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SZŐCS ISTVÁN

A félelem tíz törvénye
1.
A harmincas években a refor

mátus elemi iskolákban használt 
valláskönyvünkben a tízparan
csolat tárgyalásáról szóló fejezet 
közölt egy modem történeti a- 
nekdotát. Amikor az első világ
háború előtt az Egyesült Ál
lamok akkori elnöke, a régi Roo- 
sevelt (Theodor), Európában 
körutat tett, az egyik ország po
litikusai (Magyarországé) büsz
kén felemlegették neki, hogy mi
lyen régi az országuk alkotmá
nya. Az elnök azzal válaszolt, 
hogy az Egyesült Államok alkot
mánya még régebbi, mert az a 
Tízparancsolat.

Már akkor éreztem, elemista
ként, noha csak sokkal későbben 
tudtam megfogalmazni, hogy ez 
— demagógia. Az alkotmány u- 
gyanis jogokat szavatol, a Tízpa
rancsolat azonban csak tilalmakat 
tartalmaz. Évekkel később meg
beszéltem a vallástanárommal a 
kérdést. Azt felelte, hogy min
den tiltás mögött egy-egy jog vé
delme áll: például az élethez való 
jog, a magántulajdonhoz való 
jog, az élettárs megválasztásá
nak a joga, a családtagokhoz va
ló ragaszkodás és megvédésük 
joga, a tetteid igazságos megíté
léséhez való jog, az emberi mél
tósághoz való jog, és a többit is 
megérted majd, fiacskám, de ah
hoz sokat kell foglalkoznod teo
lógiával és jogelmélettel, és ha 
ennyire érdekelnek e kérdések, 
ajánlom, válaszd életpályádul a 
lelkészi hivatást.

Eleinte így is döntöttem. Na
gyon sokat olvasgattam a Bibliát, 
és titokban arra gondoltam , 
hogy pap, ráadásul katolikus 
pap, esetleg pápa leszek, mert 
azt esztétikailag  igényesebb 
m egjelenésűnek tartottam , és 
közelebb is állott gyerekkori ki
rályfi-ábrándjaimhoz, elmond
tam terveimet keresztapámnak,

aki ultraradikális baloldali sze
mély volt (a város azt tartotta 
róla, hogy orosz kém, és később 
kiderült róla, hogy — tényleg!). 
Keresztapám kinevetett, azon
ban nem kommunista, hanem 
p rag m atis ta  a lapon : A hhoz 
nincs hangod! A katolikus pap
nak meg különösen szépen kell 
tudnia énekelni. Még a reformá
tusoknál is milyen fertelmes, aki 
csak tátog énekléskor! Az nem 
pap, aki nem tud jobban énekelni 
a saját kántoránál!

És a joghoz mit tetszik szóla
ld? — rebegtem. Hát az igaz, 
hogy úgy tudsz hazudni, mint a 
vízfolyás! Ez kell a jogászi pályá
hoz, de nem elég. A jogász leg
fontosabb törvénye, hogy soha 
se mondja ki, amit gondol! Te 
ped ig  örökké locsogsz, nem 
tudsz hallgatni.

Erre úgy módosítottam pá
lya-elképzeléseimet, hogy nem 
lelkész, h?nem lélektanász le
szek; amellett jogász is, mert 
hallgatni csak meg fogok tudni 
tanulni. Elkezdek foglalkozni az 
akarat nevelésének szabályaival 
és átm enetüeg beiratkozom a 
hadapródiskolába, hogy fegyel
met és rendet tanuljak. Ez sem 
sikerült, egy családi rosszindu
latból be nem szerezhetett irat 
miatt. Elpanaszoltam egy ifjú 
cserkész-tisztnek; aki viszont így 
felelt: tartsd szerencsédnek; arra 
meg, hogy pszichológus és jo
gász akarok lenni, rejtélyesen- 
ábrándos mosollyal felelt: Oh, lé
lektan, oh, jog! Milyen szépen 
hangzanak! Közelről majd látni 
fogod, hogy milyen sötét ügyek! 
(O maga különben akkor végez
te a jogot, később hírhedten gát
lástalan valaki és nagy művész 
lett, akinek különösen pszicholó
giai mély izéit szokás dicsérni.)

így hát hosszú időre lemond-

» » >  folytatás a 2. oldalon
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A félelem tíz törvénye
» > »  folytatás az 1. oldalról

tam  a T ízparancso la t tan u l
mányozásáról.

2.
Úgyszólván atavisztikus erő

vel rázott meg, amikor öt és fél 
év tizeddel eme életepizódok 
után a Székelyföld szerkesztősé
gének körlevele került a kezem
be, hogy sokkal együtt, mondjam 
el én is véleményemet, méghozzá 
havonként egy-egy parancsolatról. 
Az első pillanatban felis- mertem 
a nehézségeket, melyekkel nem 
számol a szerkesztőségi felhívás. 
Kezdve azon, hogy a parancsola
tok számozása, a második táblán, 
felekezetenként, részben eltérő, 
amikor én a lopáshoz akarok 
hozzászólni, más a neparáznál- 
kodjhoz.

Nehezebb akadály, hogy a pa
rancsolatok csoportosítandók: az 
első három az ember és Isten vi
szonyáról szól, összefüggően; a 
következő kettő: ember és társa
dalom; — ünnep, azaz kultusz; és 
szülők, azaz a hagyomány tiszte
lete. Bár a Tízparancsolat, a törté
nelem felfogása szerint az embe
riség élete nem annyira társadal
makban szerveződik, illetve zaj
lik le s nem is annyira kultúrák
ban (Spenglerék), hanem kultu
szokban. Utána következnek a 
közbűntényes szakaszok, hozzá
juk számítva a házasságtörést; 
majd a fizikai tényekkel nem e- 
gyüttjáró bűncselekmények tiltá
sa, a hamis tanúzásé, és a legkü
lönösebb, az Irigységé, illetve ta
lán találóbban, a Sóvárgásé, a vi
lág hívságos dolgai iránt.

Nem csoportosítva tárgyalni 
rengeteg ismétlést okoz majd. 
Am ennél is nehezebb az a kér
dés, hogy az egésznek a szellemétől
— azaz az Istenfélelemtől — elsza
kítva tárgyalhatóak-e a törvé
nyek? És ki lehet-e egyik-másikat 
hagyni, az egész megtorpedózá
sa nélkül?

Például az első három paran
csolathoz nem is szólnék hozzá, 
mivel osztom  azt a felfogást, 
hogy Ki-ki tudja maga dolgát Isten
nel (a lelkiismeret-szabadság leg
szebb megfogalmazása, de név 
szerint: kié?), az értelmezések fe
lekezeti árnyalatait messze elke
rülöm; továbbá a bálványimádás 
vágya sohsem élt bennem, sem 
embert, sem faragott képet vagy 
teremtményt vallásos tisztelet
ben sohasem szándékoztam ré
szesíteni; a harm adik paran
csolat: Nevét hiába fel ne vedd, már 
bonyolultabb; mert nemcsak a 
káromlásra és káromkodásra vo
natkozik, hanem halottidézésre, 
spiritizmusra és feketemágiára is
— mindarra, amit hajdani jogászi 
nyelvünk búbájosság néven emle

get — én magam szándékosan soh
sem kerülök kapcsolatba ilyes
mivel; igaz, átkozódom, sőt át
kokat is küldök — főleg autó- 
stoppolás közben — és olykor jó
solgattam is, de minderről csak 
annyi a mondanivalóm, hogy: 
Nem helyes! Tehát egy oldalnyi 
törpe-esszére sem futja belőle, 
nincs mit beküldenem.

A negyedik parancsolattól 
kezdve egyre szaporodnának a 
mondanivalóim; például nem
csak a hetednapos munkaszünet
ről, hanem annál inkább az ün
neplésről, és így tovább; ámde itt 
tetszik ki legjobban a szerkesztői 
körlevél meggondolatlansága: 
egy olyan tilalom, amit az egész 
világ megszeg, egyetemesen, fő
leg azok, akik színleg elfogadják, 
lehet-e termékeny vita alapja? 
Hiszen egyébről sem eshetne szó, 
mint képmutatásról, vagy arról, 
hogy e Törvény a Furcsaságok és 
Történelmi Érdekességek Tárhá
zába utasítandó!?

3.
Alegeslegesleg-fogasabb kér

dés azonban az: számolt-e azzal 
a szerkesztőség és számolni fog-e 
mindenik hozzászóló, hogy van 
a Tízparancsolatnak olyan tilal
ma, am elyet ma m egvédeni, 
fenntartani — akár bűntettnek is 
számít? Történetesen nem me
gint a bálványimádásra gondo
lok, bár annak mai tilalmazása is 
ugye a lelkiismereti szabadság 
korlátozása volna, hanem a ne pa
ráználkodjra. És nem is ezen belül, 
a házasságtörésre. Végtelenül so
kat vitatkoztak e parancsolat ér- 
telm ezendősége és értelm ez
hetősége felett, de azzal azért 
m ajdnem  m indenki egyetért, 
hogy nemcsak a házasságon kí
vüli férfi-nő-kapcsolat szabályo
zására vonatkozik. (Hogy u- 
gyanis pettingelni még lehet, 
mást nem.)

A "bujálkodás" lehetséges 
változatai közül a legrettenete
sebbnek a Biblia a sodomiát és az 
állatokkal való fertelmeskedést 
tartja, természetesen a nekrofüiá- 
val együtt. Ma azonban még a 
"fajtalan" kifejezés is kerülendő. 
Ha például a lapban sorozatban 
jelennének meg olyan vélemé
nyek, amelyek a homoszexuali- 
tást épp olyan súlyos bűncse
lekménynek tartanák, mint az 
emberölést vagy a lopást, az em
berijogi bizottságok össztüze zú
dulna rájuk, a kisebbségek jo
gainak korlátozásában marasz
talva őket el, megvonnák tőlük a 
kedvezményes kereskedés lehe
tőségét, és még a pápa őszentsé
ge is hozzájuk vágná a mise
könyvét, bár utólag aztán érdek
lődne hogylétük felől.

Létezik-e súlyossági fokozat a

parancsolatok megszegése kö
zött? Vagy esetleg egyik köny- 
nyebben megbocsátható, mint a 
másik?

Olvastam, hogy a legortodo- 
xabb zsidó törvénymagyarázók 
szerint is szolgálhat az mentsé
gül, ha valamelyik parancsolatot 
kényszer hatására szegi meg az 
ember. Van azonban három olyan 
bűneset, amelyeket a vallásos zsi
dó semmiféle kényszer hatására 
sem követhet el, és adott esetben 
inkább a halált kell vállalnia, 
semmint a tilalom be nem tartá
sát. Ez a három: a bálványimádás, 
az emberölés, és a tiltott szexuális 
kapcsolat. (Pl. az említettek, "So
dorna" címszó alatt, vagy a vér
fertőzés stb.)

Részemről a harmadikat tu
dom a leginkább megérteni: a 
bálványimádást fel lehet oldani 
valamilyen diplomáciai fogással 
(lásd Az okos leányzó meséjét), az 
emberölés a hadijog és az indo
kolt vagy indokolatlan fegyver- 
használat összefüggéseiben tár
gyalható; azt azonban valószínű
leg én sem éltem volna túl, ha 
valaha is meg kellett volna kety- 
tyintenem egy disznót, vagy egy 
levantei hajósgazdát.

Tisztelem azokat, akik bele 
mernek ebbe a darázsfészekbe 
nyúlni, de attól tartok, hogy rá
adásul még rá is fognak ütni a 
kezükre.

4.
A legeslegnagyobb tisztázat

lanság, hogy a sor végén álló, "ki
sebb" tilalm ak betartása  fel
tételezi-e a legelső három, vagyis 
az ISTENFELELEM érvényét?

Lehet-e jó az a törvény, amely 
félelem által, fenyegetés, bosszú, 
a pokol kénköves lángjainak fel
villantása révén kényszeríti ki 
betartását? Minden felvilágosult 
moralista természetesen azzal 
válaszol, méghozzá fontolgatás 
nélkül, hogy a törvény betartásá
nak a feltétele a belátás. Még ak
kor is, ha a jó eszméjében nem 
hisz valaki, be kell vele láttatni, 
hogy a törvények elfogadása 
ÉSSZERŰ.

Mindenki hajlamos a belátás
ra; valóban, amíg kísértésbe nem 
kerül. (Manapság ez is elavult 
szó, inkább használják helyette a 
Túlkínálat, Reklám, vagy a Téves 
Megcélzás Hibáját Elkövető Fel
hívás, vagy a Félreértés Által 
Operáló Ajánlat kifejezéseket.)

A belátáshoz ugyanis nem
csak ész, hanem — erő is kell. 
Ellenálló erő. Hadapród-jelölt 
koromban tanulmányozni kezd
tem tudományosan is az akarat 
nevelésének kérdését; akkoriban 
a legajánlottabb olvasmány e 
tárgyban Payot könyve volt. El
szom orított azonban, amikor 
megtudtam belőle, hogy az aka
rat érzelmi támogatás nélkül te
hetetlen; vagy legalábbis oly

hamar kimerül, mint a figyelem.
A vallások két lehetséges ér

zelemről beszélnek, mint olyan
ról, amely mindenre, még a tör
vények betartására is képessé tesz. 
Az egyik — a Félelem. A legfenye
getőbb félelem a transzcendens 
irányából táplálkozik, a túlvilág 
bosszújától; ez az ószövetségi is
tenfélelem. A másik, az újszövet
ségi, a Szeretet. (A zsarnokok, "az 
önkényuralmi ideológiák" ismer
nek egy harmadik, szerintük leg
hatásosabb érzelmet az akaraterő 
fokozására: a Gyűlöletet. Akár faj-, 
akár osztály-, akár felekezeti 
gyűlöletről legyen szó.)

Tagadhatatlanul csodálatos 
erő a Szeretet. Hosszútűrő. Soha 
el nem fogy. A szeretet képessé 
tesz a Tövény betartására, féle
lem nélkül is. A szeretet minden
re képes... A baj az viszont, hogy 
nem mindenki képes a szeretette! Il
letve, annak csak részleges, rövid 
lejáratú változataira. Mondják, 
hogy ez nevelhető. Ezt én is val
lom: nevelhető, de csak nehezen.

Mondják, hogy mindenki ké
pes valamit szeretni. De vannak 
olyanok, akik például csak egy 
pókot.

Annak idején, noha már nem 
nagyon voltam vallásos, nagyon 
megrendített, amikor Nietzsche 
u jjongásá t o lvastam , a Wir 
Furchtlosen (Mi, félelemtelenek) 
c. könyvét: hogy milyen öröm, 
milyen felszabadulás, m ennyi 
erő tölti el Európát egy bizonyos 
gyászhírtől: attól, hogy a keresz
tény isten halott. Most már sza
bad az út a nyüt tengerek felé. 
Megszűnt a félelem görcse.

Mondom, e könyv a legnyo
masztóbb hatással volt rám vala
mennyi addigi olvasmányom kö
zül, azóta sem múló szorongással 
tölt el. Igaz, hozzátehetem, a má
sodik világháború  befejezése 
után két héttel olvastam, föld
rajzilag még félúton Spandau és 
Buchenwald között, és a hallei 
tűzoltóparancsnok irodájából 
szajréztam.

Azóta egyfolytában úgy va
gyok, mint a romantikusok: in
kább az ördög, mint a Semmi — 
belátása! Inkább féljen az a nyo
morult, gané ember; és ne bízzák 
a törvény betartását híg velejű 
okoskodására...
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Kibédi Varga Aron 70 éves
A "történelem végén" — újra reneszánsz ember? Kibédi 

Varga Áron érzékeny és m inden kor-rezdülésre fogékony 
szellemisége, melyben m int "a tigris és a szelid őz" paradi
csomi egységben, sőt szövetségben megfér a tudós és a 
poéta, az ezredfordulóról megfogalmazott saját diagnózi
sával is bizonyítja, hogy nincs szám unkra külön egzakt és 
fiktív, valóságos és virtuális poszt-poszt-posztm odem  és 
poszt-bevett vagy poszt-avult. Csak a m inden van. A lét 
teljessége. Persze, a lét teljessége csak az érzékenyeknek 
m utatkozik m eg igazán, akik vakok, m int Homérosz, és 
vakok, m int akik máris csak a szám itógép képernyőjével 
látnak, de infravörös és ultraibolya sávok igazi villa
mosszékében, zenekari ülésében, pilótafülkéjében olvas
ták, figyelték, nézték a világot reggeltől estig, látástól va- 
kulásig, ifjúkortól öregkorig; az önm agáról m indent tudó 
és sem m m it nem  felejtő emberi eszméletben. És közben 
kiderült, hogy a történelem nek nem  is lett vége, ahogy a 
badarság elm életeinek sem  lesz soha, és az eufória meg a 
melankólia nemcsak örültek, főleg nem  féleszűek esetében 
csap át egymásba, hanem  az egész emberek, a teljes elmék 
nyári zápora, m egkönnyebbítő sírógörcse és sivatagi szele. 
Az egyetemi katedrán és a pokolra menetelő dudások 
sorában a m ost hetven évét töltő és életművét egy Ids újabb 
európai m agyar horizonttá építő, teljesítő Varga Áront ez
zel öleljük m agunkhoz.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

ni, M anet technikájával meg
festeni.

Korunk kulturális helyzeté
re érzésem szerint két egymás
sal ellentétes és szélsőséges 
irányzat jellemző, és m ind a 
kettő erre az eredetiség-dilem
mára vezethető vissza. Vagy ar
ra törekszik a művész, hogy az 
eredetiség határait szélsősége
sen tágítsa, vagy pedig lemond 
az eredetiségről, és szélsősége
sen utánoz.

a. Az eredetiség határai egy
beesnek az emberség határai
val, az emberi érzékelés lehe
tőségeivel: m eddig terjed az, 
amit még fel tudunk fogni, a- 
mit még érzünk, ami még örö
möt vagy fájdalmat okoz? Túl 
tudunk -e  lépni m inden örö
mön és fájdalmon, úgy, hogy 
emberi léttudatunk még meg
marad? Ezeknek a határoknak 
a megismerése, esetleges tágí
tása örök emberi ambíció a tu 
dom ányban  éppúgy, m int a 
vallásos életben vagy a m űvé
szetekben; gondoljunk csak Fa
ustra vagy Ávilai Szent Terézre.

A reneszánsz költészetben, 
Petrarcánál és számos követő
jénél Európa úgyszólván min
d e n  o rszág áb an  és m inden  
nyelvén ez a határtágítás — a 
neoplatonizm us hatására — a 
szerelem eszményítésében je
lentkezett. Az érzés végtelen, a 
nő tökéletes, és a természet —

a 4. oldalon

KIBÉDI VARGA Á R O N  

U to lsó e lő tti í té le t
Férges nők és sápadt gyümölcsök között 
járnak a kardos angyalok, 
járványok járnak, felüti fejét 
a borzadás, sátrát a halál, 
én is meghalok.

Inog a hold, villognak a fák,
homorú mezőkön vonaglik a fény
recsegnek az izzó koponyák
nyuszit súlyos ég alatt az oktalan üres ember
és járnak a kardos angyalok.

Penész nem fog rajtuk, gyönyörű vihart 
ők vernek, besöprik némán 
az aratást, a kéklő borzadást 
— élesrefent remény! hol a gyökered? — 
és visszalépnek lassan Isten tenyerébe.

S zín ező
A  szavak furcsán festenek 
a színek furcsán néznek ki 
jól fest a néző
mert kinéznek belőle a színek 
kinézik őt a szürke szemüregből 
szemtől szembe szemről tárgyba 
néz a festő fest a néző 
kinéz befest kifest benéz 
jobbra-balra széna-szalma szín és álma

minden rendjén volna is így
boldog csók pecsételhetné a szent alkotást
de sajnos baj van még a szavakkal
a szavak még mindig furcsán festenek
furcsán fest az igazság
bújócskát játszik a színek között
és rosszul néznek ki a szónokok és a költők is
kinéznek korlátáik közül de csak színeket látnak
nem látnak sem egeket sem tengereket

nagyon rosszul néznek ki

H itv a l lá s
Sivár hangok közt fényre ébredek 
hullámcsóvák nyaldossák a puha csontokat 
heves színekbe bomlik a kiáltás 
végeláthatatlanul haldoklik 
haldoklik a fény hullámzó ölében

hangár kell ide fény fék
az öröm sugarait dédelgetni
nemes harcra indul minden jó szó
sorba állnak a konok igék és a zengő főnevek
erről a vakító határról visszavonulni nem lehet!

K IBÉD I VARGA Á R O N

Művészet
A rom antika szakított a — 

valójában m indig érvényes, de 
a reneszánsz óta tudatosan val
lott — mimézis-elmélettel, m i
szerint a m űvész (költő, festő, 
szo b rá sz )  a te rm ész e t á lta l 
vagy a nagy régi mesterek által 
nyújtott példatárból táplálko
zik, azaz "utánoz". A 18. száza
d ig  gyakran készültek nagyon 
jelentős m űvek — versek, fest
m ények , regények  — , am e
lyeknek nehéz (és talán nem  is 
fontos) m egállapítani a szerző
ségét, m ert erősen hasonlíta
nak m ás korabeli művekre. A 
rom antika viszont eredetiséget 
követel: a m űvész azt fejezze 
ki, am it érez, am it csak ő érez, 
am i m inden m ástól különbö
zik. Aki utánoz, az plagizál, az 
nem  m űvész.

Ez az eredetiség-dogm a két 
ségkívül hozzájárult — term é
szetesen sok más tényező mel
lett — ahhoz a fejlődéshez, a- 
m elyik az im presszionizm us
tól az absztrakt festészetig, a 
naturalizm ustól az "új regény"- 
ig vezet. Nem csak a minket kö
rülvevő valóság változik egyre 
gyorsabban az évek és évtize
dek  során, változnia kell épp 
olyan gyorsan a kifejezési esz
közöknek is: a mai társadalm i 
valóságot nem  lehet és nem  
szabad Zola stílusában m egír
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folyók, hegyek, virágok, m ada
rak — szépsége és jósága veszi 
körül az eszményi érzéseket és 
az eszm ényi nőket. Az európai, 
a racionális tudom ányeszm é
vel összefüggő realizm usigény 
és a vele járó szekularizálódás 
azután lassanként lebontották 
ezeket az ideálokat. A term é
szet nem  jó, hanem  közömbös, 
sőt (Sade m árki szerint) go
nosz, az em ber önző, h iú  és 
becsvágyó, nem  képes hosz- 
szabb ideig az eszm ényi m a
g as la to k o n  ta rtó zk o d n i. H a 
továbbra  is m egm arad  ben
nünk  a fausti kíváncsiság, ak
kor az emberség határtágítását 
más irányban kiéli megkísérel
nünk.

Ennek vagyunk tanúi az el
m últ évtizedekben, m ikor az 
eddigi moráÜs tabuk elleni tá
m adás az irodalom ban  és a 
k é p z ő m ű v é sze tb e n  m in d en  
eddiginél erősebben jelentke
zik, elsősorban az erőszak és a 
szexualitás megjelenítésén ke
resztül. A legtöbb filmrendező 
m egszorozta az ágyjelenetek 
szám át és m eghosszabbította 
őket, a fölösleges lövöldözések 
száma és időtartam a, a vértó
csák és szétroncsolt testrészek 
m u to g a tá s a  m é rh e te t le n ü l  
m egnőtt. M intha azt az eszmé
nyi szépséget, am it a görögök
nek vagy a reneszánsz emberé
nek a tökéletesen  szép férfi 
vagy női test jelentett, m ost a 
széttépett vagy perverz szituá
ciókban rajtakapott testek kép
viselnék. Közismert a legendás 
görög festők, Zeuxisz és Apel- 
lész vetekedése, ki és hogyan 
festi m eg a legtökéletesebben 
szép női testet. Ez a versengés 
a m ai m ediatikus világban me
gint világosan érezhető, term é
szetesen  e llenkező  előjellel: 
kinek sikerül, m elyik hollywo
odi rendezőnek például, tú l
lépni a brutalitás és a nem i erő
szak bem utatásának eddigi ha
tárain? De ezeket a határese
teket nemcsak amerikai filme
sek, hanem  fényképészek és re
g é n y író k  is k u ta tjá k  v ilá g 
s z e r te , a Magyar Napló egy  
1992-es különszám a ad ebből 
ízelítőt.

Ebben a különszám ban töb
ben a szekularizációval hozzák 
összefüggésbe ezt a jelenséget. 
Földényi F. László szerint "az 
európai kultúra a középkortól 
fogva m ásra  sem  tö rekszik , 
m int hogy kiszorítsa a halált, 
kiszorítsa az erotikát, és meg
m aradjon egy olyan világ igé
zetében, m ely kizárólag csak

betelejesülést, jót biztosít ne
künk. Csakhogy a szenvedést 
és a halált nem  lehet megtaka
rítani." Beke László pedig arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a ha
lállal ma csak az illetékes szak
em berek foglalkoznak, "ezért 
jönnek a különböző kényszer- 
m egoldások, amik búvópatak
ként bújnak elő. Eltűnt a halál
lal való méltó szembenézés te
repe." Társadalm i szellemtör
téneti jelenségek esetében az 
okozati összefüggéseket soha
sem  lehet egyenesen és egyér
telm űen kim utatni, és én a sze
kularizáció mellett és vele pár
huzam osan  fenntartanám  az 
európai szellemre m indvégig 
jellemző fausti kísértés gondo
latát, olyan értelemben persze, 
hogy talán éppen ez a kísértés 
a szekularizáció alapja.

b. Az emberség határainak

lis függőviszonyba kerül elő
deivel, nem  szabadul meg at
tól, hogy valamilyen formában 
elődeit ne utánozza. A máso
lást régebben plágium nak, ha
m isításnak tekintették. A re
m ekm űből csak egy példány 
létezhet, aki a rem ekművet le
másolja, azaz pontosan megis
métli, az hamisít, az bűntényt 
követ el.

