÓ Könyörgöm, ne dőlj be a túlzá
sainak! Még ma éjjel m indent megm agya
rázok! (Egyre kétségbeesettebben kiabálva.) A 
m i kapcsolatunk m inden intrikát kibír!

YVONNE (erőtlen hangon) Én is azt hit
tem...

M A M A N  T évedsz, a ranyom . M ár 
csak a hazugság tart össze benneteket. (A 
fölényes győzelem hangján.) Ideje lefeküd
nöm , teljesen kikészültem  (A vendég felé, 
fölényes fejtartással.) Jó éjszakát, u ram

(Sötétség)

---------------------- HELIKON —

2. K ép
A sötét éjszakából zuhogó eső zaja hallat

szik. Maman a sáfrányszín ernyőjülámpácska 
közelében áll, neglizsében.

MAMAN (nézi a kísértetjelenést; a kertre 
nyüó üveges ajtónál álló sötét tömegben felis
meri a vendéget) Maga az?!

ÖREGÚR Én.
MAMAN Úgy néz ki, m int egy vedlett 

kutya. Hol csavarog ilyenkor éjjel? (A ke
nőcs vastagon áll, világít az arcán, gyorsan 
elkeni.)

ÖREGÚR Sétáltam  egyet. Le kellett 
hűtenem  m agam  (Sáros cipőjét próbálná 
dugdosni.) Én nem  vagyok finnyás, de ez 
a kert valóságos ősvadon.

MAMAN (hunyorogva veszi szemügyre 
közelebbről) Talán hevülni szokott? (Bizal
maskodó, kacér vigyorral nézi az öreget.)

ÖREGÚR Annál rosszabb. Kínoz a 
nyavalyám  (Keze a lába közt matat.)

MAMAN Ezt vesse le. (Megfogja a férfi 
nyakán a zakógallért, segít neki, mint egy 
ügyetlen kamasznak. Az öreg kibújik a zakójá
ból, tüsszent.) Csak ez hiányzott.

Nagy Enikő grafikái

ÖREGÚR (kétértelműen kacsint) A z  in
get is levessem?

MAMAN Az is bevizeződött?
Az öreg megfogja a nő kezét, és a félig 

kigombolt ingmellre teszi.
MAMAN (kedvesen) Maga faragatlan 

fickó. Szoknya vadász.
ÖREGÚR Csak mi vagyunk itt, ebben 

az órában. Kettecskén. (Kezét a lába közé 
csúsztatja. Maman figyelmét nem kerüli el a 
feltűnő mozdulat.) A z  előbb m ár akartam  
mondani, hogy nem  életveszélyes...

MAMi'yvI Mi nem életveszélyes?
ÖREGÚR Amire rá tetszett kérdezni. A 

nyavalyám  (Diszkréten mutatja.) Már in
jekció nélkül is reflexszerűen...

MAMAN (elhúzódik tőle; más, elmarasz
taló hangnemben) A  maga korában!

ÖREGÚR ...működésbe lép... Tudja, 
miről beszélek.

MAMAN (sose volt szemérmes, csak elv
szerű) G ondolom

ÖREGÚR N ahát, képzelhe ti, hogy 
mennyire kínlódtam... m ielőtt megtörtént 
a "csoda" velem is. Két ujjad közé fogod, 
beszúrod az injekciót, a közepe táján, ahol 
nincsenek erek, s egy negyedóráig olyan 
merev lesz, akár egy bőrszivar... Kezdet
ben féltem, jobban, m int az impotenciától. 
Hogyne féltem volna, hisz nem  akárm i
lyen "végtagjáról" van szó a férfinak.

M A M A N  (kíváncsian végighallgatta, 
csak azután jön a kötelező "reagálás") Fecse
gő bonviván! A maga életkorában ocs- 
mány dolog, ha ezen jár az esze. Inkább 
vesse le a cipőjét, nehogy besározza a sző
nyeget... (Már a szoba másik, sötétebb feléből 
hallszik a korholása.) Egy m eggyőződéses 
úriem ber — feltéve, ha nem  túlzók — mi
ért nem  visel kalucsnit ilyen időben?!

ÖREGÚR És a magácska korában?
MAMAN Mi van az én koromban!...
ÖREGÚR (közben lopakodva követte a 

nőt; fojtott hangon) M indenki alszik. (Vil- 
lámlik, mennydörög.) Ez a vihar egészen 
felajzott. (Hátulról átöleli Mamant.)

MAMAN (kiszabadítja magát) Maga ok- 
tondi, kinek néz engem?!

ÖREGÚR (mint egy bókot, suttogva) A  
magácska gyönyörű korában...

(Megérinti a nő kócos haját.) Ez az ősva- 
do n !... (Ujjbegye meg indul lefele a kissé púpos 
háton, a csigolyákon.) S a hegygerinc...

MAMAN (sóhajtásszerűen) N incs jo
gunk hozzá.

Megfogja a férfi kezét, és eltolja magától. 
Az öregnek muszáj tüsszentenie, mégsem adja 
fel a reményt. A  filigrán öregúr és a debella 
Maman lihegő küzdelme komikus hatást kelt. 
Az öreg megpróbál csókot lopni az uborkasza- 
gú kenőcsös arcbőrre. A  nő pofon vágja.

ÖREGÚR (ez mihta még jobban felcsigáz
ná; élvezettel) M inden hangulatváltás vil
lámcsapás.

M AM AN Engedjen. Vissza akarok  
menni a szobámba.

ÖREGÚR (ahogy az orvos szokta, a Ma
man keblére hajtja kopasz fejét) A  maga szíve 
is bolondul kalimpál. Jól hallom.

