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Bál a ködlovagteremben
Időről időre felül kell vizsgál

ni azokat az állításokat, értékelé
seket, amelyeket az irodalomtör
ténet örökít tovább. Főként azért, 
mert ha valaki olvasni kezdi 
visszamenőleg az irodalomtör
téneti kézikönyveket, esszéköte
teket, elkerülhetetlenül szem
besül a ténnyel: irodalomtörté
net nincs, irodalomtörténetek 
vannak. 1932-ben más a történet, 
mint 1941-ben, 1962-ben más
ként értékelik, esetleg másként is 
nevezik az sz-t mint 1995-ben. 
Nem beszélve arról, hogy e dátu
mok is absztrakciók, hiszen min
dig több, párhuzamos értékrend 
létezik egyidőben. Kérdezni kell: 
miért B. felől olvassuk egy bizo
nyos korszak irodalmát, és miért 
nem C  felől? Miért jut T.-nek 
csupán az "előfutár", netán az 
"epigon" címszó, K.-nak pedig 
esetleg még az sem? A probléma 
megoldása látszólag egyszerű: 
szabaduljunk meg végre az iro
dalmon kívüli szempontoktól 
(vagy, egy másik érvrendszert 
követve: helyezzük már vissza 
végre jogaiba az irodalmon kívü
li szempontokat), és rögtön nyil
vánvalóvá lesz, kit milyen hely 
illet meg az irodalomtörténet
ben. Csakhogy be kell látnunk: 
az irodalomról való gondolko
dásunk maga is benne áll a törté
netiségben, illetve az irodalom 
maga is írja a saját történetét. 
Más tűnik fontosnak egy múlt 
századi regényben, novellában, 
ha egy kortárs— vagy elfeledett, 
perifériára szorult — író monda
taiban ráismer az olvasó arra, 
hogy: ilyen a "működőképes", 
"élő" irodalom. Az olvasás, a szá
zadforduló novellistáié is, az 
időről szól. Az időről is szól. És 
ez vállalható. Ha figyeljük az 
időt, miközben olvasunk, többet 
tudhatunk meg magunkról. Ha 
valaki húsz év múlva figyeli az 
időt, miközben olvas, többet tud

hat meg a századfordulóról (a 
róla szóló történetek láncolatá
ban), és ha kíváncsi rá, a mi 
időnkről is.

A századforduló prózaírói 
esetében különösen érdekes, 
hogy milyen viszonyba állítják 
őket az irodalomtörténészek a 
Nyugat nagy  nem zedékével: 
Kosztolányival, Babitsosai, Ka- 
rinthyval például. Németh Lász
ló írja 1932-ben: "Mintha a Vaj
da-, Péterfy-kor minden halottjá
ból egy bosszúlló támadna. Kad- 
mosz sárkányfogvetése kikel, 
Vajda helyén ott van Ady, Tolna
ién Móricz, Péterfyén Babits, 
Ambrusén Kosztolányi. (...) Ha a 
Vajda-, Péterfy-kor keskeny, de 
tiszta ere a Kraszna volt, a Nyu
gat az Ecsedi-láp, színesebb, ter
jedelmesebb, több a vadja, és 
több a füttye, de keresni kell ben
ne a tiszta vizet. Mi fiatalabbak 
elkápráztatva ettől a m odern 
lápvilágtó!, éveken át azt hittük, 
hogy ez a magyar irodalom. Szí
nes újdonsága elfogott előlünk 
minden hagyományt, s a kor írói, 
ha vissza is vetítették magukat 
egy-egy elődjükbe, nem nagyon 
iparkodtak minket kiábrándíta
ni. A Nyugat korát a Vajda és 
Ambrus közé eső írói lánc nélkül 
nem lehet megértem. A modem 
irodalom színeit ezek az úttörő 
írók keverték ki, s a színek nagy 
kiöntésében is ők m aradtak a 
törzsszínek; ők vezetnek vissza 
az új irodalomból a régibe. A 
Nyugat úgy viszonylik elődei
hez, mint a dnquecento a quatt- 
rocentóhoz, nem forradalom , 
hanem a forradalom gyümöl
cse."1 Németh Lászlót végső so
ron a Nyugat-jelenség magyará
zata érdekli, amikor a 19. század 
végét kezdi kutatni. Azokat a 
szerzőket keresi, akik a látvá
nyos pályát befutó Petőfi-Arany
> » »  folytatás a 2., 3. oldalon
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Bál a ködlovagteremben
folytatás az 1. oldalról

páros és a Nyugat között kiérlel
ték azt a nyelvet, amely a század
előn robbanásszerűen, az ú j
donság és hitelesség erejével ha
tott. Ambrus Zoltánban, Péterfy 
Jenőben, Vajda Jánosban, Tolnai 
Lajosban és társaikban meg is ta
lálja azt, amit a saját korszakára 
vetítve  a Nyugat lápvilágának 
"tiszta vizeként" ismer fel. Szá
m ára ugyanakkor evidencia a 
Nyugat sokoldalúságában elért 
sikere, amelyhez szükség volt 
Ady egyéniségére, Gellért Osz
kár és Füst Milán "versoldó bá
torságára", illetve Babits, Tóth 
Árpád és Kosztolányi lírai mű
veltségére.

Annál érdekesebb az a kép, 
amely 1941-ben, a Thurzó Gábor 
által szerkesztett Ködlovagok cí
mű íróportré-antológiából rajzo
lódik ki. Ebben a történeti (egy
szersm ind  irodalom történeti) 
pillanatban az újabb fiatal esszé
író nemzedék szükségét érzi an
nak, hogy újrafelfedezze az iro
dalom egy szeletét, és ráirányítsa 
a figyelmet a századforduló azon 
íróira és költőire, akik már-már 
kihullani látszanak a köztudat
ból. Az előszóíró Márai Sándor 
érvelése így hangzik: "Ezek az 
írók — az egyetlen Gárdonyi ki
vételével — nem voltak soha kü
lönösen népszerűek, sem "diva
tosak" a magyar olvasó szemé
ben. (...) Megbecsülték ez írók 
műveit, számontartották a jelen
ségeket, de a nagyközönség in
kább csak nagy magányosokat 
látott a magyar szellem e ködlo
vagjaiban, különös kézművese
ket, tüneményszerű különcöket 
és szakembereket. E magányos
ság egyik oka, hogy e kötetben 
elénk lépő magyar írók egytől 
egyig »csak írók« voltak. (...) 
Egyikük sem alapított "iskolát", 
nem volt "zászlójuk", melyre tö
megek esküdtek, vita sem zajlott 
különösebb hevességgel művük 
és személyük körül. Mit is adtak 
hát a magyarságnak? Feltárták, 
néha alig érzékelhető, ámyalatfi- 
nom változatokban, nemes és tu
datos eszközökkel a kifejezés új 
lehetőségeit, műfajokat alkottak 
és nemesítettek, a magyar nyelv, 
az irodalmi érzékelés titkait fe
szegették. M űvük oly mélyen pi
hen életünk mélyvizében, mint 
egy elsüllyedt világ az idő és a 
tenger üvegharangja alatt. De ez 
a harang most, mikor a magyar
ság szellemi szintjének jogán lesz 
kénytelen bebizonyítani a gyűlö
let világában életigényeit, titok
zatos zenével kezd szólani."2 
A zért érdem es ilyen hosszan 
idézni Márait, mert a helyzetről 
is sokat elárul, amelyben az anto
lógia létrejön. így is hátborzonga

tó viszont az a gyors értékrend
beli átrendeződés, amelyről az 
antológiába felvett írók névsora 
árulkodik, s amely a Németh 
László által emlegetett "lápvilág" 
eltűntét jelzi. Ambrus Zoltán, 
Gárdonyi, Lövik Károly és a 
Cholnoky-fivérek mellett ott ta
láljuk az antológiában Krúdy 
Gyulát, Kaffka Margitot, Babits 
Mihályt, Juhász Gyulát, Koszto
lányi Dezsőt, Tóth Á rpádot, 
Csáth Gézát és Karinthy Frigyest 
is. Vagyis a Nyugat nagy nemze
dékének jónéhány tagját. Az a 
"felfedezésre váró" irodalom-sze
let tehát, amelyet a századfordu
lós szerzők hoztak létre, a negy
venes évekre előbbre tolódik az 
időben. Nem csak Tolnait és 
Ambrust kell felfedezni, mint 
Németh László tette, hanem Tóth 
Árpádot és Kosztolányit is. A

"ködlovagok" fogalma ekkortól 
vonul be az irodalomtörténetbe, 
noha a következő évtizedek is
mét átrajzolják az irodalomtör
ténet térképét. Ma valamelyest 
mást értünk rajta. Megfigyelhető 
mindenesetre egy olyan törek
vés, amely Németh László és Má
rai írását egyaránt jellemzi: hogy 
nem feltétlenül kell és lehet a 
Nyugat megjelenését korszakha
tárként felfogni. Az a nyelvi át
alakulás, amely a prózában va
lahol Jókai és Vajda János novel
lái után ment végbe, a századfor
dulón, Mikszáth, Bródy, Amb
rus, Gozsdu novelláiban már jól

érzékelhető, ahogy Vajda, Kom
játhy, Kiss József, Czóbel Minka, 
majd Heltai és Ignotus verseiben 
is.

A "ködlovagok" gyűjtőnév 
hangulati-képi vonzatai miatt tű
nik működőképesnek. Nemcsak 
azért, mert a századforduló írói
nak műveiben vissza-visszatér a 
köd mint szimbólum vagy mint 
sz ínező -tom p ító  képi elem  
(Gozsdu Eleknél például regény
eimként is). Az éles kontúrok el
m osása, a m ű világának lát
ványként (nemcsak történetként) 
való megalkotása sok írót foglal
koztat ebben az időben. Az effajta 
törekvésekhez nehéz lenne egy
séges megnevezést rendelni, hi
szen a századforduló éppen sok
félesége, eklektikussá ga révén ír
ható leginkább körül. Hogy ez a 
stíluspluralizmus és stílus-inter
akció maga stílusnak tekinthető- 
e, igencsak kérdéses. Azt, hogy 
pontosan mi is történik e néhány

év tized  novellairodalm ában, 
többféle nézőpont-együttes mű
ködtetésével lehet legjobban kö
rülírni.

A századforduló, amely Ma
gyarországon egyfajta megnyúj
tott fin de siéde-t jelent, első
sorban egy mentalitást hordoz, 
amely a monarchia területén sa
játos színeket nyer. Ez a mentali
tás, amely alapvetően Schopen
hauer, Nietzsche és más filozófu
sok írásai nyomán legitimálódik, 
pesszim isztikus árnyalatokat 
hoz a közgondolkodásba. Azok 
számára, akik alaposabban bele
olvassák magukat ezekbe az el

méletekbe, nyilván kibomlik az 
is, ami a felszíni pesszimizmus 
mögött van: a rezignáció. Annak 
az embernek az életérzése ez, aki 
egy tevékeny életszakasz, az ifjú
kori lázas cselekvések után vala
m iféle b e lá tó  nyugalom ig  
érkezik el, átlátja önnön kicsiny
ségét, és m inden nagy dolgok 
ambivalens voltát — ezt nevezi 
Reviczky Gyula esszéiben a hu
mor bölcsességének. Nem vélet
lenül tűnnek fel oly gyakran e 
korszak novelláiban — Ambrus
nál, Gozsdunál például— koráb
bi ö n m ag u k k a l szem besü lő  
hősök akik némi nosztalgiával, 
de ugyanakkor a kívülálló derű
jével figyelik alteregójuk csetlé- 
sét-botlását. Ezek a figurák azzal 
az alapélménnyel szembesülnek, 
hogy életük, társadalmi beillesz
kedésük  biológiai analógiák 
mentén történik (ebben az idő
szakban terjednek el Darwin ta
nai a magyar kultúrkörben), ők 
m aguk pedig nem hajlandók, 
vagy nem képesek beilleszkedni 
ebbe a rendszerbe, amelynek hi- 
perbolizálódott leképeződése a 
Hivatal. A hivatalnokvüágban és 
a politikai szférában ugyanúgy 
működnek a hierarchiák, mint a 
biológiában — sugallják e kor
szak novelláinak, regényeinek 
képei. A látványosan cselekvő 
hősök helyét ennek megfelelően 
a szemlélődő figurák veszik át. 
írói attitűdként is ez a jellemző 
(ahogy Márai idézett jellemzésé
ből is kiderült). Éppen ez az atti
tűd teszi lehetővé, hogy olyan 
rétegek lépjenek be ebben az idő
szakban az irodalomba, akiknek 
eddig csak epizódszerep jutott: a 
parasztság, vagy a külvárosok 
hónapos szobáinak lakói. Itt vol
taképpen az az újdonság, hogy 
az eddig "néma" rétegek a maguk 
világszerűségében mutatkoznak 
meg, azokban az élethelyzetek
ben is, ahol magukra vannak, fi
gyelő  tek in te t, n a rrá to r i  
közvetítés nélkül (bár Gárdonyi
nál, Tömörkénynél éppen az ese
ményekben résztvevő, türelmes 
narrátori hang a jellemző, a köz
tes, egyszerre kinti és benti néző
pont). Féja Géza, aki különösen 
érzékeny a parasztság "szólama" 
iránt, így jellemzi Tömörkényt: 
"irodalmunkban egyedül ő érez
teti, hogy népünknek egészen 
más tér- és időszemlélete van, 
mint a városlakóknak. Talán túlo
zunk, ha a nép tér- s időszemléle
téről beszélünk, inkább tér- s 
időérzéséről kellene szólanunk. 
(...) A tárgyilagosabb figyelők 
észrevették, hogy a nép »más 
nyelven« beszél, akkor is, ha tör
ténetesen ugyanazokat a szava
kat használja, mint az »európai 
haladás« sodrába beilleszkedett 
városi ember, — Tömörkény egy 
egész életet áldozott annak bizo-

» » » » » »
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nyitására, hogy e »más nyelv« 
mögött egy másik világ létezik.”3 
Ez a világ pedig leginkább a 
nyelvi és formalizált közösségi 
rituálékon keresztül érzékeltet
hető — a Faragó János megégett 
dm ű novellában például törté
netté, "sorssá" kell alakítani egy 
ember életét ahhoz, hogy a halá
la elfogadható legyen.

Az a mentalitás tehát, amely 
az egész századfordulót átfogja, 
érzékennyé válik m indenféle 
időből és rendszerből kihullott 
figura iránt — így lehetséges, 
hogy a dzsentri, aki ugyanúgy 
kifelé hull saját idejéből, mint 
például Gozsdu temetőcsősze az 
Ultima ráfiéban, szintúgy ked
velt visszatérő szereplő e perifé
riákon járó novellákban.

Ha a korszak prózáját a nyelv 
és a stílusjegyek felől nézzük, ak
kor elsősorban a szecesszió és a 
szimbolizmus hatását lehet ki
emelni a m agyar novella mo
dernségbe való m egérkezése 
körül. A szecesszió — amely eti- 
mológiailag a 'félrevonulás', 'el
távozás ' fogalm ából eredez
tethető — voltaképpen a fentebb 
elemzett "rendszeren kívüli" né
zőpont különféle közvetítő eljá
rásait fedi. Az olykor parttalanná 
szélesített fogalom használói 
mindenekelőtt a dekora ti vitás, a 
finom árnyalatok iránti érzé
kenység stílusirányzataként em
legetik a szecessziót, amely leg
inkább lefedi a kor irányzatai kö
zül azt az eklektikusságot, egy
beolvadó ellentétezést, amely 
benne volt a századforduló leve
gőjében. Dobos István, a korszak 
kutatója a szecessziós próza jel
legzetes motívumkészletére hív
ja fel a figyelmet: "a díszítő kedv
re, a hanghalmozásban tobzódó 
zeneiségre, a hangulatteremtő 
stilizálásra, a természetlírizmus- 
ra, az összképzet illúzióját keltő 
zenei, képzőművészeti hasonla
tokra, az érzet és hangulatkul
tuszra, a szépségmámorra, az 
álomfilozófiára, a boldog gyer
mekség mítoszára, a harmónia
vágyra és a »túlfinomodó pszi- 
chologizmusra«.4 A mese-paraf
rázisok, látomásos parabolák, ki
vetített belső víziók irányzata ez, 
amely kifejezésmódjában nem 
kü lön íthető  el teljességgel a 
szimbolizmustól. Ez utóbbi az 
egységes hatású, allegóriától el
szakadó kép alapján jellemezhe
tő, amelynek a felszíne jól kö
rülírható, ugyanakkor nem tud
ható teljes bizonyossággal, hogy 
mire utal. Csak a küszöbig juttat 
a szimbolikus kifejezésmód — a 
sejtetésig, hogy "valami" van a 
m ondat mögött. Ugyanakkor 
autoreflexiv, hiszen önnön ambi
valenciáját is beemeli saját uta
lásrendszerébe: ismét jó példa 
erre a köd visszatérő szimbólu

ma, amely saját hozzáférhetet- 
lenségére/megfoghatat- lansá
gára is u ta l am elle tt, hogy 
valamit elfed a kutakodó szem
lélődés elől, a mögöttesség illúzi
óját (vagy tényét) hangsúlyozva. 
Loviknál, Színinél, Peteleinél, 
Gozsdunál a szimbolikus kifeje
zésmód a lélekrajzba is beágya
zódik, mutat rá Dobos István: 
"Fogalmakkal megragadhatat
lan érzelemtartalmakat idéz fel 
szenzuális hasonlatokkal, asszo
ciatív jelentéstársítással és sejte
tő, sugalmazó narrációval. (...) 
[A látványelemek] kitágítják a 
belső folyamat rajzát és egy di- 
m enzóváltogató, egyidejűleg 
több jelentésszintet is összekap
csoló metaforikus szövegteret 
alakítanak ki."5

Elbeszéléstipológiai néző
pontból a századforduló ezek
ben a "lirizálódott" novellákban 
jelent igazi fordulatot, de ugyan
ekkor teljesedik ki a lélektani no
vella, a tárgyias-lélekrajzi no
vella, a balladisztikus, illetve 
drámai novella a továbbra is lé
tező anekdotikus novellahagyo
mány mellett.6 Nem szabad  
azonban teljességgel kiszakítani 
e fejlem ényeket a közegből, 
amelyben a kortárs olvasó hétről 
hétre, napról napra találkozott 
ezekkel a szövegekkel: a napi- és 
hetilapok, folyóiratok tárcarova
taitól, irodalmi oldalaitól. Egy 
egész írónemzedék életformájá
vá vált a századfordulón az, 
hogy újságírásból, lapszerkesz
tésből próbálja fenntartani ma
gát, hogy újabb és újabb induló 
vállalkozásokba vesse bele ma
gát, több-kevesebb sikerrel. So
kuk számára ez az életműbeli e- 
gyenetlenségek forrásává vált. 
Mégis rejtőznek a lapok hasábja
in és az akkoriban kiadott köny
vekben olyan remeklések, ame
lyek a magyar irodalomnak egy 
másik arcát mutatják. Termé
szetesen csak akkor, ha nézik 
őket. Szemlélődő korszak szem
lélődő novellái ezek, különös 
dolgokat látnak.

’Németh László: A Nyugat elő
dei. 688-89). In: Az én katedrám. Bp., 
Magvető-Szépirodalmi, 1983. 659- 
89.

2Márai Sándor A tegnapok köd- 
lovagjai. 5-8. In: Thurzó Gábor 
(szerk.): Ködlovagok. Bp., 1941.

3Féja Géza: Nagy vállalkozások 
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A Polis Könyvkiadónál elő
készületben lévő, A századfor
du ló  m a g y a r  e lb e s zé lő i  c. 
antológia előszava.

LÁSZLÓFFY CSABA
Ajándékvázlat a kezem  eredetéről
Szelíd érintés; ravasz, kény

szerű ölelés, vagy felkészülés az 
önvédelemre. Abenne feszülő tár
gyak, elsimuló indulatok. Génuta- 
kon kutakodó mesterségpróba té
tek, koholt barátságok illúziója. 
Minden, ami kitapintható, s ami az 
időtlenség hamis érzetével észre
vétlenül elillan. A kézfej peremé
nek világvég-szakadéka; az ujj
hegyeket vakon érintő forró üze
netek.

A kéz füstbe ment álmai. És a 
bal(ta)fogás bütykeit simogatással 
enyhítő, haszontalan ceruzavég.

Hány mérföldnyire szunnyad 
az emlékezetben az a viharos csó
nakázás! Az evezőlapátok hasító 
keménysége. A kimerült kar ver
gődése után már csak a görcsösen 
kapaszkodó ujjak sajgása tartotta 
ébren, önvédelmi készültségben 
tudatodat. A külvilágban mintha 
minden összezavarodott volna. Si
koltozás a heves hullámok közt, a 
csónak farában fel-felszűkölő ré
mület, hol fojtott szipogás... Még 
nem vagy férfi, nem estél át a gyil
kos félelem krízisén (Istenem, iste
nem, hol leszen halálom?"). Ha 
egymást nincs módotok ölelni, jaj, 
a víz szorongat s fulladásig magá
hoz ölel!... Hol van Strindberg vagy 
Nietzsche, hogy ne érezd ezt az er- 
nyesztő, lefegyverző szomorúsá
got! A nő hímre leső, bénító 
folyondár. Vagy ellenkezőleg: 
gondba merülve ülsz a parton, és 
karjaiba csal, ölébe ránt az irrealitás, 
mint egy ledér sellő. Mindhiába, 
hogy: "A holnap a tiéd, a konstruk
tív emberé!"... Csak otthon lehetnél 
már. Aludni végre, aludni!... Az eve
ző a mélybe merül, s vele együtt 
minden erőd. Csupán a két kezed, a 
tíz sajgó, sebzett ujjad.

"Milyen pámásak az ujjaid. S 
ez a széles, húsos tenyér!"

(Akkor még nem úgy mondta, 
hogy örmény kéz. De behunyt szem
mel arcához szorította, vakon rábíz
va magát a vakondok-lapátra.)

A  legtöbb kikéri magának. 
Még hogy a ruha is lehet rosszin
dulatú, sunyi?! Elrejti a hegyes, ki 
nem élt beteges ambíciókat, vagy 
a gusztustalanságig kövér, mohó 
vágyakat?!... Ritka az, amikor a 
mell balkonja öntudatlanul, már- 
már öngyilkos módra ugrik ki a 
derék karcsúságából, a far pedig 
merészen faképnél hagyva a csí
pőt, téged választ célpontul. "Ki 
vrgyok én neked, nemcsak egy éj
szakára?!" Az ötlet nem rossz — 
vagy máris lebuktál?

...Gyermekkorban jutott-e 
eszedbe, hogy mire is jó a finom 
bőrét megőrző ujjbegy? Kezed a 
csuklójára kulcsolódva kitapintot
ta a halványan átütő eret. Hát ahol 
a hús puhább volt, a sejtelmes üre
gek? Bekalandozni a feszes, kép
zeletedben kicsorduló "domb" 
bimbóját; elérni a csiklót, eljutni 
vele a csúcsig!

"Nem muszáj túllépni az ízlé
sesség határát... Ezután különben 
kérd ki az engedélyemet, hogyha 
tőlem akarsz idézni."

"Zengjen a dalunk, pajtás! Fá
don virul a hajtás”... Ez így már 
ízlésesebben hangzik? Főleg, ha 
korhűségre törekszünk. A tér o- 
lyan zsúfolt volt, hogy már csak a 
bolhák tudtak szabadon közleked
ni. A felvonulók egymásba prése- 
lődtek hatalmas pannókkal, ké
pekkel, a zászlórengetegben. Sze
rény esocske szemerkélt, egy kicsit 
koszosnak, porszagúnak, szeplős
nek érezted magad a többiekkel 
együtt, nem számított, kinek a vál
la, térdkalácsa, könyöke hatolt be
léd. Ugyan, ki figyelt a kezek eset
len (esetleg titkos, cinkos) játékára 
a sör-, némelykor macskapisi- és 
persze izzadtságszagú, tehetetle
nül rikoltozó tömegben. Az én ör
mény ujjaim szorítása a karján, 
egy esőcseppet elsimító-maszato- 
ló ujjbegyérintés... és szomjas, cse
repes ajkán, akár egy áldás! 
Mindez ugye nem hiányzott ak
kor, hiszen egészen más "értékská
lára" — álörömökre s -ujjongásra 
volt beállítva kigömbölyödött po- 
fikája és önbizalma?!

"Örmény kezed van. Figyeld 
meg az ujjaidat."

Kezükön át vándorolt bársony, 
selyemkelme, az ezüstöt, aranyat 
ötvös-remekléssé varázsolták, a 
bőrmegmunkálás mesterei voltak 
nem csupán Erdélyországban. Az 
én szépapám levelesládájában is 
holtbiztos megtalálható valahol, 
hogy az alkotás a legjobb cselekedet, 
meg hogy a restség minden gonosz
ságnak a kútforrását jelentheti. Ha 
van fejszéd, fűrészed, mérleged, 
(méreg)fogód — nincs értelme, 
hogy tülekedve keresd a helyed a 
nyüzsgő, éljenző hajbókoló soka- 
dalomban.

(Mielőtt a tapintás lehetősége
inek végére érünk, máris úgy ér
zem, hogy kimerültem, kiürültem. 
Ő majd lemérheti azt is, alábbha-

gott-e az örmény ujjak nyugta- 
isága. Fölösleges ujjlenyomataim 

őrzik talán ki nem mondott óhajai
mat, esetlegessé vált válaszaimat) 

A cselekvést megkonstruáló 
tudat nemcsak a külvilág közöm
bösnek mondható tárgyaival te
remt kapcsolatot, mihelyt moz
gásba hozza kezemet, idegesen 
doboló ujjaimat. Fekszik mozdu
latlanul, a föld felszíne látszólag 
zavartalanul megtartja, de közben 
miként ha párává sűrűsödve csöp
pen, pötyögve hull, zuhan-zuhog 
alá agyamban. Mi ez, ha nem örö
kös társtudat? Örmény-magyar 
szövetség; szinte mindegy, hogy 
honfoglalás kori templomos za
rándokhelyek vagy adósságokban 
is dúskáló Lipótok kegyes ado
mánylevele őrzi az eredetét.