Mot másról van szó. Andy 
Warhol egy-egy portrét — Ma
rilyn Monroe-t, Maót — több
ször megismétel ugyanazon a 
falon, és maga a portré sem  ere
deti alkotás a hagyományos ér
te le m b e n , in k áb b  egy m ár 
meglévő fénykép intertextuális 
— egy másik festő, Roy Lich
tenstein technikájára emlékez
tető — utánzása. Az eredetiség 
problémáját a művész a feje te
tejére állítja, ugyanakkor egy

másik végletes (és talán végze
tes) k iterjesztése  abban  áll, 
hogy a m űvészet végérvénye
sen lemond az eredetiség igé
nyéről. M ár nem is utánoz, a 
m im ézis értelm ében, hanem  
csak ismétel, magát másolja, e- 
setleg mást. Az utánzás is ismé
tel, hiszen m inden megfestett 
Szűz M ária különbözik egy
m ás tó l, u g y a n a k k o r  m in d 
egyik egyetlen egy eredetire 
utal vissza. A képzőművészet 
éppúgy, m int az irodalom, az 
évszázadok során intertextuá-

évszázados ku ltu rá lis  tabu t 
dönt meg; tájak, élettelen tár
gyak lefestése ismételhető, az 
emberi arc egyedi, azt le lehet 
többször festeni, de ismételni 
nem szabad. Az emberi arc is
métlése az ember tárgyiasításá- 
val ér fel, ugyanakkor a m ű
vész eredetiségének  a m eg
szüntetését is jelenti. Picassó- 
nak hosszú alkotói pályafutása 
során több periódust külön
böztet meg a m űvészettörténet 
(kék, rózsaszín, kubista), Mike 
Bidlo am erikai festőnek  vi

szont Picasso- M orandi- és de 
C h ir ic o -p e rió d u sa i v an n ak , 
azaz néhány évig csakPicassót, 
aztán csak M orandit, majd de 
Chiricót másol.

Az eredetiség tehát hol ab
ból áll, hogy az em berség hatá
ra it  fe sz e g e tjü k , h o l p e d ig  
a b b ó l, h o g y  m e g p ró b á lju k  
m egszüntetni az emberséget. 
Az utóbbi esetben maga az ere
detiség is m egszűnik, és am i
kor az információs társadalom  
elkezdi majd a 21. században a 
fö lösleges ad a ttá ro lá s  m eg
semmisítését, akár a m űalkotá
sok  m e g se m m is íté sé n e k  is 
nekilá that, h iszen  a m űvész 
csak ismétel, szép rom antikus 
státuszát feladta.

Az itt említett hat jelenség 
közül talán a m űvészettel kap
csolatosak a legborúlátóbbak, 
de m ég itt is elképzelhető egy 
egészen m ás fejlődés. Am i a 
pessz im ista  h e lyze tfe lm éré
sekből m in d ig  k im a rad , az 
nem csak a jövőre vonatkozó 
következtetések lehetetlensé
gének a beismerése, hanem  el
sősorban az a történelm i ta
pasztalat, hogy az emberiség 
az évezredek során hihetetlen 
m egújulásokra, váratlan válto
zásokra, ösztönös á ta lakulá
sokra volt m ár képes. A mai 
gyors fejlődés közepette külö
nösen  nagy  m eg rázk ó d ta tá 
soknak van kitéve, kialakulhat 
azonban egy új em bertípus, a- 
mely képes lesz m egbirkózni 
az új, m ost m ég csak némileg 
megsejtett, de bizonyára hatal
mas problém ákkal. Ne felejt
sük el:

1. Hogy az információ vég
telen, nincs tehát két em ber a 
világon, akinek a fejében és a 
kom puterében ugyanaz az a- 
nyag lenne tárolva. Az egyén 
m egm arad, és ezzel együtt az 
egyén kíváncsisága a tőle kü
lönböző M ásik iránt.

2. Hogy a többnyelvűség és 
többkultúrajúság ma m ár mii
hókat érint, azaz nem csak gyö
kért el enségh ez és identitásza
varhoz vezet, hanem  elősegít
heti azt is, hogy az em berek to- 
leránsabbak, m egértőbbek le
gyenek.

3. Hogy ugyanilyen irányba 
hathat a fem inizm us m int gya
korlati életform a elterjedése. 
H áttérbe szorul az agresszív, 
ún. férfias hőseszmény, új eré
nyek és eszm ények alakulnak 
ki, amelyek m egterem tik az el
nyomás és m egalázás nélküli 
társadalm i és politikai formá
kat.
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Elfeledett érzékenység
Ugo Foscolo: Jacopo Ortis utolsó levelei. Versek-Síremlékek

TAR NÓRA GABRIELLA

1. Ugo Foscolo magyar nyelven. Ugo
Foscolót (1778—1827) az olasz iroda
lomtörténet-írás tradicionálisan a tizenkét 
legnagyobb nemzeti klasszikus egyikeként 
tartja számon. A jelen ismertetés tárgyát ké
pező kötet Foscolo műveinek első á tfogó ma
gyar válogatása, amely az Eötvös Klasszikusok 
sorozat 11. köteteként minden tekintetben 
beleillik a kiadó korábbi olasz vonatkozású 
kiadványainak sorába.

A magyar olvasók számára ez a könyv 
mindenképpen hiánypótló jellegű. Foscolo 
életművének egyes darabjaival, ezek klasz- 
szikus értékű fordításaival találkozhattunk 
antológiák lapjain már korábban is, de a 
szerző legfontosabb műveinek gyűjteménye 
mindeddig nem állt rendelkezésre. Az Eöt
vös József Könyvkiadó ugyanakkor azzal is ha
gyományt ápol, hogy korábbi Tasso-, illetve 
Dante-kiadványaihoz hasonlóan itt ismét 
két, mindeddig ismeretlen modem fordítást 
indít útjára: Puskás István és Simon Gyula 
értő műtolmácsolásait.

2. Foscolo ás az olasz irodalomtörténet
írás. Ugo Foscolo nem nagy terjedelmű, de 
értékekben gazdag életművet hagyott hátra. 
Maradandó szépirodalmi alkotásokat hozott 
létre nem csak lírikusként, de próza- és drá
maíróként egyaránt, ugyanakkor kritikus
ként és esztétaként is figyelemreméltó. 
Műfaji sokoldalúsága ellenére is helyét az 
olasz klasszikusok legnagyobbjai között 
mégis elsősorban lírája és Jacopo Ortis utolsó 
levelei dm ű regénye által nyerte.

Az irodalomtörténetek Foscolo művé
szete kapcsán általában annak klasszidzáló 
preromantikus jellegét emelik ki, s ezt nem
egyszer a költő vagy író romantikus alkatá
val hozzák  kapcsolatba. Úgy tűnik , a 
"klasszidzáló preromantika" kanonizálódó 
fogalma létjogosultságra tarthat számot, 
amennyiben Foscolo — a nagy előd, Alfieri 
hagyományait követve — maga is tradídót 
teremt a romantikus Manzoni és Leopardi 
számára. Nyugtalan személyisége, romanti
kus életútja számos szállal kötődik a napóle
oni korhoz, életm űvében m induntalan  
benne lüktet saját korának politikai esemé- 
nyd  iránti felelős elkötelezettsége.

3. A jelen kötet írásairól. Az Eötvös 
Klasszikusok sorozat 11. kötete a neves italia- 
nista, Madarász Imre gondozásában látott 
napvilágot. A könyvhöz írott bevezető tanul
mányában a debreceni irodalomtörténész a 
publikádó szerkesztési elvét a következők
ben foglalja össze: "E válogatás Foscolo leg
nagyobb m űveit tartalmazza: ha nem is 
mindet, de csak azokat." (14.1.) Úgy tűnik, a 
struktúra itt már önmagában is a Foscolo- 
életmű kimondatlan interpretádójaként ér
telm ezendő, a döntés bizonyos művek 
javára mások ellenében a kötetszerkesztő 
egyértelmű kritikai álláspontját hordozza 
magában.

Foscolót "az olasz irodalom élvonalába 
— így M adarász— lírája és regénye emelték" 
(uo.), a kiadvány maga is ezekből kíván rep
rezentatív összeállítást nyújtani. Helyet ka
pott így benne m indenekelőtt "az olasz 
Werthemek" is nevezett szentimentális énre
gény, a Jacopo Ortis utolsó levelei (Puskás Ist
ván ford.); majd szonettjeit tekintve három:

az Önarckép (Kosztolányi Dezső ford.), a Za- 
kinthoshoz (Jékely Zoltán ford.), illetve Az est
félhez (Alla sera) dm ű kis remekmű két ma
gyar tolmácsolása is. Foscolo két ódája kö
zül, melyek mindkettője egy-egy szeretett 
hölgy betegsége alkalmából íródott, az Óda 
barátnőm gyógyulásán cíművel (Simon Gyula 
ford.) találkozhatunk még itt. A kötet méltó 
lezárásaként olvashatjuk A síremlékeket 
(Berczeli Anzelm Károly ford.), amely óda
szerű filozófiai költeményként a Foscolo-líra 
főműveként kanonizálódott.

Jacopo Ortis utolsó levelei (1802) dm ű mű
vével Foscolo az első modem olasz regényt 
alkotta meg, amelyre észrevehetően elsősor
ban Goethe gyakorolt hatást Az ifjú Werther 
szenvedéseivel (1774,1778). Maga Foscolo le
vélregényének intertextualitását így értel
mezi: "Az olasz regényben vannak ugyan 
költői vonások, és a Wertherhez hasonlato
san kibontja egy gyengéd szerelem szenve
délyét, mégis a politika felé feszül, az a fő 
célja” (idézi: Világirodalmi lexikon. 3. kötet. 
Akadémiai kiadó, Budapest. 1975.). Valóban 
az önéletrajzi ihletésű Jacopo Ortis a szerelem 
és a szabadság hazafias motívumát kapcsol
ja szerves egységbe, érzelmi áradásait, gon
dolati reflexióit éppen ez a kettősség teszi 
motiváltabbá, átélhetőbbé. Lírából fogant le
vélregény ez a mű, amelynek sír- és hőskul
tusza valóban a preromantika sírköltésze
tével mutat rokonságot, s amely Kármán Jó
zsef Fannyjához hasonlóan az akkoriban Eu- 
rópa-szerte uralkodó wertheriádák népes 
családjához tartozik.

Ennek a lírai Foscolo-prózának motívu
mában s hangulatilag is folytatása A síremlé
kek (1807). A költemény a divatos angol, 
franda és német sírköltészet szellemében ar
ra az Itáliában 1806-ban érvénybe lépett na
póleoni határozatra reagál, amely egész
ségügyi érvekre hivatkozva elrendelte, hogy 
mindenkit egységesen a városfalakon kívüli 
temetőkben helyezzenek el. A klasszicista és 
preromantikus vonásokat egyaránt felmuta
tó m ű a síremlékekben az elmúlás és a hal
hatatlanság jelképeire talál rá, s a pesszi
mista alaphang ellenére is időtlen értékek 
apoteózisává válik.

4. Zárszó. Megkíséreljük végül a váloga
tás "üres helyeinek" interpretálását. Nem 
kaptak helyet a kötetben a drámazsengék, 
sem Foscolo értekező prózája. Fontos művek 
ezek is, de a szerző szempontjából nem a 
legreprezentatívabbak. Kimaradt ugyanak-

SZÁ SZI ZO LTÁN  

E zre d v é g i f o h á s z  
n a g y a p á m  s z á já b ó l
vigyázóm nézd
rászürkült rongyos telkemre a rabság
ín hús csont fáj 
éhes vagyok botor
imád feledtem 
csak sár a föld 
méreg a vizem
karcos bor nem áll asztalomon
asztalom térdem
rajta kenyérke
oly kicsi
becézem
a háborút túléltem 
születtek temettem 
reméltem
idők szele megfordul 
csak kisüt felettem a Nap 
de határ vágta el kertemet 
mezsgyéjén szögesdrót nevetett 
anyám elmúlt
meg az asszony s vele három gyerek 
templom körötti kis temető 
a túloldalon 
a szél átfúj néha 
néhány levelet
mit tehetnék
már csak üljek megszentelt napjaidon 

kint a parton
nézve forog alant a szutykos ár 
fűzfákon nincs madár 
a táj halott?!
imádkozom
ne leperjenek földre 
gondterhelt esték 
legyek halász 
mint a genezáretiek tették 
kik híveid lettek oly sokan

ne hagyj mostohán 
átok húzta drótok közt 
halni bután 
feléd csak feléd 
vagy maradni engedj 
rendületlenül
a szó hit nélkül kihűl

kor Foscolo A Gráciák című befejezetlen 
klasszicista költeménye, amelynek megítélé
se a kritikusok körében igencsak eltérő. Mint 
a Foscolo-líra csúcsát több irodalomtörté
nész A síremlékek fölé helyezi. A jelen kötet 
szerkesztője döntésével ez utóbbi javára ma
ga is határozott kritikai ítélet képviselője.

Meggyőződésünk, hogy a kötetben talál
ható írások értő, élvező olvasását még azok 
az apró technikai hibák sem fogják megaka
dályozni, amelyeket "a nyomda ördögének" 
valahogyan mégiscsak sikerült a könyvbe 
csempésznie. A Foscolo-szövegek hangulata 
a jóindulatú olvasót minden bizonnyal ma
gával ragadja, líraiságuk pedig mindannyi
unkat kicsit közelebb vihet az elfeledett érzé
kenység újrafelfedezéséhez, amely talán a 
mi Fannynkat is újra olvashatóvá teszi.

Eötvös József Könyvkiadó. Budapest, 
1997. (1151.)
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LÁSZLÓFFY CSABA

A fo g o ly  vacsorája
—  dagerrotípia —
("Elba szigetének  
királya")
A kopár éjjelek! Derülni kéne 

a kitisztult égnek legalább...
Amíg azok a gonosz vagy ár

tatlan lelkek visszajárnak, van 
amivel agyonüsse az idejét.

A béke. Nem gondolta volna 
— avagy mindig tudta?! —, hogy 
unalmas valami.

"Az én franciáim sohasem kí
mélték a vért! — Zavarja, hogy 
közelében ez az örökké fáradt, 
lusta testű nő (a tulajdon húga) 
alvás közben is folyton hörög. — 
Rossz a vére, sajnos, nem titok. 
Az igazi tiszta vér bőséggel öm
lött egész Európában, értem!". — 
Az orosz hómezőkre nem szíve
sen emlékezik, ott nemcsak a vér, 
a bátorság is beléjük fagyott, mi
e lő tt m eg a lv ad h a to tt volna. 
M egelégedéssel tölti el szívét 
még most is, hogy katonái nem 
tagadtak meg tőle semmilyen ál
dozatot.

H át akik m egfuto ttak?!... 
Agyonzsinórozott egyenruhás 
tábornokai! Van, am elyiknek 
gyenge keze elejti a kardot... vagy 
elhajítja (?). Ennyit ér a francia 
Gloire?

Mameluk testőrei itt, ezen a 
szigeten vajon ugyanúgy megfu
tamodnának, ha újabb alattomos 
veszély fenyegetné császáruk 
életét? (Pardon: Elba szigetének ki
rályáét! — ahogy a szigetlakok él
jenzéseiben el-elhangzik, az éber 
angol ágens urak gyönyörűségé
re.)

(Borsos pörkölt)
Itt különben — húgának kö

szönhetően, vagy inkább a Pauli
ne kedvében járva — egymást 
érik a fogadások. A csatában a 
császár erre nyilván kevesebb 
időtt tudott szánni. Mit számít 
az, hogy a meghívottak között 
sok a bárgyú alak, a közönséges 
tuskó és otromba fehérszemély; 
fő, hogy Pauline bágyatag moso
lyával Napóleon mellett üljön 
(még mindig ő, Borghese herceg
né a kedvenc, néha oly elragadó 
s a toalettjének nincs vetélytársa); 
nejét, Mária Lujzát hetekig várta, 
de ígérete dacára végül csak újévi 
jókívánságokra — búcsúsorokra 
telt tőle!...

A párolgó borsos pörkölt illa
tától a vendégek szeme felcsillan; 
Pauline sem ájuldozik, csak ép
pen ásít egyet. Bizonyára fino
mabb falatokra, ikrás salátára, 
tojásos velőre számított. De las
sacskán le fog szokni itt a szélső
ségek rő l, leg a láb b is  am i az 
étkezést illeti. Mert különben

nem találja helyét a szigeten, hiá
ba mondta fivérének, amikor el
kísérte ide, hogy mindig ilyen 
festői környezetre vágyott, erre a 
sziklás hegyi paradicsomra! Öt 
éve sincs, hogy felajánlotta volt 
Pauline-nak (aki, mint mindig, 
akkor is rossz közérzetére, meg
viselt egészségére panaszko
dott), költözzék be a Kis-Trianon 
kastélyba, ott van hely bőven 
egész udvartartásának. 0 , Napó
leon, akkoriban leeresztett füg- 
gönyű utazóhintójában járta a 
világot. Naponta többszáz leve
let kapott; végre a rég várt kurta 
válasz is megérkezett. "Olyan ez, 
mint egy elátkozott kastély! — 
hangzott Pauline nyafogó üzene
te. Nem lehet kifűteni!"

A császárnak nem sok ideje 
maradt a Kis-Trianon fűtésével 
törődni. De hitte, tudta, hogy 
lesznek, akik majd jobban érzik 
benne magukat.

(Háború a külvilággal)
Pauline egy ízben kivitette 

magát a homokos partra, hogy az 
öbölben ringatózó vitorlásokban 
gyönyörködjék, de a sziget kor
m ányzója azóta nem egyszer 
hallgatta fejcsóválva a hercegnő 
megjegyzéseit, hogy annyi vét
kük azért nekik, a Bonapartéknak 
sem lehet, hogy ebben az isten 
háta mögötti faluban kelljen leél
niük életük hátralevő napjait, itt, 
ahol a parasztok a latrinát az ut
cára öntik, és nem törődnek vele, 
ha bélsártól szagos a házuk fala.

A hercegnő sem fejezte be 
még a külvilággal folytatott há
borúját — igaz, egészen más 
fegyverekkel hadakozik és más 
célokért, mint bátyuskája, a fran
cia császár. Nem közönséges nő 
(azt legjobban, jaj, a hányszor sa
rokba szorított és felszarvazott 
férje, Borghese herceg tudja); 
mintha perverz örömét lelné ab
ban, hogy megbotránkoztassa 
valamivel a környezetét. Az még 
hagyján volna, hogy Napóleon 
hű emberét — Drouot táborno
kot, a Grande Armée "bölcsét" a 
hordszéke mellett gyalogoltatja, 
olykor napestig, a tervezett színi
előadás, a Szerelmi őrület egyik 
főszerepét is rá akarta tukmálni, 
ámde ekkora csúfságot egy vete
rán hős már nem bírna ki (a gene
rális kihallgatásra jelentkezett a 
császárnál s kifakadt előtte, hogy 
ő inkább elbujdosik, mintsem 
hagyja, hogy maskarába öltöz
tessék és sminkelt pofával kelljen 
kiállnia — tisztelet a kivételnek 
— e falusi csőcselékből toborzott 
közönsége elé!)...

Pauline a minap is papért 
küldte egyik flancoló inasát (ha 
nincs is akkora udvartartása,

mint Franciaországban volt, de a 
szépségét ápoló és öltöztető ud
varhölgyein kívül épp elég nad
rágot viselő semmirekellő lebzsel 
körülötte, akiket pont úgy megfi
zet, ahogy ez szokássá vált nála), 
szóval mikor a szentatya, akiért 
küldött, megérkezett, a herceg
nőt éppen fürdették; Pauline ld- 
szólt a selymes képű papocs- 
kának, hogy hozza be az oltárt és 
helyezze a fürdőkád elé. Aztán, 
miközben a szentmisét hallgatta, 
mert úgymond nagyon elérzéke- 
nyedett, a pap szavait mindegyre 
félbeszakította, és sóhajtozott, 
hogy ha rajta múlna, ezt a törede
zett csempéjű ócska kádat rég ki
dobta volna, ez a muszlinfüg
göny is foszladozik, folytatta, s a 
réseken át megmutatta habos 
vállát s piciny mellecskéjét; és hát 
Elba szigetén még a víz is túl 
nyers és kemény, nem olyan, 
mint Párizsban vagy Rómában. A 
pap inkább csak gesztusokkal 
adta a hölgy tudtára, hogy han
goskodásával zavarja a szertar
tást; mire Pauline felcsattant, 
hogy a szentatyának gőze sincs 
arról, mit jelent egy ilyen számű
zetés... és egyáltalán tudja-e, ki
vel áll szemben?! Váratlanul 
fölemelkedett a kádban, és anya
szült meztelenül közölte végső 
lesújtó érvét a vendégségbe hí
vott atyával: "A ver... a nagy csá
szár húga vagyok, Borghese 
hercegné!" Aztán elpityeredett. 
Vajon csak amiatt, hogy beszéd 
közben megakadt? Vagy inkább, 
mert érezte: ha a verhetetlen szót 
kimondja, egész viselkedésével 
nem csupán önmagát, de bálvá
nyozott fivérét is nevetségessé te
szi.

(XVIII. Lajos 
a Talma árnyéka)
Rendkívüli teljesítmény volt 

mégis — konstatálta Napóleon, 
miután jelentették neki az esetet. 
Az elbai "palota" (egy régi temp
lom, majd ideiglenes katonai rak
tár) főmarsallja, Bertrand ge
nerális legalább annyi megfigye
lőről gondoskodott, mint ahány a 
szigeten lézengő vagy megbúvó 
idegen alak a lemondott császár 
után kémkedett. Pauline-on ma 
is meglátszik, hogy Talma volt a 
mestere, nemcsak szavalni taní
totta. Napóleon előtt nem volt ti
tok, hogy húga, aki annyi elbi
zakodott, trágár, pénzéhes, in
diszkrét férfira pazarolta volt ér
zelmeit, valamikor a nagy szí
nész karjaiban kötött ki (ez a vi
haros szenvedély, tisztán korzi
kai, apai örökség nála, náluk!); a 
császár maga is felnézett Talmá- 
ra, s nem vette zokon, hogy az 
ideig-óráig Párizsban tartózkodó 
színész ma is leveleket küldözget 
húgának, melyekben hűségéről 
biztosítja az egész Bonaparte-di- 
nasztiát.

Ezt az immár baráti viszonyt 
csak a császár, a nagy szavak em
bere élte meg így.

Álmában félelmetes sirályha
dat látott, már nem is rajokban 
röpködtek, a végtelenből jöttek, 
elborítva az eget és az egész látó
határt. Szürkék, koszszínűek vol
tak, és pillanatok alatt össze- 
pettyezték vasalt fehér díszruhá
ját. Hangjuk olyan volt, mint a 
szitkozódás, a seregélyekénél is 
kellem etlenebb. N yom ukban 
mindent elöntött, beszennyezett 
a hordalék. "Ez az Ön műve! Ami 
hárommillió halott után maradt." 
Egy kimért hang szólt messszi- 
r<M. Talán hozzá. Talán egy Bour
bon volt...

Szemébe hulló hajfürtjét igaz
gatva, mintegy önkéntelen moz
dulattal hessegette el lelki szemei 
elől az új Lajos (XVIII.) árnyékát 
— az elhízott, podagrás öregem
berét, s elégedettséggel töltötte 
el, hogy mégis jól választotta 
meg az egyetlen magas embert, 
akit a művészek társaságában el
viselt.

Húga, mikor másodszor ér
kezett meg, most már nem futó 
látogatásra a szigetre, egy francia 
karikatúrát m utatott neki. "A bol
tokban dögivei árulják" — je
gyezte meg Pauline, és szinte 
övezettel bámulta meg a néhány 
vonalból életre keltett, babérko
szorút hordó Talmát, amint kezé
ben jogarral uralkodói pózokra 
tanítja császárát.

Napóleon bosszúsan fedezte 
fel magát a karikatúra sarkában 
állított pöttöm alakban, aki utá
nozni igyekezett tanítómestere 
mozdulatait... Az apró bosszúsá
gok császár-korában azonban 
mindig erőt adtak neki. Az el
szenvedett vereséget és lemon
dását követően viszont először a 
düh nem hagyta szenvedni iga
zán, utána pedig a félelem akadá
lyozta helyzetének világos és 
végleges megítélésében, vala
mint a józan elmélyülésben.