MAMAN Ugyan már. Engem  nem  le
het ilyen olcsó bókokkal levenni a lábam 
ról. (Sikerül nem csupán a "merénylőn", de 
saját magán is erőt vennie. Rendbe szedi ma
gát; ismét szokásos fölényével.) Maga okton- 
di, kinek néz engem?!... (Gúnyosan utá
nozva a felcsigázott fantáziájú gavallért.) "Ős
vadon"! "Hegygerinc"!... Ha-ha-ha! (Közö
nyös hangnemben.) Ne felejtse el leoltani a 
villanyt. (Távozik, s becsukja maga mögött a 
szobaajtót.)

ÖREGÚR (látva, hogy a nő végképp fakép
nél hagyta; morcosán) Legalább egy éjjeli- 
edényt adhatott volna. (Groteszknek ható 
önsajnálkozással.) Te, aki egész életedben 
tököltél, nemegyszer felelőtlenül!... Egyik 
napról a m ásikra kiszorulni a ringből. 
Méghozzá nem egy ellenféltől szenved
ted el a knock outot, hanem  saját magadtól.

(Függöny)
Befejező rész következik.
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KIRÁLY EMŐKE

Gyermek a kora újkori Magyarországon
"adott Isten h ozzánk  való szeretetéből... egy kis fraucim merecskét nekünk'
Különösen érdekesnek ígérkező tanul

mánykötetet vehetünk kézbe, amint ezt a 
dm , a sorozatdm és nem utolsósorban a tar
talomjegyzék is sugallhatja számunkra. El
várásainknak megfelelően a kötet négy 
tanulmánya átfogó képet rajzol arról, hogy 
milyen társadalmi szerepet tulajdonítottak a 
kora újkorban a gyermekeknek, és ennek 
megfelelően hogyan viszonyultak a kortár
sak a gyermekkorhoz.

Nemcsak a szakkutatók, a témával fog
lalkozók szűk körét érdekelheti közelebbről 
ez a munka: megismerésekor kiderül, hogy 
ez a kötet képes kialakítani saját érdekessé
gét, olvasmányosságát, és így az egyszerűen 
kíváncsi olvasó számára is tartogat meglepe
téseket.

A szerkesztő — "Bevezetés helyett" — 
néhány oldalban ad összefoglalót arról, 
hogy milyen helyet foglal el "A gyermek és 
a gyermekkor a történetírásban". E témák 
fontosságát már az a freudi elmélet is hirdeti, 
amely teljes életünket gyermekkorközpon
túvá tette. Péter Katalin érvelése szintén e 
stúdium hasznára hívja fel figyelmünket: 
"mivel minden normális család érdeklődése, 
maga az egészségesen működő társadalom 
is a gyermekek körül forog — egyszerűen 
érdekes megtudni, hogyan éltek évszáza
dokkal ezelőtt a gyermekek, miként gondos
kodtak régmúlt idők kortársai utódaikról” 
(7. old).

Ugyancsak a bevezetőből tudhatjuk 
meg, hogy e kötet egy nagyobb munkálat 
részeredményeit tartalmazza. E munkálat 
célja annak a felderítése, hogy a magyaror
szági forrásadottságok lehetővé teszik-e a 
gyermekek, illetve a gyermekkor történeté
nek kutatását. Emellett e kötet tanulmánya
inak megszületésében egy 1990-ben a nem
zetközi történetírásban lezajlott élénk vita is 
közrejátszott: a szerzőkben e vitához a hazai 
viszonyok szempontjából való hozzászólás 
igénye munkált. (A vita tétje az volt, hogy a 
gyermekkor értékelése, illetve a társadalom 
és a család gyermekekkel szembeni attitűdje 
megváltozott-e a középkor végén vagy a ko
ra újkorban. Az egyik, főként Philippe Ariés 
által képviselt álláspont szerint a 18. század 
végéig tagadták a gyermekkor sajátos és 
minden mástól különböző életszakasz jelle
gét; a gyermekeket kis felnőttekként kezel
ték. A másik, főleg Linda Pollock Az elfeledt 
gyermekek című könyve nyomán kialakult 
felfogás szerint viszont a kortársak megkü
lönböztetett életszakasznak tekintették a 
gyermekkort; a gyermekeket a család odafi
gyelő törődésben részesítette.

A vita időközben lecsendesedett, s a 
gyermekkor mint önálló életszakasz kutatá
sa "természetessé" vált E tanulmánykötet 
írásai is megerősítik az ilyenfajta kutatások 
létjogosultságát, még akkor is, ha a magyar- 
országi kutató külföldi társaihoz viszonyít
va hátrányosabb helyzetben van. Úgy tűnik, 
ez a kutatási munkálat is a "minden kezdet 
nehéz" közhelyét visszhangozza: a kutatók
nak számos hiányossággal kellett szembe
nézniük. Nem igazán büszkélkedhetünk a 
korabeli naplók, önéletírások, sőt még képek 
sokaságával (ha voltak is, kevés maradt 
fenn), ráadásul még a gyermekekről szóló

irodalom is szegényes. Éppen ezért voltak 
kénytelenek a szerzők közvetve, kerülőutak 
megtételével rekonstruálni a kora újkor 
gyermekképét. A korabeli levelektől, családi 
feljegyzésektől kezdve, periratok, végrende
letek, uradalmi összeírások sokaságán át tör
vények és prédikációk szövegéig a leg
különbözőbb írásos dokumentumok válnak 
a kutatás tárgyává. Megszületett a felisme
rés, hogy "nincsen olyan forrástípus", amely
ben "ne lennének gyermekekről szóló in
formációk, mivel a gyermekek az élet min
den területén megfordultak" (9. old).

A forrásoknak ez a sokszínűsége különös 
fényt vet e kötetre, mely jó példa arra is, 
hogyan lehet száraz adatokat az olvasó szá
mára is élvezetes formában megjelentetni.

Mivel a feltárt anyagot mennyisége miatt 
szelektálni kellett, a lehetséges olvasói ér
deklődést is szem előtt tartva a szerzők ta
nulmányaikban az arisztokrácia gyerme
keinek korabeli viszonyait kívánják pontos 
adatok alapján rekonstruálni.

