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K IR Á LY LÁSZLÓ  
Kányec Szentyábrja
Zöld verseket írni szeptemberben 
bamában-bíborban minta haditettek 
költő lenni Költőn istenekkel szemben 
de nem istenfiak akiket megettek
Ha jól odanézel: minden falevélen 
színjátszó eszmétlen szerelem hánytorog 
van aki fehérben de van ki szűz kékben 
sélnek a júliák halnak a Sándorok

CSOORI SÁNDOR
Ünnepek s hétközn apok
Mit ünnepelünk megint?
A mennyköveket?
A violákat?
A hús hatalmát?
A lassan elmúló napot, 
melyen a világ, 
mint zengő légyfogó, 
a huzatban röpdös?
Múlik lassan a nyár is.
De melegek még a kövek.
A köveket ünnepeljük, 
melyeket sorra kitoloncolnak

a városokból,
mint a meglágyíthatatlan prófétákat?
Ó, Jeremiás, 
te meglágyíthatatlan ős, 
mindig rád gondolok, 
ha fölszalagozzák 
és kivilágítják a fákat,

vagy ha az özvegyeket 
táncolni hívják.
Ilyenkor szokott kisiklani a szív, 
meglágyulni a térd, 
meglágyulni az ország, 
s a túlélő költők is 
ilyenkor isszák le magukat 
a sárga földig.
Amerre nézek,
sok a virágcsokor megint a levegőben, 
soka tüzoltózenekar, 
az aranykönyv, 
a zászlórudakra mászó ember, 
s már a halál is csak velük ünnepel: 
repülőgéppel viteti magát nászúira, 
hogy minden földlakó megcsodálja.
Szent hétköznapok,
húzódom vissza közétek a ricsajos forgatagból. 
Kezdődő esőitekkel
megénekeltetitek nekem a port, a hamut 
s az üresen maradt sasfészkekben 
a ropogó, száraz ágakat.

Z avaros óra
Mit tehetek? Zöld akácok alatt 
üldögélek, s hagyom az időt múlni. 
Ócsárolnak megint 
kiszőrösödölt állú senkipisták, 
talán mert integettem újra Istennek 
s néhány galambjának.
Csak bámulom rongálóimat fél szemmel 
innen a fák alól. Hadonászó kezük árnyéka 
ott sikladozik az országház kupoláján, 
villanydrótokat szaggatnak szét 
S Rákóczi bronzlovának a zablavasát 
rángatják vak dühükben.

Közben a Dunát faggatom: kik lehetnek, 
és honnan ismernek engem ezek a hangoskodó 
martalócok, hogy Budapest boldogtalan

kőrútjain

végig az én nevemet kiabálják?
Lehet, hogy gyerekkorukban
zöld hernyók aludtak el a gégéjükön?
Kezemet inkább a semmi köré fonnám,
mint köréjük, ha ostoros esőkkel
érkezne közénk észak. Menthetetlenek úgyis,
temető-szakértők, mint akiket titokban
gyilkos apák látogatnak,
beöltözve vállszíjas, fekete zubbonyokba.
A század a szörnyeké is, hallom magamat 
motyorászni valamilyen árnyék mögül.
A hang megnyugtató, de hogy

kerültem én oda,
a félhomályba? A pad sehol. Akácok sehol.
A Duna medrében is mintha

egy beezüstözött 
vonat rohanna délre.

•  Bálint Tibor: Halálraítéltek olimpiája
• Andrei Ple$u: Minima moralia - Robinson etikája I., II.
•  Sigmond István: A béranya
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K A R Á C S O N Y I  Z S O L T  V E R S E I
Tervagán kérleli P incédét
Vitéz fiú, ki tettre kész, 
mikor hozol egy jó spinét, 
prófétádnak, ki rossz akol 
előtt banyákkal abrakai, 
és az orruk akár a torma, 
szájuk bűzt áraszt szüntelen, 
s a lábuk közt nagyobb a bolha, 
mint ami tényleg kell nekem.
Te tettre kész vitéz fiú, 
ledér nőt hozz, ne légy hiú, 
tudom, száz hívott téged el, 
de fennakadt hűségeden 
pénzleső kurtizáni vágy, 
no lásd, nálam hideg az ágy, 
hozd ide gyorsan gyermekem, 
azt, ami tényleg kell nekem.
Vitéz fiú, ki kész a tettre, 
hagyom a sírást egerekre, 
nem bánom, ha bűnöz a nép, 
elég a test, hogy lelke szép 
legyen, az úgyis ritkaság, 
hozz egy spinét, és mint a zsák 
fogjon körül száz éjjelen 
az, ami tényleg kell nekem.

Pincedéné álm a  
a szabadu lásró l
Ki mondja, hogy a férj az úr 
a házban, hisz háború dúl, 
amelyből futna mint a nyúl 
hozzám, de eltelt már a nyár, 
tán elpatkolt a vén szamár.

De egy napon, ha visszajön, 
nem lesz abban csak káröröm, 
a bokacsontját eltöröm 
és rendesen megnevelem, 
úrrá leszek a férjemen.

Sok férfi közt az lesz az úr, 
ki nejétől rendet tanul, 
jöjj, szabadság, kéklő azúr, 
javíts e szörnyű helyzeten: 
legyek úrrá a férjemen.

Auberon m enekülni próbá l
Te, aki annyi ősömet 
vitted sírba, akit tömeg 
éltet, akit ezer köteg 
bankó se tudna lepipálni, 
miattad kell ma újra hányni.
Ó hírnév, miért üldözöl 
át réteken és öltözőn, 
csak jönne már a vízözön: 
ne dobjon virágot felém 
senki, és ne legyek: csak Én!

Hímév! Csak fintorogni tud 
e lélek, mely hiába fut 
előled, nincsen visszaút, 
az ember hiába szerény, 
ha elvakítja már a fény!

Ó, hímév, tűnjél innen el, 
nem bír babért e könnyű fej, 
egy finom mosoly lesz a jel, 
s villannak rajongó fogak.
Hírnév! Ne tépjék arcomat.

Könyörgés R andalírh oz
Itt már az est, jöjj Randalír, 
akiről reims-i Randal ír, 
tűnjön el végre már a kín, 
legyen bor, forró képzetek,
Randalír, tombolok veled.

Jöjj Randalír, itt már az est, 
elandalít, ne légy ma rest, 
a testhez érjen újra test, 
legyen igaz, mi írva van, 
és ne őrjöngjek egymagám.
Randalír, itt az este már, 
amit a test repesve vár, 
ha nem szabad, megtépve bár, 
de eléd borul, aki bír, 
veled, veled, ó Randalír.

Pincedéné levele  
A uberonhoz
Auberon, ó Auberon, 
te férfigyöngy, te kő-izom, 
nem érdekelnek vesztesek, 
arabok vagy keresztesek, 
csak te vagy számomra ikon, 
hát engedd, hogy szeresselek, 
mert nélküled már nem bírom, 
vad hírnököm, ó Auberon.
Ó Auberon, szép hírhozó, 
te gyönge nőt lebirkozó, 
csak nézd, ahogy egy üzenet 
a hajló pálmák közt lebeg, 
hogy mit mond, alig hallható, 
megérteni nem is lehet, 
de mindenképp kevés a szó: 
az égen égető neved.

Ó Auberon, gondolj az ágyra, 
bikaerődet félve várja, 
s előre fájnak csontjaim; 
de egytestvér a kéj s a kín, 
ha akarnám is, mindhiába, 
reggel ne tudjak állni lábra — 
miattad, jöjj hát hős kanom, 
beengedlek, ó Auberon.

Connart dicsőségért 
könyörg
Ó isten, hadd legyek dicső, 
szellemednek legyek a cső, 
amelyen áthalad a fő
úton a nyugodt akarat, 
hogy általam mentsd meg magad.

Ó isten, dicső hadd legyek, 
és csak tőlem reszkessenek 
a bűnösök, akik legyet 
ettek, darazsat prédikáltak, 
csámcsogj, én letörlöm a nyálad.

Ó isten, legyek én dicső had 
egymagám, érezzem hogy' olvad 
kardom a hévtől, és ha forgat 
balszerencse, kérlek, Ó Isten, 
mint ősi hős távozzam innen.

A  sirán kozó  C onnart levele  
Tervagánnak
Mert menthetetlen vagyok, mint a véreb, 
amelyet séta közben kiheréltek, 
vagy mint a légy, ki elfáradt nagyon, 
de szép halálra nincsen alkalom, 
hogy körbevett: az Erzsi lett a lényeg.
Bár vannak erre tárgyak, földi lények, 
én jól tudom, hogy csupán az enyészet 
dolgozik, nem is javítom hajóm, 

mert mentheteuen.
Dobtam szeméremtestet és szemérmet, 
kardom véres, míg társaim henyélnek, 
de semmit ér szerzett úri rangom, 
mennyre várok, nőhöz kell tapadnom, 
távozni akar belőlem a lélek, 

mert menthetetlen.

Tervagán levele P incédéhez
Hát Pincédé, kedves komám, 
az asszonyban is ott a lány, 
a lányban is ott vár a nő, 
kócos, de már a szája bő 
sugárban akár százezer 
szót is kihány, mindjárt lenyel.
Lányka, özvegy ne higgy nekik: 
hisz hiába a méla hit,
amelyre sok szent könyv tanít, 
nem sejti bölcs, de tudja link: 
csak erkölcs mélyén lehetsz beste, 
van feleség, de hogyha teste 
miatt kívánsz más nőszemélyt, 
mulasd át véle át az éjt, 
nem bűn, sőt indít fény felé, 
kedves komám, jó Pincédé.
Ha szarvad nő, nincs semmi gond, 
bolond, ki nő miatt busong, 
hogy Auberon, vagy épp Badol, 
ne érdekeljen, bandukolj 
orroddal két jó mell között, 
a szarv legyen az ész mögött, 
a szív csak egy, de százaké 
lehet a test, jó Pincédé.

Tervagán im ája
Uram, én mindig csak hazudtam 
igen-nemmel, külön-külön, 
az ujjamat orromba dugtam, 
hazudtam szájon és fülön

keresztül, ezeregy módon, 
de uram, minden rendbe volt, 
nem akadt, tényleg, semmi gondom,

csak hazudtam mindenkinek, 
nem is kellett sokat tanulni, 
könnyen ment, így volt rendicsek.
De nézd uram, taknyos az ujjam, 
szájam büdös, zsíros a fül, 
engedd, hogy magamat hazudjam 
elő, a valóság mögül.

Megjegyzés:
Nem bánom, ha a szürke köznép 
saját kis mocsarában ül, 
de könyörgöm uram tehozzád: 
engedj kívül, vagy önkivül’.
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BÁLINT TIBOR

Halálraítéltek olimpiája
Már városszerte ismerték azt 

a Bástya utcai elvénhedt udvart 
az Óvárban, amelynek mélyén a 
várfal egy megmaradt szakasza 
vonul át a lőrésekkel. Ha valaki 
bekukkint oda, úgy tűnhetik ne
ki, hogy a házak az udvar köze
pén terebélyesedő  ha ta lm as 
hársfa ágain függnek, két tucat
nyi, színehagyott kartondoboz
ként, amelyek a m últ kegyelt 
kacatjait és titkait őrzik. A széles 
teret itt-ott lécből, rozsdás pléhle- 
mezekből és cserépdarabokból 
összetákolt tyúkudvarok csúfít
ják el, a háttérben egymás mellett 
sorakozó ámyékszékek hangol
ják le a környéket.

A lakók kétharmada idős öz
vegyasszony, némelyikük már 
tíz, tizenöt, sőt húsz éve eltemette 
az urát. Egyébként is a nők a leg
több esetben túlélték élettársu
kat, m ert régebb nem dohá
nyoztak, alkoholt alig fogyasz
tottak, és a szülés, szoptatás, az 
örökös készenlét a család fenn
tartásáért sávosabbá tette őket, 
szervezetileg, lelkileg egyaránt; 
az asszony, ha egyedül marad is, 
megáll a lábán, el tudja tartani 
m agát, a férfi ilyenkor meg- 
roggyan, gyámoltalan lesz, és 
nem ritka, hogy hamarosan kö
veti elvesztett feleségét, aki hűsé
ges támasztéka volt.

Ha az ember nappal e népes 
udvar közelébe ér és megáll egy 
percre a járdán, annyi pityegést, 
rekedtes köhögést, asztmás ful- 
doklást, zsörtölődést hall, mint 
az aggm enházakban, a vásott 
kölykök pedig be is kiáltják néha, 
hogy "banya tanya", és röhögve, 
visongva tovatrappolnak. Mikor 
meleg az idő, a vénasszonyok 
künn üldögélnek bérelt házacs
káik előtt, és ráncos arcukat, 
fonnyadt mellüket, amelyből az 
idő a húst is kiszívta, száraz vagy 
dagadt lábaikat odakínálják a 
napnak; de amilyen elesettek és 
gyöngék, ha az egyházi gondnok 
megjelenik a házbérért, vedlett 
disznóbőr táskájával, még a nyo
morék is odaaraszol hozzá; gyű
rűbe fogják a rózsaszín tokájú, 
apró, riadt embert, ócsárolni kez
dik, még le is köpködik. Mert a 
pénz ugyebár jól fog, meg se vár
ja a nyugdíj napját ez a törpe ku- 
fár, hanem az utolsó bánit is 
kiszedi a zsebükből! — mondják. 
— De azt ki viseli a lelkén, kinek 
fáj, hogy becsurog a víz a laká
sokba, hogy kiüt a salétrom a fa
lakon, hogy a feltomyosult sze
mét heteken át fülled és bűzlik, 
noha a város milliókat fizet köz
adóból a cigányoknak...

H atalm asan fölháborodva, 
ilyenkor még azt is a szemére ve
tik, hogy párzás idején nem tud

nak aludni a macskáktól, mert 
vemyogásukkal olyan zajt csap
nak a várfalon meg a háztetőkön, 
olyan sivalkodást, műit száz gye
rek a szülészeten... Ősszel a leg
több veszekedés az óriási hársfa 
ráérős vetkőzése közben tör ki, 
jóllehet a csodás lombhullató i- 
gazságosan osztja szét sárguló le
veleit, a váltakozó széljárás sze
rint; a lakók mégis tépik-marják 
egymást, mindenik a szomszéd
jára acsarkodik, mert az egy ga- 
nédomb, hagyja, hogy az ő kü
szöbére sodródjék a szemét; noha 
persze fölkelne, ha az ágy is föl
kelne, de ennek a délig alvónak, 
párnaposzogatónak mindig is 
büdös volt a munka!...

Később az is szóba jött, hogy 
ki kellene vágni a fát, de a plébá
nos hallani sem akart erről, és az 
asszonyok már kikaparták volna 
egymás szemét, s a férfiak is fen
ték a bosszú késeit, amikor a sá
tán m egjelent közöttük, és a 
fülükbe súgta, hogy segít rajtuk; 
olyan tanácsot ad, amiért életük 
végéig hálásak lesznek neki, csak 
bízzanak benne! Tehát naponta 
ki-ki készítsen elő egy kancsó sós 
vizet, és a sötétség beálltával, 
óvatosan széttekintve, öntse azt a 
fa tövébe; ha így tesznek, május
ban még rügyet sem látnak majd 
a fán, nemhogy levelet!...

Hogy ki lehet ez a tanácsadó, 
senki sem tudta, mert mindig éj
szaka jött haza, és reggelre eltűnt, 
de oly különös alak volt, hogy 
később is maguk elé tudták idéz
ni magas termetét és fekete arcát, 
amelybe beleette magát a korom, 
mint a szénégetőknek; füléből 
nem szőrpamacs állt ki, hanem 
valóságos tollbokréta, s az is fe
kete volt, mint valamely sötét ba
golyé, a hangja pedig  távoli 
m ennydörgéshez hasonlított. 
Rejtély volt, hogy honnan jött, mi 
a foglalkozása; talán már ült is 
lopásért, csalásért, és most egyik 
napról a másikra odaszegődött 
Szemes Vilmához, aki takarítónő 
volt a belgyógyászaton, és két 
gyerek anyja. Mindjárt a bejárat 
mellett kapott egy kis lyukat, de 
a szoba mind szűkebb lett terebé
lyes alakjának, hatalmas keblé
nek. Egy idő után aztán ezzel for
dult a hazaérkező férfihoz, aki 
egy erős, elszánt kandúr makacs
ságával indult a szoknyája után:

— Ide figyelj, te kecskelábú, 
kanálfülű ördög!... A kicsiket a- 
nyám nyakába sóztam, de ebben 
az egérlyukban ketten sem férünk 
el!... Ha nem szerzel pénzt, hogy 
még egy szobát ragasszunk ehhez, 
le is út, fel is út!... Az én hátamon 
nem fogsz élősködni, az fix!

— Azt mondod, ördög vagyok? 
— kérdezte Qigor bizakodó hízel

géssel, és megnyalta nagy lila 
száját. — Bizony, de nem Draku- 
la, ellenkezőleg; békés, tüzes ör
dög!... Télen kifűtöm neked a 
lakást a testemmel, és ha ráde
reszkedem, el perzselem az ágyé
kod!...

— Ezt már tapasztaltam...
Vilma a férfi szájára tapasz

totta a tenyerét, és kissé zavart 
meghatódottsággal nézett föl rá:

— No gyere, ma el akarok ég
ni!...

Megfogta Gligort a kezétől, és 
az ágy felé húzta. Jónéhány perc 
múlva azonban ugyanaz a nő 
volt, akinek a hangjától néha föl
zengett az udvar, akit a tapasz
talat hamar megrontott:

— De ebből nem élünk meg, 
ördögöm! — szólt a tükör előtt 
fésülködve. — Farka más ördög
nek is van!... Tehát amit mond
tam, megmondtam!...

Bántás a dohányfüstöt fújva 
komoran eltűnődött; eleinte azt 
hitte, időt s teret nyer Vilma ki
tüntető elismerése után, bár azt is 
érezte, hogy az asszony nem tré
fál, s kirúgja. Mielőbb cseleked
nie kell hát, de egyelőre jobbnak 
látta, ha visszaveri a támadást, és 
meggyőzően védekezik.

— Mit akarsz?! — dördült rá. 
— Hogy felakasszam magam, 
embert öljek, vagy betörjek egy 
pénzváltóba?!... Hiszen nem Ce- 
au^escu idejében élünk, amikor 
ingyen osztogatták a betonkam
rákat, csak hogy feltöltsék Er
délyt oltyánokkall!... Ma még egy 
kukuriku is nyolcvan-százmillió
ba kerül, gyémántbogaram!...

Szilágyi Zsolt: Idő

Vilmát azonban ez nem hatot
ta meg:

— Tehetsz, amit akarsz, azzal 
csak tetézed a bűneidet — mond
ta nyugodtan, a tükörből figyelve 
Gligort, és a fésülködést szemfes
téssel folytatta:

— Tudom, hogy a gyermek- 
tartás miatt bújkálsz, mint a fér
jem, amiatt változtattad a mun
kahelyeidet; végül bemondtad 
az unalmasat, és az utcát válasz
tottad, hogy neked ne szóljon a 
reggeÜ duda... Ma sem vagy be
jelentkezve sehova, még hozzám 
se, de én tovább nem vállalom a 
rizikó* miattad!...

Ez már sok volt a férfinak, és 
a szelíd tüzes ördögből hirtelen e- 
lőbújt a durva, önérzetes csavar
gó. Odalépett Vilmához, és már- 
már pofonvágta.

— Elhallgass, te szingyula, 
mert megcsaplak! Ha nem kellek, 
miért fogadtál be?!... Mert nem 
volt kéznél más ördögfarok?!...

Még ott állt egy ideig mere
ven, fenyegetően az asszony mel
lett, aztán a karja lehanyatlott, és 
morogva kiment, becsapva maga 
mögött az ajtót. Utána napokig 
feküdt izzadtan, tehetetlenül a 
gondok alján, nem tudta, mihez 
kezdjen, és vergődésében ki-ki- 
járt az udvarra  szem lélődni. 
Nyár volt, a hársfa vékonyabb 
ágai csupaszon, feketén rajzolód
tak rá a kék égre, és a vénasszo
nyok örültek, hogy a fa többé 
nem árnyékolja be az udvart, 
nem veszi el tőlük a napot. A la
kók mosolyogva ismerték fel a 
sátáni tanácsadót, s az egyik in
tett is neki, hogy üljön le a lakása 
elé kitett padra.

— Hogy van, mámi? — kér
dezte Gligor, mert kedve kélt be
szélgetni. A nyolcvanhét esz
tendős Vicoekné, özvegy Szálka 
Mária lemondóan legyintett:

— Hát lehet ma jól lenni és jól 
enni? — nevetett, és a fogatlan 
szája elé tette a kezét. — Bizony 
mind betegek vagyunk, akik itt 
lakunk. Engem álmatlansággal 
vert meg az Isten. Fölriadok éj
szaka, mikor ráül a lidérc a mel
lemre, és többé nem tudok el
aludni, hajnalig nyitott szemmel 
meredek a sötétbe; de még ennél 
is rosszabb, hogy ilyenkor ezer
szer átdarálom az emlékezete
m en nyom oru lt életem et, a- 
melyet úgy meguntam, hogy ké
rem a fennvalót, ne hosszabbítsa 
meg szenvedésem napjait, ha
nem szólítson magához...

Sóhajtott, utána folytatta:
— Én még viszem valahogy a 

keresztem, de vannak itt olya
nok, akiket nálam iskegyetleneb- 
bül megkorbácsolt a sors, mielőtt 
keresztre feszítenék. Czugnénak 
itt a szomszédban levágták a rá
kos mellét, a másik véreset vizel 
hetek óta, a harmadik nyavalya-

» > »  folytatás a 4. oldalon
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törős, ha elesik, összezúzza ma
gát, és kihabzik a szája, a ne gye- 
diket biztosan elviszi egy újabb 
szívinfarktus; de van olyan, aki 
ki sem mozdul a lakásából, s ha 
megkérdik, mit csinál, azt feleli, 
hogy csak ül, üldögél és várja a 
halált, mert fehérvérűséget álla
pítottak meg nála...

Most Gyurica Mihály kacsá
zott a pad felé; a kiöregedett pin
cér o d a ü lt  B ántás m ellé, és 
nyögdécselve m indjárt ezzel 
kezdte:

— Naponta a kínok kínját ál
lom ki a szélkólikám miatt!... Né
ha úgy érzem, mintha valaki a 
csuklójára csavarná a beleimet, és 
ilyenkor bicskát vágnék a hasam
ba, csak ne fetrengjek!...

E vallomásokat hallgatva Gli- 
gorban fény gyűlt ki a lét súlya 
alatt, és egyszerre minden érthe
tővé vált szám ára; mert nem 
pénz kell ide, gondolta, hanem 
türelem és szemfülesség, s ha így 
fogja fel, nemsokára válogathat a 
lakások között; hiszen itt vergőd
nek körülötte a halálraítéltek, la
kásaik hagyatékként kínálkoz
nak majd fel; neki csupán résen 
kell lennie, hogy melyikük dobja 
fel hamarabb a talpát, s azonnal 
kirámolnia a holmiját az ajtó elé, 
s ha szükséges, őt magát is a ko
porsóval...

A következő napokban önál
lósult; ő maga faggatta ki a lakó
kat a betegségükről, felírta a ne
vüket, a házszámukat, és jegyze
teket készített, mintha segíteni 
akarna e nyomorultakon. Mikor 
elmondta tervét az asszonynak, 
Vilma mosolygott, szórakozott 
az ötletén, de utána arra gondolt, 
hogy a más tájakról idevetődött 
férfi, akivel eleinte oly csodásán 
megértették az ágyban egymást, 
talán oly képességeket is hozott 
magával, amelyek előbb-utóbb 
többet hoznak a házhoz, mint a 
lusta dögsége. A kórházi takarí
tónő sokmindent hallott a beutal
taktól meg az orvosoktól, és ta
nácsokat tudott adni a betegsé
gek lefolyásáról, természetéről.

Gligoron már rajta volt az ör
dög sarkantyúja; megmentettnek 
érezte magát sietve, kapkodva 
végzett mindent, mámorossá tet
te a vélt lehetőség. A városban 
vett jó néhány ív csomagolópa
pírt, fölrajzszegezte a szoba falá
ra, az emberi test körvonalait raj
zolta rájuk a maga módján, ha
sadt, fekete körmei közé fogva a 
ceruzát, és igyekezett megjelölni 
a belső szerveket; de oly tudatlan 
volt, hogy a lépet sem tudta hova 
helyezni, míg Vilma meg nem 
mutatta neki, az oldalára bökve, 
hogy ott rejtőzik ni, a hasüreg fel
ső sarkában...

— És a lépfene, az micsoda? 
— kérdezte később a kórboncnok 
ostobán ártatlan arccal.

— Többnyire a szarvasmar
hák kapják el — magyarázta az 
asszony —, és az elhullott állato
kat döggödörbe dobják, annyira 
fertőzők; de a cigányok sokszor 
leverik a verem ajtajáról a lakatot, 
szétdarabolják a marhát, és haza
viszik csemegének...

A megszállott rajzolt, rajzolt, 
néha leült és más betegségeket írt 
ki a füzetéből; azonban itt is el-el- 
akadt, és újra a klinikai takarító
nőnek kellett kisegítenie:

— A fehérvérűséggel meddig 
lehet élni, Vilma, és hogyan kép
zeljem a beteget?... Ha, teszem 
azt, fölvágná az ereit, vér helyett 
valami tejféle fröccsenne ki azok
ból? — emelte fel a fejét mély 
töprengéséből. Az asszony eddig 
igyekezett komoly maradni, de 
most kitört belőle a kacagás; vé
gigvetődött az ágyon és föl-föl- 
dobta magát, mint aki a szeret
kezés ravasz, kiszámított csiklan- 
dozásaitól hánykolódik.

— Csak kacagj, kacagj, te lu- 
burgyina, mert a jövődet kaca
god ki! — mormogta Gligor, és 
visszament az ábrákhoz. Aveszé- 
lyesebbnek sejtett betegségeket 
pirossal, a többit kékkel vagy sár
gával jelölte meg, a kóresetek pe
dig egyre szaporodtak: infarktus, 
szívroham, agygörcs, szív- és tü
dőasztma, vesebaj, csontlágyu
lás, kibomlott visszér, eskór... 
Vagy húsz páciens fájdalmát je
gyezte fel, már fütyörészve dol
gozott, kétségek nélkül. Vilma 
egy ideig szórakozva figyelte a 
buzgalmát, mintha egy bolondot 
nézne, de amikor rájött, hogy a 
bokrétás fülű ördög mire áspirál, 
hogy komolyan veszi a dolgát, a 
fejéhez kapva fölkiáltott:

— Ó, te szerencsétlen félnó- 
tás, te nyámnyila!... Épp egy 
ilyennel álltam össze, aki lottózik 
az életemmel és mások életével 
is?!... Van neked egy csepp e- 
szed?!... Hiszen ezek a vén picsák 
olyanok, mint a földre hullott 
sörteszál, amely akkor is fölkun- 
korodik, ha ezerszer tapos át rajta 
az úthenger!... Ezek még téged is 
túlélnek a részeges pofáddal, 
nemhogy engem!...

— Hogyhogy túlélnek?... Ne 
űzd az eszed!... Igenis hamarosan 
rendben lesz a szénánk!... Czug- 
nénak itt a 7-es lakásban levágták 
a rákos mellét, szomszédja, Sáfár 
Ida ki se mozdul a szobájából, 
csak ül és várja a halált, mert le
ukémiát állapítottak meg nála!... 
Mondjam, hogy Ebe Józsefet meg 
kell operálni, mert odabenn is ta
pogatózva jár, úgy nyomja az 
agydaganat az idegeit, és néha 
föÚciált, hogy ne lármázzanak, 
mert beszakad a dobhártyája a 
zajtól; nemsokára tehát mindhár
m an hideget szellentenek, és 
mindeniküknek három szobája 
van... Mit akarsz ennél többet?...

— Semmit — legyintett a ta

karítónő. — Ismertem olyan fe- 
hémépet, aki a fél csecsével még 
tizennyolc évig elhúzta... Az ilye
nekre építesz, te hatökör!...

De az ördög annyira bízott 
magában, hogy végül megszer
vezte a halálraítéltek olimpiai ve
télkedőjét, és mindenik betegség 
egy-egy csapatot képviselt. A se
lejtezőn huszonnégy betegből tíz 
kiesett, nem jutott be a reumás, a 
köszvényes, a hörghurutos, a 
szélkólikás, a visszeres; nem szá
mított a vesekő, az epekő, az ara
nyér, a gyomorfekély, sőt a kizárt 
sérv sem; a nyolcas döntőben pe
dig valóban csak nyolcán marad
tak, a betegség kilátásai szerint: 

AGYDAGANAT 
LEUKÉMIA 
AGYVÉRZÉS 
SZÍVROHAM 
INFARKTUS 
VESEELZÁRÓDÁS 
MÁJZSUGOR 
VÉSZES VÉRSZEGÉNYSÉG 
Miután Vilma megtagadta az 

útbaigazítást, Bántás Gligor a 
szomszédokhoz fordult, akik is
merték egymás nyavalyáját; tő
lük tudta meg azt is, hogy Bod- 
rácska János a 13-as lakásban tü- 
dőüszök áldozata. Úgy kell el
képzelni ezt a bajt— mondták —•, 
mint a tűzben parázsló fának egy 
elüszkösödött részét, rothadó da
rabját; az ilyen embernek még a 
lehelete is bűzös, és napjai meg 
vannak számlálva...

A négyes döntőbe így a tumor 
után mindjárt a tüdőüszök kö
vetkezett, utána a fehérvérűség, 
majd a szívinfarktus. Itt azonban 
be is fejeződött a vetélkedés, mert 
a szervező az elődöntőt és a dön
tőt már ki sem írta, hisz számára 
a továbbiakban mind esélyesek 
voltak; azért éjjel-nappal fülelnie, 
kémlelnie kellett, nehogy az le
helje ki a lelkét hamarabb, akire 
nem is számított; de bármilyen 
éber volt, a halálraítéltek, mintha 
mind élni szerettek volna, meg
makacsolták magukat, és ő csak 
sóhajtásokat, nyögéseket, halk 
jajgatásokat hallott, s ez annyira 
kétségbeesésbe sodorta, hogy 
úgy érezte, megint gödörbe esett, 
nincs kiút. Főként azután, hogy 
egy este a félmellű Czugné meg
bolondult és énekelni kezdett: azt 
énekelte, hogy Megyen már a haj
nalcsillag lefelé...

Gligor vergődését a takarító
nő észrevette, és most a piád ko
fák és a ringyók módján támadt 
rá:

— Ide figyelj, úrfi! — tette csí
pőre a kezét, és a szeme villogott. 
— Hanem szeded fel a mogyoró
dat és nem lépsz le, reád hozom 
a polídát!... Mit képzelsz, nálam 
lehet ingyen pápálni és morgyel- 
ni?L. Tévedsz!... A játéknak vé
ge!... Le is út, fel is út!...

De az ördög ezúttal nem ijedt

meg; ha a játszmának valóban vé
ge, akkor méltón kell befejezni! 
— gondolta, és Vilmának úgy 
tűnt, mintha mosolyogna, amitől 
őt fogta el a félelem.

— Csillapodj, édesanyám , 
csillapodj! — sziszegte Gligor. — 
Meglátod, hogy engem nem le
het csak úgy, búcsúszó nélkül ki
dobni!... Először is csípsz egy 
olyan dádát, hogy belenyomo- 
rodsz, másodszor följelentelek a 
ren d ő rség en , hogy  lo p o d  a 
gyógyszert a kórház raktárából, 
és ehhez öt-hat tanút is kapok a 
trógerek között egy liter vodká
ért!...

Kirántotta az asztalfiókot, e- 
lőkapta a húsdaraboló bárdot és 
az asszony felé sújtott vele. Vilma 
nagyra tágult szemmel, sikoltva 
hátrált, amíg a nyitott ablakhoz 
nem ért, és kiugrott a félemelet
nyi m agasságbó l. Később a 
szomszédok hozták fel törött láb
bal, és végigfektették az ágyon. 
Gligor ekkor már a kocsmában 
volt, és egész reggel dühösen 
ivott, amíg le nem részegedett. 
Akkor hazatért, lekapkodta a fal
ról az ábrákat, hengerbe csavarta, 
és hóna alatt ezzel a könnyű 
ágyúcsővel elindult a nyilvános 
orvosi rendelő felé. Rettentő in
dulat dolgozott benne. Félreso- 
dorfa a belgyógyász professzor 
rendelője előtt várakozókat, sípo
ló szuszogással benyomakodott 
az orvosi szobába, ott térdre zu
hanva előre nyújtotta a kibontott 
tekercset, és eíbődült:

— Doktor úr, esedezem, segít
sen rajtam!... Vizsgálja át ezeket a 
levázolt eseteket, és mondjon vé
leményt: melyik betegnek nyer- 
gelik hamarabb a Szent Mihály 
lovát, mert nekem ettől függ az 
életem!...

És ott térdelt ez az ördög a 
megdöbbent professzor előtt ri- 
mánkodón, és mégis fenyegető 
várakozással.

Ennek a furcsa históriának 
nincs igazi csattanója, váratlan 
befejezése; az író úgy találta, 
hogy az ő elképzelése sápadt, 
erőtlen az izzó valósághoz ké
pest, hagyta hát az életet megszó
lalni, hadd fejezze be ő a tra
gikomédiát és húzza össze a füg
gönyt. A valóságban pedig ez tör
tént: egy holland  üzletem ber 
többszáz millió dollárért megvette 
a telket, hogy hatalmas áruházat 
építsen rá, a tulajdonos szét szórta 
a lakókat, kit hova lehetett, és a 
bulldózerek nekimentek a ház
nak. Bántás Gligor beállt a szeme
tesek közé, és a cigányok tágas 
barlangot vájtak neki a városszéli 
hulladékhegy oldalában. Vilma, 
miután kisán tikált az ortopédiá
ról, összeállt egy zöldségkereske
dővel, és jól megértették egymást; 
a betegekről azonban nem tudni, 
melyikükkel mi történt...
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Minima
VII. Robinson 
etikája I.
"V a lóban  a h ő ség  néha  a kko ra  

v o l t ,  h o g y  nem  h iá n y z o t t  a ruha. 
D e m e z te le n ü l nem  já r h a tta m :  eh
h e z  h a j la n d ó s á g o t nem  érez tem , 
a n n a k  ellenére, h o g y  egyedü l v o l
ta m ."

(Dániel Defoe: Robinson Cru
soe — D(. fejezet)

A z egyedüllét mint az etika alkotó 
területe, öntudat és sors. A z erkölcsi 
ösztön. Bűnbánat és hála. Lakozás és 
együttélés. A sziget, a magányos ember 
és a halál. A z elismerés mint hála for
rása. Péntek és a másság visszanyerése. 
Robinson leckéje: a megkülönböztetés 
és a függőség érzete.

Első látásra az etikum olyan ér
zékek összessége, amelyek a má
sikkal való találkozást szabályoz
zák, így elválaszthatatlan egyrészt 
a szociológiától, másrészt pedig a 
jogtudom ánytól, ugyanakkor 
problémaként letűnni látszik egy 
olyan univerzumban, ahol az er
kölcsi alany azonossága nem szem
besülhet egy mindenütt jelen való 
mássággal. De vajon így van ez? 
Vajon a magányosság olyan hely
zet, amely felfüggeszti az etikum 
témáját? Nem létezik a fogság és a 
remeteség etikája? Egy Robinson 
Crusoe-etika? Dániel Defoe regé
nyének újraolvasása e kérdések vá
ratlan igazolását adja, és azt hisz- 
szük, következményekben gazdag 
válaszadásra is fog kényszeríteni: 
nemcsak létezik a magány etikája, 
de éppen ez az etikum alkotó terü
lete, az elve, mert nem lehet mások
kal jó párbeszédet folytatni, ha e- 
lőbb — magányosan — nem beszél
gettünk a bennünk lévő "másikkal", 
és a másság egy állapotával, amely 
nem is bennünk van, nem is rajtunk 
kívül, hanem a lehetségesnek a tér 
nélküli, titokzatos és kényszerítő ere
jű terében.

Robinson Crusoe története egy 
olyan helyzetből ered, amelyben a 
hős egy "másik" hiányában kény
szerül arra, hogy az etikáról elmél
kedjék: rájön arra, hogy hiába lé
pett ki az emberi társadalomból, 
nem léphet ki a morális viszonyok 
köréből is; ellenkezőleg, arra kény
szerül, hogy életében először ko
molyan vegye azokat. Útja nehéz és 
gyötrelmes lesz: a teljes elkülönítés 
reménytelenségéből kiindulva 
olyan "másság" ösztönös megérzé
sével folytatódik az, amely nem a 
társak "másságától" függ, és e ma
gas szintű "másság" ennek a fölöt- 
tes másságnak a perspektívájából a 
felebarát "másságának" visszanye
résével végződik. A másikkal való 
találkozást megelőzi egy valami e- 
gészen mással való találkozás (ein 
Ganz Anderes): egy olyan "valami 
mással", mely egyénen túli, de kö
zösségen túli is. Ez lesz az etikum 
konstitutív anyaga. De állítsuk he

moralia
lyükre rendre a szakaszokat.

Defoe regénye az ifjú Robinson 
életével kezdődik, aki allergiás a 
többiekre: a családi házra, a "közép
réteg" szokásaira, amelybe beleszü
letett, városa és az országa ha
táraira. Valami "elpusztíthatatlan", 
"esztelen” vándorlási vágy rabja 
lesz. Ennek még a belső másság kis- 
bírósága — a lelkiismerete — sem 
tud parancsolni: "Ha a józan ész 
győzött volna bennem, akkor Hull- 
ba térek vissza, onnan pedig haza 
megyek. Rossz végzetem a-zonban 
makacsul hajtott előre, és én nem 
ismertem megállást. Józan ítéletem 
ugyan nemegyszer figyelmeztetett, 
hogy térjek vissza, de ehhez nem 
volt elég erőm." Legalább két míto- 
szi modell foglaltatik bele ebbe a 
részbe: az Atya kertjéből saját bűne 
miatt elüldözött Adám mítosza 
(megadatott, hogy saját sze rencsét- 
lensége végrehajtója legyen" — 
mondja Robinson), és a tékozló fiú 
mítosza, aki képtelen alkalmaz
kodni a készen kapott, előnyös ké
nyelemhez, az otthoni szófoga
dáshoz. Úgy látszik, ilyen esetek
ben a lelkiismereten túl többet szá
mít egy másik hatalom: a sors: A 
sorssal pedig új típusú másság lép 
a színre; mert miközben a lelkiis
meret az egyéni latolgatás és döntés 
orgánuma, a sors az egyetemesség 
határozatát hordozza magában. A- 
ki saját lelkiismeretének engedel
meskedik, úgy érzi, hogy saját ma
gának a meghatározója. Aki a sors
ra bízza magát, az más rendű, ob
jektív és előreláthatatlan meghatá
rozottságot fogad el. A lelkiismeret 
a függetlenség dicsősége. A sors a 
függőség neve maga, olyan "tervé", 
amelyben meghatározott páciens
ként veszel részt, és nem meghatá
rozó ügyintézőként.

Hajiunk rá, hogy Robinson 
"vándorlási vágyát" és azt, hogy a 
sorsára bízza magát, szerencsés 
morális ösztönnek tulajdonítsuk. 
Mert morális ösztönnel rendelkez
ni először is olyan körülmények fe
lé való — szinte álomkóros — irá
nyulás, mely meghazudtolja szabá
lyaidat vagy megsemmisíthet. Ez 
ugyanaz, mint elfogadni, hogy a 
morális ösztön, hivatásánál fogva a 
"kalandot", tehát a válságot keresi. 
Mert az az értelme, hogy "tárgyát" 
véres és megdolgozott, élő morali
tás felé, és ne valamely örökölt tö- 
vény, diszciplína felé irányítsa. A 
fiatal Robinson tudja magáról, 
hogy sose tette azt, amit illett volna: 
kezdettől fogva megérteni látszik, 
hogy "ami illik", az nem az, amit 
mindenki tud, amit a "társadalom" 
standardizált nevelése révén lehet 
elsajátítani. Arra, hogy "mi illik", rá 
kell jönni, meg kell találni kutatá
sok útján, kockázatokkal, a kon
venciók ideiglenes felfüggesztése 
révén. Ami illik, a mese végén jele
nik meg, nem az elején.

De az eleje és a vége látszólag 
egybeesik. Robinson végered
ményben nem tesz mást, csak fel

cseréli aZ egyik szigetet a másikkal; 
Nagy-Britannia szigetét a Remény
telenség szigetével: a konvenciók 
etikájának vízszintes "másságát” a 
sors függőleges "másságával". Az 
ifjú "vándorlási vágya" egy másik, 
környezetétől különböző másság 
utáni vágy: amely belülről határoz 
meg és nem kívülről, vagy amely— 
külső lévén — a szabadság és nem 
az engedelmeskedés kritériuma 
szerint legyen elfogadható a "lelki
ismeret" számára.

Mindaz, ami a regény közepéig 
történik, szeplőtlen, teljes etikai kí
sérlet a másokhoz viszonyulás ösz
tönzése nélkül. Robinson a sziget 
felfedezésével lassan-lassan olyan 
szférát fedez fel, amelynek nincs 
kapcsolata az ő elhagyott "középré
tegével". Magányának két korai er
kölcsi haszna van: a múltbeli hibák 
utáni bűnbánat és a jelenbeli meg
menekülésért érzett hála. A magá
nyos ember bűnbánata senkiből 
sem vált ki csodálkozást. De egy 
magányos hálaérzete (főleg ha ha
jótörött), a hétköznapiság szemszö
géből kevésbé valószínű. Mert a 
hála fogadalmi gesztus: egy nagy
lelkű "másság" megfogalmazása, 
mely természeténél fogva felold
hatja az egyedüllét nyomasztó 
ürességét. Aki egy lakatlan szigeten 
egyedüli túlélőként hálásnak érez
heti magát, már nincs egyedül. Mi 
több: a magány (mint csodálatos 
megmenekülés eredménye) egy 
ugyanolyan csodálatos gondvise
lés jelenlétét bizonyítja. Robinson 
azon töpreng: hogyan lehet az, 
hogy tíz társa eltűnik, és ő, a tizen
egyedik, megszabadul. Kiválaszta
tott mind közül, a megváltáshoz? 
— ez a kérdés lesz a következtetése. 
A szerencsétlenség és a megmene
külés egyidőben történnek. Ha el
megy — mondja az apja felhábo
rodva —, a legszerencsétlenebb 
ember lesz a világon. És Robinson 
tényleg a legszerencsétlenebbnek 
ézi magát. Csakhogy ez a szeren
csétlenség rávezeti arra, hogy az 
"ég jóságára" gondoljon és végül ki
jelentse: az életem csodák végtelen 
sorozata. Szerencsésen a szeren
csétlenségben, épp elhagyatottsága 
által segítve, ámulva fedezi fel, 
hogy a fogság keserűsége tele van 
ajándékokkal, és hogy sorsának 
rendetlenségében mélyebb rend
szer van: Attól a pillanattól kezdve, 
amikor mindezt megértette, meg
nyugodott és lemondott arról, hogy 
a parton leselkedjék, hogy a nyílt 
tengeren hajót fedezzen fel. Mos
tantól a sziget elég lesz saját magá
nyának; az eltévedés helye alapító 
hellyé változik. Robinson rájön ar
ra, hogy az etika alapító pillanata, 
az eredeti etika, ízig-vérig alapító 
jellegű és olyan viselkedési mód
szert állít fel, amely nem az együtt
élés egyszerű rendszerében tör
vényszerű. Itt az előbbi oldalak e- 
gyik témájával találkozunk újra; az 
etikum alapjában véve lakozás; 
nem az együttélés technikája; nem 
a másokhoz való megfelelő viszo
nyulás, hanem robinsonád, a ma
gány gyümölcse. A többiek az 
alkalmazkodó igyekezetükkel za
varják, eleinte menetszakaszban a

morális illetékesség létrejöttét. Az 
együttélés szigorú imperatívusza 
gyakran zárójelbe teszi az egyszerű 
lakozás komplikáltabb, de diszkré- 
tebb igényeit. Csak egy jó egyedül
lét megszokása, csak az teheti le
hetővé az emberek közti harmóniát 
vagy legalábbis szolidaritást. És 
nem véletlen, hogy azok az embe
rek, akik tudnak egyedül lenni, a- 
kik egyensúlyban tudnak élni ma
gányukkal, azok a legtársasabb lé
nyek, legkiegyensúlyozottabb la
kótársak is. A magány a legoptimá
lisabb felkészülés a világi életre; 
nem megfutamodás, nem megszö
kés — ahogyan azt tartják —, ha
nem propedeutika, gyakorlat, az 
aszkézis gyakorlása. Az út, a többi
ekkel való közösség paradicsomi 
eufóriája felé vezető út csak utópi
kus lelkesedés, ha nem vezet a 
"puszta" radikálisan formáló ta- 

asztalatán át. Ez az egyiptomi Ma- 
arie és a pontikusz Evagrie ősrégi 

leckéje is: Kelet Robinsonjai, akik
nek "szigetségére" kontinensek ala- 

ozhattak. "O, boldog sivatag!" - 
iáltja Robinson Crusoe, amikor kis 

csónakjával felfedező utat téve a 
sziget körül, rájön, hogy a víz elso
dorhatja a nyílt tengerre, és elveszt
heti most oly fontos összeköttetését 
a szigettel. A regény IX. fejezete (a 
IX. a húszból, tehát az első rész vé
ge) a pusztaság nyomasztó boldog
ságában próbára tett szigeti 
lelhiismeret sűrített etikai értékelése.

Ennek az értékelésnek a ten
gelye nagyon sajátságos mondat: 
"A világot valami távolállónak te
kintette (...) Úgy nézett rá, mintha 
egy másik életéből tekintett volna 
vissza arra a helyre, ahonnan rég 
elment." A "sivatag" épp azért eti- 
kum-alapozó, mert elősegíti az 
ilyen fordított "rálátást" az életre, az 
életet lezárta felől értékeli, vagyis 
abszolút másságának szemszögé
ből ("... mintha már a másvilágra 
jutottam volna”): és akkor a morális 
tett viszonyítási pontja már nem 
valamely vitális vagy társadalmi 
princípiummal való összhang, ha
nem az a jelentés, amelyet a halál 
bizonyossága előtt kap. Arisztote
lész is érezte Nikomakhoszi etiká
jában (I. könyv, 11. fejezet), amikor 
látszólag véletlenül, helyesnek ta
lálta összekötni a boldogságot a ha
lál témájával. Mi marad a világból, 
ha a másik végéről figyeljük meg, 
és mi marad az etikai szabályokból, 
ha nem mint a másokkal szembeni 
kötelességet és nem mint a társas 
ember higiéniájaként gondoljuk el, 
hanem mint halandó emberek kö
telességét? Robinson remetesége az 
etikumnak ezzel az arculatával áll 
szemben: a szigeten a világ, az em
ber és a halál egyszerre adottak, 
kozmikusán elemi mivoltukban. A 
sziget minimalizált világ, Robinson 
alakja ember voltának leglényege
sebbjével áll előttünk, a halál pedig 
állandó, közvetlen lehetőség. Ezen 
a jövendőmondó szegényes terüle
ten találja meg igazi lényét az eti
kum: úgy is mondhatnánk, a világ 
és az ember kicsiségéből indul ki, 
illetve e kicsiség igazolásának és

» » >  folytatás a 6. oldalon
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beteljesítésének igényéből. Az ere
dendő etikum nem annyira formá
ló, nevelő és szabályozó, hanem 
inkább helyreállító, gazdagító és át- 
szellemítő. "Kevésnek" a világ csak 
önmagában mondható. Ahhoz, 
hogy fenntartsa magát, egy metavi- 
lág kiegészítő bővítménye is szük
séges. "Kevés" az az ember, aki még 
nem járt saját magányosságának te
rületén, vagy aki megelégszik az
zal, hogy egy vele azonos hul
lámhosszon lévő "másikkal" (der 
Andere) folytasson funkcionális 
dialógust. De amikor a der Andere 
egy más szinten álló "másikkal" 
cserélődik fel, das Ganz Anderé- 
vel, akkor az ember egyedül ma
radhat anélkül, hogy kevésnek é- 
rezné magát.

Robinson etikája egy ganz An
deres (az augustinusi Aliud valde) 
szemszögéből elgondolt morális 
kriteriológia: csak akkor keresi a 
társakkal szembeni helyes viselke
désformát, ha az kapcsolatban áll 
azzal, amit Jean Anouilh a Becket- 
ben l'Honneur de Dieu-nek neve
zett.

Lényegében olyan morális elv 
keresésért van szó, amely nem a 
saját társkeresésünk és a másik igé
nyeihez történő gyors illeszkedés
ből származtatja érvényességét, 
hanem a validitás valamely abszo
lút forrásából, egy szigorú, megvál
tozhatatlan, autonóm forrásból; ab
ból, amely nem engedi meg Robin
sonnak, hogy meztelenül járjon, 
még akkor sem, ha teljesen egyedül 
van.

Egy abszolút aliud távolságá
ból nézve, a szegényes világ kikere
kedik és megszínesedik a díszlet 
optimális fényében. Az ember — 
egészen pontosan Robinson — 
most megérti, hogy a rossz lehető
sége sokkal nagyobb, mint valósá
ga: a teljes katasztrófában is van 
lehetőség örömre, és van lehetőség 
bárhol és bármilyen körülmények 
között az etika pompázására is. Né
ha annyi elégedettséget érzett, 
hogy azt nem lehet szavakkal el
mondani — állítja a tragikus hős a 
regény IX. fejezetében. De azért a 
legnagyobb felfedezése egészen 
más lesz: az, hogy élete káoszát 
"furcsa napok" megfelelései hatják 
át; otthonról való megszökésének 
napja egybeesik későbbi rabságba 
esésének napjával, az első hajótörés 
fenyegetése az évekkel későbbi, 
Szalehből való menekülésének 
napjával, illetve éppen a szüle
tésnapján ér el a Reménytelenség 
szigetének földjére. "Úgy hát bűnö
ző és remeteéletem ugyanazon a 
napon kezdődtek." Robinson kb. 28 
évet (4x7-et) tölt a szigeten, és Ang
liából kb. 35-öt hiányzik (5x7-et). A 
kalandnak van hát egy szerkezete: 
az előreláthatatlanság titkos tör
vényt tart be, röviden: ha megfelelő 
távolságból nézzük a világot, kicsi
nyességében is tartalmat kap; Ro
binson számára "semmi sem vé
letlen", még a senki-nem-ültette ár
pa váratlan kicsírázása sem: a brit 
"remete" számára ez "gondviselés". 
És csak ilyen feltételek között válik

lehetővé az etikum rendje. Ez a vi
lág előzetes rendszerének felisme
réséből ered. Ez a felismerés a hála. 
("A hála nem minden embernek 
szükségszerű erénye" — gondolja 
Robinson, félve az emberekkel való 
újabb találkozástól, a XVII. fejezet
ben.) Mivel elismeri a világ teljes 
rendszerét, Robinson áttérhet a ro
vásfa "kis" rendszerére, a minden
napi feljegyzések és az idő be
osztásának rendszerére is. Mint 
mindennek, a türelemnek is van 
értelme — ez számára olyan erény, 
melynek fontossága egyre világo
sabb, és van értelme annak az etiká
nak is, mely az alsóbbrendű, az ál
latvilágnak szól (megszelídítés, te
nyésztés, védelmezés), és értelme 
van a szemlélődő pihenésnek is, a- 
mely független a birodalmától. Ro
binson felfedezi a "hely szépégét", 
a kenyér csodáját, a munka és a 
pihenés váltakozásából született 
ősi ritmust. így kifinomulva és gaz
dagodva valóban "természet-válto
záson" megy át ("prefacere de fire" 
— ahogy Vasile Dragici nevezi, aki 
először fordítja a regényt románra, 
1817-ben). Ez az a fordulat (XI. feje
zet, a könyv második felének kez
dete) megjelenik az elfelejtett 
"másik", a parton talált "nyomok": 
"úgy megdöbbentem, mintha vil
lám csapott volna le mellettem". 
Annak, aki a "másik végétől" kezd
te az etikát, a das Ganz Andere 
alapján, a régi felebarát "mássága" 
eleinte a terror közelségének tűnik. 
Amikor megjelenik a "másik", Ro
binson, "Istentől elhagyatottnak" 
érzi magát; úgy tűnik neki, most 
elhagyta a magányában oly nehe
zen felfedezett valami más. Rabul 
ejti az aggodalom, a bizonytalan
ság, a gyilkolás gondolata. Ádám 
most Ábelre és Káinra szakad. A 
közösség csak vadság a "másság” 
abszolútumának védnöksége nél
kül. Ha a "többiek" csak a személy 
önnön megsokszorosításai, ha csak 
partnerek egy esetleges etikai 
"megegyezésben", a szigetiség min
den nyeresége elvész. Az etikum 
újra ördögi körbe kerül, abba az 
ismétlődő vízszintességbe, amely
ből ki akart szabadulni. Robinson 
ismét el akar menni (XIV. fejezet). 
Akkor jelenik meg Péntek.

De miféle "másik" ez az újonnan 
jött? Megfelelője volna annak a 
"másiknak", akit a "középréteg" eti
kájával együtt otthonhagyott? Em
lékezzünk a történetre. Péntek vad
ember, akit vadak üldöznek, és akit 
Robinson az utolsó pillanatban 
megment. Nem konvencionális, a 
szokott társadalmi mechanika által 
adott "másik” tehát, hanem egy el- 
fogó-támadó gesztussal megszer
zett, visszanyert, vállalt "másik". 
Az angol Robinsonnak a szigeti élet 
elején egy olyan "másikra" lett vol
na szüksége, aki számára a civilizá
ciót képviselné. Huszonöt évi ma
gányra volt szüksége ahhoz, hogy 
a "másik" megtalálását ne a saját, 
hanem a másik szüksége határozza 
meg. Pénteknek van szüksége arra, 
hogy Robinson megmentse. Mikor 
kész vagy a másik igényeinek meg
felelni, akkor arra is fel vagy ké
szülve, hogy felebarátaid másságá

val nem egy — mindenki számára 
megcsonkító — kereskedelmi cse
rén belül találkozz, hanem a sors 
transzcendenciájához való hálás, 
közös viszonyulásban egy olyan 
aliudhoz, aki egyformán távoli és 
egyformán közeli mindkettő szá
mára. A nagy találkozások nem 
egymást kölcsönösen "másik"-nak 
érző személyiségek találkozásai, 
hanem azok, amelyekben két kü
lönböző személyiség azonosnak ér
zi magát egy harmadik nevében, 
aki így őket egyesítő másikként van 
jelen.

Sokat beszéltek — és középze- 
rűen — arról a "gyarmatosító" ne
velésről, amelyet Robinson új 
"társának" ad. "... Megtanítottam, 
hogy 'Úr'-nak nevezzen, és ez lett 
azóta a nevem. Megtanulta az »i- 
gen« és a »nem« szavakat és azt is, 
hogy mit jelentenek." — "Imperia
lista önhittség" — mondták, "rab
szolgakereskedő gondolkodás", "a 
felebarát törvénytelen megalázá
sa". Robinson valójában nem tesz 
mást, mint hogy megtanítja Pénte
ket arra, amit huszonöt évi teljes 
magányában ő maga tanult a szige
ten. Mert tanultsága végeredmény
ben ebben áll: a jó és a rossz helyes 
megsejtése, a lélek nagy lehetősége
ire gyorsabban és megalapozottab
ban válaszolni, ”igen"-nel és 
"nem”-mel, másrészt az a képesség, 
hogy elismerjen "uralkodónak" egy 
sokkal mélységesebb hatalmat, 
mint saját énje. A megkülönbözte
tő képesség és egy kényelmes füg
gőségi érzés: ez a das Ganz Andere 
sugárzása a szigeti öntudatra. A 
függőség érzése nem mindig a töré
kenység jele, mint ahogy sokan 
gondolják: kölcsönös összeköttetés 
tükröződése is lehet. íme, szintén 
tőled függ, hogy mi az, ami függő
vé tesz. Az egyes embernek és az 
abszolút rend magasrendű "mássá
gának" a kölcsönös összefüggése, 
mely a dialógus és az egymásra fi
gyelés modellje. "Aki önmagát is
meri, urát ismeri" — így szól az 
Iszlám egyik híres tétele. Ibn Arabi 
a személy és "kifinomult gazdája" 
(rabb) közötti együttműködést a 
"nemes tettek titkának" (sirr al-ro- 
bubiya) nevezi, mely a téged uraló 
erő uralásának titka. Robinson nem 
is adhatott volna Pénteknek mé
lyebb és szeretetteljesebb tanítást.

VIII. A könnyek 
ajándéka
(Robinson etikája II.)
R o b in so n  és a sirás fo k o z a ta i .  

S a j n á l a t  és b ű n b á n a t .  A z  é s z  
könnyei. Titus Andronicus és a 
könnyek mint az ásványok felol- 
dói.

A  forró  és a h ű s í tő  sírás. S o lve  
e t coagula . A  g y e rm ek ko r  nevetése  
és a fe ln ő t tk o r  kö n n y e i:  C sü tö r tö k  
és P éntek.

"Az, aki szüntelen sírásban uta
zik" — így nevezte volna loan Sca- 
rarul Robinson Crusoe-t. Robinson 
valóban sokszor sír; néha jó, néha 
rossz könnyekkel, de őszinteségü
ket mindig szavatolják a magány

megpróbáltatásai. Hősünk néha 
"meggondolás nélkül" sír, de sosem 
"ravaszkodik". És ha rendet kellene 
raknunk a könnyei sivatagában, rá
jönnénk, hogy sírásai folyamatos 
fejlődést mutatnak, jelentős növe
kedést, a majdnem biológiai, ter
mészetes sírástól a természetfölötti, 
igazoló sírásig. A sírás legalacso
nyabb szintje — valahol a IV. feje
zetben — az önsajnálat kifejezése 
— ismeri be a hajótörött ártatlanul, 
ugyanakkor tisztátalanul. Ártatla
nul, mert ezzel még a természetes 
érzékenység körén belül marad, 
amelyet őszintén be is ismer. Tisz
tátalanul, mert drámájának közvet
lenségébe zárkózva, olyan felüle
tes, monoton folyást ad könnyei
nek, amelyben összefonódik a kez
det és a vég; a sanyargatott Robin
son siratja a sanyargatott Robinsont 
elveszett boldogságának nevében, 
tehát egy olyan Robinson nevében, 
aki szerencsésebb lehetett volna. Ez 
minden szentimentalizmusok ör
dögi köre. És a legnehezebb szenti- 
mentalizmus nélkül sírni, vagy 
sírásról beszélni. "Minden sarkon 
az oktalanság és a cigányzeneszerű 
sóhajtozások leselkednek" — fi
gyelmeztet Vasile Lovinescu, e- 
gyik, még ki nem adott könyvében. 
(Sunt lacrimae rerum): Idézzük to
vább "... a könny megfordított 
szimbólum lett. Már nem az égszín
kéket tükrözi, hanem aljas, mint az 
az örvény, mely felbuborékol a mo
csárból, mint egy béka kidüllesztett 
szeme, pajtáskodik, és együtt jár a 
szemtelenséggel és a jajgatással. 
Dosztojevszkij azt mondja Fjodor 
Karamazovról, minden rossz forrá
sáról, hogy rossz és szentimentális, 
és hogy könnyen sír. "Ne légy 
olyan, mint azok, akik elássák a ha
lottakat" — mondja loan Scararul is 
Létra című könyvének hetedik lép  
csőjén, amely valóban egy sírás-ta
nulmány, ebből emeljük ki majd 
mindazt, ami a következő sorokban 
idézőjelbe van téve. A siránkozás, a 
saját tehetetlenségünk miatti behí
zelgő meghatottság, az intim szen
vedés és a "keserű könnyek", a- 
melyek kötelező módon kísérik a 
megbánás folyamatos metaboliz- 
musát, mindez lelkiismeretünk 
megannyi holtvágánya, periférikus 
érzelgősség (minden szempontból) 
enyhe váladéka.

A sajnálatot nyilván nem kell 
összetéveszteni a bűnbánattal. A 
megbánás hiú ingerkedés az elkö
vetett hibákkal szemben, olyan elé
gedetlenség, mely az "én" és egy 
idealizált alter ego összehasonlítá
sából következik. A bűnbánat az Én 
légürességének megsejtésével kez
dődik: ez a hiba áthárítása az ítél
kezés abszolút hatalma felé, amely 
kiszámíthatatlanul reagáló ható
ság. Amikor Robinson a sorsára 
gondolva sír, sajnál valamit, de 
még nem tud bűnbánatot gyakorol
ni. Csak később fogja felfedezni a 
"boldog sírás” "örvendező bánatát", 
a szerető, tisztító, "édes" könnye
ket. Könnye egyelőre túl korai, 
mint a "frissen préselt bor"; értel
metlen, "az oktalan természetek sa
játos könnye". A beszélő természe
tek sajátos könnyei — Scararul ta-
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pasztalatai szerint — a "gondolat 
lán y a ik én t születnek, aki "a test 
a n y a g á t fin o m ítja " , hogy  az 
"könnyebben korm ányozható le
gyen".

Túl könnyen hozzuk összefüg
gésbe a sírást a csalódás ösztönös- 
ségével, vagy fordítva, az alkalmi 
elégtételt megelőző meggondolat
lan lelkesedéssel. Az igazi sírás az 
ész egyik paradoxális csínye: meta- 
noia, vagyis az észnek önm agán túl 
való ugrása, a megértés más szintje. 
Az igazi sírás az, ami Robinsonnal 
az V. fejezetben történik, amikor az 
m ár nem csak az árvaság fájdalma, 
h an em  in te llek tu á lis  m egrökö
nyödés, az esély megmagyarázha- 
tatlansága és a nem remélt realitása 
előtt, amikor az udvar egyik sarká
ban váratlanul kibújt "tíz-tizenkét 
árpaszál". Robinson eleinte nem 
emlékszik arra, hogy azon a helyen 
egy hónappal azelőtt hanyagul ki
rázott egy zsákot, hogy másra hasz
nálhassa. Ezért csodálkozik any- 
nyira, amikor felfedezi a termést. 
Bár m agyarázatot talál rá, újabb 
meglepetésre is okot talál: az érte
lem tovább növeszti a misztériu
mot, bár először látszólag feloldja 
azt: valóban gondviselésszerű volt 
számára, hogy az egérrágta magok 
között tíz-tizenkét jó mag is ma
radt, melyeket éppen arra a helyre 
dobott, ahol a sziklák árnyékában 
azonnal meg is tudtak foganni. Ha 
máshova dobta volna, a nap elégeti, 
és elpusztulnak, Robinson megle
petésében sír. De nem azt mondja, 
mint először: "a könnyeim csorog
tak", hanem ezt: "a gondolattól (ki
emelés tőlem , A. P.) elszorult a 
szívem, és a szememet elöntötte a 
könny." "Fájdalom nélküli", vilá
gos, gömbformájú könnyek ezek: 
mint a gyöngysor. Nem a kétségbe
esés, hanem az értelem ismerő és 
elismerő könnyei, melyek kiszaba
dítják az önmagához láncolt lelket, 
hogy a pontos univerzális lelkese
désbe szőjék. Az ilyen könnyeket 
nevezi loan Scararul "arany tű"- 
nek. Robinson nem tekintheti ma
gát megmentettnek, míg meg nem 
tanult "felelőséggel" sírni, helyette
sítve a vihar kaotikus vizeit, ame
lyek a szigetre dobták, a tiszta, élő, 
tápláló könnyek vizével. A köny- 
nyek a vízözön utáni szivárvány, 
fényelem ző kristályprizm ák. Ne
v ü k b en  R obinson  v issza térhet, 
hogy civilizálja a világot.

*
A civilizációk, önelégültségük 

dicsőségében, néha módszerek a sí
rás meg nem értésére. Róma példá
ul a görög Oidipusz meg Antigoné 
neh éz  könn y ei és a k ö zép k o ri 
könnyes kultúrlelkesedés közötti 
közönyös tömbnek tűnik. Róma az 
emberiség egyik impozáns ásványi 
epizódja; kő és törvények. Ezért 
szüksége volt a végén egy Robin
son cseppfolyósító és felszámoló 
b eav a tk o zására . Többek között 
Shakespeare is mondja ezt a Titus 
A ndronicusban, amelyet legtöbb
ször elham arkodva olvasunk el, 
m int megbocsátható balsikert. Túl 
sok a halott, mondják, túl sok a vér 
ebben a darabban. De a vér termé
szetes forrásból ered — m int a fel

indulás — egy megkövesedett em
beriségnek a hátterében. Shakespe
are állandóan diszkrét hatékony
sággal hivatkozik a megkövesedés 
veszélyére. Tamora, a gótok bosz- 
szúálló hercegnője hajlíthatatlan, 
amikor Lavinia sírva kéri segítsé
gét. Szíve ellenáll a könnyeknek, 
m int a "kemény tűzkő az esővíz
nek" (as unrelenting flint to drops 
of rain). A keménység átszáll az 
anyáról a leszármazottakra. Tanto
ráról D em etriusra  és C hironra. 
Mintha az anyatej márvánnyá vált 
volna (The m ilk  thou  su ck 'd st 
from her did turn to marble). "Ne 
légy oly megkövesedett!" — kiáltja 
hiába Lavinia üldözője süket fülé
be: Be not obdurate! Megkövese- 
dettek a római plebejusok jogait vé
dő  tisztviselők is, am ikor Titus 
Andronicus — könnyekkel a sze
mében — gyilkossággal vádolt ár
tatlan fiai m egszabadulását kéri. 
Maga a kő csak viasznak tűnik a 
tribünök keménységével szemben. 
(A stone is soft as wax: tribunes 
more hard than stones.) Aaron, a 
mór, akin a kegyetlenség mint sze

rető uralkodik — Shakespeare sze
rin t egy "befalazott szem ű rab
szolga" (wall-ey'd slave). Az ásvá- 
nyosítás, a "befalazottság", a meg
kövesedés díszletei e színdarab
nak, melynek első replikáját Satur- 
nius mondja, aki olyan felhős és 
ólomszürke, mint saját nevének vé
dőszentje. Ennyi alvadtságot nem 
lehet szétverni, csak egy megfelelő 
támadással. A kő vérrel és köny- 
nyekkel szelídíthető meg. Ezért Ti
tus Andronicus a harmadik felvo
nás elején vérről és könnyekről be
szél egy bronz szenátus előtt. A 
könnyek Logosza (My tears are 
now  prevailing orators) próbálja 
megenyhíteni egy élettelen vár ki
száradt vagy behavazott földjét.

Az u to lsó  sz ín b en  m in d en  
m enthetőnek tűnik egy gyermek 
könnyei révén. A kis Ludus, A nd
ronicus unokája megtanul "olvad
ni" (to m e lt in  sh o w ers) egy  
újjászülettető könnyzáporban.

A m in d en  m egkövesedések  
"feloldó" könnyét (ő maga csak víz
ben oldott só, oldott állapotban le
vő ásvány) ismeri loan Scararul is: 
"Ahogy a tűz elemészti a nádat, a 
könny felold minden látott vagy 
gondolt tisztátalanságot." A könny 
olvaszt és mos. Ahogy az "esővíz 
átitatja a földet", term ékennyé tesz. 
Végül, egy más megtestesülésben, 
a könny olt: "Ahogy a tűzbe csep- 
penként adagolt víz teljesen meg
változtatja a lángot, az igazi sírás 
könnye oltja a harag és a lobbané
konyság lángját." Van a sírásnak 
egy forró, lángoló, "csillogó" for
mája, és egy üdítő, frissítő, csillapí
tó. Az első a nedvesség negatív 
képe: a nedvesség, mint szentimen
tális, minden nemességtől mentes, 
zavaros folyadék, amelyet fel kell 
szárítani, el kell párologtatni. A má
sik esetben a nedvesség pozitív ér

telemben használtatik, a belső "fa
gyosság", a "túltestesülés" megvé- 
k o n y ítá sá t je len ti. A lk im ista  
szimbólumok a javából. A "vize
nyős" nedvességeink fölösleges, 
bűnös szomját azokkal a könnyek
kel oltjuk, am elyek ugyanakkor 
egy más, felszabadító szomjat gyúj
tanak: a test ásványtalanításának 
szomját. Lényegében a kívánság 
elvének irányításáról van szó. A 
deszcendens vággyal, amely rög- 
eszmésen sorskonglomerátummá 
köti lelkünk étvágyát, a sírás az asz- 
cendens vágyat állítja szembe, a só 
feloldását, a korlátozó rögzítés 
bontását. A könny egyszerre solve 
és coagula. A "só" feloldása, az "in
ferior" vizek áradása (Nicolas Fia

méi egy hum iditas igneáról be
szél), és a só gyönggyé való átala
kulása. Egy h in d u  hagyom ány 
s z e r in t  a g y ö n g y  H o ld -is te n  
könnyéből születik (Mircea Eliade, 
Images et symboles, 1952,190-198. 
1.). A hold uralja a folyadékok uni
verzális körforgását, következés
képpen  á tlén y eg ü lésü k e t is. A 
gyöngy — más hagyom ány szerint 
— a villám kagylóba foglalt gyü
mölcse. így hát a tűz és a víz össze
kapcsolódnak szerkezetében, m int 
a könnyében is, az egyidejűleg for
ró és hűsítő. A víz felold, a tűz erő
sít; a könnyek vize a tehetetlen 
berögzö ttséget k ifinom ultsággá 
változtatja, tüzünk pedig rögzíti az 
így nyert kifinomultságot a gyöngy 
nemes anyagába: a só kristállyá vá
lik.

*
Daniel Defoe regényének egyik 

modernebb változatában (Vendre- 
di, ou les lim bes du Pacifique) Mi
chel Tournier igazolja Robinson 
fejlődését a homályos ásvány-álla
pottól az átlátszóságig. Tournier 
nőse az adminisztratív rend híve, 
számára az tűnik a zagyvaság kizá
rólagos ellenszerének — felcseréli 
lassan a felebarátok másságát a Szi
get kozmikus másságával, és átlépi 
éppen Pénteknek köszönhetően a 
geotropizmussal és önzéssel meg
b é ly eg ze tt hom o oeconom icus 
helyzetét, azért, hogy "szoláris be
avatás", "eoli megtérés" tárgyává 
váljék. A "tellurikus" R obinson 
"uránoszivá" válik. A földművelő
nek megvan az időtlen repülés-in
tu íció ja , és m egízleli a sú ly ta 
lanságot. A történet végén fiata- 
labbnak érzi magát, m int a hajótö
rés idején: "nem biológiai, rom 
landó, őrült lelkesedéssel teli fiatal. 
Ásványi értelemben, istenien, szo- 
lárisan volt fiatal." Mint az alkímiá
ban, az ásványállapot megmarad: 
de "közönséges" ólomból "a böl
csek kövévé", égi gyémánttá válik. 
Ezt az átalakulást a só egyfajta 
"gyönggyé" válását Defoe idejében 
"a könnyek frissítő vizén” át érhet
ték el. A kortárs író ugyanazt a ha
tást tulajdonítja a vénuszi Péntek 
nevetésének és gyermeki mosolyá
nak. Az á rta tlanság  tényleg  az 
egyedüli terület, amelyen a neve
tésnek ugyanolyan tisztító hatása 
van, mint a könnynek. De ahhoz, 
hogy az új Robinson az ártatlan ne
vetést megőrizhesse, elhatározza, 
hogy nem hagyja el soha a Szigetet; 
m intha érezné, hogy visszatérve a 
civilizált világba elveszíthetné ezt 
az életrevaló erényt. O tt m arad te
hát a Csendes-óceán pusztaságá
ban, egy kis észt kísérővel, aki 
Pé \tek utódaként a Csütörtök ne
vet kapja. "Joe, az Ég-isten napja 
van. Ugyanakkor a gyermekek va
sárnapja." A nevetés csak visszaté
résként megoldás, a gyerekkorhoz 
való v isszatérésben érvényesül. 
Azon korok számára, melyek el
vesztették az ártatlanságot, a meg
oldás csak a könny lehet. És a köny- 
nyek napja Péntek...

GABRIELA LEOVEANU 
és JÓZSA ISTVÁN
fordítása
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f iR É N V  M U M M  170
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerk eszti:
Fekete Vince 2000

I g é z ő
Haja, körme, piros vére, 
ölelésre dereka, 
csókra szája, mézes ízre, 
bűvölésre a szeme, 
most jön csak a neheze: 
piros szájat dalra nyitn i, 
legény hívó énekszóra, 
szeretőjét csalogatni.

MR ENA  JULIANNA VERSEI
É n ek  I l la g ó ró l ,  
a lá n g - le lk ű  s z e re lm e s  
b o lo n d r ó l
Porból lettél és csontjaid összekoccannak 
hogyha fázol; kipergő könnyed csillogó, 
s miként barna erdei állatok moccannak, 
úgy m ozdul néked is szemed, 6, Illagó.

Szíved izzó sárból, és eléje rogysz annak, 
kit mint véredet, szeretsz; kíntól villogó 
foggal. Úgy imádod, hogy csontjaid roppannak

belé,
s már többé össze egy se forr, 6, Illagó.

Bús sárkányodnak mellkasodban enni adsz, 
parazsát falni sosem csókolt csóknak...
Ó, Illagó, ez sok volna egy holtnak.

H ogyh a  ölelnek, hogyha ü tnek, m egriadsz. 
Szerelm es s zó  csak m esszerin gó  csónak...
Ó , Illagó, porrá  leszel m ár holnap.

É n ek  I lla g ó  e l n em  j ö v ő  

k e d v e s é r ő l
Illagó, ki lesz kutyáddá, állatoddá, 
Napfényorcájú kedvesed ki lészen?
Ki az, ki tú l a bújtató penészen 
Szivedre lelve már azt íjba fogná?

Fogát növesztné gyilkos mérgü foggá,
Hogyha te szökni próbálnál merészen;
S ha hagynád, hogy lábadnál heverésszen: 
Szeresd őt s etesd! csak azt dadogná.

S ha éjjel rút, ezüst szakállu rémek 
S farkasok főnek, ki lesz, ki vérük ontja?
Ki szájából kél elcsitító ének,

Ki lesz, ki bűvös váradat lerontja?
Ó  Illagó, a hűs kövek kemények,
S késik, ki majd a testedet kibontja.

I lla g ó  h a lá la
—  Jó, legyen! —  gondolta —  Elhajózom akkor, 
A lábam ólomból s szivemről nem beszélek, 
Jöhetnek most már úri szép szeszélyek, 
Veszéllyel teltek, m int féreggel a vackor.

Lehet mostantól vér szagú aranykor,
Dús, nagy torokon csendülhet a z ének,
A  szám dalol majd, s szivemről nem beszélek, 
Csak szólok néktek hűvös nagy tavakról,
És gyilkos mézpatakról, mely megáradt,
S toronyról, melyből búg giling-galang, 
Amarra vár, "hol nincs már pénz se rang ",

(Se csók, se zaj, se húsba tépő illat) —

Sósán és keserűn égett mert kiszáradt 
A torka, melyben bennrekedt a hang;
És elrepedt, mint egy nagy üvegharang.

É n ek I lla g ó  

v é rb o s s z ú -e s k iiv é s é r ő l  
eg y  m a d á r te te m  f e l e t t
Kevés a levegő, Illagó, szaladjunk,
Szaladjunk keresni, madarat ki lőtte, 
Megismerjük arról, nem virúl előtte 
Mézes szagú virág, Illagó, szaladjunk.

Véres lesz a kezünk, Illagó, maradjunk,
Várjuk itt be csendben, madarat ki lőtte, 
Engemet, tetéged felvidít majd jötte,
Vészes hangú lépte, Illagó, maradjunk.

Elmondatjuk véle, hogyan szegte szárnyát, 
Hogy kergette csőre saját szökő árnyát. 
Bosszulatlan, íme, nem némulhat ének.

M in t ahogyan szokták verebet a kányák,
Úgy szaggatjuk ÉRTE, kit golyója járt át.
Ú gy szegezzük karmunk lüktető szivének.

H a m le t  b e s z é d e t  in té z  
I s te n é h e z
Virágba pondró, mézbe döglégy, 
Húsomba szörnyű száj való,
Fogával bőrt, eret faló;
Nem kérem, lásd, hogy újra megvédj.

Kenyérhez bűz, s a j ó  ágyhoz négy 
Selyemszőrű patkány való,
Padlóról piszkot fölnyaló;
S legyél görény —  való, hogy az légy.

Virágba pondró, így van rendje, 
Könnyű megszokni már a rosszat, 
Nem kell, mi erre, arra mozgat.

Patkány az ágyba nagy szerencse, 
H evíti bennem majd a félszel,
Élesztőöklendésre késztet.

É nek I lla g ó  

te s té r ő l- le lk é r ő l
Illagó teste hajnali köd,
Illagó teste illanó.
Illagó álmát hogyha szövöd, 
álompók, hálód csillanó.

Illagó, kínod és örömöd 
Neked kín csupán, Illagó.
Földhöz csak lényed hajnala köt; 
Illanó tested villanó;

Acél-hajszálak visszarántják;
S úgy döfnek beléd, m in t a lándzsák, 
Idegen, sajgó énekek.

újjaid közt, ha nőnek hártyák, 
Nehogy elússz, azt is lehántják 
Védő, vigyázó, hűs kezek.

I l la g ó  h a zu g sá g o n  
k a p ja  m a g á t
Tavaszodon éppen, emlékszel, Illagó, 
Táltosunk kicsaptuk legelni a rétre,
M agunk megindultunk királyhoz ebédre —  
Emlékszem s nem így volt —  felelt rá Illagó.

Emlékszem s nem így volt —  felelt rá Illagó, 
Táltosnak, szegénynek, remegett a térde,
S nem ebédre hívtak, magunk mentünk lépre. 
Emlékezz, Illagó! H azudtál, Illagó!

Hazudtál, Illagó, s ki sajnál meg téged. 
Tenmagad füllentesz magadnak ebédet,
Ebédet és rétet, selyemfüvű tavaszt.

Táltosod haldoklik, s néked is lész véged, 
Madárkák falnak be, s hagyják csak epédet,
S tél van most, hideg tél (hiszen tudod te azt).

***

S nem bírok én már élni, se tűrni e bús akarattal. 
Meglovagolják összes bűvös, kényszerű vétkem,
Érted-e drága, nem ülhetek én most már soha tétlen. 
Holdbéli porba tipornak lassan engem a fények,
Nem szomorú vagyok, élek rendre száz csoda kéjnek.
Nem szomorú vagyok, és nem vágyok már soha boldog 
Lenni se, rágok csak, ahogyan a csontot szokta a bulldog. 
Nevetsz, nevetek, lásd, nem számít az egész se neked,

se nekem, hát
Igyuk meg a kávét, szívjunk el pár jó  cigarettát. 
"Almaimon hősök birkóznak szívszakadattal"
Jaj, ne törődj, kedves, ne törődhess többé semmi szavakkal.

S.-é
Hideg van, a kertek mélyén szűköl a holdfény.
Dús csemegét lel a fákon szerte didergő rügyben. 
Lágy-puha nap jön holnap, orgia, ciprusi vígság,
Ne kérdezz semmit a fényben, kérlek, csak lakomázz!
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PAPP ANDRÁS

Közös műhely
Azt hitte, száraz és töredékes, m int 

légycsapó pu h a  bőrkéjén a valam ikor 
odaragadt légyszámy.

Ezt először a tükörbe nézve gondolta 
Kucséber, számlálva az időt, m ikor is volt 
u toljára fodrásznál. Á ltalában m inden 
m ásodik hónap elején keresi föl a mestert, 
m iután bejelentkezett nála a szalonban, 
időpontot egyeztetnek, m ikor volna jó. De 
gyakran m egtörtént az is, hogy rögtön 
székbe ültette, hiába dolgozott még vala
kin, addig  az övét megmosták, majd a 
kettes vagy a négyes helyre tolták a görgős 
székkel, ahol éppen hely volt. Aztán tíz-ti
zenöt perc alatt készen is voltak. Semmi 
különös, évek óta azonos frizura; a tarkón 
és a füleknél kissé föl kell nyírni, a dúsát a 
ritkító ollóval m eg kell szedni, ennyi az 
e g ész , g y o rsa n  m egy. A szo k áso sa t, 
m ondja a törzsvendégek bensőségével, 
m ikor a m ester mellé áll, szerszám ait ren
dezgetve a tálcás kiskocsin, esetleg még 
hozzáteszi, hogy elöl a hosszát csak igazí
tani kell. Jól ism ert m ozdulatok ism étlőd
nek mindannyiszor, látszatra olyanok, a- 
m elyeket bárki könnyen elvégezhetne, 
m ert a ki^akkum ulátoros gép mozgatása 
és az olló-fésű egymást kiegészítő körtán
cának irányítása a fej körül különösebben 
nem  látszik nehéz m utatványnak. H a más 
csinálná, egy m esterhez hasonló mester, 
guru  a szakm ában, a frizura a pontos u ta
sítások ellenére sem sikerülne. És nem  a 
technikai feltételek különbözősége vagy 
tu d ásb e li h iányosságok  m iatt, hanem  
m ert az a m ásik m ég nem  érezné az ő fejét. 
N em  látná az arcát, hogy milyen, mivel az 
elkészítendő frizurára koncentrálna, ami 
akár hibátlanul is sikerülhet, csak mégsem 
egészen illene hozzá.

Ezt a m ostani frizurát Kucséber évek
kel ezelőtt kapta a m ester egyik segédjétől, 
m ikor úgy döntött, levágatja hosszú haját, 
pontosan m ég maga sem tudva, milyenre, 
csak rövidre. Akkor Zoli ezt találta ki neki, 
talán egészen véletlenül, m ert hátul addig 
kísérletezett, m íg egészen rövidre nem  
vágta, elöl m eg még volt bőven, de aztán 
azt is beállította az orrhegy m agasságá
ban, középen elválasztva, s elölről hátra
felé állítva, az ötvenes évek divatja szerint. 
A m ester sem  akart ezen később változtat
ni, megbeszélték, hogy az ő haja egyenes 
szálú, dús és erős, az ilyet nehéz alakítgat
ni. G yerm ekkorának fodrásza azt m ond
ta, m int a lónaka farka. Pedig az az ollóval 
nem  sokat bajlódott, a géppel úgy nyírta 
le, m int egy birkát. S még m ásnap is úgy 
érezte, az inge alatt m indig ott szúr az a 
sok apró haj. N em  szerette azt a fehér 
köpenyes borbélyt, a tölcsérszerű lábakon 
álló m agas bőrfotelt, a pitralon szagát, a 
beretvafenő szíjat. De kiváltképpen a gép 
hangját, s hogy le kellett hajtania a fejét.

Arra pedig gondolni sem  mert, hogy 
mi van akkor, ha a haja nem  száraz és 
töredékes. Csakhogy általában amire nem 
m er gondolni, az foglalkoztatja leginkább.

Következetes próbál m aradni, s lassan, 
gyötrődve végére jár a dolognak. Sokat 
körülm ényeskedve, sok m egtévesztően 
fontos, de valójában jelentéktelen dologra 
gondolva, miközben gyakran elkalando
zik, és nem gondol semmire, azaz csak 
úgy a maga örömére fantáziái, később m ár 
bánva az elvesztegetett időt, egy napot, 
két napot, egy hetet, fél évet, m intha soha 
nem érne a végére, pedig halálosan fáradt, 
és legszívesebben újba, valami másik gon
dolatba kezdene. Mintha odaragadt volna 
valamihez; széttörne, ha a szárnyát m oz
dítaná. H a meg nem  mozdítja, vele együtt 
lendül a csapó, ami csak még jobban szét
keni és elnyújtja a kínlódását, s amiben 
egyedül csak a fájdalom ér valamit. Mert 
a m űhelye most olyan, m int egy barbár 
borbélyé, aki csak ollót és borotvát hasz
nál, csak nyír, csak nyes, nem  szőkít és 
fésül, csak vág. Vágja azt a láthatatlan va
lamit, ami a koponyáján befelé nő. És tál
cájára hullajtja a maradékot.

A biztos kezű emberek iránt, általános
ságként legyen m ondva, Kucséberben 
m indig volt valami különös tisztelet. Mert 
azoknak az embereknek a kezében a szer
szám  nem  igazán szerszám, hanem  m int
ha az is a kezük lenne, meghosszabbítása 
és kiegészítése annak, ami a születésnél 
még csak kezdetleges formát kapott, d u r
vát, ami alkalmatlan valódi m unkavég
zésre. De egy biztos kéz eszközök nélkül 
is biztos, s Kucséber úgy gondolta, hogy 
az ő messze földön híres fodrászmesteré
nek olyan keze van, mely érzi a formát; 
nem  kevesebbet és nem  többet, m int az 
emberi fejet, egészében, nem  csak annak a 
fejnek a haját mint anyagot, minőségre és 
mennyiségre, hogy abból mit lehet és sza
bad kihozni. A vendég arcáról pontos ké
pe van, egyszerűen tudja, hogy a fejünkön 
nőtt valamiből hogyan lesz valódi ékes
ség, miként teremthető harmónia az e- 
gyébként összetartozó dolgok között, ha 
máskülönben az fájdalom nélkül szétvá
lasztható, sőt eltávolítható egy nullás gép
pel. Köznapi viselésre nem  ajánlott haj
költeménye valami sajátos és passzív esz
tétikát fejez ki, m ert viselője magán hord
ja, am it a másik megcsinál rajta, s leg
sikerültebben persze akkor, ha az egyén 
személyiségét kifejező alkotásról van szó. 
Figaró m ester m unka közben úgy teszi át 
az ollót jobb kezéből a bal kezébe, hogy 
észre sem vesszi, műhelye szalon, m in
denben igyekezvén lépést tartani a nyuga
ti céhekben ismert szolgáltatásokkal.

Az üvegajtón belépve elektromos jel
zőkészülék adja tudtára az ottaniaknak, 
hogy vendég érkezett, akit aztán valamely 
ráérő segéd fogad. Az oldalt állított pénz
tárpult előtt, a vörös m árványban a mester 
művészneve évszámmal, amiből tudható, 
itt egy dinasztiának rakták le az alapokat. 
A pult fölötti polcokon a szakma által el
ismert márkatermékek, arrább bekerete
zett oklevelek. A vendégváró dohányzó- 
asztalán színes m agazinok rendezetlen 
összevisszaságban, ahogyan az ilyen he
lyeken lenni szokott; a vendég, m ikor szó
lítják, fölpattan, m int az orvosi rende

lőben, s az addig  lustán lapozgatott újsá
got hanyag m ozdulattal az asztalra dobja. 
Az oszlop m ögött kicsiny szökőkút, halk 
csobogású vizét m űanyag borostyán fonja 
körbe. Innen indu l a hosszú  tükörfal, 
melynek végében hajas babafejek viselik 
csöndben a gyakorlatozó tanulók talán 
nem  m indig szakszerű m ozdulatait, fésü
léseket és csavarásokat. A tükör alatt falra 
szerelt, speciális formájú asztalkák, s e 
m ögött helyezték el a mosót. A kirakatban 
egyébként a nagy m últú m esterség m uze
ális eszközei mellett a mai m ester m unká
ját elismerő díjak sorakoznak, egy, akár 
kultuszként is létező hivatás jelképei és 
szimbólumai.

M aga a m e s te r  ló fa ro k b a n  v ise li 
hosszú, hullámos haját, napszem üvegét 
gyakran a feje tetejére tolja. Egyik vállán 
annak a kis bőrtoknak a bőre engedett 
szíját veti át, amelyben legfontosabb szer
számait hordja, így egy pillanatra sem  kell 
megválnia, nem  kell keresnie azt az ollót, 
amelyikre éppen szüksége van, s amelyet, 
nyilván kiváló tulajdonságai m iatt, de ta
lán babonából is ezer éve használ. A még 
m indig élő olló azonban eléggé tünékeny 
m unkát végez; a haj m egnő, s m ár m ás
nap, vagy a vágást követő első hajmosás 
után megváltozik a frizura, otthonias és 
személyes lesz, a csoda eltűnik. Hálás és 
hálátlan dolog lehet hajat vágni, gondolta 
egyszer a székben ülve Kucséber, m iköz
ben a tükörben figyelte a tükörm ozdula
tokat s a v izesen  lehu lló  hajvégeket, 
csakúgy m int a színésznek szerepet for
málni, a m esterszakácsnak gasztronóm iai 
különlegességet alkotni. Hálás azért, mert 
az elismerés valamilyen formáját közvet
lenül és azonnal megkapja a vendégtől 
vagy a közönségtől, viszont hálátlan is, 
mivel a m űrem ek rövid életű. Csak az a 
tudás lehet állandó, mely kreativitással 
párosulva több m int önismétlés, az előző
ek reprodukálása , vagyis ugyanannak  
ugyanúgy egy-két hónap múltán.

Figaró m ester két tényleges vágás kö
zött belenyír a levegőbe, s ez az ollócsat- 
togtatás olyan elengedhetetlen része a 
m unkának, m int amilyen fontos, hogy a 
kovács az izzó vas mellé, az üllőre üssön 
a ritmus tartásának, az erőgyűjtésnek és 
az összpontosításnak  érdekében, előre 
tudva a következő lépést. U gyanakkor 
még arra is gondolt Kucséber, ha a céhek 
között nem  is, a m űhelyek között mégis
csak van némi azonosság. Organikus m ű
vészet m indkettő: anyag és alany együtt. 
A m űvész vág, hogy építhessen. M ások
ból indul ki, hogy eljusson a legvégsőkig, 
ahová őt m ár senki nem  követheti, az 
"egy" vagy "a” kiszabott határig: ahol elvá
lasztja az élőt a feleslegestől. Egy kis hi
ányt teremt, am it aztán saját elképzelései 
szerint berendez. Visszavágja, rendezetté, 
szerkezetileg pontosabbá teszi a formát, 
amiben m indig van valam i megfejtésre 
váró titok. S am it legvégül az anyag for
málója és a formálás anyaga m int sajátját 
egyként m agáénak m ondhat.
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---------------------HELIKON-----------------------

DEMÉNY PÉTER

A. Kovács rövid boldogsága
A félelem, az m indenesetre 

m egm arad , gondolta  A. Ko
vács egy szom orú őszi napon, 
amikor, tehetett-e egyebet, N a
tasa Prigovára gondolt. Arra is 
visszaem lékezett ekkor, am it 
egykori kollégája m ondott volt 
neki, m időn hősünket egy íz
ben a házasság gondolata fog
lalkoztatta, és azt m agyarázta, 
hogy szereti ezt a lányt, nagyon 
szereti, csak éppen  az a baj, 
hogy olykor elvágyik mellőle, 
és o lykor teljesen váratlanul 
olyan cinikus tud  lenni, hogy 
szerelme teljesen kiborul, bár 
kétségtelen, hogy am ikor na
pokig nem  találkoznak, akkor 
majd m egőrül a vágytól. Mi
u tán  órákon keresztül beszél
gettek, barátja m egfordult, és 
keskeny szem ét összehúzva 
azt m ondta, figyelj ide, el kell 
döntened, hogy m agányos le
szel és cinikus, vagy pedig há
zasem ber és cinikus, végül is 
igazán mindegy, de nem akar
lak befolyásolni, a te életedről 
van szó, m ondta a kollégája, aki, 
csak futólag említjük itt meg, há
zasember volt, és cinikus.

De ez a lány m ég Natasa 
előtt volt, és A. Kovács most, 
ezen a szom orú, bágyadt tekin
te tű  szeptem beri napon  m ár 
teljes biztonsággal tudta, hogy 
ez m ég nem  a szerelem volt, 
korántsem  a szerelem, egyálta
lán semm i se volt, csak vágy 
más húsok ajkai közé, és vala
mi furcsa m elegség az iránt, aki 
ezt a vágyat olykor kielégítette. 
A szerelem később jött, és ké
sőbb jött a fájdalom is, előbb a 
szerelem érkezett, és A. Kovács 
el sem  tud ta  volna képzelni, 
hogy jöhet a fájdalom is, de vi
szonylag ham ar eljött, és hő
sünknek annyi idő távlatából 
be kellett látnia, hogy ez az idő
szak volt a legcsodálatosabb, a 
fájdalmas szerelem iszonyato
san gyönyörű időszaka, gon
dolta A. Kovács, nézte a hulló 
leveleket, és kiverte a ham ut a 
pipájából.

A zután kezdett el pipázni, 
szüksége volt valam ire, am i 
igazán és véglegesen hozzá tar
tozik, nem  hagyja el soha, és a 
pipa ilyen örök társnak bizo
nyult, társnak a m unkahelyen 
és otthon, társnak a forró, m a
gányos n y ári é jszakákon és 
ezen a sárgásbarna szeptem be
ri délutánon is, am ikor A. Ko
vács, ki tudja, m iért, Natasa 
Prigovára gondolt.

A lány vékony volt, m int a 
nádszál, és ez a hasonlat nem 
azért jutott A. Kovács eszébe, 
m ert a könnyű utat jobban sze
rette volna, nemigen hazudott 
m agának, hanem  m ert a lány 
derekát tényleg eltakarta volna 
a nádszál, és vékony volt az 
egész teremtés, szőke, csinos, 
költőnk, ahogy ü lt a kocsmá
ban a pohár fehérbora mellett, 
harm incegynéhány évvel eze
lőtt, m ég a pattin to tt kőkor
szakban, magában rögtön el is 
nevezte  N atasa P rigovának, 
m eg se lepődött, am ikor a lány 
felállt, és bem utatkozott, Nata
sa Prigova, m ondta, A. Kovács, 
m ondta ő, és biccentett, a lány 
egyedül volt, talán ez vonzotta 
annyira, ki az ördög lánya jár 
egyedül kocsmába ezen a föl
szabadult ezredvégen, senki, 
fiúkkal jönnek, fiúkkal smárol
nak tánc közben, fiúkkal távoz
nak, és velük fekszenek le, A. 
Kovács többször és részletekbe 
m enően elképzelte, hogyan ér
nek haza, hogy vetik le a kabát
jukat, dobják le a cipőjüket, és 
rohannak az ágy felé, boldo
gan, fölszabadultan, amilyen ő 
sohasem tudna lenni, de most 
nem  gondolt ilyesmire, csak 
állt a lánnyal szemben, isteni 
zene ment, és A. Kovács fölkér
te Natasát, és lába rögtön a rit
m usra  m ozdult, ped ig  soha 
életében nem  tudott táncolni, 
de ez a lány tudott valamit, vé
kony teste a fiú tenyerébe si
m ult, és most m ár A. Kovács is 
jobban megnézte, az álla furcsa 
volt, akaratos, huncut és izgal
mas, tánc közben szökdécselt a 
melle, nem  volt nagy, csak ép
pen akkora, hogy egy költő el- 
kárhozzon tőle, és A. Kovács 
szívesen elkárhozott volna, de 
erre gondolni is alig mert, be
szélgettek, és a lány okosan vá
laszolt, A. Kovács m indig kü
lönleges fontosságot tulajdoní
tott annak, hogy egy nő okos 
legyen, Natasa sziporkázott, és 
közben remekül táncolt, A. Ko
vács ezt nem  tudta fölfogni, pe
dig ő is egyszerre tette a kettőt. 
Aznap éjjel együtt mentek ha
za, és A. Kovács még szonett
ben  sem  o lv aso tt ilyesm it, 
nemhogy írt volna róla, csodá
latos éjszaka volt, egy új élet 
kezdetét jelentette, szűnni nem 
akaró vágyat egy nő után, akit 
képtelenség kiismerni, de m u
száj vele élni, mert mással nem 
lehet.

Pedig  furcsa volt N atasa 
kétségtelenül, legalábbis any- 
ny ira  é rdekes, hogy o lykor 
még A. Kovácsnak is sok volt, 
bárm ennyire fűtötte is a szere
lem, mégis rendes szülők ren
des fiaként jött a világra, és 
m ost azt kellett hallania egy 
adott pillanatban, hogy túl ke
vés a szög ebben a szobában, és bár 
hősünk, m int m ár több ízben 
utaltunk rá, költő volt, nem  ke
vés m egrökönyödéssel vette 
tudom ásul ezt a m ondatot, ha 
jobban körülnézett, neki is úgy 
tűnt, hogy a szobájában túl ke
vés a szög, azon nem  töpren
gett, hogy miféle szög, mert 
rögtön megértette, hogy N ata
sa ném a kalapáccsal falba vagy 
fába üthető szögekre gondolt, 
hanem  a m értani értelemben 
v e tt szögek re , hegyesszög , 
tom paszög, derékszög, rém 
lett, hogy tanultak ilyemiról, de 
őt ez a hiány valahogy sohasem 
zavarta, és ha zavarta volna is, 
sohasem jött volna rá, hogy mi 
az ellenszere ennek a szörnyű 
tra g é d iá n a k , de N a ta sán ak  
nem  kellett tanács, a rákövetke
ző vasárnap kisétáltak a Bükk- 
be, a lány hosszan nézelődött, 
hol itt, hol ott vetette föl hegyes 
állát, nézett a magasba, A. Ko
vács el sem  tud ta  képzelni, 
hogy mit keres, és mi az, amit 
nem  talál, m ert egy idő után 
legalább annyi nyilvánvalóvá 
vált, hogy nagyon keres, és na
gyon szeretne találni, de mit, 
tűnődött A. Kovács, és Natasa 
hirtelen felkiáltott, és rám uta
tott egy fára, szegény költőnk 
nem értette, mire gondolhat, ő 
éppen egy szonetten törte a fe
jét, és hat sorát m ár összehozta, 
de m ost m ind a hat a semmibe 
veszett, mi van, kérdezte A. Ko
vács rémülten, és csak nagyon 
későre jött rá, hogy egy ág van, 
ott a fán, és az az ág feltétlenül 
kell Natasának, a világ legma
gasabb fájának legmagasabban 
nőtt ágáról volt szó, legalábbis 
A. Kovács meg m ert volna es
küdni, hogy így van, de Natasa 
továbbra is fölfele m utatott, és 
m ikor hősünk szeméből a gyá
vaság fényei kezdtek kicsapni, 
akkor még szigorúbban m uta
tott fölfele, és az álla egyre he- 
gyesedett, mire A. Kovács föl
m ászott a fára, és lehozta a 
lánynak az ágat, ha ilyen egy
szerű lett volna, csakhogy a fa 
e llenállt, nem  ak arta , hogy 
m indenféle bolond nők által 
fölhergelt férfiak csak úgy uk- 
m ukfukk fölmászhassanak rá, 
hősünk többször is leesett, de 
m indig újrakezdte, most m ár

nem  is N atasáért, hanem  dac
ból, férfiúi önérzetből vagy m i
ből, és az ág is ellenállt, de e- 
léggé korhadt volt, A. Kovács 
ham ar m egtörte őt, meg- és le
törte, és diadalm asan, horzsolt 
térdekkel és összetört kezekkel 
átnyújtotta a szerelmének. H a
zam entek, végig a városon az 
ággal, Natasa elöl, A. Kovács 
hátul, és A. Kovács kezében az 
ág, az utazás körülbelül egy ó- 
rát tartott, az a kevés ember, aki 
vasárnap sétálgatott a város
ban, mind m egfordult u tánuk, 
de őket term észetesen semmi 
sem érdekelte, csak a szobából 
hiányzó szögek, otthon úgy tá- 
m a sz to ttá k  fa lh o z  az  ág a t, 
hogy a szem lélődőben az az ér
zés alakuljon ki, rengeteg szög 
került a szobába ezáltal, és A. 
Kovács elégedett volt az ered
ménnyel, a szögek határozot
tan m egszaporodtak, a szoba 
olyan lett, am ilyennek egy köl
tő szobájának lennie kell, az ág 
és a fal furcsán találtak és fur
csán e llen tm ond tak  egym ás
nak, tökéletes, suttogta a rom an
tikus A. Kovács a sötétbe a lány 
meleg teste mellett.

„Az idő telt, a boldogság nőt- 
tőn-nőtt, bár Natasa sohasem  
költözött A. Kovácshoz, majd 
éppen egy költőhöz költözöm, ne
vetett, és a fiú ezt is szerette, 
ilyenkor kilátszott az ínye és a 
fogai, okosan villant zöld sze
me, értették egym ást, és A. Ko
vács ezt soha nem  érezte eddig, 
senkivel, a szüleivel ápolt kap
csolata abban m erült ki, hogy 
anyja tökéletes befőtteket kül
dött neki az apjával, hetente 
egyszer megjelent az egykori 
könyvelő, aki öreg napjaiban 
sem tudott m ást csinálni, m int 
hogy szám oszlopokat adjon 
össze, és szám oszlopok össze
géről társalogjon hosszú órá
kon keresztül, de A. Kovács 
régóta nem  beszélgetett ilyes
miről, egyetlen fiában nem  volt 
elegendő rajongás, m indig is 
utálta a szám okat, eljött tehát 
az ö reg ú r, és k ö h ö g v e  egy 
szatyrot nyújtott á t a fiának, a 
szatyorban befőttek és kom po
tok voltak egymás mellé téve, 
A. Kovács anyja csodálatos be
főtteket és kom potokat készí
tett, és ezeknek nem csak az íze 
vo lt c so d á la to s , az aggódó  
anya azt képzelvén, hogy A. 
Kovács még m indig térdnadrá- 
gos kisgyerek, aki nem  érti a 
kamra rejtelmeit, gyönyörű cé
dulákat ragasztott az üvegekre, 
ALMA, állt az egyiken óriási, 
szépen rajzolt betűkkel, KÖR
TE, állt a m ásikon, BARACK,
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HELIKON

Ő S Z IB A R A C K , CSERESZ
NYE, SZILVA, MEGGY, hő
sünk anyja meg volt győződve 
róla, hogy itt a boldogság m os
tanában, barátságos cetlik kö
zött, és költőnk tényleg szerette 
a befőtteket és kom potokat, de 
m ég jobban szerette volna, ha 
anyjával másról is lehet beszél
getni, például a hiányzó szö
gekről, de anyja bizonyára el
m ebetegnek nézte volna, ha e- 
lóáll ezzel a történettel, úgy
hogy Natasával sem  állt elő, ha 
apja olykor ott találta, A. Ko
vács bizalm asan kacsintott, ap 
ja visszakacsintott, és azt hitte, 
hogy m indent ért, férfiak va
gyunk m ind a ketten, gondol
hatta m agában, és nem  is té
vedett oly nagyot.

M int m ár em lítettük, N ata
sa sohasem  költözött A. Ko
vácshoz, olykor hetekig felé se 
nézett, semmi életjelt nem  a- 
dott, m ég a telefont is kikap
csolta, így gyötörte a szegény 
lírikust, bár hősünk érezte, a 
lányban nem  a kegyetlenség 
jön föl ilyenkor, hanem  a sza
badság, a szabadsággal szük
sé g sz e rű e n  e g y ü tt  járó  k e 
g y e tle n sé g , k ö ltő n k  é re z te  
m indezt, egyszer mégsem  bírta 
tovább a vágyat, és kotorászni 
kezdett a Natasa holmijai kö
zött, bugyik, hálóingek, fog
krémek, betétek között kutako
dott, és m ár éppen abbahagyta 
volna, am ikor megtalálta egy 
bizonyos Kalaf levelét, aki azt 
írta, szeretlek, de nem értelek, 
mert túlságosan félsz a szerelem
től, ezt írta az a rohadék Kalaf, 
és A. Kovács fö lháborodott, 
hogy lehet ilyeneket írni erről a 
nőről, a világ legcsodálatosabb 
nőjéről, ez nem  igaz, teljesen 
kétségbeesett, mégiscsak költő 
volt szegény, egész nap lógatta 
a fejét, estefelé a kezét tördelte 
idegességében, és éjjel nem  a- 
ludt, m ert Natasa nem  jött, a 
világért se jött, m ásnap se jött 
és harm adnap se érkezett meg, 
csak negyednap csöngetett be, 
akkor m ár tizenegy napja nem 
látták egymást, A. Kovács szo
m orúan nézett, Natasa fölve
tette az állát, egy ideig csönd 
volt, aztán szaggatni kezdték 
egymás ruháját, Natasa farmer
szoknyája cafatokra hullott, le
zuhantak a padlóra, és marták 
egymást, m int az állatok, na
gyon fájt, de ez a fájdalom na
gyon kellett m ost, csak ez a 
fájdalom segíthetett, és amikor 
A. Kovács m ásnap m agához tért 
a parketten, m ár tudta, hogy en
nek nem  lesz jó vége.

Éltek tovább, a boldogság

m ost nagyon m egnövekedett, 
fájdalmas lett és gyönyörű, ha
talm as, A. Kovács m ár attól 
félt, mi lesz, ha a fejére omlik, 
aztán m eg elszégyellte magát, 
hogy is gondolhatott ilyesmire, 
de hát erre gondolt, m it csinál
jon, egyre gyakrabban gondolt 
rá, Natasa is sokszor m aradt ki, 
m ár csak azért éltek együtt, 
m ert valam iért úgy  érezték, 
együtt kell élniük, a padlós sze
retkezések száma megnőtt, de 
m ár nem  voltak annyira érde
kesek, m ár egyáltalán nem  vol
tak érdekesek, m ár hempereg
tek, a fájdalom is elkopott, és A. 
Kovács tudta, m indennek vé
ge, elm últ a szerelem, nincs, 
nincs tovább. Nagyon megha
tódott ettől az érzéstől, írt is egy 
verset róla, amit természetesen 
rögtön m egm utato tt N atasá
nak, m inden egyes versét meg
m utatta neki, szerette, ahogy a 
lány vékony ujjai remegnek a 
szakaszok fölött, gondolkodik, 
fö lv e ti hegyes á llá t, a z tá n

m ond valamit, ami fáj is, de i- 
gaz is, igazabb nem is lehetne, 
A. K ovács ilyenko r bo ldog  
volt, és m ost sírva gondolt 
vissza azokra az időkre, ami
kor azt hitte, ez a boldogság 
örökké fog tartani.

De a sírás nem  sokat változ
tatott a dolgon, és amikor Na
tasa egy ízben fölkászálódott a 
padlóról, és lassú m ozdulatok
kal, hegyes állal kezdte fölsze
degetni a ruháját, akkor A. Ko
vács félelmetes higgadtsággal 
nyugtázta m agában, hogy a) ez 
a lány többé soha semmilyen 
versét nem  fogja megérteni; b) 
ennek a lánynak a testét többé

sohasem érintheti meg. Furcsa 
m ódon az utóbbi következtetés 
fájt jobban neki, hirtelen elszé
gyellte magát, ő, a költő, a szel
lem  em bere a testre gondol, 
m int valami fantáziátlan köny
velő, cinikus vagyok, gondolta, 
de hát sajnos tényleg cinikus 
volt, és sajnos Natasa lankáin 
és dombjain hosszan el lehetett 
időzni, szökellő m elle m aga 
volt a költészet, és éppen abban 
a pillantban, amikor itt tartott, 
Natasa m egfordult, és ahogy 
húzta a harisnyáját, azt m ondta 
picit nyávogós, de nagyon kel
lemes hangján, hogy te úgyis a 
költészetnek élsz, és a verseidnek 
udvarolsz, és A. Kovács szinte 
hanyatt esett, de mégsem, vala
hogy kiegyenesedett, aztán hir
telen sikoltozni kezdett, egyik 
karjával hadonászva, a másik
kal szemét eltakarva rohant a 
másik szobába, ott az ágyra ve
tette magát, és zokogott, m int a 
záporeső, közben Natasa elsi
mította a harisnyáját, bejött a

szobába, A. Kovács mellé fe
küdt, de nem engedte, hogy a 
férfi átölelje, csak annyit mon
dott, minden férfi azt hiszi, hogy 
npncsakmegmentő, hanem a nagy 
O is a megmentő végén, akkor A. 
Kovács röhögni kezdett, rö
högtek m ind a ketten, és még 
egyszer, utoljára szeretkeztek, 
csodálatos volt, és A. Kovács 
még reménykedni is merészelt, 
de N atasa m égis felállt, azt 
m ondta, na, és elment. Hallat
szottak a léptei, most van az 
előszobában, a nagyszobában, 
a másik előszobában, m ost a 
konyhában, A. Kovács m ár a- 
zon imádkozott, hogy ne en

gedje ki az Isten ebből a házból, 
falazza be, m int Kőmíves Kele
m enné l de az Isten oda se ba
gózo tt, n ag y v o n a lú an  k ien 
gedte a lányt, és A. Kovács bol
dogsága véget ért.

Állt a férfi, állt az üres lakás
ban, és nem  értette, már mindent 
értek, de nincs értelme semminek 
sem, idézte, aztán hirtelen o- 
lyanná vált, m int egy üres fa
zék, kongott a fájdalomtól, sep
rűt ragadott, és egész éjszaka 
sepregetett, port törült, felmo
sott, a sorrenddel nem  törő
d ö tt, nem  érdekelte  sem m i, 
reggelre ragyogott m inden, ak
kor aludt egy órácskát, és elbal
lagott a m unkaelosztóba, de 
sokáig nem  tud ták  alkalmazni, 
m ert könyvelő  a k a rt len n i, 
semmi egyéb, csak könyvelő, 
m intha más m esterség vagy hi
vatás nem  is lenne a világon, 
eddigi m unkahelyét föl akarta 
adni, látni sem  bírta m ár kollé
gáit, m ég azt sem, aki hasznos 
tanácsokkal látta el egykor, őt 
aztán igazán nem  akarta látni 
többé, soha az életben, szám o
kat akart összeadni, a verseit a 
szemétbe dobta, és egy kivéte
l e s ^  nagy ivászat, élete legna
gyobb, egyben utolsó ivászata 
után, alighogy reggel fölmosta 
a hányadékot, lerohant a piac
ra, és m indenféle gyümölcsöt 
vásárolt össze, és egész áldott 
nap hám ozott, főzött, üvegeket 
m osott, és m időn elkészült a 
lekvár m eg a kompot^, ragaszt- 
g a to t t ,  SZILVA, Ő SZIB A 
R A C K , SÁ R G A B A R A C K , 
KÖRTE, ALMA, állt az üvege
ken, és A. Kovács boldog volt.

Natasa pedig egy képesla
pon jelentkezett, sok évvel a 
kapcsolat után , hallom, te boldog 
vagy, állt az írott oldalon, hon
nan értesülhetett ez a lány ilyen 
félelmetes pontossággal az ő 
életének állásáról, mindig érez
tem, hogy az leszel, hangzott a 
folytatás, valami eleve a boldog
ságra predesztinált, hősünk egé
szen  m eg ré m ü lt, N a ta sá ró l 
sokm indent el lehetett m onda
ni, de hogy ennyire m űvelt lett 
volna, azt A. Kovács sohasem  
tapasztalta, és ennek az elké
pesztő és kegyetlen műveltség
nek a hatására sírva fakadt, ó- 
rákig zokogott, aztán hüppög- 
ve befejezte a bőgést, lassú  
m ozdulatokkal megtöm te a pi
páját, és a semmibe révedt.

Ilyen egyszerű.
Arra gondolt, hogy akkor 

ilyen egyszerű.
Ilyen egyszerű, igen, ilyen 

egyszerű volt m inden.
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SIGMOND ISTVÁN

A bárány a
i .

Időnként olyan értelmesnek érzem ma
gam, hogy sírhatnékom támad, de az utolsó 
pillanatban rendszerint sikerül lenyelni a 
könnyeket, mert egy jól nevelten sosem 
látszhat az érzelem, ha elveszik féltve őrzött 
szüzességét, nem sikolt eszeveszetten, csak 
megnézi magának alaposan a hímet, és korai 
és fájdalmas halállal átkozza meg hetedízig- 
len, és ha meghal az anyja, köhécsel egyet- 
kettőt, esetleg megcsóválja a fejét, hogy hát 
bizony, bizony, a világ csak így megyen, lep
lezni kell a gyászt, olyan kétköznapias, pór
népnek való fakszni, ahogy a fájdalom köny- 
nyei végigcsorognak az arcokon. Vajon jobb 
ez, mint ruhát szaggatva beugrani a sírgö
dörbe? És egy másik kérdés is rázza az öklét, 
ha a kérdések öklöt rázva jöhetnének világ
ra, hogy vajon mi a jó fenének szülünk mi 
egyre-másra, a terhesség gyötrelmei után 
áhítozva? Valaki űberol: hogy sziklává me
revedjen fejünk fölött a fájdalom üvöltése, 
amely a sok milliárd anya torkából kiszakad 
s örökre eltakarja gyermekeink elől a napsu
garat. Ez poétikusan hangzik ugyan, de né
mi gúnyba göngyölték ezt a tipikusan hím
nemű versszakot, hej, Józsikám, élvezném 
nagyon, ha belőled rángatnák elő azt a nyi- 
vákoló örökbecsűt (az űberolás után jöhet a 
rekontra:), aki az eredendő bűn hordozója, 
merthogy Isten csak bennünk vert magának 
tanyát, ivadékainkban már nincs anyai ösz
tön, s én már olyan ivadéknak számítok, azt 
hiszem. Közben azt a jól megnézett hímet is 
régen elfeledtem, s már akkor is lecseppen 
fehér blúzomra a könny, ha a szomszédot 
temetik, de a holtodiglan után betartottam 
az ősi szabályt, az illem ugyanis előírja a 
visítást. Egyetlenegyszer kell annak elhang
zania, röviden és fejhangon előadva, rémülten 
kidülledt szemek kíséretében, hogy ki- lengjen 
a csillár a mennyezeten, s repedezzen a vaságy 
mögötti vakolat. Ez főleg arra volt jó, hogy 
nyeszlettnek sikeredett Józsikám-Herkule- 
sem Istentől megáldva érezze a képzeletbeli 
gátszakadás győzedelmes pillanatát.

Nem panaszként mondom, de az elsat- 
nyult világ nem átallotta belénk költöztetni 
néha értelmét vesztett, néha csak tébláboló 
önmagát, gyerek kellene, mondja Józsikám 
egyre gyakrabban, s éjszakánként nap mint 
nap vergődik rajtam szüntelen, nincs ebben 
semmi hiba, persze már nem reped a vako
lat, de a vaságy nyikorog rendesen, noha a 
kállai kettőst sem járták egyformán soha
sem, lehet ezt jobban is csinálni bizonyára, 
hogy rekedtre vinnyogja m agát az asz- 
szonnyá nemesített ara, észvesztve tépve a 
gyönyörtől a haját, utána meg jöhet a hála
ima ráadásnak, erről jut eszembe az a családi 
mendemonda, hogy valamikor ebben a vas
ágyban szólalt meg dédapám: 'Na, most már 
abbahagyhatod, galambom, a visítást", csak
hogy milyen az asszony, nem tud hallgatni 
soha, 'N e jártássá kend a száját, inkább vé
gezze a dolgát rendesen", egyikük sem tud
hatta, hogy már az első éjszakán, úgy a 
második próbálkozás vége felé, Isten áldásá
nak örülhetett volna a család, de hát négy
szer kellett leszakítani azt a fehér liliomot, s 
csak utána lehetett rágyújtani s lehörpinteni 
egy pohár pálinkát.

--------------------- HELIKON —

Erről még annyit, hogy Józsikám antial
koholista. S azt a liliomot másképp nevezik 
mifelénk, a napi négy leszakítást fogadjuk el 
jámbor tündérmesének, de nem is ebben van 
a hiba, különféle elméletek csapnak össze a 
fejünk fölött, egyesek szerint anyai ösztön 
nem is létezik, vagy hogy az anyai szeretet 
pontosan olyan szeretet, mint bármilyen sze
retet, mások meg úgy vélekednek, hogy az 
anyaság adottság, nem ösztön, na, kész, idá
ig tartottak az idézetek. Körülnézek, hogy 
kit menesszek a fenébe, de hát csak magam 
vagyok, anyai ösztön nélkül, csökötten, job
ban jártam volna, ha fiúnak szülétek, csak
hogy a jóisten rám növesztett két tőgyszerű 
döbbenetét, petefészkeim meg ahelyett, 
hogy segítnének, csendőrként őrzik megát
kozott méhemet, amelyben sosem fognak ki
pattanni a rügyek.

Eltelt öt év, Józsikámat mintha végleg 
elhagyta volna a derű, a vaságy csikorgását 
is ritkábban hallani, Józsikám csak ül s me
red ki az ablakon, ősszel az esőt bámulja s a 
hulló leveleket, télen a halott madarak tete
mét nézegeti s az üvegre fagyott jeget, aztán 
eljön a tavasz meg a nyár, de Józsikám már 
nem néz ki az ablakon, a szőnyegmintákban 
vész el a tekintete, s várja az őszt és a telet.

— Gyerek kellene.
— Örökbe. Jó?
— Jó. Csak legyen.

*
Gyermekotthon. Hatalmas terem, nyitott 

ablakok, zsibongás. Próbálok megfontoltnak 
látszani, kiegyensúlyozottnak, de nem túl 
szigorúnak, ilyenkor — azt hiszem — olyan 
anyásnak tanácsos lenni, de nem sugárzóan 
anyásnak, csak úgy módjával anyásnak, aki
nek a szemében szeretetféleség csillog, de 
látszik rajta, hogy nem lehet beugratni, az a 
halványka mosoly, amely ilyenkor az arcon 
vesztegel, bármikor elvonulhat, ha nem kap 
odabentről tápanyagot.

— Isten hozta, drága anyuka! — mondja, 
mondja?, pihegi az apácamosolyú, egy olyan 
testet öltött ima, s úgy ölel át, félszegen 
ugyan, de féltve is, mint égből lepottyant 
kelyhet, amely egyenesen az Úr asztaláról 
került a földre. Es a győztesek meghittség 
nélküli, ordítóan báva mosoly-maszkját vi
seli.

Józsikámat már-már magáévá teszi egy 
hájjal körülbástyázott, drpelő hangú drome- 
dár, hogy miért választottak el minket egy
mástól, számomra azóta is talány, közben azt 
hittem, hogy a láthatatlan karmesterek leál
lítják a zsibongást, amikor egy jövendőbeli 
szülő körülnéz a családra áhítozó seregen, 
de mintha semmi sem történt volna, tovább 
folyik a hancúrozás, egy bukfencező kisku
tya körül ragyognak a gyerekszemek, csak 
néhányan állnak mozdulatlanul, villámsúj
totta mozdulatlanságban, szemükben vágy 
és félelem és nem és igen. Amikor beléptünk, 
arcukon ott fénylett a játék öröme, de kezük
ben megállt a mozdulat, egyikük félig ki
mondhatott egy szót, mert szája nyitva van, 
s a mutatóujjával felénk mutat.

— Tessék választani. — Az apácamoso
lyú méltóságteljesen körbemutat.

Mindenki a fejleményekre várakozik, de 
a fejlemények bennem alakulnak, nem körü
löttem. Nem tudom, Józsikám hogyan viseli 
el az esdeklő szemeket, de azt hiszem, most 
már nem is érdekel, és hogy létezik-e anyai 
ösztön, vagy nem létezik anyai ösztön, az 
sem érdekel, csak a látványra tapad a sze

mem, erre az egyedire, amely megadatott 
nekem, s amelytől a lélegzetvétel is néha 
kimarad, én már nem is a mozdulatlanokra 
figyelek, akik bombákat röppintenek kö
nyörgő tekintetükkel a szívembe, hanem azt 
az angyalarcú, tíz év körüli gyermeket ölel
getném, azt a kicsi feketét, áld ott ugrándo
zik a bukfencet vető kutyuska mellett. A va
lamikori mesékben ilyenek voltak a szentek 
s a tündérek, így lebbentek a selymes hajtin
csek az enyhe szellőben, a földöntúli lények
ben éreztem ezt az igézetet, akik benépe
sítették gyermekkori álmaim fantasztikus 
színtereit, s akikből sugárzott a szépség, a 
lelki tisztaság s az istenáldotta értelem, s a 
szemek, ezek a mélyfekete szemecskék, 
mintha rám villannának néha, akárha jelezni 
szeretnék az együvétartozás mennyei örö
mét, igen, értelmet kapott a születés, most 
érzem először a nyitott ablakon beözönlő 
tavaszillatot, közben hallgatom, ahogy a csi
lingelő angyalhang betölti a termet, aztán 
csak látom, hogy jobb keze kisujjával leszo
rítja az egyik orrdmpáját, s a másikból a falra 
sercen a takony.

— Az ilyet baszni kellene, hogy szapo
rodjék — mutat a bukfencező kutyusra, s 
vihorászva továbbugrándozik a padlózaton.

Tavaszillat el, a születés mennyei örömét 
visszavonom.

Nincs szünet, a dromedár drpelő igyeke
zete beúszik a fülembe:

— Nem kell elsietni, kérem szépen, ala
posan körül kell nézni, mi azért vagyunk itt, 
hogy besegítsünk a tisztelt apukáknak, tes
sék nézni, itt van például ez a kicsi ügyes, 
látszólag olyan töpörödöttke, csakhogy...

Rajtunk jól látszik, hogy nem vagyunk 
közveszélyesek, de azért olyan furcsák lehe
tünk, szerintem Józsikám furcsább, mint én, 
mert gügyögősre vette a figurát és osztogatja 
a barackokat a fejtetőkre. Nála már sorba 
állnak barackért a kisebbek-nagyobbak ve
gyesen, egyik-másik úgy élvezi ezt az új já
tékot, hogy a röhögés a földre dönti őket, 
játsszák az epilepsziást, de Józsikám megin
gathatatlan, a nagyobbaktól megkérdezi, 
hogy mennyi hétszer nyolc, valamelyik le
vegő után kapkodva sorolgatja az erdd  gyü
mölcsöket, egy harm adik az európai fő
városokat tudja kívülről, az eunuch (a dro
medár ezután eunuch) d rp d ő  szopránja dia
dalmasan áttör a hangzavaron: "Szenzádós, 
igaz? Meg tetszett nézni a fogsorát is?"

Józsikám nem tud h ül ed ezni, hogy úgy 
mondjam, nem hüledező típus, viszont 
gyakran szóba hozza, hogy annak idején 
káplár volt a hadseregben, s amelyik baká
nak a fejére tette a kezét, az menten összefos
ta m agát, félek, hogy az eunuch beáll 
bakának Józsikám hadseregébe, mert itt úgy 
ajánlják a portékát, mint a vásárba erősza
kolt csődört a mélabús tekintetű, dallamosan 
nyerítő kancának, hát én nem tudok sem 
mélabús lenni, sem dallamos, viszont ébre
déstől elalvásig hüledezem mindenen, ezt az 
állandó hüledezést odáig fejlesztettem, hogy 
egyszerre, egyazon időben két dolog miatt is 
tudok hüledezni, most például az apácamo
solyú görcsbe rándult ujjai miatt hüledezek, 
de erre még visszatérek, Józsikámnál ugyan
is rövidebb lejáratú az esemény, "Tetszett 
hallani, milyen értelmes?" — ficánkol az eu
nuch, de Józsikámnál az a bizonyos falvédő
ügy most is szuperál, némi önteltség mindig 
volt benne, de azt is erősen élvezi, ha hülyé
nek nézik, "Akkor még azt m ondd meg, fi

12



HELIKON

acskám — Józsikám triumfál —, hogy élő- 
lény-e a fűszál?" A gyerek mintha be lenne 
tanítva, hatásszünetet tart, s csak utána kér
dezi: "A bácsi marha?" Az eunuch ujjong: 
"Humora van, tetszett hallani? Óriási!" És az 
apácamosolyú tovább szorítja a kezem, nem, 
nem, kell félreérteni, nem szorongatja, csak 
szorítja, belépésünk pillanatában megfogta a 
kezem, s nem engedte el egy pillanatra sem, 
megpróbáltam egy kicsit meglazítani az uj
jaimat, de nem engedi, nem tudatosan nem 
engedi, mert a tudat itt nem vállalt szerepet, 
egyszer kiadta az ujjaknak a parancsot, hogy 
"szorítsd!", aztán elkóválygott valamerre, 
például a mosoly intezitásával, a mosolyvál
tozatok beiktatásával és azok milyenségével 
foglalatoskodik, mondom, hogy közben be
görcsöltek az apácamosolyú ujjai, amit én 
érzek, az majdnem fájdalom, amit ő érez, azt 
nem tudom, minek nevezi az idevágó szak- 
irodalom, képtelen vagyok eldönteni, hogy 
a dolgot tisztázandó a Bibliához kellene-e 
fordulni vagy ajánlatosabb volna felütni egy 
neuropszichiátriai kézikönyvet, közben ha
ladunk a gyermekek között, néha a szorítás 
erősödik — a tudat ránk pislant megint? —, 
mintha erőt akarna önteni belém, nem rábe
szélés ez, hanem a gyermektelenek láthatat
lan együvétartozása, mégis csak Károli Gás
pár az illetékes, mert az apácamosolyú úgy 
vezet körös-körül, mintha Isten nevében a- 
kama megkövetni a csendőrök miatt, akik 
halotti lepelben teljesítik bennem a fogam
zás elleni szolgálatot.

Amikor az ember gyereket választ, időn
ként valami becövekel az agyába, ezt nevez
hetjük szellemi tornának, ami vagy deklarált 
istenhitbe torkoll, vagy minden-tagadásba, 
és én ez utóbbi fázisba jutottam, mert az 
ujjaim most már fájnak, ki fogom tépni, mu
száj kitépnem őket a szorításból, "Isten lát 
minket!" — suttogja az apácamosolyú, és 
akkorát szorít az ujjaimon, hogy bili után 
nyöszörögnék, ha lehetne, vissza minden, 
mélyen és igazán hiszem a teremtést, és sze
retem a csendőrszagot is, ha ez az eleve el
rendelés tartozéka. Es ott áll a kisfiú, szem
üvegesen, félmosollyal. Semmit sem csinál, 
csak néz és időnként meg-megnyíló ajkaival 
mintha puszikat küldene felém.

— Téged hogy hívnak, kisfiam? — Sze
retni akarok. Szeretni.

— Húzd el a valagad, mucus, és suvadj 
anyádba! — Orra nyergére csúszott szemü
vege fölött derűsen csillog a szeme. És szép 
a szeme. Az első pillanatban arra gondoltam, 
hogy eszelősen néz ugyan, de valahogy szé
pen eszelős.

— Mit mondtál? — Hüledezek? Nem, ezt 
már hüledezésnek sem lehet nevezni, egy
szerűen Józsikám bakája lettem, s ujjaimban 
meghalt a fájdalom.

— Rendkívül különös gyerek a Béla — 
suttogják a fülembe, mintha megérezték vol
na, hogy egyik lábam már rohanna kifele, de 
a másik még visszatartja, nem az áhítat mi
att, amely már belépéskor belémszakadt, ha
nem a felismerésnek köszönhetően, hogy 
mindannyian Bélák vagyunk és apácamoso- 
lyúak, eunuchok és mélyfekete szemű an
gyalok, és attól félek, hogy abban a bizonyos 
második fázisban fogok rostokolni mindö
rökre, hiszen Károli szerint — az elődöket is 
belértve — Isten a saját képére teremtette az 
embert. Azzal nyugtassam magam, hogy 
hátha rosszul sikerültek a fordítások?

— Még csak olyan ötéves lehetett, amikor

felfigyeltünk különleges intelligenciájára, 
egyszóval igen jelentős szellemi kapacitással 
áldotta meg a drága jóisten.

— Miért beszélsz így velem, kisfiam? — 
próbálkozom újra.

— Hugenotta gyilkosok! — ordítja Béla.
— Maláj ringyó volt az az otromba anyád, 
tudtad?!

— Ami Bélánk értelmiségi lesz bizonyára
— folytatja az apácamosolyú —, ha már 
nyolcéves korában különbséget tud tenni a 
hugenották és a malájok között, akkor ígére
tes definíciós készséggel rendelkezik, nem- 
debár?

Ez most már humoreszk volna, ha nem 
hallanám, ahogy Józsikám felbődül, az eu
nuch is szopránkodik valamit, a gyerekek 
rikoltoznak, röhögnek, a szorításból kitép
tem az ujjaimat, kész, elég. Jellemző az ideg- 
és lelkiállapotomra, hogy már nehezen tu
dok odafigyelni a történésekre, azaz egy
szerre két dolgon már nem tudok hüledezni, 
sorba kell vegyem őket, most például azzal 
foglalkozom, hogy Béla, a mi intenzív szel
lemi életet élő Bélánk vajon miért nem ro
konszenvez a hugenottákkal, Józsikám meg
hökkentő bődülése csak a hugenották után 
következik. A bődülés viszont hirtelen fon-

Lőrincz Lehel: Ragaszkodás

tosabbnak tűnik, mert vért is látok, így már 
nem tudok a szellemiekre koncentrálni a mi 
Bélánk ragyogó színvonalán, közben Józsi
kám jajongósra szelídült, ez a megszokhatat- 
lanba való beletörődés jele, pedig itt szó sem 
lehetett valamiféle megalkuvó viszonyulás
ról, az a gyerek — ahogy mondani szokták a 
szürkébb épületekben — de facto laskára 
szakította Józsikám nadrágjának az egyik 
szárát, hosszúra nőtt körmeivel pedig fel
szántotta az imigyen lemeztelenített láb fe
lületét, térdtől bokáig, a vér elöntött min
dent, nem mondom azt, hogy preckelt, de 
majdnem, "Szeretlek!" — vinnyogja a gye
rek, és vérfoltos arca Józsikám lábához ta
pad. Melodráma. Persze csak kívülről nézve 
érzelgős a jelenet közben folyik a vér, a gye
rek megállás nélkül üvölti, hogy szeret, én 
megállás nélkül üvöltöm, hogy "Megyünk!", 
az eunuch széttárt karral ismételgeti, hogy 
"Nincs mit csinálni”, de némi közönyt is ér
zek a szopránjában, "tetszik tudni, a Gyulus- 
ka ilyen" — teszi hozzá magyarázóan, hát, 
persze, így most már értem, közben Józsi
kám szentként tűri a sorscsapást, már nem 
bődül, nem jajong, megbocsátás ugyan nincs 
a szemében, de olyan mereven áll, hogy csak 
a kereszt hiányzik mögüle és a csontokba 
erőszakolt szegek reccsenése.

— Fáj? — kérdezem, merthogy semmi 
más nem jutott eszembe.

— Fáj — mondja Józsikám lakonikusan.
A gyermekre is hatással lehetett a szűk

szavú replika, mert hirtelen lábat vált, azaz 
rettenetes körmeivel felszabdalja a másik 
nadrágszárat is, nemsokára Józsikám mind
két lába vértől csatakos, a gyerek továbbra is 
azt az egyetlenegy szót visongja, amit nem 
óhajtok megismételni, közben Gyuluskának 
elkezdett dudorodni a homloka, hol itt du- 
dorodik, hol amott, mintha egy diónyi kőda
rab vonulna jobbról balra a bőre alatt, aztán 
visszafele is, már-már az az érzésem, hogy 
be van tanítva, hogyha már bevetette az ösz- 
szes fegyvernemet, és hatástalan maradt 
mindenik, akkor dudorítson, mert azzal 
győzni lehet biztosan.

Hogy a tűréshatáron túljutottunk, kény
telen vagyok nekiugrani Gyuluskának, hogy 
letépjem Józsikám vértől lucskos lábáról, de 
erősebb lehet, mint én vagyok, noha kicsi 
ingecskéje már kettészakadt, s az arca is el
torzul, ahogy a hajába kapaszkodom, egy 
hatéves gyerekkel dulakodom, közben a ku- 
tyus abbahagyta a bükiencezést, most min
denki rajtunk röhög, de nem tudok megállni, 
mert akkor legyőzöttként kellene hogy el- 
kotródjak, rándgálom tovább a gyereket, 
"Nekem ez sosem sikerült" — mondja az 
eunuch beismerően, jó, abbahagyom, az asz- 
szonyi hűségnek is megvannak a határai, 
indulnék kifelé, de végre színrelép az apáca
mosolyú, valamit súg a gyerek fülébe, az 
felugrik és elrohan.

— Jöjjenek még — mondja búcsúzáskor 
az apácamosolyú. — Azért jó volt így együtt.

Károli ki, pszihiátria be. Az ajtóból inte
getnek. Én visszaintegetek, s noha Józsikám 
mindig jól nevelt volt, most nem integet.

*
Egy évig csendben örültünk egymásnak, 

s noha a létszám a régi maradt, kiegyensú
lyozott és boldog volt a család. Beszélni so
sem beszéltünk túl sokat, egy-egy mozdulat 
helyettesítette a szavakat, de a nap mindig 
jól kezdődött, kedvesen köszöntöttük egy-

folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
mást reggelenként, persze elég különösen 
nézhettünk ki, ahogy közvetlenül ébredés 
után 1 észérvuszoztuk egymást illedelmesen, 
ennek a tarthatatlanságát Józsikám érzékel
hette hamarabb, mert egyszer csak nem fe
lelt, hogy úgy mondjam, nem fogadta a kö
szönésemet, viszont pislantott egyet jelentő
ségteljesen. Én meg tovább főzőcskéztem déle
lőttönként, s hagytam, hogy a csendőrök 
kardélre hányják a minduntalan belém lö
vellt farkincás sejteket, egyszer talán elmé
láznak azok a mindig-éberek, s valamelyik 
kackiás legénynek sikerül arává tenni egy 
búslakodó hölgyeményt. Csakhogy ered
ménytelenül teltek az évek, egyik a másik 
után, aztán egy nap Józsikám elém tett egy 
újságkivágást: "Béranyaságot vállalok. Ga
rantált diszkréció. Kalandorok kíméljenek."

Lelkesen nyomtam a csengő gombját. A 
párom nyakkendőt kötött, én pedig nyakam
ra tekertem az ékszereimet. Egy bóbitás nyi
tott ajtót, már ettől is filmszerű volt a jelenet, 
a hirdetés hallatán elvette tőlünk az esernyőt, 
a kalapot, a kesztyűket, s a főnökasszony elé 
vezetett. A hölgy meghatározhatatlan korú, 
meghajol, nem nyújt kezet. A helyiség budo- 
ár. Azazhogy budoárszerű hangulata van, 
olyan meghitt, olyan bensőséges, olyan fran
ciás. Valahonnan zene szól, de a forrást elta
karják a mélybama bársonyfüggönyök.

— Hát, én volnék az a Magdolna — közli, 
hangja rekedtes, búgó, festett haja hullámok
ban omlik alá.

Miután belesüppedünk egy-egy fotelbe s 
tisztázzuk jövetelünk célját, behozzák a ká
vét. Magdolna feláll.

— Megkérhetném az urat, hogy néhány 
percre jöjjön velem?

— Persze — mondom —, menjél, Józsi
kám. — Magdolna nyújtja a karját, s kart 
karba öltve hagyják el a budoárt.

Előfordul néha, hogy meghal bennem a 
gondolat. Ha egy filmben történne mindez, 
akkor a gondolat-halál a filmen kívül is igaz. 
Az ösztön viszont mindig élve marad, s most 
éppen abban ügyködik, hogy a gondolat 
csak akkor támadjon fel, ha már nem vagyok 
magam. Várakozás közben az ujjaimat néze
getem, ehhez valószínűleg semmi sem kell, 
sem ösztön, sem gondolat. Csak az ujjak. 
Kicsit bizseregnek ugyan, de ennek semmi 
köze sincs a gondolathoz. A bizsergés csak 
bizsergés, semmi több. Öt perc sem telik el, 
hárman vagyunk újra. Magdolnának ragyog 
a szeme.

— Jó hírem van — búgja rekedten. — 
Megfelel.

Józsikámra nézek, olyan értetlenül, hogy 
ennek már némi köze lehet a kétségbeesés
hez.

— A jó hír, az jó hír — nyugtat meg a 
párom. — Megfelelek. Ez a helyzet.

Nehéz vallásos lenni, amikor Isten nincs 
jelen, s most mintha nem érezném a keze 
melegét, Józsikám szeme is a mélybama füg
gönyökön koslat leginkább, de Magdolna a 
szemembe néz, s a zene változatlanul aláfest.

— Behívom a lányt, jó?
— Jó, jó — mondja Józsikám, mintha tü

relmetlen lenne egy kicsikét.
A lány szőke, hamvas, kicsit testes, de 

nem túlzottan. És rendesen megszorítja a ke
zem, az én tenyerem nedves, az övé nem.

— Az egyik dédanyja bárónő volt. — 
Magdolna jubilál.

— Bárónő?— Józsikám mindkét szemöl

döke felhúzódik a homloka közepére, s ott 
marad.

— Az jó — mondom a bárónőre —, de 
inkább az érdekelne, hogy kívánatos-e?

— Nagyon kívánatos — búgja Magdolna 
kicsit sértetten. — Csüngő mellű béranyákat 
nem foglalkoztatok.

Intek, kiemeli az egyik mellét, s mutatja, 
hogy müyen kemény, a bimbója meg olyan 
feszesen mered előre, mintha szeretne kinyíl
ni, hogy virág legyen belőle.

— S egyéb?
— Az egyéb is csodás, biztosíthatom.
— Mutassam?
— Persze.
A lány végzi a mozdulatokat, íellebenti, 

lehúzza, széttárja. Józsikám jól nevelten be
hunyja a szemét, keze az ölében pihen, össze
kulcsolva. Messziről úgy nézhet ki, mintha 
mélyen imádkozna. Közelről nézve ezt nem 
tartom valószínűnek, nem mintha az embert 
nem foghatná el bárhol és bármikor az imád
kozhatnék, de hogy Isten jelenléte most nem 
elég pregnáns, egy Hiszekegy blaszfémiának 
számítana. A látvány egyébként kielégítő, a 
szemérme olyan, mint másnak, merthogy 
sztereotípiában jeleskedünk mindahányan, 
a combjai enyhén hurkásak, de a férfiak ked
velik az üyen diszkréten vaskosabb fajtát, 
úgyhogy kifogásolnivalót tulajdonképpen 
nem találtam rajta, csak furcsállom némi
képp, hogy a szőrzetét félhold alakúra stuc- 
colták. Szóvá teszem.

— Most ez a divat — mondják rekedten, 
búgva —, nem tudta?

— Akkor megveszem a méhedet — mon
dom, s mintha én is búgnék és rekedt lennék 
egy kicsit, s közben arra gondolok, hogy sze
gény Józsikámnak vajon hányszor kell majd 
szemügyre vennie ezt a félhold alakúra sike
redett, divatos frizurát —■, baj, hogy tegez
lek? — kérdezem.

— Nem, dehogy, csak nyugodtan — ud- 
variaskodik a béranya. — Éz, egyébként e- 
lőbb-utóbb elkerülhetetlen lett volna. Hogy 
szüljek gyereket neked, magázva? Nincs iga
zam?

Megalkuszunk.
— Amikor a fogamzás bizonyossá válik, 

két hét nyaralás jár neki, bőséges koszt, kü- 
lönszoba. Addig napidíj. Rendben?

Csakhogy én anyai ösztönt is szeretnék 
venni, ösztön nélkül hogyan leszek majd a- 
nya? Ebben a filmben (?) ezt nem teszem 
szóvá, a bennem ügyködő rendező nem en
gedheti, hogy nevetségessé tegyem magam, 
merthogy a béranya biztosan azt mondaná, 
hogy az anyai ösztön nem képezheti alku 
tárgyát, a méhét adja, az ösztönét megtartja, 
mit képzelek, hogy csak úgy megjelenek az 
életében, hogy kiürítsem őt egészen? Nem
csak képzelem, hiszem is. Hogy nem lehet 
mindent megvenni? Hol élnek ezek? Fogal
muk sincs, hogy mit mond az írás — nem az 
az írás, egy másik —, hogy valamikor egy 
színes kelméért adtuk el anyánkat rabszolgá
nak, máskor a fejünket is képesek voltunk 
odaadni egy akármilyen gondolatért, s a ba
kó vigyorát kaptuk emlékbe érte, nemrég 
meg azért feszítettek keresztre, mert kitalált 
istenek előtt hódoltunk s emberhitet üres 
szavakkal vásároltunk, s akkor az a nyava
lyás ösztön ne volna eladó? Úgyis elveszem 
tőle, mert az ösztön-magot a méhében vetet
te el az agy, ha a magot viszem, a virágot is 
magaménak tudhatom. Miközben filozofál
gatok itt magamban, elindulunk hárman a

kocsi felé, végre megszáll a nyugalom, s 
hogy a beteljesülés kézzelfoghatóvá válik, 
Józsikám is méltóságteljesnek mutatkozik, a 
bárónő ivadéka viszont aprókat lép mellet
tünk, liheg és izgatott, amit én egyáltalán 
nem veszek zokon, aki béranyaságra adja a 
fejét, annak mindene lázban ég, a petesejtjei 
sem viselkednek visszafogottan, mintha lát
nám, ahogy a vágyakozástól felhevülten, 
egymást legázolva türelmetlenkednek a ka
puban.

— Szokjátok egymást — mondom, s be
ülök a volán mellé, Józsikámat s a béranyát 
hátraengedem.

Megyünk hazafelé. Lassan vezetek, köz
ben nézem őket a hátrapillantó tükörben. 
Egy ideig csak ü'nek, megadóan, beletörőd
ve, mint akiket a kiszámíthatatlan sors egy
m ás m ellé  ü lte te tt, az tán  egy nyelv  
tükörképe villan a szemembe, rózsaszínű és 
hegyes, néhány másodpercig magányosan 
kunkorodik a levegőben, aztán úgy ahogy 
van, lassan, fokozatosan és teljes egészében 
benyomul Józsikám szájüregébe. Nem tu
dom, mi jön ezután, virradat-e vagy alko
nyat, valamit érzek, de nem tudom, mi az, 
mintha már most fájna bennem az anyaság, 
vagy ez még nem az?

II.
Drága jó Magdolna néni, harsonák, har

sonák hozsannáznak a fejemben, az öröm 
szobrot emelt lelkem főterén, rám került a 
sor, béranya lettem, Isten kicsiben. Nem 
mintha Istenhez akarnám hasonlítani ma
gam, ez istenkáromlás lenne, azt hiszem, de 
hát én nem csak szerepet játszom, hivatásból 
teremtek embert, s aki hivatásból teremt em
bert, az már egy kicsit Isten, nem?! Egyelőre 
csak annyi történt, hogy beültem melléje a 
kocsi hátsó ülésére, "Szokjátok egymást" — 
mondta az az asszony, s a kórusok győzelmi 
indulókat énekelnek bennem, elkezdődött 
valami, amit majd életnek neveznek, föld
rengést érzek, rugalm asan hullám zanak 
mélységeimben a földrétegek, hogy a mé- 
hem fészkében ütközzenek össze, a csatta
nás hosszan kóvályog a testem ben, és 
várom, hogy csicserésszenek, finom an, 
diszkréten visongnék közben, valakinek 
csak el kellene kezdeni a teremtést, de az 
apuka, akit Józsikámnak becéznek, mozdu
latlanul feszít mellettem, szemében csodál
kozás, kevélység és vágy, miért éppen én? és 
jaj, istenem!, minden ott van a szemében, 
arcán kópés öröm és sunyító szégyen, mint 
konyhapadlóra szart kutya, olyan a lelkem, 
csakhogy ez velem nem megy, édesem, a 
nyelvem már működésbe lépett, kihegyesí- 
tem és az ajkai közé döföm, ahogy tanítani 
tetszett, lassan az ő nyelve is feléled, és ker- 
getőznek és lökdösiíc egymást az ikrekké 
vált szájüregekben.

— Lenke leszel — mondta az asszony. — 
Nevet cserélek veled.

— Mindent megteszek — válaszoltam 
lelkesen, de a névcserét tulajdonképpen nem 
szerettem. Az emberhez hozzánő a saját ne
ve, testrésznél is több, szinte a lényege, egy 
kicsit szabadkoztam, hogy a sajátomat job
ban szeretem, a Lenke is csodás, persze, de a 
Lenkéhez valahogy Lenkének kell lenni, és 
én nem vagyok Lenke, nem akartam kiélezni 
a vitát, de azért zavart, hogy elvették a ne
vem, véglegesen, kérdeztem, véglegesen, 
mondták, és nem lehetne elintézni, hogy né
hány hónap múlva visszakapjam, erre csak
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legyintettek, mintha azt mondták volna, ki
csi hülye, hagyd már abba, tulajdon lettél, 
semmi több, új névadód van s új istened, 
pedig én nem hiába beszéltem, mert elkép
zeltem a jelenetet, ahogy Józsikám az ölébe 
vesz, mint aki a jussát kapja kézbe, s noha 
áldás kíséri a mozdulatot, ahogy megmarko- 
ja a mellemet, de közben azt nyögdécseli a 
fülembe, hogy jaj, te Lenke, te Lenke, vagy 
becézni kezd, kicsit hörögve, hogy Lenkud, 
te, gyere tátához, hát erre nem fog bizseregni 
a pinám, hanem az ajtó felé kapom a fejem, 
hogy bejött-e az asszony vagy mi a fene, 
vajon hányszor kell majd hörögjön a fülem
be, amíg rájövök végre, hogy én vagyok Len
ke?

Nem makacsoltam meg magam, de a har
sonák elhallgattak bennem, a szobrok vi
szont még megvoltak a lelkemben, mégis 
szótlanul ültem az ágyon, a bugyi a kezem
ben, a galamb gubbaszthat így, ha a szárnyai 
csuromvizesre áztak az esőben. Józsikám té
vét néz, gatyában, mellettem. Megmozdul a 
kilincs, bejön az asszony, megáll az ágyunk 
végében.

— Mi van? — kérdezi.
— Semmi van — mondom kedvtelenül, a 

bugyit lóbálom még egy kicsit a kezemben, 
aztán mint egy kibdezett madár a padlóra 
kerül, a papucsom mellé. — Táncoltam neki 
meztelenül is — panaszkodom —> negyven
szer lóbáltam meg magam, de a tévé még 
mindig nyerésben van.

— Hangosan kiszámoltad a negyvenet? 
— A kérdésben velem érző, asszonyi meleg
ség nincs jelen.

— Te mondtad, hogy legalább negyven
szer lóbáljam meg azt a béna seggemet. Hát 
lóbáltam, mint egy eszeveszett, közben úgy 
nyögtem, hogy a pihék a magasba kunko- 
rodtak a kezemen, de megkért, hogy hagy
jam abba, merthogy a haldoklók sem nyög
nek ijesztőbben, nem tudom, mit tehettem 
volna egyebet, Józsikám egy kőhalom, nőbe 
öltöztetett buldózerek tudnák csak magukra 
húzni, azt hiszem.

— Nekem Józsikám! Nekem! Neked csak 
Józsi, és erről már szó volt, nem?!

— De — mondom megviselten. — Ne
kem csak Józsi. És nincs az a kurva, aki apát 
tudna belőle csinálni. Elnézést, édes.— Nem 
voltam forradalmár, egy csalódott anya ke
serve beszélt belőlem.

— Akkor még nem láttál engem— mond
ja az asszony kevélyen, s vetkőzni kezd.

Nem nézek oda.
— Nézzél! — mondja. Lehet, hogy paran

csolta? Nem tudom biztosan, de nem lehetett 
nem odanézni. És nem akartam hinni, hogy 
amit látok, nem álmomban jelent meg, mert 
csak az álomban lehet műalkotás egy olyan 
meztelen test, amelynek a végtagjai mozgás
ra képesek, és él, lélegzik, hangot ad ki. A 
görög istennők jutottak eszembe, akik most 
kővé meredve csodálnák ezt az álomképet, 
aki már eleve piedesztálra született. És a je
lenség lebegett a hálószobái félsötétben. 
Vagy mintha lebegett volna, a képzelet képes 
csak erre, hogy testet ölt benne egy csoda, s 
néha eltűnik, hogy megkívánd megint, aztán 
visszajön és tovább él a szemedben. A tenger
parton láttam ezt a hullámzást utoljára, a 
szinkron törvényei itt csődöt mondanak, az 
egyidejűség banális örömei onánia szintűek, 
ezt most érzékelem igazán, mert itt minden 
rész éli a maga életét, és minden rész más
képpen él, mintha a felső testrész elvált volna

az altesttől, suttognak nekem külön-külön 
egy-egy bódító mesét, de egymáshoz nem 
hasonlít a szöveg, mindegyik másként dicső
íti a jelent, a galamb szárnyai megszáradtak 
a felragyogó nagpsütésben, emelem a ke
zem, s finoman remegő ujjaim ráfonódnak a 
két mellére.

Valami történt, Magdolna néni. Rám te- 
keredett, ledöntött, felemelt, maga alá gyűrt, 
magára húzott, és tépte rajtam a húst, de 
fájdalmat nem éreztem, masszírozta a háta
mat és cirógatta a mellemet, eszembe jutott, 
hogy sosem imádkoztam, amikor a testem a 
legelő szerepét játszotta valakinek, most is 
csak magamban sóhajtottam, hogy Istenem, 
Atyám, mi lett belőlem, miért esik ez jól ne
kem, aztán egy kígyó áldozataként hevertem 
félig eszméletlen, miközben az asszony ful
lánk-nyelvével a számba lökte a leszboszi 
mérget. Meghalni lett volna jó, de nem lehe
tett. A látomás az az asszony lett újra, és 
beszélni kezd:

— Józsikám, nem figyelnél egy kicsit ide?
— Bármikor — mondja Józsikám, és to

vább nézi a filmet.
Az asszony rám néz, mosolyog, ilyen mo-

Benczédi Ilona: Barátnők

solyt nem látni sem életben, sem képen, tu
datosság ragyog benne és egy gyóntató böl
csessége, örök-szelíd apácák hófehér hite és 
a kiszolgáltatott koldusok együgyűsége, a 
hatalom kevélysége  és egy rabszo lga  
sorsszerű végzete, a semmi és a minden 
összenőtt keresztje, Isten ez itten? Nem, 
nem hi- szem, mert mosolygás közben hát
ranyúl és belemarkol Józsikám tökébe.

— Ketten vagyunk itt, szívem. Két mez
telen angyal kér bebocsátást a szívedbe.

Józsikám elfelejt vergődni, kerekre tágult 
szemmel bömböl a képernyőre, aztán lassan 
hörgésbe szelídül a fájdalom üvöltése, be
hunyt szemmel nyögdécseli a partitúra utol

só akkordjait, csend következik. A testét két
felé osztjuk, deréktól felfele én vagyok ille
tékes. Ez a "bebocsátás kér a szívedbe" némi
leg természetellenesnek tűnt nekem, de azért 
megteszek mindent, ami tőlem telik, az 
asszony a Kámaszutrából tanulhatta a sze
relmi technikát, ezt onnan gondolom, mert 
Józsikám olyan szanszkrit kancának tűnik, 
merthogy nyerítéshez hasonlít, amit hangi- 
lag produkál, lehet, hogy ez nem a legjobb 
hasonlat, de most ez jutott eszembe, persze 
hasonlatokat nem lenne szabad használni a 
szerelemben, itt a konkrétumokat kell szám
ba venni, például ahogy a nyelvem ügyesen 
számolgatja a füléből előkunkorodó szőrszá
lacskákat, ez nem csak matematika, hanem a 
fülcsók lényege csók nélkül meg semmit 
sem ér az egész, a csók nélküli teremtés csak 
a penészgomba világában tekinthető siker
nek.

Helyzetjelentés: Józsikám csukott szeme 
mögött dolgozik az agy. A szeme rebbenésén 
látható, hogy az agy az aktivizálódási folya
mat kellős közepén tart, noha a rebbenésben 
semmilyen rendszer sem hagyott nyomot, 
de a szent összevisszaság is rendszernek te
kinthető, ha a tét egyedi, ahogy most törté
nik, hogy hármasban próbáljuk létrehozni a 
csodát, a kezek lázszerű állapotban kapkod
nak ide-oda, amiből kalimpálás lesz nemso
kára, olyan eksztázisszerű aktív bizonyta
lanság, Józsikám összeszorított szeme mö
gött valaki belülről döngeti a koponyát, az 
asszonyt nem nagyon látom, mintha Józsi
kám testében bujkálna valahol, noha a jele
netben enyém a főszerep, tudom, de egyelő
re csak ügyesen harapdálom a nyakát, a haját 
tépem s a nyelvét majszolom, várom, hogy 
karóba húzva törjön rám az anyaság, 'Most!"
— visongja az asszony, s úgy ugróm a másik 
térfélre, mintha légnyomás csapott volna to
va, de hiába minden igyekezet, "Kész. Vége
— legyint az asszony. — Gyorsvonat lettél, 
te barom?!" Aztán lassan elcsitul bennünk a 
harag, a vágy, az izgalom, hárman ülünk a 
tévé képernyője előtt, Józsikám, aki gyorsvo
nattá változott az igyekezetben, a szomorú 
asszony, aki tudott műalkotás lenni és elkur- 
vult látomás, és én, akiről csak annyit érde
mes tudni, hogy Lenke lettem és Lenke ma
radok mindörökre. Aztán imádkoztunk.

Ezt csak új bekezdésben szabad vissza
idézni, azt hiszem. Nem mintha Isten meg
keresése nem volna mindennapi lelki ke
nyerünk, de itt nem a megszokott ceremónia 
folyik, magunkba fordulás, áhítat és megbo
csátásért esdeklő ima, hanem látványos térd
re borulás egy nem létező bölcső dőtt, hat 
kinyújtott kéz, eksztázis és kifordult szemek, 
Józsikám nyavalyatörősként játssza a prí
met, s miközben a lebegő ujjak kilencven 
fokos szögben közvetítik a lelki kínokat, 
fennhangon ismételjük a ritmikusan szóta
golt szöveget: "Uram, adj testet a léleknek s 
lelket a testnek", dikdó, dikdó, fejhangosko
dik az asszony, m erthogy egyszerre kell 
mondani a szöveget, érthetően, szépen, a 
belső ritmusra is odafigyelve természetesen, 
"a mindennapi korty fejecskét add meg neki, 
kérlek, s tejtől duzzadjon az áldott emlő, 
hozsanna néked!" A nem létező bölcső üre
sen tátong, a hit tartalmat ad neki, mondja az 
asszony, s az ima a lélek egyik sejtje, ott 
röpdös a bölcső körül testet keresve. S addig 
mondja, mondogatja mindezeket, amíg én is 
látni vélem a bölcsőből kikandikáló kicsi
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szöszkét, ahogy csücsörít s kalimpál felém, 
Józsikám még gügyögött is neki, azt hiszem. 
S amikor szóba kerül a duzzadt emlő s a 
kortynyi fejecske, 'Nem hallod, sír szegény, 
sír a gyermekem!" — méltatlankodik az asz- 
szony, s elég volt Józsikámnak beinteni, 
hogy a kötelező szerepváltásra ráérezzen, 
mert sietve a mellemre veti magát s szopni 
kezdi a bimbómat, merthogy tejtől duzzadt 
az áldott emlő és hozsanna. De hogy térde
pelve kényelmetlen volt a pozíció, néha 
megfájdult a dereka, elzsibbadt a térde, lába, 
feneke, üyenkor az asszony vette át a szere
pet, technikáját sokkal leleményesebbnek 
éreztem, emlékezhetett, hogy csecsemőként 
hogyan szopta a tejet, mert néha gépies volt, 
néha csak nézett, aztán mint egy héja, vijjog
va rám csapott és tépni kezdte a mellemet, s 
úgy habzsolta a képzeletbeli tejet, hogy nem 
tudtam kikerülni a hatása alól, valamit ne
kem is tennem kellett, ügyesen oldalra fordí
tottam a fejem s belecsókoltam a fülébe. 
Lekurvázott, persze. S aznap nem kaptam 
ebédet. Pedig én nem lotyóként jöttem ide, 
de lassan azzá tesznek, remélem, hogy a lel
kem nem lotyósodik el, kár lenne érte, köz
ben megszoktam a hármas együttléteket, a 
reggeli, déli és esti programot, Józsikámnak 
sikerült visszatérnie önmagához, amennyi
ben kihagyta azt a nyavalyatörős imitációt, 
ezzel szemben valami halvány derűt fedez
tem fel a szája szögletében, s ez ellentmon
dott a biblikus szövegek bármelyikének, 
amelyekben oly kevés a derű, gyász van ben
nük vagy lelkesültségben pompázó diadal, s 
mindez didaktikus ruhába öltöztetve, böl
cselet, amely egybeötvözi a földet s az eget, 
közben megfeledkezik a sarokban szorongó 
parányról, aki az ember nevet kapta az evi
lági keresztségben. Azt hiszem, csak én érez
tem meg, hogy unalomig ismételt könyörgő 
imáinkból kiosont a hit, Isten már rég nem 
volt bennünk s velünk sem talán. De lassan 
már semmi sem számított olyan nagyon, ha 
ott volt Józsikám. És Józsikám állandóan ott 
volt velem, már nem kellett biztatás egyi
künknek sem, ima előtt és ima után, egymást 
tépve, harapva, marcangolva rohantunk az 
ágyra, kerevetre, sezlonra, asztal alá, sző
nyegre, padlóra és cementre, bárhova, bár
mire. Az asszony hozsannázóit ugyan, de a 
csecsemősírás már nem került be a program
ba, és megkezdtem szeretni a közös imákat, 
mert Józsikám szemében megláttam a végte
lent, vagy csak parázs fénylett benne, s az jött 
hozzám egyre közelebb, nem tudom, de jól 
esett, ha ima közben megérintette a kezem.

Az asszony megérezhette, hogy Józsi

kámmal lelket cseréltem. Megszűntek a kö
zös imák, kialudt a fény a szemekben. Tér
delni tovább térdepeltünk a bölcső mellett, 
de nem nézhettünk egymás szemébe, és nem 
csak imák nem hangzottak el, beszélgetni 
sem lehetett, merthogy a szavak közé be
csempészhető bármilyen értelem, a szünetek 
hossza és a hanglejtés müyensége üzenet
szerepet viselhet, összeesküvést, szervezke
dést, vagy ne adj Isten: szerelmet. Teltek a 
hetek, hónapok, a sikeres fogamzásnak semmi 
jelét sem tapasztaltuk, "Megtermékenyültél?" 
— kérdezte néha dkomyásan, jegesen, aztán 
három hónap múlva úgy dönthetett, hogy 
büntetni fog a sikertelenség miatt. És azzal 
büntetett, hogy nézett. Nem szólt, csak nézett. 
Állandóan nézett.

Azt hittem, hogy a legelviselhetetlenebb 
büntetés, amit eddig átéltem, a fülhúzás volt, 
az a hajdani, az a "hol voltál éjszaka kettő
ig?", és rikácsolva ribancnak neveznek, az
tán megmarkolják a füledet s húzzák lefele. 
A fület persze felfele is lehet húzni, meg 
oldalra is, de csúcstechnikát csak a lefele 
húzással lehet elérni, noha ez röhejes és gyer
mekded ötletnek tűnik, csakhogy kitaláltak 
rengeteg olyan gyermekded és röhejes bün
tetést, amellyel beléd szuggerálják a végzet
tudatot s a halálfélelmet. Fogalmam sincs, 
milyen hangot hallat a kannibál, amikor élvez, 
emberhúst vagy nőt, egyre megy, de az a fer- 
telmes nyögdécselés, amely a fülembe rakott 
fészket, csak valami ilyesmihez lehetett ha
sonlatos, megpróbáltam úgy forgatni a fejem, 
hogy az arcába nézhessek, talán csitulni fog 
benne a düh, az eksztázis s a mindig-győze- 
lem öröme, ha meglátja ártatlanul kérdező, 
égszínkék szemem, ám a kétségbeesés meg- 
dermesztette a szívemet, a szája ugyanis csuk
va volt, csak a szemében parázslód a kan
nibál-élvezet, a hangokat én hallattam, egy 
személyben voltam áldozat és förtelem.

És most megint büntetnek, megint. Né
zéssel vernek, néznek szüntelen. Nem szem
rehányóan, nem fenyegetve, az érzésektől 
kiürült szemek mégis égetik a húsomat, az 
agyamat, a lelkemet. Megpróbálom elforgat
ni a fejem, néha megjátszom a vakot, a né
mát, a süketet, de nem lehet ellenállni a sze
meknek, visszanézel, mert mást nem te
hetsz, és nem látsz megoldást egyebet, kan
nibál leszel újra, hörögsz, vergődsz, ü- 
völtesz. Az erőfeszítéstől elbambulva tovább 
nézem a szemeket, a gondolatok sorban ki
múltak bennem, egyetlenegy maradt élet
ben, egy vészjósló ötlet, vérre menő, ke
gyetlen, mely azt mondatja velem hangtala
nul, türelmetlenül, hogy ez az asszony is 
büntetést érdemel, neki is éreznie kellene, 
hogy milyen a kannibálüvöltésbe ágyazott

félelem, amikor már az sem jut eszedbe, 
hogy valaki, valamikor kitalálta azt a szót, 
hogy ima, amiből fogalom lett s aztán szöveg 
is, vagy fordítva történt mindez, az a valald 
felsóhajtott egyszer az égre: "Segítsetek!", de 
azt is mondhatta, hogy "A kurva anyádat!", 
az egyikből ima lett, a másikból az ima ár
nyéka, az ember mindent magában hordoz, 
mérhetetlen mélységű katlanok vagyunk, az 
imák s a káromkodások mellett az egész ki
baszott világ bennünk mocorog. Tudom, 
hogy Magdolna néni nem szereti a trágárko
dást, csakhogy nehéz választékosán beszá
molni az ocsmányságban fulladozó min
dennapokról, közben Józsikámat csak dicsé
ret illeti, hangtalanul és dvilizáltan intézke
dett, végül azért nekem is segítenem kellett, 
hogy az asszonyt levigyük a pincébe. És 
most már biztos vagyok benne, hogy meg
lesz a gyerek, az a csücsörítő, kicsi szöszke, 
biztosan meglesz, Józsikámmal ügyködünk 
nagyon, kipróbáltuk a lehetetlent is, kísérle
teztünk már disznóólban, zongorabillen
tyűn és állva a moziban, de ha sehogy sem 
sikerülne, örökbe fogadunk egy ügyes kicsi 
árvát, Józsikám mesélte, hogy milyen drá
gák, vagy megkérjük Magdolna nénit, hogy 
küldjön nekünk egy béranyát, valamelyiket 
a lányok közül, a Mancit vagy a Sárit, a Sári 
jobb volna talán, mert ő behunyt szemmel 
imádkozik rendszerint, s hit nélkül semmire 
se megyünk, ha óránként elmond egy-egy 
imát s kétnaponként szigorú böjtöt tart, Isten 
nem távozik el belőle sohasem, én tudom, 
mert nekem ez sikerült, azóta csak ma- gam- 
hoz imádkozom, na, de most abbahagyom, 
mert Józsikám odabent ugat a szobaajtó mö
gött, megszoktattam, hogy csak ak- kor jöhet 
ki, ha ügyesen pacsit ad a lelkem, s ha elgu
rítok egy pingponglabdát, a szájában vissza
hozza, ilyenkor én is bőkezű vagyok vele, 
adok neki leveskét eleget, lefetyelheti kedvé
re, és nézheti a pinámat reggelig, persze a- 
nélkül, hogy házzáéme. Vasárnap aztán 
fejest ugrunk az örömökbe: sorra vesszük a 
templomokat, imaházakat vagy bármilyen 
épületet, ahol Istenhez fordulnak az embe
rek, s részt veszünk az összes miséken, isten
tiszteleteken és szeánszokon, mindenhova 
elmegyünk, ahol igét hirdetnek Józsikám
nak, nekem már nincs szükségem az igére, 
mert én magam vagyok az ige.

III.
Egyedül vittem le a pincébe. Keze-lába 

összekötve, szája leragasztva, egyébként 
nem bántottam. A szőrzetét is meghagytam 
félhold alakúra stuccolva, ha így szereti, lel
ke rajta. Égszínkék szemét nyitva hagytam, 
hátha nézni akarja a sötétet. S miközben vé
gigfektettem az egyik krumplispolcon, vala
mi olyasmit láttam a szemében, amiről egy 
kannibál jutott eszembe. Lehet, innen jött az 
ötlet, hogy néhány svábbogarat kellene be
dugjak a testébe, ezek a fürge kis feketék 
ügyesen kergetőznének a test m elegé
ben, de valaki m egszólalhatott bennem, 
hogy istenfélő ember ilyet nem tehet, a 
két fülébe azért bedugtam  egyet-egyet, 
de gyorsan kim ásztak és eltűntek vala
merre. Az orrába nem dugtam  semmit, 
szuszoghatott kedvére. A búcsú annyiból 
á llo tt, hogy rázártam  a p inceajtó t. E- 
szembe jutott, hogy keresztet is vethet
nék, aztán mégsem vetettem . Az a két 
svábbogár közben kim ászott az ajtó alatt. 
Kedveskék voltak, ez az igazság.
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SZŐCS ISTVÁN
újraOLVASÓlámpa
1. A d a lék o k  a 
H arag G yörgy- 
n ap ok h oz
Amit saját megfigyeléseim alapján el

mondhatnék Harag György színházi sikere
inek titkairól, avval nem nagyon^tenném 
népszerűvé a mai fiatalok körében. Őugyan- 
is: dolgozott. Legfőbb "titka" az alapos, körül
tekintő, szívós, a feladatot minden oldalról 
körbejáró munka volt. (Mai pestiességgel 
munkabuzinak nevezhetnék.) Akkor is, ha 
szerette, amit csinált, ha saját látomásait 
akarta közzétenni a színpadon, s akkor is, ha 
egyszerűen a rásózott kötelességét teljesítet
te. Erről már régen szerettem volna értekez
ni: hogyan fogják fel a rutinmunkát egyesek, 
és hogyan mások?

Most az kínál erre kívánatos alkalmat, 
hogy születésének hetvenötéves évfordulója 
alkalmából újraolvasok egy anyagot, ami öt 
évvel ezelőtt jelent meg róla. "Színház és dra
maturgia címmel tartott szabadegyetemi e- 
lőadást Harag György 1984. február 28-án 
Nagyváradon" — írja Nagy Béla, a váradi 
színház egykori dramaturgja, aki nyilvános 
interjú formájában csiholta ki akkor Harag 
Györgyből talán valamennyi közül legérde
kesebb vallomását saját színházi pályafutá
sáról, nézeteiről és munkamódszereiről, s 
ennek némileg megszerkesztett szövege e- 
lőször a TISZATÁJ 1995. augusztusi számá
ban jelent meg nyomtatásban, egy évti
zeddel Harag halála után.

Az interjú készítője utolsó kérdésében i- 
déz Harag György egyik korábbi nyilatkoza
tából: "Nem vagyok hajlandó két és fél hó
nap energiáját, várakozását, és nemcsak az 
enyémet, mindnyájunkét beleölni egy olyan 
előadásba, amely egynéhány száz embernek 
készül. Miközben a másik darab százötven
szer, kétszázszor megy... Ma már közönség 
nélkül, én sem érzem jól magam"; majd Nagy 
Béla így foglalja össze kérdései lényegét: 
"Hol van az a határ, ameddig művészi elve
ink feladása nélkül elmehetünk a jelen körül
mények között, hiszen a közönség töme
geinek ízlése és az, amit mi korszerű színját
szásnak elképzelünk, csak nagyon ritkán kö
zelít egymáshoz."

Harag többek közt így válaszol: "Kiala
kul egy furcsa patthelyzet, aminek érdekes
sége az, hogy ez világszerte így van. Mi 
kisváros vagyunk. Kolozsvár kis város. De 
vannak nagyvárosok. Barcelona, mondjuk; 
három és fél millió lakosa van. És ott is, aki 
másképpen csinálja Csehovot vagy Gorkijt, 
az csak egy 80 férőhelyes színházban tud 
érvényesülni... A nagyszínházban, a nyolc
száz férőhelyes teremben bizony muszáj 
megbízható és a polgárságot kiszolgáló mű
veket adni... A tipikus az, hogy a kőszínház
ban, tehát a váradi színházhoz hasonló 
nagyságú színházakban megbízható, kor
rekt előadásokat tartanak. Láttam, hogy úgy 
mondjam, Chicagótól Los Angelesig és Lon
dontól Barcelonáig, láttam, hogy ez így van." 
(Lám, nem valószínű, hogy mindeme rangos 
helyeken a hóstátiak vagy a Rákóczi úti Ids- 
polgárok képviselik a művészetellenes tö
meget!) "S a kísérleti színház vagy a pad
láson van, vagy a kisszínházakban."

Ennek ellenére folytatni kell a kísérlete
zést, mondja Harag, nekünk is; már csak 
azért is, mert azért lassanként a nagyszínhá
zak is át-átvesznek egyet-mást a stúdiószín
házaktól, és már ez is kész nyereség', gon
dolom, hogy egy kis stúdióteremben... ott 
mindent meg lehet és meg kell próbálni, a 
nagyteremben pedig jobban kell dolgozni, 
mint eddig." — Itt fejeződik be az interjú, 
ezzel a végkövetkeztetéssel: A NAGYTE
REMBEN PEDIG JOBBAN KELL DOLGOZ
NI, MINT EDDIG.

Azok a színikritikusaink, színigazgató
ink és színállamtitkáraink, akik a Harag 
György nimbuszát önigazolásul lobogtatják, 
ennek az ellenkezőjét művelik: kísérletezni 
kell továbbra is, kis és minél kisebb közönség 
előtt, de egyáltalán nem a nagyterem újra- 
megtöltésének érdekében, hanem: csak\

De meddig még, ó, Uram? Meddig kísér
letezni mások kísérleteinek a reprodukálásá
val és a közönség tűrőképességével?

Az interjú egy előbbi részében Harag ezt 
mondja: "... egy nagy színház nagy periódu
sa hét év. Akkor mélypont következik, de 
utána újra feltámadhat, mert egy együttes 
(olyan struktúrájú az egész mesterség) hét
nyolc évnél tovább nem tud együttlenni. 
Nem tud teljesíteni ugyanazon a szinten!"

Nos, vannak együttesek, például a ko
lozsvári magyar, ahol több mint tíz éve az 
úgynevezett társulatépítés folyik. És lám, már 
kezdődik a halk lebomlás, úgy, hogy közben

kimaradt a hét-nyolc évnyi "nagy korszak". 
Miféle Déva vára ez? Nincs elegendő színfe
leség, berakni őket a falak közé?

És még valami van ebben az interjúban, 
amely meredeken ellenkezik a Harag-ün
neplők gyakorlatával: "Egyszer, sok évvel 
ezelőtt, teljesen véletlenül, a kezembe került 
egy svéd színház egész évi repertoárja. Olva
som a furcsa svéd neveket — a hat címből öt 
svéd darab! Rájöttem, hogy ennek így kell 
lennie. Hát a színháznak nemcsak az a fel
adata, hogy darabokat játsszon, hanem az is, 
hogy segítsen az irodalom megszületésé
ben."

A Harag-utódok ezt másképpen látják: a 
hazai irodalom támogatása a szürkeség kultu
sza lenne — sugallják. Holott például a ko
lozsvári színház utóbbi tizenöt évében az 
egyetlen legeredetibb, legsikeresebb és leg
művészibb produkció gyanánt csak hazai 
darabot tudott felmutatni, a Szerelemesői, 
Sigmond Istvántól. Azóta?

Annak idején, ama bizonyos nagy kor

szaka vége felé, a marosvásárhelyi színház 
dolgozta ki a stratégiát, hogy: elég évente 
négy bemutató. Egy nagyon jó, amitől elra
gadtatásba esnek a minisztériumban... egy 
olyan, ami behozza a közönséget, és amire 
megértőén szemet hunynak a minisztérium
ban... és még vagy kettő, amit bólogatva ki
pipálnak a minisztériumban...

Ezt a művészetpolitikát annak idején így 
foglalta össze Gy. Szabó Béla: A rosszból is 
megárt a kévés!

2. B esen y ő k  v o ltu n k  
m indahányan ...
Olvasom Czeizel Endre: Ady Endre csa

ládfája és sorsa című érdekes tanulmányát a 
Kortárs idei 7. és 8. számában; számtalan 
derék kisnemes, református pap és hattyúi 
papkisasszony van ezen a családfán; és egy- 
szercsak örvendezve kapom fel a fejem: "Az 
Ady Endre által emlegetett anyai ágú ör
mény vagy indiai eredetre... a családfa sem
miféle adata nem utal, ezt legfeljebb anyjától 
örökölt kreol bőre, nagy sötétbarna szeme és 
»keleti« megjelenése indokolhatta."

Örvendezett szívem ennek a sornak, 
mert eszembe jutott Illyés Gyulának egy hír
heded verse, amely arról szól, hogy minden
ki, aki az ég egyeden egy világán magyar, az 
nem is magyar; többek közt Arany Jánosról 
mondja, hogy hajdú, tehát balkáni, Ady ör
mény arcát idézi, és hogy ő se maradjon ki: 
saját magáról bevallja, hogy — besenyő]

Nos, szegény besenyők; mint önálló etni
kum kb. nyolcszáz éve kihaltak. Az 1091-es 
nagy csatavesztésük után sokan közülük a 
balkáni félsziget észak-nyugati területein te
lepedtek itt-ott le, mások már azelőtt — 
mintegy száznegyvenöt falunyian a ma
gyarságba olvadtak, a keleten maradottak 
felszívódtak az úzokba, kunokba; állítólag a 
Kínában lakozó szőke vagy sárga jugurok is 
az ő maradékaik. Balkáni jelenlétük erejét 
azért mutatja, hogy a román etimológiai szó
tár egy vastag bekezdésnyi besenyő eredetű 
szót sorol fel a román nyelvben; hirtelen ket
tő jut eszembe, Kabuk az copac, azaz fa; 
Becs az beci, azaz pince és börtön; eredeti
leg nyilván várbörtön, mert a magyarban a 
becs szó várfélét is jelent, lásd Tiszabecs, 
Becskerek, Óbecse neveiben, sőt a Bécs 
helynév is; valamint a "bécs", afféle erődí
tett külvárost, "hóstátot" jelentő már kihalt 
közszavunkban.

Évszázadonként három emberöltővel 
számolva, huszonnégy emberöltőt tesz ki 
nyolcszáz év. Nos, ennek során elvben 
4196864 vérkeveredésre volt alkalma egy 
családfának, de ha a szükségszerű belterjes
séggel számolunk is, akkor is legalább két
százhetvenhétre! S ha ennek ellenére a 
besenyő gén szívósan domináns maradt, an
nál rosszabb az előkelő idegen származásra és 
származástudatra. Ezen besenyők ugyanis 
egyáltalán nem voltak "idegenek", leg
alábbis árpádi honfoglalóinkhoz képest.

Miután Szent István királyunk térítési 
buzgalma folytán a Kárpát-medencébe tele
pedett töredékeik királya, Tonuz Aba az abá- 
di révben feleségestől elevenen eltemet
kezett, ezzel nagyban megkönnyítette a be
senyők társadalmi beilleszkedését. A korai 
Árpád-korban a hadrendben is ugyanazt a 
helyet foglalták el, mint a székelyek.

Azt még tudjuk róluk, hogy törzsenként
» » » » » »
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különböző színű lovakon nyargaltak, a fahéj
színű lovakat kabukszfri-nek nevezték; volt 
Jenő nevű törzsük is, ismerték a Gyalu, Gyu
la méltóságnevet (ami oly kísértetiesen emlé
keztet a szumír gaí/w-király szóra), élharcos 
törzsük neve kangar, ami megintcsak a szumír 
név egyik változatát, a kengart juttatja az ész
be (ezt a szót viszont állítólag kémer-nek is 
ejtették, vesd össze ingrümög), kultikus szí
nük a sárga volt, akárcsak a hunoknak, és 
hogy ők honosították meg Európa e tájain a 
buzogányt; ilyenformán a Zalán futásának so
rai, hogy Vala... ékes buzogány jobbjában s Réz 
buzogányt hordoz, s hadijesztő barna fején mély 
Vas kalapot, egy túlbuzgó filologosz s egy 
hőstelenítő lázakban égő zsumalista számá
ra anakronisztikusaknak tűnhetnének; ha — 
nem tudnánk, hogy azokról a buzogányok
ról van szó, amiket a besenyők a korábban 
áttelelpültek, sőt már a letelepedési enge
délyt is megkapottak után bosszúsan áthaji- 
gáltak.

A múltkoriban elnézegettem Páll Lajos
nak, Korond festőművész és költő fiának 
domború homlokát és homorúnyerges orrát, 
s meglepődve kérdeztem: Hogy-hogy ily be
senyő vonásokat hordasz magadon? — Hát 
nem tudod, felelte ő, hogy a székelyek közé 
besenyők települtek, többek közt Korondra 
is?

Persze, jutott eszembe, hiszen ezért lát
tam én Beke György kísérteties mását Szárá- 
jevó piacán sült birkahúst árulni, mivel a 
besenyők a bosnyák nép etnogeneziséből is 
kivették részüket, nemcsak a székelyekéből; 
valamint a Sopron megyei magyarságéból. 
(Lásd: szanyi kút.)

Egyszóval a magyar néptörténet illyés- 
gyulai-funári víziójában az az izgalmas, 
hogy eleinte egyáltalán senki sem volt ma
gyar; később egyszerre mindenki az lett, de 
csak egy ideig.

Urjaolvasásra ajánlom Herczeg Ferenc 
Pogányok című regényét (1902), amely "első 
irodalmi megfogalmazást adott az azóta köz
hellyé lett Kelet és Nyugat kérdésnek, a Nyu
gaton elhelyezkedő keleti nép problé
májának" (Várkonyi), s amely utolérhetetlen 
utórom antikus mintát szolgáltatott egyes 
transzilvánus történelmi regényeknek is.

Mindenesetre a losonczi Bánfy családról 
szólva sokan inkább hisznek annak a szállon
gó hagyománynak, hogy a besenyő király 
Tonuz Aba leszármazottai volnának — innét 
sárgásbarna bőrük, domború homlokuk és 
kis disznószemük, valamint a sok Dénes 
(quasi Tonuz) név — mint annak, hogy ere
detileg Banescuak lettek volna, ahogy Drá
gán állítja a Mi trákokban. Bár ez utóbbi most 
külön érdekességet nyerhet azáltal, hogy dr. 
Napóleon Savescu megírja: a dákok időszámí
tásunk 300. éve körül átveszik a római biro
dalom vezetését az idősebb Galerius császár 
irányításával, akit valójában Vácarunak hív
tak; s a dák területek vajdaságokban szerve
ződnek újjá — a vojvoda dák szó, mondja Dr. 
Napoleon, s annyit tesz, mint a szláv kenéz 
szó — s ezek máig is megőrizték nevüket, 
például "a ma Jugoszláviához csatolt Vojvo
dina tartományban, ahol a helyi román la
kosság harcol felszabadulásáért a szerbek 
alól." Mindez olvasható a Revista fenomenelor 
paranormale fi de astrologie nevű lap idei 78. 
számában, s a szerző becsületesen megjegy
zi, hogy persze, egyelőre mindez csak hipo
tézis.

GÁL ÉVA EMESE VERSEI 

R a d ír
Egyszeresük radírozni kezd az Isten, 
mert új világ-rajzhoz már nincs papír, 
s eszköz nélkül teremtő világ sincsen. 
Törli a messzeséget a radír.

A földrészek eltűnnek. Óceánok 
hullámverése már alig seper, 
de a felszínt ölő radírozások 
nem bírnak a csend mélységeivel,

mert a teremtés nem fér egy papírra, 
s az Isten sem cserélhet már lapot.
A magas és mély új életre hívja 
lassan azt, amit kiradírozott,

s a semmi mögül talpra áll az élet.
A napok kitörölt bolygói közt 
a fájdalom és halál újraéled, 
és győz az ember a radír fölött.

Lám, a teremtmény a teremtés őre!
Ez a világ talán csak annyit ér, 
amennyi folytatható lesz belőle, 
ha megsemmisíti magát a tér,

és marad a kiradírozhatatlan 
távlatot őrző lélek-gondolat, 
ami megjátssza Istent ezer arcban, 
bár lehetne arctalanul szabad.

De ameddig nem ér el teljességet, 
formákkal tölti ki saját magát, 
és ellentmond az ellen-teremtésnek, 
hogy ne nyerjen új lapot a világ.

D zsu n g e l
Nincs hová szöknöm, csak magamba mélyre,
a lélek-gondolatok dzsungelébe,
ahol a források szívből fakadnak,
hogy gyűjtsék dobbanásom kis tavaknak,
melyeket beszőnek titkok, liánok,
és mégis tükrözik a magasságot.

Mikor az eget fájdalom takarja, 
holdfényt fodroz a tavak tiszta arca, 
és messzi csillag ég a tófenékig, 
mert a messzeségek egymást elérik, 
őrzik, megtartják egymást, oda-vissza.
Nincs felhő, ami őket szétszakítsa.

A gondok a dzsungel mélyébe vesznek. 
Zörejek hangolnak a rettenethez, 
a félelem nagy vadai köröznek, 
ítélet-illata támad a csöndnek, 
ami a kétes nyugalommal játszik, 
mint halállal az élet, mindhalálig.

Ezer útvesztő iránya kísérthet, 
minden árnyban magammal szembenézek, 
és minden árny mögött a derengéssel, 
ott, ahová a gondolat sem ér el, 
csak a sejtés, ösztön, végtelen álom, 
hogy belőlünk gyűl a fény a világon,

ami minden csendet úgy átvilágít 
a tófenékbe süllyedt magasságig, 
hogy örök útra térnek az irányok, 
és minden irányban visszatalálok 
a bennem raboskodó kicsi fényhez, 
amit éltet egy szökési kísérlet.

Ö ltö z é k
Vetkeztetnéd a végtelen világot?
Hiszen csak önmagába öltözött!
Minden ruhája a te valóságod 
a pillanat s a végtelen között.

Minden te vagy, ahogy belőle lettél 
t es testál-lelkes tői. A gondolat 
se más világ, és nem bölcsebb a rendnél, 
melyből nem vetkezheted ki magad.

Nem tudod, talán soha meg nem érted, 
ez a végtelen hogyan működik.
Hogyan lehet az egész világ részed, 
mint hordozod örök atomjait

végesebben egy csillag-sóhajtásnál, 
ami bepárásítja az eget, 
ha rád a köd mögött olyan halál vár, 
amit nem látnak a csillagszemek?

Magadból is csak a ruhákat látod, 
és űrré vetkeztet a gondolat, 
hogy meztelenül valódi világok 
sorvadnak el csillagmezek alatt,

és a kétség egyre jobban diderget, 
hogy lényegedtől foszt meg életed, 
mintha a test lassan ölné a lelket, 
s a szavak elnyelnék a verseket.

P a p tr h a /ó
Te sem tudod, hogy mi a végtelen!
Túl hosszú fonata a képzeletnek 
ahhoz, hogy találkozz benne velem, 
mielőtt eltemetnének a versek.

Már bőrünkre égtek a csillagok.
Éget a távlat minden villanása, 
míg életünk oly kiszolgáltatott, 
hogy a teremtés ítélhet halálra,

s összekényszeríthet a semmivel, 
bár minket is csak ellene teremtett! 
Életünk a halállal se i írnél, 
s a semmivel se rímel, hogy szeretlek.

Az érzelem nem épít gátakat. 
Hajtogatom a kis papírhajókat, 
hogy végtelen semmin átússzanak, 
s egyszer partot érjen velük a holnap,

és tudom, hogy holnapunk sose lesz. 
Az idővel már nem történik semmi, 
csak sorvad a bölcső és a kereszt, 
csak lassanként elfelejtünk szeretni,

és ahogy az érzelem elapad, 
úgy apadnak a távlatok is rendre.
A versekből kihullnak a szavak, 
s a végtelen széthull kérdőjelekre.
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Novemberi évfordulók
1 — 230 éve született Constantin Diaconovid-Loga

román filológus
— 470 éve született Etienne de la Boétie franda költő

2 — 140 éve született William Fraser kanadai író
— 25 éve halt meg Pier Paolo Pasolini olasz író

3 — 500 éve született Benvenuto Cellini olasz író
4 — 110 éve született Klabud német író
5 — 40 éve halt meg August Gailit észt író

— 120 éve született Mihail Sadoveanu román író
6 — 760 éve halt meg Ibn al Arabi arab filozófus 

— 120 éve született Robert Musil osztrák író
7 — 80 éve halt meg Endrődi Sándor költő

— 60 éve halt meg Pintér Jenő irodalomtörténész
8 — 240 éve született Budai Ferenc történész

— 290 éve született Sarah Fielding angol írónő
— 100 éve született Margaret Mitchell amerikai írónő

9 — 30 éve halt meg Charles De Gaulle
franda politikai író

— 120 éve született Jordan Javkov bolgár író
10 — 80 éve született Kocziány László

erdélyi irodalomtörténész
— 25 éve halt meg Lányi Sarolta műfordítónő
— 140 éve született Porzsolt Kálmán író

11 — 90 éve született Mihail Davidoglu román író 
— 190 éve született Alfred de Musset franda költő

12 — 75 éve halt meg Elméri Bourges franda író 
— 140 éve született Óla Hansson svéd író

13 — 150 éve született Rober Louis Stevenson skót író
14 — 370 éve született Kaibara Ekiken japán költő

— 50 éve halt meg Orhán Véli Kanik török költő
— 90 éve született Jerzy Putrament lengyel író

15 — 720 éve halt meg Albertus Magnus német író 
— 130 éve született Alexandru Q ura román író
— 330 éve halt meg Jan Amos Komensky cseh pedagógus
— 90 éve halt meg Wilhelm Raabe német író

16 — 50 éve halt meg Hedwig Courths-Mahler német írónő 
— 10 éve halt meg Oltyán László erdélyi író

17 — 60 éve halt meg Alexander Engel osztrák író
18 — 110 éve született Indig Ottó író

— 200 éve született Karl Gottfried von Leitner 
osztrák költő

— 175 éve született Lévay József költő
19 — 100 éve született Anna Seghers német írónő
20 — 180 éve született legidősebb Ábrányi Emil író

— 70 éve születet* Amóthy Krisztina svájd írónő
— 80 éve halt meg Frankói Vilmos történész
— 90 éve halt meg Lev Nyilolajevics Tolsztoj orosz író

21 — 90 éve született Theodor Constantin román író
— 25 éve halt meg Gunnar Gunnarson izlandi író
— 175 éve halt meg Kisfaludy Károly író

22 — 75 éve született Gyertyán Ervin író
23 — 80 éve született Paul Celan osztrák költő

— 130 éve születet Ráth-Végh István történész
24 — 130 éve halt meg Lautréamont franda költő

— 80 éve halt meg Alexandru Macedonski román költő
25 — 300 éve született Árva Bethlen Kata írónő
26 — 30 éve halt meg Bartók György filozófus

— 90 éve született Csehi Gyula irodalomtörténész
27 — 30 éve halt meg Petru Comamescu román történész

— 60 éve halt meg Nicolae Iorga román történész
— 20 éve halt meg Kicsi Antal erdélyi irodalomtörténész

28 — 125 éve születet Dékáni Kálmán író
— 180 éve született Friedrich Engels német filozófus
— 80 éve születet Somlyó György költő

29 — 90 éve született Luda Demetrius román írónő
— 1140 éve született Ibn Abd Rabbihi arab író

30 — 100 éve halt meg Oscar Wúde angol író

PARAM UZIK OLÓ G IA 49.
"A zöld bogár..."

A cím Jung "szinkronicitás" elmé
letére utal. Idézem a jungi törté
netet: egy betege elmesélte, hogy 
álmában egy zöld, szkarabeus-sze- 
rű bogár szerepelt; mesélése közben 
az ablakon berepült egy zöld bogár, 
"erről a bogárról beszél"? — kérdez
te Jung, igen, válaszolta a beteg. Vé
letlen?! A racionális gondolkodás 
szerint mindenképpen az. Az elme 
igyekszik mindent megérteni és 
megmagyarázni. Az intuíció, az el
me ellenlábasaként, öntudatlan, tu
dattalan érzékelés, amelynek csak a 
végeredményét ismerjük. Majdnem 
azt mondhatnánk, két elme van ben
nünk: egy tudatos és egy szubjektív 
tudatalatti. Az intuídó ez utóbbinak 
az érzékelő eszköze, nemcsak há
romdimenziós világunkat "tapogat
ja" le antennáival, de sokkal inkább 
egy ezen kívüli dimenzió jelensége
it érzékeli és közvetíti számunkra. A 
művészet mindig is intuídóval ha
tolt be a minket körülvevő külső 
világba és a bennünk nyugtalanko
dó, forrongó belső lélekterünkbe. 
Csak a modem művészet próbálta 
kizárni az intuíciót, nagylelkűen a 
romantikus zenének hagyta, hadd 
édelegjen rajta a publikum. Ennyit 
előlegezésül...

Hiszem és vallom, hogy a szink
ronicitás jungi elmélete az élet min
den jelenségére kiterjed, a művé
szetben pedig döntő fontosságú. 
Magamra vonatkozva állíthatom, 
hogy életem egész folyamán tuda
tosan használtam is. Hétköznapi 
példát mondanék. Ezt az utolsó há
rom, sorozatbefejező dkket a hato
dik érzéknek szántam, arra akartam 
felhívni a figyelmet, hogy a muziko- 
lógia nagyon keveset foglalkozik a 
zeneempátiával, az intuíció zenei 
szerepével, a dija vu zenei megjele
nési formáival. Hosszasan gondol
koztam, hogy hogyan is írjam meg 
ezt a témát. És hogy érdemes-e 
egyáltalán szóba hozni ezt a dolgot 
a maga racionalitásától, tudomá
nyosságától eltelt mai muzikológia 
sajátos környezetében? Vártam in
tuícióm megerősítését, azaz, VÁR
TAM A ZÖLD BOGARAT! Közben 
megfordult a fejemben a hatodik ki
cserélése hetedikkel, hiszen a látási, 
hallási, szaglási, tapintási, ízlelési 
érzék mellé hatodikként a hőérzé
kelés társul. De kezembe került egy 
kis könyv, amely szintén hatodik ér
zékként "jelöli" azt a titokzatos 
MÁSFAJTA érzékelést. így marad

tam a "hatodik" megjelöléssel. Az
tán egy tv újság műsorrovatában 
megláttam egy hirdetést: a követke
ző heti film: "A hatodik érzék'. Dön
töttem! — meg kell írnom a so
rozatot, bármilyen visszhangot is 
ébresszen az.

A zenealkotás folyamatában, 
akárcsak más művészi munkában, 
az intuíció és a szinkronicitás, ez 
mint igazoló, jóváhagyó jelzés 
ALAPFELTÉTEL. Az intuídó vezeti 
rá az a!’:otót, hogy megtalálja saját 
hangját, egyéniségének legponto
sabb kifejezését. Az intuíciónak 
nem kezdeti ingere van, hanem 
olyan "kiváltó oka", amely gyakran 
nem is függ össze az intuídós folya
mattal, csak ELINDÍTJA azt. A fel
fedezések története is tele van in
tuíciót mozgásba lendítő esemé
nyekkel, a legbanálisabbtól a misz
tikus jelenségekig. Se szeri, se szá
ma a művészetben fellelhető hason
ló "titokzatos" impulzusoknak. De 
ezeket,legyen az a tudomány terü
letéről vagy a művészetek világá
ból, anekdotikusan szokás kezelni. 
A RÁCIÓ lenézi a tudományosan 
MÉG NEM magyarázhatót.

Álljon itt egy ritkán olvasható 
történet Wagnerről: "1848 őszén 
Wagner elbeszélte nekem, hogy egy 
germán mithológiai tárgyú nagy 
opera eszméje foglalkoztatja. A mű 
tartalma, melyet az északi hősmon
da anyagából merített, még nem öl
tött benne határozott alakot, de leg
jobban egy kórus, a levegőben nyar
galó walkürök kórusa lelkesítette. 
Ezt a hatást nagy tűzzel részletezte 
nekem. — Miért akasztaná fel azo
kat a szegény énekesnőket a szuffi- 
ta-kötélzetre?— kérdeztem tőle. Fé
lelmükben majd hamisan énekel
nek ott a magasban. — De az ő sze
mében épp az a lebegés, az a ma
gasból hangzó ének volt az eszme 
legfőbb varázsa, mely elsőnek ra
gadta meg az egész mithológiai té
mából. Márpedig tudjuk, hogy az 
alkotóművészt semmi sem jellemzi 
jobban, mint eszméjének első mag
va, a tojás, melyből madarát kikölti. 
Nekem mindig úgy tűnt, hogy 
Wagner művészetének alapelve és 
hallgatólagos vezérmotívuma a pá
ratlan dekorádós hatások örömé
ben áll." (Gustav Fraytag: Erinne
rungen, 1887 — közli Szabolcsi Ben
ce: Régi muzsika kertje.)

Mint tudjuk: a Walkürök lovag
lásához Wagner szerpentint építte
tett a színpad hátterébe és rajta lo- 
vagoltatta "walküreit" árnyjáték- 
hatást keltve, filmszerűvé téve a je
lenetet.

A négy estét átfogó kolosszális 
opera-remekmű világért sem deko
ratív örömök tárháza, sokkal in
kább gondolati, érzelmi, érzéki 
világok harca, elbukása és felemel
kedése. A dekorádós ötlet csak ki
váltotta az intuíciós folyamatot és 
valószínűleg nem volt az egyetlen 
impulzus.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Megjelent a Utó  augusztus - szeptem

beri kettős száma, amelyben verset olvas
h a tu n k  K irály Lászlótól (Grand Hotel 
Balkán), Határ Győzőtől (Bogárhát; Zavaros 
élet; Tar Bedő; A bánatos fenekű pávián; Zsák; 
Mosoly; Magas ég; Euníké), Gyukics Gábor
tól (P. Gy.-nek), Karácsonyi Zsolttól (Francia 
levél; Zárszó; Csúszás a sárga part fele; Sziesz
ta) és Demény Pétertől (Pierott sanzonjaiból). 
Prózai írást, színjátékot, mesejátékot, esz- 
szét ad közre Pomogáts Béla (Trianon és a 
magyar irodalom), Balogh László (Szellem
induló), Tóth Mária {Nő, angolkosztümben), 
Dobozi Eszter (A nehéz reggel), Király Kinga 
Júlia (Natúr szonáta; Korszakok; "A rózsaszín 
párduc "), Láng Zsolt (A rúkmadár) és Ung
vári Zrínyi Ildikó (Maga a vízX A színház 
mint sziget cím alatt Visky András beszélget 
Dragos Galgotiuval. A tizedik címmel Já- 
nosházy György vezeti be William Shakes
peare A vihar című színművének fordítását. 
Dokumentum: A szembejövő ember. Lengyel

Lászlóval Sylvester Lajos beszélget. A 
Szemlében Nagy Gabriella és Kuszáik Pé
ter írása. Talált vers: Szabó Lőrinc Kalibán.

A  Korunk szeptemberi számának főlap
testéből: Horváth Andor Az egyetemig — és 
így tovább, Szabó Mátyás Egyetemesedés, Jac
ques Derrida Az Egyetem neveltjei (Horváth 
Andor fordítása). Sorin Antohi A 2000. év 
nemzedéke (H. A. fordítása), Bárdos Félto
ronyi Miklós A belga egyetemek rendszere 
(balga?), Tverdota György Hungarológia a 
nagyvilágban, Bretter György két írását 
Mester Béla vezeti be, Nyíri Kristóf Túl az 
iskolákon, Claude Kamoouh Jegyzetek az 
egyetem válságáról (H. A. fordítása). Afőlap- 
testben közUkDomokos Géza önéletrajzi 
regényének Tilalomfák című részletét. Tájo
ló: Fűzi László Útban a Tanúhoz. Műhely/At
elier. S tefan Borbély A holokauszt — 
pszichohistorikus értelmezésben (Nagy Enikő 
fordítása), Kallós Miklós Személyes vallomá
sok. F-akták: Kari Heinz Bohrer Jóvátette-e a 
posztmodem a modemitás történelmi irónia
vesztését? (Nistor András és Balogh Brigitta 
fordítása). Világablak. Várady Béla Az írás
beliség hatása a századforduló magyar kiván
doroltjaira Amerikában. História: Bitskey 
István Egyetemszervezési kísérlet Kolozsvárott 
a 16. században. Közelkép: Selinger Sándor A 
távoktatásról mint oktatási alternatíváról. A

Tékában Demeter Szilárd (Antikvár) és N. 
Szabó József (Tanulmánykötet a Bolyai Tudo
mányegyetemről) írása. Talló: H. A. Föderaliz
mus? A  szám  képzőm űvésze Vremir 
Mátyás.

A  Tiszatáj 10. szám ában olvasható 
egyebek mellett Vári Attila (Apával elme
gyünk havazni) és Csiki László (Ezerkilenc- 
száznyolcvanhat) novellá ja . A lap b an  
Erdélyi Erzsébet — Nobel Iván beszélget 
Kocsis Istvánnal ("Nemcsak megtalálni kell 
az Átjárót, át is kell haladni rajta "). Ugyanitt 
olvasható Kocsis István A kitüntetés című 
kétrészes drámája.

A  Tiszatáj szeDtember elsején adta át a 
2000. év elején meghirdetett novellapályá
zatának díjait. Az első díjat Demeter Szi
lárd kolozsvári filozófus Medvevadászat 
dm ű novellája kapta. A második díjas alko
tás szerzője Latzkovits Miklós, az SZTE 
tanárképző főiskola karának oktatója.A 
harmadik díjas Mezey Dániel szegedi böl
csészhallgató. A szerkesztőségben rende
zett ünnepségen Ilia Mihály, a zsűri elnöke 
a magyar irodalom történetének nevezetes 
pályázatairól beszélt.

■a

I l ly é s  G y u la  
g o n d o la ta
Rejtvényünkben Illyés Gyula egyik 

gondolatát idézzük a vízszintes 2., függőle
ges 17., 7.és vízszintes 38. sorokban.

VÍZSZINTES: 17. Kipréselő. 18. Üt
ne. 22. ... és évek, Kaffka Margit regé
nye. 23. Női becenév. 24. Norvégia és 
Bulgária autójele. 25. Udvarhelyi Hír
adó. 26. A másik szintén (két szó). 27. 
Féfi-alak a Bánk bán c. Erkel-operában.
28. Foszfor és ón vegyjele. 29. Feladatát 
teljesítő kutya. 31 Neamt megye autóje
le. 32. Aba betűi. 33. Eszme, fordítva. 34. 
Caragiale-úrfi. 35. Ömlik az eső. 37. 
Nagy Ferenc. 44. Földforgató eszköz. 
45. Fogágy. 46. Dél-spanyolországi tele
pülés. 48. Könyvpéldány. 49. Idegen 
igen. 50. A találó. 53. Dublini. 54. Taga
dó szó. 55. Észak Dél..., Verne-regény. 
57. Elvermel. 60. Háziállat. 61. Felezi 
egynemű hangzói. 62. Átél valamit. 64. 
Kiürített város! 65. Radon. 66. Méh-..., 
gyógyszer. 67. Kenyeret süt. 71. Álhal. 
73. Z. O. 74. Osztrák és francia autójel. 
75. Kisebb fiútestvér. 76. NIE. 77. Ame
ricium. 79. Egyenes törzsű fa jelzője. 80. 
Fel, angolul. 81. Gergely Edit. 82. Iskolai 
osztályok. 85. Növendékmarha. 86. ... 
György, Móricz Zsigmond "boldog" 
embere. 87. Európa legnagyobb hegy
sége. 91. Pénzt megspórol. 93. Üres ke
ret! 94.... György, neves magyar színész. 
97. Rajztinta. 99. E. P. 100. Ilyen tó is sok

van. 102. Találó. 105. Szabó Tibor. 106. 
Skandináv aprópénz. 107. Akadályozó. 
110. Babona. 113. Martin... Jack London 
regénye. 114. Román pokol.

FÜGGŐLEGES: 2. Híres magyar ze
neszerző. 3. Hangtalanul véső. 4. Kon
tinens. 5. Kerti virág. 6. Csillagkép. 8. A 
cselekedet. 9. Sír. 10. Óvoda becézve. 11. 
Megnyugszik. 12. 'Mozgékony" Kár
pát-kanyarulat. 13. Becézett női név. 14. 
Sérülés. 15. Nagy... hazai írónő. 16. E- 
gyik ókori germán néptörzs sajátos cso
portja. 21. A.T. 28. Olaszországi folyó.
30. Ázonos a vízszintes 34-gyel. 32. A- 
usztria fővárosából való. 36. Sír. 39. Ide
gen hölgyek. 40. ...taliga, mezőgazdasá
gi eszköz. 41. A pincér kínálja. 42. Ige
kötő. 43. Ma is működő európai vulkán. 
47. Alá sietett. 51. Bélyegző helye hazai 
űrlapokon. 52. Elcsent. 56. Gúnyos, sér
tő megjegyzés. 58. Lázár Zoltán. 59. Új
ra fogalmazó. 63. Tóth Árpád verse. 66. 
Az Apostol c. elbeszélő költemény író
jának névbetűi. 67. Ez románul. 68. Ge
ológiai korszak. 70. Keres. 72. Keserű
ség. 78. Megerjed. 83. Alap-költség. 84. 
Hangtalanul kitáró. 88. Páll Róbert. 89. 
Volga-mellékfolyó. 90. Ritka férfinév. 92. 
Fém. 95. Egykori iráni uralkodó. 96. Üres 
emlő. 98. Karbamid. 101. Hant. 103. Szig
ligeti személyneve. 104. Albán pénznem. 
105. Sérülés. 106. Becézett férfinév. 108. 
Azonos mássalhangzók. 109. Lőre. 111. 
Visszaél! 112. Hazai költő névjegye.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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A HEUKON 19. számában közölt, A boldogság titka 
dmű rejtvény megfejtése: A boldogság a vérmérséklet és a 
körülmények harmóniája.
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