Voltak pillanatok, amikor az 
ujjai annyira rem egtek, hogy 
nem tudta kézben tartani a poha
rat, meg kellett hogy itassák. 
Vagy alig tudott nyelni, s vastag 
csíkban csörgött alá ajkáról a fo
lyadék, a bor.

("Micsoda szégyen! — mo
tyogta később tükörképének. — 
Nagy Péter a lovát vesztette el 
Fontainebleau-nál. Én egy egész 
országot — világot... Nem segít 
rajtam se imádság, se flastrom, se 
köpöly.")

Talmát a valóságban, Napóle
on jól tudta ezt, egészen más fá
ból faragták, m int m ondjuk a 
maga korában ugyancsak nép
szerű Dugazont, aki egykor Tal- 
mának volt a példaképe. Az ő 
anekdotába illő esete— még Első 
Konzul korában történt — a ko
mikussal, reméli, végképp fele-
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désbe veszett azóta. "Egy kicsit 
kikerekedett, Dugazon!” — szólt 
a színészfogadáson a házigazda 
bizalmaskodó hangján Napóleon 
az öreg komikushoz.

Mire Dugazon megveregette 
a ház igazda  pocakját: "Nem 
annyira, mint ön, apuskám."

Arról viszont mit sem tudott, 
hogy az öreg komikus a császár 
kegyence hírében álló Talmát, 
kedves madarára mutatva, így 
okítgatta később: "Nézze csak azt 
a szépecskét: vörös frakk, fehér 
mellény. Mennyivel méltóságtel
jesebben hordja fején a fehér 
csákót, mint a maga nagy barát
ja!..."

Hát még ha látta volna az 
osztrák tiszti uniform isban s 
orosz tábornoki köpenyben resz
kető Napóleont, akinek csak ál
ruhában sikerült megszöknie a 
haragos nép elől, különben meg
fojtották volna a nyüt utcán.

A mindig magabiztosnak is
mert császár 1814 áprilisában fél
recsapott csákóval, könnyezve 
lépett (Talma ezt szerencsére so
hasem látta!) a kanapéján dide
regve gubbasztó Pauline színe 
elé, aki zokogásban tört ki, s nem 
volt hajlandó m egismerni őt. 
Vagy legalábbis megölelni. "Ó, 
Napóleon! — kiáltott fel végül 
erőtlenül. — Mit tett ön magával 
és velünk?!"

Pauline szívében Talmának, 
ennek a híres és tehetséges férfi
nak minden újabb sora annyi év 
után is érzékeny, fájdalmas han
gokat szó lalta to tt meg. Nem 
m intha hűségesebb természet 
lett volna Talmánál, de hogyan 
lehetett volna végképp elfelejteni 
a csalódás és kiábrándulás végte
lennek tűnő napjait, midőn száz- 
egyszer is elismételte magában, 
míg végül szóról szóra megta
nulta búcsúsorait szerelmes tár
sának , aki hű ség e t esküdve 
hagyta őt magára. "Szerelmetes 
barátom — mélyedt szívébe nyíl
vesszőként a megszólítás —, el
hagytalak téged! Elszakadtam 
tőled, elváltam hosszú időre! Ó, 
milyen szörnyű áldozatra kár
hoztattál engem!"... Ahogy most 
értené: valamilyen kényszerítő 
körülmény íratta Talmával azt a 
levelet (vagy mégse, mert akkor 
nem ő, hanem mások kárhoztatták 
volna áldozatra, arra, hogy le
mondjon róla). Talán egy jól sike
rü lt szerep  végszavai voltak 
azok, miket a közönség kedvenc 
színésze akkor illatos levélpapír
ra rótt és elküldött neki, hisz cso
dálatosan hasonlítottak a Talma 
által megformált hősök szerel
mes monológjaira. A férfi így hát 
csak játszott vele?!...

(Angol kémek,
méregkeverők)
Talma hűségéhez azonban 

nem fér kétség, hajtogatta a csá

szár előtt Pauline. A szigetre ér
kezésekor inasai egyik ládában 
beporosodott, keretezetten fest
ményeket találtak egymásra zsú
folva. Köhögésroham vett rajta 
erőtt hirtelen, s irtózatosan kifül- 
lasztotta, de félt orvost hivatni, 
nehogy megint megcsapolja a vé
rét. Parancsot adott, hogy sem
misítsék meg az egészségére is 
káros, haszontalan mázolmányo- 
kat. De pillantása váratlanul ta
lálkozott a Talma tekintetével. A 
színész túl magas homlokára a 
művész keze hamis tincseket va
rázsolt, így akarván szépíteni a 
közönség bálványának kopaszo
dását; a festmény máskülönben 
befejezetlennek tűnt. Nem jutott 
eszébe a portrékészítő neve, de 
jól emlékezett rá, hogy egy angol 
lady örökítette meg az ő egykori 
szerelmét (valójában közös ideál
jukat).

"Egy frászt, még hogy Lady! 
— fortyant fel az anyja, aki foly- 
ton-folyvást császár fia életéért 
aggódott. — Londoni kém ez is! 
A jósnőm megmondta, hogy egy 
ilyen rosszfélének tesz köszönhe
tő, hogy a fiam Szent Ilona szige
tén fog meghalni!..."

A család különben ezekben a 
nehéz hónapokban sokkal egysé
gesebben reagált a nagyhatalmak 
döntésére és a császár kudarcára, 
mint Napóleon önkényes intéz
kedéseire és szeszélyeire a dicső 
időkben. Louis, a másik fivér ko
rábban azt írta a bátyjukról Pau- 
line-nak: "A lehangoló hírnév 
súlya alatt mindannyian öreg
szünk." Ennyi már elég volt ah
hoz (az öcsnek a tollából, aki 
szabad államban veszélyesnek tarot- 
ta bátyját), hogy kiváltsa az el
lentmondást nem tűrő császár 
méltatlankodását. Ellenséget lá
tott mindenkiben, vérrokonaiban 
is. Az osztrák titkosrendőrség he
ly e tt a francia posta  vezér- 
igazga tó ján  vett e lég tételt:

dorgálásban részesítette, amiért 
kellő cenzúra hiányában segít 
egész Európát beavatni a család
juk titkaiba.

Joseph Bonaparte, a császár 
bátyja épp a Talma tiszteletére 
adott ebédet Genfben, midőn a 
második fogás feltálalása közben 
egy hívatlan vendég robbant be, 
s a házigazda és Talma jóformán 
még magukhoz sem térhettek (a 
viharos hangulatot előidéző s 
meglehetősen viharvert állapotá
ban mutatkozó hölgy ugyanis az 
ország-világ előtt hírhedt, gyű
lölt ellensége volt Napóleonnak), 
Madame de Staél — mert őróla 
van szó — lihegve, el-elcsukló 
hangon jelentette be, miszerint az 
Elba szigetére száműzött fogoly 
ellen merénylet készül! Amilyen 
dühödt elszántsággal támadta 
eddig a zsarnok császárt, épp
olyan dühödt szenvedéllyel bi
zonygatta, hogy a gyilkos kezé
ben — ő már látja — ott a kés, 
amivel!... Ha nem hisznek neki, 
könnyen a merénylők cinkosaivá 
válhatnak.

Talma érezte, hogy a mindig 
szereplésre vágyó nőszemély fel
lépése ez egyszer több hiteles ala

kításnál. Lelkierő kell ahhoz, 
amire Madame de Staél vállalko
zott. (Meglehet, hogy máris csa
lódott a Bourbonok visszatéré
sében.) A deresedő, de még min
dig rugalmas testű színművész 
felugrott az ebédlőasztaltól, hogy 
lóhalálában induljon Elba szige
tére. Joseph Bonaparte azonban 
visszatartotta. "Kényes ügy... — 
súgta oda illusztris vendégének. 
— Nem szeretném, ha ön is bele
keveredne." Talán provokációra 
gondolt? Vagy inkább diszkré- 
tebb eljárásra.

Utólag beigazolódott, hogy 
M adame de Staél aggodalma 
nem volt alaptalan: Napóleont 
méreggel akarták eltenni láb alól; 
mintha sejtették volna, hogy ha

marosan újabb véres meglepetés
re készül. 1815. március 20-án 
visszatért a Tuilériákba. Hívei őr
jöngéssel fogadták, szinte ölbe 
kapva kézről kézre adták a még 
mindig nagynak látott kis em
bert.

(A boldogságra 
ítélt Európa)
Az Elba szigetére száműzött 

fogoly viszont egyelőre vágyál
mait ringatta (hogy visszafoglal
ja Párizst), de még főpincére előtt 
sem mert bizalmasan kitárulkoz
ni. "Pauline-ban azonban tökéle
tesen  m eg leh e t b ízn i — 
fontolgatta magában a fogság 
utolsó perceinek lehetséges vál
tozatait. — A hercegné egyből ki
gyógyul m elankóliájából, ha 
megkérem, hogy töltsön ópiu
mot az őrszemek borába..."

Vacsora közben kinn ömlött 
az eső. A lázongó elemek káosza 
nem nyugtalanította Napóleont. 
A forradalom védelmezőjének 
képzelte magát még mindig, mi
ért ne lehetne hát szövetségese 
minden, ami meg akarja változ
tatni a világot?!

"Alig várom, hogy a legújabb 
Bourbon is felhúzza a nyúltalpa- 
kat, és elfoglalhassam régi dolgo- 
zószobám at. Hogy boldoggá 
tehessem nemcsak a franciákat, 
de egész Európát" — szólta el 
magát az asztalfőn.

Pauline vakon hitt bátyuská- 
jában. Napóleon azelőtt való este, 
megtudván, hogy húga pár hét 
után már negyedik szeretőjének 
adott találkát a szigeten, ékelőd
ni kezdett a fréfinem ekkora pa
zarlásáról hallva, hiszen, mint 
mondta: "A hímvessző egyszerű 
lőfegyverét büntetlenül kipró
bálhatja bárki..." "No, no" — in
tette  ü tem esebb d iskurzusra  
Pauline. "De az agy lombikjában 
fölhevíteni valamit, ami minden
ki erejét próbára teszi majd — 
már sokkal kockázatosabb."

A vacsoránál sokkal unalma
sabbnak tűnt a társalgás. A man
gó- és banánültevényekről — 
nem titkos bosszúról vagy újabb 
háborúról — folyt a szó a főmar- 
sallal, két gárdatiszttel (átutazó 
angol úr aznap nem ült az asztal
nál). Napóleon feltűnően jó ét
vággyal e v e tt a friss  m ájas 
hurkából s a véresből; az anyja, 
Madame Mére nem mulasztotta 
el megjegyzést tenni, hogy túl
zásba viszi, megint baja lesz az 
emésztéssel. Napóleon bosszú
san állt fel, a zongorához lépett, 
és szokásához híven leütött né
hány billentyűt. Ugyanazokat a 
hangokat, m int m inden este. 
Nem induló-motívum volt, a csá
szár mégis katonás reagálást várt 
a társaság minden tagjától. Enge
delmességet.

A vacsora ezzel véget ért.
2000. március 5.

7



HELIKON

f íÜ É N V  M Ú M IA  161
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerk eszti:  
Fekete Vince 2000

SÁNTHA ATTILA VERSEI
A  h iá n y  k ö l tő i
Valami végleg elveszett, 
a hit, a cél, az elme kardja, 
vagy csak a ragasztó, 
mely az embert összetartja.

Mielőtt a költő szertehull, 
a szíve még fel-feldobban, 
s mivel az út elfogyott, 
irány az ősatomba.

A  játszmát így visszajátssza, 
a meccs másképpen pereg, 
a 6-3-ból az elejére 
egy büdös 0-0 lesz.

E g y  k a n c sa l v a l lo m á s a i
Ha elmondom, mi történt velem, 
el sem hiszitek talán: 
annyi évem alatt, nem is túlzók, 
csak szemem volt talány.

Tudjátok, a világból kettőt láttam, 
hegyet, vizet, füvet, fát, 
lent volt a föld. és fent volt a föld, 
a felső meg gravitált.

Nyilván néztem a kék eget is: kettőt, 
befödték jól a tér falát, 
és éjjel csillagfénynél olvashattam 
félszememmel, amelyik jobban lát.

R a zg le d n y ic a
Tudod, kedves, ma egyedül a semmi 
van egy vonaton, mely a setét 
jövőbe úgy hatol...

Ez lészen a bizonyosság, 
a kemény tény, a hard evidence: 
állunk rációnk ravatalánál, 
s az életre nincs licensz.

V a la m i h a l la t la n u l
é rd ek es  f e lé
Kicsike, látod, este van, 
bújnak a halak is bizonyosan, 
jössz felém hófehér ruhában, 
a kontraszttól látszik: fogott a nap.

Oly nehéz leírnom: 
bizony világít a hold, tükrözi őt 
(halak nem élnek benne, ám legyen:) 
a Szent Anna-tó.

Szabad romantikázni, kedves?
Nézd, a víztükör mellett 
setétlenek körben hamsok, 
és ni, inni is lejön egy hód.

Ám te prózai lélek: 
ruhád kacéran ledobod, 
s nevetve bele a vízbe, 
hogy elrohan a Panni hód.

Megfogtál, hódok sem ánek itt 
(csak medvék és farkasok), 
s én sem vagyok ily példátlan, 
csak bennakadt a szusz:

kijössz, hűvös, erős testeden 
vízcseppek miriádja csillog, 
elindul néhány lefelé, 
a bimbóról mintha leesne, 
ám végül nem válik él, 
sok-sok csóvás hullócsillag, 
utat tör magának valami 
hallatlanul érdekes felé, 
elnyeli őket a szőke bolyh.

Pontosítok teret nem, csak síkot értem, 
melyben az emberek rajzfilmfigurák, 
lebegett a felső, vagy csak ült 
földibb testvére nyakán.

így láttam életemben kétszerannyi 
Hetet és kétannyi halált, 
duplán döglött meg Japán is, 
ferdeszemű macskám.

Gondolom, nyaranta csak nekem tűnt, 
hogy a mező csupa mákvirág, 
s a pipacsok kétszeres illattal 
mutatták az útirányt.

Hát virágtermesztő lett belőlem, 
mindenki kertem csudájára járt, 
káprázatos volt a sok növény, 
és így kétszerannyi pénz is várt.

Szerelmemhez kötöttem életem: 
tudom, elkövettem a bigámiát, 
majdhogynem le is csuktak 
kancsalságom mián'.

Kezemmel kellett érintenem őt, 
hogy érzékeljem a csodát, 
a s á  hogyan testesül, 
és a lélek átjárja anyagát.

Szeretkezés közben észrevettem, 
belőlem is valami kiszáll, 
ismerni akartam az égi nőt, 
ki néz minket és felettünk áll.

mint kés a vajba, vagy mint 
térbe régen a garázs 
(mely állt ugyan) az udvaron.

Suhan velem a gondos ősz, 
a vonat visz, hogy merre, nem tudom, 
te meg én, és mi meg ők (mily banális!) 
akaratlanul változunk.

Megkérném önt, kalauz, 
ha egyszer majd megállunk, 
tegye e razglednyicát postára 
(a címzett: ki te voltál), 
miközben éveink, mint éjbe őz, 
a jövőbe úgy hatol...

Sipos László rajzai

A  s á r k á n y  id ő le g e s  
le g y ő zé se
Porszem a szemben, 
zavarhatsz, ennyi esélyed vagyon 
a végzettel szemben 
szelídítetlenül, tehát vadon.
Konokon állsz a homokon, 
mint leterített vadon.

Hetyke legény vagy ám,
a vadra lábad is ráteszed,
sőt visszaszólsz netán,
hogy elhiggye az eszed,
nem úr itt az or'szlán
(s hogy a sor legyen tiszta,
szólsz: "bocsán... azazhogy pardon").

De megszárad a végzésen a tinta: 
kiterítenek egy pádon.
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FRIED ISTVÁN

Vers-e (még, már), amit az ír úr ír?
(Töprengések Sántha Attila Az ír úr című kötete ürügyén)
Nem teszi könnyűvé a kritikus 

dolgát az 1999-ben második köteté
vel jelentkező, 1968-ban, Kézdivá- 
sárhelyt született Sántha Attila. 
Neve együtt említendő a Helikon cí
mű kolozsvári folyóiratban rovat
tal, legalább két oldallal rendelkező 
Serény Múmiákéval, ideológusa-teo- 
retikusa az Előretolt Helyőrség dmű, 
ritkán jelentkező folyóirat köré 
gyűlt csoportosulásnak, harcos ki- 
áítványszerzője azoknak a har
mincöt év alatti ifjakból álló erdélyi 
poétái gyülekezetnek, amely nem 
ismeri el magára nézve kötelezőnek 
az erdélyiség címkéjével ellátott iro
dalmat; amely a (felül)retorizált, 
(túl)stilizált verseszménnyel szem
ben a popularitás (nem kevésbé ne
hézkesen körülírható) irodalmát 
jelöli meg a hagyománnyal folyta
tott vitában lehetséges költői meg
nyilatkozásnak. Sántha Attila az 
Előretolt Helyőrség szerzője, az, aki 
anti-ideologikus ideológiát szegez 
egyfelől a küldetésesként artikulá
lódó költészetteória ellen, másfelől 
nem hisz, pontosabban: nem eléggé 
hisz abban a palimpszesztus-mód- 
szerben, amely (a "költőiség” őrző- 
jeként) a hagyománytörténésben 
beleszövi a maga költészetét a vi
lágköltészet szövedékébe, áttetsző 
maszkokat öltve, egyetlen költé
szetváltozatot sem elutasítva, szá
mosat az önmagáéba integrálva.

Nem teszi könnyűvé (nem a be
sorolást, nem a jellemzést, hanem) 
az értékelést Az ír úr kötet: hiszen 
avantgárd jellegű kiáltványt jóval 
könnyebb az irodalmi-kritikai kon
textusban minősíteni, mint az e ki
áltványoktól inkább eltérő, mint 
azok igényét beteljesíteni törekvő 
verseskötetet, amelyben ugyan he
lyet kaptak egy költészeti új-popu- 
laritást (e terminusra feltétlenül 
vissza kell térnem) az első, folyóira- 
tos megjelenésükben illusztrálni 
látszó költői megnyilatkozások, ám 
ugyanezek a versek "saját" kötetbe, 
a köteten belül tárgy- és részint mű
faj meg modalitás szerinti ciklusba 
szerveződve, nem egészen igazol
ják az "elméletileg" megfogalma
zott, olykor transzközépnek (tehát 
sem posztmodemnek, sem poszt
magyarnak, sem modemnek, sem 
tradicionálisnak) elgondolt, de a 
közös nemzedéki jelentkezés óta 
széttartó költészetfelfogásokat. 
Mert míg az avantgárd-formájú ki
áltvány, "fiktív" levél eredeti helyén 
a másfajta megszólalás retorikáját 
érvényesítette, itt e retorika fő funk
ciója inkább a keretbe foglalás, a 
kötetté szervezés megalapozása, 
hogy e megalapozódás után a kö
tetszerző megfelelhessen azoknak 
az elvárásoknak, amelyeket koráb
ban maga fogalmazott meg.

Két szempontra szeretném föl
hívni a figyelmet::

1/ A Serény Múmiák jelentkezé
sét Szőcs Géza és Kovács András 
Ferenc "hagyománytörése" tette

(legalább részben) lehetővé. Ők vol
tak azok, akik a leghatásosabban 
kérdőjelezték meg a két világhábo
rú között a kritika szerint érvényes
nek bizonyult, azóta már kanoni- 
zálódott erdélyiség költészeti, lírai 
változatát. Szilágyi Domokos tevé
kenységét, "külön útját" jó darabig 
nem látszott tudomásul venni sem 
a kritika, sem a költészet, Cs. Gyí- 
mesi Éva kiváló monográfiája volt 
szükséges ahhoz, hogy e poézis 
korszerűségére és továbbgondol- 
hatóságára fény derüljön.

2 / A műfaji átrendeződés, iro
dalom és nem irodalom (vagy nem 
irodalomnak tartott) értelmezése, e- 
lemzése lényegében jóval inkább a 
költészet gyakorlatában, mint el
méletében ment végbe. Gondoljunk 
arra, hogy például a képregényről 
ma sem rendelkezünk korszerű 
monografikus feldolgozással, de 
Rejtő Jenő vagy akár a magyar ka
baré irodalmi-kritikai analízise 
szintén várat magára, beleértve 
Molnár Ferenc és Karinthy Frigyes 
karcolatai, "újságírás"-a nyelvi for
dulatainak feltárását. (Karinthy Fri
gyesről egyébként Halász László 
igen fontos könyvet írt!)

Mindennek következtében a 
"régi magyaros" kutatás felől érke
ző felhívást a populáris és az arisz
tokratikus "regiszter" megkülön
böztetésére, szembesítésére, értéke
lésére lényegében hagyta elcsenge
ni a kortárs kritika, annak ellenére, 
hogy Bahtyin "kameválelméletét" 
unos-untalan, sőt: reflektálatlanul 
idézi, mégsem számolt olyan jelle
gű, az irodalom fogalmat alapvető
en újrahatározó átrendeződéssel, 
amely pusztán a szüntelenül újra
íródó kánon módosulásait vizsgál
ná, hanem az irodalomrendszer 
gyökeres átgondolását szolgálhat
ná. Ennek következtében (számom
ra) nem egészen világos, hogy 
kortárs kritikánk mit ért arisztokra
tikus és/vagy populáris regiszte
ren, azaz tudomásom szerint a 
kritika nem lépett túl a tematikai- 
modalitásbeli elemzésen, és jórészt 
elhatárolódott az irodalomfogalom 
újradifferenciálásának igényétől. 
Hiszen nem pusztán a szókincs vál
tozott, vagy verstéma lett-lehetett, 
ami korábban nemigen; aligha le
hetne a regiszterváltásnak immár a 
kritikai beszédben is jelentkező mó
dozataira szűkíteni az irodalom 
"popularitás"-át. Mások mellett ép
pen a transzközepesek sürgetik a 
radikális újragondolást, kiváltkép

en Sántha Attila törekszik arra, 
ogy az irodalom alsóbb régióiba, 

például a szórakoztató irodalomba 
száműzött műveket-életműveket 
(elsősorban Rejtő Jenőét) a maga 
módján kanonizálja, "irodalmi" ér
tékeiket kimutassa.

S itt válnak el az utak egymás
tól. Hiszen az obszcenitásig hatoló, 
az ad absurdum stilizált szövegkö- 
ziségben jeleskedő beszéd nem fel

tétlenül írja át a "general dicendi"-t; 
hiszen már Kazinczy Ferenc is han- 

oztatta — antik retorikákra hivat- 
ozva —, hogy minden szó a maga 

helyén megfelelő, igaz, a műfaji hi
erarchiát továbbra is megőrzendő
nek vélte. Hogy a műfajhierarchia 
szétesett, s az óda vagy az elégia új 
tartalmakat kapott, s a kutatás már 
XIX. századi versekről szólva is ele- 
gico-ódát emlegetett, feltétlenül fi
gyelemre méltó, talán a nemzeti 
klasszicizmus olykor merev rend
szerét oldotta, ám jórészt továbbra 
is magasan értékelhetőnek sugallta 
a XIX. századból öröklött versesz
ményt, rész és egész jól áttekinthető 
viszonyát. A deretorizáltság, alul- 
stilizáltság a kortárs magyar (és 
nemcsak magyar) líra (és nemcsak 
a líra) olykor a modorosságtól sem 
egészen mentes jellemzője, mint 
ahogy ennek látszólag alternatívája 
egy olyan jellegű bricolage-techni- 
ka, amely előd szöveg(világok) tö
redékeiből építkezve létesíti he
lyenként (túl)stilizált "poézisét": azt 
a viszonyt tematizálja ez a költé
szet, amely a jelen és a múlt szöve- 

eit látja egybe, egymásra. Önnön 
öltői világa lényegében a múlt köl

tészetének átszerkesztése, arra való 
reflexió, netán olyan "poézis" újra
írása, amely legfeljebb lehetőségei
ben jött létre a múltban.

Sántha Attila nem ebben a vitá
ban vesz részt, maga generál egy 
másik vitát. Az ír úr két ciklusában 
kanonikussá kíván avatni olyan 
megszólalási módokat, olyan költé
szetváltozatokat, amelyek a ma
gyar irodalomban még kísérletként 
sem igen voltak jelen sem az eszté
tikai-kritikai gondolkodásban, sem 
az elfogadott, méltányolt költői 
gyakorlatban. Az egyiket (ideigle
nesen) tájnyelvi költészetnek lehet
ne nevezni, a másikra még ideigle
nes terminust sem tudok találni: a 
ciklus címe Kemál és Amál (szado-má- 
nia), s olyan beszédben artikuláló
dik, amelynek a primitivitás, a di
lettáns szólás imitálása, versszerűt- 
len vers a jellemzője. Mindkét cik
lus, majd az utóbbi változataként a 
következő kettő a Sehonnan vers és a 
Térszűkület az/egy új-popularitás i- 
rodalomba emelésére tesz kísérle
tet, pontosabban szólva: kihasz
nálja az irodalomba emelés külső 
körülményeit (kötetbe, ciklusba 
szerkesztés, az intertextualitás egy 
formája, verssorokba tördelt versek 
stb.), hogy irodalom és nem-iroda
lom között szétmossa a határsávot, 
s a maga, közel sem primitíven 
megalkotott, olykor szerfölött ösz- 
szetett popularitás-igényét érvé
nyesítse. Már így előlegezve a be
mutatást: teszi ezt Sántha Attila a 
kortárs lírában tapasztalt ironikus 
módon, nem annyira regisztereket, 
mint inkább szociolektusokat vált
va, kétségbe vonva külső (irodalmi, 
regionális, grammatikai) elvárások 
jogosultságát, miközben mottókkal

jelölné ki a kritikusi tájékozódás i- 
rányát: Kukorelly Endrét idézi, és 
beat-együtesekre hivatkozik, mint 
aki/amelyek részint előszövegül 
szolgálnak, részint jelzik azt a kul
túra- és nyelvfelfogást, amely a 
Sántha-versekben versalakot kap.