"Sok egyéni eset mozaikdarabjaiból kel
lett egységes képet összeállítani" (12. old) — 
mondja a szerkesztő, de azt is meg kell je
gyeznünk, hogy ezek tipikus/jeÖegzetes 
esetek. Pontosan ennek köszönhetően nye
rünk mi, olvasók betekintést — csak az is
m ertebbeket em lítve — az Esterházy, 
Báthory, Thurzó, Bethlen, Kemény, Thököly, 
Rákóczi, Csáky család 17. századi minden
napjaiba, problémáiba.

A kötet felépítése, tagolása, arányai is jel
zik a feldolgozás módszerét: a kötet négy 
tanulmánya, bár tematikailag különböznek 
egymástól, azáltal kapcsolódnak, hogy ben
nük a szerzők a magyarországi kora újkorra 
általánosan jellemző jelenséget tárgyalnak. 
Mindenik olyan fontos családi események
kel, történetekkel foglalkozik, amelyek köz
vetlenül vagy közvetett módon befolyá
solták a korabeli arisztokrata családok gyer
meknevelési elveit. Emellett a kötet meg
szerkesztettségében az a koncepció is fontos 
szerepet játszik, hogy e tanulmányok a gyer
mek-, illetve ifjúkornak egyfajta kronologi
kus bemutatását célozzák meg.

A továbbiakban tanulmányonként, de 
nem a teljesség igényével, ismertetem azokat 
az eredményeket, amelyeket a kötet felmu
tat.

A kötetszerkesztő Péter Katalin tanul
mánya (15—51. old.) a gyermekek első tíz 
esztendejével foglalkozik: a fogantatás pilla
natától a születéssel kapcsolatos problémá
kon keresztül a gyermekbetegségek és a 
gyermekhalandóság kérdéséig a gyermek
kor családi környezetben eltöltött időszakát járja 
körül. Rendszeres adatokkal dokumentált 
házaspárok helyzetéből következtet a szerző 
a születések gyakoriságára (általában két
évente jöttek az áldott állapotok), illetve a 
gyermekáldás elleni védekezésre. A főúri 
gyermekek rendszerint nem születtek szüle
ik akarata ellenére: a 16—17. század előkelő 
családaiban örültek a gyermekeknek. A fiúk 
és lányok helyzetét tekintve a szülők részé
ről nincsenek jelei érzelmi vagy a társadalmi 
szerepet tekintve valamiféle különbségte
vésnek, még akkor sem, ha voltak kedvence
ik.

A társadalom mindkét szülőtől azonos 
normák betartását követelte, éppen ezért a 
gyereknevelésben az együttműködő maga
tartás volt a megszokott, még a rendkívül 
tevékeny apák is szívesen voltak együtt 
gyermekeikkel. A gyermekekkel való rend
kívüli törődésről tanúskodnak a betegségek 
idején tett különleges intézkedések is: ha 
szükség volt rá, még a rokonokat is bevonták 
az orvos- és gyógyszerszerzésbe. A szerző 
korabeli adatok révén feltételezi annak a fel
fogásnak a dominanciáját, mely szerint a 
gyermek életét a figyelmes gondozás tart
hatja meg, a nemtörődömség pedig fatális 
lehet.

Horn Ildikó dolgozatát a 17. század ne
mesi árváiról (51—90. old.) mai szemmel 
akár kitérőnek is tekinthetnék. Ennek ellené
re szorosan kapcsolódik a gyermek helyzetét 
vizsgáló írásokhoz, mivel az árvaság a kor
szak általános jellemzője. Példaként említ
hetném, hogy 1600 és 1650 között az Es
terházy családban összesen 43 gyermek szü
letett, ezek közül 15 még kiskorában meg
halt; az életben maradt 28 gyerekből 18 árván 
nőtt fel. A szerző az árvaságnak igen megrá
zó képét adja azáltal, hogy elkalauzol a vég
rendeletek, a gyámok és mostohák világába. 
A szülő(k) nélkül maradt gyermekeket az 
érzelmi veszteség mellett vagyoni veszteség 
is érte, hiszen a hányatott gyermekkor élmé
nye mellett a gyámok és mostohák zsugori
sága anyagi hátrányokat is okozott szá
mukra. Sok esetben csupán a szülők által 
kivívott társadalmi pozíciókat sikerült meg
őrizni, a vagyonnak pedig a törvények és 
perek útvesztőjében nyoma sem maradt.

A tanulmányban felidézett sorsok által, 
amelyeket nagy mértékben meghatároztak a 
családi stratégiák (az árvák elhelyezése, ne
veltetése, házassági ügyködések, vagyon- és 
birtokkezelési elvek), az olvasó arra a követ
keztetésre juthat, hogy az árvák a kora újkor
ban is kiszolgáltatottak voltak.

Batthyány I. Ádám és gyermekei című eset- 
tanulmányában (91—114. old.) Fazekas Ist
ván már a gyermekkornak egy későbbi sza
kaszát tárgyalja, az iskoláztatás kérdésköré
vel a középpontban. A Batthyány család her
cegi ágának körmendi levéltári anyagából a 
szerző az írásbeliség iránt különlegesen von
zódó Batthyány I. Ádámra és a két fiára 
(Kristófra és Pálra) vonatkozó hatalmas fel
jegyzés és levelezéskorpusz segítségével 
építi fel két generáció neveltetésének törté
netét. Kristóf és Pál Rohoncon magántanítók 
révén kóstol bele a tanulásba, 13 ember kísé
retében (!) 1650-től a soproni jezsuita kollégi
um tanulói. Apjuk nevelők, prefektusok és 
praeceptorok tapasztalatait is igénybe veszi, 
hogy fiait valamiképpen megnyerje a tudo
mányok számára, ennek ellenére ez a kísérlet 
sikertelen maradt. Mindez a grazi középfo
kú tanulmányok ideje alatt mutatkozik meg 
erőteljesebben, ahol a fiúk rossz társaságba 
keverednek, és a tudományok iránti érdek
lődésük mondhatni megszűnik. A nagyob
bik fiú, Kristóf királyi kamarási állást kap, 
majd hosszabb ideig tartózkodik külföldön 
(Prágában és a bécsi udvarban), Pál pedig 
már grazi tanulmányai után családot alapít. 
Érdemes átgondolni, minek tulajdonítható, 
hogy Kristóf és Pál gyermekei a tudomá
nyok terén — bár ugyanazt a neveltetést 
kapják — túlszárnyalják az apákat.

