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LÁSZLÓFFY ALADÁR

A szabin nők elrablása
Fel kell valahova jegyezni 

ezt az évet, ezt a tavaszt,mely- 
nél, látszólag, közelebb soha 
nem volt hozzánk az igazságté
tel, a helyreállítás, a rendező
dés. Mi ütött beléjük, gondolja 
az elmúlt években kezdődő s az 
elmúlt hónapokban felgyorsult 
folyamat minden megfeneklé- 
sekor az ember. Mi ütött belé
jük, hogy mintha önmagával 
birkózna bennük saját méltá
nyosságtudatuk, saját igazság
érzetük, de nem képes nyerni. 
Mi ütött beléjük, hogy megígé
rik és megtagadják, szinte hisz
tériás lüktetést kapnak már a 
dolgok: egy lépés előre, két lé
pés hátra. Jól ismerjük, még a 
régi rezsimekből, a közel egy 
évszázaddá összegyűlő évtize
dekből ezt a táncot, mely egya
ránt megalázó rájuk és reánk. 
Kik ők, és mi vagyunk mi? Ők a 
vicsorgó nacionalizmustól a 
Nyugattal való egyezkedésig 
terjedő ív mentén rángatózó, vi- 
tustáncot járó román állam kép
viselői, akik nagyon is jól tudják 
m inden  egyes p illana tban , 
hogy országnyi területekkel la- 
kosokat, állam polgárokat is 
kaptak, akiket egyénileg s mint 
közösséget a legkülönbözőbb 
ürügyekkel és programokkal 
kifosztottak, megkopasztottak 
abban a kegyelmi időszakban, 
mely alatt vagy be kellett volna 
bizonyítaniuk, hogy országuk 
honmogén nemzeti állam, vagy 
be kellett volna látniuk, hogy 
ezzel a kétes, kétszínű, kétlelkű 
magatartással, mely csak rossz 
vért szülhet, többmilliónyi, ki
sebbségi sorba, másodrendűsé- 
gi státusba taszított állampol
gárt, országlakost hangolnak 
maguk ellen. Most — ahogy az 
egyházi javak vissza (nem) adá
sában mint jelképben össszpon-

tosul, koncentrálódik a múlt 
becstelenségének szembesülése 
a jelen állítólag megjavult be
csületével — a képlet világos: 
egy európai normákhoz közel
hozandó Rom ánia elism eri, 
hogy ezeket az iskolákat, intéz
m ényeket, tulajdonform ákat 
igazságtalanul és visszaélés jel
leggel kobozták el, a lista is kész 
van róluk, a szándék is állítólag 
tisztult és becsületes, csak a tett 
nem történik meg. Most sem. És 
ha most nem, akkor mikor? És 
amikor urbi et orbi (értsd: a fel
tételekkel fellépő nemzetközi 
intézményrendszernek) végre 
haladéktalanul fel kell mutatni 
azt az immár dehogy is szocia
lista tizenöt-húszéves távlatot, 
tervet, hogy mi felé is törekszik 
Románia, népeinek atyai hazája 
— íme kény telek azokhoz is for
dulni némi vélemény-nyilvání
tásért, jóváhagyásért, akikkel 
elbántak. Most milyen alapon 
remélik, várják el, hogy további 
hitelük legyen? Itt most szomo
rúan megfeneklik ez a történel
m en k ívü lrekesztett, kettős 
könyveléssel elsikkasztott tíz 
év, melyben igazán és véglege
sen elvették és megalázó mó
don nem akarják visszaadni a 
kultúránk múltjában rejlő jövőt. 
És mi ezt, az új Románia jövőjét 
komolyan befolyásoló gesztust 
sajnos minden emberi, politi
kai, gazdasági, humanitárius és 
kulturális logika szerint — cete- 
rum censeo — nem fogjuk egy
hamar elfelejteni. Ez az év a 
szabin nők elrablásának vissza
vonhatatlanul tisztességtelen 
égisze alatt marad meg viszo
nyunkban. Kár volt érte. Sze
mély szerint oda szomorodtam, 
hogy már nem tudnék Romániát 
se választani magamnak, nem 
holmi tyúkszaros polgármestert.
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JÁNOS SZABOLCS

Irodalmi műhelyek rejtelmei
Szilágyi Ferenc neve szinte elválasztha

ta tlanu l összefonódott a Csokonaiéval: 
idestova öt évtizede közöl tanulm ányo
kat a debreceni poétáról, főm unkatársa 
volt a Csokonai kritikai k iadásnak  Jelen 
kötete félszáz — szakfolyóiratokban m ár 
publikált vagy konferenciákon bem uta
tott, illetve m indeddig  kiadatlan — tanul- 
má nyainak gyűjteménye.

Szilágyi Ferenc — saját bevallása sze
rint is — "dilettáns" és "amatőr" irodalm ár
— a szó etimológiai értelmében: delectare 
'gyönyörködni',amare 'szeretni'. Ez a beál
lítódás m eghatározza m ind a könyv szer
kezetét, m ind pedig  a szerzőnek tanul
m ányai tárgyához való viszonyulását.

A kötet a felvilágosodás irodalmáról 
értekező tanulm ányokat tartalmaz. (Pon
tosításként megjegyzendő, hogy szerzőnk
— kim ondatlanul bár — tanulm ányaiban 
a történeti irodalomfogalom mal él: nem  
csupán irodalm i szövegeket vizsgál tehát, 
hanem  a res literariát, azaz a kulturális és 
irodalm i élet feltételeit teszi kutatásai tár
gyává: szól az írogató értelmiségiekről, 
színjátszásról, filozófiáról, a m űvelődés 
in tézm ényeirő l.) Engedve a szem élyes 
preferenciájának, a középpontba szeretett 
Csokonaiját állítja; többször is bevallja, 
hogy szám ára a kiindulópont m indig Cso
konai, s ha másokkal is foglalkozik, az 
an n ak  tu la jdon ítható , hogy valam iféle 
kapcsolatban állnak vele, szerepük Csoko
nai felől (is) értelmezhető: mesterek, párt
fogók, vetély társak, tanítványok. N em  
véletlenül Csokonai-idézet a könyv címe: 
sokat elárul Szilágyi Ferenc koncepciójá
ról, am elyben a felvilágosodás kora tulaj
donképpen Csokonai koraként értelmez
hető. S bravúros az, ahogy tételét bizo
nyítani próbálja: kutatásai során rengeteg 
forrásértékű dokum entum ot, eddig isme
retlen vagy lappangó szöveget tárt fel. 
M ikrofilológiai indíttatású tanulm ányai
ban arra vállalkozik, hogy m indazt, ami 
Csokonait illetően sejtés, hi- potézis, doku
m entum ok révén bizonyítsa, illetve egyes 
téves m egállapításokat megcáfoljon. Kü
lönösen értékesek azok a tanulmányok, 
am elyekben Csokonai (és kortársai) írásait 
egyszerre teszi m ikro- és makrofilológiai, 
valam int eszm etörténeti kutatások tárgyá
vá.

Az "Édes anya a természet" cím ű tanul
m ány t C sokonai Rousseau-élm ényének 
szenteli. K iadott versek és különböző szö
vegvariánsok  alapján kíséri nyom on a 
Csokonai-költészet Rousseau-recepciójá- 
nak alakulását. A vérbeli filológus még 
ebben az elsősorban eszm etörténeti jellegű 
tanulm ányban sem tagadja m eg magát: 
m egtudhatjuk, kitől és m ikor hallhatott a 
nagy francia bölcselő nézetei, illetve m ikor 
vált m aga is Rousseau olvasójává, nézete
inek alkotó befogadójává.

A Csokonai "Nationalcharaktere" cím ű 
ta n u lm á n y  egy  H e rd e r-k o n fe re n c iá n  
hangzott el először, a H erdert olvasó Cso

konait jeleníti meg. Bizonyára igaza van 
Szilágyinak abban, hogy Csokonai számá
ra ihletforrás lehetett a H erder által kiadott 
Volkslieder, tanulm ányának néhány pontja 
azonban pontosításra szorul: Herdem él a 
Volkslied fogalom jelentésköre nem esik tel
jesen egybe a mai nyelvhasználatéval, ennél 
jóval tágabb: a herderi értelmezés szerint 
Volkslied minden, a nép szellemében írott 
dal. így magyarázható az, hogy a gyűjte
ményben helyet kaptak például Goethe- 
versek is. Mindez azonban nem befolyásolja 
lényegesen Szilágyi Ferenc következtetése
inek érvényességét. Tanulm ányában hi
vatkozik továbbá Csokonai A  nap innepe 
cím ű versére, ami tulajdonképpen egy pe
rui naphim nusz. Ihletforrásként a Herder- 
féle gyűjtemény An die Re- gensgöttin című 
perui dalát jelöli meg, a-melynek szövegét 
is közli. M indez azonban meglehetősen 
kétes: egyrészt azért mert a két szöveg 
tartalmilag is eléggé messze áll egymástól, 
m ásrészt pedig azért mert a kor népszerű 
irodalmában gyakran fordulnak elő úgy
nevezett "eredeti" naphim nuszok (elég 
például a korban igen népszerű perui té
májú — Mar- montel Les Incas című regé
nyén alapuló — színm űvekre gondolunk).

Majd m inden tanulm ány érinti Kazin
czy és Csokonai kapcsolatát. Szilágyi Fe
renc szereti azt, akiről és amiről ír, de leg
inkább Csokonait. Ebből kifolyólag kissé 
elfogult vele szemben: úgy állítja be a Ka- 
zinczy-Csokonai viszonyt, ahogy az az ál
tala megrajzolni kívánt Csokonai-képnek 
leginkább megfelel. Sosem állít valótlant, 
csak egyes aspektusokat aránytalanul ki
emel; esetenként problém átlanként tünteti 
fel a kettejük viszonyát m int m ester és 
tanítvány meghitt kapcsolatát, elhallgat
ván azt, hogy Kazinczy gyakran élesen bí
rálta a debreceni poétát, aki viszont nem 
hódolt meg a széphalmi m ester tekintélye 
előtt. Amikor pedig említi Kazinczy Cso
konait e líté lő  m egjegyzéseit, N ém eth  
László Kisebbségben című írásának érveit 
átvéve támadja a m agyar nyelvújítás vezé
rét. Csokonai költészetének nemzeti jelle
gével szembeállítja Kazinczynak a klas
sisch schön eszményén alapuló irodalmi és 
esztétikai nézeteit, amelyeket Szilágyi a 
ném et klasszika m űvészeinek alkotói gya
korlatából eredeztet. Bár ebben van némi 
igazság — Kazinczy valósággal bálvá
nyozta Goethét! —, de Csetri Lajos m ár 
m eggyőzően bizonyította, hogy Kazinczy 
nézetei m ögött a neoarisztoteliánus alapo
kon nyugvó újkori poétikák preskripciói 
húzódnak meg. Ez azért fontos felismerés, 
m ert ebből a szempontból világosabbá vá
lik Csokonai költészetéhez való viszonya: 
Kazinczy nem  m agukat a tájszókat ítélte 
el, hanem  a tájszók, a "köznyelvi expressi- 
ók" használatát bizonyos műfajokban, pél
dául az ódában. S hogy ezt semmiképpen 
sem  a német klasszikától "tanulta", bizo
nyítják a fentebb idézett Volkslieder Goe- 
the-dalai. Másrészt pedig messzemenően

egyetérthetünk Szilágyi Ferenccel, am ikor 
Kazinczy legértékesebb m űveinek prózai 
írásait tartja. (Ő maga adta ki 1987-ben 
Kazinczy addig  kiadatlan naplóját.)

Pontos filológiai kutatások alapján tár
ja fel a Csokonait a M artinovics-mozga- 
lomhoz fűző szálakat (Kazinczy és Rousseau 
vonzásában), a szabadkőm űvesekhez veze
tő nyom okat. Több tanu lm ányt szentel 
Csokonai debreceni mestereinek, H áló Ko
vács Józsefnek, Szilágyi Sám uelnek s m in
denekelőtt doktor Földinek.

M indezek révén egy m ás, eddig  kevés
bé ism ert Csokonai-kép rajzolódik ki előt
tünk: az irodalom történeti hagyom ány
ban kialakult portré kiegészül a fiziko-teo- 
lógiai bölcselő, a term észettudós, a nyel
vész, a színm űíró s nem  utolsósorban a 
m ostoha körülm ények között is lelkesen 
és lelkiismeretesen dolgozó tanárem ber 
vonásaival. S m indezek nem  csupán sejté
seken, feltételezéseken alapulnak: Szilágyi 
Ferenc pályafutása során rengeteg lappan
gó, kiadatlan szöveget tárt fel, csodálatra 
méltó precizitással fejtette m eg a nevüket 
esetleg eltitkoló szerzők kilétét (lásd Gora- 
ni — Martinovics), datált keltezetlen kéz
iratokat, követett nyom on szövegvarián
sokat. Jómagam  ezt a hatalm as energiákat 
felemésztő — bár nem  m indig valóban lát
ványos e red m én y ek k e l kecseg te tő  — 
m unkát tartom  a kötet egyik legnagyobb 
erényének

M indazonáltal — sajnálatos m ódon — 
a tan u lm án y k ö te t m eg lehetősen  nagy 
szám ban tartalm az reflektálatlan, kétes 
igazságértékű kijelentéseket, illetve vi
szonylag éles önellentm ondásokat. Jelen 
ismertetés keretei között csupán a legin
kább zavarókra térnék ki.

A tanulm ányok tetemes része a hetve
nes-nyolcvanas években jelent m eg elő
ször, s bár szerzőjük időközben m ódosított 
rajtuk, m indenképp érezhetők m ég bizo
nyos ideológiai eredetű "ferdítések". így 
értelmezhető például egyes tanulm ányok 
erős nemesség-ellenessége, am ennyiben 
ezt az osztályt hazafiatlannak, m egalku
vónak, kultúrálatlannak tekinti. Ugyanak
kor k ény te len  e lism ern i a B essenyei, 
Orczy, Dessewffy, Festetics, Kazinczy stb. 
meghatározó szerepét a nem zeti kultúra és 
nyelv ügyének alakulásában. Fölösleges 
szerecsenmosdatás az, ahogy a fentiek ese
tében — igencsak vitatható érvek alapján 
— megkérdőjelezi igazi azonosulásukat 
saját osztályukkal, vagy pedig meglehető
sen önkényesen a polgári értelm iség cso
portjába sorolja őket. Ez a kategorizálás 
sem  feltétlenül releváns, m ár csak azért 
sem, m ert kérdéses ezen fogalm ak pontos 
jelentésköre, illetve egym áshoz való viszo
n y u k

Debrecen. A Csokonai alakját közép
pontba állító tanulm ánykötetben óhatatla
nul középpontba kell kerülnie a városnak 
is: Szilágyi Ferenc ism eretlen dokumentu
mokat szolgáltat a Kollégium életéből, re
konstruálja Csokonai "poétái tempel"-jét 
stb. Debrecenhez elválaszthatatlanul kötő
d ik  a m agyar protestantizm us. A szerző 
m egm arad a protestantizm usnak m agyar
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vallásként történő értelm ezésénél, ami 
m indaddig  nem  zavaró, am íg nem  próbál 
ellentétekben gondolkodni: így a protes
tantizm us nem zeti jellege kerül szembe a 
római katolikus vallás által tételezett nem- 
zetietlenségével, a protestantizm us egye
düli nyelv- és nem zetm egtartó erővé e- 
melkedik. N em  célom ezen állítások igaz
ságának eldöntése, csupán a m indenáron 
való általánosítás szándékából és az ellen
tétekben való gondolkodásból adódó ké
tes érvényű következtetésekre szeretnék 
rám utatni. (Banális példa: a protestáns 
Kazinczy m ellett a kor nyelvi és irodalmi 
m ozgalm aiban jelentős szerepet játszott 
például a katolikus Révai, Baróti Szabó 
vagy Rájnis.) Sokszor kihangsúlyozza a 
Kollégium  protestáns m agyar szellemi
ségét, s ezt az állítását akarva-akaratlanul ő 
maga cáfolja meg: Csokonai m agyar nyel
ven elm ondott debreceni búcsúbeszéde 
épp magyamyelvűsége miatt váltott ki óri
ási felháborodást a kollégium tanáraiból 
(Margócsy Istvántól tudjuk, hogy a század 
végén a református kollégiumokban testi 
fenyítés járt az anyanyelv használatáért.)

Sajnos a szelekciós elvek sem eléggé 
egyértelm űek, s nem  lett volna nagy vesz
teség elállni egynéhány tanulm ány közlé
sétől se m  így azonban m eglepően gyak
ran találkozunk fölösleges önismétlések
kel és zavaró önellentm ondásokkal. Pél
dául a Gazdaságot Tzélozó Újság akácról 
szóló cikkére érkezett olvasói megjegyzés
ről a 93. oldalon a következőket olvashat
juk: "Nehéz volna más levelezőt elkép
zelni H ajdúhadházról, aki Linnére is hi
vatkozik — s éppen az akác nevével kap
csolatban — m int Földi Jánost. S kétség
telenné teszi szerzőségét..." A 132. oldalon 
— m ár egy m ásik tanulm ányban — u- 
gyanerről az olvasói észrevételről írja: "...a 
kissé körülm ényeskedő stílus arra m utat, 
hogy inkább valaki olyan hadházi gazda 
írta, aki a tudós Földi doktornál érdeklő
dött u tána a kérdésnek." Az ehhez hasonló 
önellentm ondásokat szigorúbb szelekció
val el lehetett volna kerülni.

A könyv rengeteg olyan hibát tartal
m az, am ely feltehetőleg a nyom dának tu 
lajdonítható.

Az utóbbi években megélénkült Cso- 
konai-kutatások rengeteget köszönhetnek 
Szilágyi Ferenc önzetlenségének: nem  rej
tegette az általa feltárt anyagot, hanem  — 
csupán néhány megjegyzéssel kísérve — 
folyam atosan publikálta búvárkodásai
nak felfedezéseit. Jelen kötete is ennek az 
önzetlenségnek, a tudom ány iránti elköte
lezettségnek a bizonyítéka: felhívja figyel
m ünket a könyvtárakban (erdélyiekben 
is!) lapuló értékes kéziratokra, a felvilágo
sodás korának m egannyi, m éltatlanul el
feledett művére. S a tanulm ánykötet m ár 
csak ezért is hatalm as nyereség az iroda
lom történet számára.

SZILÁGYI FERENC: "Az ész világa mel
lett..." Tanulmányok a magyar felvilágoso
dás irodalmáról. M undus Magyar Egyetemi 
Kiadó (ISBN 9638033444), Budapest, 1998, 
6101.

HELIKON

Gáli Ernő után
A szalagfeliratok úgyis ham ar el

hallgatnak. Ami még hallszik a Há- 
zsongárdban, az m ár csak a köztük 
motozó szél. A legutolsó olvasónk.

"Szegény Ernő, m indig úgy mene
kült a rosszhírektől (mondja Gyöngyi 
abba a korareggeli verőfénybe rejtett 
sötét zárójelben, amikor Éva telefonja 
után először kell felfogni, megérteni, 
hogy nincs többé) — most hogy fogjuk 
m egm ondani neki, hogy Gáli Ernő 
meghalt?"

Saját műve egyik legfontosabb téte
lével, könyvrím ül szolgáló szintagm á
jával jellemezhető legpontosabban az 
életútja: "a hum anizm us viszontagsá
gai". Mégis Doctor angelicus, angyali 
doktor O, aki csendes és kitartó filozo
fálással ásta alá az elmúlást. Talán ki is 
fogott rajta, egyszerűen legnagyobb 
trükkjének felboncolásával: bizony — 
(bizonyította be leállíthatatlanul kö
vetkezetes m unkával) — az utópia 
egyáltalán nem ártatlan dolog. Az utó
piák nárciszillatával hol fellelkesített, 
hol érzéstelenített emberiségek alakul
tak hol angyalkórussá, hol kivégzőosz
taggá. Szenvedélye felelőtlenség és a 
felelősség szenvedélyesen vak vállalá
sa fordíto tta  és fordítja önm agával 
szembe a teremtés koronáját. Ember
ség, embertelenség, hum anizm us, em 
beriség, hum anoszféra, emberiesség— 
mind a "semmiességből" fújt, felfújt és 
elpukkanó fontos szappanbuborékok. 
A "meg nem  gondolt gondolatok” lég- 
gömbbparádéja, új fóbiák fölénk-érke- 
zéséig. A M ontgolfiére-fivérek és a 
R obesp ierre-fivérek  kétfé leképpen  
szolgálták a haladást. A hasznos és a 
gyilkos utópiák után ennél tovább nem 
jutottunk az olvasatokban. M int egy

gom bahatározóban. Ami ehető, az is 
mérges, ami mérgező, az is szolgálhat 
gyógyszerek alapanyagául. Érdekes el
len tm o n d ás, hogy közelebbrő l, ha 
Szókratész sorsával mérjük, Athén is 
egyik m élypont, bár távlatból pateti- 
kus és pozitív  jelkép. Az átlagem 
b e risé g  m in d ig  k ih e v e r te  a ná la  
okosabbak elvesztését és csak utólag 
hálás a tanulságok: bűneinek fejére ol
vasásáért.

Korunk és szülőföldünk, kultúránk 
és m egm aradásunk egyik tám asza dőlt 
ki vele. A szolgálatos Tudás, akinek 
alkalm anként és helyenként panaszt 
tehessen az, aki a közelében fuldoklik, 
és meghallgatásra találjon, m ég hogy
ha a doktor angelikus, a süllyedő pa- 
pír-Atlantisz hajóorvosa maga is lég
szomjjal küzd már.

Gáli Ernő élete annak bizonyítéka 
volt, hogy egy őrjöngő korban testsze- 
rint is összeütközésbe keveredvén az 
őrjöngéssel, az emberi intellektus pél
d am u ta tó  fö lényben  tu d  m aradn i. 
Győztél, Ernő, szeretném  utánakiálta
ni a szalagfeliratok csendjében, a ton
nányi súllyúvá sűrűsödő nyom orult 
pár lapátnyi, májusi eső áztatta földön 
keresztül, mely azonnal cementréteg
gé, korszakká, fényévekké kem ény
szik, ahogy egy ikünk  elhallgat, el
m arad, elmerül. Vagyis győztél, úgyis 
győztél, bár m indig a hóhérok, csirke
fogók, álpróféták, játékszabály-felrú- 
gók kezébe csúszik át, a testek fölött 
gyakorolható s a lelkek fölött gyakorol
ható hatalom, nem  ők m aradnak felül, 
hanem  az értelm ünk. Ha nem  tudnám , 
hogy m ilyen viszonylagos m inden, 
mennyire hatástalan már, ahogy sorra 
Hamletkedünk egymás Yorick-koponyá- 
jával Inkább magunk közé szórom, üze
nem, barátom, hogy köszönet, amiért 
velünk egy bajban-örömben, egyazon At
hénben és Buchenwaldban éltéL
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Beágyazni...
"...a meg nem emésztett, avagy ideológiává 

deformált nyugati filozófiák alkalmasint szel
lemi méreggé válhatnak, s ahelyett, hogy vilá
gosságot gyújtanának az agyvelőben, inkább 
zavart okoznak. Gadamer ama tételéből ugyan
is, hogy a hagyomány nem akadálya, hanem 
előfeltétele a megismerésnek (!), erőltetés nélkül 
levonhatjuk ezt a következtetést."

(Hellenbart: A "finnugor démonok"7 )

H ellenbart tanulm ánya ingerültséget 
válthatna ki harcos kozmopolita ideológu
sok körében — akik önm agukat általában 
filozófusokként szokták eladni —, szeren
csére nem  nagyon olvassák a köreikhez 
nem  tartozó szerzőket; legfennebb utasí
tásra. Hellenbart ugyanis, W ilhelm H um 
bo ld t egy 1820-ból szárm azó kijelenté
séből kiindulva — a nyelvek különbözősé
ge nem  "hangok és jelek", hanem  "vüágné- 
zetek" különbözősége— Ném eth Lászlóra 
és Karácsony Sándorra hivatkozik "Euro- 
csatlakozás”, azaz "Európához való szel
lemi felzárkózás" érdekében, m égpedig az 
annyiszor másféle szellemiség jegyében 
idézett G adam er heidelbeigi filozófusra 
tám aszkodva! Tehát olyan m agyar gon
dolkodókra apellál, akiket különösen a lu- 
kácsgyörgyös-révais időkben a m indég 
vonalon levők a nem zeti elzárkozódás, 
provinciális betokosodás és narodnyik, 
m ajd populista  helyiérdekűség prófétái 
gyanánt becsültek le és jelentgettek fel.

"Gadam er is arra tanít — írja Hellen
bart —, hogy valam it megérteni nem  any- 
nyira egyéni teljesítmény, m int inkább a 
bennünk m űködő, az észjárásunkat és ma
gatartásunkat nagyrészt m eghatározó ha
gyom ány műve. Ettől függ, mit és hogyan 
tudunk  beilleszteni a világképünkbe, az 
anyanyelv által hordozott lelki-szellemi struk
túrába..."

A problém a az, folytatja Hellenbart, 
hogy Karácsony Sándor szerint a m oder
nizált m agyar nyelv nincs összhangban a 
m agyar észjárással... 20. századi nyelvünk 
ilyenform án "...tartalomban is, formában 
is idegen, fordítás-nyelv", Ném eth László 
m ég keményebb: Kazinczy szemére hány
ja, hogy "egy félreértett emelkedettség és 
finom ság  nevében pusz tító  had járato t 
folytatott a régi m agyar nyelv ellen. Cson
kította, porhanyította, eloldotta: a magyar, 
m int a finn vagy a szláv: hosszú szavakra 
hajló nyelv... az irtózás tőlük a m agyar 
töm örséget bontja. Ha azt mondom: ördög 
a kényeskedhetnékjükbe: vétettem  Ka
zinczy ellen, a "finnugor démonok" azon
ban  ragokkén t összekapaszkodva rám  
nevetnek".

Karácsony Sándornak sok m indenben 
igaza van, például, hogy a m agyar észjárás 
a m ondattanban a mellérendelő szerkeze
teket kedveli, és N ém eth Lászlónak is iga
za van abban, hogy az olyan töm örítő szó
alkotásokat, m int a "kényeskedhetnékje", 
m erni kell használni; — hiszen annyi más 
nyelv ennek a tartalm át csak körülmé- 
nyeskedő m ellékm ondatok sorával tudja 
visszaadni. (Hozzátehetjük: egy átlagfor
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d ító  to lm ácsolásában. Az átlagfordító  
olyan, m int a kiskezű, rövid ujjfesztávú 
zongorista, a széles akkordokat tört akkor
dokkal szólaltatja meg.)

A világos, mellérendelő, "magyaros" 
mondatszerkesztéssel szemben az aláren- 
deléses, különösen a többszörös alárende- 
lé s se l d o lg o z ó  m o n d a ts z e rk e z e te t  
"ném etes"-nek m ondjuk. Erről m indég 
hajdani némettanárom , Molter Károly né
metórái jutnak eszembe. Született német 
anyanyelvű létére az ő németóráin többet 
foglalkoztunk azzal, hogy "mi a m agya
ros", m int a német tanulással. (Ezt sínylem 
mai napig.) Gyakran nevetgélve jegyezte 
meg, hogy fiacskáim, azért a jó német stí
lus is "magyaros", vagyis tömör, világos, 
egyszerű. Nem  is egyszer elemezte Goethe 
versét, a Vándor éji dalát: azért olyan nehéz 
más nyelvre, például m agyarra hűen lefor
dítani, s visszaadni nemcsak tartalmát, ha
nem  hangulatát, m ert az csak pontosan 
ugyanazokat a dolgokat jelentő szavakkal 
volna lehetséges; azok azonban magyarul 
történetesen nem rímelnek és hosszabbak, 
vagy rövidebbek is.

M ár ő is szóba hozta, emlékszem, Ka
rácsony Sándor akkor megjelenő m unká
ját (A m agyar észjárás. M agyar nyelvtan 
társaslélektani alapon), amit sokan lelke
sedve, mások mérges hitetlenkedéssel fo
gadtak. Az a bizonyos németes stílus, sőt 
nyelvrontás, amely ellen hadakoznak a 
magyarosság hívei, m ondta Molter, nem  a 
német irodalomé, sőt még a német filozó
fiáé sem, csak a hivatalos átlagtudom á
nyosságé, és a Hegel iigalm atlan stílusán 
nevelkedett fontoskodóké; mert például 
Schopenhauer és Nietzsche világosan, sőt 
elbűvölően ír, s m indakettő még csúfolko- 
dik is a hegeli bükkfanyelven.

A m últ század végén kialakult m odem  
m agyar nyelvről azonban szerintem túl
zás kijelenteni, hogy m indenestől fordítás
nyelv; és hogy nem  m agyar észjárású. 
Karácsony és Németh is nyilván csak érze- 
lem-megmozgató szónoki fogásként nyúl
nak  ilyen k itételekhez. M ivel ez leg
fennebb a közélet, a "hivatalos szövegek", 
a sajtó egy részének — és a jogászok egy 
részének — a nyelvezetére vonatkozik; — 
tréfálkozott is rajta eleget Móra Ferenc; de 
nem  m ondható rá Mikszáth, Ady, Móricz, 
Krúdy, Kosztolányi szövegeire, még új
ságcikkeikre sem  (Még akkor is így van, 
ha a tem érdek rutinos műfordítás követ
keztében valóban kialakult egy olyan m ű
fordítás-nyelv, amely a m ásod- és har
m adosztályú költőknek azóta is anyanyel
vűi szolgál.)

És természetesen, nem  vonatkozik ez 
az "idegen észjárású", "gyökértelen" nyelv- 
minősítés m agának Németh Lászlónak a 
nyelvére sem; — legfennebb egy-két ke
vésbé sikerült drám ájának részleteire; — 
esszéírói gyakorlatában m indegyre zseni
ális fordulatokkal igazolja első szám ú tan
tételét: Aki jól tud miamit, egyszerűen tudja! 
Ez a képessége azonban saját írói ihletéből 
fakad, és korántsem  nyelvtörténeti nézete
iből, amelyek inkább hiedelmek. (Mint "kí
vülálló" sosem akarta bolygatni az aka

démiai szárm azáselm életek és a rokonság 
irányainak levezetését, hiszen így is lefog- 
orvosozták, sőt lefasisztafogorvosozták!)

Hiszen ebben a vonatkozásban akár 
"jellemző"-nek is nevezhetnénk, hogy mi
közben méltatja a magyar, finn és szláv 
nyelvek hajlandóságát a hosszú szavak 
iránt, nem  is gondol arra, hogy hát a né
mettel is nehéz versenyre kelni hosszú sza
vak dolgában. Vannak hosszabbak is, de 
csak a táigynál m aradva em lítem  pl. az 
U nzulänglichkeit, az U m gangfundiert- 
heit, és a Dasein Wirklichkeit szavakat: Das 
Unbeschreibliche hier ist getan... Külön
ben az olyan, m int a "kényeskedhetnéksé- 
ge", nem  is "hosszú szó", hanem  egy rövid 
szó hétszintes kompozíciója, m ellékm on
datnak is több kettőnél. Egyébként éppen 
abban a korszakban, am ikor az idézett vé
lemények szerint a m agyar nyelv kezdi 
elveszteni saját észjárását, az történik , 
hogy Szarvas Gábor és társai végeznek — 
a M agyar Nyelvőr segítségével — a nyelv
újításnak nemcsak a húzásaival, hanem  a 
szellemével is. Hiszen "maga a nyelv fogott 
már hozzá" ahhoz a munkához, ami Ka
zinczy körében tetőzött; m ár egy-két ember
öltővel előbb; lásd a csend és hasonló szavak 
történetét; a szivar, szirom, tüzér, rovar és mű- 
lornr szavakat a nyelv m unkáló géniusza 
hozza létre, mindegy, hogy egy Vörösmarty, 
vagy egy névtelen újdondász ajkán hajt ki. 
Mindez szintén az észjárásunkat meghatározó 
hagyomány művel

A nyelvekben időnként éppen a kultu
rális-civilizációs túlterhelés következté
ben jelentkezik egy rövidülési törekvés, a 
re d u n d á n s  e lem ek  k ik ü sz ö b ö lé sé n e k  
szándéka; nyilván terjedelemnyerés, sőt 
időnyerés céljából. Ezért m ond a pesti nép
nyelv például egy idő óta a paradicsom , 
uborka, osztályfőnök, N épszabadság he
lyett olyanokat, hogy pari, ubi, őszi és nép
szabi. E jelenségen  nincs m ié rt m eg- 
megbotránkozni, mivel helytelen filozofi- 
kuma, szemléletrontó hatása nincs. Annak 
m ár inkább van, hogy a szám tanból m ate
matika lett megint — s ennél m ár jobb és 
nem  kevésbé érthetőbb a m atek —, annak 
is, hogy ilyen Kazinczys-Bugátos m űsza
vakat, m int vegytan m ár nem  is értenek a 
mai tanulók, csak a szem léletük szám ára 
valóban tartalm atlan kémiát.

Helyes eszmék futtatásakor sem  cél
szerű nem  valós előzményekből kiindulni. 
Az a Hellenbart által idézett állítás példá
id, hogy a "nyugati nyelvek és kultúrák 
lényegében öntörvényűén fejlődtek, azaz 
nem  álltak tartósan m élyreható idegen be
folyás alatt" — egyszerűen nem  igaz. Ál
lottak bizony, a római kultúra és a latin 
nyelv, valam int a Biblia, tehát a közel-ke
leti hagyomány befolyása alatt, több m int 
másfélezer éven át. Mi m indent m ondhat
nak erről az angol nyelv rétegei!

Ellentmondás nélkül nem  nyelhető le 
az a kijelentés sem, hogy "Kelet-Európa 
népei nem  terem tették a kultúrát, amelyet 
elfogadtak: idegen vérm érséklet gőzébe 
burkolóztak, idegen életben kialakult szo
kásjogot öltöttek m agukra. M íg a görögök, 
latinok, a N yugat népei m agukra szabott
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kultúrában éltek, Keleten kétféle m űvelő
dés van: fenn az idegen iskolát járt kévé
seké s lenn a m agára hagyott néptesté..."

Bár rossz szájízét fog kelteni, mégis 
em lékeztetnem  kell arra az érvre is, amit 
éppen nem  a kultúra fáklya vivői hangoz
tattak egy adott történelmi helyzetben: — 
hát Tolsztoj, Dosztojevszkij, M uszorgsz
kij, Csehov nem  kultúra? Vagy nem  Kelet: 
Vagy nem  — Nyugat?

Azt ma m ár "még tudni is szégyen", 
am int szám tantanárom  emlegette, ha va
laki a Pithagoras tételnél nyújtotta ujját — 
annyit írtak róla, hogy a görögök mi m in
dent átvettek a perzsáktól, a babilóniaiak
tól s főképpen az egyiptom iaktól, am i 
nélkül a "görög csoda" nem  jött volna lét
re; s hogy a görögöket éppen úgy majmol- 
tá k  a ró m a iak , m in t a k e le t-eu ró p a i 
arisztokrácia a franciákat. Annyiszor idé
z ik  T hom as M annt, hogy "mélységes 
mély a m últnak kútja", és m inden ős hit
regei hős m ögött felrémlik egy még ősebb 
hős; a hagyom ány szám ontartása csak az 
ellenfélre vonatkozik, m agunkra az ere
detiség keresése.

(Itt van a tavaszi ünnepkör közepén a 
nyuszis, hímestojásos, locsolásos húsvét; 
ném ileg bosszantja a folklórosokat, ha 
emlékeztetik őket ennek kapcsán az ószö
vetségi hagyom ányra s a héberek egyip
tomi történeti epizódjaira. Arról viszont 
nem  tudnak, hogy az adott ószövetségi 
vonatkozásoktól függetlenül is, maga a 
húsvét ünnepe is egyiptom i eredetű. Tud
niillik RÁ napisten újjászületésének ünne
pe; és m ai napig, nagy részben, még az 
ünnep  idejének kiszámítása is az egyipto
mi előírást követi: ők ugyanis a tavaszi 
napforduló utáni első ú;holdkor ünnepel
ték; a halál és megdicsőülés m otívum a, a 
Fiúisten képzete is tőlük szárm azik Sí 
RA, más olvasatban PI RA. Arról nem  is 
szólva, hogy az öntözés: nyilván egy öntö
zéses fö ldm ívelő  társadalom ban válik 
kultikus csselekménnyé, akárcsak a hús
véti határjárás.

Szóval m indnyájunk gyökerei mélyre 
nyúlnak, egy népet sem a gólya költött, s 
am i a leglényegesebb, sem  "lent”, a folklór 
terén, sem  fent, a szellem magasabb ha
gyom ányainak  szintjén nincsen olyan 
nagy távolság Kelet és N yugat között, 
am ely indokolttá tenné a Nagy Felzárkó
zási Lihegést.

A különbség, am i valóban van és való
ban nagy, az nem  kulturális, hanem  civi
lizációs. O lyan értelemben, ahogy a né
m etek különböztetik m eg a két fogalmat: 
a kultúra a lélek, a szellem világa; a civili
záció a tárgyi alkotásoké, a gazdaságszer
vezés, a közlekedés, az érintkezés szín
vonalára vonatkozik. A civilizáció vég
eredm ényben a társadalom  szervezett tú 
lélési technológiája.

A Nagy Európába-törekvés m anapság 
nem  Pascal és Goethe, nem  Michelangelo 
és Shakespeare közelébe akar befészke- 
lődni, hanem  a nagyobb köztisztaság, a 
pontosabb közlekedés, a m agasabb bérek, 
a jobb betegellátás, az általánosabb kénye
lem, és a tisztább illemhelyek felé törek

szik, egyáltalán, a sikeréletforma bűvköré
b e

Frobeniusék szerint kétféle civilizáció 
van: tájépítő és tájromboló. Itt felesleges 
részletezni, melyik másik. Ám sokak sze
rint létezik egy harm adik is: a tájba bele
sim uló, belőle jóformán ki sem látszó. 
Ilyen volt szerintem nemcsak sok term é
szeti népé, hanem  a kelet-európai is, ere
detileg. Látszatra, kifelé szegényes, de 
végtelenségig képes egyensúlyt tartani a 
Kozm osszal, ha békén hagyják. Képes 
volna m indent túlélni, ha a "nagy találko
zások" alkalmával meg nem  hasonlik ön
magával. Messze tornyokat látogat sorba 
és rájön a kivetettség érzése; az, hogy ő 
"nem számít", hogy Brassó semmi, Krons
tadt az igencsak valam i— és ekkor elvesz
tegeti, sőt rombolni kezdi saját értékeit.

Nyugat- és Kelet-Európa között azon
ban a különbség jobban megnyilvánul a 
banalitások, mint a nagy értékek síkján. Jó 
nehány évtizede résztvettem egy vitán a

Csomafáy Ferenc felvétele

bűnügyi regényekről. Miért éppen az an
gol detektívregény az igazi, a legérdeke
sebb? Én magam  azt hittem, mivel az an
gol bűnöző a legagyafúrtabb és a legszo- 
fisztikáltabb, nyilván kitermelődik a hoz
zá találó detektív típusa is. Meggyőztek 
azonban, hogy másról van szó. Mert ki a 
fenét érdekli az, hogy Minya bát a kert 
végibe agyonütötték? Az izgalmas az, ho

gyan került lord Bugfield parkjába, az év
százados tölgyek alá, éppen a letört karú 
Diana szobor mellé egy ismeretlen közép
korú, frakkos férfi holtteste?

M indég az a legérdekesebb, am i Gaz- 
dagéknál történik, m ert Anouilh szerint a 
szegénység és a gazdagság nem  szocioló
giai probléma, hanem  metafizikai...

A zonkívü l a "m eg nem  em észtett, 
vagy ideológiává deform ált nyugati filo
zófiák alkalmasint szellemi méreggé vál
hatnak", nemcsak ott, ahol ezek im port- 
termékek. H anem  ahol autochtonok is. 
Lásd például a fasizm ust és a m arxiz
m ust, amely nemcsak begyűrűzött hoz
zánk, de... stb.

M indem e ellenvetésektől függetlenül 
igaza van Hellenbartnak, am ikor Gada- 
mer, Ném eth László és Karácsony Sándor 
felfogására hivatkozva vallja: "a bennünk 
m űködő, az észjárásunkat és m agatartá
sunkat meghatározó hagyom ánytól függ, 
hogy mit és hogyan tudunk  beilleszteni a 
világképünkbe, az anyanyelv által hordo
zott lelki-szellemi struktúrákba..."

Csakhogy am ikor m ár sikerül a szer
zőnek meggyőznie az olvasót az idézett 
tudósok, írók és filozófusok igazáról, és 
am ikor az következne, hogy legalább 
utaljon arra, ez a hagyom ány hogyan m ű
ködik? m iként segít befogadásban és sze
lekcióban? akkor váratlanul, visszkézből 
szájon vágja az embert. Utolsó m ondata 
ugyanis így hangzik: Ném eth László "Em
lékeztet arra, hogy ha a teremtőtől egyszer 
finnugor anyanyelvet kaptunk, akkor fo
gadjuk el végre, és ne tegyünk úgy, m int
ha v o ltak ép p en  te liv é r in d o eró p a iak  
lennénk".

Nem  is volna gusztusos m indazt felfej
teni, ami e m ondatból kifakadt. Hellen
bart ezt nem  akarja végiggondolni: hogy 
hát ha végre elfogadnánk, akkor ezentúl 
hogyan kellene nekünk járni, ülni, állni, 
nézni? Nem  úgy téve, m intha telivér árják 
volnánk?... És mi az a világnézet, ami a 
finnugor nyelvből következik? H ozzá
kapcsolni Hellenbart e megjegyzését Ve
res Péter tö rténeti m azoch izm usához 
(Bölcs és balgatag őseink), vagy Ném eth 
László ugyancsak erősen mazochista szí
n eze tű  é rze lem v ilág áh o z  — m ár tú l 
messzire vezetne.*  ̂ Az is, ha azt elemez
nénk, hogy Ném eth László, aki közel húsz 
nyelvet tanult meg, m iért nem  volt hajlan
dó tanulm ányozni a finnugor dém onkák 
idiómáit?

Ám hogy végül is jobb hangulatban 
zárjuk, mivel H ellenbart is idegenben élő 
m agyar és Kazinczyra is kritikával tekint, 
ideírok egy anekdotát, amely valóban 
m egtörtént a széphalm ival. Erdélyben 
utaztában Kazinczyt nem  egyszer így fo
gadták: "Az ú r magyarországi? És mégis 
ilyen jól tud magyarul?"

^Hellenbart Gyula: A "finnugor démonok". 
Németh László és a humboldti művelő
déseszmény. Kortárs, 2000,4. Bpest.

"'A  magyarság jövőjének holdas fátyoléból 
eléjáró legijesztőbb rémkép Németh László sze
rint: "Egy nagy emberközösség osztyákiaivá 
töppedni".
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BÁRDI NÁNDOR

Az értelmezés kereteinek keresése
A román-magyar viszony témakörében 

az elmúlt évben két alapvető munka jelent 
meg: Fülöp Mihály és Vincze Gábor forrás- 
kiadványa az 1944-1948 közti diplomáciai 
kapcsolatokról (Revízió vagy autonómia? 
TLA 1998,492 p.) és Borsi-Kálmán Béla most 
ismertetendő munkája. Az előbbi egy szűk, 
de sorsdöntő időszak kapcsolattörténetét 
tárja fel, míg Borsi-Kálmán tanulmánygyűj
teménye a XIX. század második felére és az 
1990-es évekre koncentrál, de két világhábo
rú  közti áttekintést és a hetvenes-nyolcvanas 
évek román eszmetörténetét elemző írást is 
találunk a kötetben. A két munka kiegészíti 
egymást, mert Borsi-Kálmán a politikai vi
selkedésre vonatkozó elemzését, a román 
külpolitika természetrajzáról adott leírását 
igazolja a másik kötet teljesen más korszakra 
vonatkozó forrásanyaga.

Borsi-Kálmán könyvéről szólva először a 
témakör eddigi kuta tási eredményeihez való 
viszonyt járom körbe, keresve a kötet funk
cióját és historiográfiai helyét. Ezt követően 
a könyv módszertani, szemléleti újdonságait 
szeretném összevetni a szerző eddigi mun
káival. Végezetül a kötet modellalkotó elem
zései kapcsán két alapkérdést fogalmazok 
meg.

1989 előtt a szomszédos népekhez fűző
dő kapcsolatok magyarországi kutatóit két 
csoportba lehetett sorolni. Az egyiket a kul- 
túrharcos attitűd jellemzi Jancsó Benedektől 
Raffay Ernőig, amely a magyar érdekek és 
sérelmek prizmáján át elemzi ezeket a viszo
nyokat. Másféle irányultság a szomszédos 
népek, államok történetét belülről értelmező, 
azok társadalmi-politikai viszonyait, műkö
dését analitikusan vizsgáló megközelítés, 
amelyet Moldován Gergelytől Mester Mik
lóson át Miskolczy Ambrusig, Borsi-Kálmán 
Béla is képvisel.

1989 után mindkét szemléleti megközelí
tés válságba került. (Éppúgy, mint a Közép- 
Európa fogalmáról folytatott vita: többek 
között az ideológiai üzengetés, áthallások 
szükségtelenné válása miatt.) A kultúrhar- 
cos álláspont képviselői a problémák újrafel
fedezésén és a hasznos — ha szakszerű — 
leírásokon nem tudtak túllépni. Az empati
kus álláspont képviselőinek pedig rá kellett 
jönniük, hogy az "ismerjük meg egymást" 
jelszó az új helyzetben sem segít, mert — 
különböző okokból— itt és ott is hiányoznak 
a partnerek a történelmi komplexusok le
bontásához.

Másrészt a szerb, a román és bizonyos 
értelemben a szlovák történeti kutatások is 
még a "nemzeti tudomány" szűk politikai 
mozgásterében léteznek. Az új, esetleg mí
toszt és legitimációs hagyományokat rom
boló szaktudományos eredmények elfoga
dása bizonytalan. Apolitikai rendszerek vál
toztak, de a történeti paradigmák, elsősor
ban a nemzeti kizárólagosság vágyának 
visszavetítése, megmaradt.

M indkét megközelítési mód esetében 
azonban a legnagyobb problémát abban lá
tom, hogy egyik sem tudott eddig általános 
értelmezési modellt alkotni. Erre tett kísérle
tet tanulmánygyűjtem ényével Borsi-Kál
mán Béla.

A kutatási terület két évitzedes eredmé
nyeit számbavéve a háromkötetes Erdély tör
ténete megjelenése (1986) után a Miskolczy

Ambrus szerkesztette Encyclopaedia Transyl- 
vanica sorozat a legjelentősebb csoportos vál
lalkozás. Az egyéni teljesítm ények te
kintetében ki kell emelni: Romsics Ignác a 
magyar külpolitikát, kívülről a nemzetközi 
viszonyrendszerben újraértelmező munká
jának a magyar-román kapcsolatokat érintő 
részterületét (amelyre Borsi-Kálmán is ref
lektált egy komoly ismertetéssel: "Mi a hely
zet?" 335-352. p.), K. Lengyel Zsolt a tran- 
szszilvanizmusról írt monográfiáját, Fülöp 
Mihálynak a Ceau$escu-korszak külpoliti
káját elemző, jórészt kéziratos tanul- mánya- 
it, majd a II. világháborút lezáró párizsi bé
ketárgyalásokról készült összefoglaló mun
káit kell még megemlítenünk.

A témakört átfogóan kutató szakem
berek egyaránt kiutat keresnek a szűk ro
mán-m agyar ételmezési keretből. Szász 
Zoltán az Erdély története elkészülte óta a 
hatalmon belüli és azon kívüli kisebbségpo
litikai szerepeket vizsgálja előadásaiban, ki
sebb munkáiban, és általánosabb nemzeti
ségpolitikai tanulságok össszegezésére tö
rekszik. Molnár Gusztáv még a nyolcvanas 
évek első felében a totalitárius állam lebon
tására koncentrálva kollíziós helyzetekben 
és modellben gondolkozott. A kilencvenes 
években az egységes, centralizált nemzetál
lam lebontása foglalkoztatja. Előbb az általá
nos jövőképnek tekinthető konszociádós 
modell létrehozása érdekében a nemzeti au
tonómia, a társnemzeti státus elméleti meg

Fuhrmann Károly: Ótvöstál

fogalmazásával hozott újat, napjainkban a 
geopolitikai diskurzus felé fordulva a regio
nális sajátosságok politikai intézményesíté
sének lehetőségét ku tatja . M iskolczy 
Ambrus különböző témákat felhasználva 
teljesen belebújt a román eszmetörténetbe és 
"miorita"-elemzésével új megközelítésbe he
lyezte (kifordította) a blagai nemzeti létértel
mezést. Újabb kutatásában pedig a román 
nemzeti tudatot formáló franda mintát ana
lizálva (Michelet) emelte ki a román-magyar 
vitát — annak mindkét fél általi hozzájárulá
sával kialakult — par tikul ári zmusából.

Borsi-Kálmán Béla is tágabb értelmezési 
lehetőséget keresett: a román-magyar vi
szonyról mint két párhuzamos nemzetépítés 
történetéről alkotott modellt. Ezt a nem 
pusztán összegző megközelítést tartom a kö
tet legfőbb erényének. A szerző első kötete, 
az 1984-ben megjdent Együtt vagy külön uta
kon, politikatörténeti munka, rendkívül erős 
társadalomtörténeti háttérrel: a Kossuth- 
emigrádó tárgyaló partnereinek, a román 
nemzeti mozgalom képviselőinek társadal
mi és szodalizádós közegét mutatta be. A 
következő tanulmányköteteiben (Nemzetfo
galom és nemzetstratégiák, 1993; Illúziókergetés

vagy ismétléskényszer? 1995), bár több tanul
mányt újból közöl, de már a társadalomtör
ténet helyett politika-szociológiai szem
léletet érvényesített. Már nem általában a 
nemzettudat, hanem az elit nemzetépítő 
stratégiája került az elemzés középpontjába. 
Az utóbbi kötetben a latinos, németes kultú
rájú, a rendi társadalomban kiformálódott 
társadalomfejlődési típus és a bizánd, levan- 
tei szellemiségű politikai szerkezet szemlé
leti ellentéteit helyezte a fókuszba.

A békétlenség stádiumai dm ű  könyvet az 
előző kötetekhez képest emelkedettebb és az 
anyagot biztos kézzel rendező "résztvevő 
megfigydő" hozzáállás uralja. A kapcsolatok 
működésére koncentrál és a XIX. századi ta
pasztalatokat a mai vitákra nézve is általáno
sítja. A szerző— a korszellemnek megfdelve 
— a politika- és eszmetörténet antropológiai 
megközelítése felé ment el.

A kötet tanulmányait a szerző és a szer
kesztők három csoportba rendezték. Az első 
részben a történeti szaktanulmányok kaptak 
helyet. Ezen belül négy a román nemzeti 
mozgalom és a Kossuth-emigrádó kapcsola
tait vizsgálja, további három — jóval rövi- 
debb anyag — a magyar-román viszony 
történetileg kialakult lélektani, imagológiai 
problémáit demzi. A második részbe a kilenc
venes években született külpolitikai elemzése
ket hdyezték d . A kötet harmadik blokkjában 
pedig a szerző recenziói találhatók.

A kötet fogalmi rendszerének három 
kulcsgondolata van, amely szinte vala
mennyi tanulmányban megjelenik, és a ke
resett modell lényegét adja. 1. A román 
politikai de t genezisét meghatározó regio
nális, kulturális heterogenitás (moldvai- 
szláv, lengyel hagyom ányok , m un té- 
niai-török, fanarióta hatás, erdélyi-közép- 
európai magyar, német szerkezetek). Ezek 
közül a román politikai kultúrában a máso
dik vált uralkodóvá. 2. Aromán állam külön
böző időszakokban (1859, 1920, 1944, 1990) 
meghatározó geopolitikai adottságait politi
kai elitje hatékonyan ki tudta használni. 3. A 
magyar és a rom án— egymáshoz képest (is) 
dtolódott — nemzetfejlődés aszinkronitása 
és következményei. Mindhárom problémá
nak megvannak a maga szakirodalmi előz
m ényei: M oldován G ergelynél a nem  
közép-európai politikai kultúra bírálata, 
Gáldi Lászlónál a román irodalom és kultúra 
regionális tagolása, Bíró Sándornál pedig az 
Erdélyen bdül a két nemzeti kultúra egy
máshoz viszonyított eltolt fejlődésének leírá
sa. Borsi-Kálmán ezeket a problém ákat 
szintetizálja, de ehhez nem a hagyomány 
kritikai fddogozása révén jutott el, hanem 
ettől tdjesen függetlenül a saját kutatásai 
nyomán. Tehát itt már — az előző tanul
mánygyűjteményhez képest, a két társada- 
lomfejődési típusból adódó politikai kultúra 
ellentéte mellett, hosszabb távlatot vizsgálva 
— a két egymás melletti nemzetépítés időbe
ni dtolódása lesz a hangsúlyos.

Módszertanilag két másik hangsúlyelto
lódást kell még kiemelni. Konferencia-előa
dások tudom ányos életünkben oly nép
szerűvé vált tudományos apparátussal való 
átírásának szerzőnk sem tudott ellenállni. 
Ezt azonban úgy oldotta meg, hogy egy-egy 
történelmi dokumentumból származó szö
vegrészt helyez a középpontba — és mint 
emblématikus szöveget értelmezi. Ponto
sabban jelentéstartalmát nagy empátiával 
történelmi összefüggésében helyezi el (Tőre-
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dékes látlelet ... 179-192. p.; Románok magyar 
szemmel 193-201. p.) A másik újdonság az 
eddigi munkássága finom arcélei, portréi 
után, hogy Klapka és Zerffi életrajza kapcsán 
párhuzamos életrajzokból egy-egy szociali
zációs folyamatot ir le, és ebben értelmezi a 
politika szereplőinek cselekvéseit. (Klapka 
György, Genf és a románok ... 39-145. p.; Egy 
írástudó metamorfózisa 299-306. p.) Tehát nála 
az életrajzi esemény-, kapcsolattörténet és a 
társadalomtörténeti kitekintés háttér a szo
cializációs kerethez.

Ezt továbbgondolva, Borsi-Kálmán a 
nemzetstratégiák (értelmezésemben: a nem
zetépítő elitek jövőképei és azok politikai 
in tézm ényesítése) genezisét a társada
lomfejlődési típusokra és a nemzetközi vi
szonyrendszer adta lehetőségekre vezeti 
vissza, értelmezésében ebben formálódik a 
magyar-román kapcsolatrendszer.

A szerzői szerep is változott. Az előző 
tanulmánygyűjteményekben — bár Borsi- 
Kálmán már a kilencvenes évek elején is dip- 
lom ataként dolgozott — m int lélektani 
vonatkozásokra is rendkívül érzékeny szak- 
történész jelentkezett. A békétlenség stádiuma
inak szerzője már történész-diplomataként 
értelmez. Azonosult tanulmányozott kor
szakával és nem az ügynök vagy hivatalnok 
diplomata,hanem a tanácsadó szerepéből 
láttatja a történéseket, szaktudását ajánlja a 
döntések meghozatalához. Ez leginkább a 
kötet két legjobb tanulmányában, a Klapka- 
portréban és a Ludman-tanulmányban érez
hető. (Románia helyzetéről ... 233-281. p. 
Ludman-tanulmányként híresült el, mert 
eredetileg a Pro Minoritate ezzel a szerzői 
álnévvel közölte.) Ez utóbbiban szinte kré
dót ad a magyar-román tárgyalásokon részt
vevő m agyar fél számára a másik gon
dolkodásmódjáról. Jelenkorra vonatkozó 
külpolitikai fejtegetéseiben — vélhetően a 
XIX. századi tanulságok nyomán — rendkí
vüli jelentőséget tulajdonít a geopolitikai vi
szonyoknak: a nagyhatalmi szövetségi kér
désnek. Épp ezért jut el külpolitikai elemzé
seiben akár Magyarország esetleges felosz
tásának lehetőségéig (kilencvenes évek!), 
illetve megoldásként egy regionális, a kö
zép-európai társadalomfejlődés alapján álló 
országok összefogásának, szövetségi rend
szerének igényéig. Tehát egy erős visegrádi 
intézményesített együttműködésben látta 
tanulm ánya m egírásakor az európai vi
szonyrendszerbe való integrálódás kiútját. A 
XIX századi tapasztalatból jön elő: meg kell 
szüntetni Magyarország geopolitikai súlyta
lanságát (érdektelenségét). Ez meg is történt, 
de nem egy regionális szövetségi rendszerben, 
hanem pl. Taszár révén. A külpolitikai elemzé
sek esetében komoly hiányos- ság, hogy a ma
gyar-román alapszerződés elemzését le
számítva nem sok szó esik a magyar külügyi 
munkáról és az apparátus politikai kultúrájáról. 
Minden bizonnyal erről is bőséges tapasz
talatokkal rendelkezik a szerző.

Borsi-Kálmán könyveivel szemben a 
könyvtári és levéltári imposztorok nyíltan 
nem vállalt kritikája, hogy mindig ugyanazt 
írja, tanulmányait állandóan újraközli több 
helyütt, több kötetben, több nyelven. Ennek 
megítélése ízlés kérdése. De ezek az újraköz
lések e kötet esetében nagyon jót tettek a 
publikációknak. Pontosabb lett a fogalma
zás. Egyes tanulmányok esetében teljesen át
írták a jegyzetapparátust. Jelentősen gya
rapodott a bibliográfia és a jegyzetben talál

ható kommentár. (Ezt annyira túlzásba vit
ték, hogy a kötet végén található tájékoztató 
bibliográfia összeállításának elvét nem is ér
tem. Fontos, a témához szorosan kapcsolódó 
munkák hiányoznak, míg általános kézi
könyvek bekerültek.) E bekezdésben azért 
használtam többes számot, mert a tanul
mányok átdolgozása mögött Filep Tamás 
Gusztávot is sejtem, aki hírhedt szerkesztő
ként az OSZK tájékoztató kézikönyvtára 
pontatlan lexikonadatainak javításával (is) 
bíbelődik. Tisztelet a szerzőnek, ha alávetet
te magát a manapság hiányzó szerkesztői 
szekatúrának.

A recenzens, miután a könyv alapján 
megkonsturált egy modellt, két továbbgon
dolásra késztető kérdést fogalmaz meg. 1. 
Ha a magyar és a román nemzetstratégiák 
két évszázadon keresztül egymás mellett, 
párhuzamosan fejlődtek, ugyanazon stáció
kat járták-e be? Éz egyrészt ellentmondás
ban áll Borsi-Kálmán eltérő társadalom- 
fejlődési modellekből indító tételével. Más
részt nagy kérdés az, hogy a nemzet kialaku
lása, a nemzeti érzés demokratizálódása, 
tömegesedése, a nagy közös élmény mikorra 
vezethető vissza? A magyarok esetében 
egyértelmű: 1848—1849-re. Román vonatko
zásban 1859-re?, 1918-ra? Vajon nem alapve
tő a két nem zetép ítés  m űködésének  
mássága? Vajon a két nemzetépítés a gellneri 
meghatározás szerint ugyanazon történel
mi-kulturális zónához tartozik-e? Ugyanazt 
az utat járják, vagy csak a jelenség szintjén 
hasonlóak a folyamatok? 2. Borsi-Kálmán 
Románia történelmi meghatározottsága vo
natkozásában rendkívül hatásosan "fikció
ról" beszél, de nem megy tovább. A nem
zetépítés során az elit által az elmúlt 150 
évben átvett európai intézmények adaptálá
sának hatékonysága mára lett kulcskérdés
sé. A geopolitikai m eghatározottsággal 
szemben az európai integráció folyamatá
ban az adott ország tényleges intézményei 
működésének teljesítménye vált döntővé. 
Kérdés, hogy a nemzetstratégiák nyomán 
létrehozott intézmények mennyiben szerve
sültek a román társadalomban, és ez az 
adaptáció mennyiben vitte közelebb a ro
mán nemzetet egy másik európai társada
lomfejlődési típushoz, ahhoz, amelynek 
intézményeit átvették.

Ezek a kérdések azonban nem csupán a 
magyar-román viszony vagy a román társa
dalomfejlődés értelmezésekor jelentkező 
problémák, hanem közép-európai régiónkra 
is érvényesek. S talán a szomszéd országok 
történeti folyamatainak tanulmányozása ab
ban is segít, hogy a magyar történeti fejlődés 
alapproblémáit más, gyakran torzított, szél
sőségesebb formában láthassuk, legyen az 
társadalom- vagy nemzetépítés, avagy az e- 
lit külpolitikai teljesítménye.

Egy-egy kutatási terület részeredményei 
akkor lehetnek maradandóak, ha a ténybeli 
feltáráson és rendszerezésen (a mesterségbe
li munkán) túl, új megközelítési lehetősége
ket alkalmaznak, új kérdések felvetésére és a 
jelenségek-viszonyok újratárgyalására ad
nak lehetőséget. Modellt adnak a problémák 
tagolására. Amagyar-román viszony kutatói 
új értelmezési kereteket keresnek. Ezek egyi
ke a bemutatott kötetben szemlélhető.

BORSI-KÁLMÁN BÉLA: A békétlen
ség stádiumai. Osiris, Bp., 1999. 372 p. Pro 
Minoritate Könyvek

SZÁNTAI JÁNOS 
J. A lfred  Prufkock
v a d á szn i indul

— SOS Eliot —
Induljunk el, te meg én, 
a szürke délután peremén.
Mélyén, mint lavórban a szennylé, 
hever a város.
Utunkon vezessen alázat, 
mely nélkül nincs jó vadászat.

Nincsenek utcák, szürke érvek, 
nem kíséri sóvár ének, 
átizzadt ingként tapadó, 
tovaosonó lépteinket.

Istenem, mentsd meg lelkeinket.

Megállunk, mesélsz, 
s én látom a segédtanárt: 
egy zsákutca trónfosztott királya, 
kabátja kopott, foszlott szélű, 
csakúgy teste, szíve, vágya, 
amint nyelvtanát sodorja, méri, vágja, 
emlékezvén a halandóságra, 
mígnem elnyeli őt a bálna 
egy őszi délutánon.

ulica
rue
street
strasse
utca

A  hullámzó fő-nevek elnyelik képeinket.

Istenem, mentsd meg lelkeinket.

Tovaring minden kóborlásom 
félmúlt-félholt utcák során...
Hogy így lettek ismerőseim, 
reggel, éjszaka, délután, 
elmondanám, de ennyi csak, 
elcsúsztam más nyelv nyelvtanán.

Mondataink — csatorna vizén
úszó maradékok — 

mind a nagy kérdés fele sietnek, 
de hiányoznak az utcák, a vezetők.

Istenem, mentsd meg lelkeinket.

Benézünk egy-egy ablakon.
A  bentiek, a halk kávéfőző
látja kérdőjelként
ablakhoz dörzsölődő arcunk,
s megértőén bólint,
hisz előre tudja mindenre a választ.

Most más idők járnak, tudod, Lenny? 
Kérdés nincs, és nem is akar lenni. 
Menjünk, barátom, 
sikeres vadászat volt, 
zsákmányunk jelentős, sőt, végső, 
felejtsük el a sok hiábavaló lest, 
cserkelést, hajtóvadászatot, 
felejtsünk kudarcot, hendikeppet.

Istenem, mentsd meg lelkeinket.

1
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POÓS ZOLTÁN 
Ebben a z  országban
Ebben az országban bármi megtörténhet. 
Nem tudod, melyik patentszem villan meg 
a bicikliláncon. Mindegy, hogy melyik. 
Megvillan és kész. M int egy gyerekjáték. 
Valaki győz. Csak annyira játék, amennyire 
játék a görgős boltajtó. Minden a másik 
irányba pörög a kijáratnál.

Ebben az országban bármi megtörténhet, és 
meg is történik. Vannak a hatalmasok, akik 
valójában árnyvetők, és a fényt takarják. 
Kényelmesen uralják az árnyas járdaszegélyt. 
Arra születtek, hogy megszentelt igazságokat 
hintsenek szét, hogy terelgessék a köz
véleményt, ahogy a szél terelgeti a port.

H arci düh
A  parkot már sütötte a nap, 
amikor kinéztem a fákra.
A lombok széthasadtak, ahogy 
elhúzott egy segédmotoros. 
Ilyenkor váltok mély álomra, 
nehogy megzavarja alap- 
természetemet a város.

Számos alakot vesznek fel. Hivatalnokok, 
tanárok, rendőrök, üzemvezetők. Ha sokáig 
nézed, meglazulnak, mint az úton zúzott 
kövek. Mintha hatalmuk lenne. Óriás
fenyők, melyek alján kocsik gyülekeznek. 
Szeretkeznek alattuk, érdeklődnek 
felőlük a fontos döntések idején.

Nehogy értem jöjjenek, akik 
nem jogosultak neveltetésemre. 
Pártok, tanárok, közös képviselők. 
Olyanok, akik leleplezik 
az úgynevezett emberiséget. 
Hagyjon engem mindenki, 
hadd váltsak álomra újra.

Ebben az országban bármi megtörténhet.
A  patakmedret sosemlátott fák gyökerei 
töltik ki. Belenőnek a sodrásba. Felveszik 
a ritmust, belesimulnak a tájba, mint 
zuzalékkavics a fúgába. M i is itt vagyunk, 
persze. A  völgyfal melegénél süttetjük 
kezünket, de csak a póló ujjáig.

Tollasozunk. Tudjuk, hogy figyel minket 
a tanár bácsi. Megkérdezzük, mit hoztak 
az elsősök a boltból, hogy mennyire jó 
tanulók. Unjuk a tanár bácsit, mégis 
beszélgetünk vele. Örülünk, hogy figyel. 
Büdös a szája és a hónalja. Nem kaptunk 
lecsókolbászt, mondja, mert ebben az 
országban bármi megtörténhet.

A  görgős boltajtóra és a jégkrémes 
zászlókra persze odafigyelnek, de 
a kosarakat a hűtőládára teszik. Bólogatunk, 
de valójában hülyére vesszük. Ez a fickó 
osztályozott minket. Most esik le, hogy 
már kiröppentünk innen. Végzősök 
vagyunk. Többet nem kell velük jönni.

Ne villantsák rám foguk 
retesz-sorát. Ne hajtsák fel 
sisakrostélyukat. Ne sziszeg
jenek, mint a bicikliszelep, 
ami leengedi a levegőt, mielőtt 
bárhová is elérnék.

A  park márványaiban mintha 
remegne valami. Minden párt 
emlékművet avat itt. Ez legalább 
vicces. Mármint az, hogy ez 
az őspark semmiről nem vesz 
tudomást.

Sem a tápoldatról, amit 
a közmunkára kárhoztatott 
munkanélküliek locsolnak 
szét, sem a segédmotoros 
gimmzistákról, akik a patak 
nedves kavicságyában 
túráztatják a robogóikat.

Sem a parádés lovakról és 
a hintákról. Sem a sportot 
támogató vállalkozókról, akik 
pár éve még kölest válogattak 
az asszonnyal.

Hadd váltsak álomra újra.
Hadd vezessem le horkolással 
gyerekkorom harci dühét. 
Legfőbb tevékenységem úgyis 
mások búcsúztatása.

TÉREY JÁNOS 
D om ina

Lelke rajta: készakarva 
szentestét csinál a semmilyenből.
Ha kedve tartja, megfegyelmez, 
a hőskor napveréséből 
csihol gyehennát.

És nem felülről tekintesz a szerelemre, 
félmúltad mocsara derékig ellep.
Bőrödön érzed a teremtőt, 
aki nyugtázza a teljesítményt, 
és megpróbál nullára írni.
Áldott a kéz, amely
beírta nevedet az anyakönyvbe.
Lelket öntött beléd, hálából 
meghizlaltad a koldusgarasokat.
Ugyanaz a kéz rövid prózára szoktat.
Darab idő múlva kisatíroz majd a könyvből.

Szentestét csinál a semmilyenből, 
a hőskor déli verőjéből gyehennát.

Megint meglendül az a cinikus toll — 
őcsavarja ki a kezedből, napra nap.
Az úrlovas a földre bukva kussol, 
segge alól kilőtték a magas lovat.

A  fed é lze t
Arra a hajóútra kell gondolnom, amelyet 

huszonöt évvel ezelőtt Bombáimból 
Koppenhágába tettünk. Éjszaka vihar 
és tengeribetegség dühöngött; 

a part védelmében aztán csak ültek 
az utasok a fedélzeten, a csodás, 

reggeli napsütésben és örültek a reggelinek. 
Ekkor fölállt a hosszú pad végéről 

egy kislány, a korláthoz futott 
és átvetette rajta magát.

Egy pillanattal később fölugrott 
az anyja és ugyanezt tette.

Hasonlóképpen a férj, az asszony mellől.
És azután egy fiú, és azután...

Gyorsan futott tovább a mozdulat, 
végig a pad mentén. Senki sem maradt ki. 

A mi oldalunk még messze volt az ugrástól: 
érdeklődve nézték, nevettek, 

vidám képet vágtak. És egyre közeledett 
az ugrás, a nevetés elnémult, 

és akkor a mi szárnyunkon is szaladni 
kezdtek az emberek a korlát felé. 

Figyelmesen néztem az egészet, 
és figyelmesen fürkésztem magamat.

Arra gondoltam, olyan ez, mint egy objektív 
megfigyelés, hiszen erre vagyok kiképezve, 

különben is erős akaratom van, 
és szájamban érzem a reggeli ízét — 

de közben rám került a sor, és ez 
engem is éppúgy odakényszerített 

a korláthoz, mint mindenki mást.
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DEMETER SZILÁRD

Tempetőfi naplója
— önlengés, mozi, vagy amit akartok —

ják, bár én inkább GyurikámnakVASÁRNAP
Az idő nem lényeggel telített. 

Egy nap pont ugyanannyit jelent, 
mint egy hét, és ez fordítva is 
igaz. Ahogyan a hétvégét várjuk, 
hogy kibolondulhassunk, a reg
geli felkeléskor már az estére 
gondolunk, átküzdve magunkat 
a különböző napszakokon. Este, 
ha másképp nem, vodka segítsé
gével csak meg lehet nyitni vala
mi vacak mélységet magunkban, 
m ondta  Venyegyikt Jerofejev 
mester. Szálljon az ő igéje Isten
nek fülébe. Túlélni, és lehetőleg 
nem nézni, nem nézni sehova.

Megérkezés 
a Szobrok Városába.
Ködös őszi hajnalon érkez

tünk meg négyen— Huba, Geróf, 
Kuzin és én, Tempetőfi — a Szob
rok Városába. Az Ántivilág el
m últával amúgy is divatozott 
mindenfelé egyes szobrok döntö- 
getése, más szobrok állítása, de 
ezt a várost jellegzetessé tette az, 
amit úgy is megfogalmazhatnék: 
a szobrok által rajzolódott ki a 
térképe egy az egyhez arányban.

A szobor eleve az a hely, ahol 
a szónok— mindegy, milyen nép, 
milyen nem zet— mint a süket, ki 
letépte láncát, zúg, szellemi köz
pont, röviden. Egyébként szel
lemiségéhez igazodva a szob
roknál találkozik az új idők szelé
re fogékony ifjúság, ott találko
zik, találkozgat e lakmuszpapír 
nem zedék, szevasz, há ' hogy 
meg még vagy, bazeg, a költészet 
viszont kiment a divatból.

Nos, röviden e város legjelleg
zetesebb szobrairól: e szobrok ta
n úsága  szerin t annak idején 
minden királynak volt legalább 
egy lova. (Beszélik, hogy Matyi- 
nak talán még kettő is, ez, ezzel 
lehetett a Vassereg bajnoka, meg 
egy templombajárós, szobatisz
ta.) Hogy kisállattenyésztésben 
hogy álltak, arról semmi sem 
árulkodik, igaz, hülyén is venné 
ki magát egy palotapincsi, amint 
a félhodas zászlórúd fölött fel
emeli a lábát..., a hátsó lábát..., 
miközben Mátyás szeme sarká
ból odavág, pont most jött rá, mi
kor fényképezkednek az idióta 
turisták. Kard ki, has be, ez meg 
itt pisil. Egyébként ez a Matyis 
tetszik nekem, csak (és a sárkány- 
kélgyós) szorít a nemzeti nagyfe
ne láttára, arrajártamban mindig 
meg szokok állni, elszavalom a 
"Talpra m agyart", a "Nemzeti 
dalt", az "Eszméletet" és a "Toldi" 
elejét, napos időben akár az Esté
jét is. A Jurassic Parcos pasast 
egyébként Szent Györgynek hív-

szolítanám, amekkora.
Aztán ott szenved az az osz

lopszent kinézeteit! galambköz- 
vécé is, ez az egyik utcáról kapta 
a nevét. Azt az utcát régebben 
valami gyanús származású ma
gyar költő után keresztelték, de a 
mai városatyák nem szeretnek 
vájkálni ilyen pikáns dolgokban, 
hát inkább lecserélték egy tiszta 
családfájának találtatott román 
népvezpér nevére, állítólag ő van 
oda felállítva négy asszonyság feje 
tetejére. Jól lehetne köpködni on
nan a járókelők fejére, mondok.

Továbbá áll még a "Sic transit 
Horia, Closca et Cri^an" c. szintén 
falloid alkotás; a "Hófehérke és a 
hat bányász" című relikvia, ezen 
a hetedik figura egy tájfutó, téve
désből került fel rá a szerencsét
len, versenyen rövidíteni akart az 
ortodox katedrális háta mögött, s 
hát nem fölragadt a hirtelen ode- 
került szoborra? Vannak még a 
Derékból Amputáltak Szövetsé
gének Elnökei, Alelnökei, a Tag
ság és a Kisegítő Személyzet, Ide 
a Visszajárót Lányegyesület Kő
műves Kelemennéért dombor- és 
féldomborművei (bár ezek nem 
igazi szobrok, azért megemlítet
tem őket) és végezetül a Metró 
lejáratátjelző oszlop. Na, ez is egy 
ügy, ez a metrós, kicseszerintik 
oda ezt a bari nagy haranglábat, 
s azután vagy száz méterrel ar
rébb kezdenek ásni. Persze, nem 
figyelnek a városrendészeti utasí
tásokra, s akkor csodálkoznak, 
hogy kőbe ütköznek. Minden
esetre azóta is ott fényképezteti 
magát minden süldő fiatal házas, 
az örömapák meg egymást húzo
gatták ki a gödörből, amíg kerí
tést nem tettek.

Nos, ennyi szobrot számol
tam össze hirtelen, a másik ke
zemmel írok, sietnem kell, hogy 
még aktuális maradjak.

Ezen szobrok között vánszo
rogtunk befele azon a szomorú 
hajnalon, persze, a fene sem törő
dött azzal, hogy ott vannak-e, a- 
vagy sem, később ismerszik meg 
majd a Város általuk, egyelőre cé
lunk a nagyképűen kollégium
nak nevezhető méhkaptárszerű 
épület. Négy bús ökör, belefe
küdtünk hátizsákjaink hámjába, 
lógattuk álomittas pofánkat, gon
doltam, ilyen az élet, mintha ka
tapultáló habitus lenne: egyik 
pillanatban ott, másikban itt.

Nem mondom, hogy zseniális 
gondolat lett volna, nem is tu
dom, talán a fáradtságtól nem fi
gyeltem arra, hogy hangosan 
gondolkodom, de Huba barátom

tömören marhának nevezett, és 
megjegyezte, hogy ő azért a pilla
natnál valamivel többnek érezte 
három órán keresztül a budival 
szemben zötykölődni a vonaton. 
Mire én szelíden visszaszóltam, 
hogy ne mind szökjön, mint kecs- 
kebigyó a deckán, más is állt ott a 
fél lábán, sőt, az én féllábamon 
más is állt, úgyhogy. Mindene
setre kissé felrázott ez a veszeke
dés, már rögtön örülni kezdtünk 
az életnek, nahát, egy kis tortúra, 
majd egy kis bokszmeccs a hon
foglaláskor, mint amikor a telepe
seknek földet osztanak, aztán vár
nak a sörök, a nők, a szabad egyete
mista élet marginális problémái

Hajnali negyed ötkör értünk a 
kapushoz: én 257-diknek iratkoz
tam fel a listára.

Déli 12-kor bement a ötvene
dik is. Felháborodottan elmen
tünk a Bogyába, ott akár még sát
rat is fel lehet húzni, amekkora az 
a nyárikért.

Két sör: valami hibádzik a 
nőkkel.

Öt sör: kezd meggyőződé
semmé válni, hogy a székelyek 
pótlistásan jöttek be a Kárpát-me
dencébe, ezért vagyunk így szét
szórva.

Hét sör: drága, kicsi naplóm. 
Én olyan szerencsétlen vagyok...

Éjjeli egy óra: végre szeren
csém van a földosztáson, bejutot
tam a bentlakásba, igaz, a kapus 
a kérdésemet, hogy mikor építet
tek ide még egy tízemeletes ho- 
dályt, csendes félkézmosollyal 
nyugtázta, és felküldött aludni. 
Ebből a kapus, remélem, igaz. Va
laki mindenesetre szelíden elkül
dött melegebb éghajlatra, szép 
paplanos ááágyba.

A szobánk szerves tartozékai: 
négy fal, egy padló és egy plafon 
(valaki vitustáncot jár odafönn). 
Jé, vannak ágyak is. Fasa. De hol 
maradnak a többiek?

Éjjeli három óra: éri a hasam a 
földet.

Éjjeli négy óra: beesnek Geró- 
fék is, okosabbak voltak mint én, 
várjunk csak, hogy is van ez: ez 
csak Geróf, aki okosabb volt mint 
én, rögtön nőkkel fölszerelkezve 
jött, paplannak hozhatta őket, 
mert ágyneműt csak reggel oszta
nak. így már minden rendben 
van, kijózanodtam.

Reggel hét óra: érkezik Huba 
és Kuzin, ők is okosabbak, mint 
én, barátaiknál töltötték az éjsza
kát, reggel sim án besétáltak. 
Hozták az én ágyneműmet is, ba
rát az barát.

Hádész
Az első a terepmunka: felmér

ni, milyen körülmények közt 16- 
genyászik el az egyetemista több 
rendesembemyi életet (mérték- 
egység: becsületes m unkával 
megkeresett pénz és megérde
melt pihenés. Egyetemistának

lenni olyan, mintha folyton ün
nepelne az ember).

B evallom , b en tlak ásb an  
aludni többezredmagaddal nem 
olyan nagy élvezet. A rothadt 
ételmaradékok és szobatársaid 
koszos edényei közti evésben 
sem találok semmi vicceset, meg- 
dönteni az asztalt hatvanfokos 
szögben, egy mozdulattal földre 
seperni a mintha terítőnyi mázt. 
Még az a lepedőcsere sem az a ki 
tudja milyen nagy élvezet. Nem 
az. Rutinmunka. Jellemző, pél
dául, hogy barátaimmal a Bogyá- 
ban m eg érd em elt sö re in k e t 
szopogatván már csak arra a la
poska megoldásra futotta a mul
tikulturális egyetem ügyében, 
hogy nevezzük át a "Babes-Bo- 
lyai"-t "Baba Schindler"-re, mert 
a lista az stimmel. Annak alapján 
engednek be a fentnevezett hely
re honfoglalni. Mintha Schindler 
elkérte volna a precíz németektől 
a listát, ne haragudjatok, fiúk, 
aggyátok mán ide aztat a listyát, 
csak xeroxolni kéne, hadd legyek 
én is filmhős, ilyen, aztán ez az 
egyetemi struktúra megkapta 
volna kéz alatt a kellékraktárból. 
Viszont e helyről ki nem akaród- 
zik menni. Sőt. Egyesek őrületes 
pénzeket fizetnek csak azért, 
hogy bejöhessenek (hogy azután 
jól beüljenek, persze, a szekrénybe 
razziakor a vállfák és a ruhatartó 
szegek közé, mint az a szent, aki 
meg akarta nézni az éjféli híreket). 
Megemlíteném m ég hogy a diák- 
sereglet nagyon eredetien a Hap- 
deu-t (így hívják hivatalosan ezt a 
komplexumot) "Hádész"-nak be
cézi (nagyon eredetien), ami te
szem azt, nagyobb esőzésekkor, 
fedi is a lényeget: ugyanis akkor a 
"Hányinger utcán" (na?, jellemző) 
nyugodtan beindíthanák a komp
szolgálatot.

Nem indítják be. Marad a réz
garas, viszont a tátongó fiatal
emberek (bentről) úgy vonulnak 
a lánybentlakások irányába (ki
fele), mint pisztrángok a vízesé
sen (bár a lazadvás hasonlata 
mintha megvilágítóbb erejű len
ne). Amint a fentiekből kiderül, 
kétféle bentlakás működik (ha): 
lány és fiú (a koedukáltakról 
nem beszélek, mert esetünkben 
amúgy is értelmetlen lenne — 
lásd Geróf esetét az este —, és 
azokat amúgy is az eminens ara
bok meg görögök lakják), a kettő 
közti különbséget legföljebb a 
plüssállatok száma szerint lehet
ne mérni, a nemek arányából a 
szóban forgó ipari komplexum 
hivatalos jellegére következtetni 
kábé olyan, mintha a konyhában 
fellelhető csótányok számából 
akarnád megítélni az adminiszt- 
rátomő életkorát. Vagy mintha 
az emeletenkénti bud i/fő  szo
rozva a működő zuhanyrózsák 
szám ával (ez olyan m indegy

> » »  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
szám, mint a matematikában az 
egyes) végeredményéből akar
nád megjósolni a garanciapénz 
visszafizetésének napját.

Ennyit állapítottunk meg egy 
rövid  nekifutam odásra, majd 
mindenki beömlesztette ruhatá
rát egy szekrénybe, bezártuk az 
ajtót, belerúgtunk, lám tart-e? 
Kuzin fogadott velünk, hogy 
nem ő rúgott bele, hát tényleg 
nem. Félóráig szentségeltünk, de 
igaza volt: a betörő nem fog itt 
finomkodni, úgyhogy jobb meg
előzni a bajt. En már régen nem 
akartam dűlőre jutni abban a kér
désben, hogy egy hájtorony len
dületes nekifutamodásból kisza- 
kíthatja-e a préselt lemezből tá- 
kolt ajtónkat. A szomszédaink 
mindenesetre kijöttek, közölték 
velünk, hogy ha nem vagyunk 
otthon, mi a faszuknak nem 
hagyjuk őket aludni. A másik 
szomszéd is mondott valamit, 
amit nem értettem, azt hittem, ro
m ánul nem tudok eléggé, de 
megnyugtatott balról, hogy az 
besszaráb. Na, jól nézünk ki.

Mi mindenesetre megnyugod
va, hogy ilyen aggódó szomszédsá
gunk van, elindultunk a Szobrok 
Városát megnézni magunknak. Ki- 
alvatlanul, fáradtan, másnaposán. 
Ahogy az újat várni illik.

Reggel, báb jegyzet
Kuzinék nőket nézegettek, 

Geróf hajnalt zsolozmázott elöl, 
mi Hubával szótlanul ballagtunk 
a hátuk mögött. Még mindig elég 
rohadtul éreztem magam, úgy
hogy ezen a tejfehér reggelen el
döntöttem, juszt sem döntöm el a 
Klinikák utcáján lefele menet, ki 
beteg, és ki egyetemista a szem
besuvadó tömegből, nem törő
döm  az állom ittas úrvezetők 
dudálásával sem, ilyenkor csak 
éniségemmel foglalkozom, mint 
szép lány a fonóban egy szép né
pi estvén. Ha lennék, de ilyentájt 
sehun sem vagyok, magyar se, 
ember is alig, kétlábon járó báb
jegyzet, odabiggyesztve a hófel
hők alá. A kávézóba úgy su- 
nyítottam  be, mint egy show- 
vendég, aki kurva rosszul mutat 
a műsorvezető mellett, vagy az 
főst kurva előnyösen mellé állva, 
hát ezért hívtak pont meg engem, 
gondoltam, a kiszolgálónő min
denesetre kétszer is elvette volna 
a pénzt, amíg én egyáltalán az 
ujjaimat meg tudtam különböz
tetni a kézfejemtől, mondom, ha, 
és ez mindörökké.

Aztán az első kávénál ma
gamhoz szólított az Úr.

Akkor még rosszabbnak tűnt.
Mert bábjegyzetből lábjegy

zetbe váltottam, vonal fölöttem, 
energiával töltődtem, mint a sár
ga kankalinok. Csernobil lankás 
tájain lettem virtuális magyar, 
klikkelésre románul is gagyogok.

Akkor már inkább az a nő. 
Kuzinék engedtek, a Matyi-téren 
találkozunk, szólt utánam Huba, 
vissza intettem, mintha érteném.

Az a nő a sarkon állt, hűséges, 
szembenézett velem. Kissé előre
hajolt, mellei kitüremkedtek fe
szes izékéjéből, fene tudja, hogy 
hívják azt az aligrongyot, mindig 
friss szél borzolta a haját. Szép 
volt. És én néztem, ő nézett, áll
hatatosan fixíroztuk egymást, 
bár ő részrehajlás nélkül minden
kit, fénykép volt szegény. Ahogy 
ott sóhajtoztam, pinyultam, vál
tamra csapott Prímbalett, az el
cseszett költő, örült nekem az 
istenadta, menjünk, kapjunk be 
egy kávét a Jókaiban, javasolta, 
menjünk.

A Jókaiban megtartott végül 
is az asztal, mint széket a kabát, 
szép csendesen elmúltam. Prím
balettel ittunk az öreg Jerofejev 
egészségére, elhatározván, hogy 
kipróbálunk egy-két receptet a 
Moszkva-Petuskiból, aztán it
tunk egyet Cervantes egész
ségére is, a kávém egyre szín- 
telenedett, és nem a konyha hibá
jából. Megérkezett Habóktrabók 
is, kért egy nagy pohár vodkát és 
egy féldeci vizet, amennyiben az 
asszony belépne, csak a ídspoha- 
rat lássa félig, ő tulajdonképpen 
vizet iszik, mondja majd. Alig 
melegedtek bele Prímbalettel va
lami rohadt sakkfeladványba, 
bejött Paplan is Robival, na, mon
dok, menjünk át a Dékánátusba, 
annyira nem rossz az idő, sőt, kö
zölte Paplan, most derül ki. Feld- 
helődtünk az egész bagázs, a 
Dékánátusig hozzánk csapódtak 
Hubáék is, a kocsmában viszont 
ott üldögélt már a filozó- fusgár- 
da. Illusztris egy társaság gyűl
tünk hát össze, és most az illem 
azt mondatja vélem, borítsuk jó
tékony feledés fátylát a tovább 
történtekre.

Házibuli
Miután a Dékánátusban átit

tuk m agunkat Ausztráliába a 
kenguruk csöcse alá, valaki be
szólt, másvalakinél házibuli van. 
Nos,a házibuli, műfaját tekintve, 
valahol az őskáosz jövőképe és a 
hutu törzsi násztánc közé helyez
hető el. Van valami az organikus 
társadalom szokásaiban, habár 
delirium tremensben szenvedő 
európai kultúránknak maximum 
ősközösségi állapota lehet mérv
adó viszonyítási pont: akkoriban 
úgy tartották, hogy az asszony 
ágyékkötőjének a tűz perzselő 
heve adja meg a színét, míg a 
férfidesign autentidtását a kard
fogú tigris szignálja hitelesíti. 
Manapság, legatyásodott házi
bulik korszakában inkább az 
ágyékkötő a fogas kérdés. Egy 
házibuli és az őskáosz ott kapcso
lódnak össze, hogy egyikről sem 
lehet tudni, hogyan végződik.

Amikor megérkeztünk, a buli 
a lanyhaság stádiumában leled- 
zett, beszédaktivizáló szinten, 
majdhogynem összetévesztettük 
a keresztény ifjak szombat esti 
lelkigyakorlatával. Útközben jó- 
páran lem orzsolódtak a dísz- 
pinty-gyülekezetünkből, de any- 
nyian maradtunk, hogy feldob
juk a hangulatot. Először is et
tünk. Épp a szalmakrumpli volt 
a menő, be is durvultunk rende
sen, vigasztaltuk a házigazdát, 
holnap a padlón állva nyugodtan 
kimeszelheti a plafont, mert eléri. 
Miután úgy ahogy megtömtük 
m agunkat, nekifogtunk végre 
módszeresen inni. Vodkát sörrel, 
betonnak nevezik a keveréket, az 
ügyesebbje megtalálta az aján
dékba hozott piros Martinit, meg 
is itták, míg bent Törtpapa félkéz
zel emelgette a székeket, földhöz 
csapta őket és bányászdalokat 
énekelt. Ezt nevezte ő táncnak. 
Néhányan összekapaszkodtak, 
pundnyitogató számokra ring
tak egymás ajkán szótlanul, a 
többség viszont már olyan részeg 
volt, hogy egyfolytában összeté
vesztette magát a távozókkal, ők 
másnap reggel jönnek majd rá, 
hogy az még mindig a házigazda 
írógépe, amin alszanak.

Apropó, házigazda: ő az, aki 
mosolyogva fogad, másnap sírva 
megy a rétre, kidobták. Várva várt 
vendégei hirtelen megtagadták 
antialkoholista szokásaikat, s 
olyan tüneteket produkáltak, mint 
Fülig Jimmy a bankettjén.

Az egész mozgás koreográfi
áját, lám, nem is volt akkora mar
haság fentebb a násztánccal ro- 
konítanunk, egyfajta teleologi- 
kusság kezdte belengeni, min
denki a végre, az ágyba töreke
dett, tökmindegy, hogy másért a 
párok, és másért a gravitádót fo
kozottabban érzékelő, némiképp 
létfeledett individuum: ez lenne 
a Bulizó. Vagyis én. Nekem vi
szont nem jutott hely egyik szo
bában sem, és miután levertem 
két virágcserepet, elindultam ha
zafelé.

Éjjeli pillangó, 
icipici lepke
Van úgy, hogy az embert éj

szaka összetévesztik egy útikala
uzzal, a nagyobb baj csak abból 
származik, ha saját magát is ösz- 
szetéveszti valami román nyelvű 
bédekkerrel. Éjszaka nemigen hi
telesíti a székely akcentus a kise
lőadást, s aztán csodálkozik az 
emberfia, ha az autóból kiszálló 
román anyanyelvű fiatalember 
elmés, csattanós válaszaiban hív
ja fel a figyelmet a fentebb emlí
tett tévedésre, mire (hja, az in- 
teretnikus kommunikádónak er
refele hagyományai vannak) az 
érintett kikéri magának az ilyes
fajta figyelmeztetést, következ
ményként még négy aligember

száll ki (az autóból), száll be (a 
vitába), ki száll, habár ez már 
nem kérdés, a szerencsés megfej
tő ne örüljön, nem volt nehéz, 
röpül a fejed, bizony, másnap egy 
nehéz kő, természetesen röpül a 
tested is — ezt azért nem lehet 
összetéveszteni azzal a bizonyos 
örömmámorbeli röpködéssel, a 
különbség csak egy pár talajfogá
si gyakorlat, a szabadesést New
ton után szabadon ismételni, de 
mindig Newton nyer, nos, szóval 
atyailag megdorgáltak, hogy éj
szaka az utcán egyedül mászkál
ni nem helyes, feküdni sokkal 
jobban mutat, majd felmosván az 
első kollégát még néhány jótaná
csot akartak elhelyezni rajtam, a- 
mire úgy láttam jónak, hogy paj- 
táskodva elszaladjak.

Reggel meg csodálkozva néz
tem a tükörben az arcomat, olya- 
ténképp mutatott, mintha Ma- 
szelka "Őszi tájkép" dm ű  festmé
nyére rápingálták volna a Fekete 
Kalóz bal orcáját, kiegé- szítve 
egy fáradt p rostituált hajnali 
sminkjével, mindez megfejelve 
egy cukorbajos lemming bal po
fazacskójával (azt hiszem, Jézus
ka csak a szimmetria kedvéért a- 
jánlotta a másik odanyújtását, 
lassan igazat kell adnom neki). 
Röviden ennyit az éjszakai peda
gógiáról, amit helyeselni nem le
het, viszont hatásos.

Amint így mélázgattam a tü
kör előtt, és kizárásos alapon pró
báltam kitalálni, hol járhattam az 
éjszaka, belépett Huba is, rám
meredt, elnézést kért, kiment, 
megnézte a szobaszámot, megint 
csak bejött, nézett, most már gya
nakodva, mit keres egy ilyen pis
kótaképű a szobájukban. Rákö
szöntem, a hangomról megis
mert. Elmeséltem neki is a sztorit, 
mire megél kezett Kuzin is Geróf- 
fal, nagyban mesélte, hogy reggel 
minden hosszúhajú szőke tagot 
felköltött, keresett engem, és ő 
meg kicsoda, mutatott rám. Tem- 
petőfi, mutatott be aránylag hig
gadtan Huba, Kuzin körüljárt, 
megcsodált, Geróf máris röhögni 
k ezd e tt, e jszen  m egvertek , 
mondta. Ejszen meg, mondtam. 
Jól megvertek, pontosított Geróf, 
egen, szívtam a fogam, jól. S hát 
fáj-e, érdeklődött részvéttel Hu
ba, most nem, válaszoltam udva
riasan, a feszültséget mérni le
hetett volna. És kik voltak, szűrte 
fogai közt Kuzin, románok, von
tam meg a vállam, hol, a sörgyár 
mellett. Egymásra bámultunk, 
mit csinálhattam volna, négyen 
voltak, te ütöttél-e, kérdezte Ku
zin, ütöttem hát, egyet, megnéz
tem a kézfejemet, tényleg, le volt 
jőve róla a bőr. Megismeméd-e 
őket, nem, ráztam a fejem, sötét 
volt, részeg is voltam, a szemem
be meg vér folyt. Mindegy, le
gyintettem, nem engem vertek 
meg, hanem azt a faszfej magyart,
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aki épp ott császkált egyedül.
Csodámra járt az egész eme

let. Törökülésben kuporogtam az 
ágyamon, szolgáim vizes ken
dőkkel futkorásztak, bejáratott 
öreg egyetemisták bölcsen bólo
gattak, az idők során mindenki 
kap egy pár slameszt, jegyezte 
meg mindenikük, na de ez az, 
ami a felvételi tájékoztatóból ki
maradt, riposztoztam mindenik- 
nek vissza, és aztán  ültünk , 
ü ltünk , ők bám ultak  engem, 
mintha legalább egy Dávid-szob- 
rot látnának, én bámultam visz- 
sza, igyekeztem  négerajkaim  
közül nem kiejteni a cigarettát. 
Nagy vigasságomnak egyelőre 
vége szakadt, egy-két barom egy 
világot dőlthet romba benned 
(mondjuk, a második pofon után 
volt egy ilyen halvány sejtésem).

így ültünk egy hetet, boros- 
üvegek talpán keresztül próbál
tam összenézni szétrombolt vi
lágomat, szerencsére, egyfolytá
ban nyertem a kártyán, ami hatá
rozottan jót tett az önérzetemnek, 
ráadásul piáért sem kellett le
mennem, tekintettel kinézetem
re. Jó dolgom volt azon a héten, 
mintha kórházban lettem volna.

Az én első iskolai 
napom
Reggel 8 óra: Ó, hogy a tévé- 

m ád tenné beléjük a fogkeféjét, 
az idén kifogtunk egy hormonza
varos dalegyletet, zenével ébre
dek, a fölöttünk levő szobában 
nótás kedvű ifjak válogatott ro
mán népballadák hajlításaiba tit
kolják reggeli vágyállapotaikat, 
hm , az Ace of Base is alulról 
kezdte, oldódik bennem a pu- 
liszkazabáló-anyátok feszültség.

8 óra 15 perc: Ja, alul elkezdte 
az Ace of Base, ezt már nem bí
rom, pedig a Nő az álmomban 
még fel sem öltözött. Elmegyek 
zuhanyozni, talán sosem tudom 
meg, mi lett Hínárul Joe sorsa. 
Egy kollégiumban az élet csupa 
móka, csupa kacagás!

8 óra 20 perc: Nem akarok 
messzemenő következtetéseket 
levonni abból a tényből, hogy va
lakinek minden reggel élmény a 
melegvíz, de azért csendesebben 
lehetne örülni neki.

10 óra: Lóámyékban. Nőzök. 
Nyáron a Pro Tv-n megnéztem a 
nyarat, nyáron a Pro Tv nyarat 
közvetített, majd félfordulattal 
nagyot pöktem a kint zuhogó 
esőbe. Erre gondolok most, ami
kor nézem az őszt, direktben, 
szép őszi napunk van, az én első 
iskolai napom. Helyszínelek a 
Matyi-téren. Sok a nép. Még több 
m int am ennyi, perisztaltikám  
óvatosan, mint valami foxtrotto- 
zó rögbicsatár mozdítja vissza a 
kávét. Óvatosan ülepemmel ille
tem a nemzeti színű padokat, 
enyhül a kis székely görcs ben
nem, de hogy többsincs néptár

sulatunk mit élvez benne, azt 
már nem értem. Senki sem köp
ködik, de valami zrí van.

10 óra 52 perc: Libbenek a ró
mai gyalog hodu utura reá, rézs
űt vezet, megyek az egyetemre. 
Az én iskolám ugyanis szép, 
nagy épület, sok okos ember jár 
bele, járnak bele az okos emberek 
a szép nagy egyetembe, én is, én 
is. Hiszen ma van az első iskolai 
napom. De nem csak nekem, né, 
mennyi aggódó szülő az iskola 
előtt, elkísérték a kis drágát, mert 
ezek szerint nekik is, ugye, ma 
van az első iskolai napjuk, egy 
ilyen szép őszi nap, de azért meg
lepődtem. Nem szók ez így lenni.

11 óra 20 perc Nincs is így. Ők 
az egységpárt fiatal szárnya, tün
tetnek a módosított tanügy és a 
m agyar nyelvhasználat ellen, 
észrevétlen, de megnőhetett az 
életszínvonal, mondja Mard, az 
egység-fiatalok átlagéletkora 40 
körül jár. Jé, akkor ezek üvöltöz
tek reggel a kihangosított autó
ból, én meg azt hittem, hogy cir
kusz érkezett a városba.

11 óra 50 perc: Nafene, ki tet
ték az órarendet (már! — tanév
kezdés után egy héttel ez igazán 
teljesítmény). Megnézem, ha már

itt vagyok, hínye, azt az órarend- 
készítő bajnokságát nekije, hol
nap reggel 8-tól kurzus, én nem, 
én itt sem vagyok, járjon reggel 
nyolcra a szakmunkás, én nem. 
Azért jöttem iskolába, hogy ne 
kelljen korán kelnem, kirohanok, 
a fiatal egységek számytöve még 
kitart, odaszólnék, menjenek ha
za, gyerekek, ez a reggel nyolc 
sok mindent megold. Nem szó
lok. Álljanak. Ez a nap mégsem 
az övék.

12 óra: Andalgok Matyi-kebe- 
lére, a fűre ülök, nézem ezt a szép 
őszi napot direktben, és mint a 
frissen préselt mustban a tojás
próba, fenékig koccanok magam
ba, majd vissza a felszínre: "I- 
lyenkor jó lenni. /  Máskor nem 
ennyire jó.", írja LLL. Reggel 
nyolckor határozottan nem jó 
lenni.

Croco
Reggelente felkel a nap, kibú

jik a nyuszi k is papucsából, be
néz a Crocóba, asszongya, egy

kávét, belövő, azután elmegy dó- 
gozni, lenéz erre a világra, ma
gasról is uncsi, ezért még délben, 
délután is visszanéz. Este már 
nem, nem mintha aludni akarna 
(a tanítóm szerint a világ túlsó 
felén még dolga van), csak este 
már rossz, gyenge kávét mérnek. 
Kimérnek a kimért elárusítónők, 
elég serények, már amikor nem a 
kölyök matekleckéjéről van szó, 
Szobrok Városa-szerte nincs jobb 
filteres.

Reggelente jó a Crocóban len
ni, ébredni, éledni, a betérő nap
fényt a teraszon élvezni, lehunyt 
szemmel, s most jól átvertem 
mindenkit, mert nem a poétikus 
arcfürdetésről beszélek, hanem 
az alvajárásról, de tényleg jó a 
Crocóban kinyitni a szemed, tük
rök vannak hátul, megbámulod 
magad, mindenkit, aki mintha té
ged bámulna, de titokban magá
ra kíváncsi, a kábeltelevíziózás 
őskorában katartált így Mari né
ni, amikor az operatőr búcsújá
ráskor tévedésből nem a tájat fil
mezte, ni, a Józsi, guvasztunk, bó
lintok, de ami csúnya és mozog, az 
már az ablak, rajta egy elnökjelölt, 
nem értem, ha kívülről kifele néz, 
miért nem a hátát látom?

A Croco alatt alvilág van, 
Non-Stop, de kora délelőtt ez 
nem érdekes, fent talpon vannak 
már az emberek, munkába men
nek, dolgozunk, kérem, így átlag 
öt perc alatt kicserélődik a tenyé
szet, de nem mondanám, hogy 
istálló, instálom, besorjázok én is, 
tudom, hogy az utolsó korty lesz 
a legjobb.

Üdítő is van, üdítően bő a vá
laszték, középen, én legalábbis 
mindig, attól jobbra a jobb, balra 
a bal szemem, fontos megállapí
tás, erre is a Crocóban jöttem rá.

Tudathasadásos reggel, mi
kor az egyik éned az álmod foly
tatná, mint a Dallas, te vagy 
Bobby, ilyenkor különösen jó ski- 
zoid helyzetben ébredni, üvege- 
sedik egód a Crocóban, az ab
lakon túl rohan a világ, ott min
den randa, de bent is, mint már 
mondtam, igyekvés van, örvény
lés, valam i ősnemzés a kávé 
misztikumában, de rövid az idő, 
legföljebb hat perc, a hetedikben 
teremtette, már tudod, hogy ez

után már csak szarabb lehet, bár 
béke van, Béke-tér, még a koldu
sok is udvariasak.

A Crocóban töltöttem déle- 
lőttjeimet, hogy minden meg
csendesedett. Huba belekevere
dett szokásos átláthatatlan kap
csolatainak szövevényébe, idő
sebb barátnőjénél lakott, akit 
M agyarországon tanu ló  kis
lánnyal csalt, aki magyarországi 
barátját csalta vele, úgyhogy nem 
igazán lehetett tudni, ki kit, pár
náinkra tűzött cetliken levelez
tünk. Geróf meg egyfolytában 
hazautazott a birtokra, Éccös Ibi
kéhez, vagy pálinkát főzni, eset
leg egyszerűen csak enni, inni. 
Kuzinnal jobbat nem tudtunk ki
találni, kora délelőtt leballagtunk 
a kedvenc kávéházunkba, ébre
dés után eldöntötte, hogy aznap 
mit is akar csinálni, majd elhú
zott. Én még nézelődtem egy ke
veset, hátha valaki érdekes jön 
be, jött is, mindennap Prímbalett, 
vagy Fekete Keksz, mindketten 
nagyon szórakoztatóak tudtak 
lenni, bár m indketten minden 
hajnalban bejöttek cigarettát rek- 
virálni tőlem, mégis úgy beszél
ge ttü n k , m in tha  m ost ta lá l
koztunk volna először. Ami igaz 
is volt, tekintettel arra, hogy a 
hajnali rövid bokszmeccs félig 
öntudatlan állapotban zajlott le. 
Hosszas disputa után beballag
tam a szerkesztőségbe, ami az 
egyetemen talál ható, tehát úgy is 
fogalmazhatnék, hogy bemen
tem az egyetemre. Amióta az óra
rendet ki tűzték, el tudtam dönteni, 
mely napokon érdemes egyáltalán 
a csoportomat megkeresni.

A Kuczkóban megnéztem az 
emailjaimet, drótpostámat, elekt
ronikus leveleimet, hogyan is ír
ják eztet szépen, kiosztottuk 
egymás között a feladatokat, 
majd testületileg átvonultunk 
szép idő esetén a Dékánátusba, 
rossz időben valam elyik zárt 
kocsmába. Délutánig meg is volt 
a szerkesztőségi beszélgetés, az
után mindenki ment a dolgára. 
Általában az Akadémiai könyv
tárba ültem be, vagy hazamen
tem a szobánkba olvasni. De ha 
találkoztam  H abóktrabókkal, 
Robival, Paplannal, Prímbalettel, 
akkor hát a Jókaiban kötöttünk 
ki, megbeszélni a világot, meg
váltani valamelyest az ötödik fél
deci után, a hatodik után már ré
gen nem. Este Kuzinnal vettük 
nyakunkba a világot, amíg szom
szédjaink ki nem fulladnak, álta
lában a Bogyában vagy a Pubban 
kötöttünk ki, néztük a nőket, be
szélgettünk, azt hiszem, tényleg 
érdekelt akkoriban m inden és 
mindenki.

Talán emiatt bólintottam rá 
Prímbalett javaslatára valame
lyik nap, hogy látogassuk meg 
költő barátját.

(folytatjuk)
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

’’Valaki útravált belőlünk"
A nagyváradi Jávor Béla emlékére (1894— 1973)

"Kegyetlen szépet siratunk,
Bennünk sarjadtat: asszonyrészünk."

(Ady)
SZEREPLŐK
I. FOGOLY ("Aranyfogú")
AKI-KO
II. FOGOLY 
"GOSZPOGYINA"
SZŐKE NŐ
MÁSODTISZT
PÁPASZEMES
MAGAS RANGÚ KATONATISZT
SZÁZADRÍNOK
VÖRÖSKATONA
JAPÁN TISZT
EGYIK BAKA
MÁSIK BAKA
Hátizsákos; orosz és japán katonák, gé

sák

1. (PROLÓGUS) A HAJÓN
Fedélzetrészlet. A két hadifogoly — a férfi és 

a fiú — a korlátnak támaszkodva.
I. FOGOLY (a fedélzeten tébláboló, sétáló nők 

után pillantva. Van köztük szőke, európai asz- 
szony is — lengyel, litván, izmos, tenyeres-talpas 
sváb vagy cseh feleség —> de zömében vékony, 
szép karcsú testű, kreolbőrű indonéz meg maláj 
lány, vagy még keletibb: japán, kínai gésa, kurti
zán.) Ez a hajó kis földi paradicsomnak tű
nik...

II. FOGOLY (pattanásos arc; kamasz kinézé
sű) Nem mondom, főleg számunkra, az o- 
rosz hómezők barakklakói számára. Tegnap 
kissé még szédelegve, de szinte ujjongva jöt
tem föl a fedélzetre, hogy magamba szívjam 
az első tiszta, trópusi levegőt, mely ezeknek 
a csábos vonalú tündéreknek az izgató for
róságával együtt meglegyintett.

I. FOGOLY No, azért tisztább levegőt is 
el tudok képzelni, ha a tüdőm nem is emlék
szik már rá. Harapnivaló friss hegyi levegőt.

II. FOGOLY Ön is hegyvidéken nőtt fel?! 
Az én apám rigai tüzérkapitány volt, aki a 
vörösök elől menekülve vitt engem anyám
mal együtt Keletre. Nem sokkal később kivé
gezték mint árulót. Vele egyszerre a feleségét 
is felkoncolták. (Látva, hogy beszélgetőtársa le
hajtja a fejét.) Máris abbahagytam. Hányszor 
megfogadtam már, hogy nem politizálok; 
különben minden erőmet felemészti a gyű
lölet. (Kissé erőltetett hangyáitással.) Inkább a 
maláj nők bársonyos tekintete. Nincs iga
zam?! Már olvadozom. Látta azokat a reme
gő kis kebleket?... Amongol faj nőstényeiben 
nincs meg ez a könnyedség és bujaság!

I. FOGOLY (rámered) Ezt tapasztalatból 
mondja?!... Volt már dolga törékeny japán 
lánnyal?

II. FOGOLY (elpirulva) Afféle gésával ép
pen nem...

I. FOGOLY Ha elmesélnék egy törté
netet!... Csak hát még nem jutottunk olyan 
messzire — akármennyire hullámzik is ez a 
tenger —•, hogy történet lehessen.

II. FOGOLY (túlesve zavarán; óvatosan) 
Csalódottnak néztem önt. Mindenből kiáb
rándultnak. De nem gondoltam rá, hogy 
még szerelmes...

I. FOGOLY (kedvetlenül) Csak rosszkedvű

vagyok. Azt hittem, elég lesz, ha kialszom 
magam a hajón... Semmiképpen nincs okom 
éppen önre neheztelni. Végre találkoztam 
valakivel, aki ilyen fiatalon — hisz csaknem 
a fiam lehetne — tudatára ébredt annak, 
hogy tönkretették az életét. (Félig-meddig ke
délyesen .) Azért azt meg ne tegye, hogy bána
tában egy m ulatt szépséggel elvonuljon 
valamelyik lakatlan szigetre.

II. FOGOLY (meggyőződés nélkül) Pedig 
már fontolgattam a dolgot. Hazamenni 
egyelőre nem tanácsos. Európára is ki tudja 
még, mi vár...

I. FOGOLY A szerelem sok mindenre ké
pes... Nem az ilyen trópusi fellángolásokra 
gondolok. (Atyai tanács gyanánt hangzik.) 
Várja meg az első vihart a tengeren. A hullá
mok egyelőre csak fodrozódnak, s legfeljebb 
a repülő halak riadoznak rajokban. Itt kinn 
hagyján; a fedélzetközben viszont már érez
ni lehet, hogy lejjebb egyre elviselhetetle
nebb a hőség. A tisztek is színes vásári le
gyezőket használnak étkezés közben, pedig 
az ő asztaluknál villamos ventilátor kavarta 
az este is a nehéz, fojtó levegőt... (Oldalra 
pillantva.) Látja azt a halvány kimonós, szőke 
nőt, aki a másodtiszttel beszélget?

II. FOGOLY Ön ismeri talán?... Vagy csak 
emlékezteti valakire?!... (A férfi válasz nélkül 
hagyja a kérdéseket. A fiú, fojtott türelmetlenség
gel.) Miért nincs már vihar?!...

I. FOGOLY (egy üvegből vizet locsol a fejére; 
majd mintegy mellékesen) Ismertem egy kelet
poroszországi családanyát. A férjét elhurcol
ták. Gyanúsítgatások folytán — Trockij em
berei kémet láttak benne — Vlagyivosztok
ban kötött ki végül. Annak az asszonynak, 
találkoztam vele, a szerelem adott hitet ah
hoz, hogy útra keljen megkeresni tiszt urát, 
aki gyermekágyon hagyta volt hátra fiatal 
feleségét. A koraszülöttet, meglehet, épp a 
nokolszk-uzurinszld kórház felcsere segítet
te vüágra.

II. FOGOLY Végül megtalálta a párját?
I. FOGOLY Meg. De későn.
II. FOGOLY (a fiatalok türelmetlenségével; 

közben idegesen kezd járkálni) Na ugye. Pedig 
az az asszony fanatikusan hitt a szerelem
ben, különben nem indult volna el, hogy 
kockára tegye és elrontsa az életét. A férje 
katona volt, az ő élete már tönkre volt téve.

I. FOGOLY (azőhangja is keményebbé válik) 
Azt az asszonyt nem a fanatizmus, hanem az 
életerő vezette. Látni kellett volna: csupa de
rű és simogatni-akarás volt.

II. FOGOLY A gyermekük is meghalt, 
lefogadom. (A férfi bólint. A fiú a korláton 
keresztül köp egyet a tengerbe.)

I. FOGOLY Az  asszony él. (Két könyökére 
támaszkodva, komoran néz maga elé.)

II. FOGÓLY Ezek szerint Vlagyivosztok
ban volt internálva ön is. (Újabb bizonytalan 
fejbólintás. A fiú erőltetett kacagással.) Utoljára 
müyen vüág volt ott? Sárga vagy vörös?... 
(Meg sem várja a választ.) Biblia- vagy kom- 
munistakáté-imádók, hagyma- avagy em
berevők, csillagostromlók! — nekem egyre 
megy. Mind fanatikusok! Meg csalók! Egyet
len céljuk még most is: fenntartani az ellen
séges hadállásokat, benépesíteni a harc
tereket. Tudják, hogy a háború nem tarthat

időtlen időkig; ezért aztán türelmetlenek és 
kérlelhetetlenek. Ezt nevezik ők fegyelem
nek. Hazafias kötelességnek... Persze, nem 
ők éheznek és sanyargatják magukat — má
sokat siettetnek a föld alá. Hősi halottnak.

I. FOGOLY (játékos gúnnyal) Az üyenekre 
mondják odahaza, hogy agitátor?

II. FOGOLY Amiért nincs bárgyú kinézé
sem, és nem fonnyadt még a pofám?!

(A fedélzet túlsó felében álló kimonós szőke nő 
hangja hirtelen felerősödik.)

SZŐKE NO (a tiszthez, kiabálva) Valid be, 
hogy meguntál?! Itt a bibi, ugye?

MÁSODTISZT (megpróbálja csitítani) Ne 
érts félre... csak annyit mondtam, hogy fo
galmad sincs róla, mit kell kiállnom azért az 
egy, másfél óráért, amelyet veled töltök. Ál
landó gúny céltáblája vagyok nap mint 
nap... (Megkísérli diszkréten átkarolni az asz- 
szonyt,aki hevesen tiltakozik.)

SZŐKE NŐ (feltűnően ellöki magától a tisz
tet) Ne érj hozzám! Az utasok közt is akadhat 
spicli, nemcsak a személyzetben. Nem tud
tam, hogy a tiszt urak asztalánál a pletyka az 
Úr!... (Szipogva keresi zsebkendőjét; a válla rán
gatózik.) Már éppen kérni akartalak rá, hogy 
üyenkor se keress fel. Ha már nem jöhetsz 
oda az asztalomhoz...

MÁSODTISZT Lejáratod magad ezzel a 
viselkedéseddel, és engem is nevetségessé 
teszel. Máris jóval többet nyújtottam, mint 
amennyit bárki is felajánlhatott volna neked 
itt... De ha te könnyelműen csak magadra 
gondolsz...

SZŐKE NŐ (toporzékolva szinte; felsikolt) 
Én és a könnyelműség!...

II. FOGOLY (társához, félhangosan) Végre 
egy kis vihar!

MÁSODTISZT (közel hajol a nőhöz; magya
rázkodva) Megfeledkezel a rangommal járó 
felelősségről.

SZŐKE NŐ Felelősség? (Sziszegje.) Me
lyik nadrágszáradban hordoztad eddig?! 
Ázon az estén, azokban az órákban, mikor 
lépre csaltál?!...

MÁSODTISZT (habozva) Én... én csak de
rűs perceket ígértem, és... és hát, megkísérel
tem vigaszt nyújtani neked azok után, hogy 
beletörődni látszottál a szomorú végzetbe. 
Hogy hiába volt minden áldozat, amit a fér
jedért meghoztál...

SZŐKE NŐ (megint eltolja magától szerető
jét, de most mértékletesebben teszi; a hangja szá
raz és józan) Az én kálváriámat hagyjuk. Azt 
az embert senki sem képes már feltámaszta
ni... Ámde mi szégyellnivaló van abban (ki
húzza magát; büszkén), ha valakinek olyan 
asztaltársasága akad, mint én? Vajon én tesz
lek nevetségessé... vagy te teszed magadat 
azzá a kishitűségeddel?! Melyik tisztnek 
vagy altisztnek nincs szeretője a hajón; ha 
kell, hát színes bőrű, nem is egy?! Vagy talán 
nem vagyok elég fiatal hozzád?... Nem va
gyok elég szép neked?

MÁSODTISZT (megérinti az asszony haját; 
a nyakába csókolva duruzsolja) Ne butáskodj. 
Tudod jól, ha közlegény lennék, vagy közön
séges altiszt, akkor nem kéne törődnöm a 
pletykával... Meg a rágalommal. (Itt kivár egy 
kicsit.) így azonban... úriemberek is vannak 
a hajón, a helyzet tűrhetetlenné vá lt Mert 
akik nem ismernek téged (lassan adagolva, 
minta mérget), azok honnan tudhatnák, hogy 
szemenszedett hazugság mindaz, amit rólad 
suttognak...

SZŐKE NŐ (elrántja a fejét, s szembefordul 
a férfival) Mit mondanak rólam?
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MÁSODTISZT (kínos képpel) Azt, hogy 
viszonyod van az őrmesterrel is, aki a mene
kültek kenyerét osztja.

SZŐKE NŐ (Feljajdul, mintha kést döftek 
volna belé. A fiatal másod tiszt közben át aláírja 
fogni a derekát, de 6 lefejti magáról a férfi kezét. 
Hangjában kimerültség érződik.) Tehát ide ju
tottunk. (Tenyerébe temeti arcát, csendesen sí
rásba kezd. Majd ő nyúl mégis a férfi keze után; 
fojtott kétségbeeséssel.) Ugye nem így akartad 
tudtomra adni, hogy köztünk vége minden
nek? Mondd, hogy nincs igazam?!... Mert ha 
elhagysz (láthatólag küszködik, hogy fel ne zo
kogjon), ha el találnál hagyni, vedd tudomá
sul, hogy én nem bírom ki egyedül... Túl 
hamar jött ez az újabb csapás! Én meghalok... 
(Kivár; túlzó viselkedése itt válik színpadiassá.) 
Vagy csakugyan ő következik (kissé elhúzódik 
a férfitól; öntudatlanul ő  maga érinti meg telt 
keblét), a kenyérosztó őrmesteretek! (Hiszté
riásán.) És ha ő is elhagy, ott a teafelszolgáló 
tisztiszolga... vagy, mit tudom én, a kormos 
arcú, rossz szagú japán fűtőlegény. (Hangja 
elfúl a tengermorajlásban. Aztán hirtelen fölveti 
fejét, és bizalmasan fordul a tiszthez.) Te tudod, 
ki volt az az ember, aki ma a vízbe akarta 
vetni magát?

MÁSODTISZT (unott hangon) Egy öreg 
népfelkelő. Közel jár az ötvenhez... Állítólag 
az örömtől zavarodott meg, hogy nemsoká
ra viszontláthatja a gyermekeit.

SZŐKE NŐ Irigylem azt az embert a bá
torságáért... Én is gondoltam arra, hogy ami
kor nem lesz már, aki visszatartson, egyik 
este keresztüldobom magam a korláton. (A 
másodtiszt merev ábrázattal hallgatja.) De gyá
va vagyok.

MASODTISZT Asszony vagy.
SZŐKE NŐ Irtózom a mélységtől... Mint

ha egyfolytában süllyednénk...
MÁSODTISZT Áz egyi kollégánknak 

volt egy kis makimajma. Ä "hölgyike" — így 
neveztük — már attól visítozni kezdett, ha 
valamelyikünk egy üres konzerves dobozt 
hajított a hullámok közé. (Elneveti magát.)

SZŐKE NŐ (ellenséges hangon) Te... ször
nyeteg! (Szünet után.) Hiába mentettétek 
meg annak a szerencsétlen embernek az éle
tét, engem irtózatos kép kísért továbbra is.

(Elcsuldó hangon.) Éjjel, m iután magamra 
hagytál, úgy éreztem, hogy fölém nőnek a 
hullámok. Hiába küzdöttem az elmerülés-
sel... a hajó egyre távolodott tőlem.

MÁSODTISZT (szórakozottan simogatja az 
asszony karját) Megértelek, drágám. A z  élet 
nagyon szép (oldalpillantással); ezek a rabok 
tudják csak igazán, hogy mit ér, akik el vol
tak zárva a világtól... No meg a haldoklók. 
(Az asszony üveges tekintettel néz maga elé.) 
Akiknek üvegesedő szeme már belelát a 
semmibe... (A nő, a megsemmisülés iszonyatá
val, emeli kezét volt szeretőjére, de az arculütés 
késik; a mozdulat megáll a levegőben. Az ujjak 
még remegnek, mint valami pillangószámyak, 
mielőtt a könnyű test összerogyna.)

II. FOGOLY (társához) A  kimonó már alig 
sejteti a pazar domborulatokat. Pedig mint 
egy gésa, olyan hajlékony... (A férfi pillantását 
lesve.) Önt emlékezteti valakire, ugye. (A férfi 
most görnyedt tartásban bámulja a tengert.) 
Nem akarja elárulni, hogy kire emlékezte
ti?...

1. FOGOLY Semmiképpen sem egy euró
paira.

(Hirtelen sötétség.)

2. Vlagyivosztok 
— kínai negyed
Az emlékezés képei hasonlítanak egy álomje- 

lenés(et)hez — ezt a színpadi fény, fénykör is 
érzékeltetheti. A magyar hadifogoly hangszóró
ból felhangzó vallomása, "belsőhangja "— mint
egy ellentétezve az idegen környezeti hatást, a 
különös kalandot— elősegítheti az álomszerűség 
fokozását.

A hangszóróból felhangzó szöveg lerövidíthe
tő.

A mozgó fénykörben utcarészlet; majd a ja
pán teaház szalonját látni.

I. FOGOLY HANGJA Nem hasonlítható 
a mi piszkos, sötét vidéki szobáinkhoz; sehol 
homályba vesző, magas mennyezet, kétszár- 
nyú poros függöny, széles vaságy. Talán a 
jellegzetes japán illatnak köszönhető — nem 
számít, hogy hol van a pillanatnyi országha
tár; mintha magának a japán levegőnek a 
szaga lenne ez, mely beleveszi magát a tár
gyakba és átszívódik a pórusokon... Ki tudja 
itt, hogy 1920-ban vagyunk?! Csak a foglyok: 
a tengerzöld egyenruhás cseh, a csukaszür
ke lengyel légiók fogoly katonái, meg én, az 
orosz bakaruhás osztrák-magyar hadifo
goly.

A japán lányt akaratlanul is nyomon kö
vettem Vlagyivosztok kínai negyedében. A 
kis gésa meg-megakadt földig érő kimonójá- 
ban, a síkos úton félre-félre lépett a gumizsi
nórra erősített fa talpakon, melyek hangosan 
kopogtak a kövezeten.

"Nem is olyan visszataszító, mint a többi" 
— állapítottam meg magamban már a legel
ső pillanatban; oly törékenynek látszott, 
hogy szinte félni kellett: olykor-olykor mint
ha összeroskadni készült volna hatalmas 
hajfonatának súlya alatt. Mire fölért az utca 
tetejére, mindenik földije előtt meghajolt, így 
üdvözölte őket. Már-már irigykedni kezd
tem rájuk... Vannak asszonyok, akiknek Szi
bériában sikerült meggyőzniük egy szegény, 
árva hadifoglyot arról, hogy az élet elvisel
hetetlen egyedül. Semmiképp sem az én ese
tem volt ez.

A hangszóróból felhangzik a japán nők jelleg
zetesen mély, zöngétlen hangja. A gésa, mielőtt 
belépne a teaházba, bájos mosoly kíséretében mély 
meghajlással búcsúzik egy idős japán asszonytól,

akivel találkozott.
I. FOGOLY Abban a más(ik) világban is 

más volt ő, mint a kikötői kurvák. Vagy akár 
a hadiözvegyek.

Előbb kintről néz a gésa után; később őis belép 
a teaházba.

Az első szalon — csak ez van megvilágítva 
— még nem népes. E késő délutáni órában a gésák 
kifestik magukat, megfésülik egymás haját, az 
öltözködéssel vannak elfoglalva.

Mindössze két férfi vendég tartózkodik a sza
lonban, közlegényi egyenruhában, akárcsak a be
lépő férfi. Az egyik — a kopaszra nyírt — ölében 
egy rövid, vaskos combú gésa kapálózik — vagy 
csupán teszi magát — hangos kacarászással. 
Minden igyekezetével megpróbálja kimondani a 
katonától hallott vaskos káromkodás szavait. A 
másik bakának a párja gombot készül felvarmi a 
ruhájára. A fémgomb elgurul; a rövidlátó baka 
négykézlábra ereszkedve keresi.

I. FOGOLY (köszönés helyett térdével meg
pöccinti a keresgélő katona vállát) Hol vannak 
a fasza japán fiúk?! Egy rostélysisakos szu
ronyvívót se láttam. Az utcán sem.

EGYIK BAKA Még korán van.
MÁSIK BAKA (odalöki a jövevénynek a 

plüss huzatú díványon gubbasztó gésát) Siess, el 
ne happolják előled! (Röhögés.)

Kis gésa — Aki-ko —, mielőtt elnyelné a 
folyosó, kíváncsian néz vissza a szemrevaló isme
retlenre, 1. Fogolyra. Kicsit büszke rá, hogy ő 
csalta ide magával.

Ekkor jelenik meg a két szalont elválasztó 
folyosó ajtajánál a csontos arcú japán nő. Idősebb, 
mint a többi — vagyis nem tizenéves.

"GOSZPOGYINA" (izmos, jó kötésű fehér
nép; kezében derékszíjjal. Előbb az újonnan érke
zett gésa után rosszallóan.) Késtél, Aki-ko. 
Mars be. (Egy farmozdulattal belöki a folyosóaj
tón. Majd körülsétálja a szalont, megforgatja ke
zében néhányszor a szíjat, belerúg a gésával 
enyelgő baka lábbelijébe; az mire fölkapja a lábát, 
már csattan rajta a szíj. A zamatos magyar szó is 
csattog, mint egy káromkodás.) Kurvapecé- 
rek!... (Csak ezután fordul szembe az ismeretlen 
I. Fogollyal, mintha eddig észre sem vette volna. 
Nyersen, oroszul.) Te mit akarsz itt?!

I. FOGOLY (elneveH magát a kihívásra, s 
készül hátat fordítani a nőnek. Mire "Goszpogyi- 
na " ellenkezést nem tűró'en vállon ragadja a fér
fit, aki tovább nevet, talán zavarában.)

"GOSZPOGYINA" (ütésre emeli a szíjat, 
vad fény ég a szemében) Hozzád beszélek! Új 
vendég vagy?!

Az új vendégnek kivillan az arany foga. A 
japán nőn messziről látni, hogy részeg; a férfi 
most közelről is érzi a leheletét.

"GOSZPOGYINA" (kevésbé durván) A  ne
vedet akarom hallani. (Csend.) Nincs ne
ved?!... (A többiek felé fordul; azok tanácstalanul 
hallgatnak. Most őhúzza vigyorra a száját.) Lá
tom, aranyfogad van. Jó nagy. (Körbejárja a 
férfit.) Nem vagy egy... senki. (Megint össze
vonja a szemöldökét. Dölyfös hangnemben.) Mit 
gondolsz: én ki vagyok?!

I. FOGOLY ("Aranyfogú") Oroszul kér
deztél — oroszul válaszolok, "Goszpogyi- 
na". Nem tudom, értesz-e franciául? Talán 
jobban hangzana úgy, hogy: Madame.

"GOSZPOGYINA" Eltaláltad. Én paran
csolok itt. (Megragadja a vendég karját, és eré
lyesen lódítja a dívány felé.) Az anyám orosz 
volt, de én japán vagyok. Utálom az oroszo
kat, minden rosszat anyámtól örököltem. 
(Most a saját kebléhez kap, hogy kibuggyanjon a

folytatás a 14. oldalon
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kimonó alól. A bakák vigyorognak, egyikük élje
nez. A japán nő színlelt haraggal.) Akurvaságot 
is!... (Észreveszi, hogy "Aranyfogú " föl akar áll
ni; rekedten rákiált.) Itt maradsz!

EGYIK BAKA (I.Fogolyhoz, suttogva.) Be 
van rúgva. Egy matróz volt nála, az rúgatta 
be rummal.

I. FOGOLY Én más szagot érzek.
"GOSZPOGYINA" (az első percben szemet 

vetett az új vendégre; nem fog hát lemondani róla. 
Amennyire barátságos tud lenni; vigyorogva.) A, 
a teaillat... Ez a fogadószoba. Átviszlek a 
teázóba, gyere.

MÁSIK BAKA A szakinak, a japán bor
nak az átható szagát érzed. Mi azt ittunk.

EGYIK BAKA (suttogva) Ne menj lépre, 
pajtás. Ez a hárpia ilyenkor veszélyes.

"GOSZPOGYINA" (dühösen a bakákhoz) 
Elegem volt belőletek mára. (Megforgatja a 
csatos övét a levegőben; lihegve.) Feltéve, ha 
valamelyiketek nem akarja, hogy megkorbá
csoljam!

A bakák a bortól ellágyulva röhécselnek, mire 
a szíj suhogva csap le a dívány sarkára, porzik tőle 
a vastag katonaköpenyeg. A derültség alábbhagy; 
a bakák fojtott szitkozódással kelnek föl a dívány
ról, kerülgetik a részeg perszónát.

EGYIK BAKA ("Aranyfogúhoz") Mond
tam már, hogy jó lesz vigyázni. Nem akármi
lyen sárga fehémép ez.

I. Fogoly arcán undorral indul meg a kijárat 
felé. A baka óvatosan kifelé terelgeti valósággal.

"GOSZPOGYINA" (kiáltva) Vissza! 
("Aranyfogú" után iramodik, megragadja a kö
penyét. Majd hátrafordulva lök egyet a bakán.) 
Mivel vartyogtad tele a fülét?! Tisztán nem 
elég jó a szolgáltatás nálam?!... (Vadul méri 
végig őket. Erőszakkal igyekszik visszatartani 
"Aranyfogú"-t.) Vagy tán kémek vagytok?... 
Akkor hát olyan bánásmódot érdemeltek. (A 
két bakához.) Engem mertetek kiröhögni?! 
(Támad; ha nem hátrálnának meg előtte, végig- 
veme rajtuk a csatos szíjjal.)

MÁSIK BAKA ( "Aranyfogú "-hoz) Ilyen
kor a legjpbb nem ellenkezni vele. Beszéljen 
akármit. Én ismerem már. Nem jó vele ujjat 
húzni... Te, úgy látszik, tetszel neki; külön
ben téged sem került volna el a szíj.

"G ŐSZ POG Y IN A " ("Aranyfogú "-hoz, 
még mindig dühösen) Itt maradsz. Hogy ne 
mondhasd, hogy hiába tetted be ide a lábad. 
(A gésákhoz.) Hozzatok hamar szakit. Vendé
geljük meg az aranyfogút

EGYIK BAKA (I. Fogolyhoz bizalmasan.) 
Még kiderül, hogy az aranykoronáddal hó
dítottad meg ezt a förtelmes nőszemélyt.

MÁSIK BAKA Ha megtudja, hogy ma
gyar vagy, még nagyobb sikered lesz.

Két orosz katona nyit be a teaházba. Jóformán 
még be sem léptek, máris menekülniük kell.

"GOSZPOGYINA". (rájuk ripakodik) Ki in
nen! Ma nagytakarítás lesz!... Nem hallottá
tok?!

Lökdösni kezdi őket kifelé. A bejárat előtt az 
utcán feltűnik egy fegyveres japán járőr; a nő 
integetni kezd neki, s két tagolt kiáltással magá
hoz parancsolja. A japán járőr keményen lép föl a 
fegyvertelen orosz katonákkal szemben. Majd 
kényszeredett vigyorrál veszi tudomásul, hogy a 
harcias fehémép siet őt is kívül rekeszteni az 
ajtón.

"GOSZPOGYINA" (a bentiekhez fordulva, 
még mindig fenyegető hangnemben) Láthattá
tok, hogy ki vagyok! ("Aranyfogú "-hoz.) Most 
koccintani fogsz velem.

A gésák felszolgálják a szakit. I. Fogoly félre

áll, nem nyúl a pohár után. A japán nő felhajtja 
a bort; majd az új vendéghez türelmetlenül.

"GOSZPOGYINA" Rumot akarsz in
kább?! ("Aranyfogú" nemet int fejével. A nő 
vészjósló tekintettel egészen közel lép a férfihoz; 
megérinti izmos mellkasát. Nem kérdés, állítás.) 
Orosz kém vagy. (A két baka összenéz. "Gosz- 
pogyina", des hangon.) Mit vigyorogtok! Ott 
Európában egyebet sem tudtok, mint azt, 
hogy hogyan kell átverni minket (A gésák
hoz.) Emlékeztek rá, amikor egyik este belőt
tek az ablakon?

EGYIK BAKA Én is itt voltam. Egy elté
vedt golyó volt.

"GOSZPOGYINA" Lehet, hogy te okos
nak képzeled magad, de... (Megpillantja a sa
rokban a nagy réz szamovárt.) Inkább tölts neki 
(fejével "Aranyfogú" felé int); ott a szamovár. 
Hátha teát akar inni...

A baka nem mozdul. Az egyik gésa odatipeg 
a szamovárhoz, és papírlegyezőjével élesztgetni 
kezdi a parazsat.

"GOSZPOGYINA" (még mindig Elsőbaká
hoz.) Nem állhattam soha az okos embere
ket... Amiért a múltkor nem volt haláleset?!... 
De ahol lövöldöznek, ott meg is szoktak hal
ni. ("Aranyfogú"-hoz kihívó vigyorrál.) Nincs

igazam?... (Megragadja a karját.) Na, gyere, 
menjünk. Enni, inni kapsz nálam... (Hátrafor
dulva, a többiekhez foghegyről.) Ti is. (I. Fogoly 
habozva lép egyet előre. A nőa folyosó bejáratánál 
végigtapogatja.) Előbb add ide a fegyveredet.

I. FOGOLY Nincs.
"GOSZPOGYINA" Ha levetkőzöl, úgyis 

kiderül... (Sejtelmesen.) Minden. (Kacér hang
nemben.) Már azt hittem, nem akarsz beszélni 
velem. Úgy megnémultál.

Belépnek a teaszalon-részbe. Fényváltás.
I. FOGOLY Miért akarod, hogy levetkőz

zem? (Ingre vetkőzik.)
"GOSZPOGYINA" (kedves dcnek szánja) 

Az ellenséggel ti hogy szoktatok bánni? (El
vezettel; sürgetően.) Gyerünk tovább.

I. FOGOLY Csakhogy én nem vagyok el
lenséged. Magyar vagyok. Osztrák-magyar 
hadifogoly... Orosz egyenruhában, igaz. De 
erre is van magyarázat.

"GOSZPOGYINA" (türelmetlenebb me
gint) Folyton mentegetőztök. Háború van. 
Miért bízzak az ellenségben?

I. FOGOLY Köztünk nincs háború. Soha
se volt.

"GOSZPOGYINA" Látod, így már ked

vellek. (Mosolyog.) Ha megölelsz, nem vagy 
ellenség. (Leül; hellyel kínálja a férfit is.) S je
gyezd meg, hogy nem te diktálod a szabá
lyokat. (Kezében telt pohár; egyből felhajtja a 
bort, aztán a férfi kezébe nyom egy poharat.) 
Igyál, hogy legyen étvágyad.

I. FOGOLY Az van mindig. (Elvigyorodik. 
Kortyolgatja a szakit.)

"GOSZPOGYINA" ízlik? (A férfi bólint.) 
Most csókolj meg. (A férfi úgy tesz, mint aki 
nem érti.) Magyarul nem tudom. Taníts meg 
rá... (A férfi ölébe ül, s felkínálja neki rikító piros 
ajkát.)

I. FOGOLY (viszolyogva igyekszik kiszaba
dulni az erős csontú nő szorításából) Mennem 
kell a laktanyába. Különben megbüntetnek. 
(Föl akar állni.)

"GOSZPOGYINA" (visszalöki az ülésre) 
Az  én büntetésemtől jobban kell tartanod. 
(Rövid dulakodás után fölugrik, és szemében 
vészjósló, vad fénnyel, vallatni kezdi a férfit.) 
Nem szereted a japán lányokat?... Vagy fia
talabbat képzeltél el magadnak?

I. FOGOLY (a folyosó-ajtó felé pillantva me
reven áll; kissé zavartan) Mondtam már, hogy 
mennem kell...

"GOSZPOGYINA" (ráripakodik) Ha nem 
kémkedni jöttél ide, le fogsz ülni. Azt aka
rom, hogy velem igyál ma. (A részegség újabb 
hulláma önti el agyát.) És akarom, hogy csó- 
kolózz velem. Örülj, hogy a vendégemnek 
tekintelek...

A KÉT BAKA (a háttérből) Ugyan már, mi 
a frászt okoskodsz annyit!...

Hunyd be a szemed, ha nem bírod nézni 
a sárgáját!

Ihatsz, zabálhatsz kedvedre, semmidbe 
se kerül!

I. FOGOLY (morogva) Ittas is. Undoro
dom tőle.

EGYIK BAKA Épp azért. Őrizkedj egy 
gésa bosszújától.

"GOSZPOGYINA" Megint susputyál- 
tok?!... (Mind jobban felajzva.) Ellenem szö
vetkeztek! V eszélyes játék! 
( "Aranyfogú "-hoz, testközelből.) Azt mondtad, 
az oroszok foglya vagy. Miért tartanak téged 
vajon?!... (Erotika van az egész jelenetben: a keze 
is jár, nemcsak a szája.) Jó kondícióban vagy, 
ne is tagadd. Én a minőségi árut egyből föl
ismerem. Nem, mint ez a sok varangy. (A férfi 
újabb ellenkezését látva, fenyegetően.) A  japá
nok agyonlövik a foglyokat. Jól teszik... Ha
szontalan, éhenkórász bagázs. (Megszédül; a 
férfi vállába kapaszkodva.) De én szeretem em
berszámba venni őket. (Torz vigyorrál tapo
gatni kezdi 1. Fogoly vállizm ait.) 
Férfiszámba!... (Hirtelen indulattal dlöki ma
gától.) Hívjam a japán őrjáratot?!

I. FOGOLY Hívhatod.
"GOSZPOGYINA" Te nem is vagy baka.
I. FOGOLY Tiszt voltam valamikor... De 

most egyszerű munkás vagyok. Lovász, fa
vágó...

"GOSZPOGYINA" (gonoszkodva) Nem  
szeretnél a japánok kezébe kerülni, ugye?!... 
(Tolt magának szakit; a keze reszketi) Legjobb 
lesz, ha itt maradsz éjszakára... nálam. (Sej
telmes vigyorrál.) Bevárod a fejle-ménye-ket.. 
(Az ital ellágyította, akadozva beszél.)

EGYIK BAKA (közelebb jön hozzájuk) Mi
féle fejleményeket?

MÁSIK BAKA Tan légiriadó lesz?!...
"GOSZPOGYINA" Nem veletek beszé

lek. ( "Aranyfogú "-hoz, aki faképnd hagyja őket, 
megindul a kijárat felé.) Örülhetnél, hogy ilyen 
könnyen megúszod. (Útját állja a fogoly tiszt-

14



nek.) Ezek bezzeg szívesen engedelmesked
nének... Akarod látni? (A két bakához.) Vetkő- 
zés! (A hozzá közelebb állónak megragadja a 
zubbonyát.) Mi lesz, gyorsabban! (A baka nem 
ellenkezik.) S ki innen!

A gésák szelíden kézen fogják az engedelmes 
fiúkat — akik már ismerik a "házi módit" — és 
elvezetik őket.

A részeg nőmegtántorodik, de aztán elszán
tan "Aranyfogú " után veti magát. A férfi már rég 
megalázónak érzi a helyzetet; keményebb mozdu
lattal szabadítja ki magát az asszony karjaiból.

"GOSZPOGYINA" Úgysem eresztelek el!
Rácsimpaszkodik hátulról a férfira. Forog

nak. A nő rúgkapál a férfi hátán; sikerül földre 
tepemie. Dulakodás. "Aranyfogú " felugrik, kö
nyökével mellen vágja az erőszakoskodót. A japán 
nő felszisszen, rikácsolni kezd — valami olyas
mit, hogy "hol az a szíj? ", meg hogy: "Egy be
csületes verés hiányzik neked, te féreg" — s mert 
a szíjat nem találja, egy tőrt kap elő, testével 
elállja a kijáratot, és minden bosszúéhségével a 
szabadulni igyekvő férfi ellen fordul. A  fogoly 
tiszt loholás közben belelép egy pléhlavróba; az
tán kimenekül — ellenkező irányba, a folyosón 
—> amerre a többiek is eltűntek.

Üldözője megtépázva, kócosán rohan utána.
"Aranyfogú" ahogy egy félig-nyitott ajtót 

lát, beugrik a kis hálófülkébe, és magára zárja az 
ajtót. A japán fúria tomboló haraggal kezd dö
römbölni hol az egyik, hol a másik ajtón, olyan 
hirtelen tűnt el a szeme elől "Aranyfogú", hogy 
nem is látta.

A férfi már kezdi biztonságban érezni magát, 
midőn a háta mögött megszólal egy szelíd, de 
határozott női hang.

AKI-KO Mit keresel itt?! (Kigyúl egy gyer
tya fénye. A férfi a halvány világításban inkább 
csak érzi, mint látja az elutasító arcot.)

I. FOGOLY (nem kíván újabb konfliktusba 
keveredni; rábeszélő hangon.) Hallod, milyen 
dühös? Még le talál szúrni.

AKI-KO (halkan) Hallottam mindent. Sőt 
láttam is. De nekem is 6 parancsol... Menj 
innen, kérlek. Még nem készültem fel rá, 
hogy vendéget fogadjak.

Az ittas nő nagyokat csapkod; a tőrrel, majd 
körmeivel kaparja végig az ajtókat és a falat. De 
nyelve egyre akadozóbbá válik. Végül bágyadtan 
kucorodik össze a fal tövében. A gésák gyöngéd 
rábeszéléssel elvezetik. Ezután csak az új szín — 
Aki-ko szobája marad gyengébb fényben.

I. FOGOLY (magyarázkodik) Ha nem me
nekülök be ide, holtbiztos balul ütött volna 
ki a dolog.

AKI-KO (látni rajta, hogy nem érti olyan jól 
az orosz szót, mint a "főnökasszony"; gépiesen 
ismételgeti) Menj innen. (Az ajtóra mutat.) 
Mondom, hogy menj ki már.

I. FOGOLY (hívatlan vendég, de azért job
ban szemügyre veszi a bosszús, nagyon fiatal 
arcot. A festék másnak, érettebbnek mutatja most; 
meglepetten kiált föl.) Te vagy az a kis gésa, 
akit idáig követtem az utcán! Azt hittem, 
hogy egy tízéves iskolás lány, s közben... 
(Körülkémlel, s zavartan elhallgat.)

AKI-KO (lesütött tekintettel) Nem vagy az 
apám, hogy szemrehányást tégy nekem. Te 
is csak azt akarod, amit a többiek...

I. FOGOLY (kint nem ült el a zaj; még min
dig idegesen) Ami azt illeti, apád lehetnék... Te 
pedig olyan vagy, mint otthon a kávésdobo
zokon meg a nádlegyezőkön látott filigrán 
gésababák... (Bizalmasan.) Én nem akarok tő
led semmit. Ne haragudj, hogy megzavarta
lak.

AKI-KO (gúnyos vagy inkább pajkos kaca

gással) Semmit?!... Lopni sem?... Én nem lát
tam még olyan orosz katonát, aki ne akart 
volna valamit.

I. FOGOLY Csakhogy én nem vagyok 
orosz... Persze, az egyenruhám.

AKI-KO Nem vagy orosz? (Arcáról eltű
nik az ellenszenv.)

I. FOGOLY Magyar hadifogoly vagyok. 
(Akadozva, japánul.) Osztari-hongari horio.

AKI-KO (csodálkozva) És engedik, hogy 
kijárj? Hogy ide gyere?

I. FOGOLY Munkára fogtak be, így meg
szabadultam a fogolytábor feketelevesétől. 
A temérdek tetőtől s a flekktífusztól. Egy 
ezredes lovásza voltam; legalábbis eddig. Az 
ezredes ugyanis a tegnapelőtt kinyiffant. A 
japánok fojtották meg.

AKI-KO (arca elborul, megint tartózkodóbbá 
válik) Jó lesz, ha minél előbb eltűnsz innen. 
Még világosság előtt.

I. FOGOLY (nem először hangzik el a figyel
meztetés) Miért? Készül valami?... Még ma 
éjjel?!... (Kivár.) Tőled ne kérdezzek ilyesmit, 
igazad van.

AKI-KO (hosszan néz a férfi szemébe) Te 
nem vagy ellenség. Bizonyára gyilkolni sem

szeretsz... (Kívülről közben hallatszik még az 
ittas hárpia dünnyögése; nekidől az ajtónak, kis 
híján elvágódik.) Különben nem futottál volna 
el egy japán gésa elől. (Kis csend.) Vagy nem 
volt fegyvered? (A férfi fejével inti, hogy nem 
volt. A lány megfog egy gombot "Aranyfogú" 
egyenruháján, forgatja.) Mikor engednek haza 
már benneteket?

I. FOGOLY (keserű vigyorral) Lehet, hogy 
soha. Néhány szerencsés flótás él még közü
lünk. A századunknak fújtak. Az egész had
seregünknek.

AKI-KO Volt egy bátyám, aki úgy járt, 
mint te. Behajtották Szibériába, vasutat épí
tett a Bajkál tónál... Te voltál Irkuckban? Mert 
őt... (Beharapja ajkát; elhallgat.)

I. FOGOLY O is hadifogoly?
AKI-KO Rosszabb történt vele.
I. FOGOLY Kémkedéssel vádolták?
AKI-KO (könnyes szemmel) Ók ölték meg 

a bátyámat.
I. FOGOLY (hosszabb szünet után) Te miért 

jöttél el otthonról? (A lány a teáscsésze fölé

hajol, nem felel.) A  legszebb gésa vagy, akit 
élőben valaha láttam.

AKI-KO (megmerevedik. Majd fölnéz.) Ja
pánban még nem jártál...

I. FOGOLY Nem.
AKI-KO Azokat látnád...
I. FOGOLY (tréfásan) Nincs is szebb japán 

nálad.
AKI-KO A bátyám szebb volt, mint én. 

Emlékszem, egészen kicsi voltam még, mi
kor Szibériából hazakerült néhány fogoly. 
Lampionokkal, zeneszóval vonultak végig 
az utcán. Az egyik közülük beszólt hozzánk, 
hogy a fiút — a bátyámat — ne várjuk többé.

I. FOGOLY Csend van. Úgy látszik, le
csillapodott.

AKI-KO Lehet, hogy elaludt.
A férfi jobban körülnéz a szobában. A falakon 

gyékény, szamuráj-portré és egy fantasztikus 
harci jelenetet ábrázoló plakát. Az ágyon legye- 
zők, pipereholmi és színes papirosból készült cse
csebecsék.

I. FOGOLY Ha akarod, elmegyek.
AKI-KO (kihívó közvetlenséggel) Nem sze

reted nálam?... Még nincs kész a szobám. 
Azért leülhetsz.

I. FOGOLY (állva marad) A szüleid sem 
élnek. (A lány nem felel.) Vagy nagyon szegé
nyek. .. Különben hogy kerültél volna te ebbe 
a házba!...

AKI-KO Leteszem neked a gyékényt. Ide 
kuporodunk a csészével mind a ketten, és 
beszélgetünk. (Fog egy nagy papírgöngyöleget 
és függöny gyanánt kifeszíti az ágy elé.) Te most 
nem olyan vendég vagy. (Leguggol a gyékény
re; megvárja, amíg a férfi is leguggol vele szem
közt.) Élnek a szüleim. De hát ennek semmi 
köze ahhoz, hogy én... (Elnyeli a mondat vé
gét.) Akárcsak a te orosz bakaruhád. Mond-e 
valamit is arról, hogy te a hazádban ki vagy, 
és min szoktál gondolkodni?!... Különben is, 
tart még a háború. (Felugrik, több mint előzé
kenyen — lelkesen.) Várj csak. Dobd le magad
ról azt a csúf katonaruhát. Adok egy küno- 
nót. Egy tokiói utazó hagyta itt.

A magyar fogoly japán kimonóban, a gyé
kényre leheveredve, eltűnődve issza a forró teát. 
Még nem mer csodálattal adózni a lánynak.

AKI-KO Mi a neved? Engem Aki-kó-nak 
hívnak. Mondd utánam: Aki-ko!

I. FOGOLY Aki-ko... Engem szólíts 
Aranyfogúnak. Ez egy japán fülnek talán 
jobban hangzik, mint mondjuk a gróf vagy 
báró Kutyaváry Elemér. (Nevet.)

AKI-KO (komoly pillantással néz a férfira) 
Miért? A Fer-kó is eléggé japánosan hangzik. 
Volt egy vendégem, akit így hívtak. (Észreve
szi, hogy a férfi elkomorod ik.) Tudom, mire gon
dolsz, Aranyfogú. N álatok, ugye, szé
gyenkezni kéne amiatt, hogy gésa vagyok? 
A ti asszonyaitok elfordítanák a fejüket, ha 
utcán vagy társaságban együtt látnának 
minket.

I. FOGOLY Bizonyára.
AKI-KO És mire fel olyan büszkék a ti 

asszonyaitok?
I. FOGOLY Mert különbnek érzik magu

kat.
AKI-KO És csakugyan különbek, jobbak 

nálunk?
I. FOGOLY (kedvetlenül) Némelyik igen, 

némelyik nem.
A1G-KO És akik nem bizonyulnak jobb

nak, miért vetik meg mégis a ti gésáitokat?
I. FOGOLY Mert másképp nem lehetne 

semmi különbség közöttük.
folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
AKI-KO A társadalom nyűt megvetése 

úgy hát csak a gésáitokat sújtja...
I. FOGOLY (kelletlenül) Többnyire így 

van... Habár egy-két kivétel is volt már. A 
regényekben legalábbis. Az Anna Kareninát 
olvastad? (A lány tagadólag int fejével.) Ezek 
szerint a Tolsztoj neve sem mond semmit 
neked...

AKI-KO (csodálkozva) Tolsztoj?
I. FOGOLY (megértőén bólint; mintegy be

letörődőén, hogy a távolságok köztük kíbékíthe- 
tetlenek) ő  is orosz volt. Nemrég halt meg.

AKI-KO Én is mutathatnék egy könyvet, 
melyet ti nem hiszem, hogy ismertek. (Élén
ken.) Sok száz esztendővel ezelőtt írták, a 
szép asszonyokról... A testeddel minden 
egyszerű: kifestheted magad, tisztára mos
hatod. Az ember lelkét azonban sok olyan 
titok terheli, amiről ő maga sem tud. Vagy 
nem tehet róla... (Csend.) Egy szegény asz- 
szony korábbi életében valamely szerelmi 
ügyből kifolyólag rosszat követett el valaki
vel szemben. A "kárvallott" szelleme persze 
nem hagyta nyugodni. Az asszony egy má
gushoz fordult segítségért— abban a könyv
ben szóról szóra minden le van írva... "Nem 
lehetne áldozattal kibékíteni a megbántott 
szellemet?"— akit ő nem is ismert — kérdez
te az asszony. Mindössze huszonhét éves 
volt... A mágus áldozatot mutatott be a sors
csillagnak, és megcsinálta az életlámpa-pró- 
bát. Egy kerek oltárdombon (a domb fehér 
hamuból volt) huszonhét életlámpást helye
zett el, s a hamuoltárt széles sávban sárga 
selyemmel vette körül. Az áldozathoz nem 
volt szükség se borra, se húsra, mindössze 
rizsből, kölesből, búzalisztből, babból, olíva- 
bogyókból és datolyából készült kására. (A 
férfi jámbor mosollyal hallgatja a lány meséjét.) 
Mialatt a mágus bemutatta az áldozatot, az 
asszony alázatosan térdepelve, szótlanul vá
rakozott az oltár szélén. Előzőleg gondosan 
bezárta a kutyákat és minden más háziálla
tot, hogy egy hang se zavarhassa meg őket... 
Egyszer aztán mennydörgés törte meg a 
csendet, az oltár körül minden sötétbe bo
rult, és hátborzongató süvöltés hasított ke
resztül a levegőn. Mintha ezer tigris meg 
sárkány üvöltése lett volna. A rémítő hang 
áthatolt az ajtókon és az ablakokon, szét
szaggatta a virágokat s a leveleket, szétker
gette a madárrajokat; a kócsag a fák ko
ronájához menekült. Ilyen lehetett valami
kor, midőn Lie-ce, a híres varázsló nagyokat 
bődülve a légben vágtatott... A mágus leug
rott a hamudombról, és rákiáltott az asz- 
szonyra: "Állj fel, imánk nem talált meg
hallgatásra. A szellemek ura megtagadta a 
pártfogását tőled. Valamennyi életlámpásod 
kihunyt. Lehet, hogy még a reggel eljövetele 
előtt meg kell halnod." Szegény nő ártatlan
ságában felsikoltott, s ájultan esett össze. A 
mágus tehetetlenül dörzsölte össze két ke
zét, mondván, hogy ő már lemondott a világ
ról és a világi szokásokról, mindegy, hogy 
harmatos fűbe veti ágyát ezután, vagy he
gyek közt erdőben tanyázik, kolostorokban 
s templomokban száÚ meg. Hisz éveink 
úgyis előre meg vannak számlálva, nem ke
rülhetjük el a sorsunkat... Azzal keresztbe 
téve kezét a mellén, eltűnt az éj sűrűjében, 
mint a kámfor. (A gésa idegesen felkacag, majd 
más, szomorú hangon szól a férfihoz.) Lásd, 
Aranyfogú, erre magam is korán rájöttem: a 
sorssal szem ben tehetetlenek vagyunk. 
(Kintről mintha lövés hálatszana. A nő összerez
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zen; szorongással néz a férfi szemébe.) Otthon, 
mikor még béke volt, a hajnal második órá
jának eljövetelét az éjszakai őrjárat négysze
res dobolása jelezte. Ha felébredtem is oly
kor, mégis olyan megnyugtató volt az egész. 
(Színlelt jókedvvel, játékosan.) Minderre te azt 
mondhatnád nekem: Kedvesem, ne akarj fél
revezetni. Tudom én, hányadán állunk. Én- 
rajtam mégsem fog ki a te ósdi mágusod. Az 
ámyékbirodalom bírája helyet adott az elle
ne emelt panaszomnak. O maga is megunta 
ezt a sok gyászt. S megengedte, hogy holnap 
újra eljöjjek hozzád!

I. FOGOLY (belemegy a játékba) Valóban ne 
nyugtalankodj a szellem miatt, drága hugi- 
cám. Biztos vagyok benne, hogy egy ideig 
még látni fogjuk egymást.

AKI-KO (durcás hangon) Semmilyen szel
lemmel nincs nekem bajom. De láthattad s 
hallhattad őt, akiről, amikor úgymond párt
fogásába vett, hogyan is képzelhettem vol
na, hogy egy rohadt húscafatnak tekint 
engem is, akár a többi lányt mind, aki rászo
rult... "Fektessétek fel az ágyra"—parancsol
ta —, amikor az első vendéget bevezette 
hozzám, s én kézzel-lábbal kapálózni kezd
tem, hogy semmi áron nem akarom!... "Drá

ga gyermekem — mondta —, fölösleges da
colnod. Legyen eszed: a hideg padlón hama
rabb megfázol."

I. FOGOLY Hazudott neked.
AKI-KO (józan hangon) Csak az első alka

lom tűnt erőszaknak. Azután már nem kel
lett hazudoznia, hogy semmiben nem fogok 
hiányt szenvedni!... Arra azért rögtön meg
kértem, hogy kíméljen meg a "drága gyer- 
mekem"-től.

I. FOGOLY (két tenyere közé fogja a lány 
arcát) Te nagyon bátor vagy, Aki-ko. (A vézna 
kis test hagyja magát átkarolni.) Egészen forró 
vagy.

ÄKI-KO (nem hevesen, de erélyesen bonta
kozik ki az ölelésből) Nálatok viszont nagyon 
gyávák lehetnek az emberek... (Elgondolkod
va.) Ha meg kéne hogy védj engem a megve
tésüktől, mit tennél?

I. FOGOLY (fáradt hangon) Nem tudom, 
kis gésa. Most, hogy veled vagyok, úgy ér
zem, minden összezavarodott bennem.

Feláll; leveti a kimonót, felölti az orosz baka
ruhát. A lány szótlanul figyeli minden mozdula
tát.

I. FOGOLY (az ajtóból hátrafordul) Ha leg
közelebb kopogtatok, itthon leszel-e, s vajon 
milyen leszel?

AKI-KO Nem tudhatom, mi fog történni 
addig... ha én én leszek is (Váratlan ötlettel.) 
Szereted a zenét? Akarod, hogy játsszak ne
ked? (Máris hozza hosszúnyakú hangszerét, és 
ölébe illeszti.)

I. FOGOLY Van egy dal, melyet sokszor 
hallottam itt. Japán matrózok énekelték a 
kikötőben...

AKI-KO Ez az? (Pengetni kezdi a húrokat.)
I. FOGOLY (nemet int fejével) Valami egé

szen különös, mintha nem is dal volna... 
Ahogy nálunk a gyermekek sírnak.

AKI-KO Talán ez?! (Újabb dallamba kezd.)
I. FOGOLY Ez az!... Végtelen honvágy 

fog el, mikor hallom, s valahogy mégsem 
vagyok olyan elhagyatott. (Megérinti a lány 
arcát.)

AKI-KO (csak a húrokat pengetve) Nagyon 
fájhat neked ez az idegenség... A ti országo
tokban süt a nap?

A férfi erőtlenül bólint. A lányból csengés 
nélküli, rekedt hangon törnek fel a szavak; az 
egész olyan, mint egy fuldoklás.

Okaminon kajgán szamposzoru
Kangicsi omiano futarizaru...
I. FOGOLY (maga elé bámulva) Ez már 

nem is énekhang.
AKI-KO (a férfi mellére simulva) Akarod, 

hogy lefordítsam neked ezt az éneket?
I. FOGOLY Nem... Ne tedd. Úgy hat rám 

igazán, ha nem tudom a szavak értelmét.

(Hirtelen sötétség.)

3. Kaszámyaudvar
I. FOGOLY vallomása (a hangszóróból) Vla

gyivosztok tarka képet nyújtott mindaddig, 
amíg a kikötőben pöfékelő hajókat némán 
szemlélő hegy ormán a bolsevikok a forrada
lom évfordulóján föl nem építették azt a rop
pant ötágú vörös csillagot.

"Ez lesz a végzetünk!" — suttogták a ja
pánok. RiksakuÜk, halászok, gésák, kofák. 
Mindenki érezte, hogy ők itt az urak. A ka
szárnya ablakán kibámuló orosz katonák is 
sejtették, hogy történni fog valami. Csak azt 
nem tudták, mikor...

Szaladgálás. Szekerekre rakják az ezred va
gyonát, nemcsak az ágyúkat s a muníciót. I. 
Fogoly is ott van a bakák közt, segít befogni a 
lovakat az egyfogatú szekerekbe. Orosz szokás 
szerint a hátsó lovak gyeplőjét az elülső szekerek 
végéhez kötik; a legdső ló gyeplőjét kézbe fogó 
kiskatona várja a jelt az indulásra.

Időnként patakzúgás. Vörhenyes égbolt.
PARANCSNOK (megáll az induló szekér

sor előtt) Elvtársak, legyetek éberek! S ha kell, 
kérlelhetetlenek!... A japánok elfoglalták a 
kikötőt és a várost, ott levő különítményein
ket lefegyverezték, s a legkisebb ellenállást is 
szörnyű bosszúval torolták meg. Katonáink 
vérükbe fagyva hevernek az utcán. A tenger
öbölben hullák úszkálnak. Kérdezlek hát 
benneteket: mit cselekedjünk?! Adjuk meg 
magunkat, mint a többi különítmény, vagy 
irány a rengeteg?!...

(A katonák megkövültén állnak. Aztán egy 
dörgőhang a sokaságból):— Vissza a rengetegbe!

(Rá a tömeg egyhangú kiáltása) A  rengeteg
be!

Mind jobban kivilágosodik. A szekerek meg
indulnak a hegyoldal felé. I. Fogoly kissé megille- 
tődve néz utánuk.

SZÁZADRÍNOK (az utolsók között masí
rozva, visszakiált az orosz egyenruhás magyar 
fogolynak) Maga nem tart vdünk?

I. FOGOLY (morogva, mutatja is) Én kitar
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tok itt... a lovaim mellett.
SZÁZADRÍNOK Vigyázni kell minden

re. A kocsikra s a raktárra is! (Integet.)
I. FOGOLY Ponnyátná. (Csendesen leeresz

kedik a patakparthoz. Ott áll az istálló. Megpas- 
kolja egy gebe fejét.) Nyamvadtjaim! Kö
zeledik az abrakolás ideje... Nesztek, ami 
még van... Ki ad nektek holnaptól abrakot?

Tüzet rak a patak partján. Favillákat ver a 
földbe, végigfektet rajtuk egy rozsdás szuronyt, 
reá függeszt egy bádog teáskannát — csájnikot 
—, és fózni kezdi reggeli teáját.

I. FOGOLY (a kannában buzog a víz) így. 
Ha nem egyéb, meg fogom vendégelni a 
japánokat. Miért bántanának engem, egy 
magyar hadifoglyot? (Eljátssza a kritikus jele
netet.) "Osztari-hongari horio"!... Hosszú 
vagy rövid ó-val kell ejteni?... (Csetepaté erő
södő zaja.)

SZÁZADRÍNOK (váratlanul megáll mö
götte. A  zaj irányába mutat.) A  matrózaink. 
Felvették a harcot a japánokkal.

I. FOGOLY (meglepődik, hogy aki "rajtaü
tött", nem japán) Tumyikov, maga itt?!... (A 
langaléta ifjú írnok rávigyorog.) Azt meg se 
kérdem, hogy a század káderirataival ki fog
ja megtörölni a fenekét!... Sápadt a képe, 
mint egy lidércnek, s úgy reszket, hogy hal
lom a térdkalácsai összekoccanását.

SZÁZADRÍNOK Megléptem. Mit keres
sek én a bolsevikokkal a hegyekben?! Az én 
szüleim vlagyivosztokiak; apám itt nyitott 
nagykereskedést. A továrisok zárták be, s 
mindenünkből kifosztottak. Csak azért lép
tem be a vörös hadseregbe, hogy ne vigyék 
lágerbe az apámat... Én ki se bírnám a hur- 
colkodást a hágókon. (Elsírja magát.)

I. FOGOLY (szemügyre veszi az írnok finom 
kezét, selymes arcbőrét, egyenruháján a vadonat
új szíjakat s a bőr lábszárvédőt) Ez igen... Paran
csol az úrfi egy csésze forró teát?

SZÁZADIRNOK (elveszi társától a párolgó 
bádogkanndt) Köszönöm , uram . Nagyon 
megfáztam... Orosz tea?

I. FOGOLY (grimasszal) Nem. Kínai. A 
második fogást délben valószínűleg már a 
japánok szolgálják fel, önnek is.

SZÁZADRÍNOK (aggodalmaskodó han
gon) Mit gondol, mi fog történni, ha itt talál
nak bennünket? Megölnek?

I. FOGOLY (megjátszott nyugalommal) 
Nem hiszem... Föltéve, ha úriemberek. Elég 
önre nézni — s rám is talán —> hogy rájöjje
nek: a mészárlásban kevés hozzánk mérhető 
antitalentumot találni Vlagyivosztokban... 
(Tűnődve.) Esetleg a gésák közt még. De ott 
is párját ritkítja az ilyen.

Srapnelek süvítenek az erdő felől.
SZÁZADRÍNOK (rémület vesz erőt rajta) 

Rejtőzzünk el gyorsan! Ez a tüzérség!...
A srapnelek síró-jajgató hangját kis fehér fel

hők követik a magasban; lassan oszlanak el a fák 
között.

1. FOGOLY Ha jönnek a japánok, szeren
csére nincs fegyverünk.

E pillanatban lép elő a fák közül néhány orosz 
katona. Körülkémlelnek, aztán a patak partján 
teázók felé sietnek.

I. FOGOLY (maga elé) Épp ti hiányozta
tok.

VÖRÖSKATONA (könnyelmű, nagyhan
gú suhanc; vidáman) Kifüstöltek az erdőből! A 
tojássárga-fejűek!...

Nem haragszik a japánokra; mint aki nem 
ismeri még az ellenséget, csak a kalandot. Mellet
te egy nehezen szuszogó, hájas alak — civil tu

ristának néz ki —, degeszre tömött hátizsákját 
igyekszik elrejteni.

SZÁZADRÍNOK (a zsákra mutat) Az 
egyenruhádat meg a rendjeleidet is belegyö
möszölted? (A kapzsi képű hallgat.)

VÖRÖSKATONA Azokat idejében elha
jította. Csak amit a többiek elhajigáltak — 
fehérmenűt, takarót, csajkát s egyéb ócskasá
got szedett össze.

SZÁZADRÍNOK (a hátizsákoshoz) Ezt ho
va akarod cipelni?

VÖRÖSKATONA (vidáman) A másvilág
ra!... Nekem csak két koszos kapcám maradt, 
de megmondom előre: ha elveszik tőlem, 
még kolbász koromban is megbosszulom a 
japánokon, úgy megfekszem a gyomrukat! 
(Harsogó kacagással jutalmazza saját szellemes
ségét.)

Két japán lovas tűnik föl az útkanyarban.
SZÁZADRÍNOK (remegő hangon) Most 

végünk van.
VÖRÖSKATONA Makáki! (A japánok 

gúnynevét kiáltja: "Majmok!" — majd felkap a 
fűből egy üres bádogkannát; a magyar fogoly
hoz.) Töltsd tele, elvtárs! Lehet, hogy ez lesz 
az utolsó teám ezen a világon! (A hátizsákos 
felé bök.) Ennek a muzsikfajzatnak ejsze még 
eldugott rumja is van!

Sárosi Csaba rajzai (13 -17. oldal)

Az érintett — nem csupán ő  — az istálló felé 
rohan.

Az egyik japán észreveszi őket; kardjával a 
teázó csoport felé mutat.

Már ott is vannak. Kikötik lovaikat. Közeled
nek a patakmederben.

Az erdő felől lövés dördül. Az egyik japán az 
ágyékához kap, s összecsukok. Társa hasra veti 
magát. Mozdulatlanul feküsznek.

Újabb japán katonák közelednek.
EGY HANG (az orosz fiúk közül) Menekül

jünk!
Egymást lökdösve rohannak az istálló felé, 

hajtja őket az életben maradás ösztöne.
Lövések dördülnek. Újabb sebesültek; ezúttal 

oroszok.
A magyar fogoly és az írnok megkövültén 

állnak. A hájas vérző vállal emelkedik ki az eleset
tek közül; hátizsákját maga után vonszolva, buk
dácsolva, majd négykézláb kúszva a hegynek tart.

Egy golyó aztán őt is leteríti. Japán katonák 
hátulról támadnak rá "Aranyfogú "-ra és az ír
nokra. Idegen vezényszó pattog; a két fogoly kezét 
összekötözik. Az írnok zokogásban tör ki.

A japán rajvonalból, amely túlhaladt az orosz 
tetemeken, egy tiszt válik ki. Kardjával az istálló 
elé mutat. A katonák megragadják a két foglyot, 
s a jelzett helyre hurcolják.

I. FOGOLY (a japán tiszthez) Én nem va
gyok orosz. (A tiszt rá se hederít; egy japán 
katona fegyverével hasba löki a "kétszeres " ma
gyar foglyot, aki nyögve, már nem olyan maga
biztosan, németül próbálkozik.) Nem vagyok 
katona. Már eddig is fogoly voltam. A vörö
sök lovásza...

A japán tiszt arca változatlanul kifejezéste
len. A katonák lábhoz tartott fegyverrel várják a 
tiszt parancsát.

SZÁZADRÍNOK (I. Fogolyhoz) Most 
legalább vége lesz... (Nagy cseppekben po
tyognak szurtos könnyei.)

I. FOGOLY (súgva) Neked volt igazad. 
(De aztán elszántan lép egyet előre, a tiszt felé.) 
Uram! (Kiáltja) Értsen meg; most franciául 
mondom: Az én kezemhez nem tapad japán 
vér. Én békés magyar hadifogoly vagyok...

Elhangzik az első vezényszó. A katonák vál- 
lukhoz emelik fegyverüket. A tiszt végre pillantá
sára méltatja őket: végiméri áldozatait.

I. FOGOLY (eszelős rémülettel eldadogja a 
"minősítését "japánul is; ezt különben már előző- 
leg gyakorolta) Oszitari-hongari horió-ó-ó!

Az ó kétségbeesett jajgatássá sikeredik, s az 
állát rázza hozzá ütemesen, hisz a keze hátrakö
tözve, nincs mivel a mellét verje. A  tiszt, akinek 
ajkán lebegett már a halált osztó vezényszó, dü
hös megvetéssel néz a nyavalygó ellenségre.

I. FOGOLY (még most sem adja fel; eszébe 
villan a kis gésa, Aki-ko, és nehéz sóhajként sza
kad fel belőle a fájdalmas japán dal)

Okaminon kajgán szampuszoru...
(A tiszt váratlanul a kivégzó'arcvonal elé lép.)
Kangicsi omiano futarizaru...
(És leinti a sor tüzet.)
JAPÁN TISZT (I. Fogolyhoz) Hol tanultad 

ezt az éneket?
I. FOGOLY (kábultan, ájulás környékezi) 

Egy gésától. Aki-kó-nak hívják.
JAPÁN TISZT (furcsa kiáltással) Aki- 

ko?!... (Hangja fagyossá válik.) Megmentette 
az életedet... Legalább tudod, hogy mit jelent 
e dal?

I. FOGOLY Nem tudom. (A zord japán 
harcosok gyermeteg érdeklődéssel tekintenek rá. 
"Aranyfogú "-t mint egy lábadozót az előbb sírás 
fojtogatta, most kacagás rázza.) Valami nagy
szerűről szólhat, uram.

JAPÁN TISZT (komoran) Egy japán kato
na búcsúzik kedvesétől... (Tekintetében meg
vetéssel.) Te szabad vagy, mégsem búcsúz
hatsz el Aki-kó-tól. Bolsevik matrózok gyil
kolták meg egy órával ezelőtt.

I. Fogoly, mint aki megveszett, neki akar ro
hanni a kegyetlen hírnöknek; de egy katona a 
puskatussal leüti.

(Sötétség.)

4. (Epilógus) A hajón
Fedélzetrészlet. A  két hadifogoly beszélget — 

akár a kezdőképben.
I. FOGOLY Nem volt a halottak között... 

kerestem. Mások is mondták, hogy nem halt 
meg, a súlyos sebesültekkel vitték el. A hadi
kórházban járvány ütött ki. A halottakat le- 
öntötték mésszel, és tömegsírba temették... 

folytatás a 18. oldalon
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(Makacsul.) Eltűnt; ennyi az egész.
II. FOGOLY. Esetleg Japánba ment, vagy 

vitték.
I. FOGOLY A szülei sem látták többé. 

Nem került haza. (Ópiumpjpát szív; inkább 
csak rágcsálja.) Annyi módja van annak, hogy 
láthatatlanná váljunk. Megesett ez már má
sokkal is, pilótákkal Afrikában... (I. Fogoly 
bólint rá egyet.) Mielőtt eljöttem volna Vlagyi
vosztokból, felkerestem egy japán mágust. 
Csuda pofa volt; nem olyan, mint akit az 
Aki-ko meséjéből megismertem. Az arca 
himlőhelyes — vagy inkább a leprától? — : 
akár egy perzselt lyuk. Egy hártyával lekötö
zött, áttetsző falú, ódon üvegedényen dobolt 
görcsös ujjaival. "Csak a kezem mozgását lát
hatod — mondta, hogy leszerelje a türelmet
lenségemet. — Közel a földhöz, a bűzlő 
romokhoz... nem mind áldozat az, ami a le
hasított végtelenből, élve eltemetetten, ki
lóg... A lekaszált fű, az érett gyümölcs illata 
elszáll; a fölvérző sólymok, a hullámok közül 
felszökő halak mind-mind aláhullnak. Te 
persze a nyomokat keresed. Mert csak az 
ember halad, a haláltól halálig tartó bomlás
ban, csontját és szellemét megőrizve, az örök
illatú Világ Rózsája felé. — Közben folyton 
dobolt, de még többet vakarózott. — Ki lesz 
a szerencsés vajon— kérdezte a vén varázsló 
—, a haldokló teve, akinek nincs is nyoma, 
mégis átjut a tű fokán?!... Ne hidd, hogy örö
me telik majd benne.”

II. Fogoly közben az ázott fedélzeten össze
vissza szaladgáló, kopasz emberkét figyelte, aki 
néha meg-megcsúszott; olyankor megigazította 
orrán hatalmas pápaszemét. Egy kifogástalan 
egyenruhájú, magas rangú, fess katonatiszt mint 
valami árnyék követi az izgága emberkét. Aki nem 
hallja párbeszédüket, könnyen azt hihetné, hogy 
különös szerelmi viszony fűzi ókét egymáshoz.

PÁPASZEMES (házsártosan) Miért jöttél 
utánam?! Nincs szükségem az oltalmadra. 
Túlságosan veszélyessé vált a játék. Kihasz
nálod a magányosságomat, amiatt vagy ve
szélyes rám nézve. (Befészkeli magát egy fonott 
karosszékbe.)

MAGAS RANGÚ KATONATISZT (cini- 
kus gőggel) Ismerjük a szovjetek egész akna
munkáját!... Csupa gátlásos idióta. Pohár 
helyett csajkához szoktatták őket.

PÁPASZEMES (idegesen hunyorítva; végre 
sikerült egy bőrszivart találnia a zsebében) És a 
terv?!... Miben mesterkedsz?

MAGAS RANGÚ KATONATISZT (ráme
red a rneggyújtott bőrszivarra) Miféle terv?!

PÁPASZEMES Valami jóvátehetetlen do
log történhet. (A tiszt kurtán felnyerít. A kopasz 
bosszúsan fújja ki a szivarfüstöt.) Tulajdonkép
pen kiért harcolsz?!...

MAGAS RANGÚ KATONATISZT (fog
hegyről, fölényesen) Jó vicc! Kiért!...

PÁPASZEMES Annyian pusztultak el itt. 
(Sóhajtásszerüen.) Én már annyi halált finan
szíroztam!

MAGAS RANGÚ KATONATISZT (meg
szállottan) Itt a dzsungelben, vagy a jégme
zőn!... Teljesen mindegy. Ha a csehnek 
sikerült, egy magyar tiszt se kutya!

PÁPASZEMES (tenyerébe fogja tokáját) A 
büszkeség!... (A szivar lekonyulni látszik szájá
ban.)

MAGAS RANGÚ KATONATISZT Egy 
kis diszkréciót azért elvárok... Tiszti becsü
letszó helyett.

PÁPASZEMES Megfognak, és elvágják a 
nyakadat. Diszkréten, persze...

II. FOGOLY (társához) Otthon vajon mi
lyen "nóta" járja?!... (Más hangnemben.) 'Mars, 
ha nem ízlik a menázsi! Egyél tüzet s lángot?! 
Vagy: három napi áristom, mert a derékszíj 
csatja két centivel balra csúszott... Milyen 
gyermeteg büntetésnek tűnnek ezek, az ön 
számára például.

I. FOGOLY (a maga rögeszméjét követve) Ez 
az ember nem halt meg — mondta végül a 
mágus, mikor megmutattam neki egy papír
gyíkot, melyet Aki-ko készített.

II. FOGOLY Hallom, hogy azokat, akik 
végigszenvedték Szibéria poklát, egyik hely
ről a másikra kísérgetik, ha hazaérnek, mint 
valami bélpoklosokat vagy rabokat, és spic
lik figyelik minden lépésüket... Ezért vágtak 
neki télvíz idején a végtelen orosz síkságnak? 
És jöttek ezer kilométereket hagyva maguk 
mögött, tehervonatok tetején, csontra s vérbe 
fagyva, vadállattá aljasítva, de az otthon re
ménységétől hajtva mégis! Hogy várja őket 
az édes haza... (közvetlenebb hangnemben) Mit 
gondol ön, javunkra válhatnak-e valaha is az 
otthoni változások?

I. FOGOLY A legnagyobb változás a halál, 
kedves kamarád. Az átmenet a létből a nem
létbe... Ne vegye zokon, hogyha egyébre nem 
telik már tőlem. Nem szeretném halálra un
tatni — vagy rémíteni(?) —, de egy kínai 
filozófus szerint (Csm-nel kezdődik a neve, 
erre megesküszöm), ha valaki hirtelen hal 
meg, anélkül, hogy sorsa értelmet nyert vol
na, energiája átáramlik a hozzá legközelebb- 
állóba. (Különös mosollyal.) Ezek szerint, ha el 
is tűnt — igaz, többé nem láthatom, s ő sem 
mondhat nekem semmi biztatót —, ám ez 
még nem jelenti azt, hogy köztünk minden
nek vége.

II. FOGOLY (könnyed, kicsit élcelődő han
gon, de nem akarja megbántani társát) Ez úgy 
hangzik, mint egy szellemidézés nyitánya... 
Tegnap a szőke özvegy csak festette az ördö
göt a falra; az öreg népfelkelő azonban nem 
tréfált... Ön nem hallotta? Másodszor is meg
kísérelte... és sikerült. A hullámok most már 
elfogadták tőlünk az áldozatot.

I. FOGOLY Tőlünk?...
Mint kezdetben, a korlátnak dőlve, nyakában 

habfehér törölközővel bámul le a mélybe. Vihar 
után a tenger csendes. A férfi szemét mintha 
bántaná az erős fény, a zöld ragyogás. II. Fogoly 
a háta mögé lépve, gyanakvással figyeli. Lábujj- 
hegyre kell állnia, hogy a férfi válla fölött lepil
lanthasson ő is a víztükörbe.

II. FOGOLY (a férfi vállára teszi kezét; titkos 
figyelmeztetés is ez egyben. Hangja túlságosan is 
kedélyesnek tűnik.) Az ember hátha megpil
lanthatja a tükörképét...

I. FOGOLY A tükörképét? Kinek?... (Még 
jobban a mélység fölé hajol. Nyakából a törölköző 
előbb mintha csak szállna, aztán a tengerbe hull. 
Mosolyogva fordítja ifjú útitársa felé fél arcát.) 
Látja, ennyi az egész?!

II. FOGOLY (fakó hangon) Látom.
I. FOGOLY (rövid csend után) De én többet 

szeretnék... Megfogni a csuklóját, kihúzni az 
ujjait a sárgult lapok közül, arról a helyről, 
ahol egyszer azt olvasta, hogy lehetséges a 
viszontlátás valakivel, aki már rég nincsen... 
Nem a viszontlátás miatt szorongok. (Szinte 
nyersen.) Magamtól félek; érti?!

II. FOGOLY Értem. Fél, hogy nem fogja 
tudni megérinteni.

I. FOGOLY Félek, hogy meg fogom érin
teni.

(Lassú függöny.)

FARKAS WELLMANN ENDRE 

b e a d é lu tá n
— ojd emlékébe

tíz parasztlőcs után 
ez a délután 
elvinne téged is 
s egy Wartburgban a lány 
már tékozló talány 
ködösebb lesz az emlék 
nem festik át az esték 
és belehull teádba 
mint molylepke Beáta 
most csak rózsa nélkül 
és ajka belekékül 
nedves már a csipke 
és bíborló a pára 
várja öledbe vidd be 
mint ígérted — az ágyba 
szerelmed lenne újra 
s míg piroslik borod 
agyad fölött köröz 
— ne tűnjön föl a tréfa — 
eképpen rögtönöz:

beteg galamb az égen 
röpülvén őrizlek téged 
nézz rám tisztán szépen 
s míg bámulod a képet 
ha nem ferdít a prizma 
láthatod hogy ében 
a szemem és a toliam 
és rádragyognak szépem 
és éjszakánként olykor 
ha fáradt már a szárnyam 
osztoznának a fészken 
fürödnénk a nyárban 
megfagynánk a télben

a vizes éjben 
kiürül a fiaskó, 
már nem. még nem. 
vagy nem hamar, 
a lucskos éjszakában, 
beáta teahal. 
csak össze-vissza bámul, 
az ember belehal.

m o n o s to r
kihűlő térfél kültelki szcéna. semmi, 
a tényékhez a szó tortafesték, ennyi, 
de széppé tette a lepedőn a foltot 
a többi között a túlfárasztott priccsen 
az emléket már lúg sem mossa ki 
vagy elégetné? nincs esélye kincsem.

i t th o n  e g y e d ü l
az érvek tűzfalán bár látod kinagyíthat 
a lehetőségről egy gyorsfényképet 
mely tükröd lészen s egyben ablakod 
— a szerelem — mellyel létemet beméred
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Jerzy Snopek: Petőfi Lengyelországban
Lengyelországban Petőfi a legismertebb magyar költő. Százöt

ven év alatt több mint kétszáz költői alkotása jelent meg lengyelül, 
jelentős részüket többen is lefordították. Hat különálló kötetet 
adtak ki Petőfi verseiből, ezen kívül két alkalommal jelentették 
meg — más-más fordításban — a ]átios vitézi (zárójelben megje
gyezzük, hogy Petőfi regénye, A hóhér kötele is napvilágot látott 
lengyelül). A Nemzeti dal szerzőjének költeményei természetesen 
igen sok alkalommal szerepeltek különböző antológiákban és 
folyóiratokban is. Viszonylag gazdagnak nevezhető a Petőfi életé
re és művészetére vonatkozó irodalom: rengeteg, különféle folyó
iratokban olvasható cikk (némelyek egészen terjedelmesek, és 
külön kis kötetekben is megjelentek), egy monográfia-vázlat s 
még egy könyv, amely sajnos a kompiláció jegyeit viseli magán, 
végül pedig Illyés Gyula két könyvének lengyel fordítása. Vegyük 
ehhez hozzá a Petőfi tiszteletére rendezett évfordulós megemléke
zéseket, amelyek közül egyet a legmagasabb szinten rendeztek 
meg, valamint azt a tényt, hogy a magyar költő több lengyel iskola 
névadója, hogy utcát neveztek el róla Varsóban, hogy lengyel 
költők verseket írtak a tiszteletére stb.

A Petőfi iránti lengyel érdeklődés egyébként jelentősen fölül
múlja a többi közép-európai romantikus költő — Karel Macha, 
Pavel Hviezdoslav, Eminescu, L'judevit Gaj, Mazuranic — iránt 
megmutatkozó érdeklődést. Kijelenthetjük, hogy e téren Az apostol 
szerzőjét csak a nyugat-európai romantika korifeusai és Puskin 
előzik meg.

Számos olyan tényező sorolható fel, amely Petőfi külföldi 
fogadtatását megkönnyítette. Meghatározó jelentőségű volt az, 
hogy a költő részt vett — kettős szerepben is: a bárd és a harcos 
szerepében — a magyar szabadságharcban, amely nem csupán az 
európai Népek Tavasza integráns és nagyon fontos részének, 
hanem nemzetek fölötti, univerzális jelenségnek is tekinthető. 
Nem kis szerepet játszott emellett az a tény, hogy a Nemzeti dal 
szerzője kiváló és eredeti költő, a szabadság közszeretetnek örven
dő dalnoka volt, s az, hogy a költészetében hirdetett legnemesebb 
értékekért vívott harcban esett el fiatalon. Halálával nagyszerű 
megtestesítője lett a költői szó és tett egységét hirdető romantikus 
eszménynek. Petőfi — ahogyan azt a kiváló olasz költő, Carducci 
fogalmazta meg — mítosszá vált. A romantika szimbolikájába és 
mitológiájába tökéletesen beleülő, drámai életrajzával nagy hatást 
fejtett ki azoknak az érzelmeire és képzeletére is, akik Petőfi költői 
nagyságát csupán másokra hagyatkozva ismerhették el, művé
szetével nem lévén közvetlen kapcsolatuk. Nem csoda hát, hogy 
a magyar forradalom bárdjának híre gyoran elterjedt egész Euró
pában, a Petőfi hírnevét fáradhatatlanul terjesztő emisszáriusok 
— elsősorban Kertbenyi Károly — tevékenysége folytán pedig a 
különböző országok kulturális elitjei megismerkedhettek művei
nek fordításaival. A magyar költő hamarosan lelkes rajongókra 
tett szert olyan kiváló szerzők körében is, mint Heine, Nietzsche, 
Hviezdoslav, Zmaj és a már említett Carducci. Ez a légkör termé
szetesen kedvezett a Petőfi-versek lengyel fogadtatásának is, hi
szen Európa-szerte éltek a lengyel entellektüelek és irodalmárok. 
A mi esetünkben mindemellett az is közrejátszott a fogadtatásban, 
hogy általánosan ismert volt a magyarok és lengyelek nemzeti 
sorsközössége, hogy a lengyelek tömegesen vettek részt a magyar 
szabadságküzdelemben, s végül közismert volt — mint a lengyel
magyar szolidaritás legszebb megnyilvánulása — Petőfi és Bem 
különleges barátsága.

Petőfi verseinek első fordításai nagy valószínűséggel a Ma
gyarországon harcoló lengyel légió egyik katonájától származnak, 
aki irodalmi alkotásait Jan znad Lipy néven írta alá. Kovács István, 
a légiós költő felfedezője feltételezi, hogy a fenti álnév alatt Jan 
Maliszewski ulánus főhadnagy rejtőzik. Hogy fordításai az ötve
nes években keletkeztek-e Tarnopolban, vagy egy részüket azon 
melegében készítette-e Magyarországon, nem tudjuk. Úgy tetszik, 
hogy ez a második lehetőség (különösen az olyan versek esetében, 
mint a Nemzeti dal) lélektanilag sokkal valószínűbb. Egyedi volt-e 
vajon Jan znad Lipy esete? Köztudott, hogy versírással a lengyel 
légió más tagjai foglalkoztak, így pl. Frandszek Zima is. Kéziratos 
hagyatékuk feltárása kiderítheti, hogy vannak-e abban Petőfi-for- 
dítálsok. A jelenség e sajátos — bizonyos mértékig hipotetikus, 
Wiktor Gomulicki által meseinek nevezett — őstörténetéhez tar
toznak az olyan legendák, miszerint már 1849-ben nyomtatásban 
léteztek lengyel nyelvű, egyoldalas röplapokként terjesztett Pető- 
fi-fordítások.

(Szenyán Erzsébet fordítása)

— IW&EX

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 30.
A harmincasok nemzedéke 
búcsúzik a 20. századtól

Azok a zeneszerzők, akik 
pon tban  1930-ban születtek , 
most, 2000-ben éppen hetvenedik 
születésnapjukat ünnepük. A leg
idősebbek már a nyolcvanadik 
életévük körül járnak, a legfiata
labbak pedig bátran követik a kö
zéphadat a maguk 65-ik vagy e 
"dátum" körüÜ éveikkel. Minden
képpen elérkezett a számvetés 
ideje.

Bátran végigvittük a nemze
dékünknek kirótt feladatot: meg
újíto ttuk  a zene nyelvezetét, 
újragondoltuk és alkottuk a ze
nénk koncepcióját és nekivág
tunk az ISMERETLENNEK, AZ 
ELEKTRONIKUS ZENÉNEK.

A nyelvezet megújítása volt a 
legkellemesebb, a legszórakozta- 
tóbb munkánk. Rájöttünk, hogy 
dallamot úgy is alakíthatunk, ha 
nemcsak pontokat sorakoztatunk 
egymás után, hanem— a változa
tosság kedvéért néha hangzás
csomókat, aztán meg akkordokat, 
egyszer-egyszer pedig zajeleme
ket, zörejeket viszünk fel a hang
vászonra, afféle hangszínfolto
kat. Ebből aztán nemannyira dal
lamvonal, mint inkább dallam- 
vonulás keletkezett, elmosva a 
határokat dallam és kísérete kö
zött. No persze, éppen azzal hó
dítottuk meg az új zenei kon
cepciót, hogy eltüntettük a hatá
rokat a zene vízszintes és vertiká
lis elem ei közö tt. A dallam  
harm óniává terebélyesedett, a 
harmónia dallammá karcsúso
don. Már nem volt szükség har
monikus kíséretre: a dallam ma
gában foglalta azt. A kísérethez 
nem kellett dallamot írni; maga 
volt a daüam. És ha már megtet
tük ezt a fantasztikus döntő lé
pést, akkor már könnyű volt to
vábblépni a formavarázslatok 
felé is. Ne legyen megkötött a for
maszerkezet, inkább állandóan 
alakuló legyen, örökké mozgó, 
vibráló organizmus legyen. Éljen 
az ALEATÓRLA! Az lesz a mű, 
ami a rögtönzésből a fülünk hal
latára megszületik. És persze, ha 
kétszer egymás után adják elő, 
akkor meglehet, hogy a két válto
zat teljesen elütő lesz egymástól, 
így ÉRDEKES. Esztétikailag a 
SZÉP fogalmát behelyettesítettük 
az ÉRDEKES mindenre ráhúzha
tó, könnyű felelőtlenségével.

A modem (free!) JAZZ házhoz

szálütotta a kellékeket. De az is 
lehet, sőt ez a valószínűbb: a mo
dem  magas MŰZENE sietett a 
jazz előtt kinyitni az összes kapu
kat. Akárhogyis volt, sok szép al
ko tás sz ü le te tt  a sokféle  e- 
gyüttműködésből. Visszaálmod
tuk magunkat a BAROKK kor 
muzsikájába, méginkább zenei 
gyakorlatába, és ámulva vettük 
észre, hogy a jazz gyakorlata és 
egész felfogása már ott volt a ba
rokkban, készen, kiforrottam Te
hát nem is koncepciót újítottunk, 
inkább már meglévőket melegítet
tünk fel. Nagyszerűek voltak ezek 
a minden jóval megrakott zene
asztalok. Bőven ontották a legkü
lönfélébb ízeket, zam atokat, 
szem et-gyönyörködtető színe
ket, formákat. H asználtunk is 
mindenféle zenét: szilárdat (totá
lis dodekafóniát), folyékonyát 
(totáüs aleatóriát), maximáüsan 
koncentráltat (strukturalizmus), 
minimálisan kiképzettet (repeti- 
tív zene, minimáüs muzsika stb.). 
Óriási választék volt számunkra, 
ÉLTÜNK IS VELE!

Most már kezdünk kiöreged
ni: vigyáznunk kell arra, hogy ho
gyan is sáfárkodjunk a m ara
dékkal. Gondolni kell a jövőnem
zedékekre és egyáltalán a holnap 
és holnapután zenéjére. Megkez
dődött a gondos válogatás: NEM 
MINDENT FELHASZNÁLNI, 
ÉS MEGGONDOLNI, HOGY 
HOGYAN alkalmazzuk azt, amit 
kiválasztottunk. Bölcs lett nem
zedékünk?! Talán csak lehiggadt. 
Tíz vagy húsz éve, belépve az öt
venedik életév jelezte érett kor
szakba, már nem akarunk újítani, 
kísérletezni, égbenyúló karral 
hadonászni. Ha akarnánk, sem 
tehetnénk: elérkeztünk az élet
műveket záró szintézis-müvekhez. 
Itt az ideje a nagy összefoglalá
soknak, az oratoriális műveknek, 
a hosszú szimfóniáknak, a drá
mai színpadi, operai remekek
nek. No persze itt az idejük a 
Passióknak, a Requiemeknek is. 
Nemzedékünk már sok ilyen mű
vel gazdagította a zene világre
pertoárját. Csendes készülődés
nek lehetünk tanúi: lezárul egy 
hatalm as lendületű indítókor
szak a művészetünkben, a ze
nénkben. Kellett a rendkívüli 
lendület: 40 éves fejlődést indítot
tunk el — a ZENE ELEKTRONI
KUS KORSZAKÁT. Ez a har
madik immár a sorban. A két el
őbbi (vokális zene, hangszeres ze
ne!) kiélte önmagát. Hadd lássuk, 
mit hoz a SZÉP UJ VILÁG ZENÉ
JE.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Júliusi évfordulók
1 — 100 éve született Harald Herdál dán költő

— 75 éve született Ion Maxim román író
2 — 130 éve született Artur Górski lengyel író

— 90 éve született Hans Hering svéd író
3 — 60 éve halt meg Császár Elemér irodalomtörténész
4 — 100 éve született Robert Desnos francia költő

— 130 éve született Barbra Ring norvég írónő
5 — 80 éve született Iulia Soare román írónő
6 — 120 éve halt meg Pierce Egan angol író

— 80 éve született Dragon Vicol román költő
7 — 70 éve halt meg Arthur Conan Doyle angol író

— 210 éve halt meg Franz Hemsterhuys holland filozófus
— 25 éve halt meg Simon István költő

8 — 150 éve született Péterfy Jenő kritikus
9 — 100 éve született Alexandra Graur román nyelvész
10 — 360 éve született Aphra Behn angol írónő
11 — 110 éve született G. Beke Margit írónő
12 — 160 éve született Vrom Goldfaden héber költő
13 — 75 éve halt meg Csengey Gusztáv író

— 25 éve halt meg Gál László délvidéki író
14 — 820 éve született Gotoba japán költő

— 25 éve halt meg Lengyel József költő
— 200 éve halt meg Lorenzo Mascheroni olasz író
— 10 éve halt meg Thinsz Géza svédországi magyar író

15 — 275 éve született Manuel de Figueiredo portugál író 
— 100 éve született Passuth László író

16 — 110 éve halt meg Gottfried Keller svájci író 
— 110 éve halt meg Leon Negruzzi román író

17 — 25 éve halt meg Konsztantin Gamszahurdia grúz író
— 75 éve született Nagy László költő
— 210 éve halt meg Adam Smith skót közgazdász 
— 110 éve született Tabéry Géza író

18 — 40 éve halt meg Ethel Lilian Voynich amerikai írónő
19 — 90 éve született Bóka László kritikus

— 250 éve született Johan Gabriel Oxenstiema svéd költő
— 100 éve született Remenyik Zsigmond író

20 — 100 éve született Maurice Gilliams holland költő
— 12 éve született Hermann Alexander von Keyserling 

német filozófus
21 — 40 éve halt meg Massimo Bontempelli olasz író

— 60 éve halt meg Marczali Henrik történész
— 130 éve született Kurt Martens német író

22 — 60 éve halt meg Marie Sörensen Bregendahl dán írónő
23 — 140 éve született Jósé Maria Vargas-Vila venezuelai író
24 — 75 éve született Antal Árpád erdélyi irodalomtörténész

— 80 éve halt meg Ludwig Albert Ganghofer német író
25 — 210 éve halt meg Johann Bernhard Basedow

német pedagógus
— 50 éve halt meg Elisabeth Langgässer német írónő

26 — 100 éve született Adalisz orosz költőnő
— 125 éve született Karl Gustav Jung svájci pszichológus

27 — 130 éve született Hilaire Belloc angol író
— 90 éve született Julien Gracq francia író

28 — 70 éve született Bodor Pál író
— 100 éve született Artur Swinarski lengyel író

29 — 100 éve halt meg Sigbjöm Obstfelder norvég költő
30 — 175 éve született Mikulás Feriendk szlovák író

— 25 éve halt meg Nádass József magyar író
31 — 120 éve született Joannisz Dragumisz görög író

? — 410 éve halt meg Guillaume Du Bartas francia költő

Ibsen drámái
VÍZSZINTES: 1. Dráma címe. 12. 

H egységképző erő. 13. Füzetbe je
gyez. 14. Somogy megyei város lako
sa. 15. Jegyzetel. 17. Beteg — né
metül. 18. Középen rámol! 19. Tábla
kép. 21. Forma. 22. Középen elüt! 23. 
Illetéket fizet. 25. Bécsi nagymama! 
26. Ném et névelő. 27. Ige van ilyen. 
29. Puha fém  30. Erősen ingerel. 32. 
Nagyon idős. 34. Téli sport. 35. Szá
raz (klíma). 37. Kopasz. 39. Becézett 
Olivér. 41. Titkon felépillant. 43. É- 
neklő szócska. 44. Vulkán lövi ki. 46. 
Fam intával ellát. 47. Páratlanul üzen
ve! 48. A usztroafrikai népcsoport

tagja. 50. Asztatin vegyjele. 51. Fiú 
becenév. 52. Egyfajta hárfa alapi ré
sze. 54. Kisfiú megszólítása.

FÜGGŐLEGES: 1. Szavatol. 2. 
Mérőszerkezet. 3. ... Blues Band. 4. 
Páratlanul nagyít! 5. Kiejtett mással
hangzó. 6. Női név. 7. R ubidium  
vegyjele. 8. Olasz, spanyol és kambo
dzsai autójelzés. 9. Elpanaszol. 10. 
Távközlési berendezés. 11. Kéttagú 
algebrai kifejezést tartalm azó. 16. 
Női becenév. 19. E helyre jegyzetelő. 
20. Görög győzelemistennő. 23. Verdi 
operája. 24. Datál. 26. Orosz igen. 28. 
Hazai, szabvány. 30. Fegyverletétel 
színhelye. 31. Mosószer-márka. 33. 
Kiejtett mássalhangzó. 34. Dárma cí
me. 36. Őrlemény. 38. Spanyol férfi
név. 40. Gyümölcsszörp. 42. Torkán 
legyöm öszöl. 43. Pillangó. 45. Ha 
m eg h a l... (Faliad). 47. Tartalmat ki
önt. 49. Becézett Ilona. 51. A végén 
láss! 53. Aszóiéin jött! 55. Lao-..., kínai 
filozófus.

BOTH LÁSZLÓ
A HELIKON 11. számában közölt, 

A rthur M iller drámái című rejtvé
nyünk megfejtése: Közjáték Vichyben, 
Pillantás a hídról.
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