Ami megtévesztő lehet: a kötet 
borítóján található név nem feltét
lenül a versek beszélője, és nem el
sősorban azért, mivel meglehető
sen eltérő nyelveken szólalnak meg 
a ciklusok lírai-elbeszélői énjei. A 
kötet hátsó borítóján feltehetőleg 
mégis a szerző adja a köteteim és a 
kötet értelmezését, tónusában az ír 
ú r— úr ír' pólusok" között imboly
gó jelentés mozdul el a hagyomá- 
nyozottól, hogy bizonytalan
ságban hagyjon: ön- vagy versmi
nősítése, a versek beszélőinek jel
lemzése miféle "odaértett" olvasó
val számol. "Csakhát így, ebben a 
formában, ez olyan gügye (ti. a föl
jebb említett jelentés-elmozdulás, 
amelynek szórendcsere a generáló
ja F. L), meg senkit sem érdekel." 
Mintha a klasszikus retorika capta- 
tio beneoolentiaejét (a jóindulat meg
nyerését) fordítaná visszájára az 
önértelmező, aki a gügye és érdek
telen (ön)minősítéssel korántsem 
arra törekszik, amire törekednie 
kellene vagy illenék egy megszo
kott kötetszerkesztési metódus 
szerint: az önkanonizációra, elfo
gadtatásának előkészítésére, iroda
lomba való besorolhatóságának 
meggyőzésére. A hátsó borító alján 
két sorban teljesen szabályosan so
rakozik a szerző neve, születési é- 
ve, helye, előző (első) versesköte
tének címe, kiadási éve. A kötetbo
rítók tervezője azonban csak il
lusztrátor, a "szövegek" valószí
nűleg a szerzőtől származnak, aki 
egyfelől azt állítja, hogy amit köz
read: nem irodalom, másfelől 
azonban azt, hogy valamiképpen 
irodalom.

Továbbá megtévesztés: semmi 
sem az, aminek gondolható lenne. 
A tájnyelvi költészet (szemben pél
dául a német nyelvterületével vagy 
a szlovénével, különös tekintettel 
"Prekmurj" költészetére) a magyar 
irodalomban sosem nyert igazán 
polgárjogot Ismeretes, hogy Petőfi 
Sándor sem tudta teljes mértékben 
legitimálni ide vonatkozó kísérle
tét, kuriózum maradt mind a mai 
napig a Petőfi-életműben, Móricz 
Zsigmond Rózsa Sándor-dilógiájá- 
nak kevéssé sikerült tájnyelvisége, 
Kodolányi Jánosnak archaizálást 
szolgáló próbálkozása nemigen ta
lált követőre, még kevésbé kritikai 
befogadásra. Talán a magyar iro
dalmi nyelv történetében lelhetünk 
választ a kérdésre: a tájnyelvi köl
tészet miért nem honosodott meg, 
miért nincsen legalább egy olyan, 
XIX—XX. századi lírikusunk, aki 
tájnyelvi lírája következtében ka- 
nonizálódott volna. Kazinczy Fe
renc megrótta Csokonait debrece
niességéért., Berzsenyit dunántúli- 
ságáért, Verseghy Ferenc szolnoki- 
as "hajlításai" ugyancsak kivívták 
azok haragját, akik az egységes, 
normatív magyar irodalmi nyelv

» » >  folytatás a 10. oldalon
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HELIKON
» > »  folytatás a 9. oldalról
kialakítását erőszakolták keresztül. 
S bár nyilvánvalóan akad különb
ség különféle tájak poétái között, a 
pannoniaiság vagy alföldiség ko
rántsem kétségen kívül vagy min- 
denekfölött (táj)nyelvi természetű. 
Ellenben a túlzottnak minősülő táj- 
nyelviség hamar bélyegeztetett 
meg provincializmusként, ily mó
don nem lehetett esélye a kanonizá- 
lódásra. Sántha Attila félreteszi e- 
zeket az irodalmi nyelvi vitákat, és 
kötete első ciklusában tájnyelvi 
verseket és három levelet közöl. S 
bár aligha akad olyan kritikus, aki
nek ne kellene tájszótárakhoz nyúl
ni (értesülésem és búvárkodásom 
szerint még Szabó T. Attila Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tarában sem tu
dunk minden, itt előforduló szóra 
rálapozni), ha érteni akarja Sántha 
szövegeit, így kompetenciája már 
olvasása előtt kétségbe vonatik, a 
helyzet mégsem egészen reményte
len: olyan paradox szituációba na
vigál a ciklus, hogy nem feltétlenül 
igényli a szó szerinti értést, a ciklus 
beszélői (megnevezve: Székely Árti 
és szeretője, Kovács Rózsi) nem a 
vájt fülű olvasóval dialogizálnak, 
hanem azzal, aki hajlandó velük 
játszani. Méghozzá azt, hogy egy 
feltételezett regionalitástól függet
lenül (és itt nem a diglosszián van 
a hangsúly) a regiszterváltó (vers) 
beszédnek lehet jellemzője az egy 
nyelven belüli többnyelvűség: a 
provinciálisnak ható és a "nagyvilá
gi" (a computer-korszak megannyi 
terminus technicusa), a naiv és az 
elvont elméleti, a szándékoltan pri- 
mitivizáló és az erre a primitivizáló 
modorra ironikusan rájátszó. Más
képpen szólva: a bevezetőben, Kál
mán C. Györgyhöz, Pomogáts Bé
lához, "valamint" Göncz Árpádhoz 
címzett levélbe csempészi Sántha 
Attila ”beszélő"-je(?) Sántha Attila 
irodalomesztétikáját, amely csak 
annyira az övé, amennyire a kötet: 

1/ Egy Zsófia nevű hölgytől 
hallotta Zajzoni Székely Artimon 
("Határőr és Polihisztor, valamint 
szabadidőben Őstermelő és D. J"): 
"A költészet végveszélyben szen
ved, mert már nem populár, csak 
egy-két eltévedt lovas száguld ver
sekért a hírlapárushoz". Maga is ta
pasztalta, hogy a szerzők nemigen 
törődnek az olvasókkal, "inkább 
szekírozzák őket" — "intemacio- 
náltextus"-aikkal. Erre Edward W. 
Said válaszát közli, miszerint:

2 / "Ezt a nézetet nemcsak azért 
ellenzem, mert a szövegek egysze
rűen a világban vannak, hanem a- 
zért is, mert mint szövegek magu
kat helyezik el a világban."

A bevezető levél, majd az első 
vers még óvatosan adagolja a táj
szavakat, annál inkább adja ennek 
a ciklusnak "irodalmi" szótárát. 
Igen óvatosan írom le kulcsszóként 
a játékot, amely ebben az esetben 
inkább a kortárs líra néhány eszkö
zének parodisztikus fölhasználásá
ban érhető tetten: a szólásszerűen 
használt "vendégszövegek", más
honnan való közismert szintagmák 
beillesztése egy tudatosan primiti
vizáló, ám helyenként a jelen tárgyi

világára utaló, más szociolektusból 
származó szövegbe. A följebbi idé
zetekben tematizálódik egyfelől a 
megváltozott író-olvasó kapcsolat, 
másfelől a szövegiség világléte, ily 
módon a "felettes"-nek bélyegzett 
kritikai beszéd és az önautorizáló, 
azaz önnön világszerűségét létre
hozó szövegek viszonya. Székely 
Árti versei ehhez vázolják föl a 
megszólalás keretét, deszakralizál- 
va kultikus sorokat, majd tájnyelvi 
versbeszédükkel a székely népköl
tészet balladaszerűségén ironizál
nak. Az előbbi versnyelvre legyen 
példa a Székely Árti 1 napja első 
versszaka:

Sem rokona sem kapcája 
nem vagyon én tinéktek, 
végigmegyek a faluban, 
integet a tinédzser.
Az utóbbira hozott példám az 

Iszkiri a guruzsmás berbécs elől című 
versből való, s már a dm is, akár a 
vers egész hangulatában, szóalak
jaival az e tájnyelvben járatlan olva
só előtt a halandzsavers benyomá
sát keltheti. Ezt a "jelentés'-tulajdo- 
nítást sem lehet teljesen kizárni az 
értelmezések köréből, meg azt sem, 
miképpen úgy is olvasható, mintha 
valaki idegen nyelvet tanulva isme
retlen szavakkal és ismerős toldalé
kokkal találkozna, és nem lévén 
szótára, sejtené is, nem is, miről van 
valójában szó. Ugyanakkor a szé
kely költészettel kapcsolatos isme
retei (Kriza és a Vadrózsák, Tamási 
Áron elbeszélései, Nyíró József né
hány munkája, folklórgyűjtemé
nyek) az említett tragikus látás 
(balladaszerűség) irányába tájé
koztatja. Sántha tájszólásos versei 
meglehetősen morbid történetek, 
akár groteszknek is fölfoghatok 
lennének, erre a megállapításra vi
szont a Kemdl és Árnál ciklus kész
tethetne. Mindezzel Sántha Attilá
nak olymódon sikerül elbizonyta- 
lanítania (kétségek közé taszíta
nia?) olvasóit, hogy vers és befoga
dója viszonyát nem a megszokott 
formában gondoltatja újra. A lírai 
én-elbeszélő egy a túlnyomó több
ség számára ismeretlen nyelvbe, 
nyelv mögé rejtőzik, így a törté- 
nés(ek) részletei feltáratlanok ma
radnak, nem kevésbé nyer az olva
só információkat a költőiség termé
szete felől. Ugyanakkor (tudato
san? nem tudatosan?) mozgósítja 
történeti ismereteit, amelyekből 
ugyan messzemenő következteté
seket nem vonhat le, de amelyek 
analógiás gondolkodásának eset
leg segítségére lehetnek. Termé
szetesen az analógiás gondolkodás 
legfeljebb műfaji rokonulást téte
lezhet, és a kötetben betöltött funk
ción töprenghet el:

Viritt künn a Fehérmartok, 
Máris alatta pusmog,
Ahajt jő egy berbécs,
Szarva mint egy bünagy szu

rony,
zákhányos szemeiben guruzsma, 
vajon hol á dühüben volt. 
Megijedt erre Máris erőssen, 
karincáját essze-vissza lepeselte, 
s a berbécs guruzsmája elől 
iszkiri Peselneknek.

Amit a Székely versek olvasója 
sejt, hogy tudniillik a "regionalitás” 
csupán (nyelvi) rejtőzködés, illető
leg a végsőkig leegyszerűsödés va
lójában egy összetett látásmód 
elleplezése, arra a Kemdl és Amál 
"populár" előadásában ráismer a 
verstelenítő, költészeti emlékeket 
nem egyszer szándékoltan olcsó 
szó-versjátékokban feloldó eljárás 
műhelytitkaira. Belelát egy, a kor
társi triviális, "populáris" írásbeli
séget és/va0y  látványosságot át
ható metodikába. S teszi ezt a ciklus 
elbeszélője lecsupaszítva, versde
korációtól megfosztva, a megszóla
lásnak minél alacsonyabb "regisz
teréig" lehatolva. Ami azonban fel
tételezhető: a ciklus nem a populá
risba sorolható "líra" példatára, ne
tán változat-ajánlata, hanem úgy 
újpopularitás, hogy a populáris "re- 
giszter"-be besorolt szemlélet, be
széd, "műfaj" travesztiáját adja. A 
ciklus egésze annyiban emlékeztet 
a vásári képmutogatókra, hogy 
egy-egy jelenetet merevít ki, benne 
történetdarabot foglal össze, több
nyire az újságok utolsó lapjára, a 
bűnügyi rovatba tartozó esemény
ről szóló, töredékes beszámolót. A 
címként jelzett Kemdl és Amdlból a 
szó- és nyelvi játékokra következ
tetnénk; ez azonban (ismételten) 
nem a várt módon valósul meg, ha
nem a verssszövegekbe vont non- 
szensz-elemek mellé integrálja a 
túlontúl ismert vendégszövegeket, 
így azáltal oldódik a szövegek kö
zött támadható feszültség, hogy e 
képmutatogatós, "képregényes" 
modor felszívja a vendégszövegek 
képi energiáját; semlegesíti, mivel a 
travesztia jellegénél fogva beszéli el 
a maga szókincsével a fentebb stíl
ben valaha elbeszélt történetet. Itt 
azonban egyik történet sem beszé- 
lődik el, a "műfaj"-nak megfelelően 
kivágatokat kapunk. Ez a verssze- 
rűtlen, töredezett szöveg imitálja a 
verset, anyaga a szólásoktól József 
Attiláig, Arany Jánosig terjed, a 
"szado-mánia" alcím a horror műfaj 
népszerűségére rájátszva, annak 
vásárian primitív és keresetlen vál
tozatát adja. Ugyanakkor nem kí
ván másnak látszani, mint ami, az 
alcím eligazítását követi, hogy 
nemcsak a fentebb stílű történetet 
travesztálja, hanem a történet
mondást egyáltalában: leegyszerű
sítve, az epizódokat, a kitérőket 
mellőzve számoljon be az egymás
ra rímelő versszereplők "szado-má- 
niá"-járól. A képmutogató(?) hol 
egyes szám harmadik, hol egyes 
szám első személyben számol be 
tudomásáról, amelynek hiányairól, 
bizonytalanságairól a ciklus utolsó 
verséből értesülünk. Érthetjük ezt 
olyképpen, hogy a ciklusban elbe
szélt kis-elbeszéléseknek nincsen 
tanulsága, a történet ugyan lezárul, 
de nem bizonyos, hogy így történt, 
sőt, a vers-lét is némileg megkérdő
jeleződik, mivel a nyomatékosnak 
szánt záró versszakban csak jóin
dulattal fedezhetjük föl az asszo- 
nánc nyomát, az előző versszak 
x-a-y-a rímelésével (asszonáncá- 
val) szemben. A végső lezárás a tör
ténettől vett búcsú, amely nem 
mellőzi a groteszk elemet, hiszen a

személyes megnyilatkozásból vá
ratlanul vezet vissza a ciklus törté
netébe. Az idézet sorainak üteme
zése a költészetben kevéssé gyakor
lott "előadó" versbeszéde szerint a- 
lakul:

Zúg az éji bogár, de már 
nem megy fejjel a falnak, 
s hogy nem értek semmit, 
csak ez zavarhat.
Nem tudom, nem tudom, 
hajtogatom egyre,
Kemdl és Amál, 
nyugodjatok békében.
S bár eszerint a történet a végére 

ér, ez korántsem jelenti azt, hogy 
először ért a végére. Hiszen a befe
jező két sor már az Én mentő vagyok 
í.-ben felbukkant. így nem a krono
lógia zárt rendje szerint mutogat- 
tatnak a képek, jóllehet nem telje
sen önkényesen, hanem eseményt 
és emlékezést váltogatva. Mint a- 
hogy az egyes szám első személy 
kiléte sem minden esetben bizo
nyos, az elbeszélő nem feltétlenül 
egy és ugyanazon személy. Nem 
szól egyetlen elbeszélő (képmuta
tó) léte mellett, hogy az elbeszélés 
modalitásában nincsen változás; 
viszont olykor csak a "szado-má
nia" trivialitása kap hangot, sem 
Kemál, sem Amál nem jelenik meg 
a versben. A több ízben kimondott 
nem tudom mindenképpen "hiteles" 
kijelentés. Mint ahogy a vendég
szövegek "travesztálva" hitelesítik 
a címet kibontó történetet, ezt lát
juk például a Dunának, Oltnak egy a 
vére dmű versben, vagy az Amál a 
siralomházban címűben, amelynek 
kezdetét érdemes idézni: "Oránból 
jöttél, nem virággal, /  feleseltél a 
jóanyáddal..."; találunk olyan szö
veget is, amely az új-populáris szö
vegnek megfelelő létmódot szövi a 
versbe, az operettsláger sorait csat
tanóvá alakítva, miközben megje
löli a vitapartnert — az akadémiai 
tudomány "nyelvművelésé"-ben. A 
tudományom szöveg travesztiája u- 
gyan csak utalásszerűén jut hely
hez, nem is a versben, hanem láb
jegyzetben (tudományos appará
tus!), mivel a "főszöveg"-ben nem 
férhet el az autotematizáció. A vers 
"nyelvújítása" a lábjegyzetben sze
replő koholt analógiával "igazoló
dik", s így az autoriter tudomá
nyosság is bevonódik a travesztiá- 
ba. A vers és a lábjegyzet együttese 
nem kevésbé utaí a kortárs költé
szet némely drabjára, amelyben el
idegenítő efektusként térít el a 
líraiság hangulatiságától. Itt erre 
nincs szükség, hiszen— mint a cik
lus más darabjában — a depoétizá- 
lás következtében az említett új
popularitás kizárja a versből a ha
gyományos értelemben vett líraisá- 
got. Az önnön szavait értelmező 
elbeszélő saját elbeszélését véli két
ségek fölött állóvá tenni azáltal, 
hogy két ízben is kiszól a versből, 
"szakmai”-ként előadva naiv nyel
vészkedését.

A z  akcibildes Kemál 
Kicsoda hát Kemál?
Lelke mint a tűznek, 
ő az, kit az asszonyok 
kegyelnek meg űznek.

10



X

Kemál néha sportol, 
de még nem becjibild, 
karján a tétova 
legújabb akcibild.
Kemál kemény legény: 
a ruhához neki Árnál kell, 
ezt 6  sosem felejti el, 
mert gyors az élet.
Ennyi kérdés(esség) után ad- 

hat-e még valamit a következő két 
ciklus? Ami a leginkább szembetű
nő lehet: nem bukkanunk közvetítő 
médiumra. A Sehonnan versben a 
leginkább a költészetre látás, a köl
tészetfelfogás áttételesen is szemé
lyes aspektusairól igyekszik 
versbeszédet közölni. A térszűkü
letben főleg (tematikailag) szerel
mes verseket találunk. Mindkét 
ciklus azonban a kétség verseit tar
talmazza, a vers beszélője nem elbi- 
zonytalanít, a maga elbizonytala
nodását rója versbe, a cinizmusig 
hatolóan ironizál, hogy ne kelljen 
vallomásos lírát művelnie, megkí
sérli, hogy mellé-beszéljen, aztán 
valamiképpen mégis csak sor kerül 
a versre, még ha önnön magától 
eltávolítóan is. Gondosan vigyáz 
arra, hogy ne érzékenyüljön el, pe
dig olykor nagyon is arrafelé tart a 
beszéd. A költészetben-lét a beszélő 
számára túlságosan patetikusnak 
tetszik, ezért — ha mással nem — 
szófacsarással irányítja más vá
gányra a versmenetet. Ennek a cik
lusnak nincsen, nem lehet derűs

Eillanata, itt a játék helyett keserves 
üzdelmet kapunk (feltehetőleg) a 

versért, a szóért, a vers révén meg- 
képződhetőí?) létért. Az éj angyala 
nem elsősorban a kozmikus (ott)- 
hontalanság verse, hanem evvel 
párhuzamosan a verskeresésé is; a 
versléthez eljuthatás problematizá- 
lódik, hiszen ahhoz, hogy létre jöj
jön a vers, az a világ is szükséges, 
amely ebben a versben fogható csu
pán át. A verset záró elidegenítő 
effektus, az akár ironizálónak is ért
hető jelző jelenti a jelenségre ráis- 
merés komor meghittségét:

Mióta a verstől nem 
tőled félek éjszaka.
S ha eljön az éj szaka 
ágyból kelek és haza
megyek hol még nincsenek 
emberek sem haza 
csupán virág illata 
az illatban meg ott lebegsz 
halál híres angyala.
Értéke fosztott-foszlott világba 

kalauzol a vers. Két írásjel tagolja, 
az első két sor bejelentését így kije
lentésnek foghatjuk föl; s hogy mi
től fél valójában a vers lírai hőse(?), 
csak az utolsó sorban tetszik ki, a- 
melyet szintén pont zár le. E két-két 
sor eszerint egymással párhuza
mos, ami közöttük elterül, az a vi
lág. Mind az első rész, mind a záró

Easszus megleli módosult vonat
ozását a középső részben, az éj

szaka felbomlik, a határozóraggal 
ellátott főnév: illatban megszemé- 
lyesedik, miután az "illata" már elő
legezte megjelenését. E szigorú 
szerkesztés a megkettőződöttséget 
ellensúlyozza; s bár a világban, sem 
térben, sem időben (éjszaka, ágy

ból, haza, majd megint haza, talán 
más jelentésben), nem lehetséges a 
meg/elnyugvás, a verskezdő két 
sor a központozás elmaradása mi
att fokozottan többértelművé vál
hat, mind a "verstől", mind a "nem" 
után állhatna írásjel. Bármiként ol
vassuk: a vers a versvégi ponttal 
megteremtődik ugyan, de a fenye
getettség sem múlik el, ekképpen a 
vers sem védelem. Ezt látszik erősí
teni a ciklus több darabja, sorban 
mindjárt a következő, beszédes 
címmel (Egyszer már véget ért): "s 
mégsincs mivégre, /  miről, hol és 
kivégett /  szól a dal”; nem kevésbé 
ez a szorongás köszön vissza a Jó- 
szef Attilát és Baka Istvánt idéző 
Ettől féltem, ettől soraiban; a Nem 
sokat, de ütem első versszakában a 
nyelvi destruálás vonja vissza a 
vers tragizáló mozdulatát:

Féltem mindig a verstől, 
felfalja egyszer a testem.
Mindig csak módjával 
írni, nem túl személyesre, 
s ha vad túlságosan 
jönne, retir azonnal.
Ami marad, a töredékeire hul

lott (vers)univerzum, versdarabok 
innen-onnan. Jéték ez? A torzult 
idézetek a századelős szétesettség- 
élményt (Adyét, Rilkéét) szembesí
tik korábbi (Csokonai: Magyar! 
Hajnal hasad...) és későbbi (József 
Attila) szövegekkel, hogy versem
lékezet egy trivializálódott szöveg
gé integrálódjék. Kihasználva a szó 
homonímáját úgy ad "költészettör
ténetet" a beszélő (Csokonaitól 
Sántha Attiláig), hogy még a trivia- 
lizálódott-depoetizált szövegkör
nyezetben sem felejtődik el a 
mindig változó, mindig új okoktól 
fennmaradó létélmény.

Magyar! Hasad
I.
Magyar! hasad 
ha nagy
hasadsz.
II.
A nagykabát is aluszik, 
máma még hasadsz tovább,
Kisbalázs.

III.
Máma még.
Nem ittunk semmit.
Hogy hasadjunk tovább.
A Térszűkület — ezek után szin

te természetesen hangozhatna — 
sem a boldog szerelem verseit ren
dezi ciklusba, igaz, a kesergő szere
leméit sem. Am talán ebben az 
játszik szerepet, hogy a lírai beszélő 
itt sem távolodik a világot eleve 
gyanúval, önmaga oltalmára sza
bott iróniával szemlélő magatartá
sától. S ha az előző ciklusoknál 
helyenként mérsékeltebben is, az 
understatement ekkor sem hagyja 
el a lírai ént, a vallomáslíra fordula
tait legfeljebb nyomokban engedi 
átütni a versek szövegén. Mind a 
beteljesülés ígérete, mind a csaló- 
dás/elválás jórészt egyazon han-
Í;on szólal meg, az elérzékenyü- 
ésig, a meghatódásig sosem enge
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di eljutni a verset, olvasóját. Hol 
egy erős költőtől vett idézettel való 
munka köti le figyelmét, miközben 
szerelmi kalandról ad számot, hol 
egy töredezett beszéd szab gátat az 
érzelem nyelvének, máskor a sok
féle-sokféle utalás rántja le a verset 
a meghódítandó magasságból, oly
kor a hangvétel (ismétlem) triviali
tása jelöli ki a versbeszéd határait: 
"Te gyümölcslé, én vodka, / milyen jól 
keveredne."