E családtörténeti adatok alapján egy jel-
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legzetes nevelési folyamatot követhetünk 
nyomon, hiszen a korabeli főúri gyermekek 
többsége ehhez hasonló nevelésben részesült 
(középiskola, egyetem, külföldi utazás), s ez 
meg is felelt az akkori elvárásoknak, még 
akkor is, ha európai viszonylatban hiányos
nak mondható (itt elsősorban a módszeres 
jogi és katonai képzés hiányát kell kiemel
nünk).

Fejes Judit esettanulmánya (115—166. 
old.) szintén az ifjúkorba lépett főúri gyer
mekek sorsát követi nyomon (az Esterházyak 
1645 utáni házassági politikáját tárja fel).

A házasság felől közelít a gyermekkor 
felé, és igen érdekes felfedezésekhez jut: a 
korabeli házasságpolitika minden egyéb té
nyezőnél jobban rányomta bélyegét a gyer
mekek életére. Hiszen a 17. században is — 
akárcsak napjainkban — a jövőnek nevelték a 
családok gyermekeiket, de ennek érdekében 
addig is elmerészkedtek, hogy a születendő 
gyermekek házasságáról is tárgyaltak. A vér
ségi kötelékek összetartó erejének fontossá
gáról m inden egyébnél pontosabban re
gélnek a tanulmányban tipikus példaként fel
hozott Esterházy-gyermekek jegyessége, il
letve házassága körüli ügyködések (László, 
Mária, Pál, Orsolya és Ferenc eseteire tér ki).

A szerző Esterházy Miklós nádor dinasz
tia-építésétől kezdve, majd ennek halála után 
jelentkező családi problémákkal (az árvák el
helyezése, birtokperek stb.) folytatva a va
gyon és h ázasság  k ö zö tti kom plex 
összefüggéseket vizsgálja. Hogy mennyire 
meghatározó szereppel bírt a házasság a va- 
gyonmegtartás szempontjából, erre a legel- 
rettentőbb példát az árván maradt Esterházy 
Orsolya (a nádor unokájának) esete szolgál
tatja. Orsolyát az igen jelentős hozomány mi
a tt titokban Esterházy Pállal jegyzik el 
(tizenegy éves korában!), aki mindkét ágon a 
kislány nagybátyja volt. Csupán így sikerül
hetett a családnak Esterházy Miklós nádor 
örökségét megőrizni, s ezáltal megtartani a 
famíliát az ország leggazdagabb birtokos csa
pdainak körében.

Mindez néhány önkényesen kiemelt felis
merés a kötet sokszínű anyagából. A könyv 
jóval gazdagabb egy példatárnál, jól áttekint
hető körképnél, noha kitűnően használható 
lenne e fenti igények kielégítésére is, hiszen a 
források felsorakoztatása ezt lehetővé is teszi. 
A tekintélyes adathalmaz kezelhetőségét a- 
zonban lényegesen javítaná a név- és tárgy
mutató.

E fontos és termékeny összefüggéseket 
feltáró, szintézis jellegű stúdiumnak fontos 
érdeme, hogy szemlélete révén ihletforrás is 
lehet a további kutatásokhoz. Ez az átgondolt 
és a felmerült problémák ellenére is követke
zetesen végigvitt "munkálat" (a szerzők kife
jezése) a gyermek és a gyermekkor történe
tének megírására sarkall, ugyanakkor azt is 
hirdeti, hogy a kitartással és a hitelesség igé
nyével végzett munka reveládó értékű felis
meréseket teremhet.

----------------------HELIKON —

Szerkesztette és a bevezetőt írta Péter Ka
talin. Kiadja az MTA Történettudományi In
tézete, Budapest, 1996. 1721. (Társadalom és 
művelődéstörténeti tanulmányok 19.)

EGYED EMESE
Játékok a szöveggel
3. Metamorfózis 
bábos módra1
Előttünk épült fel a különös kisvilág (hamar 

magába is vont aztán), az ablakon beáramló 
délutáni fényt fekete vászondarabok tompítják, 
kész a kapuforma keret, akkurátus mozdula
tokkal ráerősített, kissé ormótlan, lecsüngő hi
ganygőz-körte éktelenkedik a közepén. Most 
bekapcsolják a lámpát, vakít, bosszant, hozzá 
kell szokni. De a hang-, a zenefoszlányok csap
atnak, a villanykörte alatt valaki mintha életre 
eine... Bábu, alig moccanó, ezért varázslatos 

kezekkel, látszik, ki mozgatja: de a bábos eggyé 
olvad vele, szigorúan csak általa van — élteti. 
Vagy őt a bábu.

Mintegy a fényforrást tenyerébe véve, igen, 
a bábu. Vayang: érdeklődő, kicsit álmélkodó 
arckifejezéssel, tar fővel, szinte láthatatlan vas
pálcák csont- és idegvázán, a bölcsek csuhasze
rű köntösében. Van lelke. Mosoly rejtőzik festett 
ajka szögletében. Vagy talán nem is mosoly: 
közvetlenség. Komolyság. Kérlelhetetlen kí
váncsiság. Van ez a bábu: nem tekinthetünk el 
tőle. Kedvessége együtt követeli tekintetünket 
a vad fényű lámpával. Ha látni akarsz, kockáz
tass. Ha tudni akarsz, tűrj.