2000. július 15.
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Az első: Evelin
Alkonyodott.
A biztatóan vöröslő napgolyó, 

mielőtt végképp lebukott volna a 
moccanatlan várakozó ájult feny
vesek mögé, mielőtt végképp el
tűnt volna, megadva magát a 
könyörtelen sorsnak, életfogytigla
ni pillanatokra lángözönbe borítot
ta a fenyőfák merészen ég felé törő 
ágait, vörösre lakkozva a láthatárt; 
olybá tűnt, mintha lángolnának a 
tűlevelek, s ez a terjengő vörös folt 
hallucinatórikusan idézte fel Maja 
emlékeiben nem fakuló szája szé
lén az egykori társa és felettese, Ge- 
lu brutális harapásai nyomán 
kiserkenő vércsíkokat, a régi, haj
dani vércseppek — amelyeket az
után igen hamar elmosott az áp
rilisi tó csikorgóan hideg vize — 
összekeveredtek a napgolyó által 
lángba borított tűlevelekkel; hosz- 
szú pillanatokra azt is hitte, való
ban tűz ütött ki az erdőben, de ez
zel sem törődött, már csak a Maja 
gyönyörű szája széléről az emléke
iben most már mindörökre szivár
gó vércseppekre tudott gondolni, 
és ez a növekedő, félelmetes és 
mindent eltakaró vércsík most be
leolvadt a nap káprázatos játékai
ba; úgy lángoltak a tűlevelek, mint
ha kárpótolni akartak volna vala
miért, a két vörösség fokozatosan 
eggyé válott, összeolvadt, s miután 
a nap végső, hihetetlen erőfeszíté
sei után még egyszer utoljára láng
özönbe borítva a látóhatárt, utol
sókat szikrázva tűnt el a hegyek 
derengő íve mögött, s csupán vala
mi foszladozó rózsaszín folt jelezte 
az iménti bordóvörös lobogást, 
már csak a figyelmeztető vércsík 
lebegett előtte a szív alakú arcocs
kán, mely arc egykor napokig ki 
volt szolgáltatva önnön szenvedé
lyeinek és az ő mohó és bestiális 
vágyainak, s a kéj rángató etápjai- 
ban, a szenvedély lenyűgöző s 
mindkettőjüket őrületbe kergető 
rohamaiban feküdt előtte egy pár
nán, a csapzott, szőke hajsátor ko
szorújában, miközben ő engedel
mesen szétnyíló és derekán vas-

Eántként összekulcsolódó combjai 
özött veszett el s csillapíthatatlan, 

kielégíthetetlen szenvedélyében 
egyre vadabbul harapdálta a nő 
nyakát, karját, vállát, mohón szür- 
csölve föl a kiserkenő vércseppe- 
ket, és a vér összetéveszthetetlen 
sós és mégis édes ízei kábíthatták 
el, utólag érzékelve ama meglepő 
tényt is, hogy első valóban ijedt és 
védekezőnek tűnő mozdulatai 
után (sikoltozva próbálta ellökni 
őt, "ne haragudj, fáj!", nyögte több
ször is), Maja láthatólag kedvét leli 
mindebben, s ahogy lovaglóülés
ben imbolyog fölötte, ő is beleha
rap a vállába s a felsőkarjába, s 
nyilvánvalóan őt utánozva, leta
gadhatatlan élvezettel nyaldossa a 
kiserkenő vércseppeket,és vérük 
összekeveredik, véres lesz, a párna, 
a lepedő, a testük is, a szája is véres 
lesz, s vércseppeket érez a mellka

sán is, de ezek a vércseppek most 
mégsem emlékeztetik az egykori 
április délutánra, amikor (mielőtt a 
tóba kényszerítette volna mezítele
nül, hogy fürödjön meg előtte!) 
egykori felettese és elválaszthatat
lan cimborája, Gelu harapott bele 
egy gyors és kizsarolt csók után 
többször is a szájába és az arcába, s 
ő többé nem tudta elfelejteni ezt az 
emlékeiben azóta is megállíthatat
lanul szivárgó vércsíkot, de ez az 
elfelejthetetlen, őt állandóan kísér
tő vércsík a mostaniakkal sehogy- 
sem akart összekeveredni, csinál
hatott bármit, a két arc, a szeretke
zés extraszisztolés mozgásait lerea
gálva eltorzuló és a szenvedély ro
hamaiba ájuló szív alakú arcocska 
sehogyan sem akart eggyéválni 
ama régi fiatal arcmásával, és ő ret
tegve döbbent rá akkor, hogy való
ban bármit csinálhat ezzel a mai 
engedelmes, kitáruló Majával, 
mégis egyre a nő fiatal és rettegő 
arcát látja maga előtt és persze ama 
önállósuló vércsíkot, amely kedves 
és rettentő szokása szerint nőni 
kezdett, eltakart mindent, de még 
mielőtt vörös lángözönbe borította 
volna a világot, hogy egyszerre a 
hahotázó Drakula feléje forduló ar
cává változzon, ő lehunyta a sze
mét s mohón fordította hátára a 
félig ájult nőt, és a feje combjai közé 
bukott, nyelve a nedvesen vöröslő 
szeméremajkak közé veszett; alig 
érzékelte már Maja sikoltozásait, 
egyre a vércsíkot látta hunyt szem
mel is, s egy pillanatra úgy tűnt, 
tehet bármit, képtelen védekezni, 
mégiscsak Drakula sötét, pillátlan 
szemébe tűnik át s ott csillog esze
lősen, kinyitotta hát a szemét s a 
nőre meredt, Maja készségesen ér
tette félre, lelökte magáról, fölé ha
jolt, s akkor egy pillanatra úgy é- 
rezte, hogy közvetlen a feje mellett 
robban fel a nap, s ebbe a lángözön
be mégiscsak bele vész az a makacs, 
kísértő vörös vércsík, de nem így 
történt, kísértette azután is, tulaj
donképpen eszelős ölelkezéseik 
egyre vadabb fázisaiban is végig 
előtte volt, nem tudott megszaba
dulni tőle, önállósult és nem akart 
eltűnni, időnként Drakula jeges te
kintetét is magán érezte, de nem 
fordult meg, igyekezett végképp a 
sikoltozó nőbe veszni, puhába, sí
kosba, mélybe; igyekezett meg
szüntetni, "felfüggeszteni" a tu
datát, bár félő volt, hogy öntudatla
nul átharapja a Maja imádott tor
kát, rettegett attól is, hogy fékte'en 
szenvedélyében, esztelen mohósá
gában nem tud megállni az utolsó 
határon, mert nincs is ilyen utolsó 
határ; nézte a nő kéjesen eltorzuló, 
hunyt szemű arcát, s mellette a vé
res párnán az évtizeddel fiatalabb 
arcot, amely ugyancsak az övé volt, 
s a szája szélén makacsul szivárgott 
az elfelejthetetlen, kiapadhatatlan 
vércsík, s ő üvölteni szeretett volna 
kínjában, körmével tépni a bőrt az 
arcáról, mint a vadak, s akkor hosz-

szú, befejezhetetlen, időnként az
óta is folytatódó pillanatokra any- 
nyira szerette Maját, annyira egy- 
gyéválott vele, hogy úgy gondolta, 
talán mégis a közös haláluk lenne, 
lehetne a kiút, de aztán újra meg 
újra elragadta a tehetetlen szenve
dély, és az öngyilkosság elmaradt s 
szerencsére a gyilkosság is, csak 
Drakula merev, pillátlanszemétlát- 
ta időnként, amikor ama régi arcon 
megállhatatlanul szivárgó egykori 
vércsík mégiscsak megnőtt, elta
kart mindent, hogy az őket figyelő 
vámpírkirály mozdulatlan, eszelős 
tekintetének sötéten bíborló pontjai 
közé vesszen s e pontok idétlen bor
dó ragyogását erősítse, a végső őrü
letbe kergetve őt...

Spiridon most kinyitja a szemét 
s nagy erőfeszítéssel mozdul meg, 
a nap közben tényleg eltűnt a he
gyek karéja mögött, már csupán né
hány foszladozó, rózsaszínű folt 
emlékeztet az iménti eszelős lobo- 
gásra, és távolabb úgy morajlik a 
fegyvergyár, mintha valami jóváte
hetetlenre készülődnének az önál
lósuló gépek, valami érthetetlen, 
szokatlan, elmebeteg akcióra, s mo
noton zajukat csak átszínezi, rövid 
pillanatokra félig-meddig el is 
nyomva a közelítő kisvasút moz
donyának kitartó dohogása.

Alkonyodik.
Spiridon, szabadulni akarván 

Maja kettős arcától, makacsul for
dul az épület felé, a második eme
leti, jobbról a harmadik ablakban 
észre is veszi Evelint, integet, de a 
nő nem látja meg őt, hamarosan 
elmozdul a függöny mögül, vil
lanyt gyújt, s az éles fényben szinte 
lángol a vörös haja, amint újra az 
ablakhoz közelít. Ez óhatatlanul is 
az iménti lobogásra emlékezteti az 
őrnagyot s elrúgva magától a kerti 
széket, egy pillanatra tehetetlenül 
idézi fel az iménti tűzözönt, a távol
ban lángra lobbanó fenyőfákat, 
már-már érzi a sercegő tűlevelek 
összetéveszthetetlen, szúrós gyan
taszagát is, külön-külön látja a gyu
faszálként lángralobbanó fenyőket, 
egy pillanatig komolyan azt is hi
szi, tűz ütött ki az erdőben, felrob
ban a fegyvergyár, segítségért is 
akar kiáltani, de azután a lobogás 
egyeten sugárzó gömbbé olvad 
össze, és mielőtt rájöhetne, hogy 
aggodalomra semmi ok, pusztán a 
nap szeszélyes játékairól van szó, 
ez a terjengő vörös folt — a Maja 
szája széléről a nyaka irányába 
csorduló, újra meg újra makacsul 
megjelenő vércsíkba olvad bele, a 
vércsík megnő, iszonyatosan nő, 
már-már elnyeléssel fenyegetve őt, 
kiáltani szeretne félelmében, de 
nem jön ki hang a torkán, ha valaki 
nézné, azt hihetné, merev arca vala
mi esetlen, torz vigyorfélére rán- 
dul, noha erről szó sincs, ő inkább 
vicsorít, tehetetlenül hunyja le égő 
szemét, s mire kinyitja, Maja arca is 
eltűnik, a vércsík is újfent semmivé 
esik, káprázatai közé vész, és a lá
tóhatár peremén csak egy homá
lyos, színtelenedő, rózsaszín folt 
emlékeztet az iménti vad lobogás
ra.

Felnéz.
Evelin mozdulatlanul áll az ab
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lakban, háta mögött a szemsértő 
lámpafényben látszik a metszet, az 
öt fa a domboldalon, alattuk a he
verő, vidám fickó, aki nem is tudja 
miért, de mindég is a tök ász kevé- 
lyen pihenő, pökhendien vigyorgó 
alakjára emlékezteti őt.

Integet.
Evelin most mintha mégiscsak 

észrevenné, tétován visszaint, az
után újra melankolikusan maga elé 
mered s továbbra is mozdulatlanul 
áll a szigorú ablakkeretben, amely 
szinte kettévágja (láthatóra és lát
hatatlanra) a gyönyörű és ez idő tájt 
igen-igen sóvárgott testét, amelyik 
mezítelenül és jézusfehéren mosta
nában annyiszor fekszik Spiridon 
méregzöld lepedőjén, várván azt, 
aminek emberi számítás szerint ál
landóan be kellene következnie, de 
amire csak igen-igen ritkán kerül 
sor, mert ő többnyire megelégszik 
azzal, hogy egy jellegzetes pózba 
állítva be hosszasan elnézegesse. 
Evelinnek közben mozdulnia sem 
szabad, féloldalra fordulva kell vá
rakoznia, hogy ő ruhadarabjaitól 
lassan, álmatagon megszabadulva, 
ugyancsak meztelenül, az ágy mel
lett állingálva kedvére gyönyör
ködhessen kiszolgáltatott, kagyló
ként kitáruló testében. A pozíció 
mindég ugyanaz: a nő féloldalára 
fordulva fekszik, egyik karja feje 
alatt, a másik kezével figyelemre- 
méltóan dús bozontját simogatja, 
de úgy, hogy sóvár ujjai rá-rátéved- 
jenek kinyíló, vörösesen villogó, hí
vogató szeméremajkára; ezt a pózt 
Spiridon egy spanyol bélyegen lát
ta először; a bélyeget néhány éve 
egy házkutatás során kobozták el 
egy kövér, idegességében állandó
an izzadó valutaüzértől, s ő a sza
bályzat idevágó, igen szigorú elő
írásaitól eltekintve, nem adta le, 
magánál tartotta, napokig bámulva 
tehetetlenül, maga sem értette mi
ért? úgy tűnt neki, mintha a bélyeg 
a jövőből üzenne, ezért azután egy 
keserű pillanatában, amikor már 
nem hitt ebben a közelítő jövőben, 
összetépte és öngyújtója lángjánál 
égette el a nagy alakú, bizonyára 
értékes bélyeget, de a pozitúra az
óta sem hagyta nyugodni, álmában 
is kísértette, s kihasználva Evelin 
tehetetlen kiszolgáltatottságát, a- 
mely bizonyára az iránta érzett 
nyugtalan, tehetetlen és telhetetlen 
(mert csak ritkán be is teljesedő!) 
vágyból fakadt, állandóan ebbe a 
pozitúrába kényszerítette a legszí
vesebben éjjel-nappal vele szeret
kezni óhajtó s őt combkulcsából so
ha kiengedni nem akaró nőt, akinek 
súlyos depressziója csupán akkor 
látszott szünetelni, amikor, kihasz
nálva a személyzet szórakozottsá
gát, a nővérek elfoglaltságait, be
osonhatott az ő szobájába, vagy ha, 
nem is ritkán a sajátjában fogadhat
ta őt, ahol szeretkezés közben — ha 
néha mégis sor került közöttük bal- 
szerencsés, nem is igen sikerülő 
szeretkezésekre — féloldara fordít
hatta engedelmes testét, hogy lát
hassa közben az öt merészen ég felé 
törő fát is a falon függő képen s 
alattuk az őt érthetetlen, megma
gyarázhatatlan módon a tök ász 
kalpagos, könyékre dőlő, heveré-
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sző fickójára emlékeztető alakot, 
aki úgy, olyan önelégülten nézett 
vissza rá, hogy nem tudván türtőz
tetni magát, Evelin nyakába vagy 
vállába mélyesztette fogait, s kiser
kenő vérét nyalogatva olyan szen
vedély kerítette hatalmába — ez 
persze háromszor-négyszer fordult 
elő közös történetük során —, hogy 
a tehetetlenül nyögdécselő nő több
ször is elájult a karjai között, s ak
kor ő azonnal, brutálisan szakítva 
meg az érintkezést, kifordulva be
lőle és hátára fordítva engedelmes 
testét, combjait széttárva, gondo
san simítgatta ki dús, vöröslő sze
méremszőrzetét és védtelenül ki
táruló szeméremajkának sötét, bor
dó színeiben hosszasan elgyönyör
ködött, miközben a bíborszínben 
ragyogó, lüktető csikló egyik pilla
natról a másikra változott át a Maja 
szája széléről kiserkenő, elfelejthe- 
tetlen s őt makacsul állandóan ki
sértő vércsíkká, megnőtt, eltakart 
mindent, és ő tehetetlenül hullott le 
az ágyra, Maja mellé, legalábbis 
úgy képzelte, hogy Maja fekszik ott 
ájul tan, s tévedésére általában meg
rettenve csak akkor döbbenhetett 
rá, amikor a magához térő és őt 
dédelgető Evelin nevén szólította; 
Mikinek nevezte, magyarra fordít
va keresztnevét, noha jól tudta, 
hogy ez kimondhatatlanul ingerli 
őt, utálta románul is a nevét, talán 
mert másvalakit is így hívtak, "Ni- 
colae", s ilyenkor, ha éppen nem az 
ő szobájában voltak a méregzöld 
lepedőn, egy pillanatra a képről da
cosan őket bámuló pökhendi fickó 
szemébe meredhetett, s ezek a fes
tett, sötét szemek majdnem mindég 
a sötétség fejedelmének őt kísértő 
és figyelő, pillátlan szemévé alakul
tak át, s ő miközben újra meg újra a 
kéj szédítő csúcsaira feljutó, sikol
tozó Evelint döfölte, évezredes 
mozdulatokkal, úgy érezte, vége, 
ezt már nem lehet kibírni, előbb- 
utóbb elvész ebben a mély és sötét 
kútban, amelyik Drakula szemé
nek mélyén várta őt, s ahonnan tud
ta, többé nem tud feljönni soha, a- 
honnan nincsen szabadulás, hát el
keseredetten próbált beleveszni E- 
velin mohó ölébe, nagyon ritkán 
ragadta el a szenvedély úgy, mint 
akkor, a Majával való váratlan talál
kozást követő több napos veszélyes 
és önveszélyes együttlétük során; 
Evelin Majához képest túlságosan 
is szelíd volt, túlságosan is félénk, 
nem volt meg benne a Maját jellem
ző tehetetlen vadság, de voltak ese
tek, amikor mégis annyira felsza
badult és önállósult, hogy őt Dra- 
kulától menekülve óhatatlanul is 
összetévesztette és többször Majá
nak is szólította, anélkül, hogy rá
döbbenhetett volna tévedésére, s 
minderre csak azután jött rá, szé
gyenkezve és megrendülve, ami
kor egyszer Evelin a kórház park
jában andalogva váratlanul fordult 
szembe vele, számonkérő hangon 
kérdezve meg, hogy "ki az a a Maja? 
megmondanád végre Mikikém, 
hogy ki az a Maja?”, s ő tehetetlenül 
kerekre táguló szemel, bénul tan bá
mult rá, érezte, lábából kimegy az 
erő, nem tudott megszólalni, de ak
kor az őt figyelmesen nézegető E-

velin észrevett egy mókust és ott
hagyva őt kételyeivel, szökellve kö
vette a sűrűsödő félhomályban a 
fák között s utána többé soha nem 
tért vissza Majára, többé soha nem 
érdeklődött, láthatólag már nem is 
izgatta az az ismeretlen hölgy, aki
nek keresztnevét Spiridon neki 
ajándékozza ritka szeretkezéseik 
önfeledt pillanataiban; vagy egy
szerűen azt érezte volna meg az i- 
degbetegek kifinomult hetedik ér
zékével, hogy nem jó túlságosan is 
feszíteni a húrt...

Hát így teltek napjaik az elme
gyógyintézetben.

Néha fogadta őt a doktornő is, 
magnóra vette vallomásait, hogy 
majd kielemezhesse az ő buja rész
letekben tobzódó, egymásracsú- 
szó, egymást magyarázó, hatályta
lanító, terrorizáló történeteit, de so
ha egyetlen megjegyzést sem tett 
ilyenkor, mereven elzárkózott min

is, már ha természetesen meg akar 
gyógyulni, amelyben ő, Maja Flit- 
gart orvos, a pszichológiai tudomá
nyok doktora nem is kételkedik. 
Majának hívták az idős doktornőt 
is, bár egyáltalán nem emlékezte
tett megjelenésében régi kedvesére, 
de a névazonosság mégis a kezdet
től iszonyatosan zavarta a tehetet
len Spiridont...

A doktornő egy pillanatra fi
gyelmesen nézett rá, majd iratai 
fölé hajolva jelezte, hogy a kihallga
tásnak vége, Spiridon visszamehet 
szobájába, árnyai közé, néha fogad
hatja Evelint is — kezdettől fogva 
sejtette, hogy a doktornő tud kap
csolatukról és hallgatólagosan jó
váhagyja azt, ha nem is használ, 
ártani nem árthat! —, hogy a spa
nyol bélyeg pozitúrájába fektetve 
hosszan gyönyörködhessen el en
gedelmesen kitárulkozó fehér tes
tében, mely hibátlan test pontosan
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denfajta emberi kapcsolat elől, ál
landóan figyelmeztetve mozdula
taival, kimért szavaival, hangsú
lyaival is Spiridont, hogy ő ha őr
nagy is, ha ázsiója némileg maga
sabban is áll künt a világban, mint 
az övé, ez a hierarchia itt, az általa 
igazgatott intézmény falain belül 
nem érvényes; itt ő beteg, a doktor
nő pedig az orvosa, akinek egyetlen 
célja lehet: kigyógyítani őt kény
szerképzeteiből és megint — aho
gyan különben többször is szigo
rúan hangsúlyozta — "a szocializ
must építő társadalmunk hasznos 
tagjává tenni őt!", s ebben joggal 
várja el az őrnagy elvtárs segítségét

az őt mélységesen ingerlő színe mi
att különül el olyan élesen az ő pat- 
kányvadászegyenruhazöld lepe
dőjétől.

Ha sokáig nézi Evelint, olyan 
lesz, mint egy virág. Egy tehetetle
nül remegő, húsevő virág.

Most viszont mozdulatlanul áll 
szobája ablakában, nézi, de nem 
látja őt, amint megint integet s hívja 
le magához a park susogó fái közé, 
nem mozdul, egy láthatatlan pont
ra mered, fehér ruhában most o- 
lyan, mint egy angyal, repülés előtt. 
De Evelin nem angyal, egyáltalán 
nem angyal, hanem többszörös 
gyilkos, s ha bebizonyosodik —

amit ő azért nem hisz —, hogy igen
is tudatában volt cselekedeteinek, 
életfogytiglani büntetés várhat rá 
az ország szörnyű tömlöceinek va
lamelyikében, ha ugyan elkerüli a 
halálbüntetést. Nem tudni, mi len
ne jobb. Spiridon, mint egykor ak
tív belügyes tiszt, többször is meg
fordult már e fegyházak falai kö
zött, s még ellenségeinek sem kí
vánná a hosszabb ott tartózkodást, 
nemhogy annak a nőnek, akinek 
bordó, pulzáló szemérmében mos
tanában oly hosszan és önfeledten 
gyönyörködik el, amikor a zöld le
pedőn a spanyol bélyeg pozícióját 
imitáló pózba fekteti, és aki, min
den emberi számítás szerint mégis
csak az utolsó szerelme. Nem! Eve
lin nem bírná ki e műintézetek nyo
morúságos körülményeit, az elhü
lyült, de lehet, már születésüktől 
szadista őrök szigorát és szeszélye
it, nem is beszélve a leszbikus és 
infantilis milicistanők brutális kö
zeledéseiről. Kétségtelenül egyelő
re'jobb neki itt, még ha retteg is 
Flitgart doktornő szigorú hangjától 
s jeges tekintetétől, amely mégis 
időnként önfeledten olvad meg s 
ilyenkor az az iszonyú érzése — 
vallja meg Spiridonnak, szemérme
sen elpirulva —, hogy az idős or
vosnő vetkőzted őt (?). Később zo
kogva azt is bevallja, Spiridonra bo
rulva s betakarva selymes hajzuha- 
tagával, hogy álmában is mindég a 
doktornő metsző kék szemének pil
lantását érzi magán, mintha egy 
kék háló borulna rá ilyenkor, vagy 
még pontosabban egy kék függöny 
lebegne előtte, s ő — ismétli meg 
könnyekkel sírva — retteg attól, 
hogy egyszer valami miatt látható
vá válik ama rémséghalmaz is, ami 
ezen kökénykék függöny mögött 
várja őt, s amitől nem szabadulhat 
meg többé soha.

Spiridon tehetetlenül döbben 
rá, most pillanatnyilag hiába inte
get szeretőjének, Evelin depresszi
ója sűrű hálójába veszve, nézi u- 
gyan, de nem látja őt, árnyaival, 
képzelgéseivel van elfoglalva, s egy 
pillanatig úgy tűnik neki, hogy háta 
mögött a képen, az öt szigorúan 
égnek meredő fa alatt heverésző, 
pökhendi s a tök ászra emlékeztető 
fickó felemelkedve tesz néhány 
mozdulatot a fényben sejtelmesen 
megvillanó kaszájával és harsá
nyan röhögni kezd, amikor a leve
gőből váratlanul madarak hullanak 
alá, vércseppek permeteznek a 
gyepre, amelynek a színe megej- 
tőbb, mert nem olyan szigorúan 
smaragdzöld, mint az ő lepedőjéé, 
és máris előtte van Maja szív alakú 
arca, felnyög fájdalmában és hihe
tetlen erőfeszítéssel fordul el Eve
imtől, nógatva magát a szívében, 
no, no, barátocskám, az előbb a tűz, 
most meg az angyal? Mi van?! De 
hát mindkettő csak azta telhetetlen, 
soha meg nem szűnő, egy pillana
tig el nem tűnő vércsíkot idézi fel 
Maja mozdulatlan várakozó arcán, 
amelytől nem szabadulhat meg eb
ben a kurva, zátonyra futó, ellobba
nó életében többé soha, s hirtelen 
úgy megkívánja az ablakban állin-

folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról
gáló Evelint, akinek gyönyörű tes
tét kettémetszi, látható és láthatat
lan részre a szigorú ablakkeret, 
hogy kiszárad a szája, s tehetetlenül 
kezd rugdalni maga előtt néhány 
kavicsot, amíg csak bele nem rúg 
egy kőbe.

A fájdalom magához téríti. 
Visszaül a székre, hátradől, ellazul, 
lehunyja szemét, de nyugtalansága 
nem szűnik.

Igen, történni fog hamarosan 
valami, érzi, ma végre színt valla
nak a dolgok, hogy minden vissza
kaphassa megszokott méretét és 
alakját, hogy ne kísérthessék holmi 
huszonhét esztendőkkel ezelőtt 
szivárgó vércsíkok egy azóta az ö- 
regedés foglyává váló, de az ő ma
kacs emlékezetében és képzelgé
seiben immár örökre fiatal női ar
con; hogy ne láthassa Drakulát, a 
homály grófját; hogy ne hallja idét
len hahotáját, ami furcsa módon 
egykori társára, Gelu kapitányra 
emlékezteti őt, s esztelen röhögését 
idézi; hogy ne láthassa az Evelin 
szobájában lévő képen a fák alatt 
hanyattfekvő, könyékre dőlő fickó, 
őt a tök ászra emlékeztető pökhen
di vigyorát; hogy ne képzelegjen; 
hogy megnyugodhasson végre; 
hogy végre úgy tudja magáévá ten
ni Evelint, ahogy egy normális férfi 
hág meg egy vonzó s szeretett nőt, 
aki nemhogy nem undorodik tőle, 
hanem egyenesen imádja őt, s a kéj 
ritka, elsodró pillanataiban ki tudja 
miért kankutyájának nevezi, fülét 
gyengéden harapdálva vagy tagad
hatatlan élvezettel engedi arcára 
spriccelni az ő ragacsos fehér sper
máját, hogy arcát megnyalva, mo
solyogva jelentse ki: hihetetlen, de 
banáníze van!...

Igen, érzi, ma végre előlép az 
árnyék, kijön a mindent ellenséges
sé és titokzatossá tevő homályból, 
felfedi terveit, kilétét, világosan 
közli vele, hogy mit is akar tőle, 
miért kísérti örökké? miért nyugta
lanítja állandóan? napok, évek óta 
miért nem tud szabadulni átkos je
lenlététől?...

Már a doktornőnek is bevallot
ta, többször, különféleképpen mag
nóra is mondta hallucinatórikus je
lenéseit, de ez sem segített, s hiába 
próbálta magyarázni a doktornő
nek, hogy ez az árnyék lehet, hogy 
még mindég Drakula, de az is lehet, 
hogy valaki más, az irataiba mélye- 
dő doktornő erre sem reagált, nem 
mondott semmit, közönyösen bo
csátotta el őt, lelketlenül vetve kép
zelgései és kételyei elé, élő, még 
vonagló szenvedő prédának, s 
pusztán annyit segített, hogy emel
te a gyógyszeradagját, de ennek se 
lett meg a kívánt hatása. Persze a 
doktornő nem is sejti, hogy ő nem 
veszi be ezeket a gyógyszereket, a 
nyelve alatt tartja, míg a kedves, 
készséges Rodica nővér el nem for
dul, s ő önkéntelenül is elgyönyör
ködve az átlátszó köpeny alatt föl- 
sejlő fiatal testének észveszejtőén 
csábító formáiban, óvatosan tenye
rébe köpi és elrejti a szétmálló pasz
tillákat, s ha fél, hogy a nővér lelep
lezheti, elég, ha feszes combjára

vagy fenekére siklik a keze — a 
nyáron hetekig nem viselt a meleg 
miatt fehérneműt sem a köpeny 
alatt—, máris rácsapva az ő kezére, 
durcásan vigyorogva s elvörösöd
ve menekül ki a szobájából, hogy ő 
nyugodtan magára maradva mor- 
zsolgathassa szét az összetéveszt
hetetlenül szúrós illatokat árasztó, 
bűzlő péppé váló pasztillákat s 
dobhassa szemetes nylonvedrébe, 
amelyet minden este személyesen, 
saját kezűleg ürít ki az intézet hátsó 
udvarán álló nagy kontémerbe. I- 
rénkével, a másik nővérrel, ha le
het, még könnyebb dolga van, a kis 
dundi magyar lány legtöbbször 
nem is ellenőrzi, hogy a beteg, jelen 
esetben Nicolae Spiridon, a belügy 
nyugállományban lévő, depresszi
óban szenvedő, kényszerképzetek
kel viaskodó, rögeszmék által el
gyötört, mélakóros őrnagya beve
szi-e a gyógyszeradagját az előírá
sok szeint, vagy nem. "Pontosan 
egy szekust fog ő ellenőrizni" — 
mosolyog a kistermetű szőke kis
lány, de a magas, fekete Rodica el- 
szántabb, s van eset, amikor hajt- 
hatalan ebben a betegek életét dön
tően befolyásoló kérdésben; "beteg, 
beteg! tőlem lehet akár a kínai csá
szár is, akkor is be kell vennie a 
gyógyszert, hiszen másképpen 
nem gyógyul meg szegény!...", s 
ilyenkor szigorúan ellenőrzi, hogy 
a fehér és sárga és kék pasztillák 
valóban eltűnnek-e az őrnagy en
gedelmesen kitátott szájában, s 
hogy valóban ráissza-e a vizet, le
nyeli-e? figyelmesen, de persze 
tudva, amit tud, tisztes távolból fi
gyeli, talán, hogy sóváran ne tapo
gathassa meg combjait, s ilyenkor 
Spiridonnak minden ügyességére 
szüksége van, minden évek során 
begyakorolt tréningje tapasztala
tait mozgósítania kell, hogy még 
véletlenül se nyelje le a tablettákat, 
amelyek óhatatlanul is olvadni kez
denek a nyelve alatt, s a keserű 
ízüktől egyre láthatóbban, észreve
tte- többen émelyeg; érzi ilyenkor, 
ha a nővérke azonnal nem megy el, 
o-kádni fog, hát villámgyorsan fel
ugorva — ami egy hatvan eszten
dős, beteg embertől mindentől füg
getlenül szép teljesítmény — a 
combjai közé nyúl, s hűvös tenyere 
egy pillanatra a meleg combra ta
pad, bőr érintkezik a bőrrel, de ez 
se tarthat örökké, a meglepettnek 
tűnő, de a letámadást titokban már 
sóváran váró leány hátraugrik, 
rendszerint a kezére is csap, "maga 
szégyentelen disznó!", sziszegi és 
vérvörösen rohan ki a szobából, de 
Spiridon jól tudja, hogy hamarosan 
eljő ama este is, amikor már nem 
húzódik el, sőt köpenyéből kibújva 
maga is tagadhatatlan érdeklődés
sel fordul Spiridon szikár, elnyűhe- 
tetlen, öregedő teste felé, s akkor 
majd, a szájában, a nyelve alatt 
mindenféleképpen olvadozó piru
lákkal, igazán nem tudja, mihez is 
fog kezdeni, nem is beszélve arról, 
hogy Evelinnek kulcsa is van az ő 
szobájához, hiába zárják be az ajtót 
(hogy ő végre a pasztillákat vala
hogy kiköpve, mint málnaszeme
ket vehesse szájába a lány meg
keményedő mellbimbóit), rájuk

nyithatja, rajta is kaphatja őket, és 
ennek beláthatatlan következmé
nyei lehetnek, hiszen a vöröshajú 
egykori biológia tanárnő végered
ményben többszörös gyilkos, s iga
zán nem lehet tudni, mit vált ki 
belőle a látvány, a nővér teste a mé
regzöld lepedőn.

De mindez még nem követke
zik el, a nővér kezére csapva vörö
sen menekül ki a szobából, hogy ő 
még időben kiköphesse az émelyí
tő tablettákat s a szemetesvödrébe 
dobhassa a pépesen bűzlő, nyálától 
iszamos anyagot s undorodva ke
zet és fogat moshasson, kortynyi 
ásványvizet ihasson s elszopogat
hasson egy Negró nevű magyar 
gyógycukorkát, amellyel Irénke 
ajándékozza meg, akinek pesti 
unokanővére küld időnként cso
magokat; ez egy különleges cukor
ka, vörös tasakján egy fekete 
kéményseprő látható; s a felirat is 
nyilvánvalóan erre utal, "a torok 
kéményseprője", s amikor szájába 
veszi, érzi, hogy a kámforos íz el
árad benne, s már csak néha, ful- 
lasztó pillanatokra tör fel az imént 
szerencsésen kiköpött pasztillák 
mérgének keserű íze, a cukorka kel
lemesen hűsíti sajgó ínyét és kapa
ró torkát, s Spiridon fintorog, de 
sejti, hogy ma mindenképpen tör
ténnie kell valaminek, és várakozva 
fordul az ablak felé, ahol Drakula 
szokott időnként megjelenni, hogy 
hátrahajtott fejjel hosszan röhögje 
ki őt, miközben a fény megcsillan 
ragadozókéra emlékeztető, vakító
an fehér, kiálló metszőfogain.

így teljes az élmény, így telnek 
estéi a "tébolydában", ahogy néha 
tehetetlen gúnnyal, s mégis szomo
rúan Evelin nevezi meg a helyet, 
ahol vannak, s sikoltozva fonja rá 
fehér és engedelmes testét az ő 
mozdulatlan testére. Mindég a te
hetetlen sóvárgásba alszik bele s a 
reménybe, hogy ma talán végre 
megtörténik, amire vár...

A főorvosnő egyre nagyobb ér
deklődéssel fordul feléje, láthatólag 
komolyan aggasztja az ő növekvő 
nyugtalanságérzete, s már nem 
elégszik meg azzal sem, hogy mag
nóra mondatja kínzóan extrém él
ményeit, hanem azt tanácsolja neki, 
hogy mindezt próbálja megfogal
mazni s ő maga saját kezével írja le; 
egy spirálfüzetet s tollakat is kap. 
"Talán önmaga megnyugtatására is 
jobb lesz, ha megpróbálja leírni a 
vízióit!", mondja a doktornő, és 
máskor metszőén közönyös, meg
szégyenítően érzéketlen hangján 
átüt a tehetetlen s visszafojthatatlan 
aggodalom. "Az írás — magyaráz
za —, a nagy Jung szerint is min
denféleképpen terapikus hatással 
bír." Jung nevére ő felkapja a fejét, 
mint a Idvénhedt csatalovak, ami
kor meghallják a trombitaszót, s er
re az öregedő, mosoly tálán, pisz- 
kafasovány, őszes hajú asszony el-

Eirulva, mint egy kamaszlány, egy 
önyvet is átnyújt neki s felhívja a 

figyelmét az árnyék című fragmen
tumra. O visszabattyog a szobájá
ba, elhelyezkedik az asztal mellett, 
maga elé húzza és kinyitja a spirál
füzetet s határozottan írja fel a cí
met: Drakula jelenései..., de

azonnal el is megy a kedve nyugta
lanító élményei felelevenítésétől s 
pláne lejegyzésétől, fél, hogy eset
leg a homálygróf leírása olyan jól 
sikerül, hogy váratlanul ismét meg
jelenik, ezért egyelőre inkább a 
könyvbe mélyed bele, s amikor 
egyre növekvő döbbenettel azt ol
vassa, hogy az Én-t legintenzíveb
ben olyan archetípusok zavarják, 
illetőleg befolyásolják, mint az ár
nyék, az anima és az animus, várat
lanul olyan érzése támad, hogy áll 
valaki a háta mögött s válla fölött 
szintén a szöveget olvassa. Megfor
dul, de nincsen senki a szobában. 
Az emberi tapasztalás számára, ol
vassa tovább a szöveget, legjobban 
hozzáférhető, legcélravezetőbben 
és legvilágosabban ezek közül az 
árnyék jeleníthető meg, mert ter
mészete nagymértékben kiköve- 
keztethető a személyes tudattalan 
tartalmaiból. Megpróbálja a vilá
gos fogalm akat saját tapasz
talataira lefordítani, de csak eddig 
jut el, mert megnyílik az ajtó, s a 
szobába váratlanul surran be Eve
lin, ledobálja magáról ruháit s a 
megszokott, az egykori spanyol bé
lyeg pozícióját imitáló, csábító po- 
zitúrába elhelyezkedve várja, hogy 
ő idegesen vetkőzve hosszú perce
kig távolról bámulhassa és imád
hassa őt, miközben sóvár ujjai érett 
narancsként kiforduló szemérme 
belsejébe tévednek, s lihegése — 
miközben egyre öntudatosabban 
elégíti ki önmagát—, belevegyül az 
őt távolról szemlélő s kétségtelenül 
egyre izgatottabbá váló Spiridon lé
legzetének hangjai közé, amely si
pító hangok s hörgések kezdődő 
asztma összetéveszthetetlen jelei, s 
a várakozó Evelint egy távoli ko
vácsműhely fújta tójának szabályta
lan, gyengülő-erősödő hangjára 
emlékeztetik. De ma nem történik 
semmi ilyesmi, a felcsigázott őr
nagy most nem ér rá utolsó szerel
me testének szépségében 
elgyönyörködni, ráveti magát, 
szétfeszíti combjait és sietősen ha
tol bele, lélegzete és mozgása fel
gyorsul, Evelin már sikoltozik, do
bálja magát, de most pihen az ár
nyék, Spiridon avval van elfoglal
va, hogy a kéj újabb és újabb rejtett 
változatait és variációit csalja elő 
Evelin megfeszülő testéből, s ezek
re saját rejtett kéjérzetének, úgy tű
nik, ma este kifogyhatatlan tarta
lékaival válaszoljon a maga barbár 
módján. Most sem Maja huszonhét 
esztendőkkel ezelőtti arcáról még 
mindég szivárgó vércsík, se Draku
la merev, pillátlan, őt állandóan el
nyeléssel fenyegető fekete szeme 
nem jelenik meg előtte, a kártyalap
ról a képre szökő, pökhendi fickó 
vigyora sem nyugtalanítja, s ami
kor hosszas rohamok után hatal
masan elbődülve élvez el, a nyitva 
maradt ajtóban váratlanul megjele
nik Rodica nővér kíváncsi feje, egy 
pillanatra tehetetlenül mered a mé
regzöld lepedőn fetrengő két fejű 
ikeralakra, meglepetten, mint aki 
nem hisz a szemének, de ugyanak
kor tagadhatatlan kíváncsisággal 
is, majd felsikoltva menekül, félig 
nyitva hagyva az ajtót is, de ők még 
látszólag sem vesznek tudomást hí-
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vatlan látogatójukról, talán nem is 
érzékelik igazán, hogy meglesték 
őket, s a személyzet előtt nagy erő
feszítésekkel, gondosan titkolt vi
szonyuk kiderült; nem, nem is iz
gatja őket esetleges leleplezésük, s 
az ezt törvényszerűen követő, ki
számíthatatlan, de bizonyára szi
gorú retorziók; pillanatnyilag még 
egymás forró, lüktető testével van
nak elfoglalva, hogy a kábulatból 
lassan ocsúdva tehetetlenül hever
jenek egymás mellett a méregzöld 
lepedőn, amelyre fehér foltokat, a 
meghódíthataüan Antarktisz térké
peit rajzolja az izzadság, s Evelin 
mielőtt ráfordulva szájába venné, 
óvatosan mint madár a fiát az ő 
pillanatnyilag még aszott, lüktető 
hímtagját, a szemébe nézve azt sut
togja magyarul, hogy "szeretlek", és 
megismétli románul is, "te iubesc", 
s ő kábultan úgy érzi, hogy soha 
senki, talán még Maja sem állott 
ennyire közel öregedő szívéhez, 
mint éppen ez a többszörös gyilkos, 
félbolond nőszemély, s már a nő 
távozása után, magára zárva az aj
tót s Rodica nővér többszörös ko
pogtatására sem nyitva ki, fárad
hatatlanul, várakozón kezdi tovább 
tanulmányozni a doktornő által lát
hatólag nagyratartott Jung árnyék
ról szóló elmélkdéseit, döbbenten 
olvasva, hogy az emóció egyáltalán 
nem tevékenység, hanem történés, 
méghozzá olyan, ami egyszerűen 
megesik valakivel. Az affektusok 
rendszerint ott következnek be, 
ahol a legcsekélyebb az alkalmaz
kodás, és egyúttal kifejezésre juttat- 
ják a csökkent alkalmazkodás 
tagadhatatlan okát is, tudniillik a 
személyiség bizonyos fokú alacso- 
nyabbrendűségét, bizonyos fokú 
alacsonyabb színvonalát. Ezen a 
mélyebb síkon az ember alig vagy 
egyáltalán nem is ellenőrzött érzel
meivel többé- kevésbé úgy viselke
dik, mint egy primitív lény, aki 
nemcsak indulatai akarattalan báb
ja, hanem aki ráadásul feltűnően 
képtelen az erkölcsi ítéletre is...!

Spiridon m egsem m isülten 
csukja be a könyvet, érti, nem érti, 
mindegy az, a lasszószerű, befeje
zetlen, talán befejezhetetlen mon
datok rátekerednek, fojtogatják, s 
az őrnagy tehetetlenül s megsem
misülten csukva be a könyvet, ma
ga elé mered, s úgy érzi, az őrület 
ma föltétlenül megjelenik és testet 
ölt. Csend van az épületben, a fo
lyosón csak valamelyik szolgálatos 
nővér lépései kopognak, indázó lé
pések, majdnem olyan befejezhe
tetlen mondatokat lehetne kreálni 
belőlük, mint az iménti tudós szö
veg hálószerű mondatai, de ehhez 
Spiridon most nem érez magában 
elég erőt, a park fái között bizonyá
ra vadászni induló izgatott bagoly 
huhog, és a nyitott ablakon keresz
tül a csillagos égboltra meredve 
észreveheti a hatalmas vörös budd- 
hafejre hasonlító, nyugtalanul bí
borló holdat is; felugrik, bezárja és 
elfüggönyözi az ablakot, s mivel 
annyira retteg valamitől, amit még 
megnevezni sem mer, hogy úgy érzi, 
egyszerűen képtelen egyedül ma
radni éjszakára, kinyitva az ajtót té
tován les ki a folyosóra, s megvárva,

amíg a szolgálatos nővér eltűnik 
egy kórteremben, kióvatoskodva 
szobájából, lábujjhegyen lépeget 
Evelin szobájáig, belép, leveti áttiz- 
zadt pizsamáját és meztelenül bújik 
a takaró alatt összegömbölyödve 
fekvő nő mellé, de a besütő hold 
sértő fényében iszonyodva veszi 
észre, hogy a mezítelen Drakula 
fekszik mellette, és pillátlan, merev 
szeme gúnyosan villan rá, de ő 
megmozdulni is képtelen, vasma
rok ragadja meg, és tudja, vége, 
nincsen tovább, elveszett, amikor 
váratlanul hallja meg a szobájába 
mégiscsak betörő Rodica nővér ag
gódó hangját: "talán nem kellene 
lefeküdni, Spiridon bácsi?", s hagy
ja, hogy a nővér az ágyhoz támo
gassa őt, lefektesse, elrendezze a 
párnáját, betakarhassa, s csak az
után meri megkérni, elfúló hangon, 
ne menjen még ki, amíg el nem al
szik, ne hagyja magára, mert fél, 
nagyon fél, s lehunyva szemét érzi 
a lány pillangóként lebbenő, puha 
é meleg tenyerének simogatásait a 
homlokán és az arcán, s maga sem 
tudja, hogy egyáltalán el akar-e 
még aludni vagy fél az álom kísértő 
rettenetes szakadékaitól, amelyek
nek a mélyére zuhanva talán soha 
többé nem tud kievickélni a felszín

re. Újra a doktornő jelenik meg elő
tte, szúrósan néz rá s nem neveti el 
magát, amikor ő Jung vöröses-ké
kes borítójú kötetét hosszú ujjai kö
zött forgatva és a borítón lévő halat 
figyelmesen megbámulva, fennhé- 
jázóan jegyzi meg: "de doktor elv
társnő — tetszetősen mímeli a mű
felháborodást —, de drága doktor 
elvtársnő, én őrnagy vagyok s a- 
zonkívül is elmúltam hatvan esz
tendős, hát mit hallgassak én egy 
fiatalra, egyáltalán mit tanulhatok 
én egy fiataltól és tanulhatok-e va
lamit is egyáltalán?" "Azért csak ol
vasson bele — fordul el zavartan az 
elpiruló doktornő. — S próbálja 
meg majd visszavezetni, hogy 
mindez mikor és főként, hogy ho
gyan kezdődött? Mikor jelent meg 
először Drakula és mikor kezdte fo
kozatosan, feltartóztathatatlanul a 
sötétség fejedelmének képzelni ma
gát?..."

Spiridon érzi homlokán Rodica 
nővér könnyű kezét s mégiscsak el
alszik. Álmában egy folyóban lu
bickol, a hullámok mohón ragadják 
el, kutya- és macskatetemeket so
dor az áradat, s hirtelen tűnik fel a

vízben Maja hajdani fiatal arca is, 
szája szélén a brutális harapások 
nyomaiból egyre megállíthatatla- 
nabbul szivárog a vér, vörösre festi 
a zavaros vizet, megnő, eltakar 
mindent, s mielőtt még alábukva a 
hűsítő habokba, víz alatt úszva me
nekülhetne, elnyeli, magába szívja 
őt is ez a terjengő vörös gömb, már 
Drakula merev, pillátlan szemének 
mélyén viliódzó lángocskákra em
lékeztet, s ő tehetetlenül pördül 
meg maga körül és máris zuhan, s 
amikor hajnalban a tejeskocsin ösz- 
szekoccanó kondérok fémes zajára 
felriad, már nincs is a szobájában a 
kedvesnővér, egyedül, verítékben 
úszva fekszik az ágyán s önkéntele
nül is imádkozni kezd, hálát adva 
az istennek, akiben nem is hisz, 
hogy sikerült, megint s talán utoljá
ra a felszínre vergődnie az álom 
egyre riasztóbb mélységeiből, de 
félhangosan maga elé motyogott, 
gyakorlatlan imádkozásának této
va szavait elnyomja a fal mellett 
váratlanul megképződő Drakula 
eszelős hahotája; de ő ezúttal nem 
ijed meg, nem húzódik össze tehe
tetlenül, hipnotizáltam mint ma
dárka az őt figyelő gonosz kígyó 
előtt, hanem ágyából kiugorva ro
han el a feléje kapó, láthatóan meg

lepettnek tűnő homálygróf mellett, 
kiszabadul valahogy a vasmarkok 
szorításából, Drakula karmokban 
végződő kezében csak pizsamaka
bátjának foszlányai maradnak, s az 
ajtón kiugorva, a folyosón mene
kül. Hevesen kopog a doktornő be
zárt ajtaján, de az öregedő kisasz- 
szony most sajnos nincsen a szobá
jában, ki tudja hova tűnhetett el, s 
az ő nyitva hagyott szobája ajtajá
ban megjelenik a dühösen vijjogó, 
érthetetlen nyelven káromkodó 
Drakula is, de amikor szembefor
dul vele, elhallgat, figyelmesen mé
regeti őt s félreérthetetlenül fenye
geti meg, aztán eszelős fekete sze
mét rászegezve ellentmondást nem 
tűrően hívja magához, Spiridon te
hetetlenül ragadja meg a doktornő 
aj- tájának kilincsét, tehetetlenségé
ben üvölteni kezd, érzi, hamarosan 
már semmit nem tehet, az ő akara
tát mindenképpen leigázó Drakula 
erősebb akaratával szemben. így 
találnak rá a nővérek és az ijedt 
Vasile Micu, az éjszakai portás. Á- 
gyába támogatják, gyógyszert ad
nak be neki, ezúttal hipnotizáltan 
nyeli a tablettákat, mint kacsa a no-

kedlit, s még hallja, amint Rodica 
nővér azt mondja a portásnak, 
hogy "a parkban találták meg", de a 
baljós mondatot már sehogyan sem 
tudja értelmezni, elképzelni sem 
tudja, kik és kit találtak meg a park
ban és mikor, s csak délben, ébredé
se után, az őt szigorúan figyelő 
doktornőtől értesül arról, hogy 
Evelint meggyilkolták az éjszaka; 
esztelen, érthetetlen módon gyil
kolták meg, gyilkosa lehetett állat, 
de ember is, a torkát harapta át u- 
gyanis, s jól kivehetőek a hatalmas 
metszőfogak nyomai a Spiridon ál
tal annyiszor végigcsókolt alabást- 
romfehér nyakon...

Spiridon tehetetlenül bámul a 
doktornőre és nem ért semmit.

"Készüljön fel, mindjárt itt lesz 
a milícia is!..." — közli vele flegma
tikusán Maja Flitgart s legérzelem- 
mentesebb hangján teszi hozzá —, 
s talán Önt is ki fogják hallgatni, 
őrnagy elvtársi...”

Megfordul és kisiet a szobából. 
Spiridon a csukott ajtót hipnotizálja 
és érzi, hogy ismét bekeríti a feltar
tóztathatatlan, sűrű, hálószövésű 
depresszió, miközben egyre Evelin 
elfúló, gurgulázó torokhangját 
hallja: "még! még...", és azután már 
csak azt, hogy "szeretlek", s talán 
azért sem Hallja meg a kopogást, 
mert Evelin felidézett hangja tölti 
be, a párnán váratlanul szemébe öt- 
lik egy hosszú, kacskaringózó hur
kot formázó vörös hajszála is. A 
kopogás erősödik, de ő nem vála
szol, a hajszálat nézegeti, amely las
san kérdőjellé formálódik a ke
zében, s csak akkor veszi észre ven
dégeit, amikor az ajtó hirtelen kitá
rul, és megjelenik egy köpcös, 
vörös arcú, középkorú milicista- 
tiszt, s mögötte esetlen, magasra 
nőtt, sovány beosztottja, egy patta
násos arcú hadnagy ólálkodik, a- 
milyen ő is lehetett harminckilenc 
esztendeje, szolgálatának megkez
désekor. A tisztet láthatólag az sem 
zavarja, hogy engedély nélkül ha
tolt be szobájába, tagadhatatlan kí
váncsisággal nézegeti őt, aztán res
telkedve mégiscsak elnézést kér a 
tolakodásért, bemutatkozik, kide
rül, hogy Dan Barbu a neve, és mi- 
licistakapitány, a nyomozási cso- 

ort főnöke. Az is világossá válik, 
ogy ő van megbízva evvel a rend

kívüli üggyel. Széket húz Spiridon 
ágya mellé, figyelmesen néz rá és 
mond valamit, de ezt ő már nem 
hallja, akarata kétségbeesetten vi
askodik a mégiscsak bevett gyógy
szerek váratlanul feltámadó hatá
sával, nem kétséges, hogy a gyógy
szerek az erősebbek, mert kezében 
szorongatva Evelin újra hurkot for- 
m;'zó, hosszú vörös hajszálát, elal
szik, s a varázs tabletták ismételten 
visszatérő álmai egyikébe menekí
tik, egy sötét barlangban rohan szö
vésekkel a kezében, denevérek 
csapódnak az arcának, s valahon
nan távolról elmosódottan hallja 
meg Drakula, Gelu hajdani, eszelős 
röhögéseire emlékeztető, végtelen 
hahotájának idegborzoló hangjait; 
aztán huzat kél és elfújja a szövét- 
neket, s ő magára marad a sötétben 
s hallja, amint lépések közelednek 
feléje, de nem menekülhet.
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Hikmet hazatér
Újra itthon, a régi partokon,
újra a Hold ezüstkolompja után igazodom,
hogy végre lefestett rólam a világ,
és cafatokban tépi le rólam a parti szél.

Újra az apró hullámok asszony-nevetése, 
a részeg vér — lám — mégis hazatalált.
Több vagyok magamnál, s a világ is magánál, 
gyíkok sárgászöld nyíl-teste hordja pillantásom széjjel 
a napégette dűlő csomós bokrai közé.
A vége-hossza-nincs köves, forró táj, 
lent a tenger és kék árnyékéres 
öblein a dülöngélő, fehér csónakok.
Nincs Nap, szétfolyt az égen, 
ablakszámy-vitorláin szobám is remegve repül, 
hangok válnak le a kőről, ha hozzáérek.

Tengeri csillagot találtam a homokban, 
az égiek szerény, ötldbú rokonát.
Megérkeztem, és nem lesz több indulás.
Test-köpenyét levetve, akár a szél, a lélek 
időn és téren úgy rohan át.

A szerb határon 
nincs ma átkelés
Én ellakom egy porcelán pohárban 
Egy csárdában, ahol a pulton alszik 
A százkilós, földrengésarcú pultos. 
Ellakom én egy csészealjnyi csendben.

És kézről álmodik a cigaretta,
És szívről egy otthontalan románc.
Ki lát meg engem itt a szerb határon, 
Ki látja meg, hogy nem vagyok sehol.

Egy szemhunyásnyi tér a földem, 
Határ a test, ha nincs ma szerb határ. 
Ahol vagyok, i.em fémek többen,
Ahol lakom, egy porcelán pohár.

Anyám? Apám? És én?
Veszekszik a szomszéd nagy hangon.
Tél van az utcában, ködkóros fények gyúlnak. 
Lassú macska vonul át a gangon,
Falnak fordulok, vagy a falak fordulnak.

Rámrohad az este ahogy ülök itt 
családtalanítva, nagyon-nagyon távol, 
ahogy múltam kétes jövőbe ülepít 
mindent ami arrébb van a mától.

Nem ír otthonról senki mostanában 
vagy nem jön át az otthon a levélen.
Pedig volt már példa, hogy elindultak hárman 
és övék lett a világ, lényegében.
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Hogy mi vonzott s vonz azóta is
A hierapoliszi ledőlt templom. A pálmák 
alatt egy fehér s egy barna teve, harminc fok 
árnyékban. Hitvány otthoni fészkemre gondoltam, 
s a kedvesre, akit öleltem volna, ha lett volna.
Kövekre ültem, fűre, skorpiót és gyíkot kerestem.
Nem tudtam, hol vagyok. Trópusi köpés volt az eső, 
félig se teltek a gödrök, s már sütött a Nap, 
indultunk tovább, balra az ott Niobé köve, majd 
hosszú mérföldekre rá Epheszosz, s fölötte a Szűz kőodúja. 
Nem, nem tudtam, hol vagyok. Bújtam volna bár 
el valahol titokban a ciprusok, romok között, 
valahol a zuhogó, fehér fény alatt 
kariatidának álltam volna bár egy foghíjas oszlopsorba.
Ha tudtam volna, nem lennék újra itt, 
és nem nyekeregnék a tavasz után olajozatlan, 
sorsom tekerőlantja nem lennék,
6, nem koldulnám minden napomtól azt a tenyérnyi, 
apró fénydarabot bár. Valahol a tenger mellett, 
az olajfák alatt örökös vigyorral arcomon, 
a tágasságban valahol megérkeznék.
Terelgetném a mindennapok hófehér nyájait magam előtt.
Nem kellene hajtogatnom reggelente
a nyíló ablak előtt színtelen hangon,
hogy mennyire gyűlölöm a hegyeket s a fenyvest,
a telet, az őszi rozsdálló nyavalygást, a szűk teret,
hogy fulladást okoz a nagy darabokban nyelt
megszokás, és megérteném bizonyára azt is,
hogy mi vonzott s vonz azóta is délre innen,
miért szoros póráz ez az égöv s a hegylánc
az ablakom előtt, a kisbeszédek a vastag kapuk alatt,
rácsuknám az ajtót végleg
s a déli Napot sütném rá tiltó pecsétként,
takarodjon emléke is belőlem
a fenyveseknek s az eget nyaló nagydarab hegyeknek.

Dőlésszög
Bélának volt egy kacsintás pénztárcája, 
azon a nyáron ez teljesen kitöltött.
Míg a verőfényben kavargó por 
lágy köreiben rohangáltunk át- meg át az udvaron, 
s a temetőkerten a hőségben szellemek remegtek át, 
engem csakis a kacsintás pénztárca érdekelt.
Nem volt bolgár-antennánk, 
de volt barna viharlámpa esti áramkihagyásokra, 
szőke fénykör az asztalon, szabadeurópa percegése 
a konyahasarokban, apám-anyám komor két félholdja között, 
s a mély éjszakában én csak arra gondoltam szomorúan... 
Gyanítottuk, hogy zsebében, megannyi kincs között 
Bélának vetkőzős tolla is volt,
rózsás fésűje tán, apja szaúd-arab kamionútjai jóvoltából. 
Nyakunkban szürkült spárgán aranyló rézkulcs, 
míg a nagylányok dekoltázsában, uramisten, 
befelé fordult a kisjézusos piaci feszület.
De engem csak az a hírlapszépség érdekelt, 
aki, ha elfordítod, ledéren rádhunyorít, 
s ha még jobban, kacsint, nevetve hunyja félszemét a szende. 
Mennyire szomorú voltam, ó, hogy nekem csak bottal karika, 
gombfoci, s még golyóscsapágyas görszekérke sem...
Azon a nyáron, haj, a kacsintás buksza lett volna a sikk. 
Rongyos képregényeim markolászva reméltem szerencsét 
Béláá. háza udvarán, az omló téglafal mellett ácsorogva, 
de Béla lenézett kicsit,
és kínai toliamba került, csak hogy egyszer ideadja, 
és kipróbálhassam én is szívdobogva az üdvöt adó dőlésszöget. 
Az a nyár elmúlt, ablakában, tócsáiban olajos szivárvánnyal, 
Béláék más városba költöztek ősszel, és minden oly üres lett... 
Aprócska lelkem sötét bánat feszítette, hogy esélyem se volt; 
s a gyerek, ha felnő sem felejt egykönnyen...
Abból a nyárból csak ez maradt meg, ez a bánat, 
és néhány nyugtalanul átvergődött éjszaka kínja.
Álmomban néha kvarcórám volt, és Béla előre köszönt nekem.
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ANDREI CODRESCU
... nincsen 
számodra 
hely
(Find Your Bed Crowded)
Amikor elhatároztam, hogy 

belépek a gótikus műfajba ma
gam is, a dolog természetesnek 
tűnt. Jogom volt rá, születésem
nél fogva. Végül is Erdély, ahol 
születtem, olyan neveket adott a 
világnak, mint Drakula és Cea- 
sescu. És ez csak két sötét alak 
arról a vidékről, amely bővelke
dik az ilyenekben. Amikor az er
délyi gyerek felnő, számba veszi 
az örökül kapott panteont, kivá
laszt egy alakot magának, és kivi
szi a széles világba. Ez előnyt ad 
a gyereknek, fejhossznyi előnyt. 
Én magam a m agyar Báthory 
grófnét szemeltem ki, aki állító
lag 650 szűzlány vérében fürdőit, 
hogy szépségét megőrizze, és 
biztosítsa halhatatlanságát. Erdé
lyi mércével mérve nem is volt 
valami rémisztő alak. Mondjuk, 
valahol Gábor Zsazsa, Tommy 
Faye Bakker és Jeffrey Dahmer 
között. Szóval életre keltettem 
Báthory grófnét, és elkezdtem a 
könyvbemutató turnét.

Képzelhetik, mennyire meg
döbbentem, amikor kiderült, hogy 
az erdélyi rém nyújtotta vélt fej
hossznyi előnyöm eltűnt. Ponto
san előttem, egy vámpírcsapat 
élén, ott volt Anne Rice. Egy au- 
togram osztáscn egyenesen ko
porsóból pattant elő, menyasszo
nyi fátyolban. Több ezer könyvvá
sárló vámpír várt rá. Ráeszméltem 
akkor, egy szörny nem elég: szol
gáltass okot a népnek, hogy kiöl
tözzön.

Ilyen helyzetben csupán né
hány választási lehetőség létezik. 
Barátom, Barry Gifford indítvá
nyozta, hogy iszapbirkózzak 
egyet Anne Rice-szal a Letter- 
man-showban. "Kapd el a comb
jait!" — jav aso lta . M ásik 
lehetőség, hogy béreljek Bátho- 
retteket, fiatal szüzeket vércsep- 
pekkel a nyakukon, akik Caju- 
lépésben lejtenének mögöttem a 
könyvbemutatókon. Vagy oda le
het csusszantani Bob Dole-nak, 
aki berobbanthatja a tévében. 
Nem rossz ötlet, tekintetbe véve, 
hogy a könyv tízest kapott Bob 
Dole-tól a szex- és erőszaklistá
ján. Továbbá: össze lehetne kötni 
Báthory grófnét O. J.-jel, Susan 
Smith-szel és Jeffrey Dahmer-rel 
— de nem fogom. A legvégsőkig 
megszorongatva bár — az erdé
lyieknek mégiscsak van büszke
ségük.

Paradicsom
(Paradise)
A bibliai Édenkert számomra 

mindig egy vandálkodásért ri- 
mánkodó, hihetetlenül unalmas 
helynek tűnt. Ugyanaz az időjárás 
nap mint nap, semmi szex, semmi 
gyümölcs, semmi gondolat, sem
mi nyelv. Ádám meglátja Évát. 
Éva meglátja Ádámot. Semmi 
mondanivaló. Semmi tennivaló. 
Semmi szia. Semmi viszlát. Csak 
körbe-körbe kereken. Isten örök
ké kémkedik. Megzápultak. Át
mentek záptojásba. Hiba a to
jásokon.

És itt van a Lost Book of Para
dise (A Paradicsom  Elveszett 
Könyve), melyet Dávid Rosen
berg áhított össze régi kéziratok
ból és ősi vágyakozásokból, költői 
tolmácsolása a paradicsomi érze
lemkorlátozás és küzdelem viha
rainak. Rosenberg Paradicso
m ában a term észet virul, leg
alábbis jobban, mint az Évára vá
gyódó Ádám, ahogy a gyümöl
csök és egyebek vágyódnak a mé- 
hekre, rovarokra. Ádám sokáig 
egyedül van, forrná tlanul, tükör 
nélkül, mígnem Éva megjelenik a 
férfi tulajdon elhatározásából, és 
addig danolásznak egymásnak, 
mígnem felbőszítik a gyakorlatia
sabb gondolkodással megáldott 
gyümölcsöket és virágokat, aztán 
magát az Istent is, aki a maga ré
széről kiegyensúlyozott és harmo
nikus kertet áhítván, kirúgja végül 
őket.

A Paradicsom elveszett köny
ve egy ki-a-tettes-fazonú mű, ahol 
Rosenberg detektívként követi 
nyomon a szerzőt az ókori világ 
elveszett városain és könyvtáram 
át. A könyv szerzője egy tudós 
asszony az i. e. IX. századból, aki 
a maga részéről szintén detektív: 
ő a Paradicsom elveszett története 
után kajtat. A Paradicsom kizáró
lag verstöredékekben, dalfoszlá
nyokban és szaggatott vágysi
rámokban leledzik. Végül nem 
más, mint egy szerelmi történet 
két költő-tudós között: az egyik 
kortárs, David Rosenberg, a másik 
ókori, az a nő, aki Rosenberg óha
jából és képzelgéseiből pattant elő. 
Olybá tűnt nekem, miután elol
vastam, hogy a valaha létező Para
dicsom egyetlen szerelmes nóta 
lehetett. A Édenkert egyetlen nóta 
volt. Mégis, az emberek valóban 
hangosabban énekeltek, mint a 
természet összes többi teremtmé
nye, amiért is csenddel, süketség
gel sújtattak, továbbá a virágok és 
vadak nyelvének feledésére ítél
tettek. Büntetésből könyveket ír
nak. És jajveszékelnek az "elve
szett paradicsom" után.

A Coca-cola 
Múzeum
(The Coca-Cola Museum)
Elmen tem az Atlanta-beli Co

ca-cola Múzeumba és tengernyi 
rikoltozó-csivitelő gyerek között 
megpillantottam én is a múltat 
és a jövendőt. Először is, amint az 
előtérben épülésemre közölték: a 
Coca-cola nem csupán egyszerű 
ital. Maga Amerika. Kokainnal 
dúsított energiabombaként in
dult, és első reklámjai önkívület
be hajlóan energikus háziasz- 
szonyokat ábrázoltak, akik egy
másra hágva igyekeztek a töltő- 
á llom ásokra  egy lökéié rt. 
Később a kokaint kivették u- 
gyan, de hagytak benne elegen
dő koffeint és cukrot ahhoz, 
hogy az elkövetkezendő generá
ciók egyetlen ugrással vegyék ér
te a legnagyobb akadályokat is 
akár. 1886 óta a kólareklámok va
lóságos és egyben retusált törté
nelmet írnak Amerikában. A va
lóságos részek ugyancsak eleve
nek: magukba foglalják a viktori
ánus éra maradványait, a Nagy 
Válságot, a II. Világháborút, a ko
rai űrkutatásokat, a rok'nYollt, 
az urbánus gerillamodort. A tör
ténelmet a koffeinszőtte optimiz
mus illuzórikus műcsipkéje ö- 
vezi. Mindez híven tükröződik a 
huszas évek art-nouveau-kop- 
pintásaiban, a harmincas évek 
fasiszta díszleteiben, a világhá
ború stílusos, testhezálló egyen
ruháiban, az űrrakétás-futurista 
koncepcióban, és így tovább. Az 
az Amerika, amelyet a Coca-cola 
adott nekünk, teljesen, őrülten 
optim ista, és m indenekfölött 
energiával teli. Az amerikaiak— 
a Coca-cola szerint — szexibbek, 
gyorsabbak, erősebbek, kemé
nyebbek és sokkalta őszintéb
bek.

Ugyanezeket az értékeket kí
sérelték meg a kommunista ideo
lógusok is belesulykolni az if
júságba — eredménytelenül. A- 
miből is kitetszik: kokain vagy 
koffein híján a szavak olyanok 
csupán, mint a tojás só nélkül, 
seggreesés grimasz nélkül, ivás 
kortyok nélkül.

Á Coca-cola Múzeum hiány
talanul végigvesz m indent a 
Norman Rockwell-nosztalgiától 
az űrkori futurizmusig. Mind
eközben magáévá teszi a világot. 
A töltőállomásokat számbavevő 
bemutatókon patakokban foly
nak a papírpoharakba olyan eg
zotikus kólafajzatok, mint pél
dául a Lichee Nut Cola. A köly
kök teljesen be vannak sózva, és 
úgy köpnek az idegennyelvű kó
lára, mintha harmatcseppek vol
nának. A padló ragad, a gye
rekek fülig telve koffeinnel. A 
dolgok jól állnak.

Dr. Ábécé
(Dr. Alphabet)
Dr. Ábécé kalandjai (The Ad

ventures of Dr. Alphabet), írta 
Dave Móricé, alcím: 104 rendha
gyó módszer versírásra osztály
teremben és a társadalomban. 
Mély m eggyőződésem , hogy 
amennyiben az emberek követ
nék Dr. Ábécé receptjeit, nemze
tünk számos problémája megol
dódna.

Vegyük például a vakverset. 
1977-ben Dr. Ábécé tíz órán ke
resztül írt bekötött szemmel egy 
m űvésze ti fesz tivá lon , a 
Pennsylvania-beli New Hope- 
ban. Ámint később elmondta: 
"sokkalta fogékonyabb voltam a 
hangokra, szagokra és párbeszé
dekre". Nem volna pompás, ha 
volna nekünk egy 'Nemzeti Vak- 
versíró Napunk"? Senki sem 
használná a számítógépét, csak 
az orrát, fülét, ujjait.

A doktor másik ötlete a ver
sing, azaz a saját, vagy másokon 
lévő pólóra való versírás. Ez nem 
olyan, mint a gyárilag fölirato- 
zott póló: ez a saját lírád a tulaj
don ruhádon. Senki sem kaphat 
el, ahogy a michigani Pamela 
O'Learyt akarják elkapni mos
tanság, mert a rendszámtábláján 
4RU486 áll, ami történetesen egy 
francia magzatelhajtó gyógyszer 
neve is egyben. Az állam adta 
neki ezt a rendszámot, most meg 
visszakéri. A versingedre te ma
gad adod az engedélyt, és — ha 
nem tévedek — senki se veheti le 
rólad. Kivéve az IRS -t persze.

Dr. Ábécé továbbá javasolja a 
Rolodex-verset. M inden nap  
újabb sort írsz a Rolodexed lap
jaira, és csekély egy év alatt szá
mos versed lesz majd, amit át
forgathatsz, ha netán olvasni tá
madna kedved. Hát nem sokkal
ta jobb ez, mint szokás szerint 
átpörgetni a Rolodex lapjait és 
savanyú-nyomasztóan volt ba
rátok nevére, lecsúszott üzlettár
sak adataira, és olyan emberek 
neveire bukkanni, akikre már 
nem is emlékszel?

Nem sorolhatom föl Dr. Ábé
cé összes ötletét, de álljon itt né
hány közülük: szóháló, ötcentes 
favers, verscső, betűgalaxis, kar
tonlapok. A legjobb az, hogy 
nem szükséges gyermeknek len
ni ehhez a játékhoz. Változtasd 
meg az életed Dr. Ábécével!

IRS = Internal Revenue Servi
ce. Állami adóhivatal (ford. megj.).

KUDELÁSZ NOBEL 
fordításai

Az esszék a szerző The D o g  
W ith  th e  C h ip  in  h is  N e c k  (Pica
dor USA, 1997) című könyvébdl- 
valók.i ' tR É N v  M ú m n
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT

Nagytakarítás avagy kísérlet 
a "töredezettség megszüntetésére"
Hősünk csupán egy dologban tért el 

összes többi embertársától: imádott nagyta- 
karítani. Am ez a szintagma nem fejezi ki 
elég árnyaltan az igazságot, ezért: mániákus 
nagytakarító volt. Furamód a szónak — egy 
bizonyos határig — pozitív értelmében: 
mindnyájan tapasztaltuk már, milyen ter
hes, mikor a "sok kacat, ócskaság, évek óta" 
összegyűl. Áttekinthetetlen káosz bandzsít 
vissza ránk, nem tudjuk egyből megtalálni a 
K.-tól kapott kikosarazó levelet, vagy azt a 
csikket, mely valamikor első szál cigarettánk 
volt. És még sok egyéb indoklása lehetséges 
a terhességnek. (Nem kapjuk meg a — vajon 
lejárt? — terhesség-tesztet.)

Ezért az ember olykor nekifog átválogat
ni, hogy most ő mindent eldob, ami nem 
használható semmire: hősiesen hatalmas ku
pacba gyűjti a lim-lomokat. Még csak az át
válogatás (ahogy eufemisztikusan nevezi) 
felénél tart, de már előre orgazmál a kéjtől, 
hogy milyen érzés lesz majd egyetlen hatá
rozott kézmozdulattal mindent a kukába 
vágni. És itt következik be a baj: az ember 
megunja, belefárad. Belefárad abba, hogy el
döntse, mit és mit ne, hogy eldöntse, ezt 
miért, azt meg miért ne, hogy mindegyre 
újradefiniálja m agának a hasznosság és 
használhatóság fogalmát. Ilyenkor egy, már 
kevésbé határozott kézmozdulattal mindent 
visszarakosgat a poros dobozokba (vagy ki
szedegeti a kukából, és lelkiismeret-furda- 
lással telten kisimítja első szerelmes levele 
utókornak tartogatott másodpéldányát), az
zal a homályosan eltökélt elhatározással, 
hogy majd jövőben, akkor tényleg rászánja 
magát, addig úgyis elválik, mennyire fontos 
ez, s mennyire nem kell már az.

Hősünk azonban sosem állt meg ennél a 
pontnál. (Azért lett [ekkora] hős.) Egyszer — 
véletlenül, fáradtság okánál fogva, ki tudja 
— túlhaladta e fázist, az egész kiválogatott 
kupacot eldobta. És látá, hogy ez jól van így. 
Nem fáj, nem hiányzik, nem kell. Nem is 
emlékszik rájuk, sosem keresi életre-halálra, 
hogy aztán hideg verítékben úszva rádöb
benjen: "A kurva életbe, ezt eldobtam!" Ezen 
első alkalom után már tudta: nincs megbá
nás, nincs az eldobott dologgal való szomor- 
kodásos veleálmodás. Ő csak azt érezte, 
hogy minden nagytakarítás alkalmával egy
re áttekinthetőbbé válik tárgyi emlékeinek 
tárháza (mert szerinte az igazi emlékek 
úgyis az agyban élnek tovább), s örült annak, 
hogy egy esetleges kérésre maximum egy fél 
perc alatt elő tudja venni első tüdőröntgen
felvételét. ("Tényleg, fog nekem valaha kel
leni az első tüdőröntgen-felvételem ?!", 
kérdezte magától, a következő nagytakarí
táskor.)

Ha nem olvasta volna valahol azt a bölcs 
mondást, hogy "könyvtáramat évente meg
válogatom, és a szükségtelen darabokat el
dobom, vagy antikváriumba adom. Én a 
folytonos apasztás híve vagyok." (nem tud
ná pontosan idézni, de íme, a lényeg), akkor 
ő maga is rádöbbent volna erre, nem kell 
tehát meglepődni, ha antikváriumok polcain 
és kukák mélyében hősünk monogramjával 
találkozunk a könyvek első oldalán.

Nem csoda hát, hogy pár éven belül csak

a legszükségesebb dolgokkal rendelkezett, 
és tökéletesen boldog volt, elégedett nyuga
lommal gondolt arra, hogy "egy hirtelen ki
törő polgárháború esetén egy utolsó vá
logatás után három bőröndben magammal 
tudnék vinni mindent, mi nekem kedves és 
szükséges". (Nem volt eseménytelen az éle
te, olvasott is eleget, de amit egyszer elolva
sott, azt megjegyezte, emlékei felidézéséhez 
pedig nem volt szüksége tárgyakra — gyak
ran mondogatta: "Nem az az óvszer fogja 
visszaidézni a szüzesség elvesztésének hódí
tó érzését, melyben a nagy pillanatok alatt 
szorongott dicső péniszem — nekem kell 
bennem lennem..." Amint az látható, agya 
emlékező tehetségében azért bízott egy csi
petnyit — mindenesetre nagyobb mérték
ben, mint poros óvszer-dobozokban.)

Igen ám, de a boldogság szűnni kezdett, 
mikor a következő évi nagytakarításkor 
(melyet már szervezete sürgetett, annyira a 
vérévé vált) egyszerűen nem volt mit eldob
nia, annak a veszélye nélkül, hogy agya ide, 
emlékezés oda, önmagát meg ne csorbítsa 
ezzel. Napokig kínlódott, pótcselekvés nem 
akadt.

És akkor jött az az ötlete, amiért ez a 
novella is íródott: a virtuális, agyi, emlékházi 
nagytakarítás felé való első és távoli lépés
ként az ismerőseit fogja megtakarítani!

"Jesszus, be fasza ötlet!", kiáltott fel, és 
nem győzte dicsérni a szerzőjét a gondolat
nak, ki ő volt (jómagam — másik szerző — 
csak cifra szolga). Mert valóban voltak ko
pott, töredezett, semmire sem jó ismerősei. 
"Töredezettség megszüntetése", adta ki a pa
rancsot, mint a Windows, de előbb még gon
dolkodott, azaz körü lírásokat és szó- 
romlásvirágokat keresett ezekre az emberek
re. Ezekre az emberekre, akik alig hallhatóan 
és bizonytalankodva köszönnek: hősünk sej
ti ugyan, hogy ki az elhangzott köszönés 
kibocsátója, de csöppet sem biztos ebben, 
miáltal az ő köszönése sem túl harsány, mert 
bizisten, nem tudna mit mondani, ha esetle
ges széles mosolygású üdvözlet után hozzá
lépne a töredezett ember, és azt kérdezné: 
"Jó, jó, de honnan ismerjük egymást?" Ezek 
a félig-ismerős alanyok semmire sem jók: 
pénzt nem lehet kölcsönkérni tőlük, legfön- 
nebb egy tüzet, de minek, hiszen neki is van 
öngyújtója. Udvariasan mosolyogni kell, ter
hes és idegesítő az egész, beszélni nemigen 
van miről, legfönnebb az időjárásról, de mi
nek, hiszen neki is van szeme, és ha lehunyja, 
hát bemondja a rádió. Kellemetlen összezár
va lenni az ilyen alakokkal, kínos a csönd, de 
nevetséges a beszélgetés, hamar elfogy az 
oly csodálatosnak és tágasnak látszó élet 
összes apró, felületes és hétköznapi társal
gásra kiválónak mutatkozó témája, s a többi 
néma csönd, ahdgy Shakespeare mondta, s 
akinek sok ilyen ismerőse volt, igaz, ő is 
végezhetett nagytakarítást, mert a megbán
tott töredezettek halála után, bosszúból, csak 
Frands Bacon néven voltak hajlandók emle
getni.

Pont úgy ráfér az ismerősi gárdára a 
nagytakarítás, mint az emlékekre, döntött 
tehát hősünk, és neki is látott.

Csakhogy itt hirtelen felléptek azok a

problémák, amelyek a botcsinálta emlékvá
logatókat is gyakorta emésztik: nem volt 
könnyű— sőt, néha lehetetlennek látszott — 
eldönteni, hogy ki van a kifele forgó és for
gató ismeretségi kör peremén, ki a közepén, 
és kik azok a válogatott cigánylegények, kik 
egész közel, egyes számú elektronpályaként 
forognak hősünk atommagi személye körül. 
De ha fixálódik is a peremen lévők névsora, 
és ennek következtében kirepülnek az éter
be, messze hősünk magos vonzerejétől és 
elektronkötésétől, ki mondja meg, hogy a 
középen levőkkel, akik most már a peremre 
sodródnak, mint a József-család, mi legyen: 
repüljenek ők is (s ha igen, meddig mehet ez 
így?), vagy tartassanak meg a következő ta
karításig? 'Meg fognak tartani", csapott az 
asztalra hősünk, és gyakorlatias esze máris a 
gyakorlati kivitelezés hogyanja körül for
gott, igen nagy sebességgel. "De mégsem! 
Csupán huszonöt ismerőst tartok meg és 
kész!", ugrottak hirtelen vissza gondolatai az 
előző témára olyan gyorsan, hogy még mi is 
alig tudjuk követni. A számok embere volt. 
Igen. Ecce, a homo happycus: három bőrönd 
és huszonöt ismerős! Apasztás: go ahead! 
(Angolosan!)

("És mi legyen azokkal, akiket csak te 
ismersz: Cézártól a bemondónőig?", kakas
kodott az elme kisördöge, hősünk erősen 
fészkelődött, gondolkodott nagyon, mint az 
isten. M ivel én ismerem őket, én vagyok 
fönn, tehát én vagyok a főnök. Ők meg a vice, 
illetve a vicék. Elméletem csupán viceversa 
esetben érvényes, tehát minden ismert alak 
csak akkor röpül, ha ő is némileg konyítja 
kilétemet, és felismerni véli arcomon egy 
hajdanvolt alig-ismerősének vonásait, ki én 
valék. Cézárékat megtartom, elférnek végte
len elmémben.")

Mégiscsak nehezen kivitelezhető egy 
ilyen horderejű terv. (Igaz, hősünkben felme
rült: "Már az is elég, hogy én ezt így eldön
töttem, nem kell azt az érintettek tudo
mására hozni!", de a negyedismerősök rop
pant rámenős emberek voltak, makacsul űz
ték tovább az eszüket, és köszöntek, ha 
kellett, ha nem, illedelmesen, bizonytalanul, 
maflán, továbbra is.) "Valahogy mégis rájuk 
kell döbbentenem szörnyű igazságomat!", 
elméskedett a mester, és a legegyszerűbb 
megoldást választotta: nem köszönt vissza.

Egy idő múlva azonban kiderült, hogy ez 
nem jó módszer, mert a szembejövő kitaka
rítottak, azt gondolván, hogy hősünk süket 
vagy félig vak, hangosabban és bátrabban 
reccsentették rá "Jó napot!"-jaikat, némelyek 
annyira hangosan, hogy felmerült a veszély: 
bizalmaskodásukkal a huszonöt kiválasztott 
valamelyikének helyére és babérjaira törnek, 
így, megijedvén, hogy sikertelenség fogja 
koronázni nemes elhatározását, tett egy mé
la és pár napig tartó kísérletet arra, hogy a 
levegőbe nézzen, vagy ábrándosán az égre, 
földre, zsebébe vagy tenyerébe, de csak erő
södtek a köszönések, most már határozottan 
és felháborodottan, szinte követelőzve, szin
te számonkérőn.

"Ez így nem mehet tovább", mélázott, és 
eltökélte: ő lendül támadásba.

Következő aligismerősét meglehetősen 
kellemetlenül érintette, mikor a szerinte be
csületes és illedelmes, jólnevelt és minden 
félig-ismerősi viszonyt kielégítő, közepes 
hangerejű "Jó napot!”-jára hősünk ekként 
fortyant föl:

» » >  » » >
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» » » » >
— Mi van, bazmeg, hülyéskecc, ged?! 

Köszöngetünk összevissza mindenkinek, 
mint bolond a faszának, a kurva anyád, öté
vesen játszottam ilyent utoljára, jó móka rö
högni, az istenit a belednek, azon, hogy a 
becsületes polgárember ijedten kapkodja azt 
a szerintetek idétlen fejét, ha köszönést hall, 
hogy visszaköszönjön?! S há' mit lát ilyenkor 
a becsületes polgárember?! Azt látja, baz
meg, hogy röhögnek meglepetésén, mint 
frissen fogott oroszlán az idomáron, na taka
rodj el innen, azt a hétszentségedet, te m o  
lesztátor, te, pemahajderménkű üssön beléd, 
nem szégyelled magad? Bazmeg!", tette hoz
zá, és elégedetten látta, hogy a gyűlölt félig 
ismerős megszeppen, elbizonytalanodik, to
pog, krákog, bocsánatot próbálna kérni, de 
már azt sem mer, annyira nem ismeri ezt a 
vele szemben álló, üvöltő — talán más város
ból való? — idegen vadembert, majd sürgő
sen elkotródik, és soha ezután még csak 
feléje sem néz többet, mikor mellette kabátja 
hajtókáját a szeméig felhúzva elrohan, nem 
zaklatja őt többé szükségtelen köszönések
kel, kínos beszélgetésekkel villamoson való 
esetleges együtt utazások alatt, melyek órák
nak tűnnek, és azok a kurva piros lámpák!

Szóval aprított és apasztotta a törmelék
ismeretséget, annak rendje és módja szerint, 
nem lacafacázott, mindenki menekült, senki 
sem merte zaklatni oktalan locsogásával, s 
hősünk végre nyugodtan kezdhette elfeled
ni, kitakarítani a semmirekellőket agya reke
szeiből, s még boldogabb volt, mint azelőtt.

Ájn egyik nap megtörtént az a kellemet
lenség, mi dugába döntötte egész tervét, és... 
na, de lássuk.

Egy utazópartnerhez-sim ulós, zsúfolt 
villamosúton történt, hogy hozzádörgölő- 
zött egy ötödismert arc. "Jó napot, hogy vagy, 
mint vagy?", kérdezte, s unalmas válaszra 
várva hosszan nézegette a mellette álló nő 
izzadt hónaljszőrzete közül kikandikáló bi- 
bircsókot. Hősünk rutinosan elmondta fent 
ismertetett mondókáját, és várta (már kissé 
unta is) az arc jól ismert elvörösödését, a 
zavart és megsemmisült máshova bámulást 
(esetünkben a bibircsók behatóbb tanul
mányozását), a gyors (és villamosi lehetősé
gekhez m ért) eltávolodást. De nem ez 
történt. Illető visszakérdezett (hogy miért 
nem sértődött meg, miért nem omlott össze, 
satöbbi, az úgy hősünk, mint jómagunk szá
mára örökre titok marad):

— S hogy szolgál a kedves egészséged? S 
a család? S az ő kedves egészsége? Hm, szép 
időnk van, talán esni fog, de ki is süthet. 
Kisüstihet, hehe, nem igaz?! S hogy megdrá
gult a kenyér, de régen találkoztunk, öreg 
pajtás, nem is emlékszem rád, illetve arra, 
hogy hol találkoztunk, nem tudod véletle
nül?

Hősünk annyira megdöbbent ezen, hogy 
azt ábrázolni lehetetlen, gyenge ahhoz az én 
billentyűzetem. Csak annyit mondhatok, 
hogy zavarában, félretéve édes anyanyelvé
nek minden körülírásos — s ettől szép! — 
kifejezési lehetőségét, ekként válaszolt:

— Ha jól emlékszem... ha jól emlékszem, 
akkor a '78-as kocalovagló versenyen, igen, 
bizony te voltál a győztes (vagy a vesztes?), 
kösz jól vagyok, a család nemkülönben, sze
rintem sütni fog a nap, de eshet is, az biztos, 
de jópofa vagy, a kenyér, az semmi, de a tej, 
a tej, a drága, hát örülök, hogy találkoztunk, 
régen beszélgettünk...

Bűz a lételem
Kiseszmét futtatnék a bűzről. Egy kis 

eszmét. Az emberiről, mert oly emberi. 
Ám a bűz nem futtatható, csak némely 
lepattant utcalányok esetében. Ezt figye
lembe kell venni a derbyn.

A bűz büdös, de nem  azonos a bűddel, 
ami büdös, azaz tkp. a bűd a büdös, a bűz, 
az bűzös. Kérlelhetetlenül, m int a logika. 
De nem  olyan száraz, igaz, nem  is nedves 
(csak némely lepattant utcalányok eseté
ben), állaga nincs, s ez így van jól, mert ha 
volna, összekuszálódnának az érzékek. 
Valami bűzlik, m ondanák az ujjúkkal ér
zékelő vakok, ésígytovább, ésígytovább.

Sokat írtak m ára bűzről, sokan, kényes 
téma-mivolta, mivanna ellenére is. Volt, 
aki jókedvűen, volt aki iszonnyal, volt aki 
ódát (Óda a bűzhöz). Van egy könyv, mi 
róla szól, néki szenteltetett. Keresik, a bá
beli bűztár m inden rekeszében (Borges is 
bűzlik már...)

Kábé ennyi. Érdekes lenne azonban to-

Sárosi Csaba rajza

vább merengeni, mert mégiscsak egy ko
m olyabb (intellektuális!) tevékenység, 
sokkal komolyabb például az egyszerű, 
állati, földi bűzlésnél. Ilyenkor az ember 
felemelkedik, s képes saját szagát sem é- 
rezni már. "A felhőkben járok, orrom  csak 
mennyei illatokat érez".

A csecsemő is (mily fura!) bűzlik, m int 
állat, pedig még mennyire friss és elhasz- 
nálatlan. Nem  csoda, hogy az lesz belőle, 
mi, emberek?

Mit lehet tenni ellene? Kell-e egyálta
lán tenni ellene? Rokon értelmű szó u- 
gyanis a tenyészéssel, s így m ár ked
vünkre való, nemde? A nyelvtörténet is 
bűzlik

Az olvasásban is bűd van, olvasás köz
ben is büdös van. Büdös tehát a meló min

denkinek, de főleg a filológusoknak, a- 
hogy m ondták illatos emberek, nem  egé
szen alaptalanul, m ert aki dolgozik, m eg 
is izzad. A nemes szag.

Hát, kérem... talán ennyit ma erről a 
roppant érdekes témáról. Mert mit is le
hetne még elménckedni róla?

Nem  sokat. Talán majd ha a könyvet 
m egta lá lják , ta lán  akk o rta lán . A kkor 
majd, ha majd megjelenik a könyv, majd 
akkor...

Érdekesek a szagok, s a kutyák is. Örül
hetnek az állatvédők. En m indig felisme
rem a saját kutyám  szagát. Meg a halam ét 
is (roppant jellegzetes). S a vadgesztenye- 
illatról is m agam  magam. Kedvesemnek 
viszont illata van, m ert én úgy érzem  az 
én orrommal. (Akiknek füleik vágynak, 
hallják, és akiknek szemeik vágynak, lás
sák, s orrukkal nem különben tapasztalja
nak.) Mert ilyen relatív dolog ám  ez, ezám, 
szezám. De ha ilyen relatív dolog ez, vajon 
beszélhetünk-e a m ozdulatlan m ozgató 
bűzről, m int őstényező lényezőről, értsd 
bűzölőről? Talán igen, ne firtassuk, m in
denesetre a bűzölő az bűvölő, ha a kedve
semről van szó, m ert illat az, mennyei, 
csak meg ne kaparintsák ottani hatalmak. 
Bűzlik ez a m ennyei-sz to ri is. Illetve 
mennyei esszé, a bűzről. Esszémefuttatás.

Új szavak, új szavak! Örökké csak a 
bőcsködés, s a leszarás, s a nyelvi norm ák 
alaptalan semm ibevétele (vö. Kazinczy 
aranyér-problémái). S am úgy is, állítólag 
az ember szájában sokkal több baktérium  
él, m int az em ber seggiben. Na tessék, 
nesze neked, reggeli szájszag! Enyhítsd 
kávéval és cigarettával! Mily alja téma, 
mily antim agasságokban kúm yalás (kú- 
szás&számyalás). Homlokon, m on hom- 
loque, tiszta hom lokom on legyintett a 
múzsa mostan. Büdös a m úzsa, de ettől 
finom. Hajh, sajth.

De visszatérve: a kedvesem nek leg
alább ötféle illata van. És ez itten tényleg 
az ellenpélda, ti hitetlen, bűzberögzött 
emberek, keressétek m eg saját kedveseite
ken ezt az öt illatot, hogy létetek m agasba 
emelked hessék, és ne csak őrült bűznya
lábnak lássátok azt, hogy legyen hová m e
nekülni azoknak a tom pa, horgas, sem
milyen szétvert, lapos, hegyes, hosszú or
raitoknak! És meg ne orroljatok rám! És ha 
megorroltok, ne bántsatok, ha majd m ind
két orrlikammal kancsitok, ne reszeljetek 
torm át, úgy se érzem, kedvesem ből vissza 
ne rántsatok. H át igen, a dicsőség így m ú
lik el, legjobb a m úm iáknak, mert ők m ár 
nem. De m ink még igen, erősen igen! (és 
az öt illat az öt érzékeknek az ő metaforá- 
jok — akik nem vették volna észre —•, az, 
ahogyan egym ást [ötjérzékeljük.)

Jól van. Mára elég. Testam entum om at 
hallottátok. A szagok: leírva. A bűz: meg
írva. H átravan még: a világ. (Míg fel nem  
zárkózik... akkó' aztán m ehetsz, kőtő!)

Nem  baj. Aki olvas, az: vágja ki a szőrt 
az orrából! De azután fürödjön! Aztán 
aludjon! S reggel... nos, reggel m egnézheti 
magát... (Eredeti, komázós verzió, az öncen
zúra előtt:)

S reggel... nos, reggel baszhatod...
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SZŐCS ISTVÁN
Gyávaság, vagy stréberkedés, önáltatás, 
vagy bagyulaság a jelenkori magyar 
történelem-szemlélet f,érték pardigmái”?

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

(II., befejező rész)
"A nép nem egytípusú, hanem több típu

sú közösség" — írja Noszlopi László A világ
nézetek lélektanában. — "... óvakodnunk kell 
a merev dedukcióktól és jellemtani moniz- 
mustól. Nem szabad azzal az előfeltevéssel 
nekiindulnunk a vizsgálódásnak, hogy vala
mely népközösség jelleme okvetlenül egyet
lenegy  a la p tu la jd o n sá g ra  vezethe tő  
vissza"... Szükséges egy ilyenfajta magya
rázkodás előrebocsátása, amikor nagy lélek- 
zetet veszünk ahhoz a kijelentéshez, hogy a 
magyar: nem katonás nép; minden milliószor 
súlykolt jellemzés vagy vallomás ellenére; a 
magyar: nem katona nép; soha sem volt, sőt, 
nem is szerette soha a katonáskodást.

Ez m indenképpen m agyarázatra szo
rul, m ivel oly sokat emlegették az ellenke
zőjét, sőt szükségesnek látták még har
colni is a "magyar militarista szellem" el
len, ami pedig  — sohasem  volt! Előre kell 
bocsátanom, m indez nem  negatív jellem
vonásokból fakad, nem  az egyének sze
mélyes bátorságának hiányából — úgy 
értem , hogy nem  túlnyom óan tömeges hi
ányából; jellemző, hogy a népnyelv gyá
vaság alatt régen gyengeséget, "erőtlen
séget" értett...

N ézzük legelőbb a tényeket. A m a
gyarság hajdani katonai hírnevét először 
a kalandozások korának teljesítményei alapí
tották meg; majd a korai Á rpád-kor védel
mi háború i, melyek nemcsak a besenyő, 
úz, kun tám adó hullám okat őrlik fel, ha
nem  majd félévezredre letörik a német 
császárok nagykárolyi ambícióit a Kár
pát-m edence m eghódítására; ugyanígy 
kitolják Bizánc és utódai expanzióit a tér
ségből, ugyanannyi időre.

Azonban m ár ekkor is feltűnő, hogy a 
m agyarság nagyszabású tám adóhadjára
tokba többé nem  fog; m ondhatnánk, tör
ténelm e során "soha többé". A pápa un 
szolására vezetgetnek ugyan a királyok 
kisebb-nagyobb hadjáratokat bogumilok 
s hasonlók ellen, de a sok észak-balkáni, 
kelet-galíciai (azaz halicsi) cseh-morva- 
osztrák viszálykodás "a szomszédság ne
vében" zajló, többnyire dinasztikus há
b o rú sk o d á s , v ag y  g az d asá g i jellegű; 
"vámháború" (Velence-Dalmácia); de ma
ga a nemzet, vagy pláne az etnikum hódító 
vállalkozásokra nem indul; m int ahogy ezzel 
szem ben teszi az egész középkoron át a 
ném et, a francia, majd a spanyol, és az- 
orosz, és a török. Mi sem  jellemzőbb, hogy 
a nagy keresztes hadjáratokba a m agyar
ság nem  száll be. A II. Endre 1217-es had
jára ta  a p áp aság  á lta l k ikényszeríte tt 
"korlátozott mértékű" hadviselés, igazán 
nem  lehet népháborúnak nevezni.

A király és a nemesség, vagy a király 
és a székelység viszonyát is állandóan az 
osztozkodások szabják meg: milyen szá
zalékban, m ennyi ide ig— legfennebb? —

kell a királyt külföldi hadi vállalkozásba 
elkísérni? Főleg: nem  elkísérni? A Névte
len Jegyző szerint m ár Álmos is fogadott 
orosz íjászokat, István német lovagokra 
alapoz, II. István állandó gárdája bese
nyőkből állott, II. Géza mozlim íjászokat 
tartott — böszörményeket —, s kérdés, 
hogy a hosszú időn át a királyi lovasság 
gerincét alkotó kalízok csak vallásilag, kul
turálisan különböztek-e a magyarságtól?

Végig az egész középkoron át: Nagy 
Lajos skót íjászokat szerződtet; Mátyás 
német, cseh, szerb zsoldosokat. Habsburg 
királyaink németjeik mellett bő számmal 
foglalkoztatnak vallon, francia, spanyol, 
olasz zsoldosokat; nagyobb számmal, ma
gyar eredetű katonaság csak az abszolu
tizm us korától vesz részt a királyi se
regben , am ikoris adók ive tés-szerűen  
újoncoztak: "kötéllel fogták" a katonát.

Olyanszerű hivatásos zsoldosrétegek, 
akik kenyérkereső foglalkozásként űz ték  
volna a katonáskodást külföldön is, m int 
m ondjuk a vallonok, vagy baszkok, kasz- 
tíliaiak, vagy svájciak, vagy kozákok, a 
m agyarság körében állandóbb jelleggel 
nem  jöttek létre. A hajdúságot és a végvári 
katonaságot az alakította ki, hogy a délvi
déki m agyarság nagy tömegeit a török 
hódítás földönfutóvá tette; a Rákóczi-kor 
után katonáskodó életformájuk véget is 
ér. Ugyanúgy, csak az amnesztiában nem  
részesült, vagy az azt el nem fogadó ku
rucok huszárkodtak idegen zászlók alatt, 
amíg ki nem  öregedtek Az 1848—49-es 
szabadságharcosok emigráns csoportjai, 
am ennyiben tovább katonáskodtak, ezt 
főleg politikai indíttatásból teszik, mint 
O laszországban , A m erikában, esetleg 
még Törökországban is, de zsoldos élet
forma közöttük sem alakult ki.

Ám nemcsak a kenyérkereset-szerű 
katonai életforma nem jellemző a m agyar
ságra, hanem  a nemzeti fanatizmus táp
lálta hódító, vagy megsemmisítő célzatú 
"szentháborsúkodás" sem  A magyarság 
szomszédaiban, vagy például szász hon
fitársaiban is m ár a XVII—XVIII. század
tól felmerülnek a m agyarság részleges, 
vagy teljes kiirtására törekvő tervek; m ár 
I. Lipót is égettet el ilyen eszmét népsze
rűsítő könyvet, de nem  ism erünk olyan 
programokat, vagy vállalkozásokat, ame
lyet m agyar népesség készített volna más 
nemzetiség lakta vidékek népirtására.

Az is jellemző, hogy annak idején a 
délszláv, a román, s már a szász lakosság 
is nagy készséget m utatott arra, hogy be
lépjen határőrezredekbe; az I. Lipót által a 
"világ legharciasabb nezetségének" neve
zett székelység viszont véresen ellenáll a 
hivatásos katonáskodásnak.

A magyarellenes intrikák, uszítások, 
rágalmazások az utóbbi háromszázötven 
évben szüntelenül ilyen érvekkel operál

nak, hogy: a m agyar türelmetlen; lázado
zó; békéden; izgága; agresszív; akár a bé
csi udvarban, a frankfurti birodalm i gyű
lésen, akár Párisban, Londonban, a kisan- 
tant politikában, M oszkvában, egészen a 
legú jabb  s tra ssz b u rg i bead v án y o k ig , 
ugyanezt a dallam ot fújják. Különösen 
azért elgondolkoztató ez, m ert nem  isme
rünk olyan történelmi esem ényeket az ál
lam alapítás után , am ikor a m agyarság 
kezdem ényezett volna agressziót etnikai 
alapon. 1848-ban júniusában indul a Dél
vidéken a szerb tám adás a m agyar kor
mány és lakosság ellen; szeptem ber elején 
a nagyszabású horvát hadjárás; október 
elején az általános rom án és szász népfel
kelés Erdélyben a m agyar forradalom  el
len; és csak ezután kezdenek m ozgolódni a 
székelyek és veszik kom olyabban a véde
kezést a forradalmi csoportok.

Soha még nem  oszlattak fel, nem  e- 
resztettek szélnek olyan könnyen hadse
reget, m int Károlyiék 1918-ban. A ma
napság folyó "haderőreformok" vitái kap
csán egy neves budapesti színházi ember 
azt javasolta, hogy ne is legyen m agyar 
hadsereg: ha majd esetleg m egint "ellen
ség" vonul be az országba, fogadják fegy
verte lenü l, m osolyogva, kihajtott ing
gallérral... A z  ostoba (vagy álnok) széplé- 
lek megfeledkezni látszik róla, hogy mind 
ez m ár voltl És nem  vált be.

Utoljára például 1944. m árcius 19-én; 
am ikor a "trampli, parasztos, pohos u- 
rambátyámos" M agyarországra begyűrű
zött Európa: rugalm asan, d inam ikusan, 
fényes lak k csizm ák b an , vá llsz íjasán ; 
Mercedesek, Volkswagenek végtelen ára
datával, és az idejüket m últ méltóságos 
uraim ék kezéből kiragadták a korm ányt 
az O bersturm bannführerek és Siemens 
vezérigazgatók; és m ilyen jellemző, hogy 
a H arm adik Birodalom teljhatalm ú kép
viselőjét, a Führer személyes m egbízott
ját, aki létrehozta és beiktatta a nácicseléd 
Quisling korm ányokat, m egszervezte és 
lebonyolíttatta többek közt a deportáláso
kat, sem magyar, sem  szövetséges, sem  
angolszász, sem szovjet, sem  ném et bíró
ság ezért nem  vonta felelősségre (kapott 
ugyan pár évet valami m ásért, hadifog
lyok rabszolgam unkásként alkalm azásá
ért, vagy hasonlóért.) Sőt, a hetvenes é- 
vekben az Élet és Irodalom ban Gosztonyi 
Péter bájolgó hangú interjút készít vele. 
Ugyanakkor, amikor... hibásnak találtat
tak a vészkorszakban tolató vasutasok és 
a járdaszélen derm ed ten bám észkodó "ki
hajtott fehér galléros" békeszeretők is.

Az évtizedek során jó nehény újságcik
ket írtam  erről az Ö dön von Weesen- 
meyerről (ha így helyes egyáltalán írni a 
nevét), s m ikor láttam, hogy ez senkit sem  
érdekel, egy sereg címre levelet is. Egyet
lenegy választ kaptam  m indössze, Len
gyel László nevű publicistától, hogy: jé, 
tényleg; nem  egy szép dolog ez; de azért 
legyek nyugodt, vannak még, akik szin
tén rossz vélem ényt táplálnak eme Biro
dalm i Főmegbizott iránt..., ha nem  is fel
tűnő módon.

Ezzel egyidőben m egpróbáltam  szó-
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vátenni egy ügyet a másik szélről: Somogy- 
vári Gyuláét. O valaha a pesti rádió fej
lesztő-szakem bere volt, középszerű há
borús regényeket írt (A  hadtest hű marad; 
Ne sárgulj, fűzfa, a Pirossapkás kislány); egy 
szép családtörténeti regényt M agyaror
szágra telepített sváb őseiről (A  Rajna köd
be vész); és nagyon rossz hazafias verseket 
"Gyula diák" néven. Am ikor a II. zsidó 
törvényt a pesti parlam entben megsza
vazták, talán az egyedüli volt, aki ellene 
szólalt fel; am ikor Ribbentrop Pesten járt, 
tüntetést próbált összehozni ellene; am i
kor a Náciajrópa begyűrűzött M agyaror
szágra, illegális rádióadót szervezett; el is 
vitte aztán a Gestapó; Dachauba. Amikor 
onnan hazajött? Rákosi pajtásék azonnal 
lecsaptak rá, internálták valahol a H orto
bágyon, azóta sem  közismert, hogy mi
ként pusztították el...

A m ikor róla érdeklődtem  az akkori 
pesti Irodalmi Főm egbizottak Lapjánál, a 
H auptnacsalnyik-kritikus kemény levél
ben lehordott, hogy merek ily fasiszták 
felől még érdeklődni is? (Különben még a 
Fordulat u tán  is bírált "haladó" jelképrítu
sok megkérdőjelezése miatt, m int pl. Dó
zsa György kultusza.)

Nos, e hősi, tragikus sorsnak cinikus 
elhallgatásában és az "egészséges nemzeti

k ö z tu d a tb ó l v a ló  k iküszöbö lésében" 
nem csak a korlátolt pártfunkcionáriusok 
a fő felelősek, hanem  a kortárs irodalom  
szent, akkori "mai nagyjai", akik az "ud
vari ellenzék" dísz-bulgakovság szerep
körére törekedtek, m ég ha csak hátsó
udvarira  is, és akik előző történelmi sze
repüknek  olyatén beállításával próbál
koztak dörzsölőzni a rendszerhez, hogy: 
"hát annak idején ők is tettek volna vala
mit, de hát: nem le-he-tett\" És íme, mily 
gyűlöletes volt előttük az olyan, aki saját 
sorsával tudja bizonyítani, hogy igenis le- 
he-tett! A legfájdalmasabb szám ukra az 
volt, hogy náluk jelentéktelenebb, majd- 
nem hogy féldilettáns író és közéleti tekin
tély m utatta meg: az értelm iség sem szük
ségszerűen gyávább, m int a satöbbiek.

(Az irodalom énekes kanonokjait hall
gatva, mindég egy zsidóvicc jut eszembe: 
szombat este már kiürült este a zsinagóga, a 
főrabbi megáll, ott, ahol kell, és hajlongva 
felfohászkodik: Ó uram, én, aki csak egy senki 
vagyok a te színed előtt... Utána odamegy a 
segédrabbi is, és rákezdi: Ó uram, én, aki csak 
egy senki vagyok a te színed előtt... Amikor 
végzett, előcsoszog a templomszolga is; lete
szi a seprűt, hajlong és ő is sóhajt: O uram, én,

aki csak egy senki vagyok a te színed előtt... A 
főrabbi és a segédrabbi m egdöbbent felhábo
rodással néz össze: "H ogy m ég ez akar egy 
senki lenni az Ú r színe előtt?!)

Költők, közéleti személyiségek ügyel
nek rá, hogy díszsenkiségük közelébe ne
hogy a lan tasabb  senkik férkőzzenek. 
Libényi János egyszerű kis szabóinas, 
1849-ben az aradi várban végignézte a 
vértanú főtisztek kivégzését, bosszút es
küdött; pár év m úlva Bécsben egy reggel 
m egtám adta a kocogó császárt, késsel 
megsebesítette; de lefegyverezték, majd 
még tem érdek szabólegényt is letartóztat
tak, őt meg kivégezték... Egy betyárballa
da sem keletkezett róla; a császár felgyó
gyulására háladási tem plom ot emeltek 
(Votivkirche, Bécsben); amikor Libényi ne
ve nyolcvan év múlva valamiért szóba 
jön, egy közíró (Supka Géza) felháborod
va utasítja el, hogy bár egy elismerő gon
dolatot is küldjön emlékének bárki... Ez "a 
bosszúálló magyarság" arcképe.

Nem  arról van szó, mintha nem lettek 
volna a m agyarságnak a legújabb korok
ban is kitűnő katonai teljesítményei, ám  
jellegzetes, hogy csak akkor harcol igazán, 
ha rákényszerül. Emiatt nevezték is Bánk 
bánt hamleti lelkületűnek, aki m int a ma
gyar eidosz képviselője, csak akkor hajtja

v ég re  a k irá ly n ő  e llen  a végze tes te tte t, 
a m ik o r  m á r  az  m eg y  á t  gy ilkos sz á n d é k ú  
tám ad ásb a .

A huszadik században részt vesz a ma
gyarság a történelem két legvéresebb há
borújában, ennek a tükrözése azonban 
irodalm ában m indenképpen az esemé
nyek súlya alatt marad; a harctéri élmé
nyeket jellegzetes m ódon nem  az iro
dalom  nagyjai próbálják kifejezni; így az
tán lehet azon vitatkozni, hogy a legmeg- 
rend ítőbb  háborúellenes vers költője 
(Gyóni Géza; Csak egy éjszakára) joggal 
hullott-e ki az irodalom emlékezetéből? 
Mindenesetre a Nagy Békeharcok Korsza
kában a versét nem szavalgatták. A hábo
rús regények, elbeszélések, versek csak a 
szenvedés, a levertség, a vesztesség lelki- 
á llapo tának  ábrázo lásában  nagyok; a 
harc, a küzdelem  lelkiállapotának meg
írása többnyire hiányzik. (Azért lett olyan 
példátlan, örök könyvsiker Gárdonyi Egri 
csillagokja, m ert ama nagyon kevés m űvek 
közé tartozik, amelyek a cselekvő hősiesség
ről szólnak.)

A bátorság, az aktív hősiesség m otívu
ma a huszadik században nálunk inkább

csak az ifjúsági regényekben, vagy a har
m adrangú, m ozgalm i vagy lektűr-iroda
lomban van jelen; ott sem  sokáig: egyik 
félelmesebb olvasm ányom  a Kádár-kor
szakban megjelent, történelm i ism eretter
jesztő  szándékkal írt "színes album ", 
am ely lovagiatlansággal vádolja a m a
gyar sereget, m ert M ohácsnál azelőtt tá
m ad, mielőtt a törökök kipihenhették vol
na magukat! A huszadik század m ásodik 
felében m ég nagyobb "demitizálási, dehe- 
roizálási" hadjárat indul, m int három ne
gyed évszázaddal azelőtt, a hiperkritika 
korszakában.

Uralkodik viszont a szenvelgő mazo- 
chizmus: az akkoriban elburjánzó Dózsa- 
m otívum  az ábrázolás központjában m ár 
csak a legyőzött, m eggyötört, rettenetes 
kínok közt vergődő hőst ábrázolja; iroda
lomban, képzőm űvészetben egyaránt. Az 
abszurd  "abszurdoid", groteszk-kultu- 
szos irodalom  pedig az önfeláldozást tart
ja nevetséges, értelm etlen tettnek, Du- 
govics Titusz példáján szemléltetve; az el
lenkező vélem ényt pedig  — zsum aliz- 
musnak.

A m agyar katona huszadik századi ar
ca a m agyar színpadon Örkény Tóthék)á- 
nak őrült őrnagya, am in t o tt ül, oda- 
fészkelődve a bölcs népi rezisztenciás tű- 
zoltóprancsnok oldalához a deszkabudi 
ülőkéjén; (Ebben a darabban jelent meg 
legalábbis m inálunk először az árnyékszék 
a színpadon, azóta egyre növekedve, m a
gasodva kitölti az egész dram aturg iai 
mennyboltozatot!)

E darabot románra fordítva is játszot
ták, m egdöbbentő volt a román közönség 
idegenkedésének megérvelése, az ő ré
szükről: a magyarok, am ikor így m utat
nak be egy tisztet — m ondták — valakit, 
aki hazája védelm ében harctéri sebesülés
től rokkant, idegbajos, nyomorékká lett, 
am ikor nevetségessé teszik a katonás szel
lemet, am ikor egy hadirokkanton nevet
nek, nem  gondolnak arra, hogy egyszer 
még m egint háborúba kell menniök? És 
akkor hogyan fog engedelm eskedni a le
génység a tiszteknek, ha ilyen képet ter
jesztenek róla? (Nemcsak én hallottam  
több ilyen megjegyzést, ugyanerről szá
molt be egy kitűnő színész is, aki főszere
pet alakított az előadásban.)

így hát a történetírás és az irodalom- 
történet értékelő szempontjainak jelenlegi 
álláspontjáról pillanatnyilag nem  tudni, 
hol érvényesül benne a magyarság béketűrő, 
"passzívista " mentalitása, és hol a szervezett, 
ellenséges szándékú manipuláció az érték
rendek kialakításában... Például az erdé
lyi m agyar irodalom  történetében: nincs 
D aday Lóránd színházi bérlet, D aday 
m egem lékező-uzsonna, -díj és -alap ít
vány; holott ő volt az a kisebbségi író, 
akinek legalább a hősei — cselekvéssel 
próbálkoztak? S akit ezért be is zárogat- 
tak!

A  múltat be kell vallani... sokak szerint 
azonban a jelent még inkább. Lakó Attila 
m últkori szóbahozott tanulm ánya azért 
nagy — "és ritka" — esemény, m ert rend
kívüli, őszinte kísérlet a jelen bevallására.

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

Tulipán László: Dózsa-emléklap (részlet)
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HELIKON

HEGEDŰS I. JÁNOS (Becs)

Am brus Márton
Nem kérdeztem meg Skultéty 

Csabától hosszú olaszországi, dél
franciaországi, müncheni, bécsi, 
somogytúri, badacsonytomaji be
szélgetéseink, vitáink során, hogy 
miértés miképpen választotta vagy 
kapta a Szabad Európa Rádióban 
(SzER)több mint 30 évig használt 
álnevét, az Ambrus Mártont Izgat a 
dolog, mert tudom, magam is meg
tapasztaltam, hogy az elmúlt évti
zedekben az álnevek kegyetlen, ke
mény sorsokról árulkodnak, valla
nak, ha faggatni kezdjük őket.

Skultéty azt írja a most megje
lent tanulmány- és esszékötetében,* 
hogy az Ambrus Márton név felvé
tele pillanat műve volt csupán: őt 
kérdezték, s ő bemondta a nagyapja 
(Ambrus) és a fia (Márton) nevét. 
Mindkét esetben keresztnevet, ame
lyek magyar nyelvterületen megszo
kott, közismert családnevek is.

Olyan a kettő együtt, mint egy 
négylevelű lóhere.

Könnyű és egyszerű lenne ezzel 
a megjegyzésssel napirendre térni 
az álnév és annak keletkezéstörté
nete fölött, ha nem volna minden 
ilyen fényforrásnak udvara. Intel
lektuális kétely, kíváncsiság (beteg
ség?) a dolgok, fogalmak, szavak 
fényudvarát is megvizsgálni; azt a 
környezetet, mely első látásra soha 
nem mutatkozik.

Csupán a töprengés kény
szerhatására jelenik meg.

Vizsgálódásra, szemlélődésre 
már csak az a tény is feljogosít, hogy 
én "Ambrus Mártont!' 1967 február el
ső hetében "ismertem meg", akkor 
foglaltam el hét tantárgyból össze- 
eszkábált katedrámat a csíkdánfalvi 
líceumban, és akkor húztam ki — 
lakásadó házigazdánk nem kis ije
delmére — a ház és a csűr között a 
3040 méteres antennát. (Aki ekkora 
antennát szerel, csakis a Szabad Eu
rópa Rádiót hallgatja!)

A név igazi viselőjével, Skultéty 
Csabával aztán csak 1985 őszén ta
lálkoztam Innsburckban, amikor 
(.Krummer Győző álnéven!) megtar
tottam az első sikeres előadásomat 
az erdélyi magyar irodalomról. A 
két "találkozás" és ismerkedés kö
zött 18 év (és számomra a kelet-eu
rópai történelem legsötétebb romá
niai korszaka) telt el.

Igen. Az álneveket az utóbbi 
50—60 évben nem stilisztikai okok 
miatt, nem a jobb hangzás kedvé
ért, és nem tréfacsináló kedvükben 
ötölték ki az emberek. Egyszer ta
lán majd tanulmány vagy könyv is 
keletkezik erről!

***
Skultéty Csaba a barikádnak 

azon az oldalán álló szabadság- 
harcos, ahol a szellemnek sincs más 
eszköze, mint a szó, a nyelv, a hang, 
a gondolat. Egész életét, életútját, 
sőt személyiségének, karrierjének 
alakulását meghatározta, még pon
tosabban: determinálta a gondol
kodás, az írás, a cselekvés, az ön- 
rendelkezés szabadságáért vívott 
harc és küzdelem.

Egész attitűdjét, emberi világát, 
írói oeuvre-jét determinálta a Sza
bad Európa Rádió szerkesztőségé
ben eltöltött 33 év!

A kötet több írása foglalkozik 
ezzel a sorssal. Aranyketrecbe zár
va, csak az éterbe sugárzott rádió
hullámokra bízva a gondotot: így 
éltek ők Münchenben, az "Angol 
Kertnek" nevezett telepen, meg
fosztva attól, hogy hallgatóiktól vá
laszreakciót, visszajelzést kapjanak. 
És ami a legfájdalmasabb volt le kel
lett mondaniuk a hazatérés leghal
ványabb reményéről is.

A hidegháborút azoknak az 
írástudóknak is végig kellett szen
vedniük, akik "civilként" élték át. 
De nekik volt lehetőségük elrejtőz
ni a metaforák és szimbólumok 
bokraiban; nagy magasságokba e- 
melkedhettek paraboláik íveiben, 
és elrejtőzhettek az ezópusi nyelv 
dzsungelében.

A Szabad Európa Rádió publi
cistáinak percenként, óránként ki 
kellett mondaniuk a csupasz igaz
ságot, azt, hogy egy torz és ember
telen hatalom torz és embertelen 
ideológiájával rátelepedett Kelet- 
Európa népeire, amelybe belenyu
godni semmilyen körülmények kö
zött nem lehet, nem szabad. Sem 
ők, sem a legmerészebb gondolko
dású politológusok nem hitték, 
hogy a szovjet típusú hatalmi rend
szer már a XX. században össze fog 
omlani. Senki sem hitte, hogy az 
1917-ben bekövetkezett "ideológiai 
görcs" (Skultéty kifejezése) fel fog 
oldódni. A SzER szerkesztőinek 
mégsem volt más választásuk, 
mint tovább döngetni a ledönthe- 
tetlennek tűnő falat, s tartani, élesz
teni, ébreszteni az emberekben 
(hallgatókban) a ki-kialvó hitet és 
reményt.

Amilyen könnyűnek tűnhet ez 
a kívülállóknak, olyan nehéz lehe
tett nekik lelkileg, íróként, tolifor
gatóként végigcsinálni. Miközben 
mások szabadságáért küzdöttek, 
részben saját szabadságukról kel
lett lemondaniuk.

Ha csak egy mondatban is, ha 
csak szerény recenzóban fogalmaz
va is: zászlóhajtás jár Skultéty Csa
bának és munkatársainak ezért.

(A hálaadás gesztusaival nem állok 
egyedül. Skultéty meséli éppen a kötet 
címadó írásában, hogy — amikor már 
szabadon jöhetett haza — a hétfalusi 
csángók akkora virágcsokorral várták, 
amekkorát soha nem kapott életében.) 

***
Skultéty "Szabad Európa Rádiótól 

az Ung partjáig" kötete tematikailag 
annyira gazdag, hogy még a témák 
és színterek felsorolása is hosszú 
lajstromot tenne ki.

Müncheni cserkészekkel Mind- 
szenty bíborosnál tiszteleg Bécs- 
ben, a Pázmáneumban; és a szám
űzött hercegprímás halálának tize
dik évfordulóján rója le kegyeletét 
Máriacellben.

A Ravasz László református 
püspök alakját eltorzító kárpátaljai

sajtóban és a silány brosúra-iroda
lomban tallóz; és Márai Sándor át
ütő erejű olaszországi sikerét kon
statálja örömmel.

Fekete István írótól búcsúzik lí
rai nekrológban; és Illyés Elemér 
sírjához zarándokol Olaszország
ban.

Békés Gellért szerzetest, költőt 
és szerkesztőt és az általa szerkesz
tett "Katolikus Szemlä" köszönti év
fordulók alkalmából; és ortodox 
csehszlovák politikussal vitázik 
Brugge-ben, a hajdani Hanza-vá- 
rosban (az itteni Notre-Dame temp
lomban van Michelangelo híres 
Madonna-szobra).

Kelta kiállításról tudósít Velen
céből; s egy Újvédéken tartott csa
ládkonferencia tanulságait sum
mázza tömören.

Nyírő József vendége 1952-ben 
Escorialban (Spanyolország); és 
Moldovárból, a gagauzok földjéről, 
azok autonómiájáról ír kiváló ri
portot.

Sziktivkárba, a Komi Köztára
ság fővárosába utazik az első Finn
ugor Világkongresszus résztvevő
jeként; s a második, Nyugaton vá
lasztott "hazáját", Olaszországot 
rajzolja meg néhány színes, szub
jektív átélésű meleg ecsetvonással.

És így tovább! A legjobb érte
lemben vett európaiság minden je
gye föllelhető, megtalálható a kötet 
írásaiban.

Mégis, ha nagyon figyelmesen 
olvassuk (nekem a második olva
satra sikerült), a kötet memoárrá áll
össze.

Az interjúkban, riportokban, 
tudósításokban szétszórtan jelen 
van egy küzdelmes, nehéz, de gaz
dag élet minden fontosabb mér
földköve és eseménye.

Gyermekkoráról a "Kereszta
pám, Mécs László' igen kedves 
visszaemlékezésében ír.

A szülőhely, Nagykapos, a "fa
lusias, sáros mezővároska'' a trianoni 
békediktátum  következtében 
Csehszlovákiához, a második vi
lágháború után a Szovjetunióhoz 
került. A politikai jégzajlás ellenére 
a gyermek Skultéty Csaba eszmé
nyi nevelésben részesült, a költő 
keresztapa és az értelmiségi szülők 
a katolikus egyház és katolikus csa
lád gazdag, tartalmas szellemi, er
kölcsi batyujával látják el út- 
ravalóul. Élete legkülönbözőbb 
színterein, Késmárkon, Ungvárott, 
Budapesten, Focsani-ban (itt volt 
szovjet hadifogoly), Pozsonyban, 
Párizsban (1947-ben menekült 
Nyugatra), Münchenben stb. azzal 
a figyelő tekintettel jár-kel és szerez 
tudást, műveltséget, hogy azt majd 
a haza, a nemzet, a szülőföld szá
mára hasznosítja.

S ha már a kötet memoár jelle
génél tartunk, meg kell említenem 
Skultéty Csaba második, a mün
cheni rádiós korszakot követő peri- 
ódusát. Korai nyugdíjaztatása 
(1983) után 1985-ben elvállalta a 
Katolikus Magyar Értelmiségi 
Mozgalom, a Pax Romana európai 
elnökségi tisztségét. Öt évig irányí
totta ezt a fontos szellemi, kulturá
lis mozgalmat, s nagy érdeme volt 
többek között az, hogy elmélyült,

tartalmassá vált az egyházfelekeze- 
tek közötti párbeszéd. A kötetben 
olvasható a Pax Romana Reichena- 
uban, 1989-ben tarott elnöki meg
nyitó beszéde, a IV. M agyar O- 
kum enikus Találkozó megnyitója 
Borken-Gemenben, és az első, ha
zai földön, Győrben és Pannonhal
mán tartott értekezlet tanulságai
nak összefoglalója.

Mindenik értékes kordoku
mentum.

A szerző (és a kötet) európaisá
gát emlegettem, s azt semmi sem 
illusztrálja jobban, mint azoknak a 
fórumoknak a neve és címe, ahol 
Skultéty írásai elhangzottak, illetve 
megjelentek. A felsorolás önmaga 
helyett beszél:

SzER, Életünk, Új Látóhatár, Iro
dalmi Újság, Katolikus Szemle, Bécsi 
Napló, Nyugati Magyarság (Montre- 
ál), Új Horizont, Magyar Szemle, 
Magyar Nemzet, Napi Magyaror
szág, Új Ember, Édes Anyanyelvűnk, 
Kárpátalja, Hatodik síp, Kelet-Nyu
gat, Korunk, Művelődés, Háromszék, 
Hargita Népe.

Elsőrangú publicisztika a konti
nens legalább 7-8 országának ma
gyar folyóirataiban és napilap
jaiban — egy gazdag, óriási háttér
anyaggal rendelkező élet irodalmi 
lecsapódása.

Záradékképpen szólni szeret
nék — most már szubjektív hangon — 
egy olyan életmozzanatról, amely 
mindnyájuk szám ára érzékeny, so
kunk számára fájdalmas pont.

És ez a HAZATÉRÉS.
Nincs olyan alkalom, hogy meg 

ne kérdeznék az otthonmaradt ro
konok, barátok az egykori disszi- 
denst: "Miért nem jöttök haza?"

Nincs hely, idő és lehetőség be
lebonyolódni ebbe a kérdéshal
mazba, csak annyit jegyeznék meg, 
hogy Skultéty Csaba HAZATÉRT. 
Eladta olaszországi házát, hátat 
fordított a szeretett Adriának, s ma 
Badacsonytomajban, illetve Budán 
van igazán otthon.

Végérvényesen elkötelezte ma
gát a Kárpátalján élő magyarok 
ügye mellett; a legnagyobb ínséget 
szenvedő, a legárvább és legelha- 
gyatottabb nemzettest szolgálatát 
vállalta; a szülőföld parancsszavát 
követte. Érettük járja a nagyvilágot; 
előadásokat tart, szervez, agitál, 
gazdasági, kereskedelmi szakem
berekkel tárgyal: éppen csak lóval 
és borral nem kereskedik, mint egy
koron Balassi Bálint.

M indezt a 80-adik szüle
tésnapja küszöbén.

A Szabad Európa Rádiótól az Ung 
partjáig. Kiadja A Magyar Nyelv és 
Kultúra nemzetközi Társasága. — 
Anyanyelvi Konferencia — Bp. 2000. 
— 252 oldal.
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HELIKON

CSIBY KÁROLY

A nyelvromlás hatása 
a nyelvi közvetítésre

"Szólj, s ki vagy, megmondom...
A z  újabban (összefoglaló és némileg 

eufem isztikus célzattal) nyelvi közvetítés
nek nevezett összetett és sokrétű folyamat 
tulajdonképpen a nyelvek közötti tarta
lom átvitelt jelenti, m elynek legfontosabb, 
hagyom ányos formái a fordítás-átültetés, 
ennek a szóbeli változata: a tolmácsolás, 
valam int a tömörítő-összegző közvetítés.

A nyelvi közvetítés lényege tehát a két 
nyelv közötti tartalom átvitel m egvalósu
lása, m ind szótani-m ondattani, m ind pe
d ig  jelentéstani és idiom atikus szinten. Ez 
a folyamat tehát legalább két nyelv — a 
kiindulási és a célnyelv — mindenkori 
nyelvállapotának, továbbá a közvetítést 
végző  egyén  n ye lv ism ereti-ku ltu rá lis  
szintjének függvénye. A kultúra és a nyelv 
szorosan kapcsolódik egymáshoz, sőt a 
kultúra legláthatóbb és legkézenfekvőbb 
kifejeződése maga a nyelv (Brown, 1986). 
Ennélfogva a helyes nyelvhasználat is a 
kultúra kategórájába tartozik— és itt nem  
a "gyorsan fejlődő bankkártya -kultúrára" 
gondo lok . M ivel a nye lv i közvetítés 
m indkét nyelvre vonatkozóan m egköve
teli a nyelvi kultúra és a m űveltség egy 
bizonyos szintjét, annak sikere elszakítha
tatlan egy elvárható kulturális-iskolázott
sági szinttől. Ennek a feltétlenül szük
séges nyelvi-kulturális ism erethalm az
nak, valam int készség- és eszköztárnak 
feltétlenül ki kell terjednie m indkét nyelv
re egyaránt. Közhely, de igaz, hogy nem 
képes még elfogadható szintű nyelvi köz
vetítésre sem  az az egyén, akinél a fenti 
követelm ény m indkét, vagy akár csak az 
egyik nyelv esetében hiányosan teljesül. E 
hiányosság egyik oka a világszerte tapasz
talható nagym értékű nyelvromlás: a nyel
vi kód és regiszter területén súlyos erózió 
következett be m inden m odem  nyelvben 
az utóbbi évtizedekben.

Egyre inkább globalizált világban, ki
bernetikai rendszerben élünk. "Ha New 
Yorkban lehúznak egy vécét, Hongkong
ban sártengerek em elkednek — vagy for
dítva." (Józsa Péter Pál, 1998). A felszínes, 
fogyasztói szemlélet igénytelensége óha
ta tlanu l k ihat a nyelvi viselkedésre, a 
nyelvhasználatra és — egy idő után  — a 
nyelvism eretre is. A globalizáció és az in- 
terkulturalitás révén ez a jelenség aztán 
gyorsan átterjed egyik nyelvről a másikra, 
főleg az "a" világnyelvnek kikiáltott ame- 
rikanizált "pidginangolban" roham osan 
létrejövő ún. fogyasztói klisényelv terjedése- 
terjesztése révén. Ez a nyelvi erózió akkor 
a legveszélyesebb, am ikor az anyanyelv
ben jelentkezik. A m ultikulturális klisék 
tulajdonképpen antikulturális klisék, me
lyek agresszíven kiszorítanak egy egész 
sor eredeti és megismételhetetlen nyelvi 
képet, frazeológiai egységet, kifejezést, sőt 
gram m atikai szabályt is az óvatlan befo
gadó nyelvből.

A befogadó nyelv 
ekkor még "célnyelv", 
azaz a nyelvi közvetí
tés a m ég m eglévő 
nyelvi eszközeinek  
igénybevételével tör
ténik. Amegfeleltetés, 

a tükrözés, egyszóval a nemes értelemben 
vett átültetés azonban fáradságos dolog. 
Kézenfekvő tehát az amúgy is megszokott 
forrásnyelvi fogyasztói klisék szolgai, szó 
szerinti átvétele — hogy egy újkeletű "ma
gyar" kifejezést használjak: "egy az egy
ben". [...]

A fogyasztói klisék általi nyelvrontás
ban talán az ún. "fordításnyelvnek" ítél
hetjük oda a dicstelen első helyet. Amint 
a fentiekből is kiderül, a fordításnyelv az 
am úgy is elnőiesedő világunk eszménye, 
a "legkisebb ellenállás elve" szerint ( "men
tén") keletkezik: a honosítás, tartalm i 
megfeleltetés, átültetés helyett a gépnyel
vi tükörfordításra szorítkozva hoz létre 
látszólag magyar, de m agyarul m ár csi
korgó alakzatokat. Ezeket a szógyári selej- 
teket, a nyolcvanas évek elejétől fogva, 
zömmel azok a ma önm agukat és egymást 
"sz tárriporternek" k ik iálto tt "szakem 
berek" hozták létre szakm ánybán, akik 
hosszú, nehéz éveket töltöttek el az Egye
sült Államokban, különböző szociológiai- 
szociográfiai, média és politológiai tan
folyamok lelkes ösztöndíjasaiként. A m a
gyar m édium ok általuk való "lefedettségé
nek" köszönhetően, lusta szószöm yete- 
geik m egállíthatatlanul terjednek, mára 
m ár eljutva hosszú évszázadok óta érin
tetlenül tisztán m aradt m agyar nyelvterü
letekre is.

És itt nem  a legtöbbször m egfoghatat
lan jelentésű "menedzser" fogalom1 partta
lan elharapódzására és nem  is az olyan 
csodabogarakra utalok, mint a világváros
sá süllyedő fővárosunk egyik exkluzív 
utazási irodája kirakatában a napokban 
olvasott reklám, mely "incentxv u tazáso
kat" hirdet — feltehetőleg banki alkama- 
zottaknak. A baj ugyanis — m int a lassan 
feledésbe merülő népi mondás mondja — 
az "adjonistennel" kezdődik. Illetve kez
dődne, ha lenne még aki így köszön, a 
"háj" vagy "helló" helyett. Az ideiglenesen 
még dívó "jó napot /  jó reggelt stb. kívá
nok" köszöntés hang teste  gyökeresen 
m egváltozott ugyanis. Az angol "good 
morning" köszöntés, illetve egyéb napsza
kokra alkalmazott változatainak hangsú
lyozása éppen a fordítottja a m agyar "jó 
napot kívánókénak: "good morning!". Rö
vid (nyegle) változata pedig: "morning!". 
Nosza, meg is jelent, és szinte kivétel nél
kül elhangzik rádióban-tévében az amúgy 
is éneklő hanghordozású bemondók szá
jából a "jónapot kívánok'.". Ezek után  szinte 
természetes, hogy az átlagemberek (átlag- 
fogyasztók) egy része aÜg érthető "kívá
nok"-at m orm og a mosogató rongy-érinté
sű, lelógó "kézfogása" mellé.

Míg az előbbi torzulások javarészt csak 
a hangzó nyelvben jelentkeznek, lássunk 
néhány, az írott nyelvben is felbukkanó 
"fordításnyelvi" alakzatot. Közülük talán

legkirívóbb — és leginkább visszatetszést 
keltő — az angol "at least" egyetlen alak
ból egysíkúvá fordított "legalább": a szinte 
kizárólag katasztrófajelentésekre korláto
zo tt h íradókban rendszeresen "legalább 
300 halottat" em legetnek — a helyénvaló 
"legkevesebb" helyett. (Halkan kérdezem: 
jobb lenne több?) H asonlóan "műízű" az 
egyre inkább elharapódzó "vezető válla
lat", "vezető papírok" alakzat, mely az an
gol "leading" jelző szolgai tükörfordítá
sából szárm azik. Élettelenül idegen az 
"élő" jelző kiterjesztése egyáltalán nem  élő 
dolgokra, fogalmakra: "élő telefonvona
lak", "élőhatározat" — a "működő", illetve 
"érvényes, hatályban lévő" helyett. U- 
gyancsak érzékeken fordításnyelvi fordu
lat a "nagyságrendű" és az idiotizm ussal 
felérő "öt óra magasságában" is. M ég csi
korgóbb és idegenszerűbb a "messze jobb" 
(far better) m agyar fokozás a "sokkal 
jobb", illetve a "messze a legjobb" (far the 
best) a "legeslegjobb" helyett. Az "egyálta- 
lán"-t kiszorító angol "by far" m ódosító 
szó "köszön vissza" például a következő 
m ondatokban: "Az inform atikai infra
struktúrát messze nem  használják arra, 
amire való”, illetve "messze nem  arról van 
szó". A "megközelítőleg", "körülbelül", 
"közel", "nagyjából" m ódosító szót egyre 
inkább kiszorítja az angolból fordított, 
rossz hangzású "durván" — persze, a tu 
dálékoskodó "approximative", "usque" és 
"kvázi" mellett. H asonlóan leszűkítő és 
félrevezető a "not really"-ből fordíto tt 
"nem igazán",a "nem nagyon" helyett. [...] 
Ugyancsak szolgai átvétel a parttalanul 
használt "drámai" jelző, mely ugyan léte
zik nyelvünkben, de "megrendítő" jelen
téssel (lásd: "drámai fordulat", "drámai 
esem ény"). Az angol nyelvben létező 
"dramatic" jelző, illetve a "dramatically" 
határozó szó szerinti fordítása és behurco- 
lása következtében e szó m ár "jelentős, 
nagym értékű, hatalmas" jelentésben for
dul elő sűrűn (pl. "A színes tévék árzuha
nása drámai"). A z  angol "I think that" tü 
körfordításaként, az "úgy gondolom" he
lyét átvette az "én azt gondolom, hogy" ha 
kell, ha nem  m inden kijelentésbe im am a
lomként beillesztett kliséje. Szomorú és 
sivár lelkületet tükröz a "boldog vagyok az 
au tóm m al" fo rd ítá snye lv i vallom ása , 
mely m ögött szintén a fantáziátlan és 
szolgai tükörfordítás kuncog: az "I am  
happy with" kliséje kiszorította a tárgyak
ra alkalm azandó "elégedett vagyok" szer
kezetet. [...]

Ennél szomorúbb jelenség azonban az, 
hogy m ár a hangutánzó, hangulatfestő és 
indulatszavainkat is "importáljuk". És itt, 
szem léltetésként, engedjenek m eg egy 
személyes visszaemlékezést. A példaként 
felhozott ijesztő élm ényt egy szülőváro- 
sombeli, kolozsvári m agyar óvónő mesél
te el a nyolcvanas évek végén. A m agyar 
tannyelvű óvodai tagozatok sorozatos 
megszüntetése miatt az illető ugyanab
ban az óvodában, ugyanazokat a m agyar 
gyerekeket egyik napról a másikra rom á
nul kényszerült tanítani, ha m eg akart

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
m aradni, am úgy is m egtűrtként, állásá
ban. A szom szédos teremben egy, hason
lóan "átsorolt" gyermekekből frissen ösz- 
szeállított kiscsoportot tanított egy román 
óvónő. Éppen ún. "szabad foglalkozás" 
volt, am i abból állt, hogy az agresszív agy
mosás nyom ása alól átm enetileg felszaba
dult gyerm ekek az óvoda szegényes já
tékkészletével próbálták  m agukat jobb 
kedvre deríteni. Egy hároméves alig m últ, 
kerekfejű kisfúnak egy málló festékű já
tékkacsa jutott, azt rakosgatta ide-oda, bá
torítva ismételgetve neki: "háp-háp!". A 
sarokban kötögető óvónő arca céklavö
rösre váltott, odaugrott az önfeledt kisfiú
hoz, a nyakánál fogva megrázta és a fülé
be ordította: nu "háp-háp"! — "mák-mák"!...

H ogy m iért m eséltem  el m indezt? 
Azért, hogy érzékeltessem: napjaink át
lagm agyarjának nincs szüksége még en
nél "nagyságrendekkel" kisebb erőszakra 
sem  az önfeladáshoz. A rádióreklámban 
az "Isten éltessen"-nel köszöntött "kisfi
am" harsány "wow" kiáltással fejezi ki 
öröm ét a születésnapjára kapott "bunkó
fon" (hát mi más?) fölött. A m inap egy 
tévéreklám ban két kisgyermek beszélget. 
"Ha m egtudod, mi ez, azt fogod mondani: 
vaú!" Mire a másik: "Tudom máj, kindej 
szöjpjájz".

A bevezetőben em lített vécét lehúzták 
New-Yorkban. [...]

És, ha m ár itt tartunk, hasonló nehéz
ségeket okoz az "infantilizm us" gyűjtő
név alá sorolható jelenségcsoport is. [...]

Az infantilizm us jele, hogy az egyre 
ritkuló "hagyományos" utóneveket2 szinte 
k iv é te l  n é lk ü l  becézett v á ltozatukban  
használják, m ég tiszteletreméltó tisztsé
gek viselői esetében is (pl. Bili Clinton, 
Tom Lantos, Bob Dole). E közvetlenkedő 
gügyögés harsányan nyom ul Európa felé, 
és m ár olyan, konzervatívnak tartott or
szágban is megjelent, m int Nagy-Britan- 
n ia , m elynek  m in isz te re lnöke  nem es 
egyszerűséggel Tony Blair-nek nevezteti 
magát. Szerencsére ez a jelenség nálunk 
m egrekedt az "árpibácsizásnál".

Az infantilizm us nyelvi termékei nem 
m ind im portáruk, hazai is van bőven. És, 
m íg az előzőkben említett "selypítő ne
vek" m e g m a ra d n a k  v ise lő ik  m agán 
ügyének (habár igazán üdítő  lenne, ha 
szolgalelkű fordítók keze nyom án "Klin- 
ton Vilikét" vagy "Lantos Tomikát" emle
getne a hazai sajtó), a m agyar nyelvben 
roham osan teret hódító "óvodásnyelvi" 
alakok m ár komoly dilem m a elé állítják a 
nyelvi közvetítésre vállalkozót. Ilyen gü
gyögésekre gondolok, m int például a "há
nyat alszunk még a montreali olimpiáig" 
nem  költői, hanem  szerkesztői kérdése, 
valam int a sztárriporter homokozó-szín
vonalú gőgicséje: "Szeretnék egy icipicit 
kételkedni ebben". H asonlóan színvonal
talan és nevetséges, am ikor egy illetőt, lett 
légyen az koszorús költő akár "emberké
nek" em legetnek nagy tudású közszolgál
tatási szakem bereink Ha kiürült otthon a 
hűtő, nincs uzsi, vacsi vagy nasi — nosza, 
rohanunk a plázába, vagy — ha még nem

----------------------HELIKON —

számolták fel — a piacra: ott kapható bő
ven nari, pari, ubi, sáli, ropi, mogyi vagy 
hambi — az utóbbit talán a m ultikultúrá
ban felnőtt külföldiek is megértik... Ter
mészetesen szintén lefordíthatatlanok a 
gyermeknyelvi játékos formák (pl. egye- 
dem-begyedem, farkas-barkas), de közü
lük csak egyes, a felnőttnyelvben indo
kolatlanul használt alakzatok minősíthe
tők infantilisnak, m int például az "igazán
diból". Ugyanide sorolhatók a m ár említett 
újfajta köszönési formák továbbgügyésí- 
tett, azaz kicsinyítő képzővel ellátott vál
tozatai: no nem "kívánókká", hanem  szió- 
ka, puszika, pusszancs, pusszantyú, szióka, 
helóka, sőt szióka-mióka és helóka-belóka — 
és ezek gyakran komoly társadalm i stá
tust betöltő, felnőtt emberek szájából hall
hatók.

A nyelvromlás másik, nem kevésbé vi
rulens területe az ún. klisényelv  kategó
riájába tartozó, zömében semmitmondó, 
üres frázisok tömkelegét foglalja magá
ban.

A klisék legtöbbje a fordításnyelvből 
származó, m indig "beugró" alakokra épül, 
melyek szavak, kifejezések, szerkezetek 
egész sorát szorítják ki, sokszor visszatet
sző technicizmussal. A "változó kor", a női 
klimax idejét természetellenesen kitoló 
"csodagyógyszer" reklámjának férfisze
replője ekképpen nyilatkozik, izgalomtól 
elfúló hangon, a hormonokkal "megfiata
lított" feleségéről: "Nem tudom , mi a titka, 
de — működik". A család, a házasság mű
ködik, a barátság működik, no meg a fa
lanszterország is működik, akár a gépek. 
Ha valamivel nem értünk egyet, diadal
m as-tudálékos hangon rávágjuk: "ez nem 
így működik". Vagy pedig: "nem erről szól a 
történet!". Ha, viszont, valami elnyerte tet
szésünket, úgy emlegetjük, m int "a szívem 
csücske".

Ha valahol "gáz van", ott "áldatlan álla
potok uralkodnak". (Az "áldott állapot" pe
dig: "terhesség".) M árpedig "a dolgokat he
lyére kell tenni", "a szálakat el kell varrni". 
Nosza, azonnal "izzanaka telefonok": works
hop lesz a "témáról"! Alevezető elnök közli: 
azért gyűltünk egybe, hogy "körüljárjuk a 
kérdést", természetesen "oda-vissza", m in
den "vonzatot" figyelembe véve. Nagy láb
dobogással elkezdődik tehát az "együtt
gondolkodás", majd az "érdemi tárgyalás", 
melynek során "érdemben foglalkozunk a 
témával", majd pedig "érdemben intézke
dünk". Ennek eredm énye a határozat, 
mely "ettől kezdve ketyeg”. Ugye, értik? 
Ha nem, akkor "hagyjanak fel minden re
ménnyel" (szegény Dante!), mivel sem két
nyelvű szótárakban, sőt az Értelm ező 
K é z isz ó tá rb a n  sem  ta lá ljá k  m eg  e 
"gyöngyszemeket", vagy ha mégis, akkor 
más jelentéssel, (v. ö. Shakespeare: "Az 
Érdem itt koldusnak született"...)

Modoros, de üres szócséplésnek minő
síthetők az ilyen, klisékre épülő szófüzé
rek: "Óhatatlanul felmerül az emberben 
az a kérdés, hogy...", "Mást tisztem nincs, 
m int elköszönni", "Ezzel nem tudok mit 
kezdeni", "Nem eléggé átgondolt ez a pro
jekt", illetve a "mit ne mondjak" sajnos be

nem  tartott felvetése. Gyakori eleme a kli
séknek az alázatosan elbizonytalanító -nák, 
-nék, -nám, -ném rag (pl. "Kérnék egy kiló 
kenyeret"), azonban ezt a bizonytalanko
dást azonnal semlegesíti is a határozottsá
g o t su g a lló  " m in d e n k é p p e n "  szó  a 
következő szócsavarásban: "én mindenkép
pen azt tanácsolnám, hogy..."

Szintén kliséként hatnak a klasszika-fi
lológiából átvett, m ára m ár frázissá ürese
dett m ondások is. Kevesen tudják azon
ban, hogy a "holtakról jót, vagy semmit" 
félrevezető, m ert rossz fordítás eredm é
nye: a "De m ortuis aut bene, au t nihil", 
illetve "De m ortuis nihil nisi bene" latin 
eredetiben ugyanis a bene m ódhatározó, 
azaz azt jelenti, hogy jól. Holtakról tehát 
lehet akár rosszat is m ondani, a lényeg az, 
hogy jól, azaz helyesen, az igazságnak 
megfelelően mondjuk! Voltaire m ég értet
te a m ondás lényegét, m ert így parafrazál- 
ta: "On ne dóit pás aux m orts que la vérité"
— azaz: "A holtakról nem  szabad mást 
m ondani, m int az igazságot". Hasonló ti
res klisé az angolból rosszul fordított "a 
puding próbája az evés", valam int az olyan
— nem  csak más nyelven, de m agyarul is 
értelmetlen — gügyeségek, m int az "óhaj 
és sóhaj" öncélúan alliterált "üresjárata", 
hogy egy m ásik közkedvelt frázist idéz
zek.

Szinte észrevehetetlenek, de gyakran 
zavaró hangnem űek a rétegnyelvekből, 
illetve szakzsargonokból átem elt klisék. 
Számtalan a sportnyelvből átvett szót vagy 
kifejezést használunk a m indennapi élet 
igénytelen, gyakran félm űvelt köznyelvé
ben, amelyek egyes tartalm ak esetén meg
hökkentően, idegenszerűen  hatnak. A 
szinte általános használati körű  "szorí- 
tok/szurkolok/drukkolok neked" c inkosan  
együttérző emberi viszonyulást fejez ki, 
szemben az ilyen klisékkel, m int "ez a 
meccs még nincs lefutva", vagy "itt te nem 
rúghatsz labdába" — főleg ha az utóbbiakat 
például a családi élet viszonyaira alkal
m azzuk, m elyek közepette gyakran "a 
padlóra kerül" valaki. Szintén a sportnyelv
ből szárm azik a ma m ár szinte m inden 
előadásra, rendezvényre, illetve mozgal
mas eseményre használt "pankráció", mely 
eredetileg "m inden fogást m egengedő, 
szabadstílusú birkózást", illetve "durva, 
kíméletlen dulakodást, tülekedést" jelent. 
A "pálmát" azonban a "kihívás" m indin
kább kiüresedő kliséje viszi el. A katonai 
nyelv a forrása "a cég vezérkara" harcias 
összetételnek, valam int a "roham" indoko
latlan és túlzó használatának, a "mizériá
val" tetézve. A kártyások argójából szár
m aznak a "benne van a pakliban", "adja a 
bankot", illetve a "pókerarcú" k lisék  A  jogi
bűnügyi nyelvből hurcolták be, egyebek 
m ellett, a "tapasztalható", "megjelenő", 
"érzékelhető" stb. helyét átvevő "tetten- 
érhetőt" és az egészen m ás szövegkörnye
zetben h a sz n á lt"lebukott" igét. A vegytan 
szakszókincséből ered a "van-e szabad vegy
értéked?” furcsa és néha sikamlós m etafo
rá ja , i lle tv e  a k ö v e tk e z ő  tu d á lé k o s  
zagyvaság: "ez rendkívül fajsúlyossá teszi 
a törvény vonatkozó részét". Fajsúlya
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m inden kémiai elem nek van. A törvény 
nem  vegyi elem. Az orvosi nyelvből is sok 
klisé származik. Ilyen a "tüneti kezelés", 
illetve a "kezelni kell a problémát" fordítás- 
nyelv-gyanús alakzata. Ha valakinek va
lami hiányzik — például a kedvese, vagy 
a zene, a kirándulás —, azonnal durván 
"berobban a képbe" az addiktológiából 
kölcsönzött "elvonási tünet".

H a m eg kellene neveznem  a legsem
m itm ondóbb, legüresebb klisét, az való
színűleg a következő lenne: "lépni kell”. 
Vagy pedig: "nyiss a gyerm ekek felé" — 
m ondja az elvált "anyuka" volt férjének.

Sebesen forog hát a "mókuskerék”, és a 
hozzákapcsolt pokoli malom, a média-szó- 
gyár ontja-okádja elénk a napi fogyasztás
ra szánt végterm éket, a "természetazo
nos" kliséket.

A fogyasztóvá süllyesztő média klisé
terem tő hatása a rek lám nyelvben  nyilvá
nul meg a leglátványosabban és, tegyük 
hozzá, a leghatásosabban. Termékei szin
tén klisék, de m ár önálló életre keltett, 
kicsontolt "hívószavak", melyek pavlovi 
reflexek kiváltására ép ítenek  A leszűkítő 
m echanizm us például abban nyilvánul 
meg, am ikor — a viccbeli Mórickához ha
sonlóan, akinek m indenről az jut eszébe 
— az agresszív-idióta rajzfilmekkel agy
m osott mai gyerm eknek az egyik "mu
tánst!) tini n indzsa teknőc" "ugrik be" 
azonnal, ha az iskolában Michelangelóról, 
Donatellórd vagy Raffaellóról tanul, és han
gos röhögésben tör ki. Egy hittanoktató 
mesélte szom orúan a rádióban, hogy az 
elő- ző óra anyagát képező bibliai törté
netrő l beszám oló  tanu ló  "Samsungot" 
emlegetett Sámson helyett. Egy másik al
kalom mal, am ikor a betlehemi történetet 
egy szép  v e rsse l a k a rta  illu sz trá ln i, 
am elyben arról esett szó, hogy Mária 
"édes tejével megitatja az éhes Kisjézust", 
az osztály hangosan skandálni kezdte: 
MI-ZO! MI-ZOL. Hemingway egy "bon
bon", Mozart ped ig  egy "kuglinak" neve
zett osztrák csokoládéköltemény, Trianon 
pedig — és ez a legfájóbb — egy francia 
kristálykész- let. A szeretet (lásd: "a szere
tet íze”) — egy édesség am it minél na
gyobb m ennyiségben kell vásárolni, hogy 
bizonyítsd szeretetedet, a hűség tanújele 
pedig  nem  más, m int a reklámozott ben
zinkút m inél gyakoribb látogatása. De mit 
tehetünk , ha egy tanár(nő) "tekintélyét” 
m ár csak az "mentheti meg”, hogy "nála van 
a betétje"... A reklám nyelv "otthonossá", 
m egszokottá, szinte normális jelenséggé 
teszi a betegségi tüneteket, kiváltképp az 
elmebetegségeket: "Keno-laz", "szám-má
nia", "Duó- hisztéria". A következő rek
lám szlogen talán a "nyerési skizofrénia" 
kellene hogy legyen...

Az eredeti jelentésüktől, m ondaniva
lójuktól rem énytelenül elszakadt klisék
hez hasonló a frazeológiai hom unkulu- 
szok világa. A jelenség: szólások, m ondá
sok "egymásba csúszása", az eredm ény 
pedig: képzavarok, értelm etlen frazeoló
giai "mixek". Ezek a szörnyszülöttek, a- 
zonkívül, hogy fülsértők és logikátlanok,

nehézséget okoznak a nyelvi közvetítés 
terén is, ugyanis lefordíthatatlanok: nem 
lehet eldönteni, melyik legyen a szótári 
"keresőszó" az egymásba gyömöszölt sze
m antikai roncsok közül. IGasszikus pél
dának számít a néhai első titkárnak tulaj
donított "lelemény": "az idő msfoga elszállt 
felettünk:"3. Ehhez hasonló a következő: 
"járatlan utat kell feltörni". Semmitmondó 
mellébeszélés: "A fejlesztés iránya olyan 
irányba indult el, hogy...". Első látásra hibás 
a "szúrja a csőrömet" szólás, mely a "szúrja 
a szememet" és a "bántja a csőrét" önké
nyes összevonásából keletkezett. Össze
tett szavak elemeinek hangzáshasonló
ságon alapuló felcserélése is zavaros fo
galmakhoz vezet: a régies "műintézet" és 
az "intézmény" szavak elegyéből kiizzadt 
"műintézményt" emleget a rendőrségi szó
vivő, am ikor a létesítendő bordélyházak
ról nyilatkozik. Kiáltóan helytelen a "mu
száj vagyok" súlyos nyelvi zavart tükröző 
szókapcsolata, mely a "muszáj nekem" és 
a "kénytelen vagyok" keveredéséből jött 
létre. És végül egy erőltetett képzavar 
"nem a füle káprázik, hanem  az autója!" — 
hangzik el az igényesebbnek hitt MÓL 
autómosó-reklámjában.

Móser Zoltán fotója

Ugyan szintén helytelen, hibás szerke
zetre épül, mégis külön kategóriába sorol
ható a m agyar nyelvben amúgy is prob
lémássá vált szenvedő szerkezet erőlte
tett, magyartalan alakja, a "kerül". Nem 
szükséges példákkal bizonyítni, m ennyi
re elharapódzott és milyen idegenszerűen 
hat a "megrendezésre, kifizetésre stb. kerül" 
kifejezés. Az "-atik, -étik, -tátik, -tetik" ige
ragozást elavultnak, régiesnek minősítet
ték (ki is halt sürgősen nyelvünkből), a 
"meg v o lt/v a n /le s z  rendezve, javítva

stb.” szerkezetet pedig helytelen "germa- 
nizm usnak", mely ugye, kerülendő. És 
jött helyette a "kerül". A  napközis kisgye
rekek, ösztönösen, nem  azt kiabálják lel
kesülten, hogy "Gyertek, m ert nápolyi 
kerül kiosztásra”, hanem  azt, hogy "Gyer
tek, mert nápolyit adnak". Ugyanígy, gyer
mekkorom ban, ha valam i csínyt követ
tem  el, nem  azt m ondta apám , hogy "Vedd 
le a szem üvegedet, m ert megverésre ke
rülsz", hanem  azt, hogy "Vigyázz fiam, 
m ert megverődsz!". M egnyugtatásképpen 
jegyzem meg, hogy a "ki van nyitva" típu 
sú szerkezetek elenyésző töredéke helyte
len csupán (pl. "meg van éve"). M adách 
Imre páratlanul értékes drám ája, Az ember 
tragédiája kezdősora is így hangzik, és he
lyesen: "Be van fejezve a nagy mű"...

Átfogó és nehezen kategorizálható tü 
netcsoport m aradt áttekintésem  végére, 
melynek elemei átszövik az eddig ism er
tetett jelenségeket is, illetve részben azok
ból is építkeznek. [...] Ez a halandzsa
konglom erátum  nem  más, m int argók, h i
bás vagy nem létező form ák, helytelen  
vagy leszűkített használatú  nyelvi ala
kok nyegle és harsány használata. És ezt 
nem  menti az eufem isztikus m entegető
zés sem — am ikor például a "közbeszélő", 
m egértést szuggeráló hangon beszúrja 
"m agyarnak hangzó" szövegébe, hogy 
"pestiesen szólva", "rossz magyarsággal" 
vagy "hogy egy csúnya kifejezéssel éljek".

Az argó bő forrása, egyebek mellett, 
m agában foglalja a tolvajnyelvet (pl. le
nyúl, átver, kicsinál stb.), valam int olyan 
jiddis (meló, majré, mázli, snassz, szajré, 
haver, samesz, buherál, lébecol, überel, 
pancser, hapsi, srác, stb.) és cigány (csaj, 
csávó, kaja, lóvé stb.) szavakat, m elyek 
használata igencsak nem  válik dicséretére 
a tanu lt em bernek, mégis m indennap  
hallhatók, akár miniszteri szájból is. A z  
ú jabban — talán  enyh ítő  célzattal — 
"szlengként" em legetett rétegnyelvben 
m egjelen tek  ugy an  le lem ényesnek  is 
m ondható új formák, m int példul a "kuk- 
kol”-t helyettesítő "sasol", vagy a "keres, 
megkeres" jelentésű "becserkész", azonban 
ezek köznyelvi használatának megítélése 
hasonló az előbbiekéhez: igénytelenséget, 
nyegleséget tükröz.

Külön említést érdem el az idegen sza
vak, sőt a jövevényszavak helytelen ejté
sének, írásának vagy helytelen jelentéssel 
való használatának kérdésköre. És itt nem 
elsősorban az elnéző mosollyal nyugtá
zandó "cigeretta", "hermonika" vagy "vica- 
versa" szavakra gondolok, m elyeket a 
"cigaretta", "harmonika" és "viceversa" he
lyes alakok helyett hallani m anapság, és 
nem  is a rádióbem ondók által következe
tesen "Muntenegrónak" ejtett "Monteneg
ro" országnévre. Mert vegyük például a 
"pozitív diszkrimináció" torzszülöttet. Az 
Értelmező Kéziszótár szerint a "diszkri
mináció" nem  más, m int "hátrányos m eg
különböztetés". Akkor hát mi a "pozitív 
diszkrimináció"? Fából vaskarika, ugyan
úgy, mint az egykori "békeharc". Ha nem  
szüntették volna meg a latin nyelv oktatá-

folytatás a 18. oldalon
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sát a középiskolákban, akkor a mai átlag
végzettséggel rendelkező em ber is felis
m erné, hogy itt az ellentétes jelentést 
létrehozó latin  dis- képzőrő l van szó, 
ugyanúgy, m int az "asszimiláció" ellenté
teként értelm ezett "disszimiláció" eseté
b e n . És a n e m  h u m á n  irá n y b a n  
továbbtanulók is talán jobban értenék a 
diszjunkt halm azok lényegét. Hasonlóan 
"félreértett" az "ominózus" szó, melynek 
jelentése: "baljóslatú, végzetes, átkos". 
Hogy m it keres akkor az ilyen kifejezések
ben, m int "az az ominózus eset, könyv stb."
— a helyes "az a bizonyos" helyett? Ugyan
úgy félrevezető, m int ahogyan semmit
m ondó az önnön jelentését felszámoló 
m ásik "fából vaskarika", a "rossz ómen"! Ez 
a helyzet a "tettes, elkövető" jelen tésű"de
likvens" szó helytelen használatával is, 
m ég akkor is, ha az Értelmező Kéziszótár 
ezt "a szóban forgó személy" jelentést "tré
fásnak" minősíti. Az idegen nyelvekből 
szárm azó jövevényszók helytelen hasz
nálatánál m aradva, egy tipikus és általá
nosnak m ondható  példát említek még: 
"adekuált". A helyes "adekvát" helyett min
denki ezt használja — feltehetőleg a "deri
vált" mintájára. (Érdekes ugyanakkor, hogy 
a hasonló alakú "obiigát" jelzőt viszont tor- 
zítatlanul használja a médianyelv.)

A "pestiesen szóló” azonban nem  csu
pán az idegen nyelvekből im portált diva
tos és hangzatos szavakkal, kifejezésekkel 
áll hadilábon, hanem  az ideiglenesen még 
beszélt anyanyelvével is. Az "adekvált- 
hoz" hasonlóan, nem  képes különbséget 
tenni a "helység" és "helyiség", a "szívelni" 
és "szívlelni" között, továbbá nem  ismeri 
a nyelvújítók által — talán éppen szépa
pái jól jövedelmező bankvállalkozásának 
m egkönnyítésére — létrehozott "átalány" 
fogalm at, m ivel következetesen "álta
lányadót" emleget. A m inden eseményt 
k lisékkel m inősítő  h írszerkesztő  igen 
kedveli az egzotikusán hatónak hitt sza
vakat, kifejezéseket, m elyeket azonban 
következetesen helytelen form ában hasz
nál, m ivel nem  tudja, m it jelentenek. Az 
eszm ényinek  k ik iálto tt Egyesült Álla
m okban napon ta , de legalább hetente 
egyszer "hírré váló" vaktában lövöldöző 
töm eggyilkosokat azonnal feldíszíti a — 
hom éroszinak egyáltalán nem  m ondható
— állandó jelzővel: "álmokfutó". Ennek 
egyetlen oka van: nem  ismeri a német 
közvetítéssel nyelvünkbe bekerült maláji 
"ámok" szó ("szent őrület") és a belőle 
szárm aztatott "ámokfutó" főnév és mel
léknév jelentését: "a trópusokon kóros 
idegroham ában őrjöngve rohangászó, öl
döklő ember". Újabban nemcsak az em 
bertársait irtogató emberformájú lényt, de 
a szintén m indennapossá váló számítógé
pes vírust is ellátja a fahangú bem ondó a 
helytelen "álmokhitó" jelzővel. Az "avítt" 
fo g a lo m  je len tésév e l (ócska, k o po tt) 
ugyan lehet, hogy tisztában van, de nyeg
lén így használja: "kissé avíttas a nadrá
god". Ugyanígy "lépre megy" az "ideje
korán" esetében: nem  tudja, hogy a tulaj
donképpeni jelentése "idő előtt, korán",

emiatt "idejében" jelentésben illeszti be ez
által zavarossá váló m ondatokba. A "ne- 
adjisten" a "ne adja Isten" kívánságból ered 
és jelentése: "bárcsak ne következne be". 
Mégis szinte állandó jelleggel találkozunk 
vele teljesen ellentétes értelm ű helyzetek
ben, például: "ha neadjisten megnyeri a 
versenyt" — a "netán", "esetleg", "ha még
is" helyett, de ilyen torz lelkű kívánsággal 
is találkozhatunk: "ha neadjisten elkerüli 
az árvíz a házát"... [...]

Gyakori a szavak, fogalmak vagy kife
jezések égbekiáltóan helytelen használa
ta, mely, im m ár klisékbe ágyazódva, 
egyre inkább teret hódít. Ilyen a "felé": 
"Levélben jeleztük a m in isztérium  felé" 
(Vajon odaért-e a levél?), a "mentén "Az 
ominózus kérdés mentén m ozdult el az 
álláspont", valam int az "aki" személyes 
névmás nem emberi lényekre: "A Fővárosi 
Állatkert várja a húsvéti nyuszikat, akiket 
a kisgazdik m ár meguntak", de főleg élet
telen dolgokra való kiterjesztése (a cég, 
bank stb., aki...). Ugyancsak bántó hang
zású a "mert", illetve a "merthogy" kötő
szavak  kérdőszóként való  haszn á la ta  a 
"miért?" helyett. [...] Egyszerűen csak hi
bás és logikátlan a "zene" gyűjtőfogalom 
többes számú használata ("a zenéket válo
gatta...") — ilyen alapon m ondhatnánk 
ugyanis ilyeneket is, hogy "Milyen irodal
makat olvasol?" vagy "Reggel átfutom  a 
sajtókat". Á l-archaikus és érthetetlenül 
nyelvtörő az "az mellett" — "ez mellett", 
vagy "az miatt" — "ez miatt", különösen 
az "a ajtó", "a anyuka" értelmetlen, nyel
vünk hangtani szabályait semmibe vevő 
torzszülöttekhez társulva. Furcsa és eről- 
tetetten nyegle a "ragoz" ige nyelvtanon 
kívüli használata, kb. "részletez, túlbe
szél, bonyolít, folytat" jelentésben: "nem 
ragoznám tovább ezt a kérdést". A legzava
róbb talán a lefordíthatatlan "kivált" ige 
nyakló nélküli4 felbukkanása, m ár igé
nyesnek hitt szakszövegekben is: "A föld
gázzal kiváltjuk a kőolajat". A szótárakban 
a kivált szócikk igeként a következő jelen
tésekkel szerepel: "letétbe helyezett vagy 
visszatartott tárgyat pénz vagy vevény el
lenében újra birtokba vesz", "zálogtárgyat 
visszavált", "foglyot váltságdíj ellenében 
kiszabadít", "okmányt hatóságtól, díj elle
nében beszerez", "jegyre járó élelmiszert 
megvásárol", "receptre felírt gyógyszert 
megvásárol", "előidéz, kelt, okoz valamit 
(pl. lelkesedést)”, határozószóként pedig 
jelentése: "igen nagy mértékben" vagy "fő
ként, kiváltképpen". Az említett m ondat
ban tehát jobb lett volna a "helyettesít" 
vagy "felvált" igét használni. [...]

Á létező szavak helytelen alakban 
vagy jelentéssel való használata mellett 
egyre termékenyebben jelentkezik a nem 
m indig sikeres szógyártás. A sokszor fur
csa logikájú és erőltetett képzésű termé
kek, amellett, hogy lefordításuk fejtörést 
okoz, tovább növelik a klisék szám át egy
re szürkülő  nyelvünkben. Ugyanilyen 
szóipari végtermék a "meghibásodik", "meg
másít", sőt "megmásul", a "forintosít" (érté
ket p én zb en  kifejez), "piacosít" (p iac
képessé tesz), valam int a "nevesít" ("nevén

nevez valakit vagy valamit", illetve "birto
kot, földet stb. valakinek a nevére ír"). A 
legostobábban értelm etlen a "hiánypótlás", 
ami körülbelül ezt jelenti: a hiányzó hi
ányt egy másik hiánnyal pótolni — holott 
a hiányt m egszüntetni kellene.

A ragok használatában is zavarok lép
tek fel. Á melléknévfokozásban az össze
hasonlításhoz használt -nál, -nél helyét 
átvette a tájnyelvi, helytelen -tói, -tői: "Az 
én körtefám ettől nagyobb" — Mitől?). Ért
hetetlen és néha m egm osolyogtató "kép
telen képekhez" vezet a -ban, -ben hely
határozórag  ilyen kifejezésekben való 
használata: "Hitelben kell gondolkodni", 
vagy "Egy új ház 'an  gondolkodunk" — ez 
utóbbi m ég igaz is lehet!

Igen gyakori a létező igék igekötővel 
való fölösleges és zavaró ellátása ilyen 
példákban, mint: "egy feladatot, teendőt 
felvállal", "mennyit érnek a bevállalt gyer
m ekek (a "szoc. pol." igénybevétele szem
pontjából)", "lerendezte az ügyet", illetve 
a kiáltóan m agyartalan "meglépte a köte
lezettséget" szülem ényben (v. ö. a bizal
m as to lvajnyelv  "m eglép"=m egszökik 
fogalmát). (...)

És most, befejező és összegző gondo
latként, felidézem az azóta m ár elfogadott 
és továbbfejlesztett Dános-elmélet lénye
gét: "Elfogadva azt, hogy az emberi szer
vezet, mely biológiailag és pszichésen egy 
egységes egész, különböző kihozatalai 
(mint például a vér, széklet, vizelet, köpet 
stb.) illetve azok analízise következtetni 
enged az azokat előállító m echanizm us 
m űködésére és esetleges hibás m űködésé
re. Amennyiben a beszédet az agynak, 
m int sejthalmaznak a kihozatalaként fog
juk fel, akkor a beszéd elemzése az azt 
előállító m echanizm us állapotára és m ű
ködésére enged következtetni." (Dános, 
1999) Szom orúan állapíthatjuk meg, hogy 
e lelki-szellemi kihozatal egyre inkább vég
termék m anapság — ás itt nem  a vérre 
gondolok... {Rövidített szöveg)
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H. D. Brown (1986): Learning a Second Cultu

re. In: Valdes, J. M. (ed) Culture Bound: Brid
ging the Cultural Gap in Language Teaching, 
Cambridge University Press.

Józsa Péter Pál (1998): A magyarságfeldolgozó 
üzemek álcázása, Pannon Front 1998.16.

Dr. Dános Kornél (1999): Újabb irányzatok a 
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Egyetem Bpest. 1999 dec. (kiegészítve a szerző 
személyes összefoglalásával). * 1

A szerkesztő m egjegyzései
1A menedzser szó legjobb fordítása talán még 

mindég az intéző.
2Az antiklerikalista formalizmus vezette be 

a magyar keresztnév helyett az utónév szót, ami 
azonban helytelen, mert nem az előnév ellentéte. 
Legjobb talán a személynév volna.

3 Az elrepült fölöttünk az idő vasfoga és hasonló 
képzavarok (ne kongassuk a vészmadarakat) soro
zatgyártásával a harmincas évek egyik jobbol
dali politikusát szokták volt először vádolni.

4A kivált ige helytelen használata a felvált, 
helyettesít, päd, kicserél, sőt a tárcsázik igék he
lyett tükörfordításból eredő "újgermanizmus".
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Dezintegrációs tényezők
A kívánatos közép-európai integrációt történelmi értelem

ben mindig igen súlyos tehertételek nyomasztották. Ezek kö
zött első helyen kell említeni a 19. században kifejlődött és 
mindig véres konfliktusokkal, antidemokratikus törekvések
kel és öngyilkos intoleranciával együtt járó nacionalizmuso
kat. Ezek a nacionalizmusok minden esetben etatista ál- 
lamrezonra épülő nemzetállamokat kívántak létrehozni, és ez 
egy történelmi okok folytán kevert etnikumú térségben tör
vényszerűen nemzeti konfliktusokhoz vezetett: úgy egyetlen 
nemzetet sem lehetett egyesíteni, hogy a nemzeti főhatalom 
alá ne kellett volna más nyelvű, más identitású százezreket, 
esetleg milliókat kényszeríteni.

A nemzeti egység jelszavát hangoztató nacionalizmusok 
miatt a föderalizmus eszméje és a méltányos kiegyezés politi
kája mindig elbukott. Végül mindennek a kövekezményei 
elsősorbam bennünket, magyarokat sújtottak: a történelmi 
Magyarország romjain berendezkedő utódállamok ugyan 
nem váltak nemzeti államokká (minthogy az államalkotó 
nemzet egyetlen országban sem töltötte ki a megszerzett terü
letet, sőt, Románia kivételével mindenütt kisebbséget alko
tott), a magyarság nemzeti egysége viszont elveszett, és 
minden harmadik magyar idegen és vele szemben ellenséges 
kormányzatok uralma alá kényszerült.

Van azonban a "közép-európai" régiónak egy másik, jóval 
nagyobb történelmi múltra visszavezethető dezintegrációs té
nyezője is. Ezt az a történelmi és civilizációs törésvonal szabja 
meg, amely a térségen észak-dél irányban végigvonul. Ettől a 
törésvonaltól nyugatra a nyugati kereszténység, kultúra és 
mentalitás, keletre a keleti kereszténység, kultúra és mentalitás 
rendezkedett be. A régió két fele közti alapvető eltérés az 
ember alkotta "második természet" világában is tanulmá
nyozható: az észtországi Tallinban és az erdélyi Brassóban 
találjuk meg az utolsó gótikus templomokat, Lembergben az 
európai barokk legkeletibb emlékeit — mindezektől keletre, 
délkeletre pedig a bizánci ortodox kultúra emlékműveit.

A törésvonalnak természetesen nemcsak művészettörté
neti, hanem mentalitástörténeti következményei is vannak. A 
nyugati társadalmak erősen tagoltak: az arisztokrácia, a ne
messég, a polgárság, az értelmiség, a parasztság és a munkás
ság mindenütt kialakította a maga szervezeteit, intézményeit, 
és ezeknek a szevezeteknek az értelmét az autonómia gondo
lata jelölte meg. A nyugati ember mindig független személyi
ségnek tekintette magát, illetve arra törekedett, hogy ilyen 
legyen. A keleti társadalmak kevésbé tagoltak, egy viszonylag 
vékony uralkodó réteg alatt a kiszolgáltatott köznép igen szé
les körű sokasága helyzekedik el, és a keleti ember nem szabad 
személyiség, hanem alattvaló. Következésképp más a nyugati 
és más a keleti politikai kultúra. Ez még a kommunista dikta
túrák körülményei között is kitapintható volt: a lengyelek, a 
csehek, a magyarok helyzete egészen más volt, mint a Ceau- 
‘sescu totális rémuralmának kiszolgáltatott romániai polgáro
ké.

A közép-európai nacionalizmusok és a 'klasszikus" közép
európai törésvonal következményei okozták, hogy a kommu
nizmus bukása után rendre megbuktak a mesterségesen 
létrehozott és kikényszerített regionális integrációk is. A cseh
szlovák és a jugoszláv állam szétesésére gondolok. Csehszlo
vákiában a nacionalizmus feszítőereje működött, az egykori 
Jugoszláviában ezenkívül még a civilizációs törésvonal is 
konfliktusokat okozott: a szerbek és horvátok, szerbek és szlo
vének között. Sőt, éppen a civilizáicós törésvonal okozha tóttá 
azt, hogy a jugoszláv integráció nem békés körülmények kö
zött bonűott fel (mint a csehszlovák), hanem egy totális és 
vérengző háború közepette, olyan pokoli eseményeket produ
kálva, amelyekre egyáltalán nem voltak felkészülve a század
végi — fél évszázada viszonylag békésen élő — európai 
nemzetek.

P om ogáts Béla N y u g a t és K elet k ö zö tt.  Esszék, tan u l
m ányok . Is te r  K iadó. B udapest, 2000.
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P ARAMUZIKOLÓGIA 48.
Egy csipetnyi zeneempátia

A szinesztézia az öt érzék tűzi
játékát próbálja meg "tettenémi". 
A "zengő fényt", a "fellvillanó" ak
kordot, a "parfümös" szavakat, 
hangokat és társaikat igyekszik 
rendszerbe foglalni. Nagyon ne
héz feladat: milliónyi változat lé
tezik, és amikor ez kimerült, még 
mindig lennének újabbak. A köl
tészet, a szavak művészete él is 
ezzel a tüneménnyel. A zene már 
áttételesebben tud közel férkőzni 
a szinesztéziához. De így is beszé
lünk "meleg" akkordszínekről, 
"hideg" harmóniákról és más ha
sonlókról. A zenét megragadni, 
különösen szavakkal, igencsak 
nehéz. Csodálom Debussyt, hogy 
egyik legszebb zongoraprelűdjé- 
nek címéül le merte írni: "Les sons 
et les parfums toumet dans l'air du 
soir". Szaglóérzékünk és a zene 
összekapcsolódása ilyen zenei 
keretben — zongoradarab! — 
rendkívül erős szinesztéziás te
hetségről tanúskodik. Muzsiku
soknál elég gyakori a "távoli" 
érzékek összekapcsolása a "ké
zenfekvőkkel!". Éppen Debussy 
címezi egyik prelűdjét "Des pas 
sur la neige" — "Léptek a havon", 
tap in tási em lékeket felidéző 
szándékkal. Zenéjében "kitapint- 
hatóan" süllyedő nyomok. Erik 
Sah "körte alakú" darabjai ugyan 
egy újítási szeszélynek a szülöttei 
(az anekdota szerint a szerző arra 
a kérdésre, hogy milyen formá
ban írta darabjait, adta a körte for
ma-megjelölést), de lényegében a 
letapintható forma gondolatának 
jegyében fogantak. A Pesante jel
zés is taktilikus élményre utal — 
szerző és előadó részéről egya
ránt. Bár a sort még folytathat
nánk, azonban meg kell hogy je
gyezzük: a látási és auditív élmé
nyek összekapcsolása számban 
és minőségben messze fölülmúlja 
a többi érzékekkel való rokoní- 
tást. BELEÉRZŐ képességünk ke
vésbé kapcsolódik a szagláshoz, 
tap in táshoz, hőérzékeléshez, 
mint a látáshoz és halláshoz. Sok
kal nehezebben idézünk fel szag
lásélményt, mint minden más e- 
gyebet. Nyilván civilizációs elvál
tozásról van szó, de jelen pillanat
ban ez a helyzet.

ÁTÉRZŐ k épességünk  is 
"megfogyatkozott" racionális ko
runk divat-gondolkodási sémái 
m iatt. M űvészekkel járkálva 
megfigyeltem, milyen hevesen 
reagálnak az utcán látható koldu
sok látványára, szinte azonosul
nak velük, és emlékeikben is 
mély nyomot hagynak az emberi 
nyomorúság szörnyű jelei. De lát
tam magam körül százával el
menni rideg embereket, akik ész
re sem veszik a körülöttük dúló 
kétsébeesett küzdelmet az éle
tért.

B ELEÉR Z ÉS-Á TÉR ZÉS- 
MEGÉRZÉS m intha lassan ki
fogyna belőlünk, mintha kifo
gyo tt volna MAGÁBÓL A 
MŰVÉSZETBŐL is. Régóta érez
zük, hogy m ilyen roham osan 
fogy a rokonszenv érzése az élet 
minden területén, minden jelen
ségében. A SZIMPÁTIA eltűnését 
nyomon követi az EMPÁTIA ki
halása is. Pedig EMPÁTIA nélkül 
el sem képzelhető a művészet.

Az egyik külföldi tv-adón 
nemrégiben egymás után láttam 
elfeledett operákat, zenéket, ze
neszerzőket ismertető előadáso
kat. Miért felejtették el ezeket?! A 
sokféle válaszból a legvalószí
nűbbnek látszott, hogy ezek a 
szerzők nagyon is empátiával al
kották meg műveiket. A tehetség 
igazi ismertetőjele a nagyfokú 
empátia jelenléte a műalkotás
ban. A szinesztéziás képesség is 
része a tehetségnek, de empátia 
nélkül vajmi keveset ér, felületi 
jelenség marad. Az empátia foka 
különbözteti meg a tehetséget a 
zsenitől. Ezért Mozart MOZART 
és Salieri csak Salieri. Verdi Fals
taff a a rendkívüli empátia révén 
vált remekművé, és maradt Salie
ri hasonló című operája afféle 
kortörténeti "csemegének". Az 
"egyopuszú" szerzők esetében is az 
egyenetlen empátiával magya
rázható a zseniális kiugrás: ráta
láltak arra a témára, amely moz
gásba hozta  beleérző-ráérző- 
megértő képességüket. Gondol
junk csak Orffra és a Carmina bu- 
ranára. A hatvanas évek zenei újí
tásaiból szinte kiveszett az empá
tia iránti alkotó tisztelet, sőt min
dent megtettek háttérbeszorítá- 
sára. De érdekes módon a zene
szerzők elvárták hallgatóságuk
tól, hogy empátiával közelítsenek 
műveikhez, hozzáadva a zenéhez 
azt, amit már eleve kiküszöböltek 
belőle. A műcímek még az asszo
ciáció lehetőségét is igyekeztek 
elvenni a hallgatóságtól, sőt ezek 
az "egyszavas", lakonikus "utalá
sok" néha gúnyt űztek az empáti
ából.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A  Kortárs szeptemberi számából ki

emelendő Kolozsvári Papp László Rossz
kedvűnk tele című esszéje, valamint Bogdán 
László Árvaházi rettegések című regényrész
lete és Egyed Péter Kép, látvány, képesülés 
című, Podmaniczky Szilárdról írott kritiká
ja.

A  Forrás 9. számában olvasható Bog
dán László A dáridó című elbeszélése, Gáli 
Ernő A regionalizmus kihívása című tanul
mánya és László Ferenc Bartók Erdélye — 
Erdély Bartókja dm ű  írása.

M egjelen t a Székelyföld szeptemberi 
száma, amelyben verset közöl Charles Bu- 
kowski, Amiri Baraka, Michael Castro, Da
vid Miller és Larissa Shmailo. Prózai írást 
olvashatunk Maros Andrástól és Benedek 
Szabolcstól (Fájdalom — négykezes novel
la) és Szakács István Pétertől (Páter noszter). 
A z Academica Transsylvanicdban Csodálattal 
közeledtem az élővilág törvényeihez dm  alatt

Oláh-Gál Elvira beszélget dr. Péter Mihály 
mikrobiológussal s ugyanitt olvashatjuk 
Péter Mihály Az emberi szervezet normál mik- 
roflórája dm ű tanulmányát. Agora: Szilágyi 
Zsolt A román pártrendszer kialakulása, az elit 
és törésvonalak a román politikában. Aranyág: 
Veres Emese-Gyöngyvér A tavaszi ünnepkör 
a barcasági csángóknál-, Kelet Népe: Sylvester 
Lajos Itt is magyarul, ott is magyarul. A  Mű- 
teremtésben "Soha nem igyekeztem eladni ma
gam..." dm  alatt Fekete Vince készít interjút 
Székely Géza grafikussal.

M áté Imre két műve is díjat nyert Hil
desheim városa és Alsó-Szászország véd
nöksége alatt évente rendezett irodalmi 
pályázaton, melyet idén "Vágyak, Elvárások, 
Látomások" mottóval hirdettek meg. Tizen
két országból több száz pályamű érkezett 
be, német nyelven. A díjazottak között volt 
Kálmán Anat-Katharina is, aki Borsi Kál
mán Béla felesége. A nyertes művek egész 
évben olvashatók Hildesheim város öt 
pontján, két és fél méter magas oszlopfala
kon.

O rdódy Katalin Madách-díjas író, a 
szlovákiai magyar irodalom jeles alkotója 
82. éves korában, Pozsonyban elhunyt.

A  Magyar Örökség díj posztumusz elis
merésében részesült mások mellett Sinka 
István. A díjat a Magyarországi Alapítvány 
Bíráló Bizottsága ítélte oda az elhunyt költő
nek.

*
Életének hetvenedik évében elhunyt 

Bata Im re József Attila-díjas iro d a 
lomtörténész, kritikus, az Élet és Irodalom 
egykori főszerkesztője.

Hegedűs Géza tiszteletére állított em
léktáblát Budapest Főváros XIII. kerületi 
Önkormányzata a Ditrói Mór u. 3. számú 
háza falán. Az emléktáblát dr. Tóth József 
polgármester avatta fel. Beszédet Radnóti 
Sándor mondott; Borbély Sándor koszorú
zott.

Karinthy Ferenc emléktáblájának ava
tóünnepségét rendezték meg a Vasutas Se
gélyező Egylet hévízi gyógyüdülőjében, 
ahol Szalay Károly mondott ünnepi beszé
det.

József Attila emlékestet rendezett az 
Oxford Hungarian Society. Kabdebó Tamás 
angol nyelvű József Attila-kötetét és vers
antológiáját mutatták be.

M ikszáth Kálmán halálának 90. évfor
dulóján koszorúzási ünnepséget rendezett 
a Mikszáth Kálmán Társaság a Kerepesi úti 
Temetőben.

-MI

A boldogság titka
A  rejtv én y  fősora ib an  Flaubert 

m on d ását találja.

VÍZSZINTES: 1. A m ondás első 
része. 12. Erre a helyre jegyez. 13. 
Áldozat. 15. Felém nyújt. 17. Olcsó. 
18. Szintén ne. 20. Háztartási m árka
név. 22. Tartósító folyadék. 23. Sémi 
nép. 25. Parlag. 27. Fél dollár! 28. La
pos, kerek tárggyal kapcsolatos. 30. 
Óróm ai aprópénz. 32. Páratlan lesz! 
33. Idegen előtag, jelentése: olaj. 34. 
Férfi becenév. 36. Helyrag. 38. Ott 
kezdődik! 39. Arra a helyre pottyan. 
41. Kajütsegéd része! 43. Román fér
finév. 45. Fagylaltot fogyaszt. 46. Balti 
nép. 48. Felöltő. 50. Tiltószó. 51. Nor
végia legnagyobb tava. 53. Zord. 55. 
Álm ából kelő. 57. V illanytűzhelye 
van.

FÜGGŐLEGES: 2. Előtag, jelen
tése: kettő. 3. Becézett Odett. 4. Zene
művet ütőhangszeren eljátszó. 5. ... 
irae; a harag napja. 6. Időmérő alkat

része. 7. Ném án sima! 8. Részben rá- 
áporodik! 9. E n ..., nagybani kereske
dés. 10.... kezdve, azóta. 11. Törvényt 
sért. 14. A  mondás második,befejező ré
sze. 16. Kövér. 19. Gotovac hőse. 21. 
M indig ez van! 24. Hazai terepjáró. 
26. Tabula ..., tiszta lap. 29. Takaros. 
31. M agyarországi városból való. 34. 
A jelölt helyre cipelni tudó. 35. Jód, 
kén és ittrium  vegyjele. 37. Van mit 
aprítania ..., gazdag. 39. ... Sharif, 
filmszínész. 40. Angol férfinév. 42. 
Gólya, angolul. 44. Kiváltó tényező. 
47. Szláv nép (régies írásmód). 49. 
Dél-Jemen fővárosa. 52. ... Kok, hol
land úszónő. 54. Párosán egyórás! 56. 
Felvigyázó. 58. Svéd és japán autójel
zés.

B O T H  L Á SZ L Ó

A  HELIKON 18. számában közölt, 
K érelem  h a lk  szó v a l cím ű rejtvé
nyünk megfejtése: Nyáron, ősszel, té
len, tavasszal, Ilyenkor, soha, soha, 
magamra, Ne hagyj! Ne hagyj magamra 
már soha, Kedvesem!
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