Egy m ái. kizáró elemek, "vilá
gok" korántsem békésen férnek 
meg a versben, egyszerre érzékelte
tik a regiszterváltásban rejlő lehető
ségeket és a legjobban ideillő "re
giszter" keresését. Mert, míg Az ír 
úr első két ciklusa megszólalási 
módokat ajánlott, a két záró ciklus 
lényegében összhangba kerül a 
kortárs lírának már ismert törekvé
seivel. A tájnyelvi versek, a szado- 
mániákat travesztáló, képregényre 
emlékeztető verstörténetek eltávo
lítanak az igen differenciált és sok
féle, egymásban is kételkedő kor
társi "elvárások"-tól, a záró ciklu
sok jórészt visszazárnak oda, ahon
nan az első két ciklus ki akart lépni. 
A "gügye" meg az érdeklődést nem 
keltő ironikus önjellemzés a kötet 
első felére áll, a másodikra nemi
gen, bár ott sem komorul el teljesen 
a lírai hangvétel, ám "játékossága" 
igencsak kortárs költői megnyilat
kozásokra emlékeztet.

Mindebből nem következik, 
hogy a kötet első felét "dicsérném", 
a másodikat (ha éppen nem ma
rasztalnám el is, inkább csak) leír
nám. Mivel sem az első rész olvas

tán támadt némi tanácstalanságom, 
sem a második rész végiglapoztán 
történő ismerésem nem vállal- 
(hat)ják az ítélkezés, a besorolás, 
még csak az alaposabb hasonlítás 
feladatát sem. Annyi bizonyos, 
hogy Sántha Attilának nem pusz
tán (merészebb) tárgyválasztása, 
nem kizárólag kevésbé programos 
versbeszéde alakult át az első kötet
hez képest, hanem tájékozódása, 
kísérletező kedve lett szélesebb 
körű, előadásmódja felszabadul- 
tabb. Ugyanakkor ez a líra, mert 
azért líra, a leginkább tájékozódá
sával, keresésével, ajánlataival, 
nem utolsósorban különbözni aka

rásával (olykor akartságával) éb
reszthet figyelmet. Igaz, a tarta
lomjegyzéket követő verse, a nem 
túl szerencsés szójátékú Sír(ra)fel- 
irat mintegy összegzi a kötet által 
értéknek vélt eredményeit a szét
tört beszéd, az elemeire bontott szó, 
az önmagán gúnyolódó rímjáték, 
az obszcenitás határáig merészke
dő fordulat, mindez önmagában és 
együttesen valóban lehet korszerű- 
kortárs költészet, de nem bizonyo
san az. Azt feltétlenül elismerem, 
hogy a leginkább az első két ciklus 
feltétetett olyan kérdéseket, ame
lyek a kortárs lírai tendenciákra, lí
rai létmódokra általában vonatkoz
hatnak. Egy második kötet még 
többnyire nem perdöntő bizo
nyíték, Sántha Attila esetében elő
relépés az első kötethez vi- szo- 
nyítva.

Kortárs verseket, verseskötete
ket lapozgatva (nemcsak magyaro
kat) feltűnik, milyen látványosan 
tetszik át a versszöveten és -szöve
gen a verskészítés "hogyan"-ja; 
mily mértékben lesz maga a vers a 
vers tárgya, a mesterség nem feltét
lenül lepleződik le, ám nagyon el 
sem rejtőzik. Mintha, rossz szóval 
élve, a csinálmány-jellege tudatosí
tása lenne nem egyszer az igazán 
fontos. És még azok esetében is, 
akik oly magától értetődően poé
ták, a kritikus ott is előszövegekre 
vadászik, intertextuális viszony- 
rendszert vázol föl, mivel efféle 
késztetés maguktól a költőktől ér
kezik. És most meg sem említem az 
álarcaikat, sőt: maszkjaikat cserélő 
költőket, a több életűeket (mint Pes- 
soa). Vajon elsősorban a szubjek
tumfelfogások költői és elméleti 
változásai eredményezik ezt a rej- 
tőző-öntematízáló-ön(le)leplező já
tékosságot? Nyilvánvaló, hogy egy 
második kötetes, a kötetből kiol
vashatóan elméleti tájékozódású, 
művelt költőt magával ragad a kor
társ líra, költőtársaihoz hasonlóan 
válogat az alutasítandó, félreolva
sandó, integrálandó előszövegek 
között. Előd költőfigurák, költé
szetváltozatok létrehozása nem lát
szik vonzani érdeklődését, megte
remti hát a kortárs regionális költő
figurát; az alul- és deretorizálás di
vatáramától úgy próbál megsza
badulni, hogy a populáris regisz
terre vonatkozó elméleti előfeltevé
seire támaszkodva kikísérletez egy 
műfajt, amelyben működtethetők 
az új-popularitás "rekvizitumai". 
Körülbelül idáig jutottam el olva- 
sás/írás közben. Talán nem "csalfa 
vak remény", hogy Sántha Attila 
következő verseivel, köteteivel en
nél jóval messzebb jut. Erre utaló 
"adalékok" — úgy hiszem — van
nak ebben a kötetben.

'Az első lábjegyzet, "szerény ja
vaslat a Magyar Tudományos Akadé
mia Nyelvi szakosztálya, személye
sen Kosáry Domokos úr részére: a 
nyelvi redundandát kiiktatandó a "te
toválás" konkrét főnév tétovával he- 
lyettesítődik, a hdz-házd-házalás pél
dájára. Lásd: tetova-tetovál-tetoválás.”

A második lábjegyzet "az akd- 
bild kötelez".
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NAGY ZSÓFIA

A magyar szépnem rendeltetése 
és jussai — történeti megközelítésben
Az előző politikai rendszer a nők gazda

sági egyenlőségére hivatkozva megoldott
nak tekintette a nemek egyenlőségének 
problémáját, és ezzel elhallgattatta a feminis
ta megnyilatkozásokat. így történt, hogy a 
hatvanas-hetvenes évek francia és amerikai 
feminizmusának alapszövegeit alig néhány 
éve fordították magyarra. Ezen elméleti hát
tér nélkül a nőtörténeti irányú kutatások is 
csak egy-két műre korlátozódtak.

Ezt a hiányt pótolandó az utóbbi évtized
ben jelentősen megnőtt Magyarországon a 
feminista elmélet és a nőtörténet iránti ér
deklődés. Nyilván közrejátszik ebben a bu
dapesti CEU-n működő gender studies szak 
hatása is, valamint az, hogy a feminista el
méletek összekapcsolhatók a kortárs filozó
fia, pszichológia, irodalomelmélet legújabb 
irányaival. Ennek az elméleti síkra átcsúszó 
fem inizm usnak így fórum ává válhatott 
időnként a Helikon Világirodalmi Figyelő, a 
Thalassa vagy a Rubicon folyóirat, a francia 
feminizmus klasszikus szövegei pedig a JÄ
TE Irodalomelmélet Csoport Testes könyvé
nek második kötetében kaptak helyet.

A felerősödő elméleti háttér mellett a tör
téneti irányú kutatás is felvirágzott. Megszü
letett a nőtörténet fogalma, és több tudo
mányterületen megindult a nők történetét 
feltáró munka. Felismerték, hogy a nő kima
radt a patriarchális társadalom által létreho
zott elbeszélésekből és ezt a hiányt próbálták 
kitölteni. Ennek az iránynak legfőbb ma
gyarországi képviselője a Pécsen működő 
Kéri Katalin. Elektronikus formában hozzá
férhető összegyűjtött nőtörténeti anyagai 0- 
Érdekességek a nők történetéből, 1996, Toliam 
szivárványba mártom: források az európai nőtör
ténet köréből az ókortól a 20. századig, 1999) 
bárki számára érdekes és hasznos olvasmá
nyok. Ezekből kiderül az is, hogy a nőtörté
net mennyire tág tárgykört jelöl ki magának, 
és a női életvitelnek hány olyan területe van, 
amelynek a történetét még nem írták meg.

Az irodalomtörténetben viszont eddig is 
voltak a nőket íróként és olvasóként számba 
vevő munkák, valamint olyanok, melyek ál
talában az írott kultúrához való viszonyukat 
tárgyalták. Az utóbbi évek eredményei még
is hiánypótlóak. S. Sárdi Margit költőnő— 
antológiái (1997, 1999), valamint Fábri An
nának a magyar írónők történetét bemutató 
könyve (1996) a 20. század elején megjelent 
könyveket tarthatnak elődjeiknek, azóta i- 
lyen összefoglaló munkák nem születtek. A 
S zerep  és a lko tás: n ő i szerepek  a  társadalom ban  
és a z  a lk o tó m ű vésze ib en  (1997) tanulmánykö
tet pedig átfogó képet ad azokról, akik Ma
gyarországon a társadalomtudományok, az 
irodalomtörténet, művészettörténet terén 
női életművekkel vagy a nők társadalmi 
helyzetével és megítélésével foglalkoznak.

A Fábri Anna szerkesztésében megjelent 
A nő és hivatása — Szemelvények a magyaror
szági nőkérdés történetéből 1777— 1865 dmű 
kötet valójában A szép tiltott táj felé — A ma
gyar írónők története a két századforduló között 
(1795—1905) mellé rendelhető szöveggyűj
teményül, hiszen nagyobbrészt azokat a szö
vegeket adja kézbe, melyekre ott hivatko
zott. így könnyen hozzáférhetővé válnak a

zok a 150-200 éves szövegek, amelyek a 18— 
19. század magyar nőképe iránt érdeklődők
nek elsőrendű olvasmányaiként szolgálnak. 
Az Előszőban Fábri Anna azt vallja, hogy ez 
a "történeti olvasókönyv egyszerre kíván 
szólni a szakmai és a nagyközön;, éghez". A 
nagyközönséget valóban érdekes meglepe
tések várják a kötet lapjain. Azonban a szak
mabeliek számára inkább a már szakiro
dalmi jegyzékekből ismert anyag hozzáfér
hetőbbé tételét jelenti a szemelvénygyűjte
mény megjelenése, a kutatáshoz nélkülöz
hetetlen szövegek gyűjteményét.

A szerkesztő munkatársak, a szövegköz
lők és anyaggyűjtők nagy száma bizonyítja, 
hogy "ez a könyv az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara 
egyetemi és doktori hallgatóinak, valamint 
tanáruknak többéves közös munkája". Vala
mint azt, hogy Fábri Anna körül működik 
egy a magyar nőírókkal és általában a nőkér
déssel foglalkozó munkacsoport, amelynek 
tagjaitól további eredményeket várhatunk 
ezen a területen.

Mert szükség van további anyagfeltárás
ra. A megjelent gyűjtemény szövegei ugyan
is nemcsak önmagukat mutatják meg, ha
nem a körülöttük keletkező fehér foltokat is.

(Ami kimaradt...)
A magyarországi nőkérdésnek főként a 

18. század végi történetéhez ugyanis nem 
csak magyar nyelvű szövegek tartoznak. 
Feltárásra várnak azok a német, francia, an
gol vagy épp latin nyelvű munkák (Pestaloz- 
zin, Kniggén, Wollstonecrafton túl), melyek 
közismertek és inspiráló szerepűek voltak a 
magyar nőkérdésről gondolkodók számára. 
Az ilyen jellegű művek korabeli magyar for
dításainak összesített jegyzékét is hasznos 
lenne elkészíteni. Mert Fábri Anna hivatko
zik például a Farkas András által fordított 
Elisa testamentornára, de nem szól az ugyan
csak 1803-ban megjelent Elisa vagy milyennek 
kell lenni az asszonynak dm ű kalauzról, amit 
Veres Márton fordított. A közölt szövegek 
idézik Kniggét, a névmagyarázatba, névmu
tatóba is bekerül, de arról már nem esik szó, 
hogy hatását egy viselkedési kalauz is jelzi, 
az 1830-ban megjelent A férjektől tiszteletet és 
szeretetet óhajtó magyar szép-nemnek nyújtott 
ajándék, Kniggéből kiszedegetve Szépligeti által.

Nemcsak a bővebb tájékoztatás kedvéért 
lehetett volna utalni ilyen jellegű könyvekre, 
hanem ezek a viselkedéskönyvek is tartal
maznak olyan szövegrészieteket, amelyek
nek helyük lehetett volna a kötetben. Nö
velték volna a kötet műfaji gazdagságát, je
lezték volna, hogy Bessenyei Anyai oktatásá
nak milyen folytatásai voltak a 19. század 
elején, és érzékeltették volna az életviteli ta
nácsadók irodalmának gazdagságát.

Herepei János megemlítésén túl érdemes 
lett volna több szót szánni a temetési orád- 
ókra is, hiszen nemcsak Herepeitől lehetett 
volna részleteket közölni, hanem akár Hege
dűs Sámuel, Szilágyi Ferenc vagy Marussi 
Mihály beszédeiből is. Ugyanis fdtűnően 
sok Kolozsváron nyomtatott halotti vagy e- 
gyéb alkalmi beszéd maradt ránk az 1790— 
1830-as időszakból, melyekben a szerzők a 
felszólalás alkalmát arra használták föl,

hogy a női jellem és magatartás helyes és 
helytelen formáiról értekezzenek. Sőt, előz
ményként olyan XVIII. század közepén írt 
gyászbeszédeket is lehetne említem, melyek 
először mutatták be értékként az elhunyt nő 
műveltségét.

Ezek a szövegek, azon kívül, hogy műfaji 
változatosságot hoztak volna a nagyrészt fo
lyóiratcikkekből összeállított kötetbe (és 
mindezt úgy, hogy az előszóban jelzett "köz
irodalom" terét nem lépték volna túl), rész
ben kitölthették volna azt az űrt, mely az első 
(1777—1804) és a második fejezet (1822— 
1837) között mutatkozik. A kimaradt évek
ben is jelentek meg olyan könyvek, melyek 
a tágabban értelmezett nőkérdéshez kapcso
lódnak. Peretsenyi Nagy László 1817-es He
roineise az előszó megvallása szerint először 
készíti el az egyetemes és a magyar történe
lem híres asszonyainak arcképcsarnokát; 
Nagyváthy János először 1820-ban megje
lent Magyar házi gazdasszonya részletes képet 
nyújt arról, miből is állt a hármas női hivatás 
(feleség, anya, háziasszony) harmadik ele
me. És a sor biztosan folytatható lenne.

Ha a kötet nem szorítkozna eleve a köz
irodalom anyagára, olyan szépirodalmi szö
vegeket is állíthatna a közöltek mellé, me
lyek érzékeltetnék azt, hogy a nőkérdés 
megvitatása a sajtóénál tágabb fórumon tör
tént, a korszak közérdekű kérdéseinek egyi
keként a megnyilatkozások, szövegtípusok 
nagyon széles skálájára hatással volt.

Fábri Anna terjedelmi okokra hivatkozik 
és így magyarázza, hogy a szövegekből leg
többször csak részleteket közölhet. Kötet
gazdagító javaslataim így gyakorlatilag ki
vihetetlen elvárásnak minősülhetnek, hisz 
nem lehet egy kötetben közreadni mindazt, 
amit kilencven év alatt magyarul a nőkérdés
ről leírtak. Csakhogy úgy gondolom, hogy a 
sajtóból származó cikkek számát lehetett 
volna csökkentem, és egy színesebb anyagot 
összeválogatni. Mert az alcím (Szemelvények 
a magyarországi nőkérdés történetéből 1777— 
1865) nem indokolja azt, hogy majdnem ki
zárólagosan a sajtóvitákra szorítkozzék a 
szerkesztő, vagy akkor a címet kellene meg
változtatni, és jelezni, hogy a kötet anyagá
nak nagy része a korabeli magyar nyelvű 
sajtó áttekintésének eredm ényeként állt 
össze. És akkor a kötet nagy értékét elősor- 
ban a mögötte álló bibliográfiai munka adná 
meg. Mert az említett munkacsoport elvé
gezte a szemlézést, összegyűjtötte a sajtóból 
a témára vonatkozó anyagot. A kötet végén 
fellelhető bibliográfia a 18—19. századi ma
gyar nőkérdés elsőfokú bibliográfiája, me
lyet a téma kutatói újabb tételekkel egészít
hetnek ki a Magyar Könyvszemle 1999-es 
évfolyamában megjelentetett cikkekből, Ke- 
reszty Orsolya, Fehér Katalin kutatásainak 
eredményeivel.

(...és ami bekerült)
De mit is fed a "nőkérdés" fogalma, amely 

tematikailag meghatározza a beválogatott 
szövegeket? "A nő és a női szerepek lényegi 
meghatározásairól" van itt szó, a 18—19. szá
zad egyik közérdekű, széles körben tárgyalt 
kérdéséről. A polgárosodó, változásokat 
megélő társadalomnak szüksége volt arra, 
hogy az új berendezkedésben és másfajta 
kultúrában újra kijelölje a nemi szerepeket is. 
Másik magyarázatként a nőkérdés felerősö
désére a polgári életmódnak azt a jelenségét 
szokás említeni, hogy felerősödik a ma
gánszféra, a család szerepe (és ez nemcsak a
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nő, hanem a gyerek iránti érdeklődést is ma
gával hozza). A tárgyalt szemelvénygyűjte
mény a nőkérdést mint egy nyilvános pár
beszéd- és vitasorozatot kívánja bemutatni, 
amely, amint azt a szerkesztő is említi, nem
csak a nőkutatással foglalkozók számára le
het érdekes, hanem a kor párbeszéd- és vi
takultúrájának is dokumentuma, valamint 
első esete annak, hogy egy nyilvánosság e- 
lőtt zajló vitában nők is felszólalnak.

A kötet elsősorban a kronológia rendjét 
követi, a Ratio Educationis évétől "a nők 
felsőbb tanulmányainak lehetőségéért meg
indított küzdelemig", és a szervezett magyar 
nőmozgalom előtti évekig. Az egyes fejeze
teken belül azonban néhol tematikailag is 
csoportosít. A fent említett korszakhatárok a 
nőnevelés kérdéséhez kapcsolódnak, de e- 
zen kívül más témák is jellemezték ezt a 
vitát. A nő kultúrához való jogát nemcsak a 
nőnevelés problémakörében tárgyalták, ha
nem a nők irodalmi életben való részvételét 
is (olvasóként, mecénásként, szerzőként és 
kritikusként) újabb és újabb fellángoló viták
ban próbálták meghatározni. Közben a kép
zőművészetek, előadóművészet és nőiség 
viszonya is szóba került. A nő politikai jogai 
tárgykörében is folyt a vita, bár ez nem ered
ményezett jelentős változást. Igaz, míg a kor
szak elején azon vitáztak, hogy a nők passzív 
részvevői lehetnek-e a politikai életnek, 1848 
után már az aktív részvétel elképzelhető for
máiról értekeztek. Harmadik területként a 
nők munkához való jogá t említhetjük a viták 
tárgyaként, értve ezalatt a nők családon kí
vülimunkavállalását, annak első lehetősége
it, hogy a nők önállóan megkeressék kenye
rüket, és életük ne függjön törvényszerűen 
férfiaktól (apától, férjtől, gyámtól).

A nők kulturális, politikai és gazdasági 
jogai mellett és ezekkel összefüggésben leg
több szó a nő elsődlegesként felfogott szere
péről esett. A nő elsősorban feleség, anya és 
háziasszony, biológiai felépítése, pszichiku
ma és társadalmi körülményei ezt szabják ki 
számára. Az eleve adott női sajátosságokat 
valló esszencialista nézetek és magyaráza
tok széles skáláját mutatják be ezek a szöve
gek. Ezek kontextusában igazi meglepetés
nek számít Brassai Sámuel nyüt levele Gyu
lai Pálhoz. Önálló gondolkodásra valló írás 
ez, melyben tiszta logikával semmisíti meg a 
nőről való korabeli gondolkodás alapsémáit. 
Nemcsak hogy sem természeti, sem társa
dalmi alapú objektív okát nem látja a nő 
gyökeres különbözőségének, hanem mintha 
an- nak az általános nő-fogalomnak az el
vontságát is érzékelné, mellyel a nőkérdésről 
felszólalók általában operáltak.

A könyv öt nagy fejezetre oszlik, az álta
lános előszón kívül a fejezetek előtt gazdag 
jegyzetekkel ellátott bevezető szövegek is 
állnak, amelyek néhol szélesebb kontextus
ba helyezik a soron következő írásokat, más- 
ho l azonban  inkább  csak tartalm i 
kivonatukat adják, bár a szintetizáló szán
dék ez u- tóbbiakban is megvan. Az egyes 
szövegek előtti apróbetűs részek is akkor 
igazán hasznosak, ha a szöveg lelőhelyén és 
tartalmán kívül egyéb tudnivalókat is közöl
nek.

Az 1777—1804 közötti időszakból nem 
folyóiratcikkekből, hanem erkölcsi kalauz
ból, röpiratokból, valamint egy szépirodalmi 
olvasmányként megjelent női levelezésből 
válogatott Fábri Anna szövegrészieteket. U- 
tána egy nagy ugrással a második fejezetben

az 1822—1837 közötti időszakra tér át, és az 
anyagból úgy tűnhet, mintha ebben a tizenöt 
évben sem történt volna sokkal több, mint a 
Takáts Éva körül lezajlott vita. A legnagyobb 
teret (a könyv egynegyedét) az 1840—1848 
közötti nyolc évnek szenteli. Ebben a harma
dik fejezetben különválogatja a nőnevelés 
témájában született írásokat, a családon be
lüli női szerepet tárgyalókat (itt a házassági 
jogokról és kötelességekről, valamint a sze
relemről szóló írások is helyet kapnak); a 
következő csoport "a közéleti sze eplésnek 
nők által is meghódítható lehetőségeiről" 
szól A nőnem emancipációja dm  alatt, majd a 
nők költészetét tárgyaló írások alkotják a ne
gyedik csoportot. Ennek a nyolcvan oldal
nak érdekes színfoltja egy 1843-as ország- 
gyűlési kerületi ülés jegyzőkönyve, amely
ből a nők szavazati jogát is érintő felszólalá
sokat válogatott ki a szerkesztő, mintegy
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megszakítva a cikkek sorozatát és emlékez
tetve arra, hogy más szövegtípusoknak is 
helyük lehetne a gyűjteményben.

Az 1848—49-es éveknek szánt külön fe
jezet jelzi, hogy ezeket az éveket a szerkesztő 
korszaknyitó jelentőségűnek tartja a nőkér
dés történetében is, hisz az eseményekben 
résztvevő nők visszafordíthatatlanná tették 
a közéleti-politikai szerepvállaláshoz való 
jogot. A feleség, anya és háziasszony mint 
alapvető női hivatás ekkorra kiegészül azzal

a negyedik elemmel, amelyről már a korábbi 
írások is szóltak: a honleányi hivatással. A 
forradalmi hangulat éppen úgy létrehozta 
Magyarországon a nők forradalmi követelé
seinek megfogalmazását (pontokba szedett 
röpirat formájában), mint az 1789-es forradalom 
esetében Frandaországban. Igaz, hogy ez a női 
petídó egy férfi tollából származik (Vahot Imre: 
A radikü magyarhölgyekkíoánatai) és távolról sem 
olyan radikálisan feminista, mint de Gouges 
vagy Wollstonecraft röpiratai voltak. Sokkal in
kább a férfiak kívánatait közvetíti a radikál ma
gyar hölgyek felé

Az utolsó fejezet (1850—1865) újra fölve
szi a nőírók témáját, hisz ez az a korszak a 
magyar irodalomtörténetben, amikor a nőí
ró divatjelenséggé válik. Ebben a részben 
találjuk a legtöbb klasszikus magyar író tol
lából származó írást (Arany, Jókai, Vajda és 
persze a fejezet főszereplője, Gyulai Pál; mel
léjük más fejezetekben Bessenyei és Madách 
társul). Ez a nőkérdés iránt kevésbé fogé
kony irodalmárok érdeklődését is a kötet fele 
fordíthatja. Ugyanennek a fejezetnek máso
dik tematikus csoportja A nők mint a társa
dalmi élet tényezői címet viseli és főleg a női 
emancipációs törekvések magyarországi 
formáiról és visszhangjairól szól. A gyakran 
felháborodott vagy gúnyos hangnemű írá
sok jelzik a magyar közgondolkodás éretlen
ségét a nemi szerepek radikális átgondolá
sára. Nem csoda, hogy Magyarországon 
nem indult meg olyan feminista mozgalom, 
mint a korabeli Amerikában, Frandaország
ban vagy Angliában.

Mint ahogy a kötet szerkezete is mutatja, 
Fábri Anna egy történetet kíván közreadni, 
ennek fő állomásait vázolja fel. így egy eleve 
értelmezett, szelektált adatokból összeálló 
történetet kapunk, amelynek részei mögül 
gyakran hiányzik a szélesebb kontextus. 
Nyilván ezt egy kevésbé tág időszak köze
lebbi kutatása oldaná meg. A megszerkesz
tett fejlődéselvű történet próbálja a vál
tozásokat érzékeltetni. (Például a nőírókat 
érintő kérdések története így alakul: a nőnek 
van-e joga írni — mit van joga írni: téma, 
műfaj, hangnem — van-e joga hivatásos író
nak lenni.) Alaphozzáállása, hogy a történet 
a 18. század végén kezdődik, és bár említ 
előzményeket, nem érzékelteti eléggé a mö
göttes hagyományt. így aztán alaptalanul 
hatnak úgy egyes szövegek, mintha első 
vagy egyedi esetek lennének, holott sem a 
téma, sem a kifejtett nézetek nem teljesen 
eredetiek.