Fel s alá járkál a másik alak, nem leli helyét. 
Kicsoda? Ember, a világban van, de nem érti, 
hogy kell élni (mivel kell egy húron pendülni...), 
minden moccanása izgatott, mondhatni: hiába
valóság, hívság. Hallgatja a keret, a bábu felől, 
bár talán nem is azokból feléje áramló, neki-ne- 
kiiramodó szót, a soha be nem fejeződő monda
tot. "Mert semmire nem vagytok jók."2 A 
Heltai-mondat átalakítása az ifjúságot ostorozó 
régi, sztereotip vád paródiájává tükör-effektust 
eredményez: nem engem látsz, hanem amit lát
ni akarsz... Kép és szó keresi összefüggéseit, a 
kíváncsi emberhez való kapcsolódás lehetősé
geit.

Tűnődés. Mint könnyű szélben kis ideig le
begő száraz bükkleveleíc felkerekedése, várat
lan tánca: csak olyan volt nyoma, emléke ama 
hajdan megírt fabulának. Vagy mint tiszavirág 
a víz fölött. A felkerekedő lélek alakja-alakulása 
ez: nem, nem illusztráció egy történethez.

Lassan a bábu elhagyja világát, szinte sarok
ba szorítja csellengő társát — "a nemes embert", 
a Heltai Gáspár meséjét a farkasról és a képről 
mégis melléje idézzük —, helycsere történik, "a 
hold” kék bűvkörébe kerül az előbb tiltakozó, a 
bábu, a természetet belengő bölcsesség itt csel
leng már közöttünk. És egy sötét napszemüveg 
is útra kél: próbálgatja az arcokat, tekinteteket.

(A báb és a játék tervezője? Megköszönnénk 
az ötletet. A bábművészek — Urmánczy Jenő, 
Demeter Ferenc—varázsoltak: azt akarták. Egy 
kép átlényegülését láthattuk május 25-én a ko
lozsvári Filológia Grimm termében. Húsz per
cig?)

4. Bástya-játék, 
Márta-játék. 
Egyetlen előadás
A templom körüli erődfalból kiszögellik 

négy bástya. Egyiknek kibontották belső, a cin- 
terem felőli falát, erős deszkapadlóval látták el. 
Bástya-doboz, cseréptetővel. Kétoldalt harcsa- 
bajusz-formán: lépcsősor. Innen kell a pódium
ra felmenni. Még egy óra van hátra a napból, 
hold, csillagok — csupa kíváncsi szem.

Ezt a bástyaszínpadot balról halvány, súroló

fénnyel ajándékozza meg egy lámpa, eredetileg 
az ösvényt mutatja, amely az erődfal aljában 
vezet körbe. Tudjuk: a templom fehér tömbje 
hallgat középütt. Talán elég tisztes a távolság... 
A sírok alig domborodnak ki a gyepből. Régiek. 
Elnézőek.

Az első gyakorlat: topogás. A hely megta
pasztalása, a szemek, a tüdő hozzászoktatása az 
estéhez, a szabad levegőhöz. A második a fé
nyes fal és az árnyék felfedezése.

Egy fehér visszfényű, meszelt fal a lámpa
sugárban: a színpad oldalfala. Karok lebegnek, 
lábak lódulnak, alakok olvadnak csoporttá, vál
nak szét előtte: árnyék, ámyjáték, vaktükörben- 
táncolás.

Tánc adódik, páros, váratlan, szabálytalan 
körbefordulások, csak amúgy dúdolásra. A bor 
tenné? Volt egy pohár pezsgő, volt: annyi jutott 
annak, aki szomjazott. De nem a pezsgő teszi. 
Egyedül is lehet pörögni a szokatlan nyilvános
ságban. Az éber és jókedvű álmodozásban.

Néző nincs. Vagyis van valaki, kivált közü
lünk, szemközt ül a dombkaréjon, mit láthat? 
Tánc, árnyék foszlányait, saját játékától is meg
lepett csoportot, hallhatja a dünnyögés-szerű 
zenét, a táncosok maguknak fújják. Vagy azt 
gondolják, hogy fújnak valamit.

Élőkép. Elrendeződünk, mint jégvirág csip 
kéje az ablakon. Mindenki szemből. Kattan a 
gép, de nem tudhatni, mit lát: szabad szemmel 
látni, a fényképezőgépével nem. Valamit azért 
bizonyára megörökített.

Gúla. A francia lány könnyedén csippenti 
fel földet súroló szoknyáját, már lépne is fel a 
térdeplő "alap-árnyak” combjára, vállára... 
Dobd el a cipődet, Ágnes! Rugalmas talpa ki
szabadul a szandálból, felszusszannak az atlé
ták, no kié, kié a szerencse, de kész is a gúla, 
nevetünk! A nevetés persze távoli, mintha do
bozból: óvatos, mert szent a hely, ne botránkoz- 
tasson.

Csak még egy játékot odébb a lakóbástyá
ban, odáig látható a vonulás a hold mosolyá
ban, még csak egy várkisasszonyi kikönyöklést!

A lakóbástyában mécses gyűl, az új lakó 
most küszködik a parányi emeleti ablakkal. 
Nem lehet kihajolni, de a válla, haja fodra, talán 
az arca fénye is látszik, hold, mécses, szemek 
villanása, szemközt a dombon már ott va
gyunk, az epekedés látszata mulatságos, virág
ének indul, de nevetés morzsálja szét, fordítja 
hangzavaros idegen szavú kánonba.

Kiísem fulladhattunk, de vége, eddig tartott, 
már eszünkbe jut idő, visszaút.

Halkulunk, éjfél harmata érzik, felhőt von a 
hold is képié elé: csupa éjfél!

Kavicsok roppannak a lefele vonulók lába 
alatt, a szavak p>edig fogytán, s a bokrok fényes 
levelei között: surranás.

