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Deák Ferenc:Messze iátok

•  Bertha Zoltán: Psalm us transsylvanicus

•  Lászlóffy Csaba regényrészlete
•  Szőcs István: Antanténusz — utolszor I.
•  Szilágyi István:

A napfény íze és statisztériája

•  SERÉNY MÚMIA

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Balkáni húsvét
"Athén és Spárta, majd Théba 

egymással versenyeztek a hege
mónia birtokáért, mely a hellén 
törzsek felett gyakorlandó felső
séggel egy jelentményű volt" — 
fog bele a maga XIX. századi 
diagnózisának felállításába Lázár 
Gyula. Azóta sok eszme fröccsent 
szét az elöltöltős és hátulgombo- 
lós tölténytárakból. — "S míg ek
képpen a pártdulakodás mind 
nagyobb mérveket öltött, a hellén 
nép erkölcsi és hazafiúi érzülete 
mindinkább alább süllyedett..."

A világ melyik népségéről, 
közösségéről, országáról nem le
hetne megállapítani ezt, amikor a 
közlekedőedények logikájával 
kapcsolódnak, függenek össze 
mindig és mindenütt az idő — és 
térbeli alaptényezők!..." "A hellén 
és az újgörög nép" — (az egykori 
és a mai Balkán — emelhetnénk a 
tétet s még madártávlatibbá a lá
tókört) között két évezred fek
szik. Ezen kétezer évnek a görög 
nép életében nincs is története, 
csak rabság, szenvedés és politi
kai tengélet"...

A tengélet, pártdulakodás és 
az ő jelentményeik. Ó, mily isme
rős. "Azon dassicus föld, mely
nek m inden hantja egy szent 
ereklye" — mára görög, szerb, al
bán, bolgár, román — és tegyük 
hozzá: kényszerházasság útján 
magyar atyafiság fülemüle-pere
itől hangos. Bizony, bizony az 
emberi szabadság meg a tudo
mány és a művészetek őshona, 
mely korábban lön bejegyezve a 
mennyei szabadalmi hivatalba, 
mint bármely Barbizon, Toszká- 
na vagy Albion! Kétezernél kicsit 
több éve viseli a megbélyegzett- 
ség mindenértelmű és értelmet- 
lenségű  b ilincseit, m elyeket 
eredetileg hozzá képest barbárok 
raktak rá, "kiknek sejtelmük sem 
volt zsákmányuk valódi becsé
ről”...

Ugyan. Dehogy nem tudott 
mindig mindenki a mások feletti 
hatalom becséről. Szinte úgy néz 
ki, a történelem oda konkludál, 
hogy ösztönösen, mintegy termé
szettől adottan csakis erről tud, 
ebben a tekintetben nyilvánul 
meg "csípőből" az emberi lény. Ez 
a legátfogóbb. M elynek csak 
négyzete  egyenlő  a befogók 
négyzetének összegével, mínusz 
a Louvre-ba, Ermitázsba, Gug- 
genheimba és különböző nem 
tűzbiztos alexandriai zugokba 
gyömöszölhető kacatok tömege. 
Ám minden csakis addig érvé
nyes, amíg a Wehrmacht be nem 
hatol Párizsba s a Vöröshadsereg 
Drezdába, mert akkor mindenki 
Brennus gall tőzsdeügynök árfo
lyamára, a VAE VICTISre hivat
kozik. Á második világháború 
végén amerikai fogságba esők 
emlékezetéből nem lehet kiradí
rozni ("Ausradieren"), hogy tőlük 
a felszabadító "amik” gyűjtötték 
zsebbe, csákóba, zacskóba éppen 
úgy a karórákat, zsebórákat.

Ugyanis — tetszik látni — 
más az érték a magasztos Embe
riség szintjén, s más a balkániság 
alapismérveivel még Bolivár füg
getlenségért harcbalendülő sere
gében is m egvert gyarló em
beregyed számára. Az igazi, a 
nagybetűs "emberiség" mindig 
tudja, mi a helyes (apropó ógörög 
tökély és ősbalkániság), így hát 
bürökkel irtja ki egyetlen Szókra- 
tészét. Nem mint a mohón lopa
kodó buta indián, sunyi útonálló 
reflexű délszláv, aki a lófarkas 
zászló tartóját élete árán is magá
val rántja a mélybe szabadsága 
utolsó sáncairól.

Mondják bizony, hogy a sze
gényember tolvaj, a gazdag csu
pán kleptom ániában szenved. 
Azt is mondják, hogy senki se 
tudta oly hatékonysággal irtani a

folytatás a 2. oldalon
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HELIKON

Balkáni
h ú s v é t

s az 1. oldalról
bennszülöttet és termeszteni a te
át, mint India boldogemlékezetű 
első császámője, Viktória néni. 
Hogy időben vagyis az időből 
összeszámolható áldozatokat te
kintve ráver a Gulág-gondnokra 
s festegető osztrák káplárra; tán 
Szolim ánra meg a Habsburg- 
házra is? Persze Szolimántól nem 
is lehet mást várni: ő végezetül 
balkáni volt már, mire a szigetvá
ri menekülttábor alá jutott...

És m ondják azt is, hogy a 
nag y  ju g o sz láv  önm arcang, 
szent szétesés főpróbáját a Fekete 
Kéz előbb M arosvásárhelyen 
próbálta ki — megy-nem megy 
alapon — 1990 márciusában. Es 
mondják, hogy bezzeg Dél-Tirol 
meg Elzász-Lotharingia, de "nem 
bezzeg" baszk-föld, északírség, 
Flandria. Antü Jalava finn író 
könyvében olvasom egy finn kis
fiú (nemcsak) lelki kalandjait az 
őt bántalmazó svéd felnőttekkel 
és gyermekekkel, pedig meg sem 
kísérelte elszakítani Stockholm
tól Erdélyt vagy Besszarábiát. 
Hát mi van itt, kérem? Hogyha az 
ember marha, akkor bárhol kap
hat kergekórt, ám ha "sárkány- 
fog-vetem ény", akkor önm a
gával trágyázza (be) önmagát, és 
hiába parancsoltak rá, hogy sze
resse felebarátját is.

Talán a nyelvekkel lőtték el a 
dolgot, valahol a számtalan Bá
belben, melyeket kintről keretle
gények, bentrő l önkorm ány
zatok védtek "eleitől fogva", a ké
pen látható eredménnyel? Hogy 
aki nem hasonlít a többire, az ele
ve bűnös, hibás, vétkes azok 
közt, akik látszólagos egyetér
tésben és vezényszó alatt masí
roznának az élet értelmét hirdető 
mindenkori transzparensek alatt 
s észre sem veszik, hogyha a fel
ira t értelm e közben átfordul, 
megváltozik, harap.

Harap a húsvéti, bajrami ka
lácsból, pászkából, éhkoppból. 
Az évi egy, engedélyezett feltá
madás napján. Amikor utólag is 
egyedül AZT engedik (bár gon
dolatban akceptálják) feltámad
ni, akit közelről (évente? napon
ta? percenként?) kényszerítenek 
vállalni értük, helyettük, lelki 
balkániságuk miatt az áldozatot.

KOVÁCS SÁ N D O R  IVÁN

K o lo z s v á r  k ö ltő je :  F e lv in c z i  G y ö r g y
A költő Felvinczi György a leg- 

terjedelmesebb verskorpuszt 
mondhatja magáénak a XVII— 
XVm. századi Erdélyben. Szöveg- 
kiadása majdnem 400 lapot foglal 
el, csak a Nádasdy-Mausokum 
6000 sornyi fordítása kiadna 
eposzt. Unitárius erdélyi elődei 
hagyományát folytatta mesterség
dicsérő verseivel. A XVII. század 
elején és közepén Szentmartoni 
Bodó János szerzett A  vasról, A  ma
lom és ácsmesterségről, A  sónak dicsé
retéről jóízű éneket, Oroszhegyi 
Mihály magasztalta hasonló ver
sekben A  fenyőfának hasznos voltá t 
és a zsindelycsináló mesterséget. 
Felvinczi Az árus emberek, A  jó gazd- 
asszony, A  jeles procuratoria, a N ótá
riusok és íródeákok, A  céhmesterek és 
Az ötvösmesterség témáival bővítet
te a repertoárt, bizonyára több ok
ból is. Azért, mert volt rá igény: 
elfogadták és megfizették a dedi- 
kációit (a Bethlen Miklóshoz cím
zett így kezdődik: "Méltóságos 
gróf úr, írók patrónusa..."); mert 
voltak olvasói vagy hallgatói; és 
mert szerette írni ezeket a régi sza
bású, lassan sodró (olykor talán 
Dissza-stilizált) verseket. A "szí
nész" és "színházszervező" Fel- 
vinczire rá volt szabva a 'Kolozs
vár első énekese' szerep; szinte 
minden verse összefüggésbe is 
hozható kedves városával. Fel
vinczi jól ismerte és becsülte a leg
tehetségesebb unitárius manie- 
rista, Thordai János bizarr zsoltár
verseit: "De az magyar nyelven /  
Thordanusnál szebben — Nem 
énekelte senki"; "Rhytmusira te
kints, /  Azokban hiba nincs"; "Nó- 
tájok szép kellő, /  Mindeniknek 
illő”. Akinek leírja még a nevét e- 
lődei közül, az is kiválóság, a XVI. 
századi Bogáti Fazakas Miklós, az 
Énekek éneke erdélyi énekese.