A kötetet névmutató és névmagyaráza
tok egészítik ki, az utóbbi a kevésbé ismert 
nevekről nyújt tömör, néhány soros tájékoz
tatást. Előnye, hogy nemcsak a szövegek 
szerzői kerültek bele, hanem helyenként a 
szövegekben említett fontosabb személyisé
gek kilétét is felfedi. Az 1777—1865 közötti 
szövegek évekre osztott bibliográfiában fog
laltattak össze. A kötet a 18—19. századi nő
kérdésre vonatkozó másodfokú bibliográfiát 
nem tartalmaz.

A nő és hivatása. Szemelvények a magyar- 
országi nőkérdés történetéből 1777—1865.
Szerkesztette, az előszót és a fejezetek beveze
tőit írta Fábri Anna, a szerkesztő munkatársai 
Dede Franciska, Hahn Katalin, Merényi Hajnal
ka, Szurma Ágnes, Tóth Izabella. A Névmagya
rázatokat Borbíró Fanni, a Bibliográfiát Dede 
Franciska és Kiss Bori állította össze. Kortárs 
kiadó, Bp„ 1999,360 o., 1820 F t
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MESTER ZSOLT

HÉ
Korán ébredt, és ahogy a sze

mét kinyitotta, már tudta, hogy 
nem késett el. Fél hat lehetett. Éb
resztőórája nem volt: am ióta 
m egnősült, nem használt vek
kert, nehogy feleségét szükségte
len ü l felverje  álm ából. Este 
elhatározta, hány órakor akar fel
kelni, és reggel percnyi pontos
sággal ébredt, a munkahelyéről 
sem késett el soha. Igaz, nyugdí
jaztatása óta hosszabb alvásokat 
engedélyezett magának, de belső 
órája — úgy látszik — még mű
ködött.

Nyögve tápászkodott fel a 
padlóra terített ócsak pokrócda
rabról. A díványt tegnap vitte el 
a felső szomszéd; már két hete 
kifizette, de megegyezésük értel
mében nála maradhatott, amíg 
szüksége van rá. Szombaton este 
szólt neki, hogy másnap viheti. 
— Éppen vasárnap? — zsörtölő
dött a szomszéd; végül is elvitte, 
ő segített neki feldpelni a negye
dik emeletre.

Mezítláb, zajtalanul lépett az 
ablakhoz, amelynek négyszöge a 
város gyér, hajnali fényeitől de
rengve vált ki a szoba egyenletes 
sötétjéből. Nem gyújtott villanyt; 
nem akarta, hogy a csupasz abla
kon keresztül meglássák a szem
k ö z ti töm bházbó l egy szál 
atlétatrikóban, gatyában téblá- 
bolva a teljesen üres szobában. 
Kinézett az utcára. Megelégedés
sel állapította meg, hogy nem té
vede tt: a tejesládák  m ár ott 
tornyosultak az élelmiszerüzlet 
előtt — öt óra elmúlt —, a gyár 
szirénája viszont — amely a fél 
hatot szokta jelezni — még nem 
szólalt meg. Van hát ideje bőven. 
Mintegy válaszul gondolataira s 
talán sürgetőleg, fdbődült a szi
réna.

Állt még néhány pillanatig. 
Derekát dörzsölgetve tennivalóit 
gondolta végig. Ha azt akarja, 
hogy m inden úgy sikerüljön, 
ahogy eltervezte, gyorsan és 
pontosan kell cselekednie. A fű
tőtestből mintha meleg porszag 
áramlott volna feléje. — Jó, hogy 
működik a fűtés — mondta ma
gában —, meghűlhettem volna 
egy szál lepedő alatt. — Aztán 
csak legyintett. Mit számít már, 
ha meghűl. Ismét kinézett az ab
lakon. Határozottan világosabb 
volt odakint.

Hirtelen sarkon fordult és a 
fürdőszobába sietett. A tükör fe
letti neoncső kékes fénye szinte 
megvakította. Hunyorogva bo
rotválkozni kezdett, hideg vízzel 
persze: a melegvíz csak hét óra

kor jön meg. Ezt sohasem tudta 
megérteni. A dolgozók jó része 
hat óra előtt m unkába indul. 
Menjenek piszkosan? Ő, amióta 
nyugdíjas, minden reggel meleg 
vízzel zuhanyozik. Amíg dolgo
zott, csak hetenként kétszer: csü
törtökön és vasárnap este is van 
melegvíz. Tegnap este viszont 
nem zuhanyozott; a kádban ült 
csaknem egy óra hosszat. Apró
lékosan tisztálkodott, megmosta 
gyérülő haját is, utána pedig ke- 
zén-lábán gondosan levágta a 
körmeit. Most vigyázva borot
válkozott; maga sem tudta, mi
ért, de semmiképpen sem sze
rette volna magát éppen most 
megvágni. Aztán meg akart mos
dani, de meggondolta; ledobta 
magáról az alsóneműt, fogait 
összeszorítva beleállt a kádba és 
végigdörzsölte magát a jéghideg 
vízzel. Mikor megtörölközött — 
a törölközője, bár a fűtőtestre te
rítette az esti fürdés után, még 
kissé nedves volt —, a bőre átme
legedett és kipirult. Határozottan 
jól érezte magát.

Anyaszült meztelenül ment 
be a nagyobbik szobába. Ezt, 
amíg élt, a felesége használta; ak
koriban szépen berendezett szo
ba volt, jól is mutatott, már a- 
mennyire egy tömbház-kalitka 
jól mutathat. Megözvegyülése 
után, a tragikus hirtelenséggel re
átörő fájdalomélmény csillapod- 
tával egyre gyakrabban aludt itt, 
a széles, kétszemélyes rekamién, 
ahonnan úgy tíz éve, valamiféle, 
szavakkal soha ki nem mondott 
egyezség eredményeképpen las
sacskán átköltözött a kisebbik 
szoba kényelmetlenül keskeny 
díványára. Két hónapja pedig, 
amióta azokat a leveleket megta
lálta, egyszer sem lépett be ide — 
tegnap estig. A szoba ajtajában 
állva tárgyalt a vevőkkel is, akik 
a lépcsőházba kitett cédula híré
re: "Ruhák és egyéb háztartásbeli 
holmik sürgősen eladók", igen
csak szép számmal jöttek, főleg 
tömbházbeliek, ismerős és isme
retlen szomszédok. Vásároltak is, 
hogyne vásároltak volna, potom 
olcsó volt minden, bagóért, szin
te ingyen adta el a felesége csak
nem vadonatúj bundáját, finom 
anyagból készült ruháit, alig 
használt cipőit; ha valaki mon
dott egy árat, kezében tartva egy 
ruhadarabot, ő gondolkozás nél
kül rá bólintott, a pénzt nem vette 
el, egy lábosra mutatott, abba 
gyűlt a pénz. Egyesek a szeme 
előtt leszámolták — azzal sem tö
rődve, hogy nem figyel oda —, 
mások csak úgy, összegyűrve be
ledobták a lábosba a felajánlott 
összeget. Hogy mégis szép sum
ma gyűlt össze, inkább annak 
volt köszönhető, hogy a vevők 
maguk verték fel az árakat, egy
másra licitálva tépték ki egymás 
kezéből a jobb darabokat. Szit

kok, felparázsló veszekedések 
tarkították a zsibvásárt, különö
sen amikor valaki, úgyszólván 
tréfából, megkérdezte, a szőnye
gek, bútorok eladók-e? Amikor 
bólintott, egy pillanatra csend tá
madt, majd ismét kitört a hang
zavar. Egyesek hazaszaladtak 
pénzért, férjet, feleséget megkér
dezni, s mire visszatértek, az ott
maradt élelmesek leelőlegezték a 
kapósabb tárgyakat. A gyönyö
rű, dióbama perzsaszőnyegért— 
legértékesebb szerzem ényük 
volt — majdnemhogy összevere
kedtek. Végül magára maradt, 
zúgó fejjel, keserű szájízzel és egy 
lábos pénzzel, amihez nem nyúlt. 
Másnap elvitték, ami még ma
radt. Ä limlomot a rongyokkal 
házaló cigányasszony nagy ba
tyuba kötve cipelte el.

Már nem érzett viszolygást, 
mint előző este, amikor — nem 
halogathatván tovább — seprű
vel és felmosóvederrel kezében 
be kelett jönnie, hogy kitakarít
son. Összeseperte a sok kacatot, 
a bútorok helyét elmosódó fol
tokként még őrző pormacskákat, 
amelyek — inkább egerekhez ha
sonlóan —ide-oda surrantak lép
tei nyomán. Az üres szobában 
árválkodó szemetesveder félig 
volt már; a lakás többi részével 
délu tán  végzett. Meg kellett 
nyomkodnia, de belefért az e- 
gész. Meleg vízzel felmosta a szo
bát. Aztán a holnapi napra ki
választott ruháját, fehérneműjét, 
cipőjét, harisnyáját lerakta a leg
gyorsabban száradó sarokba, né
hány szétterített újságra. Most, a 
pirkadat halvány derengésében 
úgy tűnt, mintha valaki a sarok
ban a hátán aludna. Csak gondo
latban torpant meg; elnevette 
magát — képzelődöm? —, a ki
készített ruhákhoz sietett és 
gyorsan felöltözött, az évtizede
ken keresztül mindig pontos idő
re elkészülni kényszerülő ember 
gyakorlott, gazdaságos mozdu
lataival, majd kiment a szobából 
és betette maga mögött az ajtót.

Az előszobában balra fordult, 
amerre nemrég, a fogas és a bejá
rati ajtó között a nagy tükör állt. 
Mennyit járt ez után a tükör után, 
akkoriban hiánycikk volt, levele- 
zőlapnyi borotválkozótükör is 
ritkaságnak számított, de ő, a fe
lesége kívánságára, vagy inkább 
követelésére m egszerezte; az 
asszony gyakran nézegette ma
gát benne, és ő is megszokta, 
hogy munkába indulás előtt egy 
pillantást vessen magára. Né
hány másodpercig értetlenül bá
multa az üres falat. Aztán le
gyintett; belépett a fürdőszobába 
és a mosdó fölötti tükörbe nézett. 
Jócskán kopaszodó, kissé elálló 
fülű, keserű szájú, ráncos arc né
zett szembe vele a viliódzó, hideg 
fényben. Hirtelen eszébe jutott: 
jövő hónapban lenne hatvan

négy éves. Megigazította a nyak
kendőjét és leoltotta a villanyt.

Most már egészen jól lehetett 
látni a lakásban. Az ócska lepe
dőt, amivel éjszaka takarózott, le- 
te r íte tte  az e lőszobában  és 
belerámolta a többi holmit: az éj
jel derékaljként használt kopott 
pokrócot, levetett alsóneműit, vi
seltes dolgozóruháját, a vizes tö
rölközőt, a szappant, a borotvál
kozószereket. Amikor a fogmo
sópoharát — benne a fogkefével 
és a fél tubus Optima fogpasztá
val — levette az üvegpolcról, 
eszébe jutott, hogy nem mosott 
fogat. Bosszankodott. Gyorsan 
elvégezte a fogmosást, majd a 
kellékeket a többi közé dobta a 
lepedőre. Rövid tétovázás után, 
kelletlenül, ismét bement a nagy
szobába, felkapkodta a földről a 
szétteregetett újságokat és gom
bócba gyűrve a lepedőre hajítot
ta. Rátette a szemétlapátot és a 
műanyag felmosóvedret is. A le
pedő sarkait összecsom ózva 
nagy bugyrot kötött az egészből, 
a seprűt nekitámasztotta, a tele 
szem etesvedret m elléállította. 
Bólogatva nézett jobbra-balra: 
megállapította, hogy m indent 
összeszedett.

Indulás előtt még egyszer el
lenőrizte a zsebeit. A nadrágzse
bében volt tiszta zsebkendő. A 
zakója bal zsebéből kivett egy bo
rítékot, felnyitotta, m egnézte 
benne a személyazonossági iga
zolványát, a születési anyaköny
vi kivonatát és a kerekpecsétes 
írást, amelyért annyit kilincselt 
az elmúlt hetekben. A borítékot 
vissza tette a zsebébe. A jobb zse
bében csupán megtapogatta azt a 
tárgyat — még gondolatban is 
csak "tárgy'-nak nevezte —, ami
re tervének kivitelezéséhez feltét
lenül szüksége lesz. M indent 
rendben talált. Indulhatott.

Halkan kinyitotta a lépcső
házba nyíló ajtót. Csend, félho
m ály és a m in d ig  jelen levő  
enyhe, meghatározhatatlan bűz 
fogadta. Mozgást nem észlelt; 
szám íto tt e rre , m ert am ióta 
nyugdíjas lett, rájött, hogy hat 
óra után tizenöt-húsz percre el
csendesedik a ház. Azelőtt ezt 
nem figyelhette meg; ilyenkor 
már üzletekbe szaladgált tejért, 
kenyérért, és ha várni kellett, az 
idegességtől reszketve, futva vit
te fel a harmadik emeletre a vásá
rolt árut, lerakta, és már indult is 
munkába, nehogy elkéssen. Bete
gesen irtózott még a legjelenték
telenebb szolgálati mulasztástól 
is.

A szemetesvedret, a seprűt és 
a batyut kirakta a lépcsőforduló
ba, bezárta az ajtót és a kulcsot a 
nadrágzsebébe dugta. Levette az 
ajtóról a névtábláját; a csavarokat 
már négy napja meglazította, mi
előtt pár darabból álló házi szer
számkészletét eladta volna, s így
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az ujjaival kicsavarhatta azokat. 
A csavarokat a szemét tetejére 
dobta, a táblácskát gépiesen 
megnézte, bár a még lappangó 
sötétben úgysem tudta elolvasni: 
Harangozó Éliás hivatalnok, ez 
állt rajta, akkor csináltatta, ami
kor már nem fiatalon, de fiatal 
házasként, ideköltözött. Lehet 
ennek vagy huszonhét éve. Hu
szonhét éve és csaknem négy hó
napja — számította ki, miközben 
csomagjaival lefelé lépdelt —, ka
rácsony előtt két nappal utalták 
ki neki, alig volt idejük kitakarí
tani, a kicsi fenyőfát az egyik, ak
kor még üres szoba közepére 
állították. Milyen más üresség 
volt az akkor, gondolta, és emlé
kek rajzottak feléje; még a fejét is 
m egrázta, annyira igyekezett 
azokat elhessegetni: mi értelme 
van annak, hogy újra végiggon
dolja az életét, mint már annyi
szor, éjszakákon és nappalokon

keresztül az elmúlt hetek alatt.
Leért a földszintre; amint re

mélte, nem találkozott senkivel. 
Jobbkezéből letette a vedret és a 
seprűt — óvatosan, nehogy zajt 
keltsen —, a lakáskulcsot kivette 
a nadrágzsebéből és belepottyan
tottá a lépcsőházfelelős postalá
dájába, amely tizenhat tökéle
tesen egyforma pléhládikó sorá
ban a legelső volt. Hogy a sajátja 
melyik, nem is tudta: a felesége 
ragaszkodott hozzá, hogy ó ma
ga hozza fel az amúgyis mindig 
délelőtt érkező újságot, néha egy- 
egy levelet. A kulcs valószínűtle- 
nül hangosan koppant a bádog
doboz fenekén. Összerezzent. 
Ebben a pillanatban, valahol fö
lötte, nagy zajjal kinyílt egy ajtó. 
Megrémült; most, itt a házban ne 
találkozzék senkivel! Menekülni

szeretett volna, de úgy ítélte, or
mótlan csomagjaival nem jut ki 
idejében a szabadba. Végül is ott 
maradt mozdulatlanul, arccal a 
postaládák felé fordulva; hátát 
meggörbítette, hátha így nehe
zebben ismerik fel. Szíve erősen 
dobogott.

Alsó szomszédja, a fiatal ci
pőgyári munkás nyilván késés
ben volt: robogva jö tt le a 
lépcsőn, két lépéssel az ajtónál 
termett és már kint is volt. Az 
ismét eluralkodó csendben las
san megnyugodott, szívdobogá
sa is megszűnt. Névtáblácskáját 
— még mindig bal markában 
szorongatta, a batyuval együtt — 
a kulcs után akarta dobni, de 
meggondolta és a nadrágzsebébe 
süllyesztette. Felkapta a seprűt és 
a vedret és nem kis nehézséggel 
átszuszakolta magát a rugóval 
csukódó ajtón. Kint volt a sza
badban; a virradat világossága

viaskodott az ablakok sárga és 
kékes fényeivel, és nemrég elállt 
éjszakai eső illata lebegett a leve
gőben. Miközben a tömbház vé
géhez, a kuka felé tartott, arra 
gondolt, mit dsnált volna, ha tör
ténetesen zuhog az eső. De nem 
is gondolta végig, mert — szeren
cséjére — nem esett.

Gyorsan bedobálta a seprűt, a 
vedret és a batyut az undorító 
szagot árasztó vastákolmányba, 
körülnézett, mintha valami bűnt 
követett volna el, és sietős léptek
kel a főutca felé indult. Furcsán 
érezte magát, ennek okára már 
néhány lépés után rájött: az utób
bi időben soha nem járt üres kéz
zel, m indig volt nála valami, 
munkába menet az aktatáskája 
ételesdobozával, elvégzendő 
vagy éppen elvégzett munkák

kal, máskor az elmaradhatatlan 
bévásárlószatyor tele vagy üre
sen, esetleg csak néhány üres 
üveggel; még ha néhanapján mo
ziba mentek, akkor is vitt magá
val legalább egy reklám-tasakot: 
— Hozd a HKV-t — szokta mon
dani a felesége, és mindketten 
mosolyogtak a hátha-kerül-vala
mi rövidítésén. Most nem tudta, 
mihez kezdjen a kezeivel. Csak 
nem siethe' zsebredugott kézzel 
végig a főutcán? így is elég külö
nösen nézhet ki: sötét öltönyben, 
korán reggel, felöltő nélkül, ápri
lis elején. Megszaporázta lépteit: 
legkésőbb hét órára a kapunál 
kell lennie. Önkéntelen mozdu
lattal elővette zsebéből a névtáb
lát. Megnyugtatta, hogy mégis 
van a kezében valami. Harango
zó Éliás hivatalnok — a bronzos 
csillogású kidomborodó betűket 
már el is tudta olvasni a főutca 
fényeinél.

H arangozó Éliás. M ennyi 
szenvedést okozott neki ez a név. 
Családnevét apjától örökölte, a- 
kit nem ismert; akit, miután túlélt 
három év orosz frontot és a hadi
fogságból nagy szerencsével alig 
két év m últán  hazaérkezett, 
csúsztatás közben elütött a fa 
Zsedán havasán. Ő két hónappal 
azután született. Apját csak a bal
eset többféle változatban hallott 
története és a hegyi tisztáson álló 
fakereszt homályos emléke jelen
tette, amelyhez már alig kétéve
sen és azután m inden évben 
halottak napján — olykor térdig- 
kötésig érő hóban — kivitték; az 
anyja sírt és egyfolytában pa
naszkodott a keresztnek, mintha 
az értené; már iskolába járó báty
ja és nénje pedig bújócskázott, 
vagy hógolyózott a sír körül.

Nem haragudott apjára a neve 
miatt később sem, amikor már 
kisiskolás volt, s a minden reggeli 
másfélórás bandukolás után a 
Putna huzatos völgyében, a Som- 
lyófalvának csúfolt párházas te
lepüléstől a részefalvi iskoláig a 
hidegtől vérpiros arccal, köny- 
nyét-taknyát törölgetve és rend
szerin t elkésve b eá llíto tt az 
osztályba, ahol felzúgott az elma
radhatatlan kórus: bimm-bamm, 
BIMM-BAMM... Még később 
sem, amikor a hadikórházban ti
zenhét szilánkot operáltak ki be
lőle, hetekig hálni járt belé a lélek, 
s a szanitéc naponta többször így 
vigasztalta: Harangozó fiam, ne
ked már harangoztak. Az apjára 
sohasem neheztelt, és nagyob
bacska korában, amikor anyja 
már nagyon beteg volt, testvérei 
ped ig  ezzel-azzal elfoglalva, 
egyedül látogatta a sírját minden 
évben.

Anyjának viszont sohasem 
tudta megbocsátani, hogy Éliás- 
nak keresztelte. Meg is kérdezte 
őt erről, valósággal felelősségre 
vonta, és akkor sem enyhült meg 
iránta, amikor megtudta, hogy 
anyja éjszaka, futva vitte őt Put- 
nalakára keresztelni, nehogy po
gány ként haljon meg, mert égett, 
mint a tűz, Illésnek akarta, de a 
putnalaki pópa, az egyetlen pap 
a környéken Éliásnak keresztelte, 
úgy írta be, így maradt ez a neve. 
— ülés még megjárta volna — 
mondta, vagy Áron, ahogy apá
mat hívták, vagy Márton, mint a 
bátyám. De Éliás! Nem vette ész
re, hogy hangosan beszélve siet 
az utcán, csak amikor valaki fel
kacagott mellette. Két süldőlány 
sugdolózott vihorászva, rámuto
gattak. Elszégyellte magát. Ép
pen  a h íd h o z  é rk eze tt. A 
mellvéden keresztül nagy ívben 
a vízbe dobta a táblácskát.

De nem könnyebbült meg. Az 
emlékek, bármennyire is sietett, 
utolérték. Az iskolában prófétá
nak vagy csak egyszerűen zsidó
nak csúfolták. Ez már Csíksze
redában volt, a gimnáziumban, 
ahoVa jó előmeneteléért a tanítója 
juttatta, s ahol — mert a legszegé
nyebbek egyike volt — ingyen 
bentlakás és koszt is járt neki. 
Ezért persze dolgoznia kellett, 
mosogatott, fát aprított; a téli 
meg a tavaszi szünidőben sem 
ment haza, a tanárok háza körül 
dolgozgatott, szert tett egy kevés 
zsebpénzre is. A nyári nagyvaká
cióban anyjának segített kertben, 
krumpliföldön és a szénacsiná- 
lásnál a Hegyes és a Zsedánhavas 
csupavirág-kaszálóin. Akkor is 
otthon volt, amikor nénjétől, aki 
már két éve a fővárosba szegő
dött cselédnek, megjött a pár sza
vas levél: nekeresetek elutaztam 
nevjorkba bocsásatok meg és éj- 
jetek boldogul. Az anyja össze-

folytatás a 16. oldalon
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esett, azt hitte, meg is halt. Aztán 
a hírt ő vitte meg bátyjának, aki 
egész nyáron szenet égetett a he
gyekben. M árton — feketén, 
mint egy ördög — káromkodott 
egy sort, majd azűbaja felkiáltás
sal tovább bontotta a füstölgő 
boksát. A nővéréről soha többé 
nem hallott, s bár szerette volna, 
nem tudta az arcát maga elé idéz
ni.

A főposta elé ért, melynek 
órája fél hetet mutatott. Pontosan 
fog érkezni — állapította meg 
elégedetten. A posta sárga, ko
pott épületéről hirtelen a fiatal, 
soványka tisztviselőnő ju to tt 
eszébe, aki tegnapelőtt a csodál
kozástól kikerekedett szemekkel 
nézett rá, amikor elébe tette a 
71821 lejről kiállított pénzes- 
utalványt és kezdte kicsomagol
ni újságpapírburkából a nagy 
halom  p én z t. Két szabályos 
pénzköteget pecsétes papírsza
laggal átragasztva — ezt a húsz
ezret egy nappal azelőtt vette ki a 
takarékból, ennyi maradt a fel
esége temetése után — és a töb
bit, címletek szerint elrendezve, 
cukorspárgával átkötve. Talán 
nem tételezte fel róla, hogy ennyi 
pénze van? Amíg a nő a pénzt 
számolta, ő arra gondolt: ez a vé
gösszeg. Ennyit ért az életem. A 
lányom  biztosan örülni fog a 
pénznek — gondolta —, vé- gül 
is az történt, amit ő akart. A pénz
ről kapott papírszeletke-nyugtát 
az előre előkészített, felbélyeg
zett és ugyancsak a Iá- nyának 
címzett borítékba tette a rövid le
vél mellé, leragasztotta és bedob
ta a postaládába.

A lánya! Élete nagy öröme és 
nagy szomorúsága. Kicsi, puha 
szőkeség, eleven és mégis simu- 
lékony, már nagyon korán a fe
lesége feltűnő szép vonásaival, 
akiért boldogan áldozta fel kevés 
szabad idejét, vállalt otthon elvé
gezhető többletmunkát, hogy ne 
lásson hiányt semmiben. A kis
lány mégis anyjához ragaszko
dott inkább, aki játszott, hancú- 
rozott vele; nagyobbacska korá
ban vele beszélte meg iskolai 
problémáit, öltözködési gondjait, 
apró titkait. Ahogy nőtt és mind 
jobban kezdett hasonlítani a fe
leségéhez, ahogy akkor nézett ki, 
amikor megismerte, egyre elfo- 
gódottabbá vált lánya előtt. Az
u tán  m ár gyorsan  jö ttek  az 
események. Leérettségizett, s bár 
jó tanuló volt, nem is gondolva 
felsőiskolára, a vendéglátó szak
mába került; nagyon meg voltak 
elégedve munkájával, ő is szeret
te ott. Egy nap bejelentette, hogy 
a nyári idényben a tengerparton 
fog dolgozni. Összekülönböztek, 
ő nem akarta elengedni, a felesé
ge a lánya mellé állt. Persze el
m ent Két hónap múlva levelet 
kaptak; a feladó isemretlen volt,

de aztán rájöttek, hogy a kézírás 
a lányuké, csak a neve idegen, új.