Valahol Háromszéken, 2001. május 30.

Jegyzetek
1 Az előadásra a kolozsvári Láthatatlan Kollé

gium teoretikus folyóiratának, az LKKT-nek tava
szi lapszámbemutatóján került sor.

2 "Egy farkas morálván a mezőn, igen szép 
képet talála az úton. És sokáig forgatván azt, látá, 
hogy mind élet s mind ész nélkül való volna, és 
mondá: Szép vagy ugyan, de kár, hogy élet és ész 
nélkül való vagy, mert semmire nem vagy jó." Hel
tai Gáspár A farkasról és a képről.
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Látjátok feleim...
A hitetlenség és a hiteltelenség azonos gyökerű szavak. Nem 

gondoljuk végig cselekedeteink következményeit, amikor nap 
mint nap magunk ellen teszünk. Nem szükséges hozzá valami 
mélyen szántó filozófia, nagyon is gyakorlati kérdéseknél is tetten 
érhetjük ezt.

Vajon miért nem hatott a cigarettareklámok óriásplakátjain a 
figyelmeztetés: "A dohányzás súlyosan károsítja az ön és környe
zete egészségét!" Pedig igazán szép példája volt ez a hazai médiá
ban fellelhetetlen kiegyensúlyozottság pártatlanság meglétének. 
Kezdetben, amikor az újonnan meghozott reklámtörvény köte
lezte a reklámozót — mert a törvénykező akkor még azt hitte, 
hogy ezzel felvilágosítja a tudatlant a veszélyre, és a kékeslilás 
füst bódító, valakinek érzem magam világából a dohányost a 
hétköznapok világába vissza tudja hozni —, hogy elegendő lesz 
az is, ha apró betűkkel az óriásplakát legaljára odaírják a riasztó 
sorokat. Később — miután a kívánt hatást nem érték el — "Nosza 
növeljük a betűnagyságot!" — gondolta újfent a törvénykező. Az 
előírást a cigarettaipar vonakodva, félve, de teljesítette.

A hatástalanság ekkor is elképesztő volt, a dohányipar meg
nyugodhatott. A füstölők sem a kis, sem a nagy betűkre nem 
voltak tekintettel. Legalábbis azokat a sorokat nem olvasták el, 
amelyekről nem akartak tudomást venni. A reklámpszichológu
soknak ez új kutatási területeket nyitott meg; milyen lépéseket 
kell, avagy éppen nem kell tenni az olyan reklámok kifejlesztésé
ért, amelyek nem "találkoznak" a fogyasztóval. Nem találkoznak, 
mert valamilyen oknál fogva a reklám netán hiteltelen, avagy 
hihetetlen. Bizonyos vagyok benne, hogy nincs olyan ember, 
akiről leperegne az, hogy károsítja saját és környezetének egész
ségét. Ki az az épeszű, közösségével, embertársaival szolidaritást 
vállaló, aki tovább szívná, fújná szivarját, ha az óvó sorokat 
elolvasta. De addig is, amíg az épeszű, szolidaritást vállaló szen
vedélybetegek el nem kezdenek olvasni, megoldásként a Parla
ment decemberben újabb törvényt alkotott a reklámtémában.

Ezentúl, 2001. július elsejétől közterületeken, 2002 januárjától 
pedig a nyomtatott sajtóban is a dohánytermékek reklámjára 
teljes tilalmat rendel el. Erre aztán az összefogásra szövetkezett 
dohány- és médiaipar már megmozdult. Természetesen sajtó el
leni eljárásnak minősítették a törvényt, mert "a hatóság egyedi 
döntéssel betilthatja az ilyen reklámot megjelenítő sajtóterméket”. 
(Figyelem! Csak azoknál a sajtótermékeknél lesz probléma, ahol 
ez törvényellenesen,és tegyük hozzá, hogy ön — és környezetére 
egészségellenesen jelenik meg.) Igazolásul gyorsan hozzátették a 
politikai ideológiát is, amely körülbelül így hangzik: a reklám a 
gazdaság gondolat- és szólásszabadsága..., állami beavatkozás 
egy olyan területen, ahol semmi keresnivalója az államnak..., és 
ebben a támadásban az a kormányzati szándék nyilvánul meg, 
hogy a médiaegyensúly "helyrebillenjen".

A Philip Morris magyarországi képviselője pedig kijelentette 
— hivatkozván az Európa Bíróság tavalyi, a reklám témában meg
hozott direktívájára, amelyben az továbbra is engedélyezi a do
hányipar reklámozását — "ez így helyes, hiszen amit szabad 
eladni a sarki közértben, azt (megszorításokkal) általában reklá
mozni is lehet". Az ideológiák mellé a biztonsság kedvéért kimun
kálták még azt is, hogy a sajtó azért is veszélyeztetett, mert a 
dohányiparból származó reklámbevétel kiesése — összesen há- 
tommilliárd forint — azt is jelentheti, hogy bizonyos sajtótermé
kek, kiadványok és sajtómunkahelyek megszűnhetnek. Az ember 
és környezetének egészségéről nem esett szó, csak politikáról, 
sajtószabadságról és pénzről. De a törvénykezőnek sem jutott 
eszébe, hogy a dohánytermékek reklámozási tilalma mellett talán 
támogatni lehetne egyidejűleg az egészségfelvilágosító-nevelő, 
úgynevezett társadalmi célú reklámok megjelenését. Ha az ilyen 
óriásplakátokra lenne pénz, kötelezettségvállalás, hajlam vagy 
bármi más, talán az épeszűek, a közösséggel szolidárisak száma 
is egyidejűleg növekedne.