Erdély három századából hár
mójuk "szirénája" hallik el máig. A 
"Szép város Kolozsvár" mítoszát, 
az "édes Erdély" érzelmességét a 
"kis Bécs", a "Kincses Kolozsvár" 
polgárának büszkeségével, a vá
ros urbánus attribútumainak köl
tészetével Felvinczi korán öntu
datra tudta váltani. Az ő szerelmes 
topográfiája, a K olozsvár leírása 
1706-ban többet ér minden szava
latnál: kedves, otthonos, emberie- 
sített, szeretni való hazát mutat. 
Kolozsvár minden kövének, levél
tári cédulájának tudósa, Kelemen 
Lajos járta így körül Móricz Zsig- 
monddal a Szent Mihály-templo- 
mot, Balogh Edgár kalauzolt így 
bennünket a főtéren, mint ahogy 
Felvinczi szeretetteljesen felmutat
ja: térbe és időbe helyezve, könnyű 
rokokó rímcsipkézettel dekorálva, 
utcáról utcára, háztól házig lépve.

Az eltalált, szép incipit gyön
géd barokk antropomorfizálás: 
"Ritkán kellő /  Híves szellő /  Fú 
téged, Kolozsvár"— "Mentéd le ne 
vesd bár, /  Mert Kalota /  S Gör- 
gény háta /  Hevet tőled elzár." Le 
ne vesd, kedves városom, menté

det, mert megfú a szél, fázol a Ka
lotaszeg fölé emelkedő Vigyázó
csúcs, meg a Görgényi-havasok 
elrekesztik előled keletről és 
északnyugatról a meleg szelek út
ját. És máris következik a gazdag
ság- és látványkatalógus: a főtér 
körüli piac-sor, aztán egyenként 
az utcák, építmények, az Óvár, a 
Szamos-híd ("Hogyha látnád /  
Mostan orcád /  A szép Szamos 
vízben" — emberiesíti a hidat is, 
mint Petőfi a kikötött kompot: 
"Meg is látná magát benne..."), a 
Szappanyos utca, a Magyar utca, a 
Közép utca, a Szentegyház utca, s 
megint az óvár (itt született Má
tyás király és Bocskai), a Farkas 
utcai klastrom, a Torda, a Búza, a 
Kis Fazakas, a Szén, a Kismester 
utca a mesteremberekkel: ötvö
sökkel, kovácsokkal együtt. A há- 
romstrófás incipit és az ugyan
ekkora vers-zárlat húsz topográ- 
fus szakaszt fog közre; kimért, ará
nyos retorikai szerkezet, aminek 
nyomát se leljük a névtelen kuruc 
kori szerzők szintén kedves város
dicsérő énekeiben. (Itt a fázó vá
rost mentével betakaró gyöngéd
ség is magyarázatot kap: "Kuruc 
sereg /  Ott kevereg” a falak körül; 
szívesen megszűrnék a kolozsvá
riak szőlőjét. A riadalom csalta ki 
Felvincziből a városszeretet de
monstrációját.) Egy Felvinczi-stró- 
fa változatos, többszörösen bekez
dett, apró tagokra osztott, izgé- 
kony, mozgalmas építmény: köny- 
nyedén teljesíti a rövid sorokkal 
nehéz rímelni feladatát (híd — 
hidd; toppant— koppant;—szap
pant — kappant; Torda — kihorda; 
Búza [utca] — húza stb.). Kifogy
hatatlan a láttató antropomorfizá- 
lásból is. A szappanfőzők utcáinak 
topográfiája — mint egy utóból el
ágazó két gatyaszár. A "sóhajts, 
Torda" is logikus — azon az utcán 
hordják a halottat a házsongárdi 
temetőbe. Felvinczi egész Kolozs
várja: szeretni való, élő organiz
mus. A költőnek abszolút sze
mélyes ügye ez a város, ezért nincs 
versében semmi bédekker-elfogu
latlanság, tárgyszerű tájékozta
tásigény. Szerb Antal műve ilyen, 
a Budapesti kalauz M arslakók szá 
mára (1935): "Én a várossal akarom 
Önt megismertetni, azt hiszem, a 
házak az igazán lényegesek. De ta
lán nem is a házak: az utcák egy
másra hajló erotikája, melyben 
néha erő fejeződik ki és olykor grá
cia."

Az urbánus ihletésű Felvinczi 
Györgynek nemigen van pályatár
sa a XVII—XVni. századból. Ki 
merte volna profanizálni rajta kí
vül például Echót, az erdők, he
gyek, szirtfokok, völgyek "riadó 
leányát". Amikor Felvinczi Echo cí
mű versének fikciója szerint "fár- 
sángon" indul Echóval "regélőbe", 
kérdi tőle a lakását. A visszhangis
tennő a neki előírt, a mitográfusok 
tudománya szerint válaszol: "kér
dőben?" — "Erdőben". A versbeli

beszélő (ha szabad mondanom: 
Felvinczi György kolozsvári pol
gár) nem elégszik meg a hagyomá
nyos felelettel, tovább kérdez, és 
"súg" Echónak, ráolvassa saját vá
rosi és városkörnyéki tapasz
talatait (ezeket kiemelem):

Sok hát a z  hely, ahol lakói,
talám vagyon száz is,

Szállott nékem m ert gyakorta
m é g  a s z e n te g y h á z  is ,

Szőlőhegyek, m ező, berek, sőt
m é g  a z  u tc á k  is ,

Lakóhelyed lehet neked puszta
h á z  is?  Echo: A z  is.

A templomi, utcai, házi vissz
hangfeleleteket is vállaló Echo et
től kezdve egyre talpraesettebben 
aktualizál és prognosztizál az 
újesztendei faggatódzó kérdései
re: németül, románul, lengyelül, 
zsidóul, latinul is megszólal (Ja, 
Ták, Nec, El, Sic), é s talán a Csonka- 
Magyarország fogalomnak is ő az 
első visszabeszélő megnevezője, 
mert azt mondja a "magyarnak bi- 
rodalmá"-iól: "De Lajostól fogva 
lön ez alacsonka. Echo: Csonka."

Külön kérdés (itt meg nem vá
laszolható) Felvinczi Kolozsvár- 
versének összefüggése a népköl
tészettel, a korábbi és későbbi vá
rosleíró versekkel (Dálnoki Veres 
Gerzson: Kuruc krónika, M agyaror
szág, Erdély, hallj ú j h irt..., N osza, 
hajdú, firge varjú ..., Erdélyi hajdú
tánc, Erdélyi városokról, M agyaror
szági városokról; Petőfi, El innét, el e 
városból...). A z  biztos, hogy ezt a re
meklését (de hát a maga nemében 
az Echo is az) Felvinczi nem tudta 
felülmúlni.

Mesterségdicsérő darabjai jó
részt szintén a város életformájá
hoz kötődnek; Szentmártoni Badó 
és Oroszhegyi rusztikusabb fog
lalkozásokat laudáltak. A Felvinc
zi választotta ötvösség kifejezetten 
városokban virágzik: az Arno híd- 
ján Firenzében, a prágai Zlatna 
ulickában vagy Brassóban, Kas
sán, Kolozsvárott. Az ötvösm ester
ségről va ló  vetélkedésébe is aligha 
csak beletévedt, hogy az inasnak 
jelentkező ifjú "Kassai fi"; ez eleve 
bizalmat kelt egy kolozsvári öt
vösben, mert Kassán kiváló ötvös- 
és fegyverkovács kollégák mű
ködtek (Bethlen Miklós is náluk 
csináltatott díszpáncélt, amikor 
készült Candiába, és kikötött 
Csáktornyán). A tipográfus Tótfa
lusi m entségével együtt (vajon mi
lyen viszonyban lehetett a csá
szárra panaszkodó Tótfalusi Kis és 
Bécsben sikeres Felvinczi György?) 
ez az ötvösmesterség-certamen a 
leggazdagabb szerszámszókincset 
felvonultató XVÜ. század végi ko
lozsvári irodalmi mű. Kellék- és 
szerszámkatalógusainak, műre
m ek-m egtestesüléseivel — a 
"gyöngyre lakatokétól a "szaglók, 
pézsmatartók"-ig — be lehetne 
rendezni egy iparművészeti mú
zeum kistermét.
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BERTHA ZOLTÁN

Psalmus
transsylvanicus
— Vallásélmények 
és transzcendenciaképzetek 
az újabb erdélyi lírában —