A rövid levél főleg bocsánat
kérésekből állt, amiért csak utó
lag értesíti kedves szüleit a nagy 
eseményről, de Ionelnek hosz- 
szabb időre el kell utaznia, ezért 
a sietség. A borítékban volt egy 
fénykép is, lánya virágcsokorral, 
mellette fiatal, csinos, egyenru
hás férfi. — Talán tengerész — 
gondolta akkor, és hirtelen olyan 
szomorúság fogta el, hogy még 
most is, annyi év után, összeszo
rult a szíve a fájdalomtól. Tudta, 
hogy lányát örökre elvesztette.

Á lánya nem jött haza — 
messze van, nem ajánlatos álla
potosán, nem lehet a gyerekkel, 
most éppen nincs pénz —, őket 
nem hívta. Múlt ősszel végre ha
zalátogattak, de csak a táviratra, 
a felesége temetésére. A fekete 
hajú, kerekfejű, eleven fiúcska 
már hároméves lehetett; gyana
kodva nézte őt, s amikor meg 
akarta simogatni, felkiáltott: — 
nu! — és ellökve a kezét, elsza
ladt. A gyötrelmes és fárasztó 
szertartás után hazaérkezve a lá
nya csomagolni kezdett: kihuzi
gálta  a fiókokat, ágynem űt, 
abroszokat válogatott, és az elő- 
szobatükömél pulóvereket pró
bált maga elé. Akkor került sor 
egy hosszabb beszélgetésre is kö
zöttük, tulajdonképen az egyet
len beszélgetésre, amióta ha
zajött — illetve, amióta négy év
vel ezelőtt elment. A lánya arra 
akarta rábeszélni, hogy adjon el 
itt mindent, számolja fel a laká
sát, költözzön le hozzájuk, elfér, 
külön szobája lesz, az ablakból a 
tengert lehet látni; a pénzen majd 
autót vesznek és sokat fognak ki
rándulni együtt. Mindezt egy- 
szuszra mondta el a lány, mi
közben Ionéi tapintatosan ma
gukra hagyta őket és a konyhá
ban fogócskázott a kisfiúval nagy 
visongások közepette. Zavarta ez 
a lárma, az is, ahogy a lánya a 
holmik között turkál, a javaslat 
váratlanul érte, el sem tudta kép
zelni az életét máshol, mint eb
ben a városban. — Majd meggon
dolom — motyogta, rettenetesen 
üresnek érezte magát, átment a 
kicsi szobába, csak hogy egyedül 
legyen.

Szűk, kanyargós utcácskákon 
haladt — ezt az útvonalat válasz
totta, itt kevesebb a valószínűsé
ge, hogy ismerőssel találkozik —, 
és hirtelen szédülés fogta el. A 
falnak kellett támaszkodnia, sár
ga karikákat látott, és a gyomra 
fájdalmas görcsbe rándult. Eszé
be jutott, hogy szombat este óta 
nem evett. Odáig már csak kitart 
— gondolta, szemét behunyta, 
fogait összeszorította. Lassan 
helyrejött és folytathatta útját.

Megint az anyjára kellett gon
dolnia, akit éppen ilyen rohamok 
kínoztak, egyre gyakrabban.

Márton gondozta, ha otthon volt 
s nem a hegyekben fát dönteni 
vagy szenet égetni; ilyenkor 
szomszédasszonyok segítettek, 
tették az ágyra, ha összeesett. De 
bármilyen gyenge, sovány és be
teges volt, dolgozgatott a ház kö
rül, s ha ő nagyritkán hazament, 
túrós lepényt sütött. Mint akkor 
is, amikor sikeresen leérettségi
zett és anyját évek óta először — 
és akkor még nem tudta, hogy 
utoljára — látta mosolyogni. — 
Okos fiacskám — suttogta és 
megsimogatta a haját. Aztán őt 
elvitték katonának — soldat Ho- 
rongozo Elia volt két évig a mold
vai kaszárnyában — s a neve 
miatt ismét bajba került. Félrevo
nulva sugdolózó, szervezkedő, 
mindenkivel kötekedő, olykor 
vad jelszavakat kiabáló társainak 
egy csoportja rátámadt, pokrócot 
borítottak a fejére, az udvar végé
be hurcolták, árulónak meg zsi
dónak nevezték és ütésekkel, 
rúgásokkal akarták ennek beis
merésére kényszeríteni. Még a 
nadrágját is lehúzták, hogy meg
bizonyosodjanak, körül van-e 
metélve. Akkor azt hitte, meg 
fogják ölni. De az őrszem észre
vette a csetepatét és a levegőbe 
lőtt, mire kínzói szétszaladtak. 
Felbolydult a kaszárnya, őt is, az 
őrszemet is bezárták. Mindketten 
fenntartották, hogy a támadókat 
nem ismerték fel. Két nap múlva 
kiengedték őket; a hőzöngők le
csillapodtak, többé nem bántot
ták, ők ketten pedig összeba
rátkoztak. Kiss András kolozsvá
ri volt, s amikor leszereltek, mun
kát ígért neki a városban.

Amikor anyjától elbúcsúzott, 
hogy szerencsét próbáljon Ko
lozsváron, már kakastollas csen
dőr lakott a putnalaki őrsön a 
tányérsapkás helyett, és a levegő
ben, mint az ökömyál, a háború 
fenyegető előjelei szálldostak. 
András betartotta ígéretét, besze
rezte őt egy rokona tüzelőanyag
raktárába, ahol fát vágott a pö
fögő körfűrészen és szenet lapá
tolt. Nem ilyen állást képzelt el, 
de jól és jókedvvel dolgozott. — 
Szén és fa — gondolta —, akár
csak otthon. Talált egy albérletet, 
háziasszonya olcsó kosztot is 
adott neki, és ő, miután első bérét 
megkapta, büszkén írta meg any
jának a kolozsvári címét. Választ 
csak nagyon későre kapott. A 
reszkető, girbegurba sorok arról 
értesítették, hogy bátyját, Már
tont elvitték a frontra.

Vitték az embereket Kolozs
várról is. Maga sem tudta, miért, 
de ő maradt, s egyre nagyobb be
csülete lett. Már amolyan raktár- 
felelős-félévé lépett elő, bére is 
nőtt, amikor hírét vette anyja ha
lálának. Hazautazott. Anyját a 
szomszédok találták meg a kony
ha földjén, kezében a hivatalos 
távirattal, amelyben értesítették,

hogy fia, H arangozó M árton 
honvéd hősi halált halt. El is te
mették az anyját, tisztességgel, 
már ahogy tellett, az ura mellé, ki 
a havasra — egy falubeli asszony 
azt állította, ez volt a kívánsága. 
A hegyi tisztáson a virággal teli 
magas fűből alig látszott ki a fris
sen hantolt sír. A durván faragott 
kereszten ez á llt Itt nyugoszik 
Harangozó Áron és hites felesége 
Eszter. — Nincs senkim ezen a 
világon — döbbent rá, könnyte- 
len szemmel álldogálva a sír mel
lett. Később valam i em léket 
keresgélt a rogyadozó házban, a 
kopár, szegényes konyha-szobá
ban; valamit, amit magával vi
hetne — de nem talált semmit. A 
szomszéd jótét-lelkek jó munkát 
végeztek. Az asztalfiók mélyén 
végül szépen feltekert jókora da
rab kézzel vert fűrész-zsinórt ta
lá lt; em lékeze tt rá: M árton  
őrizgette, az apjuktól maradt — 
ilyet ma már nem is csinálnak —, 
szokta mondani, amikor néha 
megmutatta. Zsebre tette a spár
gát, életében utoljára behúzta 
maga mögött az ajtót és sietősen 
elindult Putnalaka felé.

Idáig jutva gondolataiban, be 
kellett nyúlnia a zsebébe, hogy 
megtapogassa a "tárgyat", a ter
véhez megfelelő módon előké
szített zsinórt, amely vele jött, 
mint egy régi emlék. Éppen kiért 
a szinte néptelen mellékutcából a 
m indenfelé siető  em berektől 
nyüzsgő főtérre. Ez volt útjának 
legkockázatosabb szakasza: el
menni a tekintélyt parancsoló, 
három em eletes ép ü le t elő tt, 
amelyben dolgozott több mint 
harminc éven keresztül. Gyorsan 
felpillantott a székesegyház ma
gasba meredő tornyának órájára
— megszokott mozdulattal, mint 
minden reggel, munkába sietve. 
Háromnegyed hét. A takarítósze
mélyzet már bement, a hétre járó 
hivatalnokok pedig dehogy pó
tolnának rá reggel egy negyedó
rát. Nem fog senkivel találkozni
— nyugtatgatta magát, mert szí
vét a torkában érezte dobogni és 
hideg izzadtság verte ki a tarkó
ját —, esetleg a stréber Fülelővel, 
aki mindig elsőnek ért be, vagy... 
Vagy a főnökével! A gondolatra, 
hogy a volt főnökével találkoz
hatna, megint elgyengült, szeme 
előtt összefutott minden; az an
tikvárium kirakatüvegének tá
masztotta a homlokát, mintha a 
sok régi könyvet, kottát nézné, és 
hangosan kapkodta a levegőt. 
Végül vánszorogva továbbin
dult, de fokozatosan egyre gyor
sabb haladásra ösztökél te magát. 
Hét órára célba kell érnie, már 
nincs sok hátra, ezt a negyedórát, 
akárhogy is, ki kell bírnia.

Elhaladt az épület előtt és 
nem találkozott senkivel. Amikor 
befordult a sarkon a klinikák felé 
vezető s még aránylag csendes
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utcára, megkönnyebbülten só
hajtott. Ám szinte ugyanabban a 
pillanatban meglátta a feléje kö
zeledő nőt. Az még nem vehette 
őt észre; kezében bevásárlósza
tyorral a kirakatokat figyelte az 
utcának hol az egyik, hol a másik 
oldalán, a szeme ide-oda ugrált. 
Már majdnem egymás mellé ér
tek, amikor a nő észrevette a túl
o ldalon  levő  h ú sü z le t elő tt 
gyülekező, aránylag rövid sort. 
Hirtelen lelépett a járdáról és 
csaknem szaladva indult arrafe
lé. Ha kinyújtja a kezét, megérint
hette volna. — Mit keres erre? — 
gondolta ingerülten, rég nyugdí
jas ő is, kint lakik a Kövespadon. 
Biztosan az annyi év alatt kiala
kult beszerzési forrásait járja 
most is végig — találta meg a 
magyarázatot. — Hogy megszé
lesedett, elnagymamásodott Ka
tica — már látta is maga előtt 
valószerűtlen élességgel a kar
csú, serény, mindig vidám kis ta
karító lányt, aki kétségtelenül 
fülig szerelmes volt belé, és vala
hányszor a folyósón vagy a lép
csőházban találkoztak, piros aj
kai kissé szétnyíltak, és fekete 
szemeiből rajongás és leplezetlen 
felkínálkozás sugárzott. De ak
kor már ő is szerelmes volt, annyi 
kollégájával együtt és talán utol
sóként a rangsorban, reménytele- 
n ü l rem énykedve  a főnöke 
búzaszőke, elegáns, hűvösen tá
volságtartó titkárnőjébe. Mit is 
képzelhetett ő, aki évekig helyet
tesítőként vagy próbaidősként 
dolgozott a hivatalban, ahová 
Kiss András segítségével került. 
A ndrást kereste meg, amikor 
végre hazakerült a háború bor
zalmas évei után. A sebesülése, a 
ki tudja, mennyi ideig tartó lebe
gés kín és ájultság között, amikor 
az egyetlen emberi szó a szanité- 
cé volt, aki így vigasztalta, mi
közben a nyikorgó targoncán 
újabb operációra tolta: — Haran
gozó, neked már végképp haran
goztak. A lábadozás hónapjai 
után volt háziasszonya visszafo
gadta régi szobájába, a tüzelőa
nyag-raktárt viszont lebombáz
ták. Sokáig keresett munkát, nap
számból, trógerolásból tengette 
magát, míg végül sikerült ezt a 
hivatalnoki állást megkapnia. 
Ragaszkodott is a munkahelyé
hez, rengeteget dolgozott; min
den évben attól kellett rettegnie, 
hogy kiteszik, de mindig meg
úszta. És akkor megint beleszólt 
életébe a neve.

Az a köpeny-ügy: új munka
ruhát kaptak, elegáns, sötétkék 
vászonból. A többiek már abban 
feszítettek, neki sok tennivalója 
miatt nem volt ideje utánajárni, 
két-három  nap m úlva Katica 
hozta be az irodájába üdvözült 
mosollyal az arcán. A köpeny 
csodálatosan ki volt vasalva, és 
amikor szétbontotta, meglátta

baloldalt, fent a zsebén a monog
ramját: nagy H és nagy É. Ott 
virított egymásbafonódó, arany
sárga betűkkel: HÉ. Nem volt mit 
tenni, dadogva megköszönte Ka
ticának, pedig sírni lett volna 
kedve; majd kibontja, eltünteti, 
gondolta, de most fel kellett ven
nie így, ahogy volt, monogram
mal együtt, mert a főnöke már 
többször megszólította, miért 
nem viseli az egyenkabátot. A 
m unkatársai megmosolyogták, 
össze is súgta mögötte, egy-két 
gúnyos vagy szellemesnek vélt 
megjegyzést is elsütöttek, de in
kább a hímzés készítőjére vagy a 
betűk drkalmas voltára célozgat
tak, mintsem az értelmükre. Csak 
a főnöke látta meg benne azonnal 
a ragadványnév lehetőségét. — 
HÉ? Hát ez remek — mondta —. 
Úgyis olyan hosszú a neve. Hé, 
jöjjön csak be a szobámba.

Másnap már mindenki úgy 
szólította, nem lett volna értelme 
kibontani a hím zést. Minden 
megszólítás úgy érte, mint egy- 
egy ostorcsapás. Rettenetesen 
szenvedett; éjszaka alvás helyett 
azon töprengett, mit tehetne. Le
fogyott, karikás szemmel járkált 
a hivatalban, az a gondolat kezd

te foglalkoztatni, hogy felmond, 
otthagyja a nehezen szerzett állá
sát, amihez annyi igyekezettel ra
gaszkodott, amikor észrevette, 
hogy valami megváltozott körü
lötte: népszerű lett. "Hé, nem ta
lálkozhatnánk, mondjuk, hol
napután...", vagy: "Tulajdonkép
pen már régen szerettem volna 
önnel, Hé, valamit megbeszélni", 
mondták olyan hivatalnoktársai, 
akik addig pillantásukra sem 
méltatták. Amióta csúfneve lett, a 
kolléganők is meg-megszólítot- 
ták, eltréfálkoztak vele, a titkárnő 
pedig, amikor bevitt hozzá egy 
iratot és kezdte mondani: — Tit
kárnő kérem, lenne szíves beik
tatni... — rászólt: — Ugyan, Hé, 
szólítson csak nyugodtan Lond- 
nak. A főnöke egyre gyakrabban 
hívta (Hé, goyrsan, a főnök kere
si!), vagy csak ráírta nehezen ol
vash a tó , bár szépnek  tűnő

szögletes betűivel ferdén az ak
ták jobb felső sarkára: Hé, meg
válaszolni! Hé, elintézni! Hé, 
jelenteni. Egy napon — nem is 
telt el sok idő a monogram-eset 
óta — így szólt hozzá: — Hé, ez a 
magáé — és átadta a végleges 
kinevezéséről szóló határozatot.

És mintha nemcsak a baj, de 
néha az öröm se járna egyedül, 
Lond kezdte figyelmével kitün
tetni; egys er megkérte, kísérje 
haza — ő ezt sohasem merte vol
na kezdeményezni —, és attól 
kezdve egyetlen lebegés és bódu
lat volt az élete, maga sem tudta, 
hogyan sodorták az események, 
a nagyon rövid jegy esség után 
már ott is álltak az anyakönyvve
zető előtt. Lond tanúja a főnök 
volt, az övé Kiss András. A hiva
tal kis gyűléstermében szend
viccsel és pezsgővel ünnepelték 
meg őket a kartársak, mindenki 
gratulált, mosolygott, talán túlsá
gosan is sokatmondóan és cinkos 
szem-összevillanásokkal, de ezt 
ő akkor nem vette észre. Katica 
kisírt szemmel virágot nyújtott 
át, a főnök ragyogott, mindenki
vel koccintott, majd tenyerét 
összeverve jelezte, hogy szólni 
kíván: — Kedves Lond, kedves 
Hé! Az én nászajándékom... — itt 
hatásszünetet tartott —, az én 
nászajándékom: egy lakáskiuta
lás! Mindenki tapsolt, ő úgy érez
te, nagyon boldog. A ndrás 
megszorította a kezét: — Nekem 
ilyen nászajándékra nincs mó
dom. De szívemből kívánom, 
hogy sikerüljön a házasságod.

Á sarkon gépkocsik áradata 
megállásra kényszerítette. Feltá
madt a szél is. A  Majális utca irá
nyából fújt, szárítani kezdte az 
aszfaltot, őt pedig megborzon
gatta. Szemközt a könyvtár órá
ján öt perccel múlt háromnegyed 
hét. Türelmetlenül toporgott; az 
autósomak nem akart végesza- 
kadni. Végre elindulhatott, és ab
ban a pillanatban továbbpereg
tek az emlékek is.

Vajon sikerült a házassága? 
Amíg tartott, meg volt győződve 
róla, hogy igen. Akkor romlott el, 
visszavonhatatlanul és helyre
hozhatatlanul, amikor már nem 
is volt. A lakást nagyon hamar 
megkapták, át is hurcolkodtak a 
Lond garzonjából — amit annak- 
aidején ugyancsak a főnök utal
tatott ki neki — és fokozatosan 
berendezkedtek. A felesége dol
gozott még két-három hónapot, 
de egyre többet betegeskedett, 
migrénje volt, és epebántalmak 
kínozták, így ő kérte, maradjon ki 
a munkából. Neki emiatt még 
több munkát kellett magára vál
lalni, ő lett a főnök jobb keze, már 
azt is megszokta, hogy reggden- 
te megkapja tőle az utasításokat 
és azután valósággal ő irányította 
a hivatal tevékenységét, mert a 
főnök rendszerint hamarosan el

ment — rengeteg hivatalos sza- 
ladgálnivalója lehetett — és csak 
délfelé jött vissza az irodába, 
m eghallgatta a beszám olóját, 
többnyire helyeselt, néha kifogá
solt valamit, de általánosságban 
nagyon meg volt vele dégedve. 
Aztán megtudta, hogy a felesége 
gyermeket vár, és a megilletődött 
szeretet, amit mindig érzett a je
lenlétében, valamilyen áhítatfé
lével vegyült. Magára vállalta a 
beszerzést is, reggel félórával ko
rábban kdt, tejet, kenyeret vásá
rolt, munka után pedig boltról 
boltra szaladgálva, sokszor a pi
acra is elsietve mindent megvett, 
amire otthon szükség volt. A kis
lány megszületett — ő fiút szere
tett volna —, és ahogy növe
kedett, szépült és mindinkább az 
anyjára hasonlított, úgy kezdte ő 
magát furcsamód egyre idege- 
nebbül, magányosabban érezni 
saját otthonában. Sokat dolgo
zott, magára szinte semmit sem 
költött, így feleségének, leányá
nak szép és drága holmikat vehe
tett, amit ők, mint nekik kijárót 
természetesnek vettek, őt magát 
pedig ez örömmd töltötte el. A 
felesége délelőttönként egyedül 
volt otthon — ő a hivatalban, a 
kislány az iskolában —, ha néha 
megkérdezte, mivel töltötte d  az 
idejét, azt mondta: — olvastam, 
máskor pedig azt: — elmentem 
egy moziba. Lassan elhidegültek 
egymástól, és ő helyet cserdt a 
lányával: a valamikor gyermek- 
szobának kinevezett kisebbik 
szobába költözött, és ez a válto
zás m indhárm uknak — talán 
már neki is — kedvére volt. Leg
alább nem kell lábujjhegyeznie a 
kora reggeli felkelésekkor. Bele
törődött, hogy szerepe a család
ban a pénzszerzésre és a beszer
zésre korlátozódik. Amikor a lá
nyuk — ripsz-ropsz — bejelen
tette, hogy férjhez ment és nem 
jön többé haza, tett még egy pró
bálkozást: vissza akart hurcol- 
kodni a "fdesége szobájába", de 
Ilonka — ez is a felesége kérésére 
történt, hogy hagyják már abba 
azt a nevetséges "Londzást" — 
olyan furcsa — felháborodott? 
megvdő? vagy dcsodálkozó? — 
tekintettel nézett rá, hogy végle
gesen letett szándékáról.

Megint dideregni kezddt, és 
most már nem tudta, az álmából 
ébredező reggel hűvös fuvallata 
okozza-e ezt, vagy azok az ese
mények, amelyeket emlékezete 
sohasem tudott kikerülni, akár- 
hányadszor őrölte végig magá
ban — m int m ost is — élete 
történetét. Az a szörnyű éjszaka: 
az ütemesen ismétlődő füjtató- 
gurgulázó hang, amely távolról 
és mégis közelről hallatszott és 
addig ostromolta holtrafáradt, az 
erőszakos ébresztés ellen tiltako
zó tudatát, amíg a szeme felpat-

» > »  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON
^ » » f o l y t a t á s  a 17. oldalról 
tant, és ő hirtelen felült. És már 
rohant is át a másik szobába. A 
felesége öntudatlan volt, arca lila, 
szemei kifelé-felfelé fordultak, 
mintha az ágy fölött lógó-kina
gyított esküvői képükre néztek 
volna, és félregörbült ajkai szélén 
minden hörgő lélegzetvételre kis 
fehér habfoszlány lebbent meg. 
Fellármázta a szomszédokat, va
lamelyikük telefonált. Amikor a 
mentősök hordágyon kivitték a 
lakásból, még élt. De a kórházi 
ügyeletes orvos már az mondta: 
— Sajnálom... részvétem. — Már 
hazafelé botorkált és még mindig 
nem tudta felfogni, mi történt! 
Aztán hirtelen csorogni kezdtek 
a könnyei, és úgy érezte, ő is meg
halt.

Csaknem ugyanakkor nyug
díjazták. — Borzasztó veszteség. 
Hé — mondta a főnöke, és ő nem 
tudta, most részvétét nyilvánítja, 
vagy a hivatalból való távozásán 
sajnálkozik. A főnök nehézkesen 
felállt — felette sem m últ el 
nyomtalanul az idő, megtestese- 
dett, szép arcvonásai mintha 
szétfolytak volna — kezet nyúj
tott, valami köszönetfélét mor
m olt és azt, hogy rövidesen, 
legfeljebb félév múlva ő is lekö
szön.

A leányától a temetés óta nem 
kapott levelet. — Várja, hogy az 
egyedüllét megpuhítson — gon
dolta —■, szánjam el magam, köl
tözzek hozzájuk. De hiába pró
bált megbarátkoni a gondolattal. 
Volt hivatalbeli kollégái úgy el
maradoztak, mintha sohasem is
merte volna őket. Egyedül Kiss 
András látogatta meg néha, sze
rette volna magányából kimozdí
tani, hívta moziba, sétálni, estén
ként egy pohár borra, de ő, meg
köszönve a jó szándékot, nem 
ment vele. András azt is felvetet
te, mennének el együtt vidékre 
egy-két hétre; rokonai élnek vala
hol északon, egy tó partján van 
egy csőszházuk vagy halász
kunyhójuk, szívesen befogadják 
őket. A táj gyönyörű, körben 
nagy hegyekkel; fürödnének, na
poznának, olvasgatnának, bejár
nák a környéket. Ez a gondolat 
nagyon tetszett neki, néhányszor 
álmában látta a tavat és a házat 
úgy, ahogy András elbeszélése 
után elképzelte. Végül mégis le
mondott az utazásról, valami ide 
béklyózta a lakásához; András is 
megunta a hiábavaló próbálko
zásokat, egyre ritkábban jelent
kezett.