Addig pedig minden marad úgy, ahogy eddig volt. Továbbra 
is vannak olyanok, akik hiszik, hogy a "dohányzás súlyosan 
károsítja az ön és környezete egészségét". Látjátok feleim, ezek 
vagyunk...

dr. Erdősi Károly
Hidegkúti lapok 2001.3. szám.
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ZENE — TEGNAP, M A, H O L N A P  5.
A bepréselt-én zenéje

Mindennek megvan a fordí
tottja is. A kivetített, imázs-én el
lenpontja a beszorított én-kon- 
centrdtum. Mindkettő 20. századi 
"termék". Korábban csak nagyon 
kivételesen jelentek meg ezek az 
én-fajták a zenében. A világi élet
ben annál gyakrabban voltak je
len, de a zene nem tűri egyiket 
sem. Nem tűri, m ert azonnal 
megmutatja, felfedi a jelenséget. 
Nem is igazán kapcsolható a be- 
zárkózó-én a zene absztrakt világá
hoz. A zene nyíltságot követel. I- 
gen! KÖVETEL. A rejtőzködést 
dutasítja. És mindkét én-fajta, tu
lajdonképpen álarcot hordoz, el
takarja valódi jellegét. Az ál
arcviselést viszont a romantika 
kezdeményezte. Schumann több 
művében tudatosan használ álar
cot. Chopin vagy Paganini arc
másával "öltözteti" fel zenéjét. 
Schumannál ez nem játék: megkí
sérli az én-cserét. Az én-játék tőle 
származik. Ragadós "betegség" 
lett belőle a 20. századra. Sőt, mű
vészi cél, martiéra vált belőle. Ha
talmas, fantasztikus ÁLARCOS
BÁL lett a VILÁG és a ZENE is. 
Stravinsky maszkjai igencsak el- 
híresültek és rengeteg követőre 
ta lá ltak . Pergolesi m aszkját 
könnyűszerrel öltötte magára ez 
a nagy 20. századi mágus. Csaj
kovszkij maszkjával szinte azo
nosulni látszott egy pillanatig. 
Öregkorára még a schönbergi 
maszkot is felpróbálta. Prokofjev 
tudatosan nyúlt zend maszkok 
után. És se szeri, se száma a többi 
műveknek, melyekben alkotók 
tucatjai használtak maszkokat, 
Rossinit éppúgy, mint alkalo
madtán Johann Strausst. Felsorol
ni is nehéz lenne e hatalm as 
maszk-múzeum szereplőit, alko
tóit. De nem az áttekintés a fel
ad a tu n k , inkább az, hogy a 
maszkvisdők kis hányada tarto
zik abba a kategóriába, amely a 
megbúvó ént takarta el szemünk 
dől. És a hunyósdit játszó-én sok
szor csak affde tréfa volt, szerep- 
vállalás, szerepjátszás a legtöbb 
zeneszerzőnél, m agánál Stra- 
vinskynál is. A 20. századi én-cse-

rék sokkal komolyabbak voltak, a 
schumanni lényeget követték, a 
teljes értékű én-cserét. Valahogy 
így hangozhatnék a recept: "én 
mától kezdve Vivaldi-muzsikát 
komponálok, és semmi mást". A 
nagy képhamisítok is éncserével 
dolgoztak — már tudniillik a va
lódiak. A modem zenében csak 
félős kísérletezgetések voltak 
ilyen éncserére, és csak ideig-órá- 
ig tartottak. Nem lehetetlen, hogy 
a 21. századra dszaporodnak. Áz 
önmagába préselődött én viszont 
nem visel semm ilyen álarcot. 
Nem gondol én-cserére. Jó neki, 
ami megvan. Azt babusgatja, fél
ti, őrzi, minden külső hatástól 
megvédi. Ha rendetlenkedik, lá
zadozik, ki akar szabadulni bör
tönéből, csitítgatja, rendreuta- 
sítja, megneveli vagy éppenség
gel fogságra kényszeríti tulajdo
nosa. Az ilyen szerző  röv id  
m űveket kom ponál. N agyon 
m eggondoltan dolgozik. Csak 
semmi szabadság — ez a jdszava. 
M indennek utánanéz, a legna
gyobb aprólékossággal dolgozza 
ki műve tervét. Ezerszer átalakít
ja, fontolgatja, mérlegeli a legki
sebb részleteket is. És azután 
gyakran megsemmisíti művét. 
Ha a műnek sikerül napvilágra 
jutnia, akkor az a mű rendkívül 
koncentrált zene lesz: tablettává 
préselt szimfónia, kamarazenei 
darabbá desztillált opera. Általá
ban megnő a kamarazene iránti 
érdeklődése az ilyen alkotónak. 
Az egyetlen hangba belegyömö
szölt információhalmaz céllá vá
lik. Minél több információ a le
hető legkedvesebb hangba szorít
va — íme, ez az újabb recept! Az 
előadóművész feladata, hogy az 
üvegbe zárt információ-démont 
kiszabadítsa. Ha ez neki nem si
kerül, akkor a hallgatóságra hárul 
ez a feladat is. A művészetben az 
igazi baj ott kezdődik, amikor ki
derül: az üvegpalackba nincs is 
bezárva semmilyen szellem. Az 
önmagába bepréselt ÉN, ha való
ban gazdag és hatalmas, akkor 
csodákra képes kiszabadulva. 
De, ha kicsiny, és szegényes és 
csak álarcként viseli a bepréselt
ént, akkor bizony nyomorúságos 
alkotások születnek. Ennek nap 
mint nap tanúi lehetünk a millió- 
számra feltűnő újabb "zenemű
vek" h a lla tá n . A hogyan az 
imázs-én, az önmagában tetszelgő
én, a jó előre szoborrá mintázott-én 
minél több "alkotásban" szeret hi
valkodóan színpadra lépni, úgy 
erőszakolja ki a kis-én a neki kijáró 
"dicsőséget". Hamis korban él
ünk, mindkét énből rengeteg sza
badult reánk.