(folytatás előző szám unkból)
M éltánytalanság okozta felbolydulás 

és him nikus kitárulkozás, otthonosság- és 
szabadságvágy: em blem atikusan vagy át
tételek rendszerén kifejezésre jutva, de ka- 
rak terisztikum a ez a Forrás-nem zedé
kekhez tartozó költők utóbbi pályaszaka
szainak is. A hum án bensdséget gyakran 
a term észeti mágia vonja m itikus (vagy 
akár bukolikus-idilli) sugárkörébe (Palo- 
csay Zsigm ond, Fábián Imre), s az ősele
m ek és a tájrészletek  rejtelm ei és va
rázslatai a gondolat, a ráció, az em bertör
ténelem  koordinátáihoz simulnak. Lász
ló ffy A ladárnál (Keleti reneszánsz, 1993, 
Kőfalon kőszó, 1994, Symphonia antiqua, 
1995, A  repülés a zuhanásban, 1997, Felhősö- 
dika mondatokban, 1998) natúra és história, 
egzisztencia és kultúra szövődik finom 
kom plexitássá össze; a tűnődő-m erengő 
fantázia szenzibilitásával, a melankólia 
átszűrt, légiesített érzékiségével az erudí- 
ció szellemi arányrendje, az eszmélet és az 
értelem  világossága tart kényes egyen
súlyt. A korláttalan tér- és időutazás — az 
eszmei peregrináció létm odusa — a m ű
veltség örök m agatartásm intáit élénkíti 
meg, s a kikezdhetetlen erkölcsi értékesz
m ények atm oszférájában az antikvitás 
vagy az erdélyi tem plom ok és iskolák ("a 
hit s a munka") öröksége egymásba gom o
lyog (Ó, iskoláim, drága iskolák!; Isten várai 
—  Cstksomyló; Szárhegyi litánia). Az elme a 
m in d e n n e l és a sem m ivel é rin tkez ik  
("m indenség u tán  a semm iség /  a szelle
m em hez sajnos nem  talál"; "A min- den- 
ség s a semmiség: /  szám om ra m indkettő 
az ég"), a "fák hegyét" (mint Kányádinál), 
az "ághegyet" — "isten-haját" — tapintva 
az ujjak a "magasságot" simogatják, a "fák 
betűi" írják az embert, a nap olvassa a 
könyveket, az "évszakok lapoznak", "a be
tűből a bűnnek  /  még m indig ostor fon
h a tó " , s az  e m lé k e z é s , az á lo m , a 
szemlélődés a havazásként "hullongó po- 
ézis" "m indent m egváltó erejét" sejdíti. S 
az átm enetek és összefüggések ilyenféle 
m etaforikus-m etonim ikus kavargásában 
m erítkeznek és tisztulnak a valláshagyo
m ány — a kulturális önbecsülés — m eg
ejtő rezonanciái ("Hinni abban, ami nem 
lehetett soha, /  mégis kézenfekvő — ép
pen ettől csoda" — Adventi litániák; "A 
Kálvin tem plom ában orgonáinak /  .../ Ó, 
m inden hegy és m inden tópart oltár, /  
ahol a lélek kicsit m egpihen /  és hangta
lanul m egzendül a zsoltár /  és benne 
Gyergyó s Debrecen üzen / . . . /  van a lélek 
földrajzán egy tájék, /  ahol a szó, a ház, az 
Ú r közel" — A  genfi katedrálisban; "Erdélyi 
tem plom ok fehére /  vigyáz az idő türel
m ére / . . . /  A tornyok m ind utánad szól

nak: /  nélküled mi lesz velünk holnap 
/ . . . /  Vándor, ha átvonulsz e tájon, /  a 
harangszó csak akkor fájjon, / / h a  Istent 
s földjét /  ezt az egyet, /  valami folytán 
elfeledted" (Erdélyi templomok fehére) — 
amelyeket a nyelvi eszmélkedés kísérő
hangjai intellektualizálnak tovább ("Leg
nagyobb kalandként /  utazom  a nyelvet" 
— Negyven sor a hegyről, A  40 prédikátor 
emlékére; A  költő "saját szó-templomává 
épül"; "Uram király / . . . /  m agasztalod, a 
nyelv /  m ár névszerint is szent begyébe 
nyelt /  és ördöngös a lét vagy angyalos — 
/  együtt lakjuk szülőhazánkat most" — 
Fohász. Titokzatos). A hűség, a ragaszkodás 
a m indennem ű (helyi és globális) kultúrá
hoz (mely "romjaiban is /  áldott és felis
m e rh e tő  — Álljad) azonban  nem csak 
nemesít: dacos-keserű szókimondásra is 
késztet; "Megbántam m ár a történelmet, /  
mert m indig sorsomra hagyott / . . . /  alig
ha lehet itt m ár egynek /  magára venni 
m inden vétket" (Adventi litániák); "három 
árva sír magában (...) hit remény és szere
tet" (Vándor idő balladája); "Karácsonyt 
küldj a nemzetekre (...) Uram, jöjjön meg
int a gyermek, /  vagy lassan végleg meg
fagyunk" (Fohász az emberért); "m iért 
segítené meg az Isten, /  aki m agán se 
lendít egyet? (...) térdig, nyakig állunk a 
bajban, /  voltunk győzők, vesztesek, kvit
tek, /  de minket m indig jégrevittek, / /  
járt itt Mátyás, az igazságos /  s nem  jutot
tunk az igazsághoz... / /  M agyarok kiál
toznak a jégen, /  M indig ugyanúgy van, 
m int régen" (Az idők jele). A vallomástétel 
klasszicizáló elokvenciája, egyszersmind 
ironizáló-köznyelvi (játékos-hum oros) 
keresetlensége közvetíti híven a belső és a 
távolító aspektusok olyan keveredését, 
amely megsem misülés és m egm aradás 
feszítő, kétarcú létszerűségéhez férkőz
het; a harangok "ezeréve" "bólogatnak és 
tem etnek", "egyet hoznak, százat hoz
nak": "mégis élünk" (Járó harangok).

H inni és tudni: az em ber keresztje 
Lászlóffy Aladár szerint (Megfeszítve) — 
Erdély panasza pedig olyan, m int Isten 
rosszkedve (Szárnyas oltár). Alaptézisekké 
csiszolt sűrítménye ez azoknak a megke
rülhetetlen igazságoknak, amelyekkel oly 
sokan néznek farkasszem et. Lászlóffy 
Csaba a történelemtől gúzsba kötött etikai 
fenomént analizálva, a személyiség mar
káns vagy moccanásnyi gesztusait, a cse
lekvő elszán tság  és az önm egfigyelés 
villanásait m egragadva szikráztatja fel 
nyugtalanító kétségeit (Ki fehérlik vigyázz
állásban?, 1991, A  megtörtént jövő, 1993, Fej 
vagy írás, 1997). A groteszk körülm ények
re reagáló kaleidoszkóp-szerű viselkedés
válaszok tövét a "téboly" környékezi, a hit 
"bukdácsol", s a kifosztottságot nem eny
híti "se Krisztus-kereszt, se Pilátus" (Fátu- 
mos dal). A z  "e lirig y e lt"  h a z á b a n  a 
"keresztfán m agunkm egváltásra /  m a
radtunk" (A Bethlen Gábor földmozgás kiter
jedésére), a trója-elárvult Teremtő maga a 
"hiány" s az üdvözülés csupán a "semmi
ben" várható — bár olykor "rángani kezd 
a magasság /  benned a vágya szorong (...) 
hallani: m enny szava bong" (Csend és ha

rangszó), s éled a predesztináció "haladé
kát" kihasználó igyekezet, az önvédelem: 
"az összeroskadót kiásni a /  m últ-törm e
lék alól" (Trianoni kihívás). (A "csángókuta
tó Domokos Pál Péter emlékére" kom 
ponált oratórium szerű poém a, a Kétsége
ink hármasoltára szintén ezt a lelki hányó
dást kottázza: "anyátlan nyelv és nyelv 
nélküli gyermek"; "Visszahozzuk elkerge
te tt tan ító in k a t, v issz a v e ssz ü k  e lve tt 
tem plom ainkat. De van-e m ég kinek?" 
M indam ellett megszólal a fanyar, önkriti
kus irónia is: "Harc helyett kiábrándulás 
kolonca — /  kertitörpe-népedet osztja- 
fosztja /  a vérből vagy csak légből kapott 
já rvány . /  Ki m a ra s z ta l  m ég: S zen t 
Gyöigy vagy a Sárkány?" — Profán litá
nia.) Páll Lajos a székelyföldi népélet szo
kásaiból, a túlélés kem ény parancsának 
engedelm eskedő  föld nehéz küzde lem  
pillanataiból töm öríti súlyos konkrétsá
gukban, energikus tárgyiasságukban jel- 
képiesedő lírai festményeit — például a 
messzeséget hiába szomjazó, így viszont 
a földet m egtartó "agyagos szekerek"-ről 
(Szárazvillámlás, 1993, Partraszállás, 1994, 
Andromakhé uszályán, 1996). A konok öna
zonosság arculatát m intázó vizuális erő és 
látványi dinam izm us kiterjed az önportré 
legkomorabb hátterére — a m eghurcolta
tás, a börtönélmény, a Duna-deltai kény
szerm u n k a-táb o r p lasz tikus em lékké
peire —, s a m egveretéstől az istenközel
ségig húzódó belső tájak határvidékeire 
("az Isten is azt szereti, akit ver" — Lassú 
tűzön...; "korongján forgat, meg-megles az 
Úr" — Nagyító alatt). Személyesség, kol
lektív közérzet, a "hit-szarvas" elillanását, 
az Isten tétlenségét m egsínylő lélekálla- 
pot tükre a látomás az "országomlásról", 
hogy "nem elég m ár /  K risztusunk sem  
m egváltónak" (Ballada november-éjszaká
ról), s hogy "nem kísér angyal, értünk nem  
virraszt" (Számolásnál). A  "de profundis” 
felszálló sóhaj a szonett-tői a népdal-, nép
ének-ritm usokig ívelő skálán keresi azt, 
akinek "neve nincs", s "olyan u takat járat”, 
"hol veszteni erény", "végkifejlet" (Álarc
ban), s egy Dsida-átértelmezésben (Paraf
rázis) a Nagycsütörtök keletkezése óta csak 
fokozódó sorsromlás stációit érzékelteti: 
"nem döbbent m eg jobban Dsida sem  Ko- 
csárdon, /  m ert valójában elaludt az Is
ten". Molnos Lajos (Néhány tudnivaló a 
csendes utcáról, 1997) költeménye, az Egy 
Dsida-versre— variáció ugyanerre a tém á
ra — pedig úgy totalizálja a m agányt, az 
egyedül-hagyottságot (a "tompa borzal
mat") és a passiót, hogy itt m ár a szenve
d é s  m e g fo g h a tó  (és íg y  m ég  n é m i 
biztonságot nyújtó) színhely is tovaúszik 
a semmibe: "a kocsárdi állomás elutazott 
/  az Isten véle utazott" (másik verzióban: 
"Jézuskrisztus elutazott"). N agypéntek, 
potenciális szim bólum ként is m egrendítő 
bárányölés, a rejtőző Isten, úrvacsora, ka- 
rácsonyvárás: ilyen m otívum ok övezik a 
m aradék önerősítő  b izalom  ism étlődő 
megbicsaklásait Molnos Lajos más verse
iben is — gyakran az ellenpontozó latens 
gúny játékával ("Ádventi nyugodt hóhul-
» » >  folytatás a 4., 5. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról
lássál / . . . /  Eljön idén is a Karácsony, /  
m int rendesen / . . . /  El lehet kezdeni hát /  
a töviskoszorúfonást, /  a keresztácsolást 
/ . . . /  nyugodtan, önfeledten, /  m int m ás
kor is, /  m int rendesen" — Biztatgatva meg
nyugtató; "lehetsz m ár vígan a kereszt is, /  
s lehetsz akár a keresztre-feszített / . . . /  
mindegy lett a rem ényed, /  mindegy lett a 
hited" — líf'abh költemény a boldogságról; A  
disznóoigás és a bárárnyölés közti némely kü
lönbségekről, Csendesen biztató, Március, 
1990).

A  transzilvánista alpatextusokra (Dsi- 
da, Reményik stb. műveire) történő hivat
kozások kibővülve a m agyarságeszme sok 
évszázados hagyom ányvonulatának fel
idézésével: többféle jelentésviszonyítási 
lehetőséget aktualizálnak. Egyrészt a je
lenkori léttapasztalat keres m últbéli szö
vetséget; m ásrészt bebizonyosul az újra 
időszerűvé vált régiség m ind egyetemes, 
m ind konkretizálható érvényessége. De a 
tem poralitás érzékeny struktúrájában (a 
folyam atszerűség és állandóság, a válto
zás és ism étlődés elkülöníthetetlenségé- 
ben , bonyo lu ltságában ) k iélesednek  a 
visszavonhatatlan sorsm ódosulások kon
túrjai is, a citátum okban, imitációkban, re
miniszcenciákban rögzülő fátum  és vég
zettudat ugyanaz m arad, viszont éppen az 
az égetően jelenidejű fejlemény, ami a ka- 
tasztrofikus veszélytudás szükségletének 
konzerválásában a lét-nemlét-dichotómia 
eldőlésére a pusztulás ténylegesedésére 
m utat. Az intertextualitás különösen evo- 
katív vonatkoztatásm odulációi Ferenczes 
Istvánnál egy egész transzilván szellem
tartom ány rekonstrukciójához vezetnek 
(Félidő, félpokol, 1994, Hó hull örök vadászme
zőkre, 1996). Ez az expanzív újraköltés a 
népkultúra, a népi vallásosság területeit 
bejárva érinti a népdal, a liturgikus ének, a 
zsolozsma, az archaikus apokrif ima, a hit
rege, a M ária-siralm ak vagy az óm agyar 
nyelvem lékek formakincsét — s invokálja 
a nemzeti-közösségi m űveltség és törté- 
nelm iség olyan példa-alakjait, m int Julia- 
n u s  b a rá t, K ecskem éti Végh M ihály, 
Bornemisza Péter, Mikes Kelemen, Körösi 
Csorna Sándor, Orbán Balázs, Petőfi, Szé
chenyi, Bartók és a többi. A hitélm ény el
sősorban a folklór, a népköltészet, a népi 
mitológia stilizált, parafrazeált kifejezés
fordulataihoz, a rímes-ütemes zeneiség e- 
lem en táris  sod rásához , a közérzülete t 
sűrítő szevedélyhullám záshoz és dallam 
m enethez kötődik; "napzsoltárban holdi
ma" szól, "Napba öltözött kapunk" (Ave 
Mária), s az édesanya, "Isten lánya" — a 
krisztológiai-üdvtörténeti sorsazonosulás 
jegyében — "lázban játszotta Máriát" (Ka
rácsonyi félszonettek). S ezeket a hitform á
kat — egyre erőteljesebben — a kiútta
lanság szabja m eg (mivel — a költő vallo
mása szerint — "Erdélyben, sorsunkban 
semm i sem  változott" 1989 után sem), a 
"néma golgoták", a "jűdás-virradat" keltet
te növekvő szorongás alakítja, s a rémlátá
sok  so ro za ta  a "h o n ta lan " , "hazá tlan  
tájról", a "sátánossá”, "töviskoronássá" lett 
országról, s "tébolydává taposott házról",

arról, hogy "idegenek vagyunk édes ottho
nunkban", hogy helyünk sincsen "az Úr 
asztalánál", hogy "Kisebzett a szájunk /  a 
sok könyörgéstől /  hó helyett ham u hull /  
ránk a magos égből” (Felirat az égi táblánál 
szolgáló gróf Széchenyi Istvánhoz), hogy 
"dorbézolnak hangosan a szennyek", az 
"igazak", a "kegyösök", a "szegények" ol
talmat nem  nyernek, sőt elmarasztaltat- 
nak , a "kevélyök" fe lm ag asz ta lta tn ak  
(Addenda az LV. zsoltárhoz), hogy "Álmában 
ha ránk lel /  Isten a királyunk /  reggelre 
feledi /  rázuhant fohászunk" (Csángók). 
Ha pedig "vért köpött az Úr", vagy "fölöt
tünk az isten gyászol /  jeget fúj ránk soha
m árt szól” és (mint Kányádinál) "üres a 
megváltó jászla": akkor felsejlik a velőtrá- 
zó következtetés: a szétszóródó, apadó 
életerejű, otthontalanságra kárhoztatott 
nép hazája, "a mi hazánk, /  nem  és nem, 
nem  e világból való" (Karácsonyi reminisz
cenciák).

Ferenczes István a lélekben felépülő 
"békénk szentegyházát" áhítozza, s Ma- 
gyari Lajos is (Ut az alkonyaiban, 1994) a 
"béke-szivárvány", a "csöppnyi fény" föl
derengését, a "Végtelen" áldását — miköz

ben a "szomorú, tehetetlen" Isten a kien- 
gesztelődés intelmeit küldi a földre. A vi
gasz ta lásért, védelem ért, kegyelem ért 
esengő istenváró ember, szinte panteiszti- 
kus révületben, a tájhoz és annak "nagy 
múltjához" való ragaszkodással, a (szé
kely-m agyar) ősvallási, pogány-keresz- 
tény  r ítu so k  (n a p sz e rta r tá s , B oldog
asszony-kultusz) gyakorlásával, az exo
dusnak gátat vető eltökélt szülöföldön- 
m aradással, az o rszágrontást elátkozó 
indulattal, az ellenerők tám adásai köze
pette felforrósodó, bajvívó tem peram en
tum m al határozza meg önm agát (Néz Isten 
minket..., Profán zsoltár, Csíksomlyó, A mara
dókhoz, Kérdések, Históriai). A z  identitástar
talm aknak és az univerzálizáló transz
cenzusnak ez a sokágú kapcsolatrendje az 
Új Magyar Mária-siralom montázs-szerke
zetében ölt nagyszabású alakot. A vers
szub jek tum  rétegeződése az in tarziás 
technikával beékelt Ómagyar Mária-siralom 
részletei és a jelenkori lamentáció néző
pont-összetettsége közötti feszes konst
rukcióban történik; a mai siralomének a- 
lanya — a közösségreprezentáló szubjek

tivitás — ugyanis egyszerre m utatkozik 
m eg az Istenanyával, illetve a Fiúval való 
szerepazonosulásban — valam int a ke
reszthalált követő harm adnap előrelátásá
b an  és az ö rö k id e jű  ü d v b e te lje sü lé s  
kívánalmában. Az archetipizáló-allegori- 
záló visszavetítés — részint m int egyfajta 
továbbírt palim pszesztus — kibővül a tort 
ülő gonoszságnak és kufárságnak, vagy a 
"keresztre szemeltek" vétkeinek a felvil
lantásával: vagyis a m indenkorivá stilizált 
szenvedéstörténet és "fölfohászkodás" ré
szeseit — akiket a "feszület súlya sújtva 
sújt" — olyan erőtér veszi körül, amely a 
rem ényteli feltörekvés és em elkedés, a 
győzedelmes m egtisztulás, illetve az isteni 
transzszubsztanciáció ("Föltámad mégis 
harmadnapra!"; "Igévé testesül a szenve
dés"; "Isten parancsa / . . . /  étekké s itallá 
öltözik / . . . /  ózon lesz és erdősuttogás / . . . /  
Hegyekké s forrássá változik") fenségének 
is drám ai-tragikus árnyalatot ad.

Az új-erdélyiség poétikája tehát to
vábbra is a képi intenzitásra, látvány és 
látomás szem antikai effektusaira épít, esz
meisége pedig a helyi, regionális színek, a 
genius loci és a transzcendens horizont 
között kifeszülő, a személyiségen túli (kö
zösségi) létköröket is átfogó sorsjelenté
sekben nyilatkozik meg. Ezek közül új 
hangsúlyokat nyer a posztkoloniális érték
zavar erkölcsi reflexiója: a fájdalm asan iz
zó szenvedély az eltékozolt esélyek miatti 
csalódás, a megcsalatás krízisét is feldol
gozza. A válság kataklizm ái csak hatalm a
sabbak, hogy közben rem ények csillantak.
— Farkas Á rpád lírai példázatait (A szivár
gásban, 1991) m indig is a sorscsapásokkal 
birkózó heroizmus táplálta; a pusztulás
ban is "méltóságos" dac, az Istennel is per
be szálló vádbeszédek  szilaj önérzete  
(Zsoltár, Özönvíz). A  lá tszat-változások  
(miként Ferenczesnél, Ma gyárinál) újra az 
ostorozó haragot hívják elő a költőből — 
az "újmódi csürhe", a "nem zetvesztő bá- 
mész csőcselék", a "koncra leső” "csökött- 
ség", a "pim aszul áruló-becsapó tág és 
szép Európa" a nemes d ü h  tüzét szítja 
("Nyugat kellett nékünk, Új-Bizáncban?"
— Véres havak), a "becsapott", "nyomorba 
zúzódott" nép látványa, s hogy "nincs az 
Úrnak ma színe, van néki csupán színevál
tozása" (Fekete karácsony): görcsös felindu
lást kelt —, de olykor m ár ennek az értelm e 
is megkérdőjeleződik: "Eluntam  ember- 
kedni félszázadon át (Nyitott égbolt); ’T u
dom , a bősz nagy semm iség /  sem  jegyzi, 
hogy még vagyunk" (Jómadárdal). — Az 
eszményhullató, önm agát vesztegető em 
ber, a tűnt forradalm ak u tán  az értéket 
áruvá, a tem plom ot bazárra silányító kor, 
amikor "hamuvá égnek a jövőképek", az 
"űzetésből" kivész az "éden", s az egyéni 
"kálváriák", "Golgoták" is nevetségesen 
kisszerűvé jelentéktelenednek: kiváltója 
mindez Gál Éva Emese verseiben is a hol 
lágyan, hol érdesen remegő felháborodás
nak, a m arkáns kritikai m ondan ivaló t 
klasszikusan kerek versszakokba, szonet
tekbe záró elégikus, "spleen"-es tónusnak 
(Vízesések, 1994, Igazságszobor, 1997, Világ-
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EGYED EMESE 

H ím varrás
Ahogy a napok telnek, képek kopnak, 
fakul a fény az egyedülvalóság 
jól ismert útja, kertjei fölött.
Mondhatok bármit, gondolhatok bármit, 
ott bandukol a szarvasléptű csönd 
helyett az árnyék ismerős alakja.
Gránátalmáim skófiummál varrta, 
gyolcsra hímezte pedig a Teremtő, 
és bánataim árkából kivett ő, 
és megmutatta jövendő szerencsém.
Hisz társa voltam, szívedet keresvén. 
Helyem keresvén helytelen világban.

És még vagyok, de már halálra váltan: 
választott percek rosszul választottak; 
tükörre festek szarkalábakat.
Éjjeli álmok fölé pók szalad, 
nappali termeinkbe vackolódik.
És mindhiába szólongattalak, 
asszonyi szóval, múlandó hajóval, 
túl messze voltál, pedig közel voltál,

vadidegen világok napja voltál, 
és az maradsz már, csak maradj magadnak, 
nem hívlak már: 
magadnak visszaadlak.
(Egy valóságos értelmetlen verset, 
fehér virágot sarjasztok pecsétül 
a csönd-levélre, elbotló bizonyság.
Emeld fel mégis lelkem, Isten, Hozzád.)

N apforduló
Mindvégig erdő szélén jártál, 
félszavak bokrai közt vitt az út; 
f£
álomban, 
egész, egész,
nyomorúságos ébrenlétben.

(Küszöbödig — elértem.
A rólad álmodásig. Itt vagyok 
a képzelődés függő magasában, 
egy erdő szélén.
Hallgatsz.
Elgyávulok. Nem. Hallgatok.)

Amott a csillagok! És látlak.
Egy maszk mögött élsz.
Kitalállak.
Annál rosszabb nekem: ezüsttel 
és arannyal futtattak egykoron.

(Ma tört zománc. Ma rozsda, köd, korom.)

H iába
Ha elhiszed, 
hogy szél fúj, hó szakad; 
ha csönd, ha zaj, 
ha sűrűben a vad, 
s felhőben vertarany 
torony ködlík szemedbe, 
ha hadaid leverve;
mit akarnál még, édes kedvesem? 
Miféle vágyak űznek helytelen 
és szüntelen valami másra?
A kincs kiásva.
Vagy nem volt.
Holdat látsz? A te Holdad.
Tiéd a Nap is persze.
Az áldásadó voltat 
a könny gyöngye kiverte, 
a mosoly fénybe vonta.
Ne jöjj a csöndközeibe!
Úgy.
(Unne.
Volna.)

» » » » » »
évszak, 1998). A nyom orúság krisztusaivá 
alacsonyodó, a m indenhatóságot pusztán 
a fájdalom ban tapasztaló "átok-magya
rok" vergődésétől a kozmosz perspektívái 
(véges és végtelen, lét és lényeg, a semmi
vel érintkező abszolútum  tartalmisága és 
tartalm atlansága) felé ível ez a filozofikus 
szem lélet, am ely árnyalatos m editativ  
kérdések sorakoztatásával telíti sokszínű 
istenképét. A vétkező a m enekülő vezek- 
lésben a m egm entő Ú r felé nyújtózik (Fo
hász), de a bűnben — az elhibázott terem 
tés eredendő  vagy vétlen bűnében, az 
értelm et elsöprő, kaotikus értelm etlen
ségben, annak fel nem  tartóztatásában — 
az Isten is osztozik; ezért, gyónásra — 
m ert önm aga szám ára is m egbocsáthatat
lanul elherdálta á ldásait—,az  ember mel
lé, könnyezve: ő is letérdepel (Áradat, Az 
utolsó eső, Kolozsvári szonett). Az Adynál 
kijegecesedő gondolat— hogy a "bűntárs" 
Isten is sérül és veszít, ha híveit veszni 
hagyja (Ne sújts bénasággal, A  kimérák Iste
néhez) — hullám zik  tovább ezekben a 
"nagypénteki" tépelődésekben ("Ennyi 
halálból nincs feltámadás! /  M ár gyönge 
vagy te is a jóra, isten! / . . . /  életünket oltja 
ki a kétely / . . . /  ha nem  reméljük, hogy 
feloldozod /  történelm ek átkaiból e né
pet, /  ki istenével szenved vereséget" — 
Sorsszonett, vagy más címen Erdélyi szo
nett; Apokalipszis, A  rend, Krisztushoz), 
am elyek bölcseleti és érzelm i logikája 
("Nincs m egváltás, ha feszít az alázat, / /  
s nincs feltám adás, ha poklot terem!" — 
Csillagvers) így a szánandóság egyenran

gúságának és kölcsönösségének a feltevé
séhez jut el ("Mikor szánsz meg bennün
ket, uram ? / /  Vagy mi szánjunk m eg 
téged?" — Fenség). — Szenzitív, csaknem 
neoromantikus természetképek halk elé
giája hangolja, a csend és a messzeség 
vonzása légiesíti Egyed Emese költészetét 
(Madárcsontúversek, 1993, Himnusz csipke
fával, 1993, Élővizek, 1995, Csönd, 1998), 
amely finom an á tszűrt érzelm ességgel 
vet számot a m úlandóság — akár a nem
zeti elmúlás — közeledtével ("voltál el
m últál itt a szívverésed /  m int hanglejtés 
magyarja lassan elfogy" — Átmenet), a 
diktatúra utáni fel-nem-szabadultság tü
neteivel ("az óvilágra új cégér ragasztva"; 
"még m ost is bennünk él a rettegés /  imá
ink, csókunk, álm unk közben is" — Csírák 
a havon; "szabadság füröszt /  otthonuk- 
vesztett, elvadult tinókat, /  s idegen sza
vú m adár énekel" — Másolat), s az át
hidalhatatlan távolságok talányosságára 
rezonáló istenkeresés késztetéseivel, a föl
di küldetést olykor "homálynak", "számű
zetésnek", "hervadásnak" érző elfele- 
dettséggel (Advent, Szerződések, Árdeli szép 
hold, Avers, Könyörgés). Tamás Tímea val
lomáslírája (KörÉvek, 1992, A  madárijesztő 
panaszai, 1996) szintén a felfokozott érzé
kenység, egyfajta feltétlen emocionalitás 
és introverzió, illetve lágy-testetlen, imp- 
resszionisztikus hangulatiság közegében 
áram lik, a megszólított Úrral folytatott 
szakadatlan párbeszéd intimitásában, a 
könyörgés és a lemondás lappangó fe
szültségében. Csupa illanó érzékszervi 
benyomás, csupa lebegés és m adársuha-

nás — angyalok lélekringató csendes kar
dala, a rétek illatával szálló zsolozsm ák 
hangja-susogása, dom btetői harangszó és 
"angyal-lehele ttő l párás a lkonyat" — 
avatja  m isz té riu m szerű v é  — szen te li 
m integy "hierophania"-vá (M. Eliade) — 
ezt a külső-belső térséget, am elyben az 
"álmatag" gondolatok és a félelem pillana
tai m ind a transzcendencia lélegzetei is 
egyben ("szeretném ha lennél U ram  /  hisz 
együtt éltünk egy életet"). Majla Sándor 
nyersebben agnosztikus kifakadásai sze
rint viszont m ár "nincs ima fohász kö
nyörgés" sem  a "véres" húsvét és ka
rácsony, az "ismeretlen" világ ellenében (A 
szavak pírja, 1990, Stációk, 1995). — Az er
délyi táj- és kultúraélmény, az istensejte
lem  és a stációjárás keservének szim 
biózisa természetesen szám talan további 
változatban karakterizálódik (Veress Ger- 
zson: Ezer énekből vénem , 1995, Tépett vers
koszorú Tamási Áron sírjára, 1996, Színekre 
hullt festmény, 1996; Ferencz Imre: Gyalog- 
szekér, 1995; Ambrus Lajos: Lopott hold, 
1995, Játék a tájban, 1998; P lugor M agon 
Angyallétra, 1995; G. Katona József: Fecskék 
a havazásban, 1999; Bencze Mihály: Lélek
vándorlás, 1996; Kercsó Attila: Kopjafák ár
nyéka, 1996); s az eg y h ázh o z  k ö tő d ő  
(pap)költők is — him nikus és ironikus 
modalitás izgalmas keverésével — a zsu
gorodásról, az értékhanyatlásról beszél
nek  (Fazakas László: K ő kövön, 1996; 
Barabás Zoltán: Ulysses gúnyájában, 1997, 
Valaki állt a szélben, 1998; Zsisku János: 
Halálos hűség, 1995).

(befejező rész következik)
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Erosz, aki a gőzfürdőből kilép
N em  látok mást, csak szenvedést... Ki 

fekszik o tt vérében? Ki áll mellette megre
m egő dterával?

A déli forróság gőzében elfakult zöld 
bokrok; félérett alm ák úsznak el az ágyú
füstben, m int délibáb a szem határon. Két 
áldott arc bukkan fel időnként a m últnak 
egy teljes intenzitással átélt pillanatából. 
(Mondják: engem  ájultan vittek el onnan.)

H irtelen áttetszővé vált a felpuffadt vi
aszarc...s a beárnyékolt, karikás szem ű 
másik. M intha csak egy csalóka hártya 
takarná el előlem  a ragyogást, a lobogást, 
a rejtett szépséget és egészséget, mely 
nem  tud  átsütni, á ttöm i többé a valóság 
— vagy a m erev halálmázon. H am ar elfe
lejtjük, hogy létezett.

Szólítasz, Bálint?...
Szipogva bújik s szól hozzám  a citerás 

lány.

Kevély voltam , úgy hiszem, azelőtt. És 
tu d a tlan . M egpróbáltam  elhitetn i m a
gam m al, hogy elkerülhetem  a reánk su- 
n y ító  bo rza lm aka t. Az em berben  élő 
m indenkori szörnyet.

Mely kivárja, hogy felkiálts álmodban.
N em  tudni, m ikor tolul a vér helyébe, 

a velő helyébe.
M ikor m arad alul vele szemben — a 

szív, a szellem.
Aki m egfut előle, azt képzeli: élhet (ri

ad t, rem egő állatként bár) bűntelenül.
...Két asszony is forgolódott a beteg

ágy körül. Kamillafőzet illata áradt. A bor
bélykés és a tüzes szerszám ok m ár el
végezték a magukét. Az utólag keletke
zett tályogot m indegyre meg kellett tisz
títani a gennytől.

A szétroncsolt lábú férfi tekintetében 
d ü h  és szégyen: hogy ilyen tehetetlen ki
szolgáltatott. Hogy nem  tud  megfizetni a 
kínjaiért!

M egnevezhetetlen iszonyattal meredt 
rám; lehet, hogy föl sem  ismert? Vagy ha 
igen, csupán arról, hogy úgy álltam  ott, 
m int egy ledőlni kész torony, csak kétség- 
beesetten összeakaszkodó ujjaim árulták 
el, hogy m ég eszméletnél vagyok.

Egyszer csak Bálint, láztól reszketve, 
felült. Tudta, hogy a lány ott van s látja őt: 
cserepes ajkát, mélyen a húsába vágó rán
cait, gyűlölködő, szúrós tekintetét, egész 
eltorzult, gonosz képét. Ránk nézett és 
torz hahotára fakadt. De inkább höigés 
lett belőle.

M indent értettünk: viszolygott a szá
nakozásunktól, nem  várt, nem  kért irgal
m at senkitől.

Nedvesség árasztotta el a szobát; tető
től talpig verítékben úsztam  én is. Bálintot 
viszont iszonyatos szomjúság gyötörhet
te. A porcelán tálon, amelyikből időnként 
lemosták, rózsás ujjú, szép pufók angyal
kák könyököltek mosolyogva kis habfel
hőkön, hajszálra olyanok, akár a legújabb 
Habsburg-örökösök. Ha lett volna hozzá 
erőm , kifu tottam  volna. N em  az illem 
vagy Bálint rekedt hörgése tartott vissza,

hanem  a különös rosszullét. Alig tudtam  
nyelni, a szám elé kendőt tettem, hogy fel 
ne ordítsak. Félig lehunyt szemhéjam alól 
ak a ra to m tó l el-elszakadó p illan tássa l 
meg-megbillenni, majd lebegni láttam  a 
homályba vesző ágyat s benne a haldok
lót, aki közben m ár lehunyta szemét. A 
háttértől időnként elvált egy kivehetetlen 
arcú árny (ilyen lehet talán a halál). Az a 
köpenyeges férfi m it keres Bálint közelé
ben? — kérdeztem, nyilván csak gondo
latban. Fogja az erőtlen csuklót (a pul
zusát nézi?), száraz hangon súg valam it a 
haldokló fülébe, majd visszahajtja a taka
rót.

Összerezzenek. Lehet, hogy csak a fok
hagymabűztől, amint a köpeny ellebben 
orrom  előtt.

A lány  közben  — m intha okosan 
összekacsintott volna a haldoklóval (vagy 
a Halállal kacérkodott) —, kihívóan vil
lantotta meg bokáját. (Hogyhogy pont

odanéztem?) Bárki jó társaságbeli alantas
nak érezné ezt a hosszú, festett szempillá
ival simogató, ingerelni akaró tekintetet, 
mely nem  titkolja — agóniájában is tud tá
ra akarja adni Bálintnak —, hogy férfi mi
voltában kívánja látni most is, úgy, mint 
azelőtt.

Más volt ez, m int a folyó partján vizes 
pendelyben, meztelen felsőtesttel sulyko
ló falusi lányok enyelgése a bivalyokat az 
iszapból, csá-haj!-rázva, ostorral kihajtó 
legényekkel. Titkos szégyenemben el sze
rettem  volna fordulni, de megbicsaklott a 
lábam  Ha nem  amiatt lettünk volna ott, 
hogy megosszuk végóráját a sebesült köl

tővel (meg sem kísérelem  leírni a látványt, 
m időn nyüt sebeiről leszedték a gyolcskö
tést!), könnyen ledér caikának képzelhet
tem  volna a mellettem  álló nőszemélyt. 
M intha m eghatottságába is m esterkéltség 
vegyült volna. M int m ikor a bepárásodott 
ablaküveg könnyezik, vagy hideg esőcsík 
folyik rajta végig, olyan szemekkel bá
m ult a hörgő s az eszm életét vesztett Bá
lintra, majd kifelé a fénylő levelekre és 
m indenre, am i a kilátástalanságba besü
tött — olykor talányos vagy bandzsalító 
tekintettel, m int akinek m indenképpen 
meg kell tudnia, mi rejlik m ég a sátorfala
kon kívül, m ielőtt lemegy a nap. Ajka, 
m int húsos virág: szinte várnád, hogy a 
következő  p illana tban  fe lü lkereked ik  
benne a mohóság, és beleharap egy kásás 
húsú, m élybam a naspolyába.

*
Gyötrelmes talány, hogy az em ber m i

lyennek születik. H át m ég az: m ilyenné 
nevelhető.

A naivság vagy a term észetes pózban 
tetszelgő frivolság csodálkozva fogadja a 
tilalmakat. Érosz, m int aki gőzfürdőiből 
lép ki, m iu tán  lecsutakolta m agáról a 
koszt, kipirulva, m osolyogva mutogatja 
bájait. Ez a sok tekintetben gyerm eki biza
lommal összetéveszthető, a m egajándé
kozandó személyt az erotika játékossá
gába beavató vonás, m ely a citerás lány 
arcára kiült, ellentm ondani látszott a pil
lanat tragikus komolyságának.

A huszonöt esztendős Rimay nevetsé
gesen kegyetlennek érezhette a helyzetet. 
M int akire más szerepet osztottak, s a kül
ső tüalom  és belső m eggyőződése ellenére 
most arra akarják rávenni, hogy — hajla
m át és bánatát semmibe véve — komikus 
képet vágjon.

♦
Parázna életét ki követi,
Kezét, hibát reszketteti,
Egyéb nyavalyákba(n) ejti,
Végre fejét utána veszti...

Lutheránus létem re szívesen forgat
tam  kezemben a fél száz éve halott Gyön
gyösi G ergely latin  nyelvű  m unkáját, 
melyben egyházi elöljáróink arcképét fes
ti meg. S egyben lelki arcukat is. Egy-egy 
tiszta életű szerzetes gyertyája világított 
utam on m indaddig, am íg m eg nem  nyüt 
előttem  a sztoikusok bölcsessége. Gyön
gyösi Gergely lejegyzésében egy jám bor 
lélek soraira bukkantam , aki szerint Jé
zust — az ő képzeletében legalábbis — 
durva szíjakkal m egkötözték, gyenge hú 
sát korbáccsal hasogatták, s kínját gúnyol
va m eztelen re  v e tk ő z te tték , k itéve  a 
szeleknek, fagynak, hidegnek... Ennek a 
képnek lágyékig hatoló szorongatottságá- 
ban teltek el ifjú éveim  Egy ízben fenye
getően vágtam  a Bálint gyarlóságtól meg- 
ereszkedett-zápult képébe, hogy az unta- 
lan tobzódással, ételnek, italnak mérték- 
telenségéből és asszonyállatokkal való 
gyakori közösülésből szárm azó nyava
lyákkal — meg vagyon írva Szent Jeroni- 
mus testam entum ában is! — az em ber 
kihívja maga ellen a halált... Még életében

» » » » » »
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elparentáltatik — tettem  hozzá. "Egy szűz 
apród ezt honnan tudja?” — kezdte játé
kosan  Bálint, de  tek in te téb en  bokros 
szem öldöke alatt m ár gyűlt a fenyegetés. 
"A bujaság m egfertőzi az agyadat is, tom 
pítja az elmét — ingereltem  tovább a sze
m ében gom olygó fellegeket. — Seneca is 
azt mondja: a buja életmód feledékennyé 
tesz s elveszejt!..."

Abban az időben m ég női orcát nem  
érin tettem , fohászt azonban írtam  m ár 
"minden félelmes szerelem" ellen, és óva 
intettem  a tudós deákot, nehogy "keserű 
fű, gonosz asszony" bolondot csináljon be
lőle.

A nappali virrasztásban m inden erő
m et felélte a sajnálkozás, hogy nem  hall
hatom  többé m ár Bálint kacagását, tréfáit, 
sem  zsörtölődő vénemberre valló túlzása
it. Azt hogy víz alatt a pince, s két álló 
napig nem  lehet az óboros hordókhoz fér
kőzni, vagy hogy a végenincsen pereske
désben az utolsó aranytallérjai is elúsztak. 
Szerettem  volna fölébreszteni, hogy egy 
végső gúnyos pillantást vessen rám  leg
alább. Ü ltem  az ágya mellett, fejemet te
nyerem be tám asztva , s nem  akartam  
hinni az érzékeim re nyom asztón ható le
hetetlennek.

Aztán a kim erültség elragadott onnan. 
Csúsztam  egyre lejjebb, istállótrágyába, 
nyálkás, kéjes kínba. Hiábavaló volt m in
den képzelt kapálózás.

A felázott u tak ra  nem  em lékszem . 
Szemhéjam  alatt virágzó tölgyerdők villa
násai. Zihálva ébredtem , s egy ösztönös 
m ozdulattal (még nem  a szégyen, a dider
gés ösztökélt) bebújtam  a vánkosba. Csak 
azután tudatosult bennem, hogy alsó fe
lem  takaratlan.

A citerás lány hajolt fölém; arcom, nya
kam  cirógatta. H irtelen arra gondoltam, 
hogy a vaskosság nyom ait, akár az okádé- 
két, a felkínált csipke zsebkendővel sem 
leh e t le tö rö ln i. De n em  m o zd u ltam . 
(Úgyis csak álmodom.)

A m ikor a lány szem ében azt a szétfo
lyó, fénylő valam it megláttam, m ár tud 
tam , hogy igazi könnycsepp.

"A csizmámat!"
Föl akartam  ugrani, ő azonban vissza

tartott. N em  attól estem  kétségbe, hogy 
hol vagyok, hanem , hogy: kivel!

"A csizm ád csupa sár. Ne félj, nem  ab
ban rontottál be a házba."

A hang józan volt, reális.
A halálra gondoltam. Meg arra, hogy 

segíthet-e ilyenkor valam ely istenes ének?
Éreztem, hogy fogva vagyok. Nem  állt 

m ódom ban m egoldani a talányt, de egy 
gyümölcsös tálnak tám asztott kis tükör
ben elkaptam  a lány kacér mosolyát. Vele 
voltam. A szegényes szoba padlózatán 
egerek szaladgáltak. Semmi sem  utalt va
rázslatra. Ez a bűnre csábító, leráncigált 
vá llpán tú  nő nem  épeszű: azt képzeli, 
hogy Bálint vagyok!... Különben a jelenre 
nincs m agyarázat.

Egész éjjel zuhogott az eső. Fölocsúdva 
olykor, alattomos, negédes szavakra füleltem. 
Mielőtt a vágy bennem is megnyíló mélységé

be zuhantam volna, megkíséreltem ellenáll
ni.

Mellkasom nehéz volt; m int aki meg
szegni készül egy ígéretet. Elszakítani egy 
köteléket. Azt hajtogattam  magamban: 
halál!... Bálint haláltusáját láttam  magam  
előtt, s a folytatódó várostromot.

Akinek ennyi öldöklés után m ég öröm 
zsong a szívében, az titokban vagy tudat
lanságában az ördöggel cimborái!...

A lány kiolvashatta szememből a vá
ratlanul feltámadt indulatot; kissé ijedten 
húzódott el tőlem.

"Ne butáskodj — m ondta. — Meg kel
lett könnyebbülnöd valahogy."

Ö sszeszo ríto tt fogakkal feküdtem . 
Megvárta, amíg állkapcsom a fáradtságtól 
kissé fellazul, csak azután oldódott meg a 
beszélőkéje:

"Egészen görcsben voltál, a gyomrod 
is. Farkashézag gyökereket főztem neked 
borban. Keserű volt, alig tudtam  lenyelet
ni veled. De elmúlt tőle a remegésed, s a 
csuklásod is. Májat, bélgörcsöt is gyógyít 
— ezt még öreganyámtól tudom  —, sok 
nyálkát kihoz a gyomorból. A rothadt se
bed is jól ki lehet mosni vele."

Kezében kékesen pislákolt a gyertya. 
Ujjaival végigsim ított a széken heverő 
nadrág zsinórján. Utólag értettem  meg, ez 
a hódolat is Bálintnak szólt, a vitéz lötto- 
nának.

"Csak hát m ár késő..." — m ondta.
Arészletek nem  számítanak. Keze tud 

ta az irányt, s én lassan megnyugodtam.
"Ne hidd, hogy falánkságból teszem — 

folytatta —, m int ezek a pocegerek... Van 
egy egészséges kisfiam, Bálint gondosko
dott róla eddig, hogy ne szenvedjen sem
m iben hiányt. K iváltságos helyzetem  
folytán a viszonylagos jólét, no meg a ve
lem született kényelem szeretet m intha 
valamilyen kérget növesztett volna a lel
kem köré. Olyan lettem, látod, mint a ran
got viselők — nézett kihívóan a szemembe 
—, nem érzékenyülök el egy csóktól."

Szája a szám at kereste. Nyelvén m eg
pillantottam  a piros barázdákat; és m ár 
örültem  neki, m int egy játszótársnak, aki 
szerencséjére soha nem  ism erte meg a 
bennem  lakó gyötrő feszültséget.

M ásnap reggel vad verőfény ébresz
tett. S ott várt a kimosott patyolat ing a 
faládán.

"Bevallom, némelykor eluralkodik raj
tam  a szeszély!"

Ezzel a m ondattal búcsúzott tőlem, ha
mis vidámsággal, a citerás lány, akivel éle
tem ben e lőszö r bűnbe estem . Keblét 
elfedve integetett felém.

A tartós eső eltüntette a felégetett táj 
fekete nyomait, az elázott lódögöt is ki
mosva a meggyfa alól. Azon az őszelőn 
valahogy értelmetlennek tetszett üldögél
ni a magányos term ek bolthajtásai alatt, 
könyvvel a térdemen. Kiürült szívvel és 
fővel csatangoltam, m int akit beavattak 
egy árulásba, és tudja, hogy a vastag fala
kon tú l nem sokára kím életlen, nehéz 
álomba zuhan minden.

*Regényrészlet

Liliké,
ne haragudjék, hogy így nevezem 

(most is), de szerintem nincs e világon s 
ez irodalomban olyan ember, aki ismer
né anyakönyvezett "felnőtt" nevét. Ma
gam legalábbis nem, évtizedek óta soha, 
amióta Édesanyám elolvasta nekem az
óta is emlékezetes meseregényét a há
rom kis elefántról, akik valahol a "román 
afrikában" éltek, s számomra nagyon; s 
akiket mindközönségesen úgy hívott 
Elevfántanyó, hogy: Tongó, Mombi és 
Bimbi. Voltak még ott gonosz kígyók, 
Sziszi és Szuszi, "durranóbot" (puska
tűz) sújtotta félelmetes oroszlánok, aki
ket — durranóbottal — meggyilkolt a 
még félelmetesebb ember; erdőtűz, me
nekülő kisállatok és sok-sok krokodil, 
akik mind-mind marcangolták az öreg 
apaelefánt, Bambó köszvényes lábát. 
Mindhiába: mert a "nagy igazság", ak
kora, mint Bambó, a többtonnás öreg 
elefánt, mindig kievickélt a bajból, s ezt 
oly jó volt hallani, olvasni. És mindenek- 
fölött — fölött, mert az őserdei fák leg- 
hegyiben — ott vonta le magvas ta
nulságait Tumba, a bölcs s ugyanakkor 
kissé hebehurgya majom, az őserdő gó
béja; mert ugyebár: "Tumba okos, Tum
ba szép, csodálják is az eszét!". És 
egyáltalán nem véletlenül "kattant be az 
őserdőbe" a székely furmányosság meg
testesítője, hiszen már szinte közhely
számba megy az irodalomban a Marton 
Lili Elek Apóhoz és a székely írókhoz 
való vonzódása. Sem ez, sem az én ké
sőbbi fölismerésem nem véletlenszerű...

Bő harmincöt évvel később kapta 
meg a fiam Lilikétől — dedikálva — A 
három kis elefánt elődjét, a Bambát. És ez 
a köztü(n)k lévő több emberöltőnyi tá
volság bizonyította, hogy Liliké minden 
idők gyermekéhez szól — kiolvasni ezt 
a tágra nyüt kisfiú- és kislány-szemek
ből.

Lilikétől tudjuk: "az anyák nem hal
nak meg"...

H asonlóképpen: az írónők sem. 
Csak eltévednek egy kicsit a máshová- 
ba.

MÓZES ATTILA
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ha majd minden rabszolga nép szerk eszti:
járm át megunva olajra lép Fekete Vince Z U U U

K U TI C SO N G O R  

G aléria
Nyári lányok,
Kekken a berek,
S a déli ég üvegkék selymén 
Szöszölnek az apró fellegek.
Szétmálló tájakon dúl 
A  békés polgári unalom.
Csiricsáré gyereknépség 
Csüng az ivókutakon,
M íg fecsegő zöld lomb-tengerek 
Alatt —  áldott légy, ó Dionüsszosz! — 
Kertkorcsmák melankóliája fakad... 
Tangóharmonika, valcerek,
Könnyű szélben vidám lánysereg,
S nyomukban enyhe izgalom 
Remeg az olvatag flaszter felett.

Megtéveszt száz hazug csillám, 
S mintha nem is mi lennénk, 
Szint' észre sem vesszük immár, 
Csupán hálni jár belénk a nyár.

B a la to n szá rszó
Fák árnyéka ül a falon, 
kékesszürke boltozaton 
méla felhők,
felhők vonulnak borongón.

Kút vizének csobbanása, 
a vízhordó sóhajtása, 
vállán vödrök, 
vödrök súlyos, néma tánca.

Konok parázs perszaga száll, 
inas paraszt vihart kaszál, 
kasza lebben,
lebben a fény a szemekben.

Jegyzőkön yv
Kertész Imre-értelmezés

Mintha lelkem sínen járna, 
siklok bele a homályba.
Se szeretet, se könyörület.
Plakátarcú rámnevet:
loie kannst du ruhig schlafen?
(Ágyban, párnák közt) sikoltva ébredek.

M int ki meghalt, s itt feledték, 
mint ki él, de eltemették, 
mint ki saját sírját ássa 
minden nap a hallgatásba...
Ősz van. Feledni nem lehet. 
Körülmosnak alabástrom tengerek.
‘hogy tudsz nyugodtan aludn?

K övér n ő  h oroszkóppal
Lágy, hullámzó háj-naszádok között, 
csontosodó emlékezettel.
Vérvörös száguldó rúzscsíkok 
a hármas metró
pillanatnyi jelenléteinkbe akaszkodó 
fémes foszlányain.
Pókháló-finom irezések.
Kanyonok. Szakadékok.
A test harca a térrel.
A  lét harca a nemléttel.
Helyesebben a lét harca önmagával, 
mely során megkísérli legyőzni 
ösztöneit, ellenösztöneit, 
s halálról alkotott képzeteit, 
hogy megvalósíthassa a mindenkori 
léten és nemléten túli 
jelenleoőségünk ideális állapotát. 
Francokat.
Találomra szétszórt cserepekből 
csillan össze minden valóságunk. 
Kos: elkárhozatsz.
Bika: elkárhozatsz.
Ikret kétszeresen is elkárhozatsz 
anélkül, hogy bárki, bárhol, 
valaha is számon kérné 
az eltékozolt halhatatlanságot.

Széthulló táj némasága, 
pőre dombok borzongása, 
szívem vonat, 
vonat szelíd suhanása.

Hajósévek
Hajóim mind nyugatra járnak, 
vérző naplementében fehér vitorlavásznak; 
sós vér, sós könny, csattogó sirályszárnyak, 
lassan emlékei sincsenek már a nyárnak.

Ősz
Falábú öreg tengeri medvék 
csomagolják kéziratom 
lucskos lapjaiba
Moby Dick márványmagányának 
utolsó fehér darabjait, 
ködbe fagyott Iákötők 
évszázados zsivajának tengerében, 
ólomszínű halpiacokon.

G O R O N  SÁ N D O R  

M in th a
József Attila apokrif

mintha a fagy 
szónokolna 
hajnal tapad 
homlokomra

mintha a kés 
szívet szúrna 
kezed úgy a 
földre húzna

mintha az ég 
kiderülne 
szerelmed is 
úgy szépülne

mintha csillag 
eléd hullna 
úgy őrizzél 
hozzám bújva

N égy év
Négy évig lebegés.
Vakációk és ünnepek.
Félőrült szerelmeskedés. 
Kábító-ámító szerepek.
Kis pofozkodás. Hülyítés.
Majd búcsúlevelek.
S ahogyan telik hétre hét, 
nyugtatóval a vodka, bor. 
Könyvek emlékbe. S néhány kép. 
Nyugodtan mégse alhatol.

K önyörgés II.
Uram add hogy 
ébredjek föl 
önnön bűneim 
rejtelmeiből

add hogy ne legyen
& így & úgy
ne marja testemet 
angyali húgy

Interlúdium
In memóriám Pilinszky János

akár kegyvesztett 
angyalok lógunk 
a táj felett 
s irritáló balkáni 
szél nyaldossa testünk
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PAP ATTILA ZSOLT VERSEI
V irá g o s  ré t, d o m b o k k a l
Úgy végigmennék e zöldeüő réten, 
a gyönyörű, tarka virágok között, 
s hönteném dúlt vágyam törött 
kelyhének nedvét a píré serényen.

Majd felmásznék lihegve mind a két dombra, 
és dicsérném a perc édes turizmusát, 
izzadton egyik csúcsról a másikra át, 
pihennék a völgyben, ha lankaszt a torna.

Persze a mező már nem lenne elég.
Teljes hegy- és vízrajzát feltérképezném 
e vidéknek —  hogy kirándulásom végén 
elnyeljen egy csábító tengerfenék.

x
Ez jutott eszembe azon az estén, 
amikor virágmintás blúz volt a lányon. 
(Remegnek a dombok, földrengés lesz, látom, 
jaj, feszül az ing káprázatos testén!)

M o te ls z o n e t t
Négyen az asztalnál. A  motelben. 
Pár mozdulat esetlenül, sután.
Két doboz cigi. Erős fekete.
Egy még erősebb éjszaka után.

A z a két lány, és az a két fiú.
S percek múlva üresek a székek. 
Fura évszaka készülődik egy 
hang nélküli, meztelen beszédnek.

Már látszik, ahogy évek serege 
indul, s az idő fogaskereke 
befúrja magát a kávézaccba.

S eljön a tanácstalanság kora. 
Lopva, két hiány között — mikor a 
dobozba nyúlsz ágiért matatva.

A z  a h e ly
A  helyen, ahol történnek a dolgok, 
nincs idő, mert mindig ugyanaz van. 
Ismeretlen árnyak lopakodnak 
éjszaka a susogó lugasban.

Előbb-utóbb úgyis odatévedsz.
Ha úgy döntesz: felveszed a harcot, 
mert nem akarod, hogy a tükörből 
eltorzulva nézzen rád az arcod.

De émelyít a beteg bűntudat. 
Nyugtalanul kelsz, s léted peremén 
borzadva nézed: merre visz utad.

Ne félj! Menj csak. Túl a láthatáron, 
ahol fény s éj ütközik, vár a vén 
ladikos, az alvilági Kháron.

A  v á r o s  s z ív é b e n
A  város szívében, ahol élek 
— ó, itt benn, nem a peremén! — 
kopott támlájú karosszékben 
ül rezignálton a remény.
Ha a fák ágáról lehull az éj, 
és hajnalonta a fény kitakar, 
délibábot lehel az aszfalt, 
gőzöl a szmog, akár a szar.

Itt oly csalókák a fények, az árnyak, 
az utcán hallgatag csontvázak járnak, 
bordáik közt átszitál a por.
Sietnek mind, s nyomukban lohol 
perverz hajcsárként a mohó pillanat.
Itt egy öltöny, ott egy bőrdzseki szalad. 
Az időtlenség nem méri: elér-e.
Gépeket programoz a szívdobbanás 
naponