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LÁSZLÓ FFY A LA D Á R

Emberek között
Hogy tud úgy fénnyel megtelni 
s kiürülni naponta a menny!
Azóta titokban hányszor nyitotta ki 
a lefele nyíló csapóajtót az Úr, 
s mondta fojtottan, féltve 
fiának: Na menj!...

Emberek között ez így megy örökre: 
lehulló alma, Y-érték, sík, és térmértan, 
s mindjárt kórusban filozofálnak.
De elég egy aszályos év,

egy kirabolt karám, 
egy bankrabló árvíz, és őrjöngő, 
éhes majommá visszaválnak.

Este és reggel közt karácsony, 
húsvét és pünkösd — 
minden befér.
Hisz egyazon színű a tűz, 
az erjesztett lőre, a felkelő 
nap és a vér.

Azóta titokban nyitja a lefele nyüó 
ajtót az Úr, és fojtottan, féltve 
súgja fiának: Ne menj!
M int neonreklám, itt lüktet egy fényjel: 
hol megtelik malaszttal, fénnyel, 
hol sötét a föld és a menny.

•  FALINAPTÁR
• Király László: Karácsony 2000
• Fodor Sándor novellája

•  A boldog királyfi (bábjáték)
•  Lászlóffy Csaba verse
•  Jancsik Pál: Mikes sorsa
•  Mózes Huba tanulmánya

•  Szőcs István jegyzetei
•  SERÉNY MÚMIA

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, M UNKATÁRSAINAK  
ÉS TÁM OGATÓINAK A HELIKON
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KIRÁLY LÁSZLÓ 
K arácson y  —  2000
A z  íróház berendezése
Nincs panaszom: végig sorson, kerten, 
bilincsbe magamat magam vertem.
Ma már pápaszemmel olvasom versem.

Számolom, milyen volt — ritka, gyakorta — 
északi, nyugati asszony-portya.

Magasból táruló ablakom alatt 
egy nemlett tanár én néha elhalad.

Kiáltani kéne hozzá megbocsátón.
Ám olyan fakó — nem tudja, hogy látom.

De nem láttam én sem, nem hallottam. 
Valami vizekben éltem holtan.
Fölkavarodott vörös habokban.
Vagy csupán hajadnak éke voltam.

Nem romboltam és nem alkottam.
Szélbe csapódó ablakokban 
lelked s életed huzata voltam.

ígyhát berendezem a házam.
Veletek — mert különben fázom.

Arc-képeteket hová tegyem?
Kik túlléptetek néhány halálon, 
egy-két istenen?

Nem nagy baj ez, ha nagyobb nincsen. 
Átlépett rajtunk valahány isten, 
nem óva vént, aprót, se nagyot.
Ezerszer — glóriásan — otthagyott.

Szememmel szemközt éppen Zrínyi. 
Odaszögeztem — Krisztust — s ottmarad. 
Nem lehet hozni-vinni — csak víni.
Néz, s nem bonthatok szét szobát és falat.

És az olló a régi alagsorból.
Elemészthetném vele a történelmet.
S nagyapám balkezes bicskája, nincs hasonló. 
Evőkés, fingókés, gyümölcsoltó: 
nem villog halált, csak kegyelmet.

S mit keres Kálvin Zrínyi mellett?

Árvalányhaj a szekrényemen.
Árva volt s vidám, s a haja velem.

Minden volt, t.i.jó volt nézni.
Úgysem tudnám már felidézni.

Hiányzik falamról régi kos szarva.
Ám lehet, elhagytam készakarva.

Minek a házba róka, medve, 
tehetetlenül, megöregedve?

Nohát, még egy-két folyondáros tányér, 
kinek az emléke verset írni ráér.

Koszorú, szerelem, ilyen, olyan szőnyeg — 
reggelente dúvadként kire ráköszönjek.

S hol rejteznek még a megíratlan könyvek?!

Elhagyom szóim — benéz a tél, látom. 
Folytatom — egyszer — még — hátha — 

lesz karácsony.

Álnak gondolat az ünnepi lázban:
Csak mezőm van, hegyem. Nincsen íróházam.

2000. nov. 20.

LÁSZLÓFFY CSABA 
A lk a lm i  v e r s
a h é t  é v s z á z a d  (b e ) fo ly á s á ró l

hazárdan
Te írod, semmi kétség. Tél. Latyak.
Az évszak (csapda? hogy megadd magad?) 
komor megvilágításban: közömbös 
ködszitálás, kutyanyál-esőöntöz 
sima aszfaltmezőt, a menny pedig 
ha belenézel, megmerevedik.

Nem fordulópont ez, mely életednek 
más irányt szabna, új utat — legfeljebb 
eszedbe ötlik egy-egy semmiség.
(faj, kismagyar! hét évszázad elég 
volt-e, hogy tejjel, mézzel jóllakasson?
Vagy hittel legalább! nehogy csak dac-hon 
várjon; rokkant, reszketeg végtagok — 
Hazafiságod okozat vagy ok?!
Nem mindegy. És az sem, hogy egy pókhálós 
könyv betűinek — "tetőinek" — áldoz
szélbe szóratott néped valahol---------- )
Nem mindegy: van-e s milyen az akol.
Hány lehetősíég, s nekünk mind kevés már, 
ha elfogyott a kedv s a dac, csak légvár 
marad — végképp hideg s túl józan évár, 
hogy törmelékből épüljön a végvár.

De ha már itt ez a kétezer hatszáz 
oldalnyi verses gyűjtemény, elbabrálsz 
a lapjaival (nem úgy, ahogyan, lám, 
kibabrált veled "O"!) — inkább lassacskán, 
nyugodtan, már-már megbékélni készen 
a fal felé fordulsz... (Azért azt mégsem.)

Fölény, brancsszellem és nagyvonalúság 
— puhatalp(ú)ak alatt csend, csak a szú rág — 
közönyös pengeként hatol belénk, 
a lelkek láthatatlan tömegén 
vágva magának utat, mint hazárd 
zsoldos-csapat — sa  zsákutcába zárt 
allegóriák, sziporkák, szóképeki?) 
megannyi hazátlanná vált kísértet.

Ó, ti egymás felé bandzsító, sülve- 
főve a jövőn osztozkodó csürhe! 
fönséges írótársak: ha fele 
életünk (vagy az egész már?) bele
épült — nem a fáiba, hanem a törzsbe 
(még hogy nem égig érő a fa zöldje!), 
komondor-komornyik-falka vagy Küklopsz! 
nincs örök Porta (ki mondja meg, mit hoz 
az újabb hétszáz esztendő?); nehogy 
mint elfáradt cselé rágódjatok 
— cseles élők és sok halott rokon — 
a céltalant megcélzó csontokon.

S aki remélte még, hogy odaát 
láztól, tébolytól megóvja magát? —
Vértől megtisztult évgyűrű-körök: 
férget forgató idő ha dörög, 
az imént-még-reggelből ki se látszol, 
elnyűhetetlen sugarakkal játszol, 
vad szerelmes! tart még a morfium, 
múltadon rágódva, görbedve bún, 
hiszed, hogy kiválasztott vagy örökre. 
(Fekhelyed emlékét bízd a rögökre.)

Na és, hogyha a szerkesztő lenyes 
az ágról, a törzsről — a kisügyes?!

"Én a költőkkel csinálom majd azt( 
amit akarok, nem a vers aggaszt."

Tökmindegy! bedugdosni bizonyos 
lyukakba ők-elméket, jó poros 
skatulyákba! —

Hé... melyik úr megyen 
Budára?... Volna úr más is?!...

Legyen.

Csak hát a széle-hossza futja-e! —
(Még ha a nehéz fát némelyike 
könnyebben forgatja is, mint csekély 
botocskát más.)

Szóval csekély esély.

1997.1.14.
Kántor Zsolt parafrázis

TÓTH ILONA 
É bredés u tá n

K-nak
Reggel volt már, s én beöltözve 
a keddbe, megadóan, mert mit 
tehettem mást, néztem a redőny 
résein keresztül az éjszaka lassú 
tűnését az égen: e komor és hűvös 
és józan haldoklást.

És otthoni szókat ízleltem a csendben, 
s a reggelemre rávetült hazám: 
illatot sejtettem suhanni a légben, s 
vártam a fénytől tavasz-ragyogást. 
Emberekre gondoltam, nékem kedvesekre, 
és idegenekre és fázós öregekre s 
egy tájra, mely örökkön ragyog: 
fényesítik a hullócsillagok, a nyár

s a gyerekkor, mely ím most 
rámtalált — ujjongtam, s szomjas 
lélekkel vártam, hogy elöntsön újra, 
ó, Istenem, öntsön el újra az a vágy, 
mi eggyé tett egykor azzal a világgal, 
mely ismerte az értelmes halált.

Az ablaknál álltam, s néztem 
ezt a reggelt, mely képtelen volt 
visszanézni rám; elfordult hát, 
hogy ne kérhessem számon, hisz 
nem ismerhet ekkora hiányt... 
mert itt volt a gyerekkor, mind a 
ketten tudtuk, de tooaillant, 
mert nem ismert reám: 
idegen voltam ismeretlen tájban, 
s ami enyém, itt nem találhat rám.
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Isten segíts! népeknek Istene! 
Tedd jóra munkássá e nemzetet, 
Hogy a mihez fog óriás keze,

Végére hajtson minden kezdetet.
Add, hogy mit emberész és kéz kivűiat, 
Ne várja mástól mint szerencsedíjat. 

Vörösmarty Mihály: Hymnus

Boldog új esztendőt!

JANUÁR
1 HÉTFŐ
2 KEDD
3 SZERDA
4 CSÜTÖRTÖK
5 PÉNTEK
6 SZOMBAT

7 VASÁRNAP
8 HÉTFŐ
9 KEDD
10 SZERDA
11 CSÜTÖRTÖK
12 PÉNTEK
13 SZOMBAT
14 VASÁRNAP
15 HÉTFŐ
16 KEDD
17 SZERDA
18 CSÜTÖRTÖK
19 PÉNTEK
20 SZOMBAT
21 VASÁRNAP

22 HÉTFŐ
23 KEDD
24 SZERDA
25 CSÜTÖRTÖK
26 PÉNTEK
27 SZOMBAT
28 VASÁRNAP

29 HÉTFŐ
30 KEDD
31 SZERDA

Újév
Ábel, Ákos 
Benjámin 
Angéla, Éva 
Simeon, Árpád 
GáspárMeny- 
hért, Boldizsár 
Attila, Etele
Szörény, Artúr 
Marcell
Melánia, Vilmos 
Ágota, Baltazár 
Ernő 
Veronika 
Bódog
Loránd, Aurél 
Gusztáv 
Antal, Antónia 
Piroska 
Sára
Sebestyén
Ágnes

Vince, Alfonz 
Zelma, Artúr 
Erik, Márton 
Pál, Saul 
Vanda, Paula 
Angelika, Zsolt 
Károly, Manassé

Adél, Emőke 
Noémi, Gálért 
Marcella

FEBRUAR
1 CSÜTÖRTÖK Ignác, Efraii
2 PÉNTEK Karolina, Aj
3 SZOMBAT Balázs, Nim
4 VASÁRNAP Ráhd, Andi

5 HÉTFŐ Ágota, Rich
6 KEDD Dorottya, D
7 SZERDA Tódor, Rómi
8 CSÜTÖRTÖK Aranka
9 PÉNTEK Apollónia, t
10 SZOMBAT Elvira
11 VASÁRNAP Dezső, Adói

12 HÉTFŐ Udia, Lük,
13 KEDD Ella, Fruzsii
14 SZERDA Bálint
15 CSÜTÖRTÖK Levente, Kol
16 PÉNTEK Julianna, Cí
17 SZOMBAT Álmos, Don
18 VASÁRNAP Komád, Elit

19 HÉTFŐ Zsuzsanna
20 KEDD Aladár, Zdi
21 SZERDA Eleonóra
22 CSÜTÖRTÖK Gerzson
23 PÉNTEK Szemere, A1
24 SZOMBAT Mátyás
25 VASÁRNAP Géza

26 HÉTFŐ Dénes, Edin
27 KEDD Ákos
28 SZERDA Elemér

JÚLIUS AUGUSZTUS
Péter, Boglárka1 VASÁRNAP

2 HÉTFŐ
3 KEDD
4 SZERDA
5 CSÜTÖRTÖK
6 PÉNTEK
7 SZOMBAT
8 VASÁRNAP

9 HÉTFŐ
10 KEDD
11 SZERDA
12 CSÜTÖRTÖK
13 PÉNTEK
14 SZOMBAT
15 VASÁRNAP

16 HÉTFŐ
17 KEDD
18 SZERDA
19 CSÜTÖRTÖK
20 PÉNTEK
21 SZOMBAT
22 VASÁRNAP

23 HÉTFŐ
24 KEDD
25 SZERDA
26 CSÜTÖRTÖK
27 PÉNTEK
28 SZOMBAT
29 VASÁRNAP

30 HÉTFŐ
31 KEDD

Annamária
Ottó
Korná, Soma 
Berta
Emese, Sarolta 
Máitta 
Donát 
Teréz, Ellák

Ruth, Vera 
Amália, Melina 
Lilla, Nóra 
Izabdla 
Jenő
Örs, Ulrik 
Henrik

Enikő, Ruth 
Elek
Frigyes, Cecília 
Emília, Alfréd 
ülés, Éliás 
Danid, Hdén 
Magda

Lenke
Kinga
Jákob
Anna, Panna 
Olga, Györk 
Szabolcs, Ince 
Márta, Bea

Judit, Jutta 
Oszkár, Hdéna

1 SZERDA
2 CSÜTÖRTÖK
3 PÉNTEK
4 SZOMBAT
5 VASÁRNAP

6 HÉTFŐ
7 KEDD
8 SZERDA
9 CSÜTÖRTÖK
10 PÉNTEK
11 SZOMBAT
12 VASÁRNAP

13 HÉTFŐ
14 KEDD
15 SZERDA
16 CSÜTÖRTÖK
17 PÉNTEK
18 SZOMBAT
19 VASÁRNAP
20 HÉTFŐ
21 KEDD
22 SZERDA
23 CSÜTÖRTÖK
24 PÉNTEK
25 SZOMBAT
26 VASÁRNAP

27 HÉTFŐ
28 KEDD
29 SZERDA
30 CSÜTÖRTÖK
31 PÉNTEK

Lehel 
Hermina 
Domokos 
Zita, Krisztina

Berta
Ibolya
László, Gusztáv 
Ernőd, Lóránd 
Lőrinc, Bianka 
Tibor, Zsuzsa 
Klára

Csongor
özséb, Marcell
Mária
Ábrahám
Anasztáz
Ilona
Huba

István
Sámud, Hajna 
Mirjam
Szidónia, Farkas 
Bertalan, Bártól 
Lajos
Endre, Rita

Gergdy, Kincső 
Ágoston, Mózes 
János
Rózsa, Róza 
Erika, Bella

SZEPTEMBER
1 SZOMBAT Egyed, Egon
2 VASÁRNAP Rebeka, Teodóra

3 HÉTFŐ Hilda, Szende
4 KEDD Rozália
5 SZERDA Lőrinc, Viktor
6 CSÜTÖRTÖK Zakariás, Ida
7PENTEK Regina, Ivor
8 SZOMBAT Mária, Adrienn
9 VASÁRNAP Aidám

10 HÉTFŐ Ákos, Hunor
11 KEDD Jácint
12 SZERDA Mária, Ibolya
13 CSÜTÖRTÖK Ludovika
14PENTEK Szeréna
15 SZOMBAT Enikő, Kató
16 VASÁRNAP Edit

17 HÉTFŐ Ludmilla, Zsófia
18 KEDD Titusz, Diána
19 SZERDA Hajnalka, Vilma
20 CSÜTÖRTÖK Frida, Mdinda
21 PÉNTEK Máté, Ilka
22 SZOMBAT Móric, Mór
23 VASÁRNAP Etelka, Tekla

24 HÉTFŐ Gdlért
25 KEDD Adorján, Kende
26 SZERDA Jusztina
27 CSÜTÖRTÖK Albert, Dómján
28PENTEK Véned
29 SZOMBAT Mihály
30 VASÁRNAP Jeromos

*OKTOBER
1 HÉTFŐ Malvin
2 KEDD Petra
3 SZERDA Helga, Joze
4 CSÜTÖRTÖK Ferenc
5 PÉNTEK Aurdia, A\
6 SZOMBAT Brúnó, Km
7 VASÁRNAP Amália

8 HÉTFŐ Etdka, Gitl
9 KEDD Dénes
10 SZERDA Gedeon
11 CSÜTÖRTÖK Gyöngyi
12 PÉNTEK Miksa
13 SZOMBAT Kálmán, E
14 VASÁRNAP Lívia, Beat

15 HÉTFŐ Terézia
16 KEDD Gál, Auréh
17 SZERDA Hedvig
18 CSÜTÖRTÖK Lukács
19 PÉNTEK Nándor
20 SZOMBAT Irén
21 VASÁRNAP Orsolya, Ti

22 HÉTFŐ Tilda, Előd
23 KEDD Gyöngyvér
24 SZERDA Salamon, R
25 CSÜTÖRTÖK Blanka
26 PÉNTEK Demeter
27 SZOMBAT Szabina
28 VASÁRNAP Simon, Tas

29 HÉTFŐ Melinda, S
30 KEDD Kolos
31 SZERDA Farkas, Zei



HELIKON

FODOR SÁNDOR

Boldog karácsony
Gyermekkoromban nem nélkü

löztem. Szüleim nagy beosztással él
tek ugyan (házra takarékoskodtak), 
de arra vigyáztak, hogy hiányt lehető
leg ne szenvedjek. Édesanyám—nyu
godjék békességben— nem volt a leg
kiválóbb szakácsnő: Boldog emléke
zetű Édesapám nemegyszer kifakadt 
egy-egy sóüan ebéd után, ha négy- 
szemközt maradtunk: Látod, fiam, 
ezért mondják a franciák barbároknak 
a németeket. Mert nem tudnak főzni. 
Mint anyád.

Pedig mégsem volt egészen igaza, 
hiszen volt egy pompás étel, amelyet 
mindig remekül készített el Édesa
nyám: a szalonnával spékelt marha
bélszín dtrommártással-makarónival 
és egy kevés rozsdás zsírral meghint
ve. (Tizenöt éves koromban ettem 
utoljára: a háborút követő években 
m ár fényűzés-számba ment volna, 
utána meg az én jó Anyácskám elfelej
tette a receptet, vagy egyszerűen nem 
volt kedve hozzá. Es még valami volt 
nálunk (gondolom, másoknál is) — 
csodálatos.

A karácsony esti vacsora.
A főtt füstölt kolbász, reszelt tor

mával. Mert ha angolszászéknál pél
dául a pulykasült járja karácsony 
estére, a mi tájainkon a főtt kolbász 
volt és maradt is a divat. Az én csalá
domban mindenképp. Ne tessék mo
solyogni, igaz, hogy a főtt kolbászt 
nem különösen bonyolult elkészíteni, 
mégis: nem mindegy, milyen füstölt 
kolbászt tesz az ember főni a lábasba
— és meddig főzi. Édesanyám rend
szerint december 20-a táján vette meg 
Burján Ignáctól (Csíksomlyó messze 
földön Wies, Prágában tanult hentes 
és mészárosától) a frissen füstölt házi
kolbászt, hogy három-négy napig 
még szikkadjon a kamrában. Aztán — 
a főzés! Ha idő előtt kiszedik a lobogó 
vízből, nyers marad, de ha tovább 
hagyják benne, akkor még a lélek is 
kifő belőle, vízízű lesz, ki-kihasado- 
zik. Ugy kell azt főzni, hogy íze-zama- 
ta maradjon. Úgy főzte Édesanyám is 
egy évben egyszer, karácsony estén. 
Máskor is ettünk ugyan főtt kolbászt, 
hiszen majdnem évente vágtunk disz
nót, de az soha sem sikerült olyanra, 
mint a Burján Ignác féle, mert Édesa
nyám ki-kispórolt belőle valami fű
szert, bár az is előfordult, hogy túl
fűszerezte, és akkor főzött belőle, ami
kor a kolbász már száradni kezdett a 
kamrában. A karácsony este azonban
— tökéletes volt. Frissen (délután) re
szelt tormával és foszlós bélű kenyér
rel, vagy kaláccsal. Erdő illatú, ma
gam hozta karácsonyfa mellett. Mert 
tizenkét-tizenhárom éves koromtól 
már igencsak tevőleges szerep jutott 
nekem is a varázslatos estére, f it vá- 
lasztottam-vágtam, vittem haza a fát 
a Nagysomlyó oldaláról. Édesanyám 
ugyanis a lucfenyőt szerette áradó, 
kellemes illatáért — szemben a "jobb 
körökben" kedvelt fehérfenyővel. Azt 
mondta ugyanis erről, hogy olyan, 
mint egy gyönyörű csokor művirág. A 
vacsorához már előbb hozzájárultam: 
én ástam hozzá kertünkből a tormát, 
október vége felé; nyirkos pincénkben 
jól elállt a szentestéig, nem fonnyadt 
meg, friss maradt. Kivált, mert nyir
kos homokba tettem.

Csodálatosak voltak ugyan ezek a 
karácsonyi vacsorák, de valamiért né

mi szorongással vártam: Szinte me
netrendszerűen kitört ugyanis dél
után az égiháború nálunk, noha esté
re, amikor a karácsonyfán kigyúltak a 
gyertyák és a csillagszórók, minden 
rendbejött és megbékélten ült le az 
asztal mellé mindenki. De előtte...

Közvetlenül előtte, nem tudom 
pontosan, mi történ (hetett) otthon, 
mert kora délután, olykor már délben 
úton voltam a Nagysomlyó felé. Eza
latt Édesanyám süteményt készített és 
tormát reszelt. Frissen jó ugyanis a főtt 
kolbász mellé a reszelt torma. Édesa
pám igencsak viszolygott a tormare
szeléstől, ilyenkor rendszerint fát 
aprított a fáskamra előtt, elrakta, vizet 
hordott, tett-vett a ház körül. Csípte a 
szemét a torma. Valószínűleg Édesa
nyámét is, mert amikor hazaérkeztem 
a fával, már csapkodott és kiabált, 
hogy neki elege van, ő elmegy, pedig 
a süteményt egyszer se égette oda, de 
a szeme igencsak kipirosodott volt 
így ment ez évről évre, amíg rajtunk 
is végig nem gázolt a háború: Édesa
pám rendszerint m ár Mikuláskor 
szívta a fogát, hogy Istenem, megint 
jön a karácsonyi haccacáré. Pedig más 
ünnepeink is voltak, a gyöngyvirágos 
húsvét, a töltött káposztás pünkösd, 
Édesanyám ezek előtt is sütött-főzött, 
de nem emlékszem, hogy egyszer is 
csapkodott-lármázott volna közvetle
nül az ünnepen, vagy előtte.

Az utolsó főttkolbászsos, frissen 
reszelt tormás karácsonyestém 1943- 
ban volt, amikor ajándékul (mindmá
ig) egyik legkedvesebb könyvemet 
kaptam, a Kalevalát, Vikár Béla fordí
tásában. Minden a szokott forgató- 
könyv szerint ment ekkor is: a kol
bászvásárlás, a tormareszelés (csap
kodással, majdnem-dvódással), vé
gül a megbékélt öröm a karácsonyfa 
mellett és "Mennyből az angyal..." — 
végül a felejthetetlenül ízes, hagyo
mányos vacsora. Akkor még nem sej
tettük, hogy a következő közös kará
csonyesténk elmarad.

Édesapámat 1944 tavaszán beWv- 
ták katonának.

Jómagam ugyanez év szeptember 
2-án vonultam be.

Édesanyám — a kiüresítési pa
rancsnak engedelmeskedve, meg az
tán félt is— szeptember 8-án az utolsó 
vasúti szerelvények egyikével elme
nekült Csíkból húgával, annak család
jával és szekérrel nem rendelkező 
szomszédainkkal együtt.

Karácsonykor éppen a keszthelyi 
kórházban voltam, immár gyógyul
tan, vérmérgezés es lábműtétem után; 
az ápolószemélyzetnek segítettem a 
sebesültek (honvédek és hadifoglyok) 
ellátásában. Igaz, karácsony estén a 
kórház többi katonabetegével-ápoltjá- 
val együtt én is kaptam csirkesültes, 
hideg főttkolbászos-tepertyűs- süte
ményes szeretetcsomagot Keszthely 
lakossága jóvoltából, de a legnagyobb 
ajándék, ami még váratlanul is ért, az 
lett, hogy megtudtam, hol találhatom 
meg a Dunántúlon Édesanyámat. 
Lám, ezért nem panaszkodhatom erre 
az első, családon kívül töltött kará
csonyestémre, ha hiányzott is az ott
honi hangulat, a magam vágta fácska 
illata — és természetesen a főtt kol
bász is, frissen reszelt tormával. A 
szokásos csapkodás-kiabálás is Hány- 
zott, annyira vágytam a szüleim után.

Egyébként néhány nappal karácsony 
előtt töltöttem volt be 17-ik évemet. A 
nagy ajándék, a jó hír ellenére — még
is árva karácsonyom volt a 44-es. Utá
na azonban felpörögtek  az ese
mények Már december utolsó napja
iban kéthetes egészségügyi szabad
ságot kaptam, hogy meglátogassam 
Édesanyámat. Aztán bevonultam a 
századomhoz, ahol nemsokára kez
dődött a több mint két hónapon át 
tartó rettegésem, elveszített, fél pár 
egyujjas kesztyűm m iatt Aztán jött a 
front, elfogyott a Haza, következett a 
fogság és május 31-én elbocsátottak a 
székesfehérvári hadifogolytáborból.

A családból elsőnek érkeztem ha
za. Nagymamám, aki végig Somlyón 
maradt, beköltözött üresre kitakarí
tott házunkba. Ő fogadott. Bútoraink
ból, holm inkból m indössze egy 
kulcstartó és néhány könyv maradt 
meg (köztük a Kalevala és Arany Já
nos összes műveinek a nyolckötetes 
kiadása is).

Napszámba jártam, és tanultam: 
ősszel magánvizsgát tettem a gimná
zium Vll-ik osztályából, majd régi 
osztálytársaimmal együtt iratkozhat
tam be a középiskola utolsó évfolya
mára.

Augusztus végén hazajött Édesa
nyám is a menekülésből. De mi lehet 
Édesapámmal? Semmit se hallottunk 
felőle. Édesanyám majd minden este 
elsírta nekem: "Látod fiam? Nem is 
tudtuk, müyen boldogok vagyunk, 
amikor még együtt volt a család. Ki 
tudja, látjuk-e még Édesapádat?"

Mit mondjak? Nagyon nehezen 
éltünk. Édesanyám a falubelieknek 
varrogatott ugyan, de nekem abba 
kellett hagynom az időnkinti napszá
moskodást, mert kezdődött az iskola. 
Ám ahol legnagyobb a szükség— leg

közelebb a segítség: egy s,zelíd októbe
ri napon megérkezett Édesapám is. 
Amerikai fogságba esett, és miután 
ezek szabadon engedték, az oroszok 
nem fogták vissza. Ősz szakállával 
igencsak öregnek tűnt, pedig mind
össze 49 éves volt így aztán O is mun
kába állt, de a pénzzel, amit keresett, 
messzire nem jutottunk.

Október vége felé eszembe se ju
tott, hogy tormát ássak a kertből, pe
dig lett volna bőven. Remény sem 
volt, hogy karácsonyra kolbászra te
gyünk szert: Burján Ignác sem nyitott 
még a háború után, különben sem na
gyon láttunk húsfélét hetek múltak el 
anélkül, hogy üyesmihez jutottunk 
volna, bár nem mondhatom, hogy 
éheztünk. Anyáron, koraősszel össze- 
napszámoskodtam vagy három zsák
nyi krumplit, aztán némi paszuly- 
zöldség-tojás, sőt szalonna is került 
Csíkmenaságról, ahonnan kedves

barátom és osztálytársam, Károly Ár
pád szülei hozták be nekünk, hiszen 
Árpád nálunk volt koszt-kvártélyon. 
Csakhogy a karácsonyt Ő is otthon 
töltötte.

Amikor néhány nappal az ünnep 
előtt megjegyeztem, mennyire sajná
lom, hogy idén elmarad a karácsonyi 
főtt kolbász. Édesanyám legyintett: 
"Hadd csak, a legnagyobb öröm, hogy 
ism ét együtt lehetünk! Istenem , 
mennyit sírtam én most egy éve!", 
majd derűsebben: "Most legalább a 
torma reszelése sem sírat meg!", Vala
melyik doboz aljáról némi lisztet sze
dett elő, valamicske cukrot is talált, és 
nagy boldogan ígért nekünk egy kis 
süteményfélét. Abban megállapod
tunk: idén szalonnás tojásrántottát va
csoráz nk  karácsony estén. És ránk 
virradt december 24-e. Karácsonyfa- 
díszeink eltűntek ugyan a múlt őszön, 
de kora délután mégis elindultam a 
Nagysomlyóra. Kisbaltám sem volt, 
mint eddig, de csak kis facskát szán
dékoztam hazavinni, ezt pedig meg
teszi a bicska is. Úgy is le tt alig fél 
méter-hatvan centiméteres fenyőfacs- 
kát vágtam ki és vittem haza. Egy 
üres, papírral kitömött virágcserépbe 
állítottam, és néhány vattacsomóval 
díszítettem: előkerült egy szál gyer- 
tyácska is valahonnan, azt rádrótoz
tam a hegyére. Közben— féltem. Vár
tam, mikor kezdődik a kötelező csap- 
kodó-kiabálós szertartás. Ám ennek 
nyoma sem volt Inkább derű és bé
kesség áradt — valamint süteményü- 
lat. Márvacsoráhozkészültünk volna, 
amikor lutheránus Édesanyám kiadta 
a napiparancsot: Mindhárman elme
gyünk a Somlyói Máriához éjféli misé
re, hogy hálát adjunk, amiért a Fenn- 
való épen hazavezérelt. De idegeske
dés-csapkodás, hangos szó nem volt. 
Megdicsértek szép ldcsi fenyőfácská- 
mért. Aztán a Károly Árpád szüleitől 
kapott szalonnából a Mama levágott 
három szeletet (magának egészen vé
konykát, mert "én úgysem szeretem"), 
majd épp törölgette a tepsit, amikor 
bekopogtak.

Burján bácsi volt, Burján Ignác, a 
hímeves hentes. Hosszúkás barna pa
pírba csomagolt valamit tett le az asz
talra. Nem ült le, sietett:

— Boldog ünnepet kívánok. Idén 
nem vághattam az üzlet számára, 
gondoltam, hozok a magaméból egy 
főzetre valót. Fogyasszák egészséggel.

Kezet csókolt Édesanyámnak, 
megölelte Édesapámat, engem is.

— De Burján úr... — szabód ott 
Édesanyám —, mivel tartozunk?

— Ne tessék sértegetni — szólt 
vissza a vendég, és elment.

Mégis főtt kolbászt vacsorázunk 
ezen a karácsonyestén is!

— Nem ástál tormát — pillantott 
rám Édesanyám.

— Nem tudtam... nem is remél
tem, hogy lesz ami mellé — mentege
tőztem, Édesapám azonban rám ka
csintott, mintha mondta volna: Sebaj. 
Gyorsan lábasba került a két szép szál, 
friss füstölt kolbász, soha olyan fino
mat! És soha olyan boldog, csapko
dás- és dvódásmentes karácsonyes
tét, mint amit annyi hányattatás után 
végre újra együtt tölthettünk! Éjszaka, 
a templomba menet, miközben Édes
anyám éppen egy ismerős asszonnyal 
beszélgetett, Édesapám a fülem- be 
súgta:

— Jövőben se kell tormát ásnod, 
fiam. Majd szerzünk mustárt a kol
bász mellé. Tudod, hogy csend és bé
kesség legyen a házban!
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OSCAR WILDE

A boldog királyfi
M IKES LAJOS fordításának felhasználásával

S zerep lők :  
Boldog királyfi 
Fecske
I. színész
II. színész 
ÜL színész

IV. színész 
Színésznő 
Szőke fiú 
Barna fiú 
Rendőr 
Járókelő

Professzor
Lovag
Hölgy
Gyufaárus lány 
Drámaíró

(Árnyjáték. Vízpart, nádas, 
három különösen magas nád
szállal. Egy lepke röpül át a szí
nen. Aztán egy fecske vág át hir
telen, de visszafordul, lassan ke
ringeni kezd a nádszál körül. A 
lepke jön, incselkedik, tovaszáll. 
A fecske leszállna a nádra, de az 
meghajlik, így marad a körbere
pülés.

A szín fokozatosan elsötéte
dik, a nádast borzolja a szél, a 
fecske a levegőben, mintha hely
ben, lebeg. Hallatszik a fecske
dal):

Holdfény vont aranyba!
Csillagok közt láttalak.
Hadd pihenjek nálad:
Könnyeid ne hulljanak.
Tovább szállók holnap
Valóságos hazámba,
Álombéli hazámba:
S megjövök tavasszal.
Csak a szívem marasztal.

(Ámyjáték vége. A szín kivi
lágosodik: egy csatornákra épült, 
emeletes házas kisváros valahol 
Európában.

A csatornán átvivő híd alatt 
vándorkom édiások vernek ta
nyát. Csak két kisfiú maradt a 
holmik mellett, a többiek valahol 
benn vannak a városban. A tér 
b a lo ld a lán  h ata lm as o sz lo p  
emelkedik, a tetejében szobor le
het, egyelőre lepel borítja. Most 
érkeznek a város elöljárói, szim
metrikusan elhelyezkednek az 
oszlop két oldalán, a két kisfiú 
leskelődik, figyel.)

Némajáték.
A lepel lehull a szoborról, a 

szónokok emelvényre kapasz
kodnak, egyesek merev testtar
tással, mások széles gesztusokkal 
beszédeket m ondanak, aztán 
meghajolnak, a jelenlevők tapsol
nak. Elvonul a sokaság.

Érkezik a vándortársulat, el- 
ámulnak a ragyogó szobron. Né
majáték vége.

A gyerekek egymás szavába 
vágva mesélik, mit láttak, hallot
tak. Egyszerre beszélnek, alig le
het egy-egy szót megérteni, "az 
örök boldogság szépsége", "a 
fennkölt emlékezet", "illendő 
polgári jelképezet... vagy gépe
zet"— ilyen foszlányokat hallani. 
A komédiások felgyorsítva, ko
mikussá torzítva eljátsszák — új- 
rajátsszák  — a szob oravató  
ünnepséget.

Színészek (szintén egymás 
szavába vágva):— íme a boldog
ság ékes szobra. A szépség múl
hatatlan ábrázolása. Mert az a 
szép, ami maradandó.

Érkezik a rendőr.
Rendőr — Mit keresnek ma

guk itt?
Színésznő (kedvesen): — Pi

henünk egy keveset, vándorszí
nészek vagyunk.

Rendőr — Itt nem lehet pi
henni, a hely nem arra való. Nem  
maguknak való... Zavarják a vá
ros nyugalmát.

Színésznő: — Csak két napig 
vagyunk még, amíg a vásár tart...

Rendőr — Szedjék a sátorfá
jukat. Azonnal!

I. Színész: — Hadd töltsük itt 
még ezt az éjszakát...

Rendőr. — M egm ondtam , 
punktum.

(A színészek szó nélkül sze- 
delőzködnek. Középen átrepült a 
fecske a színen, aztán ellenkező 
irányban visszarepült. Körülre-

Eüli az oszlopot. Aszobor lábánál 
száll. Bóbiskol.)

I. színész: — Na, Isten hoz
zád, boldog királyfi.

II. színész: Mi is boldogok 
voltunk itt, de ez másoknak nem 
tetszik.

III. színész: — V isszajö
vünk...

IV. színész: — ... Luca napján! 
II. színész: — A gyerekek 

merre vannak?
III. színész: — Rossz pénz 

nem vész el... Tudod, jól, hogy 
mindig előreszaladnak.

(A gyerekek az oszlop mögé 
és egymás mögé rejtőztek. A tár
saság elvonultán visszavacko- 
lódnak az előbbi táborhelyre. 
Egy kabáttal takaróznak. Alusz
nak. Néhány pillanatig nem tör
ténik semmi, aztán megszólal a 
fecske.)

Fecske: — Úgy látszik, beállt 
az esős idő... pedig a délután még 
egy felhővel sem találkoztam. To
vább kell sietnem, pedig olyan 
aranyos volt ez az éjszakai szál
lás. Hiába, ez az éghajlat nem ne
kem való. És mit ér ez a szobor, 
ha még az esőtől sem véd meg? 
No... Milyen ritkásan és nagy 
csöppekben hull... — csőrével 
törli a szárnyát, dohogva: — De 
várj csak, találok én valami ereszt 
ebben a városban.

Szőke fiú (költögeti a mási-

(bábjáték)
írta EGYED EMESE
kát): — Te... Sír a boldog szobor.

B arna f iú  (félálom ban 
dünnyögve) — Sír? ...Álmodsz.

Szőke fiú :—Miféle fecske? A 
fecskék már rég elmentek.

(Aszóké gyerek bámul, aztán 
visszabúvik a kabát alá. A fecske 
a híd karfájára száll, onnan nézi a 
szobrot.)

Fecske:— Szeretném tudni, 
hová vetett a sorsom... Ki vagy 
te?

Királyfi: — A boldog királyfi 
vagyok. Nem látszik?

Fecske: — Boldog? M iért 
sírsz hát akkor?

Boldog királyfi: —... Szobor 
vagyok.

Fecske: — Nem ember?
Boldog királyfi: — Ember, de 

már nem élek.
Fecske: — Nem?!
Boldog királyfi: — Vagyis 

már csak szoboréletet élek.
Fecske: — Szobor... életet? 

De... könnyed van, hangod is 
van... és én hallom a szíved dobo
gását.

(A gyermekek fölkeltik egy
mást és meglepődve figyelnek.)

Boldog királyfi: — Gyere kö
zelebb. (A fecske a vállára száll.) 
Amikor még eleven voltam, és 
emberi szívem volt, nem ismer
tem a könnyeket. A gondtalanság 
palotájában éltem... oda a szomo
rúság be sem léphet. Naphosszat 
a kertben játszottam a pajtásaim
mal, és este én kezdtem meg a 
táncot a nagy csarnokban...

Fecske:— A táncot? Én szere
tek táncolni, egész nyáron egy 
nádszál körül táncoltam...

Boldog királyfi: — A kertet 
magas kőfal vette körül, de én 
soha nem kérdeztem, mi van a 
falon tú l,.... elégedett voltam. Él
veztem az életet.

Fecske (tűnődve): — Az volt 
a boldogság...

Boldog királyfi: — Ma in
kább azt mondanám: boldog tu
datlanság.

Fecske: — Hogyhogy...? Nem 
értem. Magyarázd meg jobban, 
én nem tudom kitalálni. Tudod, a 
gondolkozás mindig elálmosít.

Boldog királyfi: — Engem 
boldog királyfinak neveztek, és 
erről nem lehetett lebeszélni sen
kit.

Fecske: — Jó..., tehát te vagy 
a boldogság szobra... azért is tet
tek olyan elérhetetlen magasra. 
Azért borítottak be aranyfüsttel! 
Aranyfüst...

Boldog királyfi: — Nem va
gyok boldog... Megláthatok in
nen magasról minden rútságot és 
nyomorúságot...

Fecske: — És szomorúságot.

Boldog királyfi: — Szomorú
ságot, igazad van. Tehetetlensé
gemben folynak a könnyeim. 
Miért látjuk a bajt, ha nem tudjuk 
megszüntetni? Es ki vagy te, kicsi 
éjszakai vándor?

(A fecske hallgat. Árnyképek 
piramisokkal, szfinxszel, pálma
fákkal, madárrajokkal. Zene. A 
zene lehalkul, a képek egybemo
sódnak, a fecske vallomása hal
latszik.)

Fecske hangja: — A fecskék 
szent madarak. Halott királyok 
sírkamráiban pihennek, és titok
zatosan viselkednek: mintha ér
tenék a világ valamennyi cso
dáját. M inden évben északra 
szállnak a nyár idejére, aztán ha
zarepülnek a napfényes délre, 
ebben a kétlakiságban, ebben a 
kétféle nyár közötti sok-sok re
pülésben telik el apró életük. És 
szeretik a társaságot.

Fecske (a szoborhoz fordul 
bizalmasan): — A nádszálat sze
rettem, de belefáradtam a nézés
be. Mert csak nézni lehett, szólni 
egyetlen szót sem szólt hozzám, 
pedig egész nyáron át udvarol
tam neki... A nádszál ingatag. A 
nádszál csak magával törődik, 
bármüyen szép is, és a nádszál 
nem szólhat.

Boldog királyfi: — A szobor 
nem mozdulhat... De messze in
nen egy kis házat látok. Nyitva 
van az ablaka. Egy asszonyt lá
tok, ott varrogat az asztal mellett, 
csupa tűszúrás az ujja.

Fecske (halkan, álmélkodva): 
— Azt is látod?

A boldog királyfi: — Még a 
gondolatait is... A kisfia gondola
tait is.

Fecske: — Van kisfia?
A boldog királyfi: — Ott fek

szik a kisfia betegen... (felélén
külve, határozottan:) — Segíteni 
fogok rajtuk.

Fecske: — Hát, sajnos, nem 
vagy te orvos. Nekem  pedig 
nincs pénzem orvosságra, (hall
gatnak)

Boldog királyfi: — Fecske-
Fecske: — Mit parancsolsz, 

arany bálvány?
Boldog királyfi: — Fecske, 

fecske, kicsi fecske... Hallgasd 
csak:

Kardom markolatján
látsz csiszolt rubintot...
s mivel nem mozdulhatok
ez lesz, amit rád bízok!
Fecske: — Nem értem...
Boldog királyfi: — Vidd el a 

rubintot annak a kisfiúnak. Az 
édesanyjának, ő majd tudja, mire 
fordítsa. (Ámyjáték — pirami
sok, zene.)

Fecske (belefeledkezve nézi 
az ámyjátékot. Az halványodik. 
Zene): — Várnak rám Egyiptom
ban. A barátaim fel s alá repdes- 
nek a Nílus fölött, és beszélget
nek a lótuszvirágokkal. Nemso
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kára aludni térnek a nagy király 
sírjába. Tudom, hogy ott van a 
király is színesre festett koporsó
jában. Sárga patyolatba burkol
ták a testét, fűszerekkel bebal
zsamozták.

Boldog k irályfi (elszomo
rodva): — Az is király volt...

Fecske:— Annak a királynak 
sárgaköves lánc van a nyakában, 
a két keze pedig sápadt, mint a 
hervadt levél.

Boldog királyfi: — De itt, 
ezen a királyon... ugye segítesz 
rajtam?

Fecske: — Nem értem... Va
gyis értem, de a kisfiúkra harag
szom, engem a nyáron is megha- 
jigáltak kővel a molnár fiai ott a 
nádas partján.

Boldog királyfi: — Legyél a 
követem.... küldjék abba a kicsi 
házba boldogságot.

Fecske: — Hát... a kedvedért 
megteszem. Pedig olyan hűvö
sek az éjszakák. (Csőrével dol
gozik a kardmarkolaton, aztán 
elrepül. Hallatszik a fecskedal):

Holdfény vont aranyba!
Csillagok közt láttalak.
Hadd pihenjek nálad:
Könnyeid ne hulljanak.
Tovább szállók holnap
Valóságos hazámba,
Álombéli hazámba:
S megjövök tavasszal.
Csak a szívem marasztal.
A fecske elsuhan a sötétben, 

csőrében, mint egy csillag, meg
csillan az ékkő. A kis házat lát
juk, berepül az ablakán. Aztán 
egy emeletes ház látszik, kivilá
gított ablakokkal, erkéllyel.)

(Erkély-jelenet.)
Lovag: — Milyen csodásak a 

csillagok. (A leányt közelebb 
vonja magához. A szemébe néz): 
— És milyen csodás a szerelem 
hatalma!

Hölgy: — Persze, persze... 
Csak azt sajnálom, hogy még 
nem készült el a báli ruhám. Más 
varrónő után kell néznem.

A fecskével visszaérkezünk a 
szobor terére. (A rendőr ránd- 
gálja az alvó fiúkat.)

Rendőr: — Mit kerestek itt, 
nem megmondtam, hogy állja
tok odébb?

Két fiú: — Álmodozunk a 
boldogságról... (csibészesen): 
Álmodik a nyomor!

Rendőr:— Tisztulás! (Sajnál
kozva teszi hozzá): Ez a regula.

(A két fiú nézi a fecskét: lát
szik, hogy melege van. Belebu
kik a vízbe. Kiszáll. A járókelők 
megállnak):

Professzor — Kérem szépen, 
ez az úgynevezett bukófecske, 
amely nem költözőmadár.

Két fiú (elszontyolodva): — 
Mi azonban peniglen csak köl
tözzünk egy házzal odébb.

(A fecske didereg a híd karfá
ján.)

Boldog h ere eg:— Vizes a tol
lad!

Fecske: — Kimelegedtem a 
repüléstől. (A királyfi vállára ül, 
ott beszél lázas élénkséggel): — 
A fecskék a piramis belsejében 
laknak, a régi királyok sírjában. 
Nem félnek a színes múmiako
porsóktól, a sárga gyolcsba te
kert hajdanvolt Irályoktól. Mint 
az alvók, olyanok. Te is király vol
tál?

Boldog királyfi: — Az vol
tam, olyasmi.

Fecske: — Téged miért nem 
temettek piramisba?

Boldog királyfi: — Itt az 
nem szokás... De látod, szobrot 
formáztak belőlem: egyesek szá
mára a gazdagságot, mások szá
mára a méltóságot, ismét mások 
számára az örökké tartó ifjúsá
got jelképezem.

Fecske:—Igen... Nemértem. 
De beszélj, olyan szépen be
szélsz, melegedik a szívem a 
hangodtól.

Boldog királyfi: — Am íg 
nem voltál mellettem, nézeget
tem a várost. Még a padlás
szobába is beláttam.

Fecske: — Jaj-
Boldog királyfi: — Fecske, 

fecske, kicsi fecske, a város túlsó 
szélén egy ifjút látok, színdara
bot ír.

Fecske: — Színdarabot... Éé- 
értem... (nem érti)

Boldog királyfi: — Ha nem 
történik valami, a teleírt papiro
sokkal fűt be az a tehetséges fiú.

Fecske (hirtelen észbe kap
va): — Van még egy kardod?... 
Bocsánat... rubintod?

Boldog királyfi: — Az nin
csen, de nézd: a szemem értékes 
zafirkő Indiából: vidd el neki az 
egyik zafirszememet! Ha eladja 
az ékszeresnek, az árából vesz 
magának tüzelőfát... És befejez
heti a színdarabot.

Fecske: (hadarva) — Várnak 
rám Egyiptomban... Holnap fel
repülnek a barátaim a második 
zuhataghoz, a víziló ott hever a 
vízinövények között, gránittró
nusán ott őrzi a csillagokat. 
Memnon isten. Amikor meglátja 
a hajnalcsillagot, felkiált örömé
ben!

Boldog királyfi: — Fecske, 
fecske, csak még egy éjszakára... 
Csak még ez egyszer légy a kö
vetem.

Fecske: (m agának , szin te  
suttogva) — Déli verőn lejönnek 
a víz szélére inni a sárga oroszlá
nok, zöld fényben villog a sze
mük, mint az ékkő...

(Csőrével kicsippenti a ki
rályfi szemét és elrepül. Vissza
felé a tornyok fölött kiabálja:

Fecske: — Indulok Egyip
tomba! Egyiptombaaa!...

Boldog királyfi: — Voltál? 
Odaadtad?

Fecske (mint akinek máshol

jár az esze): — Hideg van... Való
sággal tél van, és érzem a hófel
hők szagát.

Boldog királyfi (félbe akarja 
szakítani): — Odalent a téren...

Fecske: — Egyiptomban me
legen süt a nap a pálmafákra... A 
krokodilusok az iszapban lustál
kodnak... A pajtásaim Baalbek 
templomában raknak csoportos 
fészket, rózsaszínű meg fehér 
galambok nézik őket. Ez — a ve
rebek hazája...

De én a folyókat szeretem.
A nádast, a sárga lepkét.
Mert mulandók!
És a sivatagot szeretem,
A homokot, a kőépítményeket,
Mert időtlen idők óta

megvannak.
Boldog királyfi: — A téren 

egy kislányt láttam...
Fecske: — Elhiszem, elhi

szem! De én most elrepülök, az
tán jövő tavasszal visszatérek 
hozzád...

Boldog királyfi: — Odalent 
a téren egy kislány álldogál, 
gyufaárus lány. Gyufáit nem 
tudta eladni: beleejetette a vízbe, 
látom, hogy fázik, mégis fél ha
zamenni... Van még egy ékkö
vem!

Fecske:— De királyfi! Itt ma
radok nálad, ha kell, még egy 
éjszakára, követed is leszek... De 
a szemedet csak nem vihetem el.

Boldog királyfi (szomorúan, 
komolyan): — Kérem..., paran
csolom.

Fecske (elröppen, visszatér. 
Lelkesen hadarja:): — Azt hitte a 
gyufaárus lány, hogy valami 
szép üvegcserepet kapott tő
lem... vagyis Tőled.

Boldog királyfi (felsóhajt
va): — Most már elmehetsz ál
maid déli honába, kicsi fecském.

Fecske: — Ha visszajövök, 
hozok neked két szép drágakö
vet azok helyébe, amiket elaján
dékoztál... A rubin pirosabb lesz 
a piros rózsánál, és a zafir olyan 
kék lesz, mint a széles tenger... 
De hiszen te már nem is látsz... 
nem mehetek el tőled. Itt mara
dok a közeledben örökre.

Boldog királyfi: — Mesélj..., 
mesélj.

(Árnyképek, zene)
Boldog királyfi: — Fecském, 

milyen csodás dolgokról me
sélsz nekem... De már boldogta
lan vagyok, ha nem tudom , 
hogy segíthetek. Repülj keresz
tü l a városom on, és aztán  
mondd el, mit láttál. Vagy in
kább máris vegyél magaddal va
lamit az aranyozásomból.

(Némajáték. A fecske lassan, 
darabonként lefejti és elhordo- 
gatja az aranylemezeket a városi 
szegényeknek. Hullni kezd a hó. 
Ott gubbaszt a kopott királyszo
bor vállán.)

Boldog királyfi: — Ma in

dulsz... Fölkészültél?
Fecske (halkan, de csengő, 

tiszta hangon): — Nem Egyip
tomba megyek. A halál házába 
készülök, (szünet) A halál az 
álom testvére, ugye?

(Besötétedik, hull a hó. Pilla
natokig csak a sűrű havazás lát
szik.

A színészek jönnek.)
II. Színész: — Hogy megvál

tozott ez a tér! Hova lett az az 
aranyos szobor?

II. Színész: — A boldogság 
szobra.

Járókelő: — Jaj, hát azt rég 
lebontották és beolvasztották, 
úgy megkopott. A tolvajok le
lopkodták róla az aranylemez
kéket! Még a drágaköveket is a 
kardjáról meg a szemüregéből.

III. Színész: — Beolvasztot
ták?

Rendőr. — Nem volt már 
szép, nem illett rá a név...

Szőke fiú: — Olyan jószívű 
mosolya volt, egy fecskét meg is 
babonázott!

Barna fiú: — Emlékszem! 
Még a fagyok után is körülötte 
röpdösött.

Járókelő: — Ez rejtélyes szo
bor volt, még szíve is volt neki! 
Meghasadt a hidegtől.

Rendőr: — Nono. Miről be
szélnek maguk itten?

Barna fiú: — Az ilyen szívek 
szeretetet adnak. Elpusztíthatat- 
lanok.

IV: Színész: — És ... mi lett 
azzal a kismadárral?

A gyufaárus lány: — Én lát
tam a télen egy mesebeli fecskét, 
hozott nekem ajándékot.

Drámaíró: — Nekem is, és 
remélem, utolérte még az utolsó 
hajót a kikötőben.

R endőr — Fecske — hajót?!
Színészek: — Játsszuk in

kább el a madár és a szobor tör
ténetét!...

A kisfiúk (behúzódnak a híd 
alá): — Játsszuk!

(Hallatszik a fecskedal. Hal
kul):

Holdfény vont aranyba!
Csillagok közt láttalak.
Hadd pihenjek nálad:
Könnyeid ne hulljanak.
Tovább szállók holnap
Valóságos hazámba,
Álombéli hazámba:
S megjövök tavasszal.
Csak a szívem marasztal.
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fEÜ ÉN U  MÚM ill 174
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:  r\ru \n
járm át megunva olajra lép Fekete Vince 2UUU

K U TI CSO N G O R

Z w e i  U n g a risch e  T anzen
Fanyalgó
(Felsőbusattyekerenci kanászos) 
Hjaj, ha ide, hjaj, ha ide 
szült az édesanyád, 
háromszor vert téged át a világ: 
Mohács, Trianon, ötvenhat, 
döntőbe' kapott ki 
az aranycsapat.
Magyar legény, magyar legény, 
be szép vagy, ha búsulsz, 
s bánatodba keser' borokba fúlsz, 
szegény magyart mindég bántják, 
döntőbe'vertek meg ■ 
a szittya árják.

Hej be messze, hej be messze
Pesttől Amerika,
hiába mennék én immár oda,
Mohács, Trianon, ötvenhat, 
soha többé nem lesz 
aranycsapat. V án dor é ji  d a la

Kamatyoló
(ősi táncszó Ószűzeteléről)
Duhaj tschikósch hoppla!
Wir spréhen auch európénis, 
Tradíciónk is van 
mégis, dögive!

Gulyásleves, egri weinen, 
szegedi piros paprika!
Balaton partján sok barna 
magyar kislány szívből 
mondja: szeretem!

Halászbástya, Árpád íjja, 
madzsaros muzsika, Ixj-haj! 
Wir sind alles zum verkau f  
plasztik álom kísért 
hazug reménnyel!

He, vásott ár-hely, 
csuhaj duhaj kocsmák, 
poshadt borok, 
árvíz szagú utcák, 
s ti puha angyalkák, 
szendék, szüzek, s
— de hagyjuk, 
lendíteném előttetek toliam, 
de elittam a fattyút:
csak szójátékokat gyártott már 
s botiok, mint a vak tyúk.

— Imigyen szól vándorunk, 
a vár tövében, ott lent,
s transzközépi fájdalmaktól 
a falra cifrát öklend. —

Nyálam sárral keveredik, 
testem izzadságtól nyirkos, 
oly transzilvánul érzem magam, 
s ez egy poétának gyilkos; 
hol vagytok, ti régi asszonyok, 
Tündék, Ildikók, Dianák és Teklák, 
s főleg ti, csillagszemnek,
Erikák és Kingák, 
kiktől a forró csókok között 
nevetve loptam a szikrát?
Hej te cudar város, 
becsület nélkül, ingben 
hagylak itt, feledve, 
szittya hold fényében feredve.

— Mondta, s elveszett 
a csontzörgető szélben, 
egy poéta, ki itt járt 
ezerhétszáznégyben. —

Bodor Anikó rajzai

ORBÁN JÁNOS DÉNES
1999. m á rc iu s  31.

Király Laci bátyámnak

Hermannstadt felé fut 
egy fél fekete zseb.

Megdrágítják a vodkát —  
egyre nehezebb.

S már kéne napi hét ded, 
hogy lengjünk túli tejben.

De csak nézzük az árakat, 
s megüt a guta helyben.

Találomra bekopogtatunk 
nyilvános házak ablakán.

Elkurvult régi szeretőink 
megsajnálnak talán.

Költők, írók meg váteszek 
kiérdemelt jutalma ez.

Reszket a kéz, de naiv torokra 
már csak a csapvíz permetez.

S jó  lenne, ha nem volna drága, 
ám így csak egyre nehezebb.

S Hermannstadt felé csak lohol 
az üres fél fekete zseb.

V á g yvers

a H erm en eu ta  A s s z o n y h o z
Visz a vonat, megyek utánad, 
talán ma még dekonstruállak

Csak erről szólhat ezentúl énekem: 
egy szép Hermeneuta Asszony kell 
énnekem.
A  nagy Hermeneuta asszony, ki nem 
mens-
csak re- s dekonstruúl, 
s az intertextus fénye ráragyog 
midőn poémám 
kulminál.
Ó, trágár pozitivista rimák, 
lényetek ósdi élvezet, 
másért mond perverz, hő imát 
a neoszövegkörnyezet.
A  Hermeneuta asszony struktúrája, 
az kell énnekem minden 
foneto-grammatikai 
immanens nyelvi szinten.
S míg kataforáit markolásznám, 
anaforiát egyre nyalnám, 
só, az immanens lényeget, 
mely ott a mélystruktúra alján.

S ha volnék Gadamer 
ő lenne Gada Mary 
referenciám kéri, 
devalvált perdita 
a neve Derr Ida.

Ó, csakis, csakis erről szól költeményem, 
pardon, a textusom: 
az elváráshorizonton áll, 
s én megdugom.
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FEKETE VINCE VERSEI Válogatás a Csíkszeredái költői verseny anyagából.

V illa n e lla
a z  A r a n y  K a n c á h o z
szolidka Villa Negra 
az Arany Kanca kégli 
lakói Lilla Bella

madám Debella Nella 
s a csatakanca Méri — 
nem ír a ténta penna
bötüje illan él ha 
az Arany Kanca kégli 
szolidka Villa Negra

s lakói Lilla Bella 
bő érdemit regéli 
villog a pajzs s a vella
s a szusz jaj illan el na 
"csak gyakja ahol éri!" — 
farolja Lilla Bella
"ez az ez az ehe bella!" 
s a csatakanca Méri — 
üzemel cirka della 
az Arany Kanca kégli

P ü n k ö s d i  bú csú
Orbán János Dénesnek 
Farkas Wellmann Endrének 
és a Nyelvkerületnek ajánlom 
az innapokra

Mútkó jövök Bukareszta 
S nem vót gyilét nálam 
Hát ecce csak vine szupra 
'Te dihol tu állat!"
Montam menyek konkubina 
Baszáshez lesz véle 
Na jó észt így nem mondám ki 
Cstütam azt hogy ércse
Időmet elkonszumálta 
S százezerhez rólam 
A banknótát elluálta 
Vegye ás ár hóttan
Mentem aztán konkubina 
Két kil Murfatlarral 
Százkettedik lesz e tyizda 
Idén teával
Házassági csertifikát 
Nem kell tőlik nékem 
Nem még kellnek ilyen fikák 
Nem még ülök tétlen
Csakhogy ez a konkubina 
Mond és mond és zicse 
Nem dö nekem többé tyizda 
Me csóré a micsem

Deszkurkörec az még vagyok 
Bizti rám votálnál 
Effélékre rá se szabok 
Töpik és tövábbáll
Nem futáltál velem rinya 
Váj és áuleu
így hát vegyed búcsúimat 
És nem i lóve jú

K in te c s e l
(Mellékdalka)
Nem még megyek Bukareszta 
Inkább igen Budapeszta 
Csálok én ott dalni 
Nem leszek én vátrás pesztra 
Sze ungur vagyok vaj mi!

E m lé k v e r s z
Numele meu je Bidiga 
Prenumele Ilona 
ln Menestur lokujeszk 
Si pe tyine te zsubeszk

A  s z e n tg y ö r g y i  
fo k ló r b ó l
(monostori gyűjtés)
Nu ménünké tyizdá zabot 
Nics csiresét sem megymagot 
Hússal élőkáa vércse 
Hogy a száját fel ne sércse 
’Mózes Attila szíves közlése alapján

A  m a g á n o s  f e n ő
(A Fenekedések c. ciklusból)
Sántha Attilának ajánlom 

Dong az ár dél i főd 
Reng a Kárpác-ugar 
Hondasereg rajta 
Diszkőzik és rivall
Elton John és Rembó 
Masírozik itten 
Szakad le a nagy ég 
Konfettizik Isten
Hej te csuda székel 
Há' mé' hagyod el téged 
Meg kellene lékel- 
Ned a szemétséget

Ó sok vátrás disznyó 
Ó te féreg féreg 
Fenekedek s nagykanállal 
Eszen meg a méreg

H im n u sz  
ö n m a g á h o z  
(ö n d ic s - v á l to z a t )
Költő vagyok, 

mit érdekelne 
a pénzem maga?
De nem volna szép, 
ha égre kelne a 
dollár s márka 
árfolyama 
*
(szerelmes himn/dal változat)
Estve jött a parancsolat,
Vijola szív téged alatt.
E szép tavaszi iccakán 
Valaki asszem fart kap ám.

(H o n fiú i v á l to z a t )
Hol vattok székelek?
Áráéit híttam rátok.
Hogy
Mit es szólanátok.
Nosza, rajta, várok!

A  m e s s z i  tá v o lb a
Amálkának küldi Kemál 

Itt születtem én egy 
paraszti kis házba 
hol a lónyerítés 
hozott engem lázba

elmerülök itten 
emléked gyomrába 
(bugyigódba kutakottam 
s combjaid odvába)
sutba vágva vártam 
kortyingatván decim 
gyöszte vissza nálam 
szívem peniciliny
csődöd a testemnek 
mint zaba a lónak 
fáradt alfelemnek 
szék a lenyugvónak
karjaimba várlak 
mint legyet a dara 
s többet nem istállók 
Árnál gyere haza

U tó z m á n y
És ha jönnél 
— néhol — 
tőlem rózsát 
kapói

K ö ltő -d á c s iá d a
Gyere ide székel 
Fogd a sátorfádat 
Virágoztasd szépen 
Kommun iszt-hazádat
írjál szeretkezzél 
Honfiúi dölyffel 
Engedd el magadot 
Ne gondolj a görccsel

Dézs és Csauseszku 
Rab István és Péter 
ők  mutassák néked 
Mit zúgjon az éter
Nyóctól legyen villany 
De mindenik esten 
Szavalják a versed 
Még ma Szkomicsesten
Lesz majd sajt és hús is 
Lesz még pungás csürke 
Virslit falva nyeljen 
Sert az éhes csürhe

Pionír és sólyom 
Tapsolással telve 
Lozinkákat szóljon 
Vad mitingre kelve
Tíz év távolából 
Legyen az mi nincsen 
Virág nyüjon minden 
Miccsen és bilincsen

E p itá f iu m
Itt nyugszik László Noémi. 
Meghalt.
*

Itt nyugszik Sántha A. 
Tennap megszánta a 

Zisten.
*
Itt nyugszik Orbán,
Járt a testek ormán.
Mint
Két szá n között a kivonás: 
Szaglintja lentről Ibolát 
*
Minden olyan nézet téves, 
Hogy elpatkolt János, Dénes. 
De aki e követ látja,
Hiszi, nem hiszi. De hátha.
*

Hogyan áshat, noha nem kell, 
Fejjel lefelé az ember?
*
Itt ment le Fekete Vince, 
Hogy a poklot megtekintse.

H a ik u
a h o n fo g la lá s ró l
Patetikus 
Hazádnak rendű.
Legyél te híve ó ma.
Mely fed s eltakar.
Ironikus 
Méhénk itt a thér.
Mert csak mi viseljük el. 
S a román kebel.

Elrontott
Bekerít a Kár
pátok. Közös haza. Na 
Csasszátok!

S z o n e t t  a  fe h é m é p e k  
és f é r f i - Á l la to k  

m e g b íz h a ta t la n s á g á r ó l  
és v e s z e d e lm e s  
V o ltá ró l
Mért vezettél félre, Ica?
Más karjaiba omolva 
Csaltál engem biza, isa,
Mint egy hülye komszomolka.
Játsztál velem, mint egy szisza, 
Akár szisza az egérrel,
Folyjon rajtad át a Tisza,
S egy cigánybanda rapp-zenévél.

De ne is folyjon. Miért folyna? 
Félrelépél? Nosza, mér ne?
Nem volna szám, nem is szólna.
Szerre megy ez, nem megy vérre. 
Én es téged: szájba s orrba.
És ha kérded: nosza, mér ne?
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KUDELÁSZ NÓBEL

A kávéházi ember
N agyapa, m iután kiszaba

dult a börtönből, ahol azért ült, 
mert rendszerellenes dolgokat írt 
egy, a testvéréhez címzett, és a 
hatóságok által lefoglalt magán
levélben, porcelánnippeket kez
dett gyártani, kiváló szakmai 
hozzáértésről téve tanúbizonysá
got. Végre annak élhetett, amit 
igazán szeretett életében. A telt
karcsú, nagymellű nőket szerette 
igazán. Különböző pozitúrákban 
görbített műhelytanulmányokon 
keresztül megalkotta végül a Tö
kéletes Asszonyt: egy féloldala
sán fekvő, karjára támaszkodó, 
rubensi idomokkal bíró hölgye- 
ményt, háromaraszos kivitelben. 
Megtetszett neki a gipszmodell. 
Ebből kettőt öntök, hogy marad
jon egy, ha eltörik a másik, véle
kedett. A mintát pedig meg fogja 
semmisíteni. Ne tegye senki rá a 
kezét a nőjére. Az öreg volt már 
vagy hetvenéves akkor. Egy este 
az utolsó simításokat eszközölte 
éppen álmai asszonyának hófe
hér testén, amikor hirtelen elpil
ledt. Fejét a gipszasszony ölére 
hajtva békésen szunyókált egyet. 
De ez nem csupán egy szokásos 
repríznek bizonyult a megfeszí
tett m unka közben, ahogy az 
öreg mestereknél meg szokott es
ni. Nagyapa csodálatos álmot lá
tott. Lehunyt szem ei m ögött 
nyíló lelki szemei előtt megjelent 
egy építőtelep. Egy egekbe nyú
ló, hatalmas építmény emelke
de tt a háttérben , és lifteken, 
létrákon pufajkás munkások ez
rei hordták hangyamód a cemen
tet, téglákat, gerendákat fölfele, a 
beláthatatlan magasságokig. Az 
előtérben pedig megjelent egy 
sötétzöld munkaköpenybe öltö
zött, hófehér szakállas alak, fején 
szürke védősapkával, ami Na
gyapát kísértetiesen emlékeztette 
egy túlméretezett sörösdugóra.

— Szervusz, Dénes — üdvö
zölte Nagyapát az alak. — Látod, 
nagyban áll már az építkezés.

Nagyapának álmában homá
lyosan ismerősnek tűnt a háttér
ben em elkedő  konstru k c ió , 
amelyről tüzetesebb megfigyelés 
után kiderült, hogy nem egyéb, 
mint fém- és fagerendák ötletsze
rűen elrendezett összevisszasá
ga, a munkások bizonyára rend
kívül előnyös életbiztosítást köt
hettek, ha neki mertek vágni a 
megmászásának.

— Ez — folytatta a brigádve
zető — a tied lesz, Dénes, a csalá
dodé, és az utódaidé. Ez a te csa
ládod útja a mennyek országába.

Nagyapa elámult álmában. 
Egy szót sem értett, de érezte, 
hogy valami sorsdöntő történik 
vele. És az álom utolsó pillanatá
ban, rögtön ébredés előtt rájött,

hogy a hatalmas szerkezet tulaj
donképpen nem más, mint a fia
talkorában oly sok bosszúságot 
okozó örökmozgó makettjének 
óriásira nagyított mása.

Fölébredt, és fölkapta a fejét a 
hófehér gipszágyékról. Egy dara
big csak meredt maga elé. Nézett 
ki a fejéből az álom nehezen illa
nó bűvöletében. Jelzés volt ez az 
álom, gondolta később. Megje
lent nekem az Isten. Dénes, meg
jelent az Úr neked, és beszélt 
hozzád. Ránézett a gipszmodell- 
re. A hölgy derűs, titokzatos mo
sollyal nézett vissza rá. Megjelent 
nekem az Isten, ebből a gipszmo- 
dellből szólt hozzám! Bement a 
fürdőszobába, és megmosta az ar
cát hideg vízzel. Bal orcáján ott 
piroslott a Tökéletes Asszony 
gipszbe domborított fanszőrzeté
nek háromszög alakú lenyomata.

Ekkor kezdődött Nagyapa 
életének új, és egyben utolsó feje
zete. Eredeti elképzelésével el
lentétben mégiscsak egy pél
dányban öntötte ki a Madonná
ját, ahogy végül elnevezte a por- 
celánnippet, és a polc legma
gasabb fokára tette, a dolgozó
asztala fölé, hogy munka közben 
m indig fölnézhessen rá. Nem 
volt könnyű  dolga: politikai 
szempontból pecsétes múltja mi- 
a tt élete végéig figyelték, és most, 
hogy a vallás rendszeridegen ös
vényére hágott, egy okkal több 
volt a spicliknek, hogy minden 
mozdulatát szemmel tartsák. El
ment a templomba is, ennek elle
nére, rogyadozó lábain, büszke
sége okán bot nélkül. Csak leiké
n t  van szüksége támaszra, úgy 
érezte. Végighallgatott egy misét, 
és beállt a sorba ostyáért is. Ami
kor oadért, és a pap felmutatta 
Krisztus testét, nagyot nézett. 
Aztán engedelmesen kinyújtotta 
a nyelvét, és a pap rátette az os
tyát. Nagyapa, ostyával a szájá
ban megkérdezte:

— Mi az isten?
A pap úgy értette, hogy: Mi- 

azisten! Hallott már egyet-mást 
Nagyapa valóságtól elrugaszko
dott dolgairól, és most azt hitte, 
hogy botrányt kavarni jött a 
templomba. ígyhát, kínos félmo
sollyal arcán csak annyit mon
dott:

— Kérem, lépjen tovbb, van
nak még ön mögött.

Nagyapám arrébb is lépett 
engedelmesen, de nem ment el, 
hanem ottmaradt az oltár mellett, 
a pap nem kis megrökönyödésé
re, amíg az összecsapta a szertar
tás végét. Arcán szent áhítattal 
nézett föl az orgonára a lemenő 
éneket várván, ám az öreg kántor 
valószínűleg elszunnyadhatott, 
mert legalább két percbe is bele

telhetett, amíg észbe kapott, és 
kócosán felbukkant a klaviatúra 
mögött. M iután m indenki ki
ment, Nagyapa újra odalépett a 
paphoz.

— Mit keres maga itt, Dénes? 
— kérdezte a pap.

Nagyapa eleresztette a kér
dést a füle mellett.

— Mi az Isten, azt mondja 
meg nekem — mondta.

A pap ezúttal tisztán értette a 
szavait. Közölte Nagyapával, 
hogy Isten nem más, mint a Vi
lágm indenség Teremtője, tőle 
ered minden, és hozzá tér vissza, 
Isten a szeretet, továbbá a megbo
csátás intézménye. Nagyapa el
mondta, hogy erről már hallott 
egyet-mást, de ez neki nem elég 
konkrét. Van Bibliája? — kérdez
te a pap suttogva, közelebb hajol
va Nagyapához. Nincs. Akkor 
adok egyet magának, abból meg
tudhat mindent. De ne mutassa 
senkinek.

Nagyapa ezután dolgozószo
bájába zárkózott, ahonnan csak a 
dolgát végezni és enni jött elő. 
Folyamatosan, éjt nappallá téve 
olvasta a Bibliát. Miután befejez
te, maga elé tette az asztalra, és 
fölnézett a Madonnára. Ettől se 
lettem okosabb, mondta magá
ban.

A Bibliát mindenesetre nem 
vitte vissza a papnak, mint ahogy 
templomba se ment többé az
után. Hanem rendszeresen, a na
pi három étkezés előtt im ád
kozott. Egy alkalommal egy jó
akarója, valami párttitkár láto
gatta meg. Ki akarta Nagyapát 
húzni a rossz káderek kategóriá
jába tartozók közül, mert szerette 
a munkáit, és a lánya pianínóján, 
csipkére téve féltve őrzött egy 
porcellán balerinát, amit Nagya
pa készített. Amint meglátta a 
Bibliát a dolgozóasztalon, össze
csapta a kezét.

— Dénes, de hát MI EZ az 
asztalodon?! — hüledezett.

— Látod te azt nagyon jól — 
felelte Nagyapa —■, minek kérde
zed?

A párttitkár a következő két 
órában sikertelen próbálkozáso
kat tett arra vonatkozóan, hogy 
Nagyapát kitérítse a hitéből. Az 
öreg hajthatatlan maradt, csak 
szelíden nézett az izzadó, malac
képű funkcionáriusra, és csende
sen ingatta a fejét. Csak annyit 
mondott búcsúzóul, az ajtóban:

— Én nem akarok a hátralevő 
időben sántikálni.

Nagymama csak ült a kályha 
mellett, ahogy mindig, ahogy 
egész életében. A gyerekek ak
korra már régesrégen felnőttek, 
és elköltöztek a világ különböző 
sarkaiba. Néha írtak. Nagyapa 
hol versben, hol aforizmákban 
válaszolt, melyeket üres percei
ben komponált. Családi krónikát 
írt versben. Nem mondott le a

família összetartásába vetett hité
ről sem. Hogy miként eredeztet
hető Nagyapa istenkeresése a 
meztelen hölgyeményt ábrázoló 
porcellánnippből, azt senki sem 
értette. Mivel azonban az öreg 
egész életében olyan dolgokat 
művelt, amiket senki sem értett, 
ez az új fejlemény érthető módon 
senkit sem lepett meg. Kötele
zettségüket levél útján letudván, 
nem érdekelte egyik utódot sem 
igazán, hogy mi van az öreggel. 
Ezt ő nagyon is jól tudta. A párt
titkár, aki nem bírta meggyőzni 
Nagyapát ügye helytelen volta 
feliä, taktikát változtatott. Értesí
tette, hogy itt és ott, ekkor meg 
akkor, ezen meg azon a konferen
cián szíveskedjék megjelenni, 
ahol is kitüntetik az Antifasiszta 
É rdem renddel. Tudtára adta, 
hogy ezzel a szennyes múltja tö
rölve lesz. Nagyapa nem ment el. 
A párttitkár nem jött többé. Na
gyapa távolodott a földtől. Aztán 
m eghalt N agym am a. Ülve, a 
kályha mellett. Eltemették, és 
Nagyapa egyedül maradt. Almá
ban Nagymama, korát megha
zud to ló  fürgeséggel m ászott 
fölfelé az égbe nyú ló  fa- és 
vasszerkezeten, hogy elfoglalja 
helyét a mennyországba jutott 
rokonság körében a családi tűz
hely mellett.

Ekkorra tehető a legutolsó lá
togatásom nála. Fekete zakót és a 
zakó gallérjára kitűrt fehér inget 
viselt, hosszú, középen elválasz
tott fehér haja a válláig ért. Örült 
nekem. Keveset beszélgettünk. 
Csak egy tanácsot adott. Fölné
zett a porcellánmadonnára, és azt 
mondta:

— Én nem találtam meg az 
utat az emberek felé. Csalódtam 
bennük. Mindegyikben. Olyan 
buták, hogy fejet hajtanak az el
nyomó hatalomnak. Vagy azt hi
szik, hogy szabadok, és hogy 
bármit megtehetnek, és beleőrül
nek. A családomhoz sem találtam 
meg az utat. Tudod, hogy mi ve
tett véget a tatár hódításnak? 
Nem a legyőzőitek kapták össze 
magukat. Meghalt a kán, és min
denki haza vonult választani. Van 
ma ilyen összetartás? Nincs. De 
ott van Isten, ő t  még nem isme
rem, és nem is fogom, amíg élek. 
De azt hiszem, hogy ő is olyasmit 
szeretne, amit én. Itt volt a kis 
unokahúgod a minap, és tudod, 
mit kérdezett tőlem? Hogy lehet 
az, hogy van Isten, és mégsincs? 
Mondom neki: idefigyelj, ha el
gurítok egy labdát, utánamész, 
nem? De esetlen vagy, és amikor 
lehajolsz érte, belerúgsz és to
vábbgurul. Ilyen az Isten. Azt hi
szed, hogy elkaptad a grabancát, 
aztán a következő pillanatban 
már megint távol van. Ott van
nak a parancsai, a tíz darab. 
Olyan egyszerű az egész, mint az

» » » » » »
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egyszeregy. Olyan vagy, mint Is
ten hasonm ás kiadása. Csak 
nézz magadba, ott van benned. 
De nem hangoskodik, és nem 
bírja a ricsajt. De ha meghallga
tod, és ezt neked is mondom, ha 
veszel rá türelm et, akkor el
mondja, hogyan kell élned. Nem 
elég a bioritmus. Kell még a lelki 
egyensúly hozzá, és azt csakis 
általa szerezheted meg. Olyan 
hatalom, aminek dicsőséges do
log fejet hajtani

M ondom, akkor láttam őt 
utoljára. Néztem, ahogy elto
tyog a konyha irányában, ahon
nan kisvártatva egy tál apró- 
sütem énnyel tért vissza. Mo
solygós volt, az arca tiszta. Nem 
látott már jóly de nem hordott 
szemüveget. Úgy tett, mintha el- 
haladtában dobolna a bútoro
kon, holott az útját tapogatta. 
Finom, hosszú ujjú kezén elvé
konyodott a bőr, és láttam az ere
ket, a csontokat. Egyetlen á- 
rulkodó barna folt sem volt kéz
fején. Ruháiba, a bútorokba és a 
falakba valami szúrós szag vette 
be magát. íróasztalán öreges, 
aszkétikus rend, müliméterre 
beosztott területek, csupa pár
huzam, mértani rend. Állítólag 
még akkor is figyelték. Emlék
szem, hogy kinéztem a földszin
ti ablakon, és a szemközti ka
pualjban két porkabátos alakot 
láttam. Talán spiclik lehettek? 
Utolsó rajzát most is őrzöm. Na
gyítóval csinálta. Egy aggas
tyánt ábrázol, amint botját el
dobva ölelésre tárja karjait. Két 
lépésre tőle egy tarisznyás fiatal
ember áll, szintén széttárt karok
kal. Nagyapa az aggastyánt ma
gáról, a fiút pedig rólam mintáz
ta. Tékozló fiú lettem volna a 
szemében? Vagy attól félt, hogy 
azzá válók? Istenkeresésében 
osztozni akart velem, a tíz uno
kája közül pont velem? Nem tu
dom. Annyit tudok, hogy halála 
után, az osztozkodás közepette 
(amelyre persze mindenki haza
tért, kivéve egyik nagynénémet, 
aki a többiek javára mindenről 
lemondott), szóval az osztozko
dás hevében valaki leverte vagy 
leejtette a Madonnát, és ponto
san százezer darabra tört. Valaki 
összesöpörte, és a szemétre dob
ta.

Nem tudom, hogyan nézhe
tett ki az a nipp, ígyhát csak el
képzelni tudom. Halálos ágyán, 
néhány órával a végső szemhu- 
nyása előtt visszautasította a pa
po t. Jól m egvagyunk  itt mi 
ketten, mondta. A két öreg. Nem 
kellesz telefonnak. Fontos utasí
tásokat várok, hagyjatok. Aszta
lán egy levelet találtak, amin ez 
állt: a Madonnára vigyázzatok, 
mert ha tönkreteszitek, visszajö
vök, és leverem rajtatok! Rejtély, 
hogyan került oda a levélke,
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m ert nagynéném táskáján fe
küdt, amit akkor hagyott az asz
talon, amikor az öreg a pappal 
együtt mindenkit kiparancsolt a 
szobából. Fölkelt volna a halálos 
ágyáról? Ahhoz túl gyenge volt 
már. De más magyarázat nem 
született erre, és igazából senki 
sem ijedt meg, amikor a nipp 
leesett, és összetört. Nem várta 
vissza senki. Tény, hogy semmi 
hír Nagyapa felől az utolsó talál
kozás óta, ahol ő már csak test
ben volt jelen miköztünk. De ha 
csapásnak nevezhető, akkor el
mondanám, hogy az öreg szal- 
makazalszerű, reszketeg betűk
kel telerótt levelei megszűntével 
véget ért valami, amit a család 
soha nem fog kiheverni, az öreg 
imbolygó, tapogatódzását dobo
lással álcázó alakja eltűntével 
végképp bebizonyosodott, hogy 
nincs tartás bennünk, nincs ka
pocs közöttünk, hogy egy lyu
kas fillért nem adna senki sem 
arra a szóra, hogy család; világos 
már, hogy annak a nippnek 
össze kellett törnie, mint ahogy 
talán Nagyapa is tudta, hogy 
össze fog tömi, záloga volt az ő 
jelenlétének, fogódzója a család 
összetartozására tett kísérletei 
közben, és nem tehetett róla, 
hogy ez nem volt elég nem az ő 
hibája, hogy már szinte senki 
sem gondol rá, ez az igazi csa
pás, és csak annyit akarok mon
dani még erről, hogy itt van a 
rajz előttem most is, Nagyapa 
álma kettőnkről, itt van az író
asztal fölött, és azt hiszem, hogy 
az öreg rafinált eszével, még ab
ba a jövőbe is belelátott, ami még 
előttem áll, amikor engem, mint 
tékozló fiút megtérni látott, re
mélve, hogy bennem  örökül 
hagyta azt a magányt, amely az 
ősz hajú, ősz szakállú aggastyán 
karjaiba visz végül.

SZÁLINGER BALÁZS  
A z  e r d ő s z e n tg y ö r g y i  m a d o n n a s  te r c in á k

Don Quijote von Kronstadt figyelmébe 
4.1.

dikk mán madonna-kislány 
egy év négy éjszakája 

nem fény csupán a pislány
homály úrasztalára 
találnék rímet is tán 

érted Orádeára
s fölcserélném a listán 
Erdőszentgyörgyre hátha 

parkban cikázna vizslám
kastélyban égne vátra 
nem lennék Kolon István 

népemnek nagy barátja
2.
dikk mán madonna fallosz 
— ezt üzenem vidékre 

úgy tol majd téglafalhoz
akár kígyót a vége 
akár munkást a kolhoz 

a kérdések kimérve

mért ily szerepen osztozz 
miért velem s miért te 

de csitt korunkban oly rossz
ha vág egy vers erénye 
érzelgés helyett fallosz 

— ezt üzenem vidékre 
3.
madonna hidd e lárma 
nem szegne semmi törvényt 

lírám kibüntujálna

Erdó'szentgyörgyre zöldért 
kerülne cicka zsálya 

kevercseként öröklét
ám te munkába állsz ma 
vár a szentgyörgyi ZÖLDÉRT 
téged fillérre váltva

ejsze nem óv meg öt vért 
és tán a nászi ágyra 

sem tudsz fizetni kötbért

madonna sértegetlek 
madonna szeszkazán vagy 

ma dunyha holnap egy kert
a színje éji vágynak 
madonna én szeretlek 

madonna én utállak
az óvott kasmir-inget 
te gond nélkül léhánytad 

s csodálkozol ha vernek
egy másnapos virágnak 
szirmot hozó eretnek 

ezzé tettél te pár nap
5.
madonna én ma Bécset 
járom s e megragadt hely 

el mind keverve véled
erdőszentgyörgyi valcer 
nyárvégi zápor éget 

ám lehűt hogyha az kell

hullhat bőrömre vércsepp 
bécsi vér duplasas-tej 

elérzékülni érted
nem szégyen hogyha az kell 
Napként sütöm be Bécset 

izzóbb sebet kaparj el
6 .

madonna dikk e bökvers 
bűnnehéz rímmel indul 

így kezdem hogy röhöghess

ha izzadok a kíntul 
lenyúzom még a bőrt es 

Írónőmről s az ingujj
átázik nemkülönben 
(dikk mán hibáztam itt juj) 

lásd a költő az összes

hévül ázik ha kint fúj 
sanyargass és gyönyörtess 

pengess hajon ma mind húr
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa
0. Mottószomj
A főcím jelentéstagolása több lehetősé

get ajánl fel: nem csak arról van szó, hogy 
valam it újraolvas az ember, azaz m ég egy
szer elolvas, hanem  arról is: az ember újra 
olvas, azaz újból, m egint, és egyáltalán, 
m iután egy darabig nem  volt ehhez ked
ve. A félreértéseket m indég a korrektorok 
okozzák, akik az akadém ikusokra füg
gesztett szemérmes gondolataikkal, ha az 
em ber valam it egybeír, szétválasztják, és 
viszont. Ezért szegény újságíró képtelen 
tudatni, hogy fehér házimajmokról, vagy 
fehérházi m ajm okról tudósít, és em iatt 
vannak nehézségei az olyan regresszwe-if- 
jú  költőknek is, m int például Jánoska, 
(ojé) aki am ikor eszmei kedvesének esz
mei kisszeméremajkait akarja illetni köl
tői szóval, a korrektor(nő) ezt szétvá
lasztja, és így egyszerre becézést idéz elő, 
m ivel nem  érzékeli, micsoda különbség, 
ha valakinek a kisagyáról vagy a kis agyá
ról tárgyalnak.

Az olvasó azonban bizonyítékokat kö
vetel arról, hogy a cikkecskék szerzője va
lójában újból olvas, s nemcsak ifjúkori 
emlékeiből él: ezért elvárja a mottók alkal
m azását, m éghozzá lehetőleg olyan köny
vekből m entettekét, melyeket nem  a m ár 
régesrégen m egszűnt Városi Könyvtárból 
kölcsönzött. ím e hát két mottó, melyen 
két hétig m erenghet az olvasó: 

ásít egy kohold a holdtetóh 
szájához emeli ő  
kezét mely vörösen neheztel 
tefeléd lengeti el

könyörögsz lázító fejeddel 
almafán lógó a kép 
kacagó mestered neheztel 
bajonettbillentyü vár

(Samsa Gergely: Tre re ro, idézi R  U. 
de nem Kaf-fantás-szerűen.)

A m ásiknak szerzője egy jeles francia 
költő, aki egyszer életében legalább tizen
öt évig m eg tudta  tartóztatni m agát a ver
seléstől:

"A vétkek rendkívüli jótéteményeket 
szülnek, és a legfőbb erények gyászos kő 

vetkezményekkel járnak: az ítélkezés sem
mi ben sem kapaszkodhatik megßz eszme 
szemünk előtt ölt testet, és mindenki egész 
szörny-láncolatot vonszol maga után, 
amely tetteiből és teste váltakozó formáiból 
fonódik össze."

(Paul Valéry: Eupalinosz vagy 
az építész)

1. El és el nem képzelt jövők
H ogyan jött létre a futurológia, vagyis 

a jövőbe tekintés tudom ánya? Szinte lá
tom , am int értelm iségi palánták sziszegve 
és phi-getve tárgyalják jósnők anyagi sike
reit: hogy ezek a cigánykovácsok özve
gyei, valam int nyugdíjas kisszínésznők és 
rejtélyes aurájú háziasszonyok mi pénzt 
keresnek össze tudom ánytalanul? Se ku
tatóintézet; se egyetem i tanszék; se alapít
ványok, se tudom ányos díjak! Nos, majd 
mi megmutatjuk!

--------------------- HELIKON —

Azonban az előrelátóan kifejlesztett 
futurológia tevékeny létezése ellenére, 
most, a XXI. század ajtónyílásában m int
ha m égis kevés futurológiái ú jdonság 
bukkanna fel; m intha m inden jövész, vagy 
jövendész azt lesné, valam ely kollégája 
mely megcáfolható jövőképpel rendelke
zik?

Az im m ár elenyészett XX. század előtt 
és kezdetekor ez nem  így volt! Most nem  
Jókairól, s nem  A  jövő század regényéről 
akarok beszélni — holott okom  volna rá, 
m ivel anny ian  nem  beszélnek, éppen  
most nem  —, hanem  arról, hogy pár éve 
elkezdtem  némi módszerességgel előko- 
toraszni az ifjú költők és költőnők által 
annyira m eggyérített könyvespolcaimról 
a XX. századra vonatkozó látomásokat. 
H am ar elment a kedvem, akár Huxley 
vagy Dosztojevszkij akadt kezembe, akár 
olyan pedagógiai m űvek, amelyek azt bi
zonygatták, hogy ha az új nevelési elvek 
győzedelmeskednek, akkor az fog bekö
vetkezni, ami — im m ár sajnos, m ár régen 
bekövetkezett. Inkább valami olyasmire 
vágytam, ami nem  a lángelme gyászos 
kuvik-ostinatóját, hanem  a tiszta szív és 
jám bor képzelet látom ásait hordozza. 
Meg is találtam.

Például itt van ez: REPÜLŐGÉPEN 
AZ ÉSZAKI SARKRA. Fantasztikus regény 
1956-ból, írta Godányi Zoltán, 1909. Azért 
ragadott meg, mivel 1956 nem  közömbös 
dátum , és hozzá az írónak csak 45 évet 
kellett előre elképzelnie.

Persze az, hogy "író", ez csak jobb híján 
m ondható, az is, hogy "regény". Irodam i 
értéke, m ég a legesleghalványabb sin
csen; még az is lehet, hogy álnéven írták, 
s a szerző maga Szomaházy István, aki ezt 
m ár saját nevén nem  vállalta, de aki arról 
nevezetes, hogy regényeit a naccsága, a 
nevelőnő, sőt az érettebb szakácsnő is 
egyforma érdeklődéssel forgathatta; ter
mészetesen szerelmes regény; egy lány és 
egy fiú, akiket a sors és a rossz emberek 
elszakítanak egymástól, de aztán hűség, 
kitartás, rendkívüli szenvedések és csodá
latos jótevők révén egyesülhetnek. Tulaj
donképpen  m inden  valódi regénynek 
csakis erről kellene szólnia.

De hadd lássuk, m ilyennek is látszott

előre 1956, például politikailag? Igen: ak
kor a jövendő m egálmodója szerint Ma
gyarország már tíz éve szabad és független\ 
Az történt ugyanis, hogy a M onarchián 
belül az osztrákok és csehek egyre elszán- 
tabban vetélkednek, hol az osztrákok ro
han ják  le P rágát (em lékszem  is, m ár 
m ásodik elem ista korom ban o lvastam  
egy háborús rém regényt: "1938: Prága 
nincs többé"), hol a csehek Bécset, m íg
nem  1946-ban sikerül az osztrákokat telje
sen hülyére vem iök, s a m agyaroknak 
elég volt egy lelkes felbuzdulás im m ár a 
teljes függetlenséghez — m ilyen kellemes 
és kényelmes előre vágyása a m agyar jö
vőnek: nekünk szinte sem m it sem  kell 
tennünk, majd a csehek; vagy majd a né
metek; az oroszok; az amerikaiak; "rendet 
tesznek"; ami meg a cseheket illeti: m eg
eszi a tótot a maga fenéje! — így m egsza
badulunk az átkos Habsburgoktól is, anélkül, 
hogy durva illojalitásokhoz kellene folya
modnunk, mint például Bécs lerombolása; 
aminek a további jövő szempontjából is lesz 
jelentősége, mert, mint majd látni fogjuk, a 
Habsburg sem csupa ördög.

Egyébként ezt a régi előrelátott 56-ot 
világpolitikailag megelőzte az, hogy a né
metek viszont az angolokat verték hülyé
re az ötvenes évek elején (mint ahogy bi
zonyára tették is volna, ha a Führem ek nem 
ég annyira a jövője a talpa alatt), a gyarmat
rendszer továbbra is fennáll, de a közel-ke
leti arab  térségben  ném et gyarm atok  
vannak (részint ott játszódik a regény cse
lekménye), és a német gyarm ati tisztvise
lők éppúgy unatkoznak, m int előzőleg az 
angolok, és éppen úgy vannak köztük a 
tudományért mindenre készek stb.

N agy-Budapestnek akkor négym illió 
lakosa lesz, a huszonöt belső városrész
ben csak tízem eletesnél m agasabb palo
tá k ; a v á r o s l ig e te t  k iv i t té k  N a g y 
m arosra, ahova föld — illetve D una — a- 
lattin  járnak ki a szórakozni vágyók, töb
bek között repülőkávéházakban és légi
k e r te k b e n  tö l te n i  id e jü k e t ,  a k é t 
szabadnapon, nevezetesen csütörtökön 
és vasárnap...

A fővárosnak száztizenkét színháza, 
kétszáz orfeum a és ötszáz kabaréja van; 
többnyire toronyházak tetején; de ami 
igen érdekes, noha m ég további negyven 
év kellett hozzá a valóságban: N agybu- 
dapesten  nem  a korm ány feje az úr; saját 
korm ánya van, s az ország korm ánya, 
húsz m in isztérium ával és ó sd i parla 
mentjével csak tű rt vendég  N agybuda- 
pesten. (Ez lám, eléggé bejött!) Ebben az 
időben a szerző jövőbe látása szerint: "az 
ipari, gyári m unkások a m odern  állam 
nak legfőbb tám aszai voltak", kivették  a 
részüket a politikából s "különösen kül
ügyi vonatkozású kérdésekben nyom a
té k o s a n  é rv é n y e s í te t té k "  a m a g u k  
akaratát. A  munkásellenzék egyik vezére a 
fiatal, tüzes szemű, szenvedélyes Eszterházi 
Egon\ Leszárm azottja annak  az Eszter- 
házy hercegnek, aki végrehajtotta a rad i
kális földreformot!

A regény főhőse különben csillagász,

» » » » » »
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» » » » » »
aki fogja (veszi) elsőként a világűr rádió
üzeneteit és ezért roppant tekintélyt sze
rez hazánk tudom ányosságának, viszont 
az ő inasa (vagyis lakája, azaz háziszolgá
ja) egy forradalm ár m unkásklub vezére — 
lásd Gombrowicz —, és ez m ég majd na
gyon jól jön hősünknek, am ikor az intri- 
kus lányrabló külföldi milliomossal kell 
leszámolnia.

M int észrevehető, a szerző politikai 
e lő r e lá tá s a  n a g y o b b , m in t  a tu d o 
m ányos. P é ld áu l rep ü lő g ép e i inkább 
am olyan légi határok, am elyeknek nyílt 
peronjai, azaz teraszai vannak; az infor
m atika i-e lek tron ika i fo rradalom  nincs 
előrelátva, helyette N agy-Budapest leg
kedveltebb napilapja ötm illió példány
ban és naponta tizenkétszer jelenik meg, és 
időnkén t lem ondásra szólítja fel m ind a 
két korm ányt.

Szóval a m űszaki fantázia a több m int 
harm inc évvel azelőtt írt Jókai-regényhez 
képest is elm arad, viszont van benne egy 
ám ulatra késztető anticipáció: az ismeret
len, azaz azonosítatlan repülő tárgyi UFO. 
Egy óriási vörös gépsas, amely időnként, 
amilyen m egm agyarázhatatlanul felbuk
kan, ugyanolyan tudom ánnyal követhe
tetlen m ódon tűnik is el. Eme veres m adár 
üldözése nagy szerepet kap a cselekmény
ben, végül is azonban Csaba királyfi ex ma- 
china m eg  is o ld ja  a c se lekm ény t. A 
titokzatos UFO tervezője, m űködtető pa
rancsnoka ugyanis — Gyula főhercegi A rej- 
té ly e s e n  m e g ö n g y ilk o l t  R u d o lf  
trónörökös ü t vissza ebben a reinkarnáci
óban: Gyula főherceggel is kijátszik a ka- 
m arilla, de ő elm egy a víz alá ("száradni"), 
pontosabban a jég alá, az Északi Sark jege 
alá, és ott egy szuperösszkom fortos köz
pontot hoz létre, többek közt ott gyártják 
az ilyen nagy vörös m adarakat is. Az em 
beri infrastruktúrát term észetesen ott is a 
tökéle tesen  fegyelm ezett m agyar sze
m élyzet alkotja; csupa délceg csendőrbaj- 
társ ők m ind. Gyula főhercegnek csak a 
szeme sarkával kell egy egész picit rezzen- 
tenie, s máris ugranak érte a halálba.

Ez a Gyula főherceg persze rezonál Jókai 
Habsburg Árpádjára, csak kellemesebb az 
egész, m ert a légi ú ton hozott megmentést 
nem  Dszungáriában rekedt ősrokonaink 
hozzák, hanem  a dinasztia velünk rokon
szenvező ága. S boga.

A m it v iszon t ez a szom aházyáda Jó
kaihoz  képest n em  lá to tt előre, az a Jö
vő  század  reg én y én ek  nagy  ta lá la ta ; 
hogy  a jövendőben  nem csak  a politikai 
ü d v tö rté n e t fo ly ta tásá t keresi, de  m eg
látja  a jövő  n ép b e teg ség é t és a jövő 
szellem i já rv án y ait is, m éghozzá éppen  
O roszo rszágban , am in  R udolf S teiner 
n em  győz eléggé borzongan i. Sőt: Jókai 
m eg lá tta  az ip ari m ére tű , gépesíte tt tö 
m egkivégzés eszközeit. De ez az egy 
a z é r t  n á la  is k im a r a d h a to t t  v o ln a . 
U gyanis m eg  vagyok  győződve, hogy
ha az ö rd ö g ö t a falra festik , az valóban 
m eg je len ik , fe ltéve , ha e lég  feketére  
festik. E zért nem  leszek  hajlandó  soha 
ú jra o lvasn i p é ld áu l O rw ellt...

2. Mennyei, valamint pokolbeli 
demokrácia
Emlékszem, 1948-ban a maros vásárhe

lyi orvosi kar párttitkára — talán a kapus 
volt — egy gyűlésen kitört, hogy őt itt a 
reakciósok nem  akarják beavatni a tudo
m ány titkaiba, nem  vehet részt műtéten, 
boncoláson... H asonló panaszokat egy
szer egy Nagy István-kéziratban is olvas
tam . Szóval a nép  m in d ég  is é rez te  
kirekesztettségét a m agasabb régiókból s 
oda m indég szívósan be akart hatolni. A 
tudom ány  védekezett: régen ezoteriz- 
m ussal, m ajd reakciós m agatartássa l, 
majd a "szakértés, szakértelem, szakértő" 
fogalmainak a megalkotásával. Azonban a 
népen nem  lehet kifogni, m ert m indég új
ra és újra feltalálja a demokráciát. Az pe
d ig  m e g te rm i a m aga  k á rh o z a to s  
gyümölcseit, amiért m indég újra és újra 
bekövetkezik a kiűzetés a paradicsom ok
ból.

Például az egyiptomi Óbirodalom: cso
dálatos rend, termelékenység, szervezett
ség, v irágzó  k u ltú ra , tu d o m án y  — s 
egyszercsak a hatodik dinasztia táján m in
den felborul; zűrzavar, korrupció, foszto
gatás... aze lő tt a szán tóve tő  békésen  
m unkálkodott a földjein... Most? A kapa és 
a kosár mellé lándzsát, kardot is kell visel
nie, de még így sem bír a rablókkal. A 
rendszer látványosan összeomlik.

Hogy jutottak ide? A tudom ány sze
rint: vallási úton! Azaz a vallási fogalmak 
értékvesztésével. Például azelőtt a fáraó, 
azaz a király, amikor meghal, majd ké
sőbb, kicsivel előbb is -— megistenül. Ő ma
ga is az istenek szolgájából istenné válik.

Egy idő után megjelentek az óbiroda
lom  szocialistái, emberjogi m ozgalmak tá
madtak. És kivívták, igenis, szívós szak- 
szervezeti harcokban kiküzdötték, hogy 
m inden egyes embernek joga legyen az 
istenüléshez. Bárkiből lehessen isten. És 
lett is — m egkapták az égi birodalmat, a 
földi azonban összeomlott.

Tartott ez az állapot párszáz évig. Sze
rintem  politológia, gazdaságtan, szocioló
gia legégetőbb feladata ma az lenne, hogy 
tanulm ányozza, m int mászott ki ebből az 
üdvösség-kátyúból a középbirodalom.

Bizonyára ném a szakértelem istenítésé- 
vel. Ma például a szakértők — az orvosiak 
— azt mondják, igen nehéz az iskolásgye
rekek táskája: gerincferdülés, porckopás, 
csúz és csúzli lesz a következménye. Más
részt más szakértők, a faníak, egyre nehe
zebb iskolástáska összeállítására kötelezik 
a gyerekeket és szüleiket.

Szerintem a hajdankori egyiptomi újjá
születésnek az volt a titka, hogy a szakér
telem időszakhoz lett kötve: ha valakinek 
m ár eléggé beérett a szakértelme és kez
dett állatságokat mondani, megistenítet
ték (Egyiptom az állatistenek földje volt), 
őt m agát és tudom ányát a szent krokodi- 
lusok tápláléka gyanánt hasznosították: 
annak bendőjén keresztül vezetett a meg- 
istenüléshez az út. Én a sok Illyés, Bolyai, 
Caritas, Raritas, Sanitas és egyéb alapítvá
nyok mellé kezdeményezem a Szent Kro- 
kogyilus alapítvány létrehozását.

GÁL ÉVA EMESE 

C él
Ó, mi rengeteg részből állunk össze: 
a test és lélek vázlatunk csupán. 
Értelmünk: a vívódás mindörökre, 
távlatainkba falazott magány.

Saját árnyékunkat is átkutattuk, 
s metropoliszok a kérdőjelek, 
ahol kétségek albérletét laknunk 
bölcs áron engedik az istenek.

Még hisszük, hogy méltó a tartalomra 
az Ember. De ez neki mit jelent? 
Kétségeire hogyan válaszolja 
élete véggel meg a végtelent?

M i lehet a tartalom, mi a lényeg 
ott, ahol a cél még örök titok, 
s csak a képzelet képes az egésznek 
formát adni, legyőzni távlatot?

De a képzelet csak a hiány álma: 
nem épülhet rá irány sohasem, 
ami elvezetne arra a tájra, 
ahol hazára lel az értelem.

Tán ezért nem lel az ember magára: 
hontalan értelme űzi tovább.
A  célnak olyan rengeteg az ára, 
hogy nem ér annyit az egész világi

S e jté s
M i semmit nem adunk a végtelenhez, 
csak lopjuk tőle mindég ugyanazt: 
távlataiból léleknyi araszt, 
szerelmet, hogyha fájdalmából vers lesz,

és az arasz kétségeit megéli, 
mint végekkel elmetszett végtelen, 
hogy tökéletlenül is teljesen 
merje a vesztés fenségét idézni.

A  ráció csak határokkal számol, 
a képzelet csak játssza, hogy magából 
teremti, amit titokban bejár,

míg a lélek életünk börtönébe 
zárva várja, hogy önmagát megélje. 
És sejti, hogy a szabadság halál.

Bodor Anikó rajza

13



HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN

" B o ld o g a n  l e s z e k  
s z e g é n y e b b  
e g y  i l lú z ió v a l"

Csíki László V is s z a ú t  
című esszékötetéről
Ismerek egy szebeni szászt, ahogy a ro

mánok mondanák, egy "get be get" szászt. 
Erdélyi szász volt az édesanyja, erdélyi szász 
volt az édesapja, sőt minden őse is az, amit 
— hála a szászok mindannyiunk (vagy leg
alábbis a történetük iránt még érdeklődők) 
által ismert pontosságának —, hogy úgy 
mondjam, büszkén "iratokkal is tud bizo
nyítani". A németek "száztíz százalékos né
metnek" nevezik, mi "jó ném etnek/ ma
gyarnak” mondjuk az ilyen embert, aki szár
mazását a kelleténél talán egy kicsit gyakrab
ban és ilyenkor egy kicsit túl hangosan 
"vállalja".

Emberünk a nyolcvanas években telepe
dett ki Németországba. Hogy miért, azt hi
szem, ma sem tudná pontosan megmagya
rázni, mert mindig másra tereli a szót, ha né
ha — főképpen borozgatás közben — neki
szegezem az emigránsok/kitelepedók/ ha- 
zatelepedők/visszatelepedők/kivándor 
lók/bevándorlók stb. eme kedvenc kérdését. 
Ilyenkor aztán megpróbálom sarokba szorí
tani azzal, hogy egy felnőtt férfinak csak kel
lene tudnia, mit miért cselekszik. A zordon 
válasz mindig ugyanaz: értsd már meg, né
met vagyok, németek között akartam-aka- 
rok élni!

M eggyőződése ellenére, "anya-apaor- 
szágba" kiérve szászunkat mégsem kiáltot
ták ki "száztíz százalékos németnek" — pe
dig elvárta volna...

Szó sincs róla, szerencséje volt — vi
szonylag rövid időn belül jó állást kapott a 
freiburgi városrendészeti hivatalnál, lakást 
bérelt, kocsit vett, utazgatott, ám új kollégái 
hideg tartózkodással fogadták (sajnos, mi 
sem fogadjuk másként az idegeneket!). Egy 
szép napon aztán megtudta, hogy a háta 
mögött őt nem is Herr Sauerként emlegetik, 
hanem egyszerűen a "románként". Dúlt-fúlt 
mérgében — nem mintha nem kedvelte vol
na a románokat, hiszen jó húsz évet élt kö
zöttük Bukarestben; az bántotta, hogy nem 
tisztázhatja az óriási félreértést, lévén hogy 
munka társai továbbra is minden fajta szemé
lyesebb, a magánéletre vonatkozó párbe
szédtől elzárkóztak.

Aztán mégis csak kibújt a szeg a zsákból. 
A városrendészeti hivatal karácsonyi ünnep
ségén. A kollégák "már jócskán ittanak" — 
ahogy Csíkban mondanánk —, amikor a 
"nagyfőnököt" barátkozó kedv fogta el, és 
megszólította emberemet (mindaddig ügyet 
sem vetett rá):

— Mondja csak, kedves Sauer, hogyan 
állíthatja Ön magáról, hogy német, amikor 
Romániában született, és élete java részét ott 
is töltötte el?

Em berünk savanyú arccal (nőmén est 
omen, ti. 'sauer' németül savanyút jelent) tor
kát köszörülgette, amit csak akkor szokott, 
ha nagyon mérges (de hát visszafogott az 
istenadta, mint a szászok általában, akik so
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hasem szerették a nyűt összetűzéseket). Az
tán mégis csak kitört belőle a keserűség:

— Főnök úr, attól, hogy egy disznó nem 
az ólban, hanem az istállóban, a marhák kö
zött jön a világra, attól még nem lesz marha! 
Disznó marad egész életében!

Eddig a történet Hogy a becsípett főépí
tész úr erre mit válaszolt, azt már nem tu
dom, de nem is érdekel. Az az érzésem, hogy 
semmit — az erdélyi metaforikus beszédhez 
nincs sem elég esze, sem elég érzéke annak, 
aki ilyen kérdéseket tesz fel.

Azt viszont biztosan állíthatom, hogy ez
zel a buta kérdéssel már valahány "anyaor
szágába" áttelepülő erdélyi német és magyar 
emigránsnak szembesülnie kellett.

Ezek szerint erdélyiségünkkel van a 
"baj", ezzel a többel?kevesebbek?mással?, 
amely életünk fiatal, formatív éveiben, szü
letésünk helyén ivódott belénk. Ez tesz min
ket "félidegenné" az "ígéret földjén", amely
ről naivan azt hittük — s hiszik sajnos ma is 
elegen itthon Erdélyben, hogy édesanya
ként, ha nem is tárt karokkal, de legalább 
megértéssel fogad.

"1989 után az erdélyi magyarság egyszer
re két lábra állt: egyik lába külföldön van" — 
írja Ágoston Vilmos a Provincia című, kitűnő 
újságban. Kitelepedtünk — hogy valójában 
miért, az egy más filmnek a témája, monda
nák a... "finnek"... —, abban a hitben, hogy 
valamiképpen 'hazatelepedünk", legalább a 
nyelvbe, a kultúrába. Végre van hivatalos, 
tisztelnivaló zászlónk és himnuszunk, a 
többséghez tartozhatunk! S akkor — "ne
mes" és "nemtelen” — nekünk szegezi a kér
dést, hogy valójában mit is keresünk itt/ott? 
Mit akarunk ezzel megőrizni (v. ö. "tu ce 
paze^ti aid")?! "Az erdélyi magyarok rájöttek 
— jegyzi meg ugyancsak marosvásárhelyi 
származású Vilka barátom —, hogy másod
rendű román állampolgárból másodrendű 
magyarrá válnak, ha áttelepülnek az anyaor
szágba."

Csiki László könyve, amely mellesleg el
ső Erdélyben megjelenő kötete 1985-ös kite- 
lepedése óta, éppen erről az anyaországi 
itthon/erdélyi otthon, az idegenség/ottho
nosság, és a sajátságos identitás dilemmájá
ról szól.

Szerzőnk, mint minden életsorsával ko
molyan szembesülő író (lehetne-e máskép
pen szavahihető egy művész?), esszéiben 
erdélyi magyar — engedtessék meg, hogy 
ezt a szót használjam — különvalóságának 
tudatában mérlegeli az "anyaország" újfajta 
kihívásait. Am írásaiban hiába keresnénk a 
világon gom bam ód elszaporodott ma
gyar/székely körök-egyletek-egyesületek 
hamis nosztalgiázását, mondvacsinált mártí- 
romkodó hazafiaskodását, lemondó búsma
gyarkodását. A "piros-fehér-zöldes anyaor- 
szág"-maszlag helyett szerzőnk radonális ko
molysággal mérlegeli új helyzetét, hogy a "Ki
fáradt-e a remény?" dm ű kitűnő esszéjében 
megfogalmazza a számunkra — "többségi 
postacímű, de kisebbségi lelkületű" — erdélyi 
magyar értelmiségiek számára alighanem leg
fontosabb kérdést: Nem lenne-e célszerűbb a 
’hol?" helyett inkább a "miért", és főleg a ’ho
gyan" kérdéseivel szembesülnünk?

Csiki László nem tartozik a kitelepedett 
erdélyi írók azon népes táborához, aki az 
"emigrálást" hajlamos úton-útfélen "elköltö
zéssé" szelídíteni. Mert szerinte ez sem több, 
sem kevesebb, mint távozó "lemondása a 
teljesérvényűségről". Lemondás annak a jel

legzetes kulturális dimenziónak a bizton
ságáról, amelybe akaratlanul beleszület- 
tünk, s amelynek társadalm i, kulturális 
grammatikáját halálunkig zsigereinkben 
hordjuk.

De hát egyáltalában ki lehet-e (ki kell-e) 
gyógyulni ebből a "térben szűkebb, szellemi
ségében tágabb” (Csiki L.) erdélyi mentali
tásból, amelyet az "anyaország pártiak" ig- 
noráns felületességgel hajlamosak nálunk is 
"kisebbségi pszichózisnak" bélyegezni? Far
kas Ferenc zeneszerző írja, hogy amikor a 
negyvenes évek elején a kolozsvári konzer
vatóriumba került, ez egy új dimmenziót, új 
helyzeteit jelentett számára: "Van egy ideám 
és elvem — írja —, ami visszanyúlik Kodály 
figyelmeztetésére, hogy nem kisvárosba me
gyek Kolozsvárra: mintha Erdély közelebb 
lenne nyugathoz, mint Budapest..." Eldönte
ni, hogy az ötven évnyi kommunista agymo
sás után él-e még, ha nyomaiban is, ez a 
"transzszilván európai mérce" kultúrantro- 
pológusaink feladata. Az viszont tény, hogy 
mi — éppen sajátos történelmi és kulturális 
hagyományaink ("kényszereink") révén — 
legalább két, vagy három nyelv ismeretével 
árnyaltabban szemléljük a környező világot.

A "Visszaút" írásainak alaphangját a "no
bile officium", az erdélyi kultúra nemes szol
gálata, és az itthonmaradottak féltő tisztelete 
adja meg: "...az-ott(hon)-maradottak, a ná
lam többet bírók, eltűrök példaképeim, ele- 
settségükben is (...) Milyen nehéz is lesz 
egyszer felápolni, fertőtleníteni, megtisztíta
ni a bemocskolt lelkeket, mekkora munka 
vár a majdani tanítókra, akik maguk is elbe
tegedtek már." — írja 1988-ban a szerző.

A mesterien megírt esszégyűjtemény a 
fiatalabb erdélyi olvasóknak is izgalmas ol
vasmány, hisz olyan kulturális előítéleteket 
("ne lőjjetek a repülőgépre, mert túszok van
nak benne”; "átkos magyar széthúzásunk") 
és dilemmákat (a '68-as, "első Forrás-nemze
dék" felfutása, majd önmeghasonulása, tole
rancia vagy közösségi érzés elsőbbsége) tár 
fel és elemez, amelyek mindeddig tabu-té
máknak számítottak közírásunkban.

Az idei Marosvásárhelyi Könyvvásár kü
lalakra is egyik legszebb kiadványát Heim 
András kolozsvári művész munkái illuszt
rálják, a mesteri grafikai szerkesztés Hajdú 
Áron szaktudását dicséri.

Csiki László: Visszaút, Pallas-Akadé- 
mia Kiadó, Nobile Officium sorozat, Csík
szereda, 2000.
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MÓZES HUBA

"Vígadozásban a kerti rigók" 
A z  á la r c  m in t  m e ta fo r a  a  v e r s ta n b a n
1. A verses költői m egnyilatkozások a 

m egism erési fo lyam atnak  új é lm ényt 
nyújtó, érzékenységet finomító, emocio
nális résztvevői, amelyeket eredm énye
sen vizsgálni csak verses voltukra való 
tek in te tte  lehet. Ezt a m egállapítást kiin
dulópontu l elfogadva nem  nehéz belátni, 
hogy a nyelvi megnyilatkozásokra általá
ban alkalm azni próbált alakzattani kate
g ó r iá k  ú jra g o n d o lá s ra  szo ru ln a k . A 
gondolatalakzat, a m ondatalakzat és a 
szóalakzat kategóriája mellé újabb kate
gória kívánkozik. A metaforafogalom ér
vényességi körét ped ig  az új felism e
réseknek m egfelelően ki kell terjeszte
nünk.

2. Az újragondolásra késztető jelen
ségnek egyszerre két m egnyilvánulási 
formájára is Szigetvári Iván hívta fel a 
figyelmet az Egyetemes Philológiai Köz
löny XLIX. évfolyamában. Cikkének be
vezetésében Szigetvári leszögezte, hogy 
"Arany Mátyás anyja cím ű költeményét 6 
soros versszakokban írta, de azért tudjuk, 
hogy m inden versszak 2 alexandrin sor
ból áll", Petőfi játszik öreg földünk című 
verséről pedig m egállapította, hogy "he
xam eterben van írva, noha m inden sora 
ketté van szakítva" (Szigetvári Iván 1925: 
157). Az u tóbb i költem ény Szigetvári 
megfigyelése szerint ráadásul abban is el
tér az antik  időmértékes verselés gyakor
la tá tó l, h o g y  b en n e  a k e tté sz a k íto tt  
hexam eteres so rok  rím ben csengenek 
össze. Ezeket és az ehhez hasonlókat ne
vezi Szigetvári álarcos verseknek, közé
jük sorolva az ún. álarcos n ibelung i so
rokban  írottakat, például Vörösmarty Mi
hály A  sors és a magyar ember, valamint 
Petőfi Sándor Egy estém otthon című költe
m ényét is. A szakirodalom  elfogadta a 
Szigetvári Iván javasolta elnevezést, illet
ve elnevezéseket (noha ma m ár tudjuk, 
hogy az ún. álarcos nibelungi sor, azaz 
periódus valójában nem  az eredeti nibe
lungi sornak a megfelelője). Kézikönyve
ink a fogalom  értelm ezésére is vállal
koznak. A világirodalm i lexikonban pél
dául Kovács Endre a következőképpen ír 
az álarcos versekről: Ezek "olyan versek, 
am elyeknek írásképe első pillantásra elfe
d i valóságos versform ájukat" (Kovács 
Endre 1970). A megfogalmazás akár meg
határozásnak is elfogadható volna, ha a 
benne szereplő írásképe kitétel nem  csak a 
megfigyelt jelenség egyik m egnyilvánulá
si formájára utalna, és ha a szintén benne 
szereplő valóságos jelző nem  tenné kérdé
sessé az t a m egnyilvánulási form át is, 
amelyre a m egfogalmazás utal. Szeren
csésebb A  múzsák tánca című, Szepes Erika 
— Szerdahelyi István-féle verstani kisen
ciklopédiában olvasható, nem  m eghatá
rozásszerű megfogalmazás, amely szerint 
az álarcos versekre "az jellemző, hogy a 
költő által használt íráskép mögött egy

hagyományosan m ásként tördelt ritmus- 
képlet rejtőzik" (Szepes Erika — Szerda
hely i Is tv án  1988: 34). E rrő l a m eg
fogalm azásról is elm ondható azonban, 
hogy csak az írásképben kifejezésre jutó, 
egyetlen m egnyilvánulási formára utal.

3. M agam — Szigetvári Iván megfigye
lésével összhangban — azt gondolom , 
hogy az álarcos versek vizsgálata során 
nem  csak az írásképet, hanem  a hangzás
form át is szükséges figyelembe vennünk. 
Ennek megfelelően három  csoportba osz
tom  a következtetések levonására kínál
kozó példákat.

3. 1. Az első csoportba az írásképet 
írásképpel helyettesítő álarcos verseket 
sorolom (zárójelben m indjárt megjegyez
ve, hogy a helyettesítő jelzőre a későbbiek
ben m ég visszautalok).

3. 1 .1 . Irodalmi elemzésének 1979-es 
megjelenése óta (Horváth Iván 1979) szé
les körben ismert Telegdi Kata XVI. száza
di verses levele. Ennek erőteljes ritm usú, 
hat szótagos sorokból álló verses részletei 
a levél eredetijében nincsenek verssorok
ra tördelve, a tördelés érzékeltetése tehát 
a közlő munkájára utal: "Az kegyelmed 
mestersígesen gondolt, jó akaratjábul for
mált és bölcsessígesen írt levelit meg ol
vastam , kiben úgy gyönyörködöm , /  
m int az gyöngy halászok, /  m ikor ű  háló- 
jok /  gazdag szép prédával, /  meg telik 
gyöngyökkel..."

3 .1 .2 . Kevésbé ismert Dsida Jenőtől A  
gyávaság szonettje, amelyet a költő eredeti
leg szintén nem versszerűen, hanem  folyó 
szövegként, bekezdésekre tagolva tördelt: 
"Szívem e békés lustaságban oly dús! /  A 
gazdag úton szembe jön velem /  vasakkal 
verten egy csapatnyi koldus /  s amíg a 
parkon át lassan halad ki, /  a m ódot kuta
tom  és nem  lelem: /  m int tudnám  őket 
végre megtagadni?"

3. 1. 3. M agyar — és tegyem hozzá: 
európai— fül számára nehezen ismerhető 
fel Csontos János Harmincegy a négyzeten 
című költeményének a sorfája. Az alcím 
— tömény tankok — segít felismerni, hogy 
a költemény 31 tanka egy-egy sorba és öt 
strófába tördelt sorozatából áll. Egyetlen 
sort idézek: "Puha mosollyal /  fogadott a 
Gare de l'Est /  hódolt hódítót /  tálcán 
nyújtva a Város /  sosem használt kulcsa
it". H add tegyem hozzá, hogy a sorokat 
akrosztichonként a "Vigyázó szem etek 
Párizsra vessétek" citátum  31 betűjegye 
fogja össze.

3.1. 4. Az ütem hangsúlyos versek kö
zül rendre ide kívánkoznak a következők 
Babits Mihály: Kép egy falusi csárdában 
("Csárdába falakon /  olykor..."), Juhász 
Ferenc Himnusztöredék ("Emeld föl fejedet 
/  büszke nép..."), Petőfi Sándor Szeget 
szeggel ("Jaj, a hátam, jaj, a hátam  /  Oda
van!...") és H orváth Imre: Előtte ballagok 
("Fáradni /  láthatott /  egy egész /  félszá

zad...") cím ű és kezdetű  költem ényei. 
Ezeknek a költem ényeknek a két-két, illet
ve négy sorból álló, 3+3+2,3+3+3,4+4+3, 
illetve 3+3+3+3 tagolású periódusai a 8,9, 
11 és 12 szótagos sorok álarcos megfelelői.

3. 2. A m ásodik csoportba a hangzás
formát hangzásform ával felcserélő álar
cos verseket sorolom  (zárójelben itt is 
megjegyezve, hogy a felcserélő jelzőre a 
későbbiekben m ég visszautalok).

3.2.1. Elsőként a hagyom ányosan rím - 
telen, antik időmértékes strófák rímes vál
tozatait említem, köztük Sarkady Sándor 
Énekek éneke cím ű költem ényének rímes 
alkaioszi versszakait:

Mint egy pecsétet tégy a szived fölé!
Örök szövetség egy van. A  végesé.
Mert mint a sír konok kötelme,

Örök az emberi szív szerelme...
3 .2 .2 . Folytatólag külön nyom atékkai 

hívom  fel a figyelmet Csokonai Vitéz Mi
hály Újesztendei gondolatok ("Óh Idő, futós 
Idő! /  Esztendeink sasszám yadon repül
nek...") és Kosztolányi Dezső Boldog, szo
morú dal ("Van m ár kenyerem, borom  is 
van ...") cím ű és kezdetű költeményének 
álarcos versformájára. Csokonai hét szó
tagos trocheusi és tizenegy szótagos jam- 
busi sorai az antik időmértékes verselés 
léküthion kólonjának és jam busi csonka 
trimeterének felelnek meg. Az Újesztendei 
gondolatok periódusai tehát az ún. hippó- 
naxi versszak megrímelt változatai. Kosz
tolányi kilenc szótagos anapesztusi sorai 
pedig egy szintén antik  időmértékes kó- 
lonnak, illetve sorfajnak: az ún. enoplion- 
nak az úgyszintén megrímelt megfelelői.

3.23. László Zsigm ondnak A  rím vará
zsában (László Zsigm ond 1972) olvasható 
észrevételei nyom án térhetünk ki Szabó 
Lőrinc két költeménye, a Májusi orgona
szag és a Hajnali rigók sajátos hangzásvi
szonyaira.

3 .2 .3 .1 . AM ájusi orgonaszag strófáiban 
az első és a m ásodik sorra a harm adik és 
a negyedik, valam int a nyolcadik és a ki
lencedik rímel, de a hívó és a felelő rím ek 
távolisága folytán a strófazárlat rímes vol
tát nem  érzékeljük:

Az orgona kezdte! Szinte csobbant, 
mikor a kertben megcsapott: 
fűszere gázként gyűlt a roppant 
éj tavába, a völgybe, ahogy 
nyomta a párás ég: nehéz 
volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, 
de mint tündér meglepetés 
lengett körül, mint álmodott hang 
vagy holfényfátyla s csillagok.
3. 2. 3. 2. A Hajnali rigók strófáinak 

utolsó sora viszont rím telen, mégis olyan 
telt zengésűnek halljuk, m intha rímes vol
na:

Hajnali négykor bekiabáltak, 
ahogy a torkukon kifért,
(bár az ablak alatt a fáknak 
zöld korcsmáiba még alig ért, 
még nem is ért uj fénye a napnak) 
s mint a bolondok, úgy kacagtak, 
kurjongattak az ablak alatt vad 
vígadozásban a kerti rigók.
László Zsigmond szerint a rím  illúzió

ját a zenei szerkezet és — am i szintén

» » » » » »
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szerkezeti tényező — "a befejezésnek pon
tosan a várt pillanatban való bekövetkezé
se” (László Z sigm ond 1972: 337) kelti. 
H ozzátehetném , hogy a telt zengést szol
gálja az utolsó so r— " vígadozásban a kerti 
rigók" — tiszta daktilusi lejtése is, vala
m int a versszerkezet egészét tekintve a 
rigók szó visszatérése m inden egyes strófa 
zárlatában.

3. 3. A harm adik csoportba sorolom 
végül a kétszeresen álarcos verseket, vagy
is azokat, amelyeknek álarcos voltát az 
íráskép és a hangzásform a együttesen ha
tározza meg.

3. 3 .1 . Aprily Lajos Esti dal című költe
m ényének sorait a felületes ítélkező akár 
puszta ütem hangsúlyosnak is vélhetné: 

...vércsecsőrű kín csapott rám, 
régi kínnal vérrokon — 
és a falra sors-sötéten 
felkómorlott Laokoon.
Ezek a sorok 4+4 és 4+3 tagolású tro- 

cheusiak, azaz egyidejűleg ütem hangsú
ly o so k  és id ő m é r té k e s e k  is, v agy is  
szim ultán ritm usúak. Szótagjaik feltűnő
en szabályos időtartam váltakozásából kö
vetkezően azonban az antik időmértékes 
trochaikus tetram eter megfelelőinek ítél
hetjük őket, miközben azt is megállapít
hatjuk, hogy a periódusok végét a költő 
következetesen rím ben csendíti ki.

3. 3. 2. Weöres Sándor gyerm ekvers
k én t k ö z ism ertté  vált kö ltem ényének  
egyik szakaszát is idézem:

Bóbita Bóbita táncol, 
körben az angyalok ülnek, 
béka-hadak fuvoláznak, 
sáska-hadak hegedülnek.
Ha korábban e sorokat újmértékes, rí

mes daktilusi egységekként értelmezték, 
m a kétség nélkül állíthatjuk, hogy párosá
val egy sajátos, m egrím elt hexameter-vál
tozat kétszeresen álarcos megfelelői.

4. Összegzésül csak annyit, hogy a vizs
gálat tárgyául választott versbeli jelenség 
m egnyilvánulási form áit versszerkezeti 
alakzatoknak nevezhetjük. Ezek az alak
zatok m etaforára jellemző m ódon szolgál
ják egyik  verses m egnyilatkozásnak  a 
m ásik  verses m egnyila tkozásban  való 
m egtapasztalását. Ami azt is jelenti, hogy 
a korábban használt jelzők, a helyettesítő és 
a felcserélő, valójában az emocionális viszo
nyulás két-két pólus közötti — érzékeny
séget fin o m ító , új é lm én y t nyújtó  — 
oszcillálásának a jelzői. * I.

----------------------HELIKON —

Irodalom
H orváth Iván
1979 Telegdi Kata verses levele. = Komlovsz- 

ki Tibor (Szerk.): A  régi magyar vers. Akadémiai 
Kiadó, Budapest. 61—80.

Kovács Endre
1970 Álarcos versek. = Világirodalmi lexikon.

I. Akadémiai Kiadó, Budapest. 151.
László Zsigmond
1972 A  rím varázsa. Akadémiai Kiadó Buda

pest.
Szepes Erika — Szerdahelyi István
1988 A múzsák tánca. Verstani kisenciklopé

dia. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Szigetvári Iván
1925 Álarcos versek. Egyetemes Ph ilológiai 

Közlöny. 157—160.

JANCSIK PÁL

Mikes sorsa
Kisunokám, neked ajánlom ezt a verset, hátha a benne foglaltak, a Mikes Kelemen 

sorsa arra indít majd annak idején téged is, hogy az irodalom felé fordulj, vagy legalább 
nyitott légy szépségei, mélységei iránt .Augusztus havában született ő is, akárcsak te, 
éppen 310 esztendővel azelőtt, hogy a világra jöttél.

Te Kelemen, te Kelemen, 
főhelyen ülsz a szívemen, 
mint igazi fejedelem.
Magyar igék, székely szavak 
nagyhatalmú fejedelme.

Milyen sors is volt a tiéd!
Csupa vesztés, csatavesztés, 
hányattatás és vettetés.
A z apádat kivégezték, 
vagyonodat elperelték, 
elvesztetted a hazádat, 
anyád többé sose láttad.
Bujdostál a bujdosásban.
Lengyelföldről Albionba, 
öt évig Franciahonba, 
végül nagy Törökországba, 
bujdosásból bujdosásba.
Minden reményed szétfoszló, 
végállomásod Rodostó, 
lettél honvágyban rostoldó.
Te Kelemen, te Kelemen, 
főhelyen ülsz a szívemen, 
mint igazi fejedelem.

Árva Torma Éva szava,
Édesanyád hívott haza, 
állj a császár oldalára, 
ez lesz a kegyelem ára.
Rég nem látott otthoni táj...
Maradtál — s hű így maradtál.
De a levél... Anyád küldte...
Holtig nem váltál meg tőle.

Elindult az anyja nagy Törökországba, 
hogy bujdosó fiát szomorú rabságból 

mihamar kiváltsa. 
Kiesett a hintó mind a négy kereke, 
sohasem szabadult rabbá lett gyermeke.

Aztán meghalt fejedelmed, 
ki apád lett apád helyett 
(te őt akképpen szeretted), 
szolgáltad, híven követted, 
csodáltad őt nagyságában,
"hűségének rabságában

Társaid sorra kihaltak,
Csáky, Zay mind itthagytak.
Harsogott a Márvány-tenger:
"Nem volt még ily árva ember..."
Amint Kempisz Tamás írta,
Kelemen meg olvasgatta, 
és latinul mormolgatta:
Delibere me... Szabadíts meg engem 

a gonosz szenvedélyektől... 
Gyógyítsd meg szívemet minden

rendetlen kívánságtól! 
Hogy belsőleg jól meggyógyulva 

és megtisztulva,
... alkalmas legyek a szeretetre... 
állhatatos kitartásban 
és erős a szenvedésre...

Te Kelemen, te Kelemen, 
főhelyen ülsz a szívemen, 
mint igazi fejedelem...

Nagyobb hűség, hívebb hűség 
lakta a te szíved csücskét: 
hűséged a tiszta szóhoz, 
Erdélyedhez, Zágonodhoz, 
magyarsághoz, székelységhez, 
nyelvben élő ékességhez.

Tudásod és emberséged, 
öniróniád, kedélyed, 
humorod lett egyre mélyebb, 
míg körötted a hidegség, 
tebenned nőtt a melegség, 
azt is tudtad, hogy csak az el, 
"az marad meg, aki mesél."

Győztes fejedelem voltál, 
szavak fölött uralkodtál, 
nagy volt varázsló hatalmad, 
míg mindenek hulltak, haltak, 
teremtettél birodalmat.

*Az Imitatio Christi szakaszait Pázm ány Pé
ter fordította magyarra.

"Umberto Eco: A tegnap szigete. (195.1.)

Ui. A gályarabságból II. Rákóczi Ferenc 
által kiváltott Horvát Ferenc — aki százhúsz 
évet élt — őrizte meg a Törökországi levelek 
mellett Mikes egyéb munkáit (Mulatságos 
napok, Az idő jó eltöltésének módja) és fordítá
sait (Ifjak kalauza, A Zsidók és az Új Testamen
tum).

2000. november 6-án.
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Betlehem, kétezer évvel Jézus születése után
Barak, izraeli miniszterelnök tizenöt hónapot adott magá

nak, hogy az arab szomszédaival folytatott tárgyalásokban át
törést érjen el. Ezt a bejelentést a Clinton-kormányzat nagy 
lelkesedéssel fogadta, és jelentős katonai segítséget ígért. Szíria 
válasza ugyancsak pozitívnak mutatkozott, a Palesztin Hatóság 
azonban óvatosabb volt, s az események tényleges kimenetelé
hez kötötte kedvező válaszát. Jeruzsálem korábban korántsem 
haladt egy független, valódi palesztin állam megteremtése felé. 
Ezt tanúsították a m unkapárt képviselőjének a zsidó kolóniákra 
kifüggesztett hirdetményei, no meg a palesztin hadifoglyok 
visszatérése.

Betlehem és a palesztinok véglegesen elvesztették azt az 
1996 márciusában megkezdett harcot, melyet a város körzeté
ben a Har Homah elnevezésű zsidó település létesítése ellen 
megkezdték. A zsidó telepesek nemcsak a városhoz kapcsolódó 
egyetlen zöldövezetet foglalták el, hanem mintegy harapófogó- 
szérűén autóutakat építettek a Betlehem túlsó végéhez kapcso
lódó zsidó negyedekhez is.

A kereszténység történetében alapvető fontosságú "kicsiny 
júdeai város", Betlehem most ünnepli Jézus kétezredik szüle
tésnapját. A televíziókamerák együtt mutatják majd Yasser Ara- 
fatot, Michel Sabbah latin pátriárkát, s vagy harminc államférfit. 
A város történetéről is nyilván szó esik majd: Dávid városáról, 
melyben csak a II. században épült meg az első keresztény 
templom, a városéról, melynek birtoklásáért keresztesháborúk 
folytak a középkorban, de még az 1854-es krími háború kitöré
sének közvetlen oka is a Szent Születés helyéről a görögök által 
eltulajdonított csillag volt... S a kommentár nyilván elhadarja, 
hogy az ún. brit m andátum  alatt rohamosan megnőtt a zsidó 
betelepülők száma, s hogy az ENSZ 1947. november 29-én 
felosztotta Palesztinát, majd az 1948—49-es háborút követően 
800 ezer palesztint elűztek szülőföldjéről. S nyilván szó esik 
Ciszjordánia és Betlehem 1967-es megszállásáról, s az ENSZ 
határozatait sorozatosan be nem tartó izraeli hódításokról. Yas
ser Arafat bizonyára megismétli 1995-ben, Betlehem elfoglalá
sakor tett kijelentését, miszerint "Jézus palesztin volt". A város 
polgármestere elsiratja majd a zöldövezet, Abou Ghunaim izraeli 
kézre jutását, valamint a Jeruzsálemmel összekötő, csak turisták 
szám ára kötelezően kiépítendő autóutat.

A városatya beszédében nyilván megemlíti a valaha több
ségben lévő, ma m ár csak a lakosság 35%-át kitevő keresztény 
városlakókat. A negyvenezer betlehemi eredetű család ma zöm
mel Dél-Amerikában s a Föld más helyein él. Ezzel együtt 
Betlehem a mohamedán-keresztény békés egymás mellett élés 
modellje marad.

De ki fog térni a palesztin nép elmúlt ötven évben megélt 
keserű sorsára is a térségben, melyet mostanában divatos dolog 
a koszovói albánokéhoz hasonlítani azzal a különbséggel, hogy 
ez utóbbiak érdekében legalább a NATO közbelépett... Apalesz- 
tinok bizonyosak abban, hogy örökké nem m aradhat így a 
helyzetük: szükségük van egy országra, zászlóra, állampolgár
ságra. Egyelőre azonban az izraeli fél nyomul tovább; legutóbb 
1999 m árciusában dózeroltak le — minden ellenállás nélkül — 
au tóút szám ára egy palesztin olajfaligetet. Őslakos keresz
tények és m oham edánok aggódnak amiatt, hogy elszigeteli eket 
az izraeli fél, s teljes ellenőrzés alá vonja minden mozgásukat. 
A  helyzet pattanásig feszült. Noha a megszállók 1995-ben for
málisan távoztak, valójában ellenőrzik a telefonszolgáltatást, az 
elektromos áramfogyasztást, a betlehemieknek (még a polgár
m esternek is) engedélyt kell kérniük, ha Jeruzsálembe akarnak 
menni. Ellenkező irányba haladva ilyesmire nincs szükség. A 
legnyomasztóbb, hogy a város vízszolgáltatása is izraeli kézbe 
k e rü lt 1998 nyarán válsághelyzet állt elő, melyben a zsidó 
kolóniákat és a feketepiacot részesítették előnyben. Ciszjordá
nia földalatti vízkészletének 80%-át egyébként is az izraeliek 
használják.

Bethlehemben m indenütt határvonalak húzódnak a külön
böző zónák között. Félő, hogy az ottlakók identitása is fokoza
tosan zónákra hullik szét a fejekben. Az Intifáda alatt oly 
öntudatos palesztinok mostanában nem hisznek a tárgyalások 
szám ukra kedvező elmozdulásában.

Péan, Pierre: Bethléem, deux mille ans aprés Jésus. = 
Le Monde Diplomatique. 1999., 46. vol. 545. no. 

(KISEBBSÉGKUTATÁS 2000.1. szám.)
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REFLEXI ÓK 29.
Karácsonyi ajándékot kaptam

A mesebeli ajándék egy opera
bemutatóm alkalmával ért en
gem. A Budapesti Őszi Fesztivál 
keretében műsorra tűzték KALE
VALA monooperám előadását az 
Új Színházban. Érdekes az a hely
színben, hogy a hatvanas évek
ben valamikor ebben — az akkor 
Thália — színházban láttam a Ka
levala színpadi előadását. Az ak
kori színházi élmény évtizedeken 
át ott lappangott a tudatom mé
lyén, mígnem a Kalevala 150-ik 
évének bűvkörében meg nem ír
tam a magam színpadi változatát 
Különös m ű született egy sze
mélyre szabott, három oktáv ter
jedelm et átfogó, nő i hangra 
elképzelt, egy kerek órát tartó ZE
NE. Mert a szöveget előadás köz
ben csak az érti, aki tud finnül. 
Fontos volt, hogy az eredeti hang
zó-rendszerben szólaljon m eg a 
mű. Érdekes, hogy egyetlen előa
dás után sem panaszkodott senki, 
hogy "be kár, hogy nem értettük a 
szöveget". Ez talán annak is kö
szönhető, hogy az énekes szólista 
"MÖGÖTT" hatalmas hangzó ap
parátus szólal meg, amely ma
gyarázza ("helyettesíti"!) a cselek
mény színterét, atmoszféráját. Te
heti, hiszen a szintetizátor-számí
tógép jóvoltából olyan effektu
sokkal gazdagítja a zenei hátteret, 
amely természetközeibe vonzza a 
muzsikát. A fényeffektusok és a 
video-"bevágások" ezt még to
vább is fokozzák. Örömmel néz
tem, néztünk a bemutató elé. Ak
kor még aligha sejtettük, hogy az 
Őszi Fesztivál szerkesztői milyen 
óriási leleményű meglepetéssel 
várnak bennünket.

Megérkezésünkkor derült ki, 
hogy egy teljes napi kulturális 
program keretében hangzik fel 
művem. Az Új Színház utcája Pa- 
ulay Edéről kapta elnevezését, így 
a minifesztivál Ede-napján, Ede- 
napi Feszt jetiiként szerepelt a mű
sorban. Óriási volt a megdöb
benésem. Az EDE név nem túl 
gyakori. Manapság egy kicsit ré
giesnek számít. Szóval: nem diva
tos — magam körül egyetlen 
ilyen nevű ismerőst vagy barátot 
nem tudok. Valósággal megdöb
bentem, amikor a Liszt Ferenc tér
ről, a Zeneakadémiától indiaivá 
egyszer csak észrevettem, hogy a 
díszes oszlopok mindegyikén 
nagy, nyom tatott betűkkel az 
EDE név áll, fölötte a vezetéknév
vel, alatta a születés és elhalálozás

dátumával. Gyönyörű emléket 
állítottak a szervező-rendezők 
azoknak a kimagasló személyisé
geknek, akik e név viselői voltak 
az elmúlt időkben. Összesen 28 
tudós, író, művész, talán politi
kus is került fel erre a különös 
Panteon ranglistájára. Mert való
ban Panteonnak szánták az ötlet 
kitalálói, hiszen az Őszi Fesztivál 
után is még ott láttam, ebben a 
hangulatos sétáló utcában a kiál
lított névtáblákat. Én csak egy pil
lanatig kerültem közéjük, hála a 
szervezőknek és a Kalevalámnak. 
De így is ez volt életem legszebb 
névnapi köszöntője.

Monooperám értő, nyíltszívű, 
értékes közönséget vonzott, o- 
lyat, amely szinte résztvevőként 
éli meg az előadást. Jó volt bele
merülni ennek az EGY ÓRÁNAK 
az északi varázslatába. Mi, szer
zők ilyen meghitt bemutatókról 
szoktunk álmodozni. íme most 
eljött számomra is a nagy találko
zás azzal a csodával, amit csak az 
a fantasztikus élmény tud meg
adni számunkra, amely sok em
ber együttes átlendülését kíséri 
egy MÁSIK DIMENZIÓBA. A 
művészet igazi célja és egyben 
értelme ez a kollektív átlényegü- 
lés.

A hangverseny végén várt az 
igazi meglepetés: hozzám lépett 
egy idős, kedves férfi, kezében a 
HELIKON jónéhány példányá
val. Elmondta, hogy olvassa, 
gyűjti, szereti a lapot. Különösen 
tetszett neki a Csodálatos 20. szá
zad a — ZENÉBEN dm ű soroza
tom, és most, íme, elhozta, hogy 
aláírást kéijen MINDENIK cik
kemhez. Huh! — mondtam ma
gamban —, ez nem kevesebb, 
m int 30 aláírást jelent, ennyi 
ugyanis a sorozat immár lezárt 
írásainak a száma. Mit tehettem 
volna, elkezdtem az aláírásokat 
és halkam mondtam: nem lesz ez 
egy kicsit sok? Egymás után ke
rültek elém a gondosan kiemelt ol
dalak, hogy megkönnyítsék, meg
gyorsítsák az alaáírást a levegő
ben egyensúlyozva valahol ég és 
föld között úgy, mint ahogyan ír
va van a Kalevalában. Az idős férfi 
egyszerre min tha időapó lett volna 
és mintha a Kalevala erdő- és víz
rengetegéből lépett volna elém. 
Mint egy fantasztikus filmben, 
egymás után tűntek elém a cikke
im címei, és én csak írtam a neve
met föléjük, alájuk, mit hol értem. 
Közben kérdésekre válaszoltam, 
köszöntő  szavakat m ondtam  
névnap és hangverseny kapcsán, 
és azon gondolkoztam, hogy tu
lajdonképpen hol is vagyok én: 
SORSON INNEN, IDŐN TÚL?!

T E R É N Y I E D E
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HELIKON

Januári évfordulók
1 — 150 éve született id. Ábrányi Emil író

— 960 éve halt meg Fudzsivara no Kintó japán költő
2 — 110 éve született Áron Cotruf román költő

— 200 éve halt meg Johann Kaspar Lavater svájd író
— 80 éve született Nagy Olga írónő

3 — 90 éve halt meg Alexandrosz Papadiamantisz görög író
4 — 60 éve halt meg Henri Bergson franda filozófus
5 — 80 éve született Friedrich Dürrenmatt svájd író 

— 120 éve született Gulyás Pál irodalomtörténész
6 — 530 éve halt meg Antonio Beccadelli olasz költő

— 75 éve született Mircea Sántimbreanu román író
7 — 60 éve halt meg Dmitrij Szergejevics Merezskovszkij

orosz író
— 120 éve született Ion Minulescu román költő

8 — 400 éve született Baltasar Gradan y Morales spanyol író
— 80 éve született Leonardo Sdasda olasz író

9 — 120 éve született Giovanni Papini olasz író
— 50 éve halt meg Robert de Traz svájd író

10 — 75 éve halt meg Eino Leino finn költő
— 50 éve halt meg Sinclair Lewis amerikai író

11 — 75 éve született Leonid Dimov román költő
12 — 75 éve született Borbáth Károly erdélyi történész

— 25 éve halt meg Agatha Christie angol írónő
— 40 éve halt meg Hatvány Lajos író

— 125 éve született Jack London amerikai író
13 — 60 éve halt meg James Joyce ír író
14 — 450 éve született Abú T-Fadl Állami iráni író 

— 110 éve halt meg Szathmáry Károly író
15 — 210 éve született Franz Grillparzer osztrák író
16 — 100 éve halt meg Jules Barbier franda író
17 — 120 éve született Oláh Gábor költő
18 — 180 éve született Christian Stolberg svéd költő
19 — 80 éve született Mészöly Miklós író

— 425 éve halt meg Hans Sachs német költő
20 — 90 éve született Dán Faur román író 

— 140 éve született Peter Nansen dán író
21 — 170 éve halt meg Achim von Amim német költő
22 — 440 éve született Frands Bacon angol filozófus

—  125 éve született Baros G yula irodalom történész
23 — 110 éve született Antonio Gramsd

olasz irodalomtörténész
24 — 10 éve halt meg Bajor Andor író 

— 15 éve halt meg Deák Tamás író
— 1925 éve született Hadrianus római költő
— 225 éve született Ems Theodor Amadeus Hoffmann 

német író
— 20 éve halt meg Nagy Géza erdélyi tudós

25 — 175 éve született Gyulai Pál kritikus
— 120 éve született Emil Ludwig német író 
— 120 éve született Pintér Jenő irodalomtörténész

26 — 180 éve született Teleki Sándor író
27 — 110 éve született Qja Grigorjevics Ehrenburg orosz író 

— 175 éve született Mihail Jegrafovics Szaltikov-Scsedrin
orosz író

28 — 140 éve halt meg Henri Murger francia író
29 — 125 éve született Adam Siedlicki lengyel író
30 — 260 éve született Batthiány Ignác tudós

—  220 éve szü letett A dalbert von C ham isso  ném et író
31 — 130 éve halt m eg Pierre Alexis de  Ponton d u  Terrail

franda író
— 75 éve született Dominic Stanca román költő

M a m ily e n  szép  vagy
Rejtvényünkben Áprily Lajos versének 

két sorát idézzük a vízszintes 1. és függőle
ges 15. sorokban.

VÍZSZINTES: 15. Megfontolt. 16. 
Tombola-szerencsés. 17. Kétjegyű más
salhangzó. 18. Neves hazai rendező 
volt. 23. Részben felkészít! 25. Latin kö
tőszó. 26. Fővárosa Bagdad. 27. Egyen
lítés, románul. 28. Arzén vegyjele. 29. 
Metánia..., Molter Károly-regény. 30. 
Fátum. 32. Idegen igen. 34. Kertben dol
gozik. 38. Cigarettamárka. 39. Leadja 
szavazatát. 41. Állatot "tanít". 42. Cím
betűk! 43. Fürdőhely a Baragánban. 45. 
Passzolgatás. 46. Rangfokozat. 47. Vas
tag pálca. 50. Hiányzáskor kérik. 52. 
Ásó van a kezében. 53. Ilona-változat. 
54. Férfinév. 55. Bon egynemű hangzói. 
56. Toldalék, a -va párja. 57. Tisza-parti 
magyar város. 59. Elemi elektromos töl
tésű anyagi részecske. 60. Maros-parti 
város, Szász... 62. Panek Zoltán szüle
tési helye. 64. Zágoni Olga. 65. Muzsika. 
68. Kémiai elem. 69. Tisztdet, románul. 
70. ... György, riportíró. 72. Hántolná. 
74. Lőrincz Dénes. 75. Szivárvány. 78. 
Apa, latinul. 79. Fordított férfinév. 80.

Petőfi-vers. 86. Nagyon koros ember.

FÜGGŐLEGES: 2. Fondorlatos. 3. 
Becézett női név. 4. Mesterember, Kis...
5. Matematikai "léc". 6.... királya, Lalo- 
opera. 7. Áprily Lajos-költemény. 8. 
Hangot ad erős fájdalmának. 9. Tiltó 
szó. 10. Ezer egynemű hangzói. 11. A 
pincér lapja. 12. ... Gynt, Ibsen-dráma. 
13. Kiürített város! 14. Megfelelő. 19. G. 
K. 20. Sajátos kapuféleség tanyatelepü
léseken. 21. Gálád autójel. 22. Egykori 
spanyol sajtóorgánum. 24. Talál. 31. Gu
mitömlő. 33. Illeték. 35. Harcias nő. 36. 
Óriáskígyó-féleség. 37. Az ellenfélhez 
pártol. 40. Orbán Anna. 42. Moldvai 
magyar. 44. Gyerek-hajtány. 48. Folyó, 
spanyolul. 49. Nátrium, nitrogén és 
foszfor vegyjde. 51. Búzadara. 54. Ma- 
dách-dráma. 56. Jules ..., neves franda 
író. 58. Lázad. 60. Gyergyói tdepülés. 
61. Figyelmesek. 63. Király, frandául. 
66. Becézett Etelka. 67. Fordított, angol 
tíz. 70. Virágelem. 71. Vágyakozik. 73. 
Mózes öt könyve. 76. Hazai közszolgá
lati tdevízó. 77. Mézkeverék! 81. Suta 
páratlan hangzói. 82. Spanyol és vatiká
ni autójel. 83. Tiltószó. 84. Udvarhelyi 
költő névbetűi. 85. Varga Gizella.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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