TERÉNYI EDE
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Augusztusi évfordulók
1 — 80 éve született Izsák József erdélyi irodalomtörténész 

90 éve halt meg Vértesi Arnold író
2 — 100 éve született Slavko Grum szlovén író
3 — 25 éve halt meg Octav Dessila román író

130 éve halt meg Frandszek Dmochowski lengyel író
4 — 60 éve halt meg Babits Mihály

225 éve született Pierre Simon Ballanche francia író 
120 éve született Guy de Pourtalés svájd író

5 — 80 éve született Roman Bratny lengyel költő
6 — 350 éve született Fénelon franda író 

100 éve halt meg Makai Emil költő
25 éve halt meg Adriaan Roland Holst holland költő

7 — 80 éve halt meg Riedl Frigyes irodalomtörténész 
60 éve halt meg Rabindranath Tagore indiai író

8 — 80 éve halt meg Juhani Aho finn író 
75 éve született Horia Stancu román író

9 — 370 éve született John Dryden angol drámaíró 
10 éve halt meg Cella Delavrancea román írónő

10 — 80 éve született Ion Negoitescu román kritikus
11 — 130 éve született Heltai Jenő

440 éve született Pák In-ro koreai költő
12 — 380 éve halt meg Jean Barclay franda író
13 — 340 éve halt meg Gian Francesco Loredano olasz költő 

80 éve született Sarkadi Imre
14 — 125 éve született Sibilla Aleramo olasz írónő 

75 éve halt meg Rudolf Eucken német filozófus

15 — 230 éve született Walter Scott angol író
16 — 80 éve született Ovid S.Crohmalniceanu román kritikus 

340 éve halt meg Thomas Fuller angol író
17 — 200 éve született Fredrika Bremer svéd írónő

325 éve halt meg Johann Jakob Grimmelshausen német író 
190 éve halt meg Katona István történész

18 — 70 éve született Paul Anghel román író 
90 éve született Mihail Serban román író

19 — 110 éve halt meg Gestur Palsson izlandi író
20 — 760 éve halt meg Fudzsivara no Szadail japán költő 

100 éve született Salvatore Quasimodo olasz költő
21 — 10 éve halt meg Eugen Jebeleanu román költő
22 — 125 éve született Otto Hauser osztrák író 

20 éve halt meg Sasa Pana román költő
400 éve született Georges de Scudéry franda író

23 — 150 éve született Alois Jirásek esdi író 
170 éve halt meg Kazinczy Ferenc író
410 éve halt meg Fray Luis de Léon spanyol költő 
10 éve halt meg Nemes Nagy Ágnes költőnő 
110 éve született Olosz Lajos erdélyi költő

24 — 90 éve született Robert Herrick angol költő 
225 éve halt meg David Hume angol filozófus

26 — 120 éve született Panait Cérna román költő 
210 éve halt meg Iglesias de la Casa spanyol költő

27 — 90 éve született Barabás Tibor író
130 éve született Theodore Dreiser amerikai író
225 éve született Berthold Georg Niebuhr német történész

28 — 160 éve születdt Julius Stinde német író
29 — 130 éve született Paul de Kode franda író 

120 éve született Valéry Larbaud franda költő
30 — 125 éve született Susanik Kurginjan örmény költő 

100 éve született Wilhelm Szabó osztrák költő
31 — 100 éve született Békeffi István kabaréíró

190 éve született Théophile Gautier franda költő

Nyár

Tikkasztó kánikulánk
Bűnünkért van csapva ránk."
A  rejtvény fősoraiban Csokonai Vitéz 

Mihály A  békétlenkedő című versfüzére 
fenti című versének két sora található.

VÍZSZINTES:
1. A z első sor. 12. Ablakot elsötétí

tő. 13. "M essze van, m int... kará
csony". 14. H azán k  északi hegy
ségéből való. 15. Petőfi verse. 16. 
Részdarabok! 17. Messze van Jeru
zsálemtől! 18. Tévesen jegyez. 19. Ap
ró. 20. Állóvíz. 21. Híres a nyila! 22. 
Ám yékszék. 24. Összecseng a vers
sorok vég a  26. Pörög. 27. EEE! 29. 
Berüium-darabok! 30. Oxigén és in
d ium  vegyjela 31. Szintén ne. 32. Ma
rokkó fővárosa. 34. Gátba ütköző. 36. 
L ondoni villam os. 37. Alatta levő 
helyről. 38. Délelőtt! 40. ...Rules, a 
Black Sabbath nagylemeze. 41. Gyo
mai nyom dászcsalád. 42. Kisebb tele
pü lés . 44. A sz ta tin  vegyjele. 45. 
Indián nép (írásmód). 46. Szél teszi.

47. C igány tánc. 49. C síráz ta to tt, 
aszalt gabona.

FÜGGŐLEGES:
1. Megszólítás. 2. Űrlap része. 3. 

Búzafajta. 4. Ruhát tisztító. 5. Pipázik 
(népies). 6. Beszól! 7. Csillagászati 
talppont. 8. Orosz uralkodó (angol). 
9. Szélhárfa. 10. Néma siló! 11. Nagy 
zenebonával járó. 15. Lenti helyről. 
18. Magasba tart. 19. Királyi, röviden.
21. Csodálatba ejt. 22. A 007-es ügy
nök (James). 23. A  második sor. 25. 
Lendület. 26. Szül az állat. 28. Növé
nyi festékanyag. 30. Történelmi idő
szak. 33. Paszuly. 34. ... iacta est, a 
kocka el van vetve  35. Rásújt. 37. 
Egyik szülővel kapcsolatos. 39. Fran
cia magazin. 41. Német filozófus (Im
manuel). 42. Szálkátlanított halszelet.
43. J ó ..., elköszönés távozótól. 45. Za
varos ama! 46. Kén és alum ínium  
vegyjele. 48. Tulajdonképpen, rövi
den. 49. Noli... tangere.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIIKON 13. számában kö
zölt, Bertolt Brecht drámái című rejt
vény megfejtése: Dobszó az éjszakában; 
A kaukázusi krétakör.
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