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’’Ódon ritkaságok boltja”
A zt m ondja N yugat-bácsi, 

akit Iván virulens felgulágoso- 
dása idején m ég csak kapitalista 
karikatúrának akartak láttatni és 
m ax im um  két d im en z ió b an , 
hogy most, ha m ár három, négy, 
sőt több dimenzióban is egyesül
het velük a Kelet sok-sok fejlet- 
teb b -fe jle tlen eb b  h an g y ab o - 
lyocskája, hogy jól van, gyertek 
csak, vízum talanul a pályaudva
runkra, ám a gyárudvarainkra és 
gazdasági udvarainkra m ég leg
alább hét évig be ne tegyétek 
konkurrens m unkavállalóként a 
lábacskátokat. Míg egyfelől az 
európai együttm űködésben té
telezett, term észetes követel
mény a gazdasági, közlekedési, 
jogi egységesítés, addig másfelől 
bizonyos folyamatok, a konti
nens m űködő léte, anyagcseréje, 
anyagi kultúrája vonatkozásá
ban máris szellemi öncsonkítás 
"ötévestervei" elébe nézne? Ar
ról nem is beszélve, hogy ez így 
— m iután a hattyút-vacsorázás 
kockázatát vállalva is, meglehe
tős tömegek törtek m ár be — ez 
így teljesen rem énytelen, kire
kesztő, diszkrim inatív vállalko
zásnak fog bizonyulni. Külön
ben is, egyes előre reszketők nor- 
m arendszere  szerin t, tú l sok 
m indent kellene a ruhatárban, 
vagy a csomagmegőrzőbe leten
ni az újonnan bebocsátottaknak. 
Hiszi a piszi, hogy a hagyom á
nyok h ű tlen  e lhagyása vagy 
vesznihagyása lenne az ezred
forduló korparancsa, egy m eg
újított szemlélet záloga, a m o
dernség fémjele. Aligha hihető: 
ennyi ritmikus felvilágosodás és 
beborulás, Bastille-lerombolás 
és ideológiai hom okvár-építé
szet u tán  az integrált Európa 
semmibe venné a kisebbségek

kulturális identitását, tagadná 
vagy akárcsak elvitatná jogukat 
önnön örökségük, jellemző szo
kásaik, erkölcsi értékeik és vallá
si e lő írá sa ik  to v áb b h u rc o lá -  
sához. "Ódon ritkaságok boltja" 
— s egyéb dickensi, balzaci, zo- 
lai, goethei, tolsztoji kacattár- 
ként dicsőült m eg önm aga nagy 
és kis népeinek, nagy és kis nyel
veinek szemében könyvtár-Eu- 
rópa, képtár-E urópa, koncert- 
terem-Európa. H a most, belehü
lyülve valam i eufóriába, kicsi
nyesen az ellenkezőjét ten- né, 
akkor bizony a kollektív szabad
ságjogok tagadásáról beszélhet
nénk. A nemzet, a nem zetállam  
és a nem zeti kultúrák történelm i 
vívmányok. A nem zeti kultúra 
megőrzése a globalizáció és az 
inform ációs forradalom  viszo
nyai közepette a kis nem zetek 
elemi érdeke: maga a hordozha
tó, biztonságot adó gravitáció. 
Sokféle megoldás vár az idő mé- 
hében vagy készül kibújni, m int 
szeg a zsákból. Bízzunk valamit, 
akár a kollektív bölcsesség mese
beli talpraesettségére is. Hogyha 
az európai közösségbe való bele- 
simulás státusa egy sor hasznos 
hasonlóságot feltételez és hang
súlyoz, a továbbiakban se merje 
elhanyagolni a folyamat sok sá
fárja és satrapája a különbözés létjo
gosultságát. A kétszer-kettő biz
tonságát.. Vagyis hogy a demok
ratikus színezetű, a kisebbségekre 
nézve kedvező tartalmú törvény
ek s központi rendelkezések ne 
eredményezzenek az alkalmazás 
keresztútjain, bürokratikus ú t
vesztőkben saját szellemüknek el
lentmondó hatásokat. A világnak 
az értelmes nemzetek Európájára 
van szüksége.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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"Világképteremtő enciklopédizmus"
Németh László eszmevilágának alapvonásairól

------------------H ELIK O N ---------------------------------------------

A bölcselő , a gondo lkodó  N ém eth 
László, aki páratlan  intellektuális szenve
déllyel — a szellem  "rendező nyugtalan
ságával" — alkotta m eg önálló és sajátos 
eszm ei univerzum át, nem  szakfilozófiát, 
hanem  husserli értelem ben vett lin. világ
nézeti filozófiát terem tve vált a huszadik 
századi m agyar és európai gondolkodás- 
történetnek is m eghatározóan kiemelke
dő  alakjává. Vezéreszméi — a minőségelv, 
az üdvösség és az irgalom  sarktétele, az új 
nem esség ideája, a harm adik ú t és "Kert- 
M agyarország" képzete, a "mélymagyar
ság" és a kisnépi "tejtestvériség" fogalom
köre, az osztály talanná kiegyenlítődő
harm onizálódó értelmiségi társadalom  el
képzelése és a többi —, amelyek egész 
életm űvét (esszéin és tanulm ányain kívül 
term észetesen regény-, d rám a-, napló
írásának és m inden egyéb m egnyilatkozá
sának összességét is) döntően áthatják: 
egy teljességigényű létszem léleti hori
zont, egy szintézisjellegű életfilozófia táv
lataiba illeszkednek. A tizenöt nyelven 
tájékozódó író a m indentudás igézetével 
program osítja a nagy európai (sőt azon is 
túli) szellemi áram latok tanulságainak fo
lyam atos értelm ezését, s a természet-, a 
társadalom - és az em bertudom ányoknak, 
az egyetemes m űvelődéstörténetnek a fi
zikától az orvosi pszichológiáig, az etno
lógiától a m űvészetontológiáig, a gazda
ságtantól a klasszika filológiáig, a nyelvé
szetig stb. ívelő hatalm as területeit átvilá
gító felismerések, elemzések enciklopédi
kus rendszerszerűsítését. M ár a Cs. Szabó 
Lászlótól, Csoóri Sándortól, Czine Mi- 
há ly tó l lu theri cselekedetnek nevezett 
egyszem élyes folyóirat-indítás, a Tanú 
alapvető célkitűzése keresni az összefüg
gést a "szaktudom ány elszakadt tárnái 
közt" — egy "új enciklopédia" tágasságá
nak jegyében — és előhívni a tudás átfogó 
tanítását, hogy azután, az "eszmék labora
tórium ában", a reflexív ismeretszerzés, a 
"nyilvános tanulás" mérhetetlen kiterjedé
sét egy egyedülálló m onum entalitásában 
is szerves és szuverén világkép kialakítása 
kövesse — fogalm iság és képszerűsítő 
esztétikum  kifeszülő erőterében, metafora 
és élet, szellem és egzisztencia sorsszerű 
összeforrottságában. Azzal az egységte
rem tő elszántsággal, amely szerint az írás 
sui generis erkölcs is egyben, a szó csele
kedet és a "tettírás" létezés- és m agatartás
igazító, történelemform áló szükséglet.

N ém eth László eszm evilágának létböl
cseleti koordinátái a szem élyiségkutatás
tól a társadalom elm életen és a történet
filozófián át egyfajta antropologizált val
lásm etafizikáig és értékteológiáig, egyfaj
ta üdvösségtanra és erkölcsközpontúság
ra épített etikai unvierzalizm usig húzód
nak; ismeretelméleti és m ódszertani érte
lem ben pedig a "kísérletező ember" ra
cionalizm usától a mítoszi "teljességisko
la" feltétlenségének állításáig. Ez az integ-

ratív összefüggésrendszer olvassa és érti 
újra például az antikvitás, a görögség üze
netét az értékpluralitásról, az istenek sza
vato lta  em beri karak tergazdagságró l, 
sokszínűségről és méltóságtiszteletről, az 
archaikus keletiségben rejlő mély lelki és 
természetmisztika jelentéstartalmait, a ke
resztény morál közvetítette igazságosság 
és szolgálatéthosz örökségét, a felvilágo
sodott és törekvő hum anitás ész- és célel- 
vűségét, vagy a tizenkilencedik és hu
szadik század nagy utópisztikus, illetve 
szellemtörténeti koncepcióit. S ez a felfo
gásm ód és sajátos enciklopédizmus az, 
amely a legújabb kor értelemvesztő eg
zisztenciális szakadékain, a m odem itás 
feloldhatatlannak tetsző dilemmáin, ben- 
sőség és külvilág, alany és tárgy, lét és 
lényeg, relatív és abszolútum  viszonylata
inak végletes szétzilálódásán túl kívánja 
érvényre juttatni a maga koherens, m ond
hatni: holisztikus és organicista igazsága
it. Amely a m odem  társadalom- és in- 
dividuálkrízisben széttöredező létállapot 
kérdéseire — az elidegenedés és az eltö
megesedés, a kultúralefokozó elanyagia- 
sodás pontosan felm ért tendenciái kö
zepette — tud nem  illuzórikus, hanem 
perspektivikus válaszokat nyújtani.

Nem  kerüli meg a személyfölötti erköl- 
csiség közvetlen és tárgyias normativitá- 
sának  sz e rte fo sz lá sá t nyom atékosító  
m odem  pszichologizmus (Freud, Jung, 
Adler, Spranger, Kretschmer) és egzisz- 
tenciálfilozófia (Nietzsche, Kierkegaard, 
Heidegger, Jaspers) következtetéseit Né
meth László személyiséglátása sem, vi
szont bizonyos fokig megőrzi az autonóm  
és transzcendentális etika kantiánus alap
jait is. Ahogyan Max Scheler értéketikája 
fenomenológiai módszerességgel konkre
tizálja és értelmezi át a kanti rendszert 
(nem ismerve el egyetemesen elvont for
mális törvényt vagy maximát "tételező 
személy" nélkül), ahhoz hasonlóan szeku
larizálja és antropologizálja Ném eth Lász
ló is az erkölcsiség axiómáit (a kötelesség, 
a felelősség, a feladatteljesítés im peratívu
szait), a morális ösztön fogalmával (ré
szint Szondi Lipót nyomán) az egyéniség 
és az alkat legmélyebb meghatározói közé 
ágyazva azokat. Másfelől nézve, ösztön és 
m orál freudista szem beállítása helyett 
nyer így az erkölcs gyökérdeterminációja 
itt mély embertani és ontológiai dimenzi
ókat, s a freudi sémákból levezethetetlen 
személyiségalkat — az erkölcs és a minő
ség, a műveltség és a sorstudat, az üdvös
ség és az öntökéletesítés összekapcsolódó 
eszményei révén — valamiképpeni visz- 
szahelyezhetőséget az élet "orom-termé
szetét" "kilicitáló" abszolút értékesélyek, a 
lélek és a szellem forradalmára késztető 
"kollektív" és "kozmikus", végtelen és 
transzcendens értéklehetőségek közé. "A 
Minőség nemcsak eszme, utópia: anthro- 
pologikum" — mondja Ném eth László, s

Bortnyik György fotografikája

azt is, hogy a lélek "köldökzsinórja" a "ben
nünk levő 'm ögöttünk'-ön át a sötétségbe 
visz", "s mégis vért hoz onnét, m inden táp
lálék közt a legfontosabbat", és hogy tulaj
d o n k ép p en  az "Istentől be lénk  o lto tt 
muszájért" folyik a küzdelem, mert az "em
berben van valami világtól független", "biz
tos", "isteni", amire támaszkodhatunk.

A lélektanilag m egalapozott m inőség
idea folytonos tökéletesedésre szólító, 
perfekcionista követelménye itatja át Né
m eth László történelemszemléletét, társa
dalom ideológiai, k u ltú rh is tó ria i fejte
getéseit is. A m inőség az a "ragyogó, 
nyugtalan éterlángszerű szellemi elem", 
"mely a görög s a nyugati civilizációt a 
többitől elválasztja" — írja, s ezt a m eglá
tását tágítja, amikor az őskultúrák vagy a 
"keleti lélek" (például tolsztojánus, gand- 
hista) sajátszerűségeit is beleérti abba a 
m egújulásfolyamatba, amely a jelenkor 
válságait például "Öreg-Európa" és mély 
"Kelet-Európa" összeépítésével, s ezáltal a 
kis népek identitásának és karakteriszti
kus törekvéseinek is a m aradéktalan m eg
becsülésével haladhatja meg. A "kis nép, 
nagy sors" (vagy "kis nép, nagy lélek"), a 
"kevesebb joga az élethez az, hogy kü
lönb" jellegű tézisek az öntudattal vállalt 
hagyományos és önálló nem zeti sajátos
ságok és a m egkísértett legjobb lehetősé
gek — példaadás és progresszió örök 
hajtóerejét kihasználó— összeszervesülé- 
sére liz ta tnak  egy toynbee-i értelemben 
vett világcivilizáció keretei között. A "vál
tozatok alatt lakó általános emberi" a "fur
csaságokat összefűző" sors közösségek
ben is feltalálható, ott, ahol a nemzeti jel
leg és "a szétágazó sajátságok alatt a közös 
emberi kezdődik", s így terem thetők meg 
"a szellemben is különfejlődött ősi ku ltú 
rákat egybeölelő új civilizáció alapjai" (fo
galm azódik meg oly sokszor). N ém eth 
László nézetei rendkívüli érzékenységgel 
asszimilálják Dilthey, Spengler, Ortega, 
Toynbee nagy historikus, illetve Frobeni- 
us, Lévy-Bruehl, Kerényi Károly és m ások 
kultúrm orfológiai koncepcióit, o lykép
pen, hogy a különféle kultúrkör-elm éle-
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tek, körforgás- és hanyatlás-teóriák figye
lembe vételével is fenntartják a kultúrák 
rugalm as regenerálódásának lehetséges
ségét. Kortársai között, egy Ham vas Béla, 
egy Várkonyi N ándo r vagy egy Julius 
Evola, egy René Guénon, egy Rudolf Ste
iner ku ltú rk ritika i pesszim izm usán  és 
részbeni irracionalizm usán túl, a N yugat 
"válságán" és "alkonyán" át Ném eth Lász
ló m indig bízik a ráció és a belátás képes
ségében, az értelem  és a lélek együttes 
újjászületésében. A hajdanvolt organikus 
világrend szellemi lényege szerinte továbbö
rökíthető a leszűkíthetetlen valóságvalla
tásban — egy "új realizmusban" —, a- 
m elynek "könyörületet" érdem lő része a 
term észettudom ány is — m int a "mágia 
örököse" —, m ég ha "vakabb" volt is a 
term észet iránt, m int a mítosz (írja H am 
vas Bélához). Spengler "tragikus életér
zéséről" szólva leszögezi, hogy a való
ságism erettel nem  ellenkező, hanem  azt 
kiegészítő utópia nélkül — amely szerint 
"az em ber nem  egészen történelmi lény" 
—: "a történelem ben csak alám erülni le
het". N ém eth László organikus világképé
ben a kultúrák  — am elyek egyszerre "kö
tik és emelik" a "hű és ünnepszomjas" em 
bert —, m int a személyiségek is, belső 
növéstervet hordoznak, s egyént és közös
séget az életm agatartásban — sorsban, él
ményben, ízlésben, hajlamban, reflexben
— kapcsolnak össze, m ert a kultúra nem 
csak "gondolkodás", "tudás" vagy elkülö
nült "művészi produkció", hanem  "valami 
életet szabályozó elv, amely egy ember- 
csoport m inden tagjának belső mágnese": 
élő szervezet tehát. S ebben az élő m űkö
désben zajlik az a történelmi önalakítás, 
"melyben egyéni üdvösség, nemzeti kül
detés és em bertö rténet egyet jelent és 
egyet akar" (hangzik a Dilthey-ről szóló 
esszéből). És bízik Ném eth László — meg
birkózva az értékdegradáció, a tömeggé 
alacsonyodás, a kiválóságot eltüntető bar- 
barizálódás hiteles ortegai látomásával is
— egy lehetséges "új nemesség" szerepbe
töltésében, egy olyan platonista indíttatá
sú társadalom vezetési ideálform a gya
korlati megvalósításában, amely az értékel
vű  hivatásrendiség szolgálaterkölcsével, 
az önuralom  és az áldozathozatal ma- gas- 
rendűségével állít m intát az érdeksokféle
ség term ékeny egyeztetésében. "Kultúra 
és igazságérzet egy", "elit-gondolat és szo
ciális m ozgalom  nem  ellentétek" — vagyis 
az igazságosság, illetve az erény, az erőfe
szítés, az érdem esség szintézisére (egyfaj
ta  " m e r ito k ra tik u s " , a M ax W eber-i 
tipológia szerint: karizm atikus — inkább 
m int kiüresedett, konvencionalizálódott 
teokratikus vagy dem okratikus — legiti
mációra) épített berendezkedés képes sza- 
badversenyes individualizm us és egyne- 
m űsítő kollektivizm us, az egyaránt mate
rialista lényegű kapitalizm us és szocializ
m us rossz alternatívájának m eghaladá
sára, a világtörténelem ben durván szét
válva eltorzuló szabadság- és egyenlőség
irány összehangolására, fasizmus és kom
m unizm us egypetéjű szörnyeinek legyő
zésére. Ez az a (Fried, a Die Tat-kör, Szabó

Dezső és mások nyomán kidolgozott) har
m adik út, amelynek nemcsak ideológiai 
erkölcstanát és kultúrantropológiáját, ha
nem  (a m inőségtermelést szorgalmazó) 
egész gazdaság- és társadalomelméletét is 
(szorosan összevethető Röpke ökonómiá
jával vagy M oltmann teológiai-politikai 
keresztényszocializmusával) körvonalaz
za Németh László, hogy bizton állíthassa: 
"szabadság és rend (...) egymás feltételei 
(...) az értékek örök égboltja alatt". S ez az 
a modell, amelynek követése a pusztuló, 
szétszóródva sorvadó, öntudatát elveszí
tő m agyarságot is kiszabadíthatja gyar- 
m atosítottságából, "bennszülött"-sorsá- 
ból, hogy nyelvi-kulturális tradícióinak, 
történelmi népiségének mélységben is tel
jes értékbirodalmával együtt, "emelkedő 
nemzetként" az új európaiságnak ne csak 
részese, főként ne alárendeltje, hanem: ön
megbecsülő iránymutatója is legyen. H i
szen a népi m ozgalom  (amelynek Németh 
László a vezéralakja volt) és programja — 
amint Bibó István megállapította — "egy
szerre foglalta magában a teljes társadal
mi felszabadulás követelményét és a sza
badságjogok teljességének és intézmény
szerű teljességének a követelményét, egy 
olyan szintézist, amelyet azóta is hiába 
próbálnak megtalálni a világot szétszab
daló  ellentétes v ilágnézetek, am elyek 
mind a szabadság központi ideológiájából 
vezetik le m agukat anélkül, hogy ezt a 
kielégítő szintézist létre tudnák hozni."

Ném eth László filozófiája nem pusz
tán spekulatív teorémák, hanem  az ember 
és a világ valamennyi lényeges és valósá
gos kérdésére létszerű, autentikus felele
teket adó gondolatok hatalmas kincses
tára. O lyan üdvösség tan  vagy evilági 
m egváltásprogram, amely az életgyötre
lem egészével megharcolva jelenti a hu
m ánum  ésszerű és spirituális örök esélyét 
és orientációját. Amely az emberi lét meg- 
igazulási törekvésének és lehetőségeinek 
szakrális atmoszféráját érzékeli és hirdeti, 
annak mind az egyén, mind a közösség 
m agatartásában elsődleges jelentőséget 
tulajdonítva. Még szociális vagy gazdasá
gi mozgalomban is azt tekintette hiteles
nek Németh László, ami egyúttal a "lelkek 
reformját" előhívó "erkölcsi (a szó legne
mesebb értelmében: vallásos) mozgalom 
is"; számára az "európai vallás" vagy a 
magyarságvállalás az üdvösségügy része. 
A "magyar ügy ma (...) majdnem vallás
szerű valam i!...) Erre a vallásra kell átke- 
resztelkedniök, akik velünk akarnak ma
radni” — írta, s prófétai politikai-művelő
dési célkitűzéseibe m indig belefoglalta "a 
keresztény vallásos érzés m agyar formái
nak" evidenciáit, hogy Magyarország "igaz
ságosabb, szabadabb, emberibb, európaibb 
és istenesebb" legyen, hiszen— mint mondta 
— "mennél mélyebben vagyok magyar, annál 
igazabban vagyok ember”. S mindezt koronáz
za az üdvösségösztöntől a "sánta emberisé
get" megölelő szeretetérzésen át a val
lásfilozófiáig sugárzó hit- és reményei vűség, 
a 'Szent Lehet", mivelhogy nem más az élet, 
mint "ügy, egy zászló, amit törik-szakad föl 
kell valami belső, lelki oromra ütnünk".

L Á Z Á R I  R E N É  S Á N D O R

N é m e l y  v e l e n c z e i  

k o m é d i á s o k r ó l

(Carlo Goldoni szonettje)

És láttam színpadrengető butákat 
Rikoltani: beléroppant a szczéna!
Nem szent varázslat, csak gyötrő utálat 
Az aktor, hogyha lelke-nyelve béna,

S ha hangja szánkáz, színtelen mutálgat: 
Rekedt ripacs, nem csábító Syréna,
Minőt csak alja publikum csudáikat! 
így dősködhet bunkók balhitén a

Harsány középszer pillanatnyi bábja,
Ki bőgve csápol, kézzel híg leget szel,
Textust felejt, kifullad, hörg, s nem egyszer

Szemét forgatván szinte kiabálja,
Hogy benne nincs báj, bűvölő tehetség,
Csak művi póz, görcs, öntelt gőg, veszettség!

Fordítottam az Illyria fedélzetén,
La Valetta kikötőjében, Máltán,
1897 júniusában Alexandriába hajózván

R o n d e a u  t a n á r i  

e g y m a g á m r ó l

Charles d'Orléans dicséretére

Marós Vásárhelyt egy tanár 
Dohos könyvekéül port törül,
Ha bőlcsebb dógot nem tanúi:
Nyakalja már a bort, s örül,

Ha pletyka Hölgyegylet danái,
S hetvenkedők döngik körül...
Marós Vásárhelyt egy tanár 
Dohos könyvekéül port törül —

De poshadt létben nem kanál,
Elméjén sem fölös pör ül...
Nem pöndörül, köpül-csöpül.
Talán szamár, kekecz, baéiál —
Marós Vásárhelyt egy tanár 
Dohos könyvekéül port törül.

Maros-Vásárhelyt, 1890 júniusában

R o n d e a u  r id e g  

s z e r e l m e s é h e z

Villon magiszter nótájára

Mint víg nyüvecskék lágy kilisben, 
Nyüzsgött agyamban vers, sivár tan, 
Szerelmem, míg kegyed kivártam,
S miképp a kankutyák, pitiztem,
Ha fütytyögött az április fenn:
Hol elvegyültem, hol kiváltam,
Mint víg nyüvecskék lágy kilisben.

Ki nem visel czímert, s pilist sem:
Szabad... Szerethet bárki bátran! 
Tenyészszünk bús, beteg világban,
Csak úgy — ha néha lát is Isten —
Mint víg nyüvecskék lágy kilisben!

Maros-Vásárhelyt, 1892 augusztusában
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FODOR SÁNDOR

A vidra
Van annak már jó húsz éve, hogy Mára- 

marosszigetre látogattam. Két vagy három 
napot töltöttem a barátságos, sotezínű vá
roskában. Az utolsó nap délelőttjén (már 
semmi dolgom se lévén) vonatindulásig ki
mentem az Iza partjára. Szép őszeleji idő 
volt, és én nagyon szeretek a folyóparton 
üldögélni-szemlélődni, esetleg egy-egy hor
gászkollégának szurkolni, ha már magam 
nem vehetem kézbe a botot.

Gyönyörű kicsi folyó az Iza. A Maros 
hegyi szakaszára emlékeztetett: lehetett ben
ne máma, domolykó, csuka — de a sebesebb 
szakaszain pénzes pér is ugorhatott a légyre, 
sőt egy-egy alább tévedt, pirospettyes piszt
ráng is jelentkezhetett. Ültem, üldögéltem. 
Sehol, senki. Teremtett lelket se láttam a víz
parton, de a sokat ígérő vízen se ugrott légy
szúnyog után a hal, és a part közelében se 
rabolt. Sokáig ez így unalmas lett volna: ki
ürítettem hát gyufásdobozomat, tartalmát 
gondosan zsebreraktam, és a part menti ré
ten szöcskére kezdtem vadászni. Hátha sike
rül megmozgatnom ezekkel a halat. Hama
rosan megtelt a doboz, ismét leültem a part
ra, vártam egy kicsit és dobálni kezdtem 
zsákmányomat, egyenkint a vízbe. A sáskát 
azonban háborítatlanul úsztak lefelé: az élel- 
mesebbjének még sikerült is a partra kapá
lóznia. Ám a hal— ha volt is azon a szakaszon
— nem mozdult.

— Jó napot kívánok! — köszönt rám va
laki románul a hátam mögül. Ösztönösen 
összerázkódtam a váratlan megszólításra 
(hiszen lépteket nem hallottam előtte), de 
meg is nyugodtam azonnal: barátságos, kel
lemes arcú, egyenruhás fiatal erdész nyújtot
ta a kezét. Felálltam, bemutatkoztunk egy
másnak. — Mi jóban jár erre? — kérdezte a 
közeli bokrokat szemlélgetve (nem rejtet
tem-e közéjük valami halpusztító szerszá
mot — amint utóbb megtudtam). — Az idő
met töltögetem— mondom —, vonatindulá
sig, és "üresben" halászgatok ezekkel a 
szöcskékkel — mutattam neki a gyufásdo- 
bozt, amelyikből már csak egy-két megma
radt fogoly próbált kipöccenni.

— Nem látott senkit errefelé? — kérdez
te.

— Én nem árva lelket se, de csak egy órája 
lehetek itt. — Még a szöcskéim se kapósak, 
mert egyetlen hal se ugrott fel értük.

— Ügy látszik, később indulnak — bólin
tott, majd leült mellém a fűre. — Valami 
hálós orvhalászokat keresek — tette hozzá.
— A tegnap messziről becserkésztem őket 
távcsővel, de mire ideértem volna, eltűntek, 
hogy törném le a derekukat.

— Nem — mondtam —, halászokat se 
láttam. Ugye ön a halőr? — kérdeztem lá
togatómtól.

Bólintott, majd hozzátette: Vad- és halőr 
vagyok. Apám is az. Nagyapám is az volt: még 
az osztrák-magyar impérium alatt kezdte, e- 
gyébként mi régi vadőr-család vagyunk.

— Szép — bólintottam elismerőn.
— Ön szintén horgász?
— Igen. Kolozsvár közelében, a Gyalui 

Havasokban vagy a Hargita patakaiban 
szoktam pisztrángászni, de erre a vízre nincs 
engedélyem és felszerelést se hoztam. Itt, az 
Izában van hal?

----------------------HELIKON —

— Lenne, de irtják piszkosul. A múlt hé
ten még robbantottak is, de azokat sikerült 
elcsípnem.

— És a Tiszában? — kérdezősködtem to
vább.

Bosszúsan legyintett:
— Hagyjon békében a Tiszával. A mi hor

gászaink csak napijeggyel, határőr kíséreté
ben próbálkozhatnak benne, odaát pedig, a 
szovjet oldalon hálóval szedik ki a kolhoz- 
nyikok a méteres galócát...

Fölöttünk, alig tíz-tizenöt méternyire 
csobbant a víz. Felkaptam a fejem.

— Vidra — mondta, de ült tovább nyu
godtan.

— Nem próbálja meglesni, lelőni?! — kér
deztem, tudva, hogy a vidra a legnagyobb 
halpusztító.

Elmosolyodott és tagadón intett.
— Én vidrára nem lövök.
Elcsodálkoztam a válaszon, hiszen vad-

őr-halőr létére tudtommal kötelessége lenne 
irtani a vidrát.

— Túalom van rá? Olyan kevés lett a 
vidra, hogy védetté nyüvánították? — kér
deztem.

Tovább mosolygott, mintha gondolko
dott volna, hogy feleljen-e, de végül mégis 
megszólalt.

— Nincs tilalom, és van belőlük elég. Még 
sok is. Én azonban halálos ágyán megígértem 
nagyapámnak, hogy nem lövök vidrára.

Éjha —■ gondoltam. Valami fogadalma

lehetett a császári és királyi vadőrnek? Vagy 
talán öreg korára holmi vallásos szekta hívé
ül szegődött, amelyik tiltotta a vidravadá
szatot? Ilyesmi is lehetséges: nagy az Isten 
állatkertje. Már tudomásul vettem volna, 
hogy ez egy ilyen vidrabarát hal- és vadőr- 
család, amikor barátságosan rám kérdezett:

— Megtisztelne-e azzal, hogy elfogadja a 
meghívásomat? No, ne ijedjen meg, csupán 
egy fél decire. Itt a közelben van egy jó kis 
korcsma, ilyenkor szinte üres. Ne féljen, nem 
kési le a vonatát: ha érdekli, szívesen elmon
dom nagyapám történetét, nyugodjék béké
ben.

— Örömmel — mondtam —, de csak 
akkor, ha a második féldecire én hívhatom 
meg.

— Kezet rá — mondta nevetve.
Elindul tunk. Kétszáz méternyire volt a

"BÜFÉT' feliratú kocsmahivatal. Kikérte a 
két fél dedt, leültünk az egyetlen asztalka 
mellé a kis szobányi terem sarkában.

— Vadőr létére soha sem lőtt vidrát az 
öreg?! (tértem a tárgyra, hiszen már kíváncsi 
lettem a fura nagyapára).

— Az-e? Legalább ötszázat, ha nem töb
bet.

— Akkor?
— Na, egészségére! Koccintottunk, kor

tyoltunk egyet.
—Szóval, félelmetesen jó vadász volt nagya

pám — és nagy kujon. Ezt már úgyszólván 
csak felnőtt koromban tudtam meg. Egy idő 
után ugyanis a vidrabőröket nem hozta ha
za. Egy erdész barátja padlásán gyűjtögette, 
amíg összejött néhány szép példány belőlük, 
aztán behozta Szigetre. Még én is emlék
szem, kicsi koromban mennyit kárpált Na- 
gyanyó, amikor a szigeti piacon vidrabőr 
mellényt vagy bekecset látott egy-egy for
más menyecskén. Tudta ő, miért. Édesapám 
is tudta, kicsit eltávolodott ezért az apjától, 
ha szót is fogadott neki — mert a házban 
haláláig nagyapám volt az úr. Bennem azon
ban semmiféle ellenérzés sem volt nagya
pám iránt: tapadtam hozzá, mint a bogáncs. 
Ő pedig szívesen vitt magával. Akkor is vele 
voltam, amikor utolsó vidráját lőtte. Egy ta
vaszon. Őszire erdészeti szakiskolába ké
szültem. Nagyapám akkor már nyugdíjas 
volt, de vadászni még vadászott. Itt, vagy fél 
kilométerrel fennebb, az Izán lőtte akkor azt 
a gyönyörű vidrát. Az utolsót.

— Szegény. Utána meg is halt?
— Várja ki a sorát. Amikor a parton nyúz

ta a vidrát — közben magyarázta nekem, 
mire kell vigyázni a nyúzásnál —, valami 
halk nyüszítést hallottunk. A meredek mart 
alatt, egy mély lyukban volt a vidrafészek. 
Abban nyüszített valami — az öreg már tud
ta is, mi lehet. Benyúlt mélyen, vállig a lyuk
ba és kivett onnan egy apró vidrakölyköt. 
Betette a tarisznyájába, hazahoztuk. Addig 
keresett, amíg szerzett valahonnan egy cuc
lisüveget, azzal adta neki a tejet, etetgette- 
nevelgette. Már-már féltékeny lettem volna 
a vidrakölyökre, de láttam: nagyon bántotta 
az öreget, hogy lelőtte az anyavidrát. Nem is 
mozdult a vidrakölyök mellől, ha ment vala
hova, szépen felemelte, és vitte magával. Na
gyon vigyázott reá, nehogy kutya-macska 
megfogja. És a vidrakölyök nőtt-nődögélt. 
Végül sikerült nagyapámnak megbarátkoz- 
tatnia a kutyával, a macskával is, ezek már 
nem bán tották, sőt játszani is akartak vele, de 
most már a süldő vidra nem mozdult nagya
pám mellől. Az öreg nevet adott neki: Puiu- 
nak (fióká-nak) szólította. Mondta is nekem, 
most már egyet se búsulok, kicsi unokám, 
hogy ősszel iskolába mégy, mert nem mara
dok egyedül: velem lesz Puiu.

— És a vidra nem harapott?
— Nem az. Igaz, nagyapámon kívül sen

kire se hallgatott, még rám se, pedig nekem 
hagyta, hogy megsimogassam. Ha más, akár 
nagyanyó, apánk-anyánk vagy a nővérem 
simogatta is, morgott. Ősszel nem szívesen 
mentem el az erdészeti szakiskolába, hiszen 
nagyapám "a szakma" tekintetében már kicsi 
koromtól kéz alá vett. Tudtam előre és be is 
bizonyosodott, hogy sok újat nem monda
nak nekem az iskolában vadakról-halakról, 
életmódjukról, hacsak azt nem, miképpen 
lehet repülőgépről permetezve irtani az apá
calepkét, tudja, amelyik tönkreteszi a feny
vest. Amikor karácsonyra hazam entem  
szünidőkor, a vidra már szép naggyá fejlő
dött, és megismert engem. Továbbra se en
gedelmeskedett, ha hívtam — de ha meg
simogattam, engedte. Édesanyámék nevet
ve mesélték, hogy vasámaponkint finom ha
lat esznek, Nagyapám hozza. No, még akkor 
ki is mentem a partra Nagyapámmal és Pu-

» » » » » »
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iuval, lássam, miképpen fogják a halat. Ab
ban az évben enyhe tél volt, a víz nem fagyott 
még be. Amint a parthoz értünk, a vidra 
nyomban a folyóba ugrott, lebukott és egy 
másfél kilós hallal (ha jól emlékszem, piszt
ráng volt) kijött a partra, nagyapám mellé. 
Tudja ugye: a vidra víz alatt fogja meg a halat, 
de a parton eszik. Csakhogy Puiutól nagya
pám rögtön elvette a zsákmányt, és a tarisz
nyájába tette. Morgolódott is egy kicsit "a 
halász", de ismét beugrott a folyóba, és hozta 
a következő halat. Nagyapám így elszedege
tett tőle ötöt-hatot, végül meghagyott neki 
egyet. Puiuhálásan elropogtatta- csámcsogta 
nagyapám mellett.

Azzal: — Induljunk haza, mert megfá
zunk!... Na, kedves egészségére!

Kiittuk a maradékot. Most már a meg
egyezés szerint rajtam volt a sor. Hoztam is 
az újabb két féldedt.

— Aztán — folytatta a vadőr — tavasz 
felé megtörtént a baj. Apámékmesélték, mert 
én éppen iskolában voltam, amikor meg
esett. Egyik este vacsorához ült a család. Te
jespuliszka volt a vacsora: forró puliszka, 
ahogy az üstből kiborították, fölezetlen, hi
deg tejjel. Szereti? Mert annál jobb nincs is a 
világon. Mondom: kanalazták a tejespulisz
kát jóízűen. Puiu nagyapám lába mellett a 
kicsi tálkájából lefetyelte a tejet — ő nem volt 
puliszkapárti. Nem tudom, mi ütött a nővé
rembe, de mind el-elhúzogatta a vidra elől a 
tálkát. A vidra morgott. "Hadd békén — szólt 
rá nagyapám —, ne bosszantsd, mert megbá
nod." Na, meg is bánta: Puiu odakapott és 
leharapta a nővérem kisujját. A néném fel
mérgelődött, felvett a kályha mellől egy jóko
ra hasábfát és odavágta a vidrához, de úgy, 
hogy az nyomban felfordult és többé nem is 
moccant. Nagyapám nem szólt. Másnap né
mán eltemette Puiut; amikor azt hitte, nem 
látják (ezt édesanyámtól tudom), meg is si
ratta. Csakhogy három nap múlva üzentek 
értem: siessek haza, mert baj van. "Siess, si
ess, mondták, amikor hazaértem — mind 
csak az ajtót nézi, utánad kérdez." Tényleg 
engem várt. Arca megenyhült, amikor meg
látott, nem is teketóriázott sokat: maga mellé, 
ágyára ültetett és megígértette velem, hogy 
soha életemben vidrára nem lövök. Higgye 
el, nem volt könnyű, de megígértem. Megsi
mogatta a kezemet és egy óra múlva halott 
volt. Pontosan egy héttel azután, hogy Puiu- 
nak vége lett, Nagyapámat is temettük. Na 
látja, ez a történet. Nyugodjék békében.

Felemeltük a poharunkat, koccintottunk. 
— Nyugodjék — mondtam én is.

Több italt nem kért, el sem fogadott a 
vadőr. Szolgálatban van — úgymond —, ne
kem is indulnom kellett lassacskán az állo
m ásra . A búcsú n ál m elegen, barátian  
szorongatta a kezemet

— Jól esett, hogy meghallgatott. Olyan jó 
volt nagyapámra emlékezni. Vidrabőrök ide- 
oda: talán őt szerettem a legjobban ezen a 
világon. Az erdész-mesterséget is tőle tanul
tam, hiszen mondtam már: az iskola csak 
azért kellett, hogy papírt kapjak. Hanem 
mondok valamit: ha ismét erre jár, hozza a 
horgászfelszerelését is. (Jegyzetfüzetet vett 
elő, kitépett egy lapot, felírta rá a nevét-d- 
mét. Ideadta.) — Még jobb is, ha ír előtte. 
Olyan helyekre viszem, ahol galócát is fog
hat! (Kacsintott hozzá.)

Azóta nem voltam Máramarosszigeten.

L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A  

V a jo n  c s a k  

n e m z e d é k - ü g y  e c s k e ?
Lerakódik sok bajunk, vastagodik 
a bőr, dagad a máj, a fej tokosodik, 
észrevehetően roskadozunk.
Köd üli meg az ürességet, 
felhőbe borul a holdsarló- 
szemöldökív, a nyak, a gerinc
velő; ha szítottuk is a tüzet, 
már csak a hamu eres kezünk 
varratain —

mit formálhat ilyen 
tünékeny, hűtlen anyagból 
akár egy Leonardo képzelete?
Kavicsos iskolaudvarokról 
a füves hantok felé mindig egy 
lesajnáltan távozó nemzedék!
A fantáziával megírt, megélt 
pokollal hasztalan viaskodunk, 
s közben az elképzelt élettel 
alkudozva, belebukunk.

Toporzékolva állsz, némelykor 
egy óra hosszat is, ha késik 
a busz; de valami hihetetlentől 
egyből elerőtlenedve, hanyatt 
fekve nézed a mennyezetet, 
pedig nem is csalódás még, 
talán csak sejtelem, hogy egyszer 
(hamarosan!) mindent könnyen 
elveszíthetsz, azt is, amire csak 
vágytál idegen villák repkényei 
mögé belesve, vagy ártatlanságod 
szent pillanataiban elhitetve 
magaddal, hogy a víz gyűrűzése 
sem haszontalan.

S mire önmagad 
intézménye lehetnél, már el is 
süllyedsz, mint annyi — valamikor 
csodát ígérő, de tulajdonképpen 
gond nélkül nélkülözhető civilizáció.
2000. november 12.

K a s z á r n y a - k r ó n i k a
Valahányszor nagy ritkán 
főtt krumplit pucolok a konyhában 
Sziszt és Kálmánkát látom magam előtt 
a zilahi kaszárnya pincéjében
koszos katonazubbonyban didergünk 
nyár van de az ablakon túl 
minden ködpárába vész
ügyetlenül hántjuk a héjat a gőzölgő pityókáról 
könnyen kicsúszhat a markunkból
egyszerre csak örömujjongásba tör ki 
a pince népe: "Berciu kinyiffant!" — 
az őrnagyunk aki tegnap még száz 
vagy százötven hasaljt parancsolt 
csak hogy megalázzon minket

fölösleges riadót fújni már
a csaknem negyven éves emlék
bár rekonstruálható még de akár e csendes
konyhatűz már nem emészt
amit a sors a véletlen ránk osztott
viselni kell igaz
aki hulladékban hasaltatott 
másnap őrülten száguldó motorkerékpárján 
a Meszesen egy éles kanyarban valahol 
megcsúszott a meredeken és szörnyet
halt ámde azóta már a képzeletbeli 
létezés tisztább és megnyugtatóbb 
a képzeletet felülmúló valóságnál
semmi pánik — hát még olyasmi 
ami az utókor számára érdekes lehet 
csak a főtt krumpli bizsergető illata 
mintha kábulatból ébrednél ilyenkor este
vajon minden megtörtént már velünk?
(csak utolsó vacsora ne legyen)
megbékélten bámulsz magad elé — 
a krumplihalom mögött mit látsz? 
ország? világ? ellenség? barát?
alvadt vér megfeketült vér sehol 
az út örök és tétlen és 
már nem meredek 
a szó ízetlen sótlan
a párolgó főtt krumpli 
a ragadós héj

A z  ö r e g  G o e th e
Robert Lowell A Párizsban haldokló
Heine-jének társverse

Ami megnyerő volt, igen. A mesterkélt 
helyzet mindig idegenséggel fogadott, 
mint a néptelen, sötét folyosóra kitett 
csembaló. Nem a végtelentől féltél 
soha, a véges kicsinyes korlátjaitól, 
bosszújától tartottál. Nyomorultul le
élni utolsó (ha van ilyen) napjaidat? 
Mindenesetre, nem kóborolhatsz már 
holmi ígéret földjére, most, hogy a 
lemondás függönye zárja ki a derűt, 
és undok krákogásoddal telik meg 
a szoba. Ki hallgat még reád odaát?
A kopár ég. Halott fiad? Ha véletlenül 
összefuttok (esetleg megkeres). No, de 
ezt az utolsó szerepet még vállalnod 
kellene — csak, hogy ne okozz meg
ütközést híveid, unt rajongóid körében. 
Ha belesülnél... akkor is. Az értelemből 
megbukni nem olyan látványos, mint 
könnycseppeket pumpálni ki a szemedből.
2000. november 15.

van-e még egyebed? 
1999. XII. 23.

5

Kő Pál szobra
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Ú jraO LV A SÓ lám pa
✓

Uj és új
A tla n tiszo k  fe lé  IV.

*
1. En hétpúpú fehér dobom

Mottó: A  szakemberek egy konkrét ku
tatás során azt is megvizsgálták, milyen 
hatása van az emberi szervezetre a mono
ton dobolásnak, am ely fontos része a sá
mán gyógyító rítusának. A  vizsgálat szerint 
az egyszerű akusztikus inger úgy m ódosít
ja a tudatállapotot, mint amikor a hipnózist 
felhasználva kezelnek valakit. Az ilyen do- 
bolós helyzetben átélt élmények hasonlíta
nak arra az állapotra, amikor valaki hal
lucinogén hatású drogot vesz be.

(Biczó Henriett)

Az ÚJ KORSZAK révületes élményeket kere
ső újromantikája szélesebb körökben is népsze
rűvé tette a sámánizmus kutatását (illetve ennek 
eredményeit); mit tagadjuk, hatalmasan fellendí
tette a "sámánkodást" : felművelt sarlatánok hó- 
kusz-pókuszait, a természetgyógyá-szoknak egy 
nem eléggé lelkiismeretes ré- tegével érdekházas
ságban. Ez indíthat komoly néprajztudósokat is 
arra, hogy ennek a neosámánizmusnak a korá
ramlatát megpróbálják kanalizálni, hasznosítani, 
domesztikálni, fel- és kihasználni.

Egy nagypéldányszám ú budapesti napi
lapban, például. Hoppál Mihály és dr. Takács 
Antal néprajzosok nyilatkoznak arról, hogyan 
lehet az ősnépi gyógyászatnak a sám ánizm us
sal kapcsolatos örökségét értékesíteni. 'Terve
ink között szerepel terápiás csoportok indítása 
droghasználó fiatalok részére —  mondja Hop
pál Mihály. —  Ugyanis m eg lehet tanítani, hogy 
a zene és a dob használatával hasonló tudatál
lapotba kerülhetnek, mint amikor drogot hasz
nálnak. A zzal a nagy különbséggel, hogy köz
ben épül, és nem rombolódik a személyiségük."

(Közbeszúrom: szakemberek közreműkö
dése nélkül is rég tudja m inden diszkobolond  
kamasz és "altemativista" m űkedvelő (bábos, 
színész, táncos, tudós, filozófus stb.), hogy a 
hosszas, egyhangú zene mifajta kábulatokat, 
bódulatokat hozhat létre; az is több mint száz
éves ideggyógyászi felfedezés, hogy napi több 
mint négy órás zenélés (akár aktív, akár passzív  
!!!) sú lyos tudat- és személyiségzavarokat okoz
hat, m ég —  valódi m űvészeknél is...)

A  sám ánság legfontosabb eszköze, kelléke 
vagy kegytárgya a dob; ez a nagyközönség előtt 
is eléggé közismert, többek közt finnugoros ro
konság-népszerűsítő írásokból. (Hat évtizeddel 
ezelőtt magyarul is népszerű olvasmány volt 
Arvi Järventaus Kereszt és varázsdob c. regénye.) 
Éppen ez a m ozzanat viszont a sámán-táltos 
azonosításnak súlyos gondokat okoz: a sámán
dobok nem egyszerűen ideofon hangszerek, 
hanem varázseszközök, amelyeknek a magyar 
népköltészetben azonban alig van nyomuld 

A lapp és osztják, szamojéd stb. varázsdo
bokról eleget olvashatott a széles közönség, de 
viszonylag kevéssé ismertek olyan dolgozatok, 
m int például a Jankó Jánosé: Adatok a sámán 
vallás megismeréséhez}  Ez a belsőázsiai és szibé
riai altaji népek sámán vallásával foglalkozva, 
felvilágosít arról, hogy a sámándobolás koránt
sem  valam i üreges edény m onoton, vad ütöge- 
tése: a d ob ok  alakja, m érete, szerkezete, 
díszítése, kiegészítőik (csüngök, bongók), ütői, 
a dobolás módja, a vele kapcsolatos tánc és a 
szertartásos m ozgásrend, mind-mind általános 
és helyi "kultúrképzetek" finoman kidolgozott 
rendszerével van szabályozva. A  dobok alakja 
például az uráliaknál és a fekete tatároknál to-
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jásdad, azaz ovális. Belsőázsia nagy részében 
köralakú (átlagban kb. 53— 54 cm. átmérőjűek), 
Kína egyes tájain s azok szomszédságában, fő
leg a bűvészeknél, gyakran nyelesek. A tenyér
nyi széles dobkeretnek csak egyik fele van bőrrel 
bevonva (féldob) s belül fogantyúként is haszná
latos, keresztalakban elhelyezett merevítő lécek 
találhatók, meghatározott fából vagy fémből; a 
függőleges pálca felső vége gyakran emberfeja- 
lakot idéz; a dobnak hol olyan neve van, amely 
lovat vagy valamilyen "lóféleséget" is jelent, hol 
medvének vagy tigrisnek hívják; a megszabott 
alakú, ívelt vonalú dobverők neve gyakran kor
bács; a bizonyos "kánonok" szerint díszített dob
bőr csillagos égboltot jelképez, vagy meteoro
lógiai jelenségeket, villámot stb... Továbbá: a 
sámán "hármas ritmusban" dobol (dubdubdub, 
dubdubdub) azonban, amíg az első kettőt üti, a 
dobot a bal lába előtt tartja, a harmadik ütéshez 
villámgyoran átteszi a jobb elé... Ha mindehhez 
hozzászámítjuk a táncot, mondókákat, az öltö
zéket stb.: világos, hogy a dob használata ösz- 
szefügg egy gazdag képzet-rendszerrel, egy  
különleges kultúra mentalitásával; ezt azért 
nem árt ismételten hangsúlyozni, mert a ma
gyar néphagyom ányokban, sőt a nyelvben, 
szólásmondásokban mindennek nyomát alig 
lelhetni fel. A  dob nálunk mindenekelőtt mint a 
kisbíró hirdető eszköze volt emlegetve — "ő a 
város dobja", azt teszi: főpletykás... —  s ezzel 
rokonságban mint az árverés eszköze— "dobra 
kerül a vagyona"; vagy mint jelző, riasztó esz
köz, vagy katonai hangszer; de sehol semmi 
nyoma a köztudatban a bűbájoskodásnak. (A

szótárakban találtam ilyen adatot, hogy templo
mi dob; erről sajnos nem tudok semmit.)

A magyarság Tárgyi Néprajzában, A nézés és 
igazmondás tárgyai c. fejezetben a következő
ket olvashatni:2

"Dob. Bár a réület, azaz helyesebben ennek 
egy szelídebb maradékformája: az elrejtezés 
(trance) s ily állapotban a "más világiakkal" való 
érintkezés mindmáig nálunk sem ismeretlen 
jelenség, a dobnak samanisztikus réületbe vagy 
elrejtezésbe ejtő szerepe már nincs. Gyógyító 
szerepének is csak halavány emléke él abban a 
gyermekversben, amely a vérző lábú gyereket” 
síppal, dobbal, nádi hegedűvel" gyógyítja."... 
"Az már bizonyosabb, hogy a dobnak megma
radt igazmondó hivatása a rejtve történt dolgok  
kifürkészésére, esetleg jóslásra, bár maga a 
tárgy sem egyfenekű dob már, mint az ősma
gyarok idejében, csak valami hozzá hasonló, t i. 
rosta vagy szita."

Szemmel látható Visky Károly jószándékú 
erősködése, mikor azt mondja, hogy "A fakává- 
jú, lyukgatott, disznóbőrrosta lényegében a sá
mán dobbal azonos szerkezetű." Bizony, hogy  
nem: hiányoznak az átlópáldkák, a csengők- 
csüngők, az ábrák, díszítmények! "Valóságos 
dobot, mint néző, igazm ondó kelléket, csak Za
laegerszegről ismerünk, Sebestyén Gyula kuta
tó buzgalmából. Ez azonban hindetések kidobo- 
lására való kisdob s nem egyfenekű, viszont 
csak ezen az egy dobon láthatunk írott varázs
jeleket".

Ez bizony kevés, lásd alább m ég Roheim- 
nél... Majd a hangszerekről szóló szakaszban  
Viski megemlíti: "A dobnak egykori samáni ré
ületbe ejtő erejénél fogva is nagy jelentősége 
van." Ám ennél a kis mondatnál többet: hol, 
mikor, milyen stb. —  nem tud megadni! Inkább 
csak sugallja, hogy: így kellene lennie. A z alap
vető koncepciótlanságokban szenvedő Kósa 
féle Néprajzi Lexikonnak Varázsdob címszavánál 
Diószegi Vilmos ezt írja: "A pogány magyar 
hitvilágban is szerepet játszhatott, em léke a nép
hagyományban m ég fellelhető volt. A dunántú- 
li regösök a dobot emlegették. Szerepelt a dob 
mágikus eredetű mondókákban... és gyerek- 
versben is".

Ám akkor térjünk rá Róheim Gézára.3 Még 
ő mond legtöbbet a magyar néphagyom ány  
dobjáról: "Egy másik m ondából azt is m egtud
hatjuk, hogy a táltos ló nem is m indig ló, hanem  
lehet például vödör. Lóvá a fantázia teszi, és a 
fantázia táltosparipáján repül a táltos oda, aho
va akar. Aztán visszaváltozik a paripa vödörré." 
(Szúrjuk közbe: sok belső— ázsiai varázsló fel
fordított üstön, ülve végzi önkívületben szer
tartását, és ezen az üstön úgy mondja valóban: 
"repül". Az én sámánnő szobrocskám alakja is 
egy felfordított üstöt lovagol! "Az ázsiai uralal- 
táji népekről tudjuk, hogy sámánjaik lelke extá
zisbán repül, m essze tájak felé és az extázis 
eszköze a dob. Egy szatmármegyei találóskér
dés így szól: Nekem olyan kis lovam van, ámék 
minden házba benyerít. A  talány megfejtése a 
dob..."

"A táltos közeli rokona —  folytatja Róheim  
—  a nézőnek, tudós embernek és a javasasz- 
szonynak. Valóban sikerült is Sebestyén Gyulá
nak egy ilyen javasasszony kezén megtalálni az 
ázsiai sámánok bűvös dobját. Andráshidán, Za
la megyében, az öreg Bessenyeiné egy dobon  
babot ugráltatott. Bessenyeiné az irha bal felére 
három fekete kört, jobb felére pedig három fe
hér kört rajzolt és a körök közepére m egfelelő  
színű babszemeket rakott. Azután elkezdte a 
dob alsó felét veregetni, hogy a babszem ek ug
ráljanak. Jót jelentett, ha a fehér bab a feketét el 
tudta kerülni, vagy ha eljutott a fekete körbe. 
Sebestyén a sámán dob hasonló használatát ki
mutatta a lappoknál. Azóta m ég egy m egfelelő 
csángó adatról is tudunk"... M indez azonban  
bármilyen izgalmas —  nagyon keoés\ Hol van a 
kisbíró dobját alulról bizgető Bessenyeiné az 
önkívületben táncoló, üvöltő, sok szalag, csün
gő, fityegő, tollazat és miegyéb felhő-kavargá
sában cloboló-tomboló sámántól!

Még Róheim is, szomorkásán bár, de ki
mondja: "A dobbal való jóslásnál is jellegzete
sebb vonása az uralaltáji (és északamerikai) sá
mánizmusnak a dob szerepe a gyógyításnál. Ha 
eltekintünk a boszorkányperekben szereplő  
dobtól, amely különben is rontásra való volna, 
m eg azután a nyugati analógiák miatt sem  so
rolható ide, úgy látszik, hogy a dobbal való 
gyógyítás nyomait csak egy gyerekversben ta-

És következik a Gólya gólya gilice, mitől véres 
a lábad, török gyerek megvágta, magyar gyerek gyó
gyítja, síppal, dobbal, nádi hegedűvel... és követke
zik a vers híres elem zése, s ennek talán a leg
nagyobb érdeme, hogy először látunk pszicho
analitikus, freudista elem zést alkalmazni a ma
gyar folklórral kapcsolatban. (A gólya: fallikus
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szim bólum . Véres lába a törököknél szokásos 
circumcisióra utal.)

M indez m eggyőző is volna; mégis arra a 
rengeteg tündérmesére kell gondolnom , amely
ben a m esehősöket (akár emberi személyek, 
akár pl. táltoslovak) felaprtíják, elváltoztatják, 
kővé dermesztik stb. de m indég m eggyógyít
ják, életrekeltik őket, élőhaló fűvel, vagy vízzel, 
vagy varázsvessző suhintással, vagy tüzes pa
rázs kádszámra való etetésével, aranyalmával, 
forró kancatejfürdővel és m ég százegyféle do
loggal, de nem em lékszem  egy mesére vagy  
balladára sem, ahol ilyesm it síppal-dobbal vé
geztek volna!

E gyerekvers valóban hiteles, annyiban, 
hogy —  törökgyereket említ — különben a síp 
és dob jellegzetes török hangszeregyüttes! —, 
de eredetileg nemcsak a sérülést okozó, hanem  
a *s török lehetett; (pl. török rabság
ban) csak a nagyon is érthető pozitív átértelme
zés folytán válhatott benne a gyógyító "magyar 
gyerekké"... Persze lehet, hogy én is csak úgy  
képzelődöm , amikor ilyeneket feltételezek, de 
a tények tények, s az adatok gyakorisága vagy  
ritkasága is jelent valamit. A  táltosok és táltos
lovak, garabonciások, tündérek, varázslók, bo
szorkányok, sárkányok, óriások, törpék, ki
rálylányok és kiskanászok dobnélküli seregével 
szem ben ennek a magányosan gyógyító "ma
gyar gyereknek" sípjával, dobjával együtt való
ban "drámai" jelentősége van, de éppen ma
gányosságával valahova máshova mutat!

E gyerekdal egyes változatai azonban azt 
mutatják, hogy ez a "síppal-dobbal": nemcsak 
gyógyító eljárásként, hanem lakodalmi eskető 
szertartás részeként is előfordul. Ü ssük csak fel 
Pávai István4 könyvét:

"Arany János kéziratos népdalgyűjtem é
nyének Kántáló dallamok és gyermek réják című 
részében, egy G ólyaüdvözlő gyermekjátékdal
ban a síppal-dobbal szövegform ula is szerepel: 
Gólya, gólya, gilice / Ki lányát vetted el? / A tengeri 
bokrosét. I Mivel vitted hava ? // Síppal Dobbal / Nádi 
hegedűvel (Nagyszalonta). Ennek egy változatát 
Gáspár János már 1854-ben közölte Kolozsvá
ron... Kiss Áron Magyar gyermekjáték gyűjte
m énye a sz ö v eg  más változatait is közölte 
(1891) Gólyabácsi, gólya /  Hol voltál azóta? /  A 
csengeti tóra./Ki lányátvetted el? / Akis Kócsinéjét. 
I Mivel hoztad haza ? / Síppal, dobbal, nyári hegedű
vel, /  Selyem keszkenővel. (Kömörő) stb."

Tehát a síppal-dobbal lakodalmi menetben is 
felbukkan, a gólya-gilicével együtt; mondjuk 
ügy, "sámán-közömbös" környezetben; sőt, 
hozzátehetjük, a síp jelenléte sem kifejezetten 
sám ánvonzatú. A  továbbiakban érdemes tehát 
m egnézni a dob szerepét nem etimológiai, ha
nem zenetörténeti szem pontból, és viszonyát 
ebben az összefüggésben a magyar népi zené
léshez.

2. "Síp andalog? Dob dong?
Kéj láza fáj?"
Pávai István könyve Önálló ritmuskíséret fe

jezetében kínál egy kis tanulságos dob-törté
netet: "Gimbutas, régészeti leletek alapján fel
tételezi, hogy időszám ításunk előtt már az 5. 
évezred derekán léteztek Európában dobkísé- 
retes rituális táncok. M ezopotámiában Istár ün
nepén szokás volt csörgőkkel a kézben dobszó
ra táncolni. Az ókori Egyiptomban egy másik 
adat (i.e. 2000 körül...) dobkíséretes táncról ta
núskodik. H asonlóan kísért táncokat említ né
hány esetben az Ószövetség...: »Akkor Miriám 
prófétaasszony Áronnak nénje dobot vön kezé
be, és lumenének utána mind az asszonyok  
dobokkal és táncolva«... A z Appendix Vergiliana 
egyik költeménye, a Fogadósné, így kezdődik: 
Cifrán illeg a szír fogadósné, csörgeti dobját... Egy 
Lukiánosznak tulajdonított római kori dialó
gusban (Beszélgetés a táncról) némelyek kárhoz
tatják azt, aki dobszóval, füttyel, lábainak dobo

gásával visz végbe illetlen cselekményeket... A  
8. századi Spanyolországban a mozarab keresz
tény istentiszteleteken arab hatásra dobkíséret
tel táncoltak... Egy posztkolumbán mexikói raj
zon két dobos látható láncban táncolók által 
alkotott kör közepén... Alisir Nevái Ferhád és 
Sitin című, óüzbég nyelven írt 15. századi elbe
szélő költeményében: Szólt a dob szüntelen, nap
pal éjjelen / Ritmussal teltek a testek kéjesen... a 
biscayai baszk parasztok a 16. században nagy
dob kíséretével táncolták a moreszkát..." más 
moreszka adatok után "egy európai elterjedtsé- 
gű énekes mese, az Allatlakodalom (a magyar 
folklórban többnyire tücsöklakodalom) e g y ik -  
francia vátozatában kizárólag a dob szolgáltatja 
a talpalávalót5... A z őskeresztény etiópiai kop
toknál a főpapok Mascal ünnepén botokkal és 
csörgőkkel dobszóra táncolnak..."

Pávai közöl m ég indiai, amerikai-indián és 
balkáni adatokat is olyan táncolási módokról, 
amelyeknél kizárólag dobszóra járják, aztán ha
sonlóan gazdag példákat hoz fel régebbi és 
újabb irodalomból az összetett hangszeres tánckí
séretről. Nem tudom megállani, hogy ki ne egé
szítsem áttekintését az övéinél régebbi szumír 
irodalmi adatokkal:6

"Enki... ahol üstdob nem dong, oda üstdo
bot küldött, ahol rézdob nem döndül, oda réz
dobot küldött.” A himnusz, amelyből e részlet 
való, Enki Eriduban álló szentélyének, az E'en- 
gura (az óceán háza) nevű templomnak a ma- 
gasztalása. Valószínűleg az i.e. 21. században 
íródott... Ám a dob itt már nem magában szól: 
"Lant, fuvola, hárfa, dob, csörgődob, kelet meg 
nyugat zeneszerszámai, zengésük a Házat be
tölti... (tehát megkülönböztethető dob, üstdob, 
rézdob, csörgődob)."

"...pompás lakomát rendeztek. Dob döndült 
neki, zengett a zengő zeneszerszám, üstdob, 
lant hangja töltötték be napod”... —  az i.e. 21. 
század végéről.

Jónéhány szöveg található itt s mind több 
mint négyezer évesek: "Niszaba úrnő városala
pító, örömszerző, üsd meg a dobot örömünkre, 
a szív örömére, fújd m eg a sípot, szívünk vidí- 
tóját... A zenét értők, Kis fiai, citerán játszottak, 
a város belső terén dob dong, kívülről fuvola, 
csörgődob hallatszik" ...Van olyan idézet, amely 
arra vall, hogy egész zenekarokat szerveztek  
dobokból: "A városban a rézdob döndülése zen
gett, hét dob s hárfa felelgettek neki...!"

Gilgames őseposza (Gilgames, Enkidu és az 
alvilág címet adtak neki a fordítók) a dob kelet
kezését egészen a földi élet kezdetéig fölviszi, 
Gilgames hérosz az "első és egyetlen nyárfa" 
ágaiból faragta a dobverőt, s gyökeréből a do
bot, miután a fa ágairól elűzte az égi sas fiókáit, 
tövéből a szél-leányt, Lilát, a gyökerei közt fész
kelő kígyót agyonverte, s a fa törzséből trónust 
és szülőágyat faragott az élet és szerelem isten
nőjének — csakhogy ez az egészen magas szár
mazású dob nem a varázslás, sem az öröm
szerzés eszköze, hanem a hatalomé: ezzel szó
lítja a király közmunkára a férfiakat —  éjjel-nap
pal falakat épít, ahogy a későbbi, "irodalmiasabb” 
akkád feldolgozás mondja —, s az elhagyott 
asszonyok, mátkák átkozzák, a pokolba kíván
ják; és le is hull az alvilágba dob és dobverő, 
majd Enkidu m egy le érte, s ennek köszönhet
jük a világirodalom első útibeszámolóját az al
világból.

(A fordító megjegyzi: "A dob és dobverő sza
vak értelmezése vitatott. Landsberger egyre in
kább tért hódító felfogása szerint a két fából 
készült tárgy: abroncs és hajtóbot''... ehhez annyit 
tehetünk hozzá: a szó, az elnevezés a mágiában 
a tárgy mibenlétére nézve m ég nem döntő; hi
szen, mint fennebb kitűnt, a sámándob ütőjét 
emlegetik korbács néven is, a dobot lónak, tigris
nek stb.)

Varázslás és zenélés után íme a harmadik 
funkció, a jeladás, a hatalom üzenete tűnik a dob
nál a legrégebbinek. Nyilván, mivel a katona

ság és a hatóság évezredeken át ekként üze
meltette, ekként is hagyott a közbeszédben leg
erősebb nyomokat. Talán emiatt is, talán másért 
is, úgy látszik, a magyar nép a táncnál a dob  
jelenlétét nem tartotta nagyon szórakoztató
nak. Pávai írja, hogy a dobot "tánckísérő" sze
repkörben csak az ütőgardonnal helyettesítve 
találjuk m eg az erdélyi népi tánczenében. (Ter
m észetesen  nem szám ítjuk ide a fúvós- és 
könnyűzenekarokkal való keveredés révén  
napjainkban a falusi tánczenekarokban megje
lenő dobokat.) Moldvában újabban a magyar és 
román népi tánczenében fölbukkan, de m egbíz
ható, idős adatközlők em lékezete szerint száza
dunk első felében legalábbis a magyarok ott 
m ég nem használták.

Ez annál érdekesebb, m ivel pl. a XVII. szá
zadban Erdélyben nagyon kedvelt volt a török, 
illetve törökös zenélés; a török együttesekre pe
dig jellegzetes a síp-dob kombináció. Pávai hi
vatkozik Sárosi Bálintra, aki szerint "a síp-dob  
hangszerpáros hagyományát folytatja a Csíki
medencében és a Gyímes völgyében található 
hegedű-ütőgardon együttes.”

Mindenesetre a XX. században a dob újból 
nagyon divatba jött a könnyű s általában a tánc
zenében: ez feltehetően a dzsessznek, illetve a 
néger együtteseknek köszönhető... Elgondol
koztató azonban, hogy a század végére m égis
csak a gitár vált a legelterjedtebbé mint ritmus
hangszer is.

Sajnos, a kábulatot keresők már a néprajzo
sok előtt rájöttek, hogy hangos és egyhangú  
ritmussal - és fejrázogatással —  is elérhető az 
öntudat legalábbis részleges kikapcsolása, és a 
kábszeres hangulatba való beilleszkedés. H ogy  
fog-e ezen majd segíteni a sámánista m űfogáso
kat élesztgető természetgyógyász és néprajzos? 
— Bár láthatnánk. Ám félős, itt nagyobb m ély
ségben zajló folyamatokról van szó...

(Az Új Atlantiszok felé sorozatot ezennel ne
hány hónapra befagyasztom, am íg m ódom  lesz 
nehány idevágó új kiadványt, pl. a Szíriát oszlo
pai legújabb kiadását megszerezni.)

Jegyzetek
1 Jankó János Adatok a sámán vallás megismerésé

hez Debrecen 2000 Főnix Téka Eredeti megjelenés 
Ethnographia (folyóirat) 1900 évf.

2 A magyarság tárgyi néprajza ü. k. Királyi Ma
gyar Egyetemi Nyomda kiadása Bpest, é.n. A ha
gyomány tárgyai, írta Visky Károly. ("A hagyomány 
egy része tárgyakhoz tapad, tárgyakon keresztül 
nyilatkozik meg vagy tárgyakat termel”) A dobról 
a Rontás (Betegség) Varázslás (Orvoslás) és a Hangsze
rek c. fejezetekben esik némi szó.

3 Dr. Róheim Géza Magyar Néphit és Népszokások 
Budapest Athenaeum (1925), Universum Reprint 
Szeged 1990. A táltos c. fejezet először a Magyar 
Nyelvőr 55. évfolyamában jelent meg.

4 Pávai István Az erdélyi és a moldvai magyarság 
népi tánczenéje Teleki László Alapítvány kiadása 
Budapest 1993. Sajnos ez a kitűnő könyv minálunk 
még mindég nem részesül olyan figyelemben, ami
lyent érdemelne.

5 Igenis feltehető, hogy ennek létezett egy ma
gyar G iyalakodalom változata is; ez keveredett egy 
törökös vonatkozással!

6 Az idézeteket s a hozzájuk tartozó jegyzeteket 
Komoróczy Géza "Fénylőölednek édes örömében...” A 
sumer irodalom kistükre c. kötetből vettem. Euró
pa Könyvkiadó Budapest 1970.
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KIRÁLY ZOLTÁN VERSEI
N ő csa loga tó , lassú

(Fran^ois-nak) 
gyere velem Eszperantiäba 
ott nemzeti étel a részeg disznó

mindenkinek öt felesége van, s 
vásárlóeszköz az ékesszólás

nincsen ház és nincsen kocsma 
mert minden ház s minden kocsma

nincsen nő és nincsen szajha 
hisz ki bírja marja

nincsen munka s nincsen idő 
ki dolgozik hát ne igyék

nincsen rendőr se törvény 
mert nincs bűn csak erény

Cuba libré
Lorca

Mielőtt rumomba kóla folyna, 
Santiagó de Gubába érek.
Fekete lányok mellbimbója, 
Santiagóba érek. 
fégkarika, citromkocka,
Santiagóba érek.
Che Guevara képe falra kacsintva, 
Santiagóba érek.
Pattogtatott, selyemhernyó lavórban, 
Santiagóba érek.
Kubai táncok ritmusa,
Santiagóba érek.
Cukomádlé álmos csókja,
Santiagóba érek.
Castro bűvös szakálla,
Santiagóba érek.

gyere velem Eszperantiába. H avanna Club
— elhangzott az eszperantó nép-nemzet 

alapításakor a Pubban,
Rexi Urunk első esztendejének harmincha

todik havának kilencvenkilencedik napján.

ha eljutok a napsütötte sávig, 
hol Márkus holtan zongorázik...

*
Ébredezem
s miért van mindig úgy, 
felkeléskor,
hogy a rádiót akarom elolvasni 
hallgatom az újságot, 
megiszom a fekete-fehér televíziót 
a fésűvel akarok borotválkozni 
s nézem magam a szendvicssütőben 
rágyújtok egy fogkefére.

miért van mindig úgy,
hogy a telefon bekerül a fürdőkádba...

M eghívás ebédre
bambán és mélán 
keverem a puliszkát, 
ő is forgat engem, 
ha pontosan tudnám 
hogyan is van, 
megenném, 
vagy őengem.

A rs poetica
s miért buknék én orra 
a via dolorósán ?

Tilosban
újra

ballagok
baktatok
botorkálok

megint

keresek
kutatok
kiáltok

A  h e lyze trő l
Időnként, úgy hiszem 
írok magam köré egy világot 
Játékszabályokat szabok 
Rostálom a résztvevőket,

Időnként úgy hiszem, 
Rajzoltak körém egy világot 
Rendet szabtak, s 
Fegyelmet akartak.

Időnként úgy hiszem, 
Leszarom a délibábot 
Szabok reá törvényt, 
Nehány jótanácsot.

B etegállom ány
hét nap
szobafogság után 
kivittem magam 
a városba.

csak úgy nyaldostam 
az utcákat.

Pubológia
(avagy egyedül a Pubban) 
tudom miért nem lesz hosszú e vers, 
álmomban egyre csak nyes 
perdti csavar, 
fejemben egy képzavar.

valaki

csöndesen
csoszogja:
csendóra.

B A L Á Z S  I M R E  J Ó Z S E F  

Egy fén ykép  h á tlap já ra
A föld alá viszlek egy este,
és úgy hiszed, két ajtó közt választhatsz.
Ám orosz hőseid s a bárpult összeérnek:
ma elmarad a show, nem tudni, mi miatt,
ma elmarad a tánc,
ahol kéz kézzel összeérhet,
nem tudni, mi marad:
egy sör, egy szendvics, még egy,
s néhány kósza ötlet,
hogy az este — mégis — eredményes legyen.

A színpadra állsz orosz hőseiddel, 
ma este ez lesz, bármi elmozdítható, 
sőt, elvárt a jelmez, 
cilinder napernyővel ellesz 
a készülő fotón.
Itt kellene megállni, 
villanófénybe rejtőzve ma este, 
s egy majdani kép hátlapjára 
egyetlen ajtót festeni, 
csupáncsak azt az egyet.

A z  a sz ta lla p  a ló l
Nem vélem semmire az estét, 
benne ülök, ernyedt asztalfényben.
Az asztallap alól világít szembe, 
ha ráteszek valamit, átdereng.
Ha nem teszek rá, nincs, mi útját állja.
Ráteszek hát bármit.
Hogyha háttal állok (ha már 
felálltam, s a hátam mutatom), 
a fény kiszabadul, 
de inkább úgy mondanám: 
ott kering az ablakkeret 
körül, s kiváltképp 
a szoba felső sarka vonzza.
Oda csapódik be többször is, 
az ütközéskor vinnyog, nyüszít, 
s mintha nyeldekelne.

M ásod ik  lá tá sg ya k o r la t
Tömi a kolbászt az arcába.
A férfi kolbászt és kenyeret vesz 
elő, és mindet az arcába tömi, 
mozog, hullámzik az arca.

Tekintetével a semmit keresi, 
elmélyedne szemével a semmibe, 
elmerülne benne, nem találja, 
pillantások veszik körül, 
lesüti a szemét,
tányérjából visszanéz a hagyma.

A férfi arca mozdul, púposodik, 
kést és villát ragad, feláll, 
visszafojtja remegését, elindul, 
közeledik.

Kozma István fémdomborítása
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STEPHEN KATZ

H o g y a n  b e sz é l
jü n k  és írjunk  
p osztm od ern ü l?
Az utóbbi tíz évben a posztm oderniz

m us divatos frázissá vált magas értelm i
ségi körökben. K önyvek, cikkek, kon
ferenciák, egyetem i kurzusok visszhan
gozzák a posztm odernizm usról szóló vi
ták a t, m elyek  a je lenkor egyed iségét 
hangsúlyozzák. Olyan időket élünk úgy
m ond, am ikor a kom puterizálás, a globá
lis gazdaság és a média visszafordíthatat
lanul m egváltoztatták a társadalm i elfog
laltságok összes formáit. Kultúráról előa
dásokat tartó szociológia-professzorként 
én is e környezet részének érzem  magam, 
és a posztm odernizm us m int értelmiségi 
m ozgalom  és gyakorlati problém a egya
rán t érdekel. Tapasztalatom  szerint szaka
dék  választja el egymástól azokat, akik a 
posztm odem  fordulatban csupán a jól is
m ert régi csapdák [corporate trappings] 
neokonzervatív újracsomagolását látják, 
és azokat, akik szerint a posztm oderniz
m us egy régóta szükséges ellenszer az ok
ta tá sb an , e sz té tik áb an  és po litikában  
uralkodó modernista elvekre. Átmeneti ál
láspontok is léteznek persze, attól függő
en, hogy ki, hol és hogyan látja a leg
optim álisabb u tat az új évezredbe.

Úgy gondolom  azonban, hogy az igazi 
szakadék nem  annyira az álláspontok kö- 
zelíthetetlenségéből, m int inkább a nyelvi 
különbségekből adódik. Értelmiségi kö
rökben a nyelvi testtartás épp olyan fontos 
lehet, m int a ta rta lom  Más szóval: nem  az 
az igazán fontos, hogy kedveled-e vagy 
sem  a posztm odern izm ust, hanem  az, 
hogy tudsz-e posztm odem ül írni és be
szélni. Tegyük fel, hogy be akarsz kapcso
lódni az irodalom elm élet és a m inden- 
célra-alkalm as m ély gondolkodás helyi 
m andarinjainak beszélgetésébe, de  fogal
m ad sincs, hogy mit mondjál. Vagy m on
dasz valam it, am it relevánsnak, sőt egye
nesen jó m eglátásnak tartasz, de figyelem
be se vesznek, vagy enyhe sajnálattal néz
nek rád. Itt van tehát egy rövid ú tm utató 
a posztm odem  nyelv megtanulásához.

Először is: az egyszerű és világos fogal
m azás szóba sem  jöhet. Túl realista, m o
d ern is ta  és nyilvánvaló . H ogy ezt ki
dom borítsa, a posztm odem  szöveg nyelvi 
játékosságot, paródiát és többértelműsé
get követel a szerzőtől. Mivel ezt gyakran 
nem  könnyű betartani, a homályos fogal
m azás általánosan elfogadott helyettesítő
vé vált. Tegyük fel például, hogy valami 
ilyesmit akarsz m ondani: "Hogy elkerül
jük a bennünket befolyásoló kulturális el
fogultságokat, a nyugati társadalm akon 
kívüli em berek véleményére kell figyel
nünk." Ez egyenes beszéd, de  unalmas. 
N ézzük csak például a "vélemény" szót. 
P o sz tm o d e rn ü l "vélem ények" helyett 
"hangok"-at használnánk, de jobb a "voka-

litások", és még jobb a "multivokalitások". 
Tedd még hozzá például az "intertextuá- 
lis" jelzőt, és nyert ügyed van. A "kívüli 
em berek" szókapcsolat ugyancsak  túl 
egyszerű és lapos. A "posztkoloniális m ás
ságok" m ár sokkal jobban hangzik. Helye
sen beszélni posztm odem ül csak akkor 
lehet, ha a jól ismert rasszizmus és szexiz
mus mellett egy sereg más előítéletről is 
könnyedén szövegelsz. Ilyen például a 
fallogocentrizm us (férfi-központúság), 
mely a bináris logika racionalisztikus for
máival társul. Végül a "bennünket befo
lyásoló elfogultság" pongyola fogalma
zás; használj kevésbé érthető igéket és szó- 
kapcsolatokat, m int például az "identitá
sainkat mediáló szubjektivizmus". Az át
írt szöveg végső formában tehát így szól: 
"Hogy elkerüljük az identitásainkat me
diáló fallogocentrikus szubjektivizmuso
kat, a posztkoloniális m ásságok inter- 
textuális m ultivokalitásaira kell figyel
nünk." Ez m ár kezd posztm odem ül hang
zani!

Ha nincs időd és energiád, hogy elsa
játíts egy minimális posztm odem  szinoni
ma- és neologizm us-szókincset, mely 
megmentene a nyilvános lebógéstől, ne 
feledd: az sem baj, ha félrebeszélsz, ha azt 
a megfelelő módon teszed. A posztm o
dem  nyelvtanulás egy m ásodik fontos 
stratégiája arra tanít, hogy használj minél 
több toldalékot, képzőt, kötőjelt, aláhú-

Jakabos Olsefszky Imola plasztika

zást és m inden egyebet, amit a számító
gép elbír (számítógép nélkül pedig lehe
tetlen posztm odernül írni). Időm egta
karítás végett jobb, ha készítesz egy rövid 
táblázatot. Három  oszlopra lesz szüksé
ged. Az első oszlopba írjuk az előképzó- 
ket: poszt-, hiper-, pre-, de-, disz-, re-, ex- 
és ellen-. A m ásodik oszlop az utóképző
ket és más végződéseket fogja tartalmaz
ni: -izmus, -itás, -áció, -i stb. A harm adik 
oszlopba írj egy sor elismert és jól ismert 
nevet, amelyek jelzőként vagy izmusok
ként egyaránt tekintélyt hordoznak, pl. 
Barthes (Barthes-i), Foucault (Foucalt-i, 
foucaltista, foucaltizmus), Derrida (derri- 
dai, derridizmus).

Lássuk, hogyan lehet ezt a táblázatot

használni. Tegyük fel, hogy valam i olyas
mit akasz m ondani, hogy "A kortárs épü
leteknek  elidegen ítő  h a tá su k  van." A 
gondolat nem  rossz, de  nyilvánvaló, hogy 
ilyen form ában nem  sokat lehet vele kez
deni. Meg sóspereccel sem  kínálnának 
m eg egy konferencia fogadásán, ha ez így 
kicsúszna a szádon. Esetleg odatennének 
takarítani, m iután véget ért a fogadás. 
Szóval jobb, ha előveszed a három  oszlo
pos listát. Nézzük először az előképzőt. A 
"pre-" jónak tűnik, és a "poszt-” is, de  több 
prefix egymás után  a legjobb. A "kortárs 
épületek" helyett — légy kreatív! — az 
"ellen-architekturális hiper-kontem pora- 
neitás pre/posztspacialitása" kezdetnek 
nem  rossz. Az "elidegenítő" elavult és ha
tástalan szó, helyette valam i egyebet kell 
találnunk, a m ásodik oszlop végződései
vel fűszerezve. Az "antiszocialitás” jut 
most hirtelen eszembe, de m ég jobb, ha 
igazi posztm odem  m ódra egy kis kétértel
m űséget is bedobunk  az "antiszociali
tás / s z e d u k t iv i tá s ” kom binác ióva l. A 
harm adik oszlopból válassz egy szerzőt, 
ak inek  a m űveirő l m indenk i jó véle
ménnyel van, de soha nem  volt ideje és 
kedve, hogy elolvassa őket. Ha a választás 
nehezen megy, a francia teoretikusok m in
dig biztos húzásnak számítanak. Jelenlegi 
példánkhoz a szociológus Jean Baudrü- 
lard-ot javaslom, aki sok, nehéz és mély 
szöveget írt a posztm odem  térről, m int 
olyanról. A nem ek közötti viszonyt sem  
szabad kifelejteni. Végül tedd folyékony- 
nyá az egészet néhány kulcsszóval (pl. 
ambivalens, szubjektivitás) és egy halom  
kötő-, gondolat- és zárójellel, és kész vagy. 
ím e az eredmény: "Az ellen-architekturá
lis hiper-kontemporaneitás p re/posztspa
cialitása egy am bivalensen  v isszatérő  
antiszocialitást/szeduktivitást kényszerít 
ránk, melyet a granulált szubjektivitás de- 
m aszkuünizált Baudrillard-i diskurzusá
ban találunk enunciálva.”

M egtörténhet, hogy egy adott ponton 
valaki megkérdi, m iről is beszélsz. Ez a 
veszély m indenkit fenyeget, aki posztm o
dem ül beszél. A fontos az, hogy a kérdést 
feltevő személy úgy érezze: nem  igazán 
értette meg a lényeget. Ezt a legkönnyebb 
úgy elérni, ha egy újabb posztm odem  szó
áradatot zúdítasz rá, eredeti m ondandód 
"egyszerűsítése" és "megvilágítása" érde
kében. Ha ez nem  m űködik, nem  m arad 
más hátra, m int a szörnyen m odernista 
hangzású gondolat, hogy "nem tudom". 
De ne hagyd m agad, inkább m ondd ezt: 
"A kérdésed instabilitása több, ellentm on
dásosan rétegzett választ ébreszt bennem, 
melyeknek interkoxmektivitása nem  ké
pes kifejezni az általad keresett logocent
rikus koherenciát. Csupán azt m ondha
tom, hogy a realitás sokkal egyenetlenebb 
és az (ál)reprezentációi sokkal kevésbé hi
telt érdem lőek m int am ennyi időnk van, 
hogy itt feltárjuk." Van m ég  kérdés? 
Nincs? Akkor lökjétek ide a sósperecet és 
a sört.

SYLVESTER Z O L T Á N  fo rd ítá s a

-  HELIKON----------------------
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S CHE I N GÁBOR VERSEI
(galam bkenyér)
Egy galamb repült a párkányra. A redőny mögül, a réseken át 
láttam, a szeme barna volt, barna állatszem, és a szárnyán 
a világos szürke tollak között volt egy seb (vagy csak én 
szerettem volna, hogy legyen). A szél megzörgette a redőnyt, 
mire a galamb oldalt hajtotta a fejét, majd vissza, és elszállt.
Az ablak mellett a falon lógott egy kép. Tenyérnyi, miniatúraszerü, 
amilyenek a háború előtt voltak divatban. Leakasztottam, és 
mint már sokszor, nézegetni kezdtem. Akifestette, tudom, ki az, 
vidéki rajztanámővolt, elhurcolták, visszajött, de a kislánya nem.
A kép egy folyópartot ábrázolt. Nyilván a Sugovica lehetett, 
mert a rajztanámő ott élt, a folyóparton emberek álltak, a férfiak 
öltönyben, a nők selyemruhában, és figyelték a vizet. A part 
szürkés sárga volt, nem látszott, hogy süt-e a Nap, miként az sem, 
miért jöttek ide — délutáni séta is lehetett volna, de az alakokból 
hiányzott minden könnyedség, messze álltak egymástól, és nem nagyon 
lehetett elképzelni, hogy valamelyik hirtelen megmozdul, elindul 
a folyó felé, vagy csak hátranéz, és alig hallhatóan súg valamit.
A rajztanámő, aki egyébként nem festett sokat, és embereket 
máskor sosem, mintha azt mondta volna nekik, ti itt maradtok, 
és figyel™ fogjótok ezt a folyót, amelyet ideteszek nektek, így, 
és most én is elmegyek. De előtte még festett az alakok közé 
egy furcsa kis gnómot. Nem lehet látni az arcát, kisebb, mint 
a többi, és egy tálcán valamit árul, olyan, mintha apró kenyerek 
lennének. Megpróbáltam őt egy külön lapra kinagyítva lerajzolni.
A feje olyan lett, mint egy madáré, a teste nem hasonlított semmire, 
a papíron ott feküdt ez a veréb- vagy galambroncs, és valahogy 
tartotta a tálcát, amelyen apró kenyerek voltak, jól kivehetően, 
kenyerek. A  rajztanámő a háború után még elég sokáig élt.
A zt hiszem, felköltözött Pestre, talán a sógorához, de ez nem biztos.
A képet, ahogy tudom, születésem után ajándékozta szüleimnek, 
és mindig ott lógott az ablak mellett, úgy, hogy rányílt az ablak 
egyik szárnya. Mögötte álltak azok a selyemruhás hölgyek, öltönyös 
férfiak és az a furcsa kis gnóm a kenyérrel: mindnyájan figyelték a vizet.

(megy, megy, azu tán)
Nem kút, kőlappal lefedve inkább gödör, száraz verem. Aföldútról 
ott kellett letérni, az ember foga alatt recsegett a por, az izzadt 
combra rátapadt a nadrág, és a hátat marta a nap, a piszkos só.
M. alig emlékezett valamire. A nagyszülei valahonnan Galíciából 
kerültek ide, életben maradtak, sose kérdezte honnan, a válaszul 
kapott név épp oly távoli és zavaró maradt volna, mint bármi, ami 
a két öreg lakásában körülvette, a sötét faasztal, a kopottra ült 
nehéz fotelek, a péntek esti gyertyafény és a ruháiba is beivódó 
savanyú szag. Szülei halála után M. mindent megtett azért, hogy 
megszabaduljon innen, eljárt a bolgárokhoz, segített nekik 
az ágyások kialakításában, ügyesen bánt a kapával, a sarabolóval, 
később pedig kitanulta az állattenyésztést. Egy állami gazdaságban 
kapott állást, birkákkal és teheneivel foglalkozott. A gazdaságból 
csak hétvégen te vagy még ritkábban járt haza, pedig akkor már 
felesége is volt, és nemsokára megszületett a fia. Az öregek 
közvetlenül egymás után, két hónapnyi különbséggel haltak meg.
M. és felesége egy újonnan vásárolt fekete Pannónia motoron 
érkeztek kipakolni a lakást, a motort betolták az udvarra, 
és nekitámasztották a ház falának, de aztán alig vittek magukkal 
valamit, néhány könyvet, az állólámpát és még egy-két apróságot, 
például egy sárga üveghalat, amelyre egy cseh fürdőváros neve volt 
felírva. A házra azonnal találtak vevőt. Nem kértek sokat, mert az új 
tulajdonosnak ki kellett cserélnie a tetőzetet és a falakat is meg kellett 
erősítenie. M. a temetés után visszahajtott a gazdaságba, a központi 
majorból gyalog ment ki a telepre, útközben megizzadt, és mire 
a kútnak nevezett száraz veremhez ért, világoan érezte, hogy nincs 
itt többé keresnivalója. Később Pesten zöldséget és gyümölcsöt 
árult. A fiával nem nagyon értették meg egymást. Minden szeretetük 
ellenére sem akadt egyetlen jó közös pillanatuk, miközben M. félholtra 
dolgozta magát, hogy bizonyítson a családjának: összeszedett két 
trombózist, egy infarktust, meghízott, és ha át kellett mennie az utca 
túloldalára, már attól is fulladt. Szörnyen türetlmetlen volt. Minden 
percet siettetett, pedig már nem volt semmi dolga. Kedvenc mondása 
szerint az ember megy, megy, azután fölbukik. Magában ki tudja, 
milyen rég óta érezte, hogy elesett, és hogy soha többé nem áll fel.

(örökhagyó)
Örökhagyónak épp ilyet képzel az ember: a gyümölcsök közt, 
melyekkel kereskedett, senki sem talált hibásat, a ráncosodó 
héj alól keserűség csak néha csurrant, és mire megöregedett, 
a beszélgetéshez is megjött a kedve. Egyszer például több mint 
egy órát diskurált egy vadidegen nővel, aki nem is volt szép, 
ráadásul sietnünk kellett volna, jeleztem is neki, de nem 
figyelt rám, aztán az egésznek a nő kispolszkija vetett véget, 
hirtelen elindult a lejtőn, farral lefelé, egyre gyorsabban, 
öröm lehetett nézni, ahogy hárman futunk utána. Ilyenkor 
aztán napokig hallgatott. Az arca valahogy megnyúlt, a füle 
még jobban elállt, a nyaka és a válla pedig egyre vékonyabb lett, 
s miközben beszéltem hozzá, egyre többször elaludt a fotelban. 
Máskor meg minden összefüggés nélkül elkezdett mesélni: 
hogy volt egy ismerőse a vállalatnál vagy a munkaszolgálatban, 
és akkor következett egy történet, amely egyáltalán nem 
tartozott oda. A  háború előtti időkről viszont nem beszélt.
És a bátyjáról sem, aki állítólag azért ugrott a vonat elé, 
mert egy napon beállított a szeretője a feleségéhez, mindenfélét 
összerikácsolt a három gyerek előtt, azt mondta, neki is van 
a Sanyitól kettő, és rémes dolgokkal fenyegetőzött. Utoljára 
egy belvárosi ház átjárójában találkoztunk. Elmehettem volna 
mellette, rossz volt a szeme, szinte már semmit se látott.
Egy kukáról összeszedett kockás szövetkabát volt rajta, 
nem vette észre, hogy tavasz lett és süt a nap, a kék alsónadrág 
kilógott az öve alól, és a derekáig ért a ritkára nyűit pulóver 
fölött. Nem emlékszem, mit mondtam neki. Nyilván azt, hogy 
hová megyek, és talán azt is megígértem, hogy néhány nap múlva 
meglátogatom. Ahogy elköszöntünk, arcommal hozzáértem 
az arcához. Készülhettem volna rá, mégis meglepett, hogy ennyire 
nedves lett tőle a bőröm, az öregek arca mindig nedves.

( k i c s i t  f é l r e f o r d u l v a )
Egy apát kellett volna kitalálnom neki. Nem mondtam volna, hogy őküldött, 
azt sem, hogy tud a jövetelemről, de annyit talán maga miatt is elhihetett 
volna, hogy néha megemlítjük (apánk legutóbb is érdeklődött), hogy élhet, 
mi lehet vele. Az elfelejtett ház egy aládúcolt, kukáktól bűzlő lépcsőházba 
nyílt — testvéri ház, gondoltam, nincs történet, amely egyetlen vonással 
ne lenne megszakítható -, a falon mindenféle karcolás, dörzsölésnyomok, 
szürke lomb, gondoltam, írás és esőmarta törlés egy löszbe vájt út napsütötte 
oldalán. A függőfolyosó már majdnem égi tér. A csöngetésre sokáig senki sem 
felelt, csöngettem újra, bentről valami neszezés, a délelőtti fény, ahogy kilép, 
mindjárt odarajzolja az ajtó helyére azt az ormótlan testet, amelyet iszonyú 
lett volna bármikor meztelenül látni, elképzeltem mégis, izzadt, puha, fehér, 
letagadtam, elképzeltem. Azt hittem, csodálkozni fogsz. Ajtót nyitott, 
megérintette a vállam, bekísért, és mintha készült volna rám, mondani kezdte: 
húsz évig minden vasárnap ott ültem az asztaloknál, de széket sosem 
készítettek nekem, mindig úgy kelleti valahonnan odahozni, és a testem, 
nézd ezt a combot, közben olyan lett, mint apánké, sosem tudtam, hogy szeret-e. 
A dobozból, melynek tetején egy templom és néhány ház sziluettje látszott, 
lassan elfogyott a sütemény, a képet pedig, melyen egy fiú és egy öregedő 
lány ült kicsit félrefordulva, selyemszerű okkersárgákkal vonta be a fény.
A lány két év múlva kivándorolt. Leveleiben tudatta, hogy jól van, egy vidéki 
kórházban dolgozik, az intenzív osztályon, nővérként. A házakat közben egyre 
cserzettebbé, lyukacsossá mosták az esők, térképpé rajzolódott rajtuk a törések 
mintázata, ahogy végigsimította őket a kéz, és az ujjak érezték a hirtelen 
mélyedéseket, kiszögellő hajtásokat. A kép ezután mintha élesebbé vált volna, 
de az apának így sem sikerült elhitetnie magát. Második trombózisakor 
csomagban vérhígító gyógyszerek érkeztek, amelyeket szépen kibontott, 
és eltette őket a többi közé. Válaszolni sosem válaszolt a lányának, 
nagy néha talán egy-egy mondatot, azokkal a gyerekes, olvashatatlan betűkkel, 
hogy örül a szerencséjének, és hogy ne aggódjon, tud ő vigyázni magára.
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(a fekete  és a fehér)
A gyakorlatban lehetséges legsötétebb feketét úgy állíthatjuk elő, 
ha egy dobozt kibélelünk fekete bársonnyal, és egy öt centis lyukat 
vágunk rajta. Ha ehhez a lyukhoz hasonlítjuk a tömör nyomdai feketét, 
láthatjuk, hogy az jelentős mennyiségű fehéret tartalmaz, a rávetett 
fénynek körülbelül tizenkét százalékát veri vissza. Tökéletes fekete, 
amely minden fényt elnyel, a gyakorlatban nem létezik. Néhány nappal 
azután, hogy ezt egy kuka tetején talált nyomdaipari tankönyvben 
olvasta, G., a környék félkegyelműje, elkészítette magának a bársonnyal 
kibélelt dobozt, és ő, aídt máskor hadonászva, mintha folyton vitatkozott 
volna valakivel, már a szomszéd utcákból hallani lehetett, ha közeledett, 
most egész nap a parkban üldögélt, és a lyukon át nézegette a legsötétebb 
feketét: a tökéletes fehér, amely minden fényt visszaver, szintén absztrakció, 
a legfehérebb nyomdai papírban is van tizenegy százalék fekete. G.-t, aki 
télen-nyáron ugyanabban a fehér rövidnadrágban járt, a környékbeli fiúk 
barátjukká fogadták, velük mehetett a közeli bányatóhoz gumit égetni, és 
őt küldték a labdáért, ha átrepült a gondnok farkaskutyájához.

G. az anyjával
élt, és negyven éves lehetett, amikor egyedül maradt. Abban az időben

történt,
hogy egy szerencsétlen külsejű öreg férfi hurokkal elkezdte összefogdosni ■ 
a parkban kóborló macskákat, azt állította, miattuk tűntek el a környékről 
a sárgarigók, és hármat-négyet csokorba kötve a kertjében fellógatott 
egy fára. Többen fenyegették, hogy feljelentik, de nem lehetett mit tenni. 
G. ettől kezdve még jobban hadonászott és kiabált, izgatottan járt fel-álá 
a parkban, és kezében a bársonydobozzal a rángatózó macskák nyüszítését 
utánozta. Időközben kímlről megtanulta a nyomdaipari tankönyvet.

Bárhol
fel lehetett ütni, őhibátlanul felmondta a fiúknak, és ha elég sokáig 
kérdezgették, ez a játék megnyugtatta: ha a fekete és a fehér közt kiterítenénk 
a különféle szürkéket, nem az lenne középen, amelyet fele rész feketéből, 
fele rész fehérből keverünk ki, ez az árnyalat a középszürkénél jóval

világosabb.

(szökőkút)
A végén félrebeszélt. A kórterem szemközti oldalán nagy halom krumplit 
és szilvát látott, és le kellett söpörni a pokrócáról azt a rengeteg 
hangyát, a nyelve odatapadt a szájpadlásához, eszébe jutott, hogyan 
rúgták ki 68-ban a vállalatától. Reggelre mindig csupa vér volt a 
pizsamája. A nővérek már nem tudták hova beültetni a kanült, kiabált, 
szoríts magadhoz, nem érted, hogy fáj. És akkor újra 1974 lett. Kézen 
fogva sétáltunk a parkon át, a szökőkút egyik tányérjából szakadt a víz 
a másikba, és vártuk, hogy minél hamarabb vége legyen, azt mondtuk, 
megváltás lenne, azt mondtuk, hálásak lehetünk, hogy idáig élt. És két 
hét telt el így. Aki még fel tudott kelni, egy lyukas szék alá tett vödörbe 
végezte a dolgát, amit a nővérek naponta háromszor kivittek, a szobából 
sosem szellőzött ki az ürülék- és a húgyszag. Mégis voltak pillanatok, 
amikor reménykedni kezdtünk. Fölemelte a kezét, alig érthetően

két-három
szót is mondott, megnőtt az orra, a füle, és csodálkoztam,

milyen ránctalan
a mellén a bőr. Az utolsó napokban már nem volt eszméleténél. Tátott 
szájjal feküdt és sípolva vette a levegőt, "megköszöntem, hogy az apám 
helyett felnevelt", "aludj, mondtam ", "azt csak én tudom, mennyit 
szekírozott". És reggelente mentek a telefonok a kórházba. Nem, meg se 
mozdul, a veséje leállt, de a szíve ahhoz képest még elég jó. Az októberi 
nap akkor szinte nyáriasan sütött az élők fejére, a kórteremben viszont 
csak baj származott ebből is, hol kinyitották, hol becsukták az ablakot, 
betakarózva melegük volt, kitakarózva fáztak. Aztán meg kellett

mondani
a papnak, kiket említsen meg a beszédében. A parkban most is ugyanúgy 
zuhog a szökőkút. Nemsokára elzárják, nehogy szétfagyjon,

ha megjönnek
az éjszakai hidegek, és a temetőben sétálva rugdosni lehet az avart: 
ilyenkor a sírokat is befedik, nejlont kötöznek rájuk, különben a málló 
levelek és a fákról lecsöpögő víz tavaszra szétfeszítik a repedéseket.

( b e s z é l ő  k u t y a )
Zúgott a feje a fáradtságtól. Az idős férfi meg csak beszélt és beszélt, 
a lányáról, aki ötéves korában agyhártyagyulladást kapott, és azóta 
nincs más öröme, csak az evés. Olyan, mint egy ormótlan vizeszsák.
Láttál már ötéves öregasszonyt? Jön, mosolyogva odaül az asztalhoz, 
elmondja, mit látott előző nap a tévében, a vetélkedők a kedvencei, 
de közben nem arra néz, akihez beszél. Annyit eszik egyszerre, mint én 
egy hét alatt. És közben folyton kérdezősködik. Főleg a családról, 
mindig újra el kell neki magyarázni, miért toloncolták ki a nagyszüleit 
Lengyelországba, aztán a munkaszolgálatot, és a legrészletesebben 
persze azt, ahogy az anyja elbújtatott a padláson, pedig ezért elvihették 
volna, de neki is jó volt, hogy van férfi a háznál, a férje 41-ben bevonult, 
és elpusztult a fronton. Egy éven át rejtegetett. Mosott rám, ennem adott, 
és amikor véget ért a háború, rögtön feleségül vettem. 47-ben aztán 
megszületett a lányunk. Istenem, milyen boldog voltam. És csak beszélt 
és beszélt. Képtelenség volt végig odafigyelni. A fáradtságtól szinte nem is 
látta őt, csak azt a rekedt, öreges hangot hallotta, olyan volt, mint egy 
kikötött kutyáé, még egy szó, és tényleg kutyává változik:... akkor 
el akartam menni anyuskáék után, de valaki az egyletből azt mondta, 
maradjak nyugton, érdeklődtem, de nem tudtam meg róluk semmit.
Rendbe tettük a házat, a szőlői, egy részét betagozták a szövetkezetbe, 
én pedig elmentem újságosnak, hajnaltól estig üldögéltem a fülkében, 
aki nem hajolt le, nem látott belőlem semmit, csak a hangomat hallotta, 
napközben elolvastam az összes újságot, beszélő kutya, gondolta, aztán 
hét órakor, miután leadtam a pénzt, a patak felé szépen hazamentem, 
útközben volt idő valamit kitalálni, hogy ha megkérdezi, mi történt, 
legyen mit mesélnem a lányomnak. Az anyja esténként segít neki lefürödni, 
aztán megfésüli, olyankor sokáig beszélgetnek. Szegénykém, szörnyen 
aggódik értünk. Iszonyú húshegy. Az arca éppen, mint a nagyanyjáé, néha 
félek ránézni: minden este azzal alszunk el, mi lesz vele, ha mi meghalunk.
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BÁLINT TIBOR

A nap lovagja félárnyékban
Ha végigtekintek Mózes At

tila nem zedékén, sőt a megelő
zők során, úgy látom, kevesen 
léptek oly fiatalon s éretten az 
irodalomba, m int ő. Ez a kora
érettség általában ritka még a 
m agyar irodalom ban is, s talán 
a kevés kivétel közé tartozik 
Csáth Géza, Kosztolányi uno
kafivére, aki tizennégy éves 
volt, am ikor első zenekritikái 
m egjelentek Bartókról, s aki 
m indjárt az érettségi u tán  tár
cákat közölt a Budapesti Napló
ban. M aradandó verset bizo
nyára  lehet szem lélődésből, 
önmegfigyelésből is írni, de a 
prózához épületanyag szüksé
ges, s ezen felül m egszenvedett 
élet és tapasztalat, a lét súlyá
nak szüntelen érzékelése.

M ózes A ttila  eg y k e ttő re  
m egtalálta a maga hangját; ere
deti tehetsége mellett volt im 
ponáló olvasottsága, s a fran
c ia -m ag y a r szakon  szerze tt 
alapm űveltsége. S m iközben 
ezeket m ondom , fölkínálkozik 
egy kedves anekdota a bará
tunkról: egy időben néhány he
te t tö ltö tt a Napsugárnál, ta
nulm ányait kiegészítő gyakor
nokként, és mi, felismerve sok
irányú érdeklődését egy napon 
bezártuk a főszerkesztő szobá
jába azzal a fenyegetéssel, hogy 
onnan ki nem  jön, am íg egy 
m esét m eg nem  ír. És ő megírta, 
ham arabb, m int mi, bárm eny
nyire volt is gyakorlatunk eb
ben a műfajban...

Utóbb megjelent gyűjtemé
nyes kötete tizennégy elbeszé
lé s t ta r ta lm a z :  e lb e sz é lé s t 
m ondtam , hiszen a Napnyugati 
vándorlásban n incs eg y e tlen  
csattanós vagy novelUsztiku- 
san lekerekített történet sem, 
m ert a szerző m indig az egész
re k íváncsi, m in tha  kedvelt 
francia prózaíróira hallgatna: 
részletet, részletet, m inél több 
részletet, m ert csak a részletek
ben van igazság! — m ondja 
Balzac. A kötet olvasása köz
ben néha eltűnődöm , vajon mi
kor vall önm agáról a szerző, s 
m ikor beszéltet m ásokat első 
szem élyben, a m odem  próza 
mai gyakorlata szerint. Tőle is 
m eg k érd ezh e ttem  volna, ha 
n e m  tu d n á m , h o g y  a ffé le  
nyárspo lgári k íváncsiskodás 
az ilyesmi, s az egyik legna
gyobb sértés az író számára; 
ennek  e llenére  egy önvallo
m ásban azt fejtegettem, hogy 
m inden regény, m inden novel

la valahogy tisztességtelen eljá
rással készül, mert a prózaíró 
nem  m utathatja oda a lelkét 
közvetlenül az olvasónak, mint 
a lírai költő: nem vergőd hetik 
előtte, s m ég csak oda sem ki
álthatja: "szeretném, ha szeret
nének!" így aztán a bűnei má
sokban érnek fekete gyümölcs- 
csé, de m entségére lehet az, 
hogy az erénye, a boldogsága 
sem  az övé, hanem  egy Bajnok 
Péteré, egy Joó Sándoré...

Az első elbeszélés rím e ez: 
Történet falkányi kutyával (I), s 
m i másról is szólhatna, mint 
félelmeinkről, szorongásaink
ról, sajátos idegbajunkról, a 
stresszhatásról, amely szerve
zetünk védekezése a kívülről 
érkező, bennünket fenyegető 
ingerek ellen; ehhez még hoz
zájárulhat az átszenvedett e- 
gyedüllét, a közvetlen környe
zet, sőt a táj is. Maga a történet 
kerete egyszerű: a falura kihe
lyezett tanárt egy alkalommal 
falkányi kutya támadja meg s 
üldözi hazáig, közben a szen
vedő ilyen sorokat ír le: a kutyák 
torkában mocorgó morgás olyan 
volt, mintha egy egész falkányi 
éhes gyomor követett volna dühöd- 
ten korogva, s a körmök karcolta 
fehér csend szinte sebzett...

Az elején azt hittem, ez a 
történet kényszerképzet lehet, 
s hinném  m ost is, ha másnap 
nem  néztek volna csodálkozva 
a falubeliek az űzöttre, s ha az 
egyik öreg oda nem súgta vol
na: "Jó lenne leszokni ezekről 
az estvéli sétákról." Ez a közös
ség pedig így néz ki Mózes At
tila rajzában:

"Végül is semmi sem fenyege
tett, de egy idő után lépten-nyo- 
mon úgy éreztem, itt bármi meg
történhetik bárkivel, a táj hallgat, 
a nyomokat befedi a hó, csak az 
öregek dugnák össze a fejüket, s 
beszélnék meg halk, morgásszerű 
hangon, hogyan kell őrizni a titkot, 
hogy csak az övék maradjon... A  
maguk titkát védik, ha tekintetük
kel körültapogatják egy-egy gyen
gébbnek tűnő társuk torkát ott, 
ahol a leghamarabb önti el a vér..."

A továbbiakban megvallja, 
hogy m ár az alkonyati harang
szó is szorongással töltötte el, 
am int kétségbeesetten dobálta 
m agát a hegyek között, súlyo
san lengve a falu fölött, mintha 
rá akarna omlani. Mi ez, ha 
nem  stressz? De még szólnék 
valam it a magányról, hiszen a 
szerző is szükségesnek érzi ele

meire bontani a fogalmat; sze
rinte van úgy, hogy éppen a 
környezeted kényszerít bele, 
ha akaratán kívül is, mert nem 
tud emberileg és szellemileg 
megkötni, em iatt aztán lakhe
lye úgyszólván a zakója meg a 
kabátja, vagy ha úgy tetszik, a 
vándorélet.

M ózes A ttila  vá ltakozva 
m inden prózai m űform át ki
próbál, a legnemesebb értelem 
ben vett realizm ustól a gro
teszkig, azonban ha ruhát vált, 
az alkalom vagyis a m ondandó 
parancsára teszi, szinte megfo
gadván Ném eth Lászlónak azt 
az intelmét, hogy m inden for
ma akkor indokolt, ha egy ér
zésnek, egy benyomásnak, egy 
gondolatnak igazi szellemtes
te. Átfogóbb, részletezőbb el
beszélése a Történet befejezett 
múltban, amely engem mélysé
gében és m agasságában Márai 
Sándor regényére, Egy polgár 
vallomásaira em lékeztet, anél
kül, hogy Mózes Attilának bár
mi köze is lenne hozzá. Sze
rintem olyan m unka ez, amely 
önálló kötet kiteljesítésére biz
tathatja a szerzőt, aki sejthető- 
leg m ég bőségesen  g a z d á l
kodhatna a m egm aradt anyag
ból, és telne belőle akár két-há- 
rom emeletre is...

E tö rté n e té b en  a fe lnő tt 
visszaem lékszik egykori ön
magára, Kolbászkára, aki épp ül 
a kerítésen, szokása szerint, ü l
dögél ezen a válaszvonalén, 
ezen a libikókán, amely vágya
kozásában ég és föld között 
him bálja; ez a pa lánk  tehát 
nemcsak a belvárost határolja 
el a külvárostól, de számára a 
két világot is, hiszen bámész- 
kodása közben m ár várja, hogy 
fölsikítson nagynénje hangja, 
"Gyere be, te istenátka, hogy 
tegyelek rendbe, mert mindjárt 
itt lesz az édesanyád!" A kisfiú 
azonban nem siet, mert tudja, 
hogy nem sokára fölharsan a 
délutáni üvöltés, s egy falka ut- 
cakölyke rohan  el a kerítés

előtt, s odakiáltják neki: "szól a 
harm onika, Kolbászka m uzsi- 
m uzsikál, az anyja valaga fu
volái!” M áskon "Dobd át m a
gad, szar, a kerítésen!" Ezektől 
óvja a nagynénje, hiszen ő úri 
gyerek, s azért került ide, hogy 
jó nevelést kapjon. Kolbászka 
mégis a galérihoz óhajt tartoz
ni, m ert az tisztábbnak, őszin
tébbnek tűnik neki, m int nagy
nénje levendulaillatú szobája, 
öregasszony szaga, m iközben 
a m ásik szobából a haldokló 
nagybácsi párái szivárognak 
elő, s hallani lehet párnába dör- 
m ögő károm kodását: "M ind
járt jön az a kurva anyád, hogy 
megnézze, hány centit nőttél az 
utóbbi időben!" No és ki ez a 
látogatóba érkező anya? Egy 
feslett nő, aki rokonai nyakába 
sózza a gyerm ekét, s akit Kol
bászka sosem tudo tt anyaként 
elfogadni, m ert vallomása sze
rint szám ára csupán a nyálkép
ző málnacukrot jelentette, a do 
hányzó nők e környéken isme
retlen, izgató illatát, s vissza
emlékszik rá, ahogy olykor az 
arcába lebbentette cigarettail- 
lattal keveredő nőillatát...

Az im ént M árai regényét 
em lítettem , de itt nem  lehet 
módosabb polgárról, sőt még 
kispolgárról sem  beszélni; itt a 
gyerek nem  gyakorol Chopin- 
szonátát, hiszen a nevelőknek 
rozzant zongorára sem  telik, 
csupán egy harm onikára, s ar
ra, hogy megfizessék a Dickens 
pedagógusaira em lékeztető ze
netanárt, ak i g o rom basággal 
igyekszik tiszteletet ébreszteni 
a kisfiúban a zene iránt, am íg a 
gyerek föllázadva össze nem  
tapossa a harm onikát. C sak 
polgárka bizony a nagynéni is 
m eg a nagybácsi is, annak  m in
den átkozottságával, csoda-e 
hát, ha Kolbászka igyekszik 
megszökni ebből a környezet
ből? Viszont a galériig gyötrel- 
mes ú t vezet: hetvenhét próbát 
kell kiállnia annak, aki közéjük 
vágyik. H a azonban ez sikerül,
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akár fogcsikorgatás árán is, a 
haverok  nem csak a szívüket 
adják oda neki, hanem  ha szük
séges, a kabátjukat is, s egy élet
re hűségesek m aradnak hozzá. 
A "belépési nyilatkozatra" vi
szont eleinte ez a válasz: "És 
m indennap kapsz egy jó bu
nyót, érted?"

Az egyetlen fiatal nő, akit 
köze lebb rő l m eg ism ernek  a 
srácok, a Vízhányóék Jutkája, 
egy tanulni vágyó szerény lé
lek, akinek hirtelen nagylány- 
nyá érését fitymáló kíváncsi
sággal szemléli a galéri; de vé
gül mégis ráparancsolnak, hogy 
m osakodjék m eg a folyóban, 
egyikük még az ingét is odaveti 
neki törölközőnek, s végül az 
apacsvilágra kötelező törvény 
szerint hazakísérik. Egyébként 
nem  ritka jelenség, hogy Mózes 
Attila egy ügyes m ozdulattal 
szentimentális csipkét borít az 
élet kicsücskösödő keménysé
geire...

S z a b a d o k  ezek  a v á so tt  
kölykök és m égsem  szabadok, 
s nem  tartom  véletlennek, hogy 
Kolbászka egy napon úgy érzi, 
üvö lten ie  kell, m ert ha csak 
rosszat nem  tesznek, senki sem 
vesz tu d o m á st róluk. Előbb 
vinnyogó és nyöszörgő han
gon kezdett orgonáim , aztán 
eg y re  h a rsá n y a b b a n ; néhá- 
nyan nem sokára csatlakoztak 
hozzá, egyre többen és többen, 
m indenki más-más hangon, s a 
m utáló kam aszok vonítottak a 
legborzongatóbban; éjfélig lo
holtak és üvöltöttek az utcákon 
végkim erülésig, am íg az egyik 
vonító  m eg nem  kockáztatta 
érdeklődni, hogy mire megy ki 
ez az egész; végül a bandave
zér, aki eleinte maga sem  érzi e 
zajverés okát, hányavetin oda
löki: azért, "hogy tudjanak ró
lunk!"

Persze, ez a csoportos üvöl
tés sem  old m eg semmit. Érezni 
lehet, hogy valam i egyébre, 
tö b b re  vágynak ; o lyasm ire , 
hogy nyom a m aradjon a csele
kedetüknek, hogy ország-világ 
beszéljen róluk. És ekkor kapó
ra jön nekik, hogy egy időrágta, 
am olyan félponyvából egy szo- 
dom ita lány történetére buk
kannak; nosza, kézről kézre ad
ják a széthulló könyvet, sőt a 
kisokos Kolbászka betéve tudja 
a m egkövezés lefolyását, és el
meséli a fiúknak; az izgalom 
nem  véletlen, hiszen botrányo
san közel a sínekhez — ahogy 
a m esélő beszám ol róla —, a 
szem ükkel győződhettek meg 
arró l, hogy Gogyó, a gügye 
kecsketerelő az állataival fajta-
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lankodik. Ennyi épp elég volt 
nekik, és a könyv elolvasása u- 
tán összetanakodtak a félke
gyelm ű m egkövezésére, tu d 
ván, hogy az ókorban ez a nép 
elem i felháborodását juttatta 
kifejezésre, s olyan bűn volt, 
m int a bálványimádás vagy a 
házasságtörés...

A telek, amelyen a gyér fü
vet csipegetik az ü tődött pász
tor kecskéi, tele van kővel, így 
hát az ítélet végrehajtásának 
nincs semmi tárgyi akadálya. A 
lelki előzményeket m ár láttuk, 
a tehetetlenségből fakadó kitö
rés szándékát előre megérez- 
tük, s ehhez most még hozzá 
kell tennünk, amit a bűnbeesés 
előtt vall meg a mesélő: az éj
szakai csendtörő vom'tás, a he
tente egyszeri kutyamészárlás 
a sintértelepen, a naponta is
m étlődő kegyetlen verekedé
sek, a telep lakóinak olykor 
vért fröccsentő ügyintézései, 
m indez nagyon kevésnek bizo
nyult a galéri számára, hogy le

vezesse energiáját...
A Történet befejezett múltban 

a végén kezdődik, mint egyné
mely rom antikus regény, va
g y is  a k éső i ta lá lk o z á so n  
azokkal, akiket te ttükért le
csuktak vagy javítóházba küld
tek. Noha a kötet egyenletes 
szintű, a címadó elbeszélés, a 
N apnyugati vándorlás, mégis 
kiemelkedik a tizennégy elbe
szélés közül, témában, megfor
m álásban egyaránt: mestermű! 
Oly tökéletes, m int egy kitűnő 
szonett; m inden betű a helyén 
van benne és az egészet szol
gálja, hasonlóan ama pointillis-

ta festők m unkáihoz, amelye
ken a látszólag egymástól füg
g e tle n  sz ín e s  p o n to k  
varázslattá zsongnak össze a 
szem ünk előtt.

A történet maga egyszerű
nek látszik: az elbeszélő, aki el
ső személyben meséli el, ho
gyan szegődött egy cigányka
ravánhoz, vagyis a sátorosok
hoz egy hosszabb útszakaszon, 
továbbá elmondja, hogy élet
módjukat figyelve miként érte 
el, hogy az igézőén szép Klau
dia, csúfnevén Cuca, egy éjsza
kára behívja őt a kóber alá. E- 
lőtte azonban sokáig csak néz
te, nézte a fiút, a Szőkét, míg 
végül a tapasztalt bába, Borgo 
mamo is rá nem szólt: "Abból 
baj lesz! Inkább menj oda hozzá, ha 
már őnem akart eddig, hátha meg
elégszel azzal is..." E "kisregény
ben", amely alig több egy ívnyi 
gépelt szövegnél, többet isme
rünk meg a kóborcigányok éle
téből, m in t am ennyit edd ig  
tudtunk, hiszen e nyugtalan,

örökké vándorló népség rejtett 
titkainak a kibogozásával még 
az irodalom is adós!

Kovács Katona Jenő 1938 
körül monográfiát közölt a Ko
runkban Cigánysor címmel, de 
ez is csak egy sor házat jelentett 
és jelent ma is, falun s városszé
len egyaránt; de évtizedek tel
tek el, amíg a tragikus sorsú 
A brahám  János nek ilendült, 
hogy nagyobb vászonra vetítse 
rá e népcsoport életét, szokása
it, hiedelmeit; vállalkozásában 
sajnos elakasztotta a sors, de 
am it Picula elm esél e kiváló 
könyvben, az is inkább a falusi

élethez szokott, abban feloldó
dott, vagy éppen a polgároso
dás útjára lépett cigányság kál
váriájáról szól.

M ár pusztán ezért is ú jdon
ság M ózes A ttila Napnyugati 
vándorlása; elég csak a nevekre 
pillantani, s rögtön a felismerés 
kedélyével érezzük, hogy a ba
rátunk  otthonos a kóborcigá
nyok sajátos világában is, hi
szen olyan alakjai vannak, m int 
Borgo mamo, M árlon Brando, 
Puri Vidor, Rupi Rántás... S m i
közben a szép Klaudia nap
h o s s z a t  s z ó tla n u l  n é z i a 
"szőkét", többek között azt is 
megtudjuk, hogy a lány meg
szerzéséhez a legényeknek mi
nél több díszes pitykére van 
szükségük, az aranyfogakról 
nem  is szólva, amelyek igen ma
gas rangot adnak a kérőnek...

Mózes Attila írói m agatar
tásáról és stílusáról szólva azt 
kell m ondanom , ha fellépése 
nem  volt is kihívónak nevezhe
tő, annyi bizonyos, hogy a fölé
nyes tartózkodás m indvégig  
jellem ezte, am it m ár pályája 
elején el is vártunk tőle ebben a 
fonák, zű rzav aro s  v ilágban , 
am ikor az emberi élet értékét 
oly alacsonyan jegyzik, s az ir
galom, a szeretet, a m egbocsá
tás, a m egrendítés szándéka 
breviárium ok lapjai közé me
nekült. M ár nem  is csodálko
zom  rajta, hogy a "szőke" még 
az érzékiségükről jól ism ert ci
gányok között sem  keres regé
nyes fordulatokat, idegen tőle 
az érzelmi ellágyulás, és alig 
csattan csók a kóberek alatt...

Nem  ítél el senkit, és nem  
azonosul senkivel. Amit megír, 
egész szervezetével írja, egyet
len nekilendüléssel, miközben 
szám ára másodlagos szükség a 
központozás. Ebből a lendület
ből fakad, hogy nem  szereti a 
pa tto g ó  szavaka t, s hogy a 
többszörösen összetett m ondat 
a sajátja, miközben olykor-oly
kor a barokk m ondatszövevé
nyig is elkalandozik; például 
portréfestés közben, am ikor ar
ra tö reksz ik , hogy  egysegges 
üléssel rajzolja körül az alakját, 
ahogy a festők szokták m onda
ni. M indazáltal sosem  hozza 
zavarba az olvasót, m ert a rit
m ust oly természetes lélegzés 
szabja meg, amelyben a kétér
telm űnek tűnő is egyértelm űvé 
válik, s m intha m unka közben 
örülne vállalkozása sikerének, 
a sorok közül néha kihallom 
csibészesen kedves nevetését, 
ami a magánbeszélgetésekben 
és a kölcsönös ugratósokban is 
m indig jellemzi...
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A dáridó
(folytatás előző számunkból)

Egy csuklyás, magas, idősebb, sasorrú, 
feltűnően arisztokratikus, majdhogynem 
hódító külsejű idősebb férfi állingált az utca
sarkon, a villanypóznának támaszkodva, 
mintha minket várt volna, s ha lehet, rossz 
előérzetem csak erősödött, amikor szíves 
szóval érdeklődve a kastély felé vezető útról, 
néhány végtelen pillanatra szúrós fekete sze
mébe meredhettem, amelyik átmenet nélkül 
Drakula pillátlan szemét idézte fel, a mélyén 
hangyabolyként kavargó vörös és bordó kö
rökkel, amelyek előbb-utóbb foglyul ejtenek 
engem; összerázkódtam, de ekkor a férfi e- 
lőrehajolva egy követhetetlen mozdulattal 
(talán hogy megnyugtasson?) karomra tette 
a kezét, Gelu, félreértve mozdulatát, azonnal 
előrántotta a pisztolyát, mire a férfi nevetni 
kezdett; "az elvtársak idegesek!", jegyezte 
meg szárazon magyarul, azután, hogy Gelu 
is értse, románul is megismételte, s társam 
lehajtott fejjel, feltűnően alázatosan kért bo
csánatot az incidensért, én pedig, érintésétől 
már-már delejezetten, minden előérzetem el
felejtve vidáman kezdtem fütyörészni; ekkor 
végre elengedett s egy (itt ebben az Isten háta 
mögötti falucskában bizonyára csak vendé
geskedő, látogatóban lévő) nagyvilági ember 
hangján, utánozhatatlan grandezzával hajol
va meg, ékes román nyelven magyarázta el 
a kastély felé vezető biztos utat, a biztos szót 
már-már gúnyosan hangsúlyozva ki újra 
meghajolt, most már hajlongásában, ponto
san a túljátszás okán, volt valami parodiszti- 
kus árnyalat is, csak nekünk szóló gúny: "a 
társaik már ott vannak!", tette hozzá magya
rul, és egy életfogytiglani pillanatra újra szi
gorú fekete szemébe meredhettem, de mire 
megköszönhettem volna a szíves útbaigazí
tást s egy esetleges másnapi találkozóban 
állapodhattam volna meg vele — izgatott, 
kicsoda, mióta van itt ebben a faluban és mit 
tud az ördögről, tényleg megjelent?, s ha 
igen, kik előtt, és el tudna-e vinni esetleg egy 
olyan személyhez, aki találkozott is vele... — 
már teljesen megmagyarázhatatlan módon 
eltűnt valahová, mintha a sötétségbe szívó
dott volna fel, vagy a sűrű eső tette volna 
átmenetileg láthatatlanná. Borzongtam. "Ki
vel beszélgetsz?" — kérdezte Gelu idegesen, 
s én, bevágva az ajtót és visszamászva he
lyemre, már-már indulatosan válaszoltam: 
"hát egy idevaló, de legalábbis most itt tar
tózkodó emberrel, akire te az előbb a piszto
lyodat is ráfogtad, és utána teljesen szokatlan 
módon udvariasan kértél elnézést tőle..." "ő  
nem látott senkit s a pisztolyát sem foghatta 
rá következésképpen senkire, az elnézésről 
most nem is beszél, kitől kérhetett volna el
nézést, és miért?..." "De hát itt állott, magas, 
fekete férfi, egy igazi arisztokrata." "Ő nem 
látott senkit!" — replikázott idegesen nyú
zott és szemlátomást fáradó, ezért egyre in
g e rü lteb b , ingerlékenyebb , idegesebb 
barátom, mire én döbbenetemben hangosan 
kezdtem nevetni. "Most mit röhögsz?" — 
meredt rám. "Ha nem beszéltem senkivel, 
akkor honnan tudom az utat?"— kérdeztem. 
"Hát tudod?” — fordult felém kíváncsian. 
"Persze, hiszen megmondta." "Ki? Kicsoda? 
Ki mondta meg?" "Hát az a magas, fekete 
köpönyeges, csuklyáját szemébe húzó alak,

akivel az előbb beszélgettem, és akire a pisz
tolyodat is..." "ő  nem látott senkit!" — szólt 
közbe Gelu, a kelleténél durvábban, amikor 
viszont határozottan mutattam meg a kas
télyba vezető biztos utat, s önkéntelenül én 
is utánozva az idegen férfit, kihangsúlyoz
tam a biztos jelzőt, elképedt, de hamarosan 
ott magasodott előttünk a kisebb hegy, tete
jén az ősi bárói kastély, utazásunk végcélja, s 
előbbi biztonságérzetem — amellyel, biztos 
voltam benne, a titokzatos idegen ajándéko
zott meg, puszta érintésével — hirtelen illant 
el, és bizalmatlanul meredtem a komoran 
sötétlő ablakokra. Egyetlen biztató fénysu
gár sem csillant meg fogadásunkra!

Akkor még nem tudhattuk, hogy a tábor
nokok, kíséretük és mulattatóik a mellék- 
épület konyhájában mulatéroznak; nem 
tudhattunk mi az egészről, ami ott várt ránk, 
semmit, lassan kerengtünk a sötét szerpenti
neken, a fáradhatatlanul zuhogó esőben kö
zeledve a baljósán magasodó kastély felé, és 
szívünk újra megtelt visszafojthatatlan, elűz- 
hetetlen rettegéssel, miközben az újra feltá
madó és minket oldalba kapó szél, időnként 
szinte kettévágva a vastag, sűrű, mozdítha- 
tatlannak tűnő esőfelhőket, úgy bőgött és 
vicsorgott, mint egy vadállat, látni engedve, 
tünékeny pillanatokra megbontva az esőfüg
gönyt, jobb oldalunkon a hatalmas, ázó és 
szenvedő és panaszkodó rengeteget is, de én 
oda se mertem nézni, az utat bámulva egyre 
az az idegen, sasorrú férfi járt előttem, mint
ha kétszer is láttam volna összetéveszthetet
len alakját megvillanni a bokrok között, 
aztán hirtelen, megmagyarázhatatlan mó
don a medvékre, farkasokra, hiúzokra, vad
macskákra, rókákra, borzokra, szarvasokra, 
őzekre, vaddisznókra és nyulakra gondol
tam, ők vajon mit csinálnak most ebben a 
mindent elmosó és szagokat is összezavaró 
esőben? Aztán arra gondoltam, hogy nekik, 
az Úr szabad állatainak jól is jön ez a vihar, 
hiszen legalább ilyenkor nyugodtan kussol- 
hatnak, nem veri fel az erdőt az eső elől 
pajtákba, színekbe menekülő vizslák és kö
pök dühös ugatása, és nem csattannak fel a 
rájuk vadászó férfiak puskái sem, hogy földi 
vonulásukat hirtelen befejezve, tehetetlenül 
roskadjanak le az őket már semmitől meg 
nem oltalmazó avarra, a szélnek állandóan 
nemet intő, tiltakozó bokrok közé...

Megképződtek előttem a levelek közé 
roskadó, vérző állatok, láttam a lőtt sebekből 
ömlő vérüket is, amint pirosra festi az avart, 
s az erdő évezredes csendjét a bepálinkázott 
hajtők izgatott rikoltozása töri meg, a vér 
szinte automatikusan váltott át a tóba kerge
tett Maja arcából csordogáló, kiapadhatatlan 
vércsíkká, és egy soha el nem múló, emléke
imből örökre ldmeredő pillanatra olyan ele
venen láttam magam előtt a sötétség fe
jedelmének gonosz, pillátlan, fekete szemét 
és mozdulatlan maszkhoz hasonlító arcát, 
hogy felnyögtem a félelemtől és önkéntele
nül is szememre szorítva a kezem, hogy leg
alább ne lássak semmit, tehetetlenül buktam 
előre, fejemet jól beverve a szélvédő üvegé
be. Szerencsére Gelu nem vett észre semmit, 
mert közben, bátran behajtva a kastély ven- 
dégváróan nyitott kapuján, megfelelő helyet 
keresett a hatalmas, esőáztatta udvaron, ahol 
leparkolhat, és nem figyelt rám. Az autó hör
gőit, dübörgőit, a kerekek meg-megcsúsztak 
a pocsolyákban és a sárban, pörögtünk ma
gunk körül, s Gelunak minden ügyességére 
szüksége volt, hogy egyenesbe hozva a te

repjárót, végre lefékezhessen, és megállhas
sunk a négy keréken. "Baszd meg — nézett 
rám és vigyorgott —, ez elég nehezen ment!" 
Kinyitotta az ajtót, csapott az eső, s hirtelen 
hallottuk meg a hátsó épületből a különös, 
vad és dévaj muzsikaszót. 'Mégsem alsza
nak!" — mondta Gelu és káromkodva kiká
szálódott a kocsiból, s az esőben támolyog
va, kezével védve a fejét indult az épület 
csukott ajtaja felé, hirtelen megcsúszott, vé
gi gvágódott a földön, sáros lett az amúgy is 
nedves egyenruhája, de káromkodva kászá
lódott fel és makacsul dülöngélve ment to
vább, kezével takarva fejét. Követtem. A 
hatalmas konyhában félmeztelen, részeg le
ányzók forogtak ide-oda, láthatóan illumi- 
nált állapotban, szintén dülöngélő, részeg 
tisztek karján, a sarokban három cigány hú
zódott meg elveszetten, egyikük egy apró- 
termetű, madárfejű, valahonnan ismerősnek 
tűnő emberke, szinte eltűnt a hatalmas nagy
bőgő mögött, fogalmam sem volt, hogy tud
ja egyáltalán megszólaltatni nála össze
hasonlíthatatlanul nagyobb hangszerét? a 
hórihorgas prímás pedig olybá tűnt a füst
ben, mintha hegedűjén függött volna; az asz
talon a tányérokból ínycsiklandozó sült hú
sok és sajtok ingereltek, gyomrom is meg- 
kordult, és megdöbbenve jöttem rá, hogy 
farkaséhes vagyok; a poharakban és üvegek
ben különféle italok csábítottak: pálinka, bor, 
sör, volt itt minden. Senki ügyet sem vetett 
ránk, láttam Gelu arcán a végigfutó árnyéko
kat, szemében a döbbenetét undor váltotta 
fel, de aztán, mint aki hirtelen megtalálta 
életcélját, széket húzva maga elé s már nem 
törődve senkivel és semmivel, leült és mo
hón zabálni kezdett, két kézzel tömte magá
ba a húsokat, s aztán felragadva egy boros- 
üveget, mohón ivott, a bor két oldalt lecsor- 
gott az arcán s sáros zubbonyára csöpögött, 
de ezzel sem törődött, úgy ivott, mintha még 
életében nem ivott volna. Én is leereszked
tem mellette egy masszív hokedlire és bátor
talanul csipegetni kezdtem  a húsokat, 
levágtam magamnak egy vastagabb szeletet, 
s ekkor egy középkorú asszony — az egyet
len, akinek feltűnt érkezésünk, és aki látni- 
valóan nem volt illuminált állapotban sem! 
— némán egy-egy tányér meleg levest is 
elénk tett, "jót fog tenni, mondta, a meleg 
leves mindég jót tesz a gyomornak!" "Köszö
nöm szépen"— mondtam magyarul, srám o
solyogtam, intett a fejével, jó étvágyat kí
vánt, mormogott még valamit, de hogy mit, 
nem értettem a zsivajban, s amikor mohón 
kanalazni kezdtem a forró és a számat égető, 
de kimondhatatlanul jóleső gulyáslevest, 
észrevettem N. tábornokot is, az asztalfőn 
ült s valószínűleg ő is akkor vehetett észre 
minket, mert némán bámult ránk, és legen
dásan jóindulatú tekintete elfelhősödött. É- 
les hangon kérdezte meg, kik vagyunk? mire 
Gelu váratlanul felugorva, sarkát összever
ve, tenyere hátával törülgetve meg száját, 
erős és csengő hangon mondotta el, hogy kik 
vagyunk, s azt is, hogy minket Paun ezredes 
küldött, de nem tudta folytatni, mert a pat
kányarcú, sunyi emberke legyintett, "még 
csak ti hiányoztatok innen!" — mondta leki
csinylőén, és figyelte tovább a medveterme
tű B. tábornokot, az akkori hadügyminisz
tert, aki egy fiatal lánnyal ölelkezett az asztal 
sarkán, nagy, szőrös mancsát a vihogó, lát
hatóan nagyon részeg fekete hajú lány pucér, 
tésztaszínű mellére szorítva. "Ácsi", ordított 
fel hirtelen, és ő is felénk fordult, valószínű-
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leg abban a pillanatban fedezhette fel az ide
gen arcokat, pattintott u p v a l és poharát fel
emelve biztatni kezdett, hogy igyunk egy 
pohárkával az egészségére, mert ő is iszik a 
miénkre, nagyon fontos neki a szocialista 
haza helyi ökleinek az egészsége, akár két- 
három pohárral is hajlandó erre inni, felál
dozza magát értünk!... Gelu rávigyorgott a 
tábornokra, a kezében lévő, félig már kiivott 
üvegből töltött két pohárba, az egyiket ő 
ragadta fel, a másikat én, s ittunk a tábornok 
elvtárs egészségére, aztán a cigányok újra
kezdték vad és barbár muzsikájukat, s mi 
fáradtan bámultuk a szédelgő, álmatagon 
pörgő párokat, miközben magunkon érez
tük B. tábornok nyugtalanító, gúnyos és N. 
tábornok megvető tekintetét, s igazán nem 
tudtuk, mit is kellene most csinálni? hol is 
kellene lenni ebben a pillanatban, csak azt, 
hogy hol nem kellene, itt, pontosan itt, ebben 
a füstben úszó konyhában, a részeg táborno
kok között; úgy éreztük — ezt később Gelu 
is megerősítette! —, hogy elvesztünk, szaka
dék szélén egyensúlyozunk ugyan még, de 
egyetlen rossz mozdulat, egyetlen félrelépés 
és menthetetlenül alázuhantunk az alattunk 
ásítozó iszonyú mélységbe. Gelu, poharát 
letéve, lesunyt fejjel újra enni kezdett, mo
hón rágva a húst, de nekem úgy ment el az 
étvágyam, ahogyan jött, még magamba eről
tettem a rendkívül ízletes gulyáslevesből né
hány kanállal, aztán eltoltam magam elől a 
tányért, s csüggedten bámultam az abrosz 
különös formájú italfoltjait, amelyek isme
retlen földrészek körvonalait rajzolták fá
radtságtól égő szemem elé, s már-már arra 
gondoltam, hogy valami ürüggyel mégis
csak kimenekülök innen, vissza a kocsink
hoz, és megpróbálok alunni, amikor felemel
kedett a kötekedő kedvében lévő N. tábor
nok, és szilárdnak tűnő léptekkel, savószínű 
szemét ránkszegezve indult meg felénk; és 
azt, hogy ő is alaposan a pohár fenekére 
nézhetett már, csak eszelősen csillogó tekin
tete árulta el; vizslatón meredt ránk, ahogy 
az osztályellenségekre szokott a kihallgató
szobában, kedves tartózkodási helyén, és 
csak úgy foghegyről, lekezelően, a társalgás 
látszatát m egőrizve m egkérdezte, hogy 
hogy van az ő  nagy barátja, a jó, szerény, 
erényes és serény Paun ezredes? "Bizonyára 
jól" — válaszolt azonnal Gelu szolgálatké
szen, és újból felugorva, katonásan vágta 
össze a sarkát "Honnan tudod, amikor itt 
vagy?"— kérdezett vissza alamuszin a köze
ledő tábornok, mire a medvetermetű had- 
ügyér fülsértőén röhögni kezdett s teli szájjal 
jelentette ki — az ölében ülő lány közben 
húsdarabokkal tömte, mint a kacsát —, hogy 
"ám lám, ez is csak az ő régi benyomását 
igazolja, miszerint az állambiztonság angya
lai mindent tudnak, az állambiztonság an
gyalai mindent látnak és mindent hallanak, 
igaz ugyan az is, hogy más szempontból, 
jegyezzük meg, bizony ördögök ezek az an
gyalok, ha nem is azok, amelyek mostanába, 
ebben a békés hegyi falucskában kóricálnak, 
halálra rémítve a békés lakosságot!..."

N. tábornok homlokán felhő suhant át, 
rángatózni kezdett az arca, láthatólag sze
mélyes sértésnek vette B. kötekedő megjegy
zéseit, válaszolni is akart valamit, de végül 
meggondolta magát, mégiscsak vendég volt 
itt, B. szálláshelyén és felségterületén, fenn- 
héjázóan, lekezelően legyintett s fáradtan 
roskadt le a Gelu melletti székre. A régebbi 
helyét a miénktől elválasztó tíz-tizenkét lé
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pés semmi esetre sem indokolta ezt a már- 
már letargikus fáradtságot.

"Neked jelenik meg álmodban Drakula?"
— kérdezte. "Nem — ingatta fejét önfeledten 
Gelu, és újra ivott néhány végtelen kortyot, 
ezúttal megint egyenesen az üvegből, a- 
melynek tartalma vészesen kezdett fogyni.
— Neki jelenik meg!" — és rám mutatott az 
üveggel, s arcán az izgalomtól már-már kí
gyóit a sebhely. A tábornok felém fordult, és 
tekintetem egy pillanatra újra savószínű sze
mébe mélyedt, kétségtelen nem szerettem 
volna azok között a balszerencsés flótások 
között lenni ebben az elfuserált életemben, 
akiket ez a hírhedett bestia hallgatott ki, és 
szokatlanul nyájasan, már-már szórakozot
tan kérdezte: "milyen Drakula?" És én azon
nal, dadogva az idegességtől, sorolni kezd
tem: "magas, fekete, belül bordó bélésű kö
pönyegben jár, arca mozdulatlan, mintha 
álarc lenne, szeme fekete, bordó körök ugrál
nak és izzanak benne, s ha rám tekint haho- 
tázás közben, mert állandóan röhög vala
miért rajtam, amikor megjelenik, mindég at
tól félek, hogy elnyel a tekintete, ez a mély 
kút, és soha többé nem lesz visszatérés!..."

'Szerencsére ez idáig még nem nyelt el — 
bődült el újra a titokban mégiscsak ránk fi
gyelő B. tábornok, és hatalmas mancsával 
simogatva az ölében fészkelődő leányzót, le
húzta róla az alsóneműt is, egy pillanatra 
látható élvezettel szagolta meg, aztán a fejére 
húzta, mint egy hotokó álarcot, s röhögni 
kezdett. — Te megmaradtál nekünk, baszd 
meg! — fújtatott. — Megmaradtál nekünk, 
hogy megvédj bennünket." S szabad kezével 
kigombolva sliccét, nyögve, hatalmas, do
rongszerű, lilán meredő hím tagjába ültette a 
sikoltozó lányt; egy ideig vele és önmaga 
gyönyörével volt elfoglalva, s ennek ki
mondhatatlanul örültem, mert legalább ő 
békén hagyott bennünket s nem beszélgetett

velünk. Ott volt viszont a fejét komoran in
gató és időnként utálkozva a nyögdécselő 
lányt ringató hadügyminiszterre pillantó N. 
tábornok, akit szemmel láthatólag hevesen 
kezdett érdekelni az én jelenéseim története, 
mert egyik keresztkérdést a másik után tette 
fel: "miket mond Drakula? Milyen nyelven 
beszél vajon? mikor változik madárrá? mi
kor farkassá? milyen a keze? emberkéz-e, 
avagy karmokban végződő mancsa van, 
mint az ördögnek? áraszt-e valamilyen jel
legzetes szagot? mit akar tőlem? mi a magya
rázata annak, hogy pontosan egy főhadnagy 
előtt jelenik meg? miért pontosan engem kí
sért? mi ennek az egész természetfeletti je
lenségnek a tudományos magyarázata?..."

Készségesen igyekeztem válaszolgatni, 
miközben rossz előérzetem egyre erősödött, 
s félelmemben és izgalmamban kirázott a 
hideg, egyszer a tábornok meg is kérdezte 
tőlem, "miért reszketek? beteg vagyok? neta- 
lántán maláriás? mert egyszer volt egy baj
társa, akit váltóláz gyötört!", mire Gelu 
mentett meg, mert udvariatlanul N. generá
lis szavába vágva, szárazon jegyezte meg, 
hogy "váltott lovakkal, éjt nappá téve igye
keztünk ide, és közben félholtra vert az eső, 
alaposan megáztunk, s ezen már, azt hiszi, a 
kalapkúra sem segíthet!"

'Nagy a pofád— meredt rá álma tagon N. 
—, te vagy az, ugye, aki egykori mesterét 
vallatta s így sebesült meg?" "Én vagyok" — 
bólintott G du, megtapogatva az arcán újra 
izzani kezdő sebhelyet, s egy új üveg bort 
ragadva fel, mohón ivott, miközben én újra 
magamon éreztem N. firtató tekintetét, rá
zott a hideg, és nem tudtam, mi lett volna 
jobb: ha akkor azonnal elragad a váratlanul 
megjelenő és a részeg társaság dorbézolását 
megzavaró, a szemtanúkat őrületbe kergető 
Drakula, vagy ha kihasználva N. tábornok 
figyelmének ellanyhulását felállók, s zavar
tan motyogva valamit kimegyek a vécére, 
beülök a kocsiba és megpróbálok elalunni. 
Nem tudtam eldönteni, kitől félek jobban: a 
homálygróftól vagy a patkányarcú tábor
noktól, ráadásul, miközben óvatosan igye
keztem elkerülni N. gyanakvó tekintetét, 
állandóan önkéntelenül is B. tábornokot lát
tam, amint fején a fehér bugyogóval, röhög
ve és fújtatva lovagoltatja a kigyúló arccal 
sikoltozó lányt, s csak onnan sejthettem, 
hogy mindez nem hathat kimondott újdon
ságként ebben a társaságban, hogy rajtam 
kívül nem nagyon tűnt fel senkinek; senki 
nem figyelte őket; senkit sem lepett meg az 
a nem éppen egy dorbéz társaságban vég
zendő, csöppet sem rendhagyó dolog, amit 
egyre közönségesebb hangokat hallatva, 
magukat láthatólag nem zavartatva végez
nek, még annyi fáradságot sem véve, hogy 
kitámolyogjanak a konyhából és egymást át
ölelve andalogjanak fel a lépcsőkön az éjsö
tét kastélyba, s keressenek egy üres szobát és 
egy megfelelő méretű ágyat!... Nem, ők kihí
vóan, éppen itt és így, mások előtt s velük egy 
fikarcnyit sem törődve kéjelegtek, de, döb
bentem rá rettegve (és felkapva a fejem), 
nehogy B. tábornok a kéj elmosódó hullám
zásai közepette észrevegye, hogy önfeledten 
bámulom, mintegy meglesem intim pillana
tait, voájőrködöm, s mindezt nehogy félre
magyarázza! — egy pillanatra N. sötét, su
nyi és gyanakvó szemébe meredhettem, ir- 
tózat fogott el és borzalom — mindez csak 
nekem számít kihívó és szokatlan viselke-
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désnek; itt, ebben a körben teljesen termé
szetesnek tűnik, az is lehet, minden sikeres 
vadászatot így ünnepelnek meg, örvendez
ve az elejtett vadnak és a vadásztrófeának, és 
amíg arról igyekeztem meggyőzni a blazír- 
tan figyelő, patkányképű N.-t, a hazai bör
tö n re fo rm o k  éceszgéberé t, ez t a volt 
kisinyevi elvtársai szerint is kicsinyes, 
bosszúálló, aljas és sunyi biboldósakált, 
hogy "nem, Drakulának nincsen patája, már 
hogyan is lehetne, hiszen a sötétség engem 
látogató, kísértő fejedelme nem ördög, s en
nek következtében természetesen kénkő- 
szagja sincsen, honnan is lenne? esetleg 
kripták és kínkastélyok illatfelhőit érzékel
hetné az, aki velem ellentétben ilyesmikre is 
tudna figyelni, de én mindég annyira be va
gyok szarva, bocsánat a kifejezésért, amikor 
megjelenik, hogy mindenre tudok figyelni, 
csak a szagjára nem!", s miközben ezeket 
hadartam behízelgő, lágy hangon, elkerülve 
a tábornok gyanakvó pillantásait, egyre a B. 
tábornok bugyiálarcos arca és a sikoltozó, 
kipirosodó leányzó kitátott szája lebegett e- 
lőttem, és amikor a fényben megvillant a 
részeg leány ragadozókéra emlékeztető, fog
pasztareklámra illő, szép, fehér fogsora, rá
jöttem, hogy abban, miszerint a homálygróf
nak patája van-e vagy nincsen, egyáltalán 
nem vagyok biztos, hiszen ez ideig egyszer 
sem volt érkezésem komótosan megvizsgál
ni Drakula lábait; hirtelen azt sem tudtam 
volna megmondani, ha a kíváncsi generális 
megkérdezi, hogy báli fekete lakkdpőt visel- 
e, vagy ellenkezőleg, fekete lovaglócsizmát, 
karmokban végződő vasmarkának szorítá
sát viszont már többször is érzékelhettem, de 
nem is tudom, miért, éppen erről semmi 
kedvem nem volt fölvilágosítani az egyre 
morcosabb N.-t, aki szerint — és ennyit leg
alább, ha bekerült történetünkbe, kénytelen 
leszek elmondani róla — afféle átnevelő in
tézetekké kellene átalakítani a Román Nép- 
köztársaság börtöneit, s az önállóság és a 
szabad akarat utolsó szikráit is ki kellene 
verni az osztályellenség végre rács mögé ke
rült alamuszi és aljas egyedeiből, mert csak 
így lehetnének újra hasznos, mert engedel
mes tagjai a szocializmust építő, új világot 
terem tő társadalm unknak; "persze ez a 
munka — hangsúlyozta kihívóan az álnok 
N. — nem könnyű, elvtársak, nehéz átnevel
ni ezeket a renitens disznókat, kulák állato
kat, imperialista bérenceket, fecsegő entel- 
lektüeleket, alamuszi kémeket, az egész osz
tályidegen áruló bandát, de meg kell leg
alább  k ísé re ln i, e lv tá rsak , s m indez 
természetesen sok álmatlan éjszakájukba ke
rül majd, mint ahogy nekem magamnak is 
sok álmatlan éjszakámba került az átnevelés 
programjának kidolgozása, de meg kell leg
alább kísérelni, elvtársak, még ha fáradság
gal és sok áldozattal jár is, mert az osztály
ellenség is ember, és meg kell adni neki az 
esélyt, persze én tudatában vagyok — fordí
tott egyet a szövegén —> hogy nehéz, igen 
nehéz lesz átnevelrú ezeket a disznókat, az 
imperializmus aljas bérenceit, az elhajlókat, 
árulókat és spionokat, de meg kell legalább 
kísérelni, elvtársak, hiszen ahogyan a szovjet 
állambiztonság nekünk mindenben példát 
mutató egyik vezetője, a lánglelkű Ládsz 
elvtárs is mondotta volt — a doktornő még 
emlékszik erre a Ládszra? —, mi nem egyes 
személyek ellen viselünk hadat, következés
képp nem a burzsoáziát mint osztályt sem
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misítjük meg, hanem egy elvet érvényesí
tünk, ráadásul sziklaszilárdan, ezért ha nyo
moznak, ne felesleges okmányok és felleng
zős stílusú irományok után kutassanak, ne 
azzal törődjenek, hogy mit mondott vagy 
pláné mit tett a vádlott a szovjet hatóság 
ellen. Ez majd csak azután lehet érdekes, 
először okvetlenül azt érdeklődjék meg tőle, 
hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozik? 
milyen származású? milyen nevelésben, ok
tatásban részesült? mi a foglalkozása? mert 
mindez mindent elárul, és azonnal nyűt és 
kérlelhetetlen proletár őszinteséggel és erő
vel csaphatunk le rá, mint a rétisas a kisegér
re vagy más rágcsálókra. Mi viszont — 
folytatta vezérdilijét a kitartó, szívós és kö
nyörtelen N. tábornok, és savószínű szeme 
kérlelhetetlenül meredt az őt különben külö
nösen nem kedvelő elsőtitkár elvtárs arcába 
— még adunk egy utolsó esélyt ezeknek az 
átkozott árulóknak, imperialista bérencek
nek, dögevőknek, ezekenek a minden szem
pontból visszataszító és gyanús elemeknek, 
és átneveljük őket!..."

Igen, ezt mondta metszőén N. tábornok 
elvtárs, és a román börtönök hamarosan po
kollá változtak, doktornő, kezdetét vette a 
rabok verése, kínzása, állandó vegzálása. 
Szadista és őrült vamzerek, elmebeteg ötle
teiket megvalósítva igyekeztek megtörni és 
megalázni a foglyokat, akikkel, ha nem vol
tak hajlandók azt mondogatni, hogy az a- 
nyám büdös kurva, vagy az Isten le van 
szarva, meg más efféle ökörségeket, meg
etették a saját ürüléküket is!... Minderről jó
val későbben egy Párizsba szabaduló  
ellenzéki író epésen jegyezte meg, hogy N. 
zsenialitása jó évtizeddel előzte meg a Mao 
zsenialitását, s így aztán Pitesti-en, Márama- 
rosszigeten, Nagyenyeden, Zsilaván, a Fe
hér kapunál és a román gulág más szigetein, 
jó évtizeddel a kínai átnevelő táborok bein
dulása előtt, megkezdődött a foglyok átne- 
velése!... Egyszer majd, talán nyugodtabb 
időben, az e téren szerzett megdöbbentő ta
pasztalatairól is beszámol a doktornőnek, 
aki Gelut, az ezredest és őt tartja, ki kell 
mondania, talán nem is minden alap nélkül, 
szánalomra méltó, beteg embernek, más 
megközelítésben mocskos fantáziájú szadis
ta őrültnek, mert nem ismeri a hírhedett N. 
tábornokot és famulusait!... Mit mond, hogy 
ebben is tévedek, ismeri? És hogy az egyik 
betegség korántsem kicsinyítheti a másikat, 
nem nagyíthatja, az azonban, hogy pontosan 
ilyenek voltunk, sőt még ilyenebbek, min
dent elárul a szisztéma milyenségéről, hogy 
patetikusabban fogalmazzunk, a rendszer 
természetéről?! Lehet, hogy a doktornőnek 
mégiscsak igaza van, de tudnia kell azt is, 
hogy ítélet nincs, ahogyan különben már 
Szent Ágoston is tanította! Bár az egyik hall
gat reá, mondotta a kereszténység nagy ne
velője, a másik megveti, és többen a gonosz 
módon hízelkedő bűnöket, mintsem az e- 
rény hasznosságait kedvelik, azonban Krisz
tus szolgáinak — akár királyok, akár feje
delmek, akár bírák, akár katonák, akár pro- 
vinöaiak, akár gazdagok, akár szegények, 
akár szabadok, akár szolgák, bármilyen ne
műek is —, ha a szükség úgy kívánja, még a 
legrosszabb és leggyalázatosabb államot is el 
kell tűrniük!... Igen, ezt mondta a nagy egy
házatya, akit még a mélyen tisztelt, egykor 
Spanyolországban tevékenykedő doktornő 
sem vádolhat mondjuk balos elfogultságok
kal; és nagyon érdekes az indoklása is, hi

szen sugárzóan jelenti ki azt is, hogy a bé
ketűrés által az angyaloknak legszentebb és 
legfölségesebb hajlékába és a mennyei biro
dalomba, ahol az Isten akarata a törvény, 
maguknak a legfényesebb helyet kell elké
szíteniük...

Hát nem úgy hangzik ez, mint az eljöven
dő kommunista aranykor? amikor majd 
minden szép lesz és jó lesz, sőt a legszebb és 
a legjobb lesz minden, s ha most még vannak 
is hibák és bajok, nem kis részben az élesedő 
osztályharc okán-jogán, ott majd megszűn
nek, elvtársak, de erre ő, bármennyire is i- 
gyekszik eltekinteni ettől, valahogy mindég 
N. tábornok vizslató tekintetét érezve ma
gán, semmit nem tud mondani, számára 
amúgysem létezik érvényes jövő! Vagy ha 
igen — és visszakanyarodva megint a darab 
időre kényszerűen elhagyott dáridóhoz, ezt 
N. tábornoknak is megvallotta akkor —> ez 
a jövő szörnyűséges lesz, hiszen Drakula e- 
lőbb-utóbb elragadja őt, s miközben a tábor
nok gúnyosan röhögött, megjegyezve, hogy 
"ehhez nekik is lesz még néhány kedves sza
vuk", s poharát az övéhez érintve ivott, ő 
elkerülve egyre gyanakvóbb tekintetét, újra 
B. tábornok női bugyival elfedett, de sejthe
tően kivörösödő arcára meredt, az ölében 
fickándozó leányzót figyelte, s mindennél 
hatalmasabb érzés fogalmazódott meg ben
ne: csak el innen, el!, miközben ismételten 
Drakula különös, őt megbabonázó tekintetét 
igyekezett minél pontosabban leírni a kíván
csi generálisnak, amikor az asztalukhoz tá- 
molygott a köpcös Albu ezredes, Pa un fő 
riválisa, N. egyik kegyence, és sírós hangon, 
türelmetlenül szakítva félbe őt, közölte, 
hogy "fáj, kimondhatatlanul fáj a feje, szag
gat, mindjárt szétmegy, ne röhögjük ki, de 
úgy érzi, hogy valaki beköltözött a fejébe, 
mindennek az az átkozott illuzionista az 
oka, ott van valaki az ő fejében és perfid 
módon, pökhendien irányítja őt, biztosan az 
itteni emberek átkozták meg, boszorkányok 
ezek a székelyek mindannyian, és különben 
is, ott, ahol állandóan az ördögöt vélik látni, 
és ahol mindennaposak a különféle mágikus 
praktikák, minden elképzelhető, ahogyan itt 
mondogatják sötéten, az egy jón kívül, meg
átkozták őt is, egészen biztosan megbűvöl
ték, beültettek valakit a fejébe, s az ipse ott 
csücsül mostan az ő beteg agyában, s röhög
ve őrli fel az ő maradék erejét és ellenállását, 
akaratát és személyiségét, és hamarosan át is 
veszi teljesen az ő irányítását, s ő kisebbség
ben marad, képzeljük csak el, a saját testé
ben, és ki tudja, mire készül az ő nagyha
talmú, fejében trónoló, átkozott vendége?..." 
"Elég — horkan fel N. tábornok, és arcán 
átsuhan a harag. — Elég!... Menjen és feküd
jön le, ezredes, maga ismét részeg!" "Ez nem 
így van, drága, szeretve szeretett tábornok 
elvtárs — emelkedett fel Albu, és sírósan 
meredt felettesére. — Ő most nem is ivott, 
nem mert inni, az ital hatása végzetes lehet 
ebben az állapotában, egyik pillanatról a má
sikra morzsolhatná fel maradék ellenállását, 
odavetve őt prédául a fejében basáskodó 
idegen bűnös szeszélyeinek, különös prakti
káinak." "Zöldségek — legyint az egyre tü
relmetlenebb tábornok. — Nincsen a maga 
fejében senki, Albu! Nyugodjon meg! Néz
zen rám. Lát engem?" "Hát hogyne látná a 
tábornok elvtársat?" — méltatlankodik Al
bu. "Na látja — szakítja félbe kedélyesen N. 
— És azt is tudja, hogy ki vagyok én? Nem?" 
"Hát persze, hogy tudja, ő..." Albu szúrósan



nézi a felettesét és izgalmában erősen veríté- 
kezik. "Na látja, hogy maga az! Ha valaki 
lenne a maga fejében, barátom, az honnan 
tudhatná, hogy ki vagyok én? Nem? Senki 
idegen nincsen magában, ezredes. Menjen, 
feküdjön le és aludjon. Ha kipiheni magát, 
majd megnyugszik!..." "És azt tudja-e, hogy 
én ki vagyok? — B. tábornok feléjük fordul 
és kedélyesen vigyorog; a lány tátott szájjal, 
csukott szemmel ringatózik az ölében. — Ha 
tényleg beköltözött volna az az idegen a ma
ga buta fejébe, Albu, az honnan tudhatná, 
hogy én tábornok vagyok és hadügyminisz
ter?!" Albu elfehéredík, mondani akar vala
mit, de nem tud megszólalni, rángatózva, 
kezével eszelősen csápolva zuhan le a földre, 
száját fehér hab lepi el. Gelu feláll, sarkát 
összevágva kér engedélyt a távozásra, én 
követem őt, még hallom, ahogy B. epésen 
jegyzi meg: "Gratulálok az embereihez, ked
ves N. Az egyiknek éppen idegenek költöz
nek a fejébe, a másik, ha kell, ha nem, Dra- 
kulát látja... Príma emberei vannak, meg kell 
adni!..."

Az eső ugyanolyan veszettül zuhog, a 
kastély ablakai továbbra is sötétek. Az eresz 
alatt állunk meg, egyszerre vizelünk, de sze
rencsésen befejezve sem megyünk vissza a 
konyhába. Gelu szótlanul dohányzik. "Mi 
van itt?" — kérdezi hirtelen. "Dáridó." "Azt 
látom, de mindenki megőrült?" — "Ezt te 
kell tudd — nevetek kesernyésen —, te vagy 
a rangidős." "A rangidős én vagyok! — jele
nik meg mellettünk váratlanul Albu és ko
moran bámulja a kert esőben hajladozó fáit.
— Menjetek el innét, fiúk — súgja bizalma
san, arcát dörzsölve. — Ez egy elátkozott 
hely, higgyétek el, egy elvarázsolt falu. Az 
ördögöt is többen látták itt." "És milyen nyel
ven beszélt, románul vagy magyarul?" Gelu 
bocsánatkérően vigyorog és visszamegy a 
konyhába. Albu legyint és botladozva indul 
a sötét kastély felé, egy darabig bámulom 
ingadozó alakját, aztán követem a társamat, 
de legszívesebben elfutnék, teszek is egy 
meggondolatlan lépést a terepjáró felé, de 
Gelu visszafordul, és elértve szándékom, 
megragadja a karom: "inkább gyere és i- 
gyunk még, és tudjuk meg, lesz-e szoba, ahol 
aludjunk?... Ez is jobb, mint az esőben ázni!
— terel befele a konyhába —, s az ördög 
miatt különben ne aggódj, mert..." Nem tud
ja befejezni a mondatot, hirtelen vágódik ki 
a csukott ajtó, és szinte ránk esik az a lány, 
aki az előbb még B. tábornok ölében fickán- 
dozott. Gelu utánakap, de nem éri el, a fél
meztelen leányzó zokogva és mezítláb rohan 
az októberi esőben át az udvaron, és hama
rosan eltűnik a kert sötét fái között, csak 
vízben cuppogó lépései hallatszanak, olybá 
tűnik, mintha valahol óriási üvegekből huzi
gálnák ki a gumidugókat. B. is megjelenik az 
ajtókeretben, vaksin bámulja a kert esőben 
ázó fáit és dülöngélve szólongatja a leányt, 
de az nem válaszol, eltűnik, már cuppogó 
lépteinek zaja is belemosódik az eső mono
ton zajába, B. legyint, visszafordul és int a 
cigányoknak. "A nótámat, bibasok!" — üvöl
ti. Előbbi helyünkre ülünk vissza, Gelu tölt, 
koccintunk, iszunk. "Nézzenek utána annak, 
hogy mi folyik itt — súgja sokat sejtetően N. 
tábornok. — Adnék néhány támpontot is, 
van itten egy nő, egy osztályellenség, tanító
nő, de vissza van minősítve, kirúgták a tan
ügyből, mert az ura épp börtönben van. B. 
nem tudni miért alkalmazta szakácsnőnek! 
Evvel a múlttal!... ó t  kellene kihallgatniuk!...

Biztosan sokat tud, ki kell szedni mindent 
belőle... Figyeljék, hogy mikor távozik, men
jenek utána, kapják d  és úgy istenigazából 
faggassák ki. Ez parancs!..."

N. elfordul és B. tábornokot fixírozza, aki 
a kozáktáncot szeretné eljárni részeg tisztjei 
gyűrűjében, de annyira be van rúgva, hogy 
képtelen megállni a lábán s állandóan a fene
kére ül a sáros padlón, de örökké feláll, újra
kezdi, az egész hdyzet nyilvánvalóan komi
kus, de senki nem mer nevetni, az is lehd  
viszont, hogy nem is tűnik fel senkinek? A 
zsivaj erősödik, mindenki egyszerre beszd, 
összefüggéstelenül fel-felüvöltenek, dano- 
lásznak, röhécselnek, a kitartó zenészek is 
állandóan újrakezdik a kozák tánc észbontó 
és vad dallamait, de mindhiába, mert B. tá
bornok már képtelen megállani a lábán. Gelu 
tölt, iszik, kivörösödik ő is, énekelni kezd, de 
én tudom, mindez csak játék, esd, álca; a 
világot becsaphatja, de engem nem; ő immár 
azt a középkorú asszonyt figyeli, azt az el
csapott tanítónőt, aki előzékenyen kínált 
meg valóban kiváló gulyáslevesével, és akit 
hamarosan ki kell hallgatnunk. Nem tudom 
miért, de rossz előérzetem egyre erősödik,

ismét remegek az idegességtől, előzőleg meg 
szeretném tudni, ki ez az asszony, de hamar 
rádöbbenek, erről itt senki nem tudhat felvi- 
lágosítást adni, hiszen mindenki részeg, s 
ráadásul a gyanakvó N. tábornok is eltűnik 
valamerre, noha én megmagyarázhatatlan 
módon továbbra is magamon érzem savó
színű szemének gyanakvó, vetkőztető pil
lantását, s a fokozódó idegességtől rázni 
kezd a hideg is, vacogok, hiába iszom egyik 
pohár bort a másik után s hiába próbálom B. 
tábornok Hartmann nevű, születésére nézve 
szász segédtisztjéből kiszedni, hogy ki ez az 
asszony. "A, Rebeka, ingatja a fejét, talán 
egyedül ő józan ebben a társaságban, de lát
hatólag nem hajlandó megosztani velem az 
informádóit, óvatosan csak ennyit jegyez 
meg, hogy rendkívül rendes, tisztességes 
asszony, csak tudja, főhadnagy, rettenetesen 
aggódik a börtönben lévő férje miatt, azt se 
tudja, szegény él-e, hal-e...”

Eddig jut a szófukar Hartmann őrnagy, 
amikor Gelu int, s észreveszem, hogy a volt 
tanítónő, kötényét levetve, ásítva indul el az 
ajtó felé. Gelu figyelmeztetően rámpillant,

felemelkedik, el sem búcsúzva a meglepett 
Hartmanntól, kábultan követem, az eső köz
ben mégiscsak eláll, hatalmas tócsák csillog
nak az udvaron, s a holdfényben komoran 
magasodik fel a különös, kivilágítatlan kas
tély, és egyik komor tornyában baljósán kezd 
huhogni egy nyughatatlan bagoly. Gelu az 
asszony után lép, el akarja kapni, de a sza
kácsnővé átminősített tanítónő, észrevéve, 
hogy mi őt üldözzük, bizonyára azt hiszi 
szegény, hogy részegek vagyunk, nem bí
runk magunkkal és meg akarjuk erőszakol
ni, rohanni kezd a sárban, mi utána, már a 
kert alattomosan elénkbetűnő fái és bokrai 
között caplatunk. "Álljon meg!" — kiabálja 
társam, előkapva pisztolyát. "Gelu, mit csi
nálsz, az istenért?" — rántom meg a kezét, 
így a levegőbe lő, az asszony dideregve for
dul felénk, "mit akarnak?" — kérdezi és sze
membe vágódik valahonnan szívfájdítóan 
ismerős, rettegő, sápadt arca, de mielőtt vá
laszolhatnék, Gelu üvöltve kezdi el, hogy 
"úgy is elmondasz mindent, vagy ott fogsz 
megrothadni, ahol az urad, az a lator, a Du- 
na-csatománál!" "Hát ott van az uram? — 
á lm élkod ik az asszony és csendesen sírni 
kezd. — Köszönöm, hogy megmondták, ed
dig azt se tudtam, hol van, évek óta nem 
kaptam hírt felőle!..." "Pofa súlyba!"— üvölti 
ideges társam. "Mit akarnak tőlem — törül- 
geti szemét az asszony —, öreg vagyok én 
már magukhoz, tiszt urak, nem gondolják?" 
"Mindent bevallasz, szuka! Milyen összees
küvés folyik itt? mindent bevallasz, vagy ha 
nem, szétverem azt a makacs fejedet!— kezd 
üvölteni artikulálatlanul Gelu és feléje ro
han. — Mi folyik itt? — kérdezi ordítva — 
mit tudsz az ördögről? Mért pontosan egy 
székely faluban jelenik meg az irredenta, 
horthysta ördög? Miért?" De mielőtt a félel
mében remegni kezdő, síró asszony vála
szolni tudna, váratlanul jelenik meg mellette 
az a magas, fekete köpenyes alak, aki néhány 
órával ezelőtt a faluban igazított útba, s akit 
Gelu (noha ráfogta a pisztolyát, de egy pilla
nat múlva érthetetlen és rá egyáltalán nem 
jellemző módon bocsánatot is kért ezért), 
saját bevallása szerint, már akkor sem látott, 
de én annál jobban, súg valamit a sírdogáló, 
megrémült asszonynak magyarul, nem ér
tem ebből a távolságból a szavait, Gelu pisz
tolyával hadonászva feléjük lép: "román ke
nyeret esztek, magyar disznók, beszéljetek 
emberi nyelven!" — üvölti, és képtelen va
gyok megkérdezni tőle, hogy most látja-e a 
fekete köpenyegbe burkolózó, magas, arisz
tokratikus idegent, mert társam összefüg
géstelenül kezd el rikácsolni, "mindent el
mondasz, amit tudsz, te kurva, bevallód 
még azt is, amit nem tudsz, hát mi van itt, 
összeesküvés? Rebellió? Népfelkelés?"— ki
tartóan capiat a bokáig érő vízben és sárban, 
a feltámadó szél a nyakába rázza a faágakról 
az esőcseppeket, tüsszent és felgyorsul, de 
furcsa módon nem éri el őket, ahelyett, hogy 
közeledne, megmagyarázhatatlanul távolo
dik, a magas idegen kiterjeszti a kezét, mint 
egy prédikátor, most olyan, mint egy hatal
mas fekete madár, s Gelu megpördülve a 
tengelye körül, végigzuhan a földön, ezen az 
elátkozott éjszakán immár másodszor, tehe
tetlenül fetreng a sárban, fel akar állni, de 
képtelen rá, mászni kezd tehát feléjük, ká
romkodik, én viszont mozdulni sem tudok a 
döbbenettől, meredten állok, mintha dpőim  
egészen egyszerűen beragadtak volna a cup-

folytatás a 18. oldalon
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I m á d s á g  a  B o l d o g a s s z o n y h o z
Hozzád, száll az imánk, Szűz Mária, kérjed az Istent 

és a te Szent Fiadat: népedet óvja meg itt, 
itt e hazában, amely már jó ezer éve mienk lett, 

itt, hol a róna s a hegy elkeveredve hever. 
Védőbástyájává vált ez a nép a Nyugatnak, 

hullt vér bőven, ahol kardot emelt a magyar.
Jött a tatár hada, rendre behódolt nagy tömegével 

sok képzett katona, haltak a harcosok ott.
Jött a török s a mohácsi csatában is ölte az embert, 

mégis a nép ereje újra virágba szökellt.
Volt baj az osztrák elnyomatással is éppen elégszer, 

Kufstein börtöneit nyögte magyar hazafi.
Majd. Trianonban az antant feldarabolta hazánkat, 

kisebbségbe szorult négy milliónyi magyar.
Náci fasiszták, Szálasi-féle garázda bitangok 

lőtték kéjesen a máshitű embereket.
S Don kanyaránál muszka mezőkön a sok-sok ezernyi 

honvéd teste pihen: égbe kiált ez a bűn!
Sztálin "atyánk" is, a legfőbb bolsi, megérte a pénzét: 

megtizedelte erőst jó oroszok fiait, 
és a rezsimjét tűrte nyugat, kelet "elvi" okokból, 

láncát hősi magyar rázta, de hasztalanul.
Nagyszerű költők, írók éltek az ősi hazában, 

párat felsorolok, jókora lista, ime:
Tóth Árpád, Ady Endre, Balassi, Juhász Gyula, Zrínyi, 

Gyöngyösi, Orczy, Virágh, Verseghy, Dayka, Vitéz,

Berzsenyi, Kölcsey, Bajza, Petőfi, Czuczor, Vörösmarty, 
Vajda, Arany, Amadé, Lisznyai, Tompa, Madách. 

Jöjjön a próza, a sort elkezdem Krúdy Gyulával,
Illyés, Jókai, Kós, Jósika, Széchenyi, Füst,

Mikszáth, Örkény, Rákosi, Herczeg, Gárdonyi, Molnár, 
Móricz, Vas Gereben, Fáy, Karinthy, Mikes.

És még sok-sok mesteri író élt e hazában 
és él most is elég: nincs kihalási veszély!

S nem szóltam még festőinkről és a tömérdek 
szobrászról s a zene hírneves emberiről.

Hát a tudósok? A  hírüket ismeri több tucat ország, 
Nobel-díjasok ők, — győz a magyar tudomány!

S mégis imánk, Szűz Mária, hozzád száll az egekbe: 
légy a mi közvetítőnk, védd meg a régi hazát, 

új ezer évbe vezesd el a népünk s akkor az ország 
szebb lesz, mint valaha! Istenem, óvd a magyart!

L é t a y  L a j o s  ú j  v e r s e s k ö t e t é r e
Új köteted bizonyíték: ihlete most is az ősi 

Erdély földje s a nép, innen e tiszta dalok.
Immár hatvanöt éve, hogy árad a vers a szivedből, 

átéltél ezalatt jót, szomorút eleget.
Versírásod a régi: a szép hagyományokat őrzi, 

s mégis új ez a hang, ritmusa, rímje leköt.
Kívánom, hogy tíz év múltán újra jelentkezz, 

és a baráti sereg lássa a friss köteted.
H ű feleséged az égből áldva tekint le a földre 

és bíztatva susog: "Abba ne hagyd, Lajikám!"

> > > »  folytatás a 17. oldalról 

pogó latyakba, Gelu most, utolsó erejét ösz- 
szeszedve, térdre emelkedik és pisztolyával 
hadonászva, érthetetlenül hörögve veszi cél
ba az asszonyt, s ekkor különös, megmagya
rázhatatlan, varázslatos dolog történik, egy 
nem is olyan titokban végbemenő csoda 
szemtanúja leszek, doktornő, ez az éltesebb, 
ijedt asszony a férfit utánozva kiterjeszti a 
kezét, mintha repülni akarna, azután elru
gaszkodva a földtől, botladozva, lassan, bi
zonytalanul, de mégiscsak a levegőbe e- 
melkedik — s amikor én a döbbenettől tátog- 
va, iszonyú erőfeszítéssel emelve föl a lá
bam, egy lépést teszek feléje— repülni kezd! 
Gelura pillantok, aki a sárban kúszva újra 
veszettül kezd lövöldözni, s ekkor a fekete 
köpenyes idegen felénk fordul, mintha csak 
most venne észre bennünket, figyelmesen 
néz ránk egy pillanatra, mintha Drakula pil- 
látlan, sötét szemébe merednék, érzem der
m esztő vasm arkának szorítását is a ka
romon, "te nem akarsz repülni, kisbojtár?" — 
kérdezi, és röhögni kezd, és gúnyos hahotája 
elnyomja a pisztoly dörrenéseit, s ott kereng 
az eső áztatta fák között a kertben, miközben 
a magas, arisztokratikus kinézésű, különös 
idegen, biccentve fordul meg és eltűnik a 
kert fái között, én már-már félőrülten a ré
mülettől, hipnotizáltan meredek a repülő 
asszonyra, már ott lebeg a kastély felett a 
levegőben és kitartóan száll a vörösen vi- 
gyorgó hold felé, s amikor Drakulát ellökve 
én is előkapom a pisztolyom és lövöldözni 
kezdek, a repülő nőt próbálva célba venni, N. 
tábornok ragadja meg a vállam.

Már meg se tudok szólalni, csak egyre a 
repülő asszony felé mutogatok pisztolyom 
füstölgő csövével, és elfulladva magyará
zom a döbbent tábornoknak, hogy "figyelje 
meg, nincsen árnyéka, nem vet árnyékot, ez 
nem is szakácsnő, soha nem is volt tanítónő,

ez egy bűbájos boszorkány, és ha nem vigyá
zunk, megront és elbűvöl és egy egérlyukba 
tüntet el mindannyiunkat!..." A fák között 
közben ismét köddé válik az ismeretlen, kü
lönös hatalommal bíró, fekete köpenyes 
alak, de az is lehet, ottmarad velem, beköltö
zik a fejembe, mint Albu ezredes fejébe az az 
idegen ipse, hogy ne legyen nyugtom többé 
soha. Igen, doktornő, azon az éjszakán ejtett 
foglyul, talán végérvényesen Drakula, és az
óta nem tudom eldönteni teljes bizonyosság
gal azt, hogy ki is vagyok valójában?! És be 
kell ismernem, hogy akkor végképp elsza
kadt a film, részegek járhatnak így italozás 
közben, egy idő után már nem is tudják, mit

beszélnek, kivel merre járnak és mit csinál
nak, mi több, másnap képtelenek visszaem
lékezni eme végképpen elveszített órákra, 
fogalmuk sincsen arról, hogy mi is történt 
velük!... Csakhogy énnekem nyolc teljes hó
nap törlődik ki, doktornő, egyszerűen nem 
tudom — csak mások elbeszélései, közlen
dői alapján kezdem bátortalanul rekonstru
álni —, hogy mi történt velem ez alatt a nyolc 
hosszú hónap alatt, mintha átaludtam volna 
240 napot!...

Egy bizonyos: én voltam és mégse én!
Mintha mégiscsak Drakula mása lettem 

volna. Mintha végképpen én lettem volna
ő!...^

És akkor kezdődtek a szintén nyolc hó
napig tartó különös repüléseim is.

Életének erről az elsüllyedő, bizarr sza
kaszáról is beszélnie kell a doktornőnek, le
h e te tt bárhol, D rakula érte  jö tt, vagy 
akkoriban már nem is kellett érte jönnie, 
mert akkorra már ő lett Drakula ? teljességgel 
megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan mó
don változva át a sötétség fejedelmévé, és 
régi énje, Nicolae Spiridon állambiztonsági 
főhadnagy-énje megszűnt, vagy csak aludt?, 
s miközben kényszerzubbonyban fetrengett 
az elmegyógyintézet vaságyán, ahova be
szállították abból a hegyi faluból, ott repült 
sötét mezők, viharos tengerek, kivilágított 
városok fölött az áttetszőén, mámorítóan 
tiszta levegőben, s először és talán utoljára 
zaklatott, zátonyra futó, szomorú életében, 
boldog volt. Igen, egy boldog vámpír!

És vadászott!...
Erről mindjárt szót ejt valamivel részlete

sebben is, most még csak annyit, hogy akkor, 
talán először életében: nem félt! Talán mert 
nem volt mitől vagy kitől félnie? Drakula is 
ő volt, nyolc teljes hónapra a sötétség fejedel
mévé változott át?... Igen, ilyui egyszerű, 
ilyen egyszerű lett minden.
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Was w ill das Weib?
A női entitás talányos, talányosabb, mint a férfi entitás. 

Ezt a köznapi életből is tudjuk. Van Freud Zsigmondnak egy 
érdekes mondása, Marie Bonaparténak írja: "A nagy kérdés, 
amelyre még sosem válaszoltak, és amelyre — hiába tanul
mányozom harminc éve a női lelket — magam sem találtam 
még választ: «Mit akar a nő?»" Was will das Weib? A talány 
azért lehetett régen a mainál is nagyobb, mert az ún. nőies, 
illetve férfias pszichikus vonásokat szigorúan kötötték a bio- 
logikumhoz. E téren a modem pszichológia nagyot lépett 
előre. Levált a mereven biológiai szemléletmódról. A nyugati 
világ nőmozgalmai és a harmadik évezred követelményei 
egyaránt inspirálják a feminin és maszkulin lelki sajátságok 
alaposabb elemzését. E munkák hozama annak a szemlélet
módnak az erősödése, mely sem a feminin, sem a maszkulin prin
cípiumokat nem köti szorosan a biológiai nemhez. Ezeket olyan 
in traps zieh és jelenségekként értelmezi, amelyek lényegében 
mindkét nemben megjelenhetnek, mint sajátos mintázatú 
energiák és irányultságok. Az adott kulturális sztereotípiák 
determinálják azt, hogy mit engednek és mit büntetnek, ha a 
jellegzetesen maszkulin princípiumok, azaz energia mintáza
tok megjelennek egy nőben vagy fordítva, a jellegzetesen 
feminin princípiumok megjelennek egy férfiban.

A maszkulinitás jellemzői az áthatolás, a célra tartottság, a 
direktség, az objektív analízisre törekvés. A gondolkodás- 
mód inkább racionális és lineáris. A külső világ felé irányul 
energiáival, ilyen teljesítmény központú a Western Spirit, a 
nyugati lélek. És tovább: a maszkulin elv az emberben kodi
fikálja a törvényt, rendszerbe foglalja a tudást, értéke a sze
mélytelenség, ő a tárgyilagos bíró és a logosz, maszkulin 
részünk válaszol a kihívásokra, aktív és kompetitiv, mind
egyre nekibuzdul és keresi a sárkányt vagy a szélmalmot, 
amellyel harcot kezdhetne és legyőzhetné. Fő törekvése a hata
lom és/vagy a teljesítmény. (...)

A  jellegzetes feminin princípiumok éppúgy nem szorosan a 
biológiai nemhez kötöttek, mint ahogyan a maszkulin prin
cípiumok sem. A feminin elv számára nem a hatalom 
és/vagy a teljesítmény a legfontosabb, hanem a kapcsolat a 
többi emberrel, a gyerekkel, a szülővel, a szeretővel, a férjjel, 
a barátokkal, a munkatársakkal stb. A feminin elv, illetve 
energiamintázat középponti formációja a reprodukció, az 
élet láncolatának továbbvitele, kicsit metaforikusán mondva: 
olyan barlang létrehozása, előkészítése, ahol az új lény meg
testesülhet, világra jöhet és biztonságban lehet. A barlang 
mint szimbólum az otthon biztonságát is jelenti és az anya
méhet is. Az energiák trendje divergáló, nemcsak az otthonra 
tered  ki, hanem a megtermékenyülés előzményeire, a csábí
tásra, a tetszeni akarásra stb. Nem azonos a fajfenntartás 
ösztönével. Az ösztön merev lefutású cselekvéssorban elégül 
ki.

További jellemzői a feminin elvnek a spirális gondolkodá
si stílus, az ember gondolkodása beleereszkedik a témába és 
körbe-körbe ússza, akár egy szigetet, de nem alkalmas egzakt 
definíciók megszerkesztésére. Kevéssé érdekli a femininitást 
a dominancia, inkább az alázatra hajlik, a vallások a feminin 
birodalomhoz tartozóak. Amíg a maszkulin elv törvényt szab 
és elválasztja a dolgokat jó-nem-jó, igaz-nem-igaz alapon, a 
feminin elv elfogadóbb a sötét oldallal, és igyekszik azt ma
gába olvasztani. A jungi pszichológia, amikor a személyiség 
Árnyék aspektusával foglalkozik, és nagy súlyt helyez arra, 
hogy lelkünk sötét felét megértsük és integráljuk — volta
képp a feminin elvet képviseli.

A feminin elv jelentős értéke az erős, ez itt a nyitottságot 
és játékosságot jelenti, ezek a kreatív folyamat lényeges de- 
mei. Alkímiai jelenség az erős hatás, az én-és-a-másik viszo
nyának  élesztője. Vagy a világban áram ló "dolgok" 
összevegyítése, a vegyülés katalizálása.

Részlet MOHÁS LÍVIA tanulmányából
(Fráter Erzsébet Szimpózium, Nagyvárad, 1997.)
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REFLEXIÓK 33.
Már a zene is globalizál?

A mai legdivatosabb szó a 
GLOBALIZÁCIÓ. Minden efdé 
halad, szinte valamiféle modem 
istenként tiszteljük ezt a folyama
tot. Pontosabban a valamikori 
végeredményt, amikoris az em
beriség egy nyelvet beszd majd 
(fdtehetően: az angolt!), egyetlen, 
mindent átfogó technikai világ
ban d  (standardok szerint), egy 
információs szisztéma részese 
lesz, egy nagy kultúra letétemé
nyeseként. Természetesen egyet
len szellemi, és mi több, egyetlen 
hatalm as lelki egységben fog 
majd élni. Nem értelmezem talán 
jól a globalizádó végső törekvé
sét? M eglehet. Ahány ember, 
annyi értelme, lehetősége, formá
ja van e bűvös modem IGÉNEK.

Azon töprengek, vajon újkele- 
tű-e ez a globalizádós törekvé
sünk, vagy csak a technikai d- 
vilizádó jóvoltából szakadt ránk 
hirtelen? Véleményem szerint 
már több globalizált világot ért 
meg az emberiség. Ezt úgy értem, 
hogy magának a világ fogalmá
nak is többféle változata volt. 
Hogy ne m enjünk vissza túl 
messzire az időben, elég megem
líteni a görög dvilizádó globali
zádós törekvéseit, sőt sikereit is. 
Aromái birodalom is egy kis vilá
got teremtett tdjes, akkori, mo
dern kom forttal és tökéletes 
globalizádóval. A keresztény Eu
rópa is globalizált világ volt. Min- 
denik felsorolt VILAGban (és 
milyen kevés pddát vettünk ala
pul) az EGY gondolata uralko
dott: a mindenkire kötelező EGY. 
És mindenik azon dőlt meg, hogy 
volt egy MÁS globalizált világ
nak a lehetősége is. A mi globali
zált világunknak is van egy új, 
globalizált világa, de még túl ko
rai annak felismerése, hogy mi is 
a MÁS, ÚJ, EGY. Akik a mostani 
globalizádótól félnek, azok szá
mára talán megnyugtató lehet a 
gondolat, hogy a sokféle globali
zált világ egyikét djük meg napja
inkban.

A kultúrát féltjük a globalizá
dótól, az egymástól eltérő szel
lemiségek arculatának elmosó
dásától tartunk, egyfajta lélek-

vesztéstől. A veszély kétségtele
nül reális, de a történdem tanúsá
ga szerint minden értéket átmen
tünk egyik globalizádóból a má
sikba.

A zene már anyagának abszt
rakt mivolta miatt is mindig haj
lott a globalizádóra. A gyermek
dalok két-három hangnyi meló
diája mindenhol a világon hason
lóan csendül fel, napjainkban is. A 
szórakoztató zene pár hangon 
mozgó dallamképzése csak a ze
nei körítés design mivoltában tér 
el a prim itív  hangzásnívótól. 
(Tessék csak meghallgatni: hány 
hangon is mozog egy divatos 
rockdallam?). Valamikor a penta
tónia magas kultúrája is globali
zádós jelenség volt, népdalaink 
ősi rétege még ebből a zenei össz- 
kultúrából származik. (Lám mi
lyen messzire kihat egy-egy zenei 
globalizádó!) A gregorián dal
lamvilág rendszere is globális je
lenség volt, hatása máig devenen 
lüktet az európai zenében. A ba
rokk korszak zenéje (művészete 
általában) szintén globalizádós 
tendendákat mutatott, hatása az 
akkori civilizált világra (értsd: 
Európa nyugati, nagyobbik felé
re) egyértelmű volt és EGYÖN
TETŰ. A modem zene pedig Eu
rópából indulva hatása alá vonta 
az egész földkerekség zenéjét, 
mindenhol ugyanazok a törekvé
sek, eredmények erősödtek fel. A 
modem zenei világ valóban glo
balizált. A folyamat a 20. század 
végére elérte csúcspontját, a tech
nikai globalizádó után szorosan a 
második helyen. Ez megnyugta
tó. Hogy miért?

A világ jdenségei azonos tör
vényeknek engedelmeskednek, 
ha egy folyamat elérte "cdját", ki- 
teljesedett, beindul az ellenreak- 
dó. Ez alól a globalizádó sem ki
vétel: m ind inkább teljessé válik, 
annál inkább átfordul ellentétébe. 
Dualisztikus világunk, gondol
kodásunk értelmében ez termé
szetes folyamat: a mindenre ki
terjedő globalizádó ezernyi kis 
egységet hoz majd létre. A zené
ben is bekövetkezik majd a kis 
egységek sokfélesége és ezek 
uralma. Biztosan lesznek kisebb 
társaságok, amelyek egyetlen ze
neszerzőt tisztelnek majd prófé
taként. És CSAK AZT AZ EGYET! 
Lesznek, akik majd egyetlen stí
lusra összpontosítják figyelmü
ket, tiszteletüket. A változatok so
ra kimeríthetetlen. De egyetlen 
dolog biztos: a zenei globaíizád- 
óból "pattannak" majd ki a zenei 
SZEKTÁK, hogy majd a 22. szá
zadban elinduljon egy újabb ze
nei globalizádó.

TERÉNYI EDE
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Mennyi múlhat egyetlen betűn!
Tófalvi Zoltán áprilisban megjelent hézagpótló munkájába, 

a skandináviai m agyarokkal készített 440 oldalas ÉSZAKI VÁL
TOZATOK c. rem ek interjúkötetbe is átvándorolt a nyom dai 
m anó pajkos betűcseréje. A kötet 271-ik oldalán úgy áll, hét 
nyelvről hét nyelvre fordítok. Nos, hét (7) nyelvről két (2) nyelvre 
fordítok szépirodalm at — verset és prózát —, s eddig 87 szerző 
m űveiből ad tam  ízelítőt a m agyar és a svéd olvasóknak (A 
HORISONT skandináv irodalm i folyóirat révén persze sok száz 
északi irodalom barátnak is, tekintve, hogy a svédek, dánok, 
norvégok közül igen sokan olvasnak egymás nyelvén.) Förjszke 
(Feröer nyelvére) és izlandira csupán nyersfordításokat készítek 
U tóbbin jövőre jelenik m eg Sütő András bátyám  Kék álhalálja.

A HELIKON m árcius 10-i (idei 5-ik) számában — megma
gyarázható m ódon — m ég egy nyelvvel gazdagodtam . A 15-ik 
oldalon ugyanis egy m éltatásban az áll, finnről is fordítok. Sajnos 
nem. Jávorszky Béla barátom  fordít finnről, jómagam ßnnorszdgi 
svéd szerzők novelláiból állítottam  össze egy kötetet Fehér éjszakák 
címmel, am i a vásárhelyi M entor gondozásában látott napvilá
got 1999-ben. Kétségtelenül innen ered a félreértés, ami külön
ben cseppet sem  ront a kiváló cikk egészén.

Az idén novem berben töltöm  be 65-ik életévemet, tehát azt 
hiszem , be kell érnem  ezzel a két nyelvvel — akár tetszik, akár 
nem. Viszont megígérem; ápolni fogom őket, s erdélyi nagyjaink 
svéd tolmácsolása mellett igyekszem  minél több svéd, dán, nor
vég, izlandi és feröeri szerzőt is m egszólaltatni anyanyelvűnkön.

A Budapesti Könyvfesztiválra megjelent Tranströmer-kötet 
u tán  a Széphalom  Könyvm űhely most szeptemberre tervezi 
Ingibjörg H araldsdóttir izlandi költő verseskötetének kiadását. 
Jelenleg pedig m ára  skandináv HORISONT anyagán dolgozom, 
melyben Kovács A ndrás Ferenc is szerepel.

MERVEL FERENC 
a stockholmi 
Népegyetem  nyelvtanára

PARTIUMI
KERESZTÉNY EGYETEM 
Nagyvárad
Egyetemünk az idén újra felvételit hirdet a már tíz éves 

múlttal rendelkező jól ismert szakokra, valamint több új, most 
induló szakra, ezért ezúton szeretnénk felhívni az Önök figyel
mét az általunk nyújtott továbbtanulási lehetőségekre.

A 2001. évben a következő szakokra
hirdetünk felvételit
1. Angol nyelv és irodalom
2. Angol nyelv és irodalom — Román nyelv és irodalom
3 . Egyházi zene
4. Filozófia
5. Intézményi menedzsment
6. Kereskedelmi és turisztikai egységek menedzselése*
7. Műszaki menedzsment az elektronikában*
8. Református vallástanár — Szociális munka
9. Református vallástanár — Német nyelv és irodalom
10. Tanítóképző — Idegen nyelv Jangol, német)*
11. Tanítóképző — Román nyelv
A rövidesen megjelenő hivatalos felvételi tájékoztatónk tar

talmazza mindegyik fentemlített szak részletes leírását, a felvé
teli vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat, 
valamint számos más hasznos információt is.

(A -gal jelzett szakokra csak abban az esetben tart felvételit 
az egyetem, amennyiben a felvételi beiratkozás megkezdéséig 
megkapják az ideiglenes működési engedélyt.)

Str. I. Antonescu nr. 27,3700 O radea/Nagyvárad
Tel.: 059-418-252, 059-418-244
Fax: 059-418-244
E-mail: partiumi@excite.com

Faiskola
A  rejtvény fősoraiban Weöres Sándor 

fenti című versének első szakaszát találja.

VÍZSZINTES; 1. Az első sor. 14. 
M egakadó. 15. Vegyész edénye. 16. 
Csíkszereda városrészéből való. 17. 
Londoni pénz! 18. Kiejtett mással
hangzó. 19. Ü dítő ital. 20. Bankba he
lyezett pénz. 21. Épületszám y. 23. 
P aci 24. Arat. 25. Esztendő. 26. Fran
cia arany. 28. ...Eden (Jack London). 
30. Indián törzs tagja. 32. Üzem. 34. 
Angol sikoly. 35. Menetelő! 36. N épi
es nyílás. 37. Asztal része lehet. 38. 
K rip ton  vegyjele. 39. Lombos nö
vény. 40. Száraz növényi szár. 41. Ar
gon és nitrogén vegyjele. 42. Zeusz 
kedvese. 43. A hátához. 45. Lón ..., 
kam bodzsai politikus. 46. Órómai vi
seleté van. 48. Fegyveres. 50. Kipling 
kígyója. 51. C ipészszerszám  52. Ja
vadalm az. 53. Centiliter, röviden. 55. 
N itrogén és alum ínium  vegyjele. 57. 
N yolckarú  tengeri állat. 58. Kerti 
m unka. 60. K eresztül. 61. Tengeri 
rabló. 62. Építőanyag, névelővel. 64.

Gumiz. 66. Pest megyei nagyközség
ből való.

FÜGGŐLEGES: 1. Ném án rosál!
2. Nyelvjárásban beszél. 3. Orosz író.
4. Hatalom. 5. Szélhűd és. 6. Ittrium és 
lítium  vegyjele. 7. Kiütés az ökölví
vásban. 8. Az atom  része. 9. Muzsi
kál. 10. Táplál 11. Oly zavart! 12. 
Török gépkocsik jelzése. 13. Női bece
név. 17. Vízből vesz. 20. Gonosztevő.
21. A rthur király regés szigete. 22. A  
második sor. 24. Sportmez. 25. Teljes. 
27. Felületére jegyző. 29. Bevarr! 30. 
Latin kettős betű. 31. Seprű alap
anyaga. 33. Kárt tesz benne. 35. Bif
láz. 39. Elsőszámú áramforrás. 42. 
Szintén. 43. Daewoo autótípus. 44. 
Személyes névmás. 47. Ellenérték. 48. 
Erdélyi megye. 49. Némaság, névelő
vel. 52. Fájdalom (latin). 54. Jósi. 56. 
Lao-ce izmusa, névelővel. 57. Brazil 
tagállam  58. Szemléltető kép. 59. Ké
sőre. 61. Kijár az elején! 62. Zavaros 
ÁFA! 63. H árom negyed Niké! 65. 
Kettős mássalhangzó. 66. Néma téka!

BO TH  LÁSZLÓ

A HELIKON 10. szám ában közölt, Kirakják a fát 
című rejtvény megfejtése: És kiszáradt hasábfák dönte
nek I Amint dobálják őket a vagonból.
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