Mivel a semmittevés sosem 
volt kenyere, elhatározta, hogy 
kitakarítja, rendbeteszi a lakást. 
Napokig sepert, sikált, mosott, 
javítgatott; a konyhát és a fürdő
szobát ki is meszelte. Tán nősülni 
készül, szomszéd?— kérdezte az 
örök tréfacsináló kis szabó a ne
gyedikről, de ő úgy nézett rá,

hogy annak torkán akadt a szó. 
Amikor a kisebbik szobát is befe
jezte, s már csak a "felesége szo
bája" volt há tra , kény te len 
kelletlen annak is nekifogott. 
Úgy érezte, valamiféle szentség- 
törést követ el. Kihuzigálta a fió
kokat, és az egyiknek — abban 
harisnyák voltak— a bütüjén, két 
rajzszeggel felfogva egy nagyobb 
borítékot talált. A borítékban le
velek voltak— vagy tizenhárom- 
tizennégy  — m ind  azzal a 
félreism erhetetlen, szögletes, 
szépnek tűnő, de azért nehezen 
olvasható kézírással, amit annyi 
év alatt mindennap látott. Csak 
egyet kellett elolvasnia. Végigol
vasta az Édes egyetlen Loncikámtól 
mind a négy oldalt a Te imádó 
nagy Nyuszimedvédig az összes 
intim célzásokkal, az elmaradt 
találkozó miatti mentegetőzések
kel, a következő — délelőtti! — 
látogatás ígéretével s az akkor 
m ajd bekövetkező  együ ttlé t 
mennyei örömeinek részletezé
sével. Az arca lángvörösre gyűlt, 
a szíve össze-vissza kalimpált, a 
keze reszketett, annyira, hogy 
alig látta a levelet; még a vize
lete is elcseppent. Amikor a le
vél vége felé azt olvata, hogy 
vigyázz magadra és a gyermek
ünkre, artikulálatlan  ü-völtés 
hagyta el a torkát. Talán le is 
esett, mert a földön ülve találta 
m agát, egyre azt ism ételve: 
nem! nem! nem!

Mindez kora délelőtt történt, 
és már esteledett, mire feltápász- 
kodott. Üresnek, kifosztottnak, 
megalázottnak érezte magát és 
mindezen túl tökkelütött hülyé
nek, hogy annyi éven át nem gya
nította azt, ami most, mintha 
hályog esett volna le a szeméről, 
hirtelen evidenssé, logikussá, 
magától értetődővé vált. Számta
lan bosszúterv fordult meg a fejé
ben, amíg rá nem jött: nincs akin 
bosszút állnia. Törje össze Ilonka 
sírkövét? Dúlja fel a lánya — a 
lánya?! — életét, aki végül is nem 
tehet semmiről? Vagy kezdjen 
verekedni volt főnökével, egy 
hatvanöt éves szívbeteg nyugdí
jassal, esetleg szúrja le egy kony
hakéssel? Bármit is tesz vele, csak 
annyit ér el, hogy a dolog köztu
domásúvá válik és ország-világ 
előtt nyilvánvalóvá lesz, milyen 
vak bolond volt éveken keresz
tül. Már késő este volt, amikor 
rájött: saját magával kell végez
nie.

Most már ott állt a klinikák 
oldalsó bejáratánál, ahol a men
tők és más járművek járnak ki és 
be. Éppen hét órakor ért oda, ez a 
kapusváltás ideje, ilyenkor tud 
majd észrevétlenül besurranni. 
Mivel a pénzét az utolsó bániig 
postára tette, nem volt huszonöt 
leje a kapusi jóindulat megvásár
lásához; máskor, amikor a papír
ját intézte, ez a módszer mindig

működött. Most viszont gond 
nélkül bejutott egy behajtó men
tőautó mellett. Még háromszáz 
méter, és célba ér.

Amint rájött a megoldásra, a 
kivitelezésre kezdett összponto
sítani. Legfőbb gondja a temetése 
volt; nem akart nehézséget okoz
ni a lányának (még mindig így 
szólította magában), még kevés
bé holmi idegeneknek. Egyszer 
hallotta v?'akitől, hogy egyesek 
előre eladják holttestüket "tudo
mányos célokra". Sokat kilincselt 
a klinikák különböző hivatalai
ban, végül a bonctani intézet pro
fesszora elé került, aki felvi
lágosította, hogy ez a gyakorlat 
már megszűnt, sok a csavargó, 
koldus, hajléktalan, belőlük kike
rül az intézet munkájához szük
séges "anyag". O tovább erőltette 
a dolgot, bizonygatta, hogy csak 
a tudomány támogatása a célja, 
pénzre nem tart igényt. Végül a 
professzor, talán csak azért, hogy 
megszabaduljon tőle, adatott ne
ki egy pecsétes írást, miszerint 
"bárhol leljenek is rá, Harangozó 
Éliás holtteste a bonctani intézet 
tulajdonát képezi és oda beszállí
tandó".

Most már csak lépések vá
lasztották el a fától, amelyet utol
só ittjártakor tüzetesen szem
ügyre vett. Bal zsebéből kijjebb 
húzta az iratait tartalmazó boríté
kot, hogy feltűnő legyen; jobb 
zsebéből elővette az apjától ma
radt fűrészzsinórt, amelyet már 
jó előre a célnak megfelelően el
őkészített: négybe fogta, egyik 
végéből megformálta a hurkot, a 
másik végét egy masszív vas
kampóhoz erősítette. Minden
nek gyorsan kell megtörténnie, 
nem szabad, hogy valaki észre
vegye és esetleg "megmentse". A 
hurkot már előre áthúzza a fején, 
feláll a padra, a vaskampót, ami
lyen magasra a zsinór engedi, be
akasztja egy vastag  ágba és 
leugrik a padiról. Ennyi az egész. 
Valósággal rezketett a türelmet
lenségtől.

Felemelte a fejét és közvetlen 
közelről meglátta a fát. Elállt a 
lélegzete: a fa virágbaborult. A 
legalsó ágaitól a csúcsáig telides- 
tele volt gyermekökölnyi, vilá
gos rózsaszín, sötét rózsaszínnel 
és pirossal erezett virággal, me
lyek leginkább egy-egy becsukó
dott szirmú tulipánhoz hason
lítottak. Levél nem volt a fán, 
csak virág virág mellett, százá
val, ezrével. Olyan volt, mint egy 
templomba készülő menyasz- 
szony, soha nem látott ennél 
szebbet. Kővé meredten állt né
hány percig, és már tudta: ezt a 
gyönyörűséget nem rondíthatja 
el azzal, amit tenni akar. Hirtelen 
rátört az utóbbi napok mnden fá
radtsága, feszültsége, étlensége, 
bánata  és rem ény te lensége . 
Gyomrába éles fájdalom hasított,

lábai elgyengültek, és lassan le
ereszkedett a fűbe.

***
A professzor szokása szerint 

korán érkezett, és a csak általa 
használt oldalajtón lépett az inté
zetbe. Éppen átöltözött fehér 
munkaruhájába, amikor kopog
tak. — Igen — m ondta Idssé 
bosszúsan. Nem szokták zavar
ni, mielőtt megissza első kávéját. 
A boncszolga is tudhatta ezt, za
vartan mentegetőzött. — Elné
zést, professzor úr, az a furcsa, 
sovány ember jött, akinek a múlt 
napokban a papírt tetszett adni.
— Mit akar? — mondta a pro
fesszor kissé ingerülten. — Nem 
akar semmit — így a boncszolga.
— Meghalt. A fűben fekszik, a 
főbejárat előtt. Egy kötél van a 
kezében egy kampóval. Nem kü
lönös? — De igen — mondta a 
professzor elgondolkozva —, az 
emberek mind nagyon különö
sek.

***
Feküdt a fűben, szemében 

még mindig a pompázatos rózsa
szín látvány örömével. Fájdalma, 
gyengesége elmúlt. Maga sem 
hitte, milyen könnyedén emelke
dett fel, egészen a virágözön kö
zepéig. M ajd átlebegett rajta 
anélkül, hogy ágba ütközött vol
na. Érezte a magnólia diszkrét il
latát. Aztán továbbhaladt, egyre 
nagyobb lépésekkel, mondhatni 
ugrásokkal, inkább repülve, hi
szen lábai nem érintették a földet. 
Zöldülő mezők, erdősávok ma
rad tak  el, néha egy-egy falu. 
Jobbkeze felől már felkelt a nap, 
melegét is érezte. Eszébe jutott az 
iskolában tanult mondóka: "Előt
tem van észak, hátam mögött dél, 
balra a nap nyugszik, jobbra a 
nap kél." Észak felé haladt tehát, 
és ez a felfedezés nagy boldog- 
ságérzéssel töltötte el. Már látta is 
a tavat, a kis földnyelvet, amely 
félkörívben nyúlik be a vízbe, raj
ta magányos fa feslő rügyekkel, 
hátrább egy kisház. Aparton egy 
férfi ült, kezében halászbot, szá
jában pipa. — Ez András, a bará
tom — szerette volna mondani, 
de ehelyett, olyan halkan, hogy 
szájára hajtott füllel sem lehetett 
volna meghallani, azt suttogta:
— Milyen szép az élet.
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‘Kcmix—
A schengeni jogszabályok
A Megállapodás szövege nem írja elő a vízumköteles orszá-

Í;ok körét, hanem a másutt meghatározott vízumkényszert téte- 
ezi fel. A schengeni rendszer csak annyiban kötelező, ameny- 

nyiben a tagállamok egy adott országgal szemben közös állás
pontot (vízumkényszert vagy vízummentességet) alakítottak ki. 
Ettől a közös állásponttól a tagállam elvileg nem jogosult eltérni. 
A Megállapodás 137. cikke bármilyen fenntartásra vonatkozó 
tilalmat tartalmaz, ami a Bécsi Egyezményhez képest elsődleges 
lex specialis.

Sürgős esetekben a tagállam a közös vízumpolitikától elte
kinthet, ha a nemzeti politika kiemelkedő érdekei ezt kívánják 
[9. cikk (2) bek.]. A küszöb nagyon magas, mert ez az érdek 
sokkal többet jelent, mint az általános politikai érdekek. A ren
delkezés jellegéből levezethető, hogy csak átmeneti eltéréseket 
enged meg, nem pedig tartós intézkedéseket. Ezeket kizárólag a 
közös vízumpolitika talaján lehet hozni. Azért a 9. cikk (2) bek. 
rendelkezése pl. hirtelen súlyos üldözés elől menekülő magya
rok befogadását teszi lehetővé, s nem tesz engedményt az állan
dó kapcsolattartás kedvéért.

A Megállapodás megengedi, hogy egy tagállam eltekinthet 
az összes beutazási kellék meglététől, ha a nemzeti érdek az illető 
személy azonnali beutazása mellett szól [5. cikk (2) bek., 16. cikk]. 
Ez a beutazás csak a beengedő államba történhet és nem a többi 
schengeni állam területére; az esetleg ilyen körülmények között 
kiállított vízum kizárólag a kiadó állam területére érvényes. A 
beengedő állam köteles a többi államot intézkedéséről értesíteni. 
Mivel ez a cikk kivételes előírás, rendszeres beutazási politikát 
nem lehet rá alapítani, csak kivételes esetekben alkalmazható. A 
"nemzeti érdek" küszöbét sem szabad túl alacsonyan értelmezni, 
bár ennek meghatározása végül is az egyes tagállam ügye. Ma
gyarország és a magyar kisebbségek között fennálló viszonnyal 
kapcsolatban az alkotmány 6. & (3) bek. alapján úgy lehet érvelni, 
hogy a nemzeti érdek mindig a magyar nemzetiségűek beutazá
sa mellett szól. Ez az érdek pedig a Megállapodás 5. és 16. cikke 
talaján — átmeneti, kivételes mivoltuknál fogva — nem tartósan, 
hanem legfeljebb egyéni esetekben és hosszú távon kizárólag a 
schengeni rendszer rendes előírása keretében érvényesíthető.

Mindezek ismeretében sem szabad elfelejteni, hogy az euró
pai jogi szabályok a schengeni joggal szemben elsőbbséget élvez
nek. Ahol az európai jog a vízumot kötelezővé teszi, ott a schen
geni jog nem lehet nagyvonalúbb. Eredményként megállapítha
tó, hogy az európai vagy az egységes schengeni magatartás 
következtében fennálló vízumkényszer Magyarország vízum- 
politikájára kötelező; tartós kivételeket nem tesz lehetővé.

A Megállapodás több helyen kivételt tesz az előírt köteles
ségek alól, ha ezek más országgal kötött nemzetközi szerződésen 
alapulnak. A tagállam a nem teljes értékű papírokkal rendelkező 
külföldit nemzetközi jogi kötelesség alapján beengedheti azzal, 
hogy ez csak a fogadó ország területére és nem a schengeni 
térségre érvényes [5.cikk (2) bek.]. Azonos körülmények között 
nemzeti —azaz nem schengeni — vízum kiállítható, ha a külföl
di egyébként a schengeni vízum követelményeit nem teljesíti (16. 
dkk). A hiányok fő esete a gyakorlatban az, hogy az illető külföl
di nem tudja bizonyítani, hogy a tartózkodás és a kiutazás költ
ségeit fedező anyagi eszközökkel rendelkezik. Végül is a schen
geni tagállam a vízumkötelesség alá nem eső külföldinek a há
romhónapos vízummentes tartózkodási határidő lejárta után a 
tartózkodását meghosszabbíthatja, ha a Megállapodás hatályba 
lépése előtt kötött nemzetközi szerződés úgy kívánja (20. cikk 2. 
bek).

Az utolsó kivétel nem segít a magyar problémákon. Már 
most előrelátható, hogy Magyarország a következő években 
csatlakozik a Megállapodáshoz. A szerződések jogáról szóló 
Bécsi Egyezmény 18. cikke szerint az állam köteles minden olyan 
cselekménytől tartózkodni, amely képes egy még nem hatályos 
szerződés célját megakadályozni. Ez a rendelkezés szó szerint 
csak az aláírás és a hatályba lépés közötti időtartamra vonatko
zik. Alapul azon az elven, hogy a pacta sunt servanda szabály 
jóhiszemű alkalmazása a még alá nem írott, de tervezett szerző
désekre is vonatkozik, amennyiben a leendő fél eltérő szerződé
sek megkötésével a tervezett szerződést kijátszaná.

KISEBBSÉG KUTATÁS 2000.1. szám
--- IO& LX

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 29. 
L igeti —  avagy száz m etronóm  
szá z fé lek ép p en

Az erdélyi születésű Ligeti 
György zenei tanulmányait a ko
lozsvári K onzervatórium ban 
kezdte. Ifjúsága, első zenei élmé
nyei Erdélyhez kötik. 1957 óta 
Nyugat-Eui jpában él, de gyak
ran látogat haza Magyarországra: 
mesterkurzusokat vezet Szom
bathelyen, m űvei hangverse
nyeken, a szerzői estjein hangza
nak fel. Jelentős művei minálunk 
is ismertek. Életműve, személyi
sége, művészkrédója nagy hatás
sal volt és van a fiatal zeneszer
zőkre szerte a világon és miná
lunk is. Népszerűségének egyik 
titka, hogy újszerű zeneisége jól 
körülhatárolható stílustörekvé
sekben nyilvánul meg. Tudjuk 
hová tenni magunkban műveit, 
mondanivalóját. Kitartóan követi 
hangzásvilágában azt a három a- 
lapelemet, amelyből stílusa kiin
dul. Ezek közül a legegyszerűbb 
a kontinuum-technika. Csemballó- 
darabjának címe is erre utal. A mű 
két dolgot ragad meg: a trillát (az 
ujjak gyors pörgetésével létreho
zott hullám vonalakat) mint a 
rendkívül gyorsan elhaló csem- 
ballóhang KIZENGETÉSÉT és a 
hangzás folyamatosságát, MEG
SZAKÍTATLANSÁGÁT. A másik 
alapvonása már bonyolultabb: 
poliritmika, polimetria. Ennek lé
nyege a párhuzamos idősíkok 
igézete. Nem valami ördöngös 
dolog ez. Pedig amikor a partitú
rában lejegyezve látjuk vagy, plá
ne!, megszólaltatva figyelünk rá, 
eléggé furcsának tűnik, néha játé
kosnak, néha kissé idegesítőnek. 
A szerző majd minden művében 
van ilyen effektus is. Csak meg
jegyzem, hogy a legenda mesél 
egy nagyon sok metronómra írt 
Ligeti-darabról is, amelyben min
den metronóm más sebességgel 
ütötte a maga 'lüktető szólamát". 
Ez lett volna a polimetria-ritmika 
első apoteózisa?!

Álljon itt egy kis zárójel: (Az 
utcán gyakran megfigyelhetjük, 
hogy papa, mama kézenfogva 
gyerekét viszi. A papa tempós,

nagy léptekkel halad, a mama — 
rendszerint magassarkú cipőben 
— szaporázik mellette. A gyerek 
futva követi őket. Azután egy- 
szercsak észretémek, hogy hova 
is rohannak Ők a gyerekkeL s 
mintegy megszégyeÚve magu
kat, lassúbbra fogva a lépéseiket, 
TEMPÓT váltanak . Kisebbek 
lesznek a lépésritmus-különbsé- 
gek, de azért megmaradnak: a pa
pa hosszabbakat lép, a mama 
kevésbé szaporázik és a gyerek— 
ő nyerte a legtöbbet — végre a 
maga tempója szerint mehet a két 
felnőtt között... íme egy kis utcai 
poliritmika, metria, csak arra vár, 
hogy a zseniális zeneszerző leha
joljon érte és a művészet magas
ságába emelje onnan.)

Van még egy Ligeti-jellegze
tesség: a MIKROPOLIFÓNIA. Ez 
amolyan mikroszkopikus eszkö
zökkel életre keltett zenei világ. 
Sok-sok szólam szólal meg egy
más fölött. Mindenik a maga "út
ját" járja. Néha utánozzák egy
mást, néha ügyet sem vetnek egy
másra, függetlenítik magukat. 
Nehéz őket egymástól megkü
lönböztetni. A partitúrát olvasva 
még menne a dolog. De hallgat
va?! Rendkívüli hallás kellene 
hozzá, amolyan hallás-ultramik- 
roszkóp. Hát ilyesmivel csak ke
vesen rendelkeznek. De nem is az 
a lényeg, hogy KIHALLJUK a 
szólamok belső mozgását, zenei 
életét. Itt máson van a hangsúly: 
az ÖSSZHATÁSON. Hangzás
plazma "áll előttünk", amely a pil
lanatok tört része alatt változtatja 
alakját. HANGZÁSFELELŐK! 
HANGZÁSFRAKTÁLÓK!

Ha a Ligeti-féle poliritmiát- 
metriát az órák ketyegésével hoz
zuk kapcsolatba, akkor a mikro- 
polifóniából keletkező hangzáso
kat csakis a felhők mozgásához 
lehet hasonlítani. Nem véletlen, 
hogy a szerzőnek van egy Colcks 
and Clouds c. műve. A szerzők 
mindig elárulják legféltettebb al
kotói titkaikat is. A Volumina c. 
orgonadarabjának grafikai ábrá
zolása is egymásba olvadó felhő
foltok FOLYAMATA.

Mindez JÁTÉK A TAGOLT ÉS 
TAGOLATLAN ZENÉVEL?, 
IDŐVEL?

Ligeti muzsikája a mért és a 
mérhetetlen IDŐ egymásrautaltsá
gának szenvedélyes kutatása?

Jellemző vonások, de a fővo
nal más irányba mutat: Ligeti új 
EUFÓNIAT teremt életművével. 
Ahogyan ő fogalmaz: "Azt hi
szem, a zeneszerzőnek is joga van 
arra, amire minden embernek, 
hogy szíve is legyen és esze is."

TERÉNYI EDE
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A z Unikomis Kiadó Magyar Költészet 

Kincsestára sorozatában, Lászlóffy Aladár 
szerkesztésében és utószavával jelentek 
meg Szilágyi Domokos válogatott versei.

Április 11-én Szegeden Kárpát-Meden
cei Költőtalálkozóra került sor. Fellépett Döb- 
rentei Kornél, Göncz László, Lászlóffy 
Aladár, Szászi Zoltán és Vári Fábián Lász
ló. A házigazda Banner Zoltán volt; közre
működött Rórián Antal színművész.

*
Április 20-án a budapesti Rátkay Klub

ban a Berzsenyi Társaság rendezésében 
Lászlóffy Aladár szerzői estjére került sor.

M ájus 12-én az EMKE kolozsvári Györ
kös Mányi Albert Emlékházának előadóter
mében mutatták be a Polis Könyvkiadónál 
megjelent Szántai János Beszélyek dm ű új 
kötetét. A kötetet Szőcs Géza ajánlotta a 
verskedvelő és -olvasóközönség figyelmé
be. A versekből előadott Csutak Réka és 
Bogdán Zsolt, a kolozsvári Állami Magyar 
Színház művésze; Demény Attila kompozí
cióit Réman Tibor klarinétkíséretével elő
adta Mányoki Mária.

A z Interetnikus Párbeszéd Egyesület ko
lozsvári fiókja és a Művészetek Szövetsége 
Galériájának rendezésében került sor május 
11-én a Képzőművészek Észak-Erdélyi Szövet
sége (1940— 1944 között) dm ű kiállításra. 
Bemutatta dr. Negoita Laptoiu egyetemi 
tanár, műkritikus és Murádin Jenő tanár, 
műkritikus. Fellépett a Gh. Dima Zeneakadé
mia vonósnégyese.

A  Látó 4. számában verset olvashatunk 
Demény Pétertől, Bogdán Lászlótól, Benő 
Attilától, Gál Éva Emesétől és Határ Győ
zőtől. Tanulmányt, prózai írást közöl Zsidó 
Ferenc (Jómagam és egyéb állatfajták), Ber- 
szán István ("Ügyelj az időre!"); Imi annyi, 
mint hazatalálni dm  alatt Tófalvi Zoltán be
szélget Gulyás Miklóssal. A Fórumban 
Láng Gusztáv Szemlér Ferenc költészeté
ről, Balázs Imre József pedig Tamási Áron
ról ír. Dokumentum: Gulázsi Aurélia Dsida

Jenő, a szerkesztő; a Szemlében Vallasek Júlia 
és Lajosi Krisztina írásai.

A  Tiszatáj 5. számában verset olvasha
tunk egyebek mellett Lázáry René Sándor
tól, Vári Attilától és Balázs Imre Józseftől. 
A lapban Kántor Lajos Szábédi László és a 
mágnes dm ű tanulmánya is olvasható.

A  Pannon Tükör dm ű kulturális folyói
rat római katolikus kereszténységünk és 
magyar államiságunk ezredik évfordulója 
tiszteletére verspályázatot hirdetett. I. díj: 
Lászlóffy Csaba Kétségeink hármasoltára; II. 
díj (megosztva): Balia D. Károly Váruk tövé
ben és Kiss Benedek Apám kertjében; III. díj 
(megosztva): Czegő Zoltán Fohász, Egy öreg 
és Nyírfalvi Károly "Pre", MÚLT-idő, Boldog 
teraszok.

A  Lakitelek Alapítvány és a Magyar Új
ságírók Szövetsége Kölcsey-díját Buda Ferenc, 
Csapody Miklós és Dobozi Eszter vehette 
át Lakitelken.

Szabó Lőrinc születésének 100. évfor
dulójára emlékeztek a balassagyarmati 
Madách Imre Városi Könyvtárban. A  beszél
getésben Ferenczi László, Pomogáts Béla és 
Tornai József vett részt.

Az Éltem egyszer én, Márai Sándor dm ű 
kötetet mutatta be Kertész Imre a budapes
ti Centrúl Kávéházban.

.................. ...T v fí..

Arthur Miller 
drámái
VÍZSZINTES: 1. Dráma ríme. 12. 

N yugat-m agyarországi vidékről va
ló. 13. Vérbaj (régies). 14. Lányunk 
férje. 15. Fiú becenév. 17. Attila név
változata. 18. Ném ely részek! 20. Bu
dapesti egyetem . 22. Női név. 23. 
Egyfajta sütemény. 25. Sas jelzője le
het. 27. Személyes névmás. 28. Itt 
lenn (népies). 30. Fontolgat. 33. Ket
tőzve: m agyar város. 34 Kábítószer. 
36. Angol női becenév. 37. A tetejére. 
38. Csillagászati talppont. 40. A mély
be tud  nézni. 42. F luor és oxigén 
vegyjele. 43. Védelmez. 45. Hajat vág. 
46. Kemény, rugalm as szövet a test
ben. 48. Alkoholfajta. 50. Menyasz-

szony. 51. Idegen előtag,jelentése: kö
zött, közben. 53. Idom. 55. A sztádum  
vegyjele. 56. A ngol férfinév. 58. 
Álomba ringató.

FÜGGŐLEGES: l.Teltebbneklát
szató (ruha). 2. Beethoven műve. 3. 
Kettős mássalhangzó. 4. Fagyott víz.
5. ..-bogas. 6. Férfinév. 7. Kripton 
vegyjele. 8. A végén ivó-e?! 9. Fiú 
becenév. 10. Vált. 11. Ritka női név. 16. 
Bíró igéje. 19. A máj váladéka. 21. 
Versenyszakasz. 24. ... berek, nádak, 
erek. 26. Innivaló. 29. Könyörgő. 31. 
Baljós előjel. 32. Maga mögé taszít. 
35. ... Straits, rockzenekar. 37. Va
gyont átruházó. 38. Angol drámaíró 
(Thomas). 39. Női név. 41. Súlyarány 
része! 42. Idegen utótag, jelentése: 
hangzás. 44. Erdélyi város. 46. Dráma 
címe. 47. Száz egy dollár. 49. Fiú bece
név. 52. A felületére (népies). 54. Né
ma ka tód!. 57. Luxemburgi és svéd 
autójelzés. 59. Argon vegyjele.

BO TH  LÁSZLÓ

A HELIKON 10. számában közölt, 
Saru nélkül dm ű rejtvényünk megfej
tése: Össze van a talpam vágva, / Ezerjófű 
nincsen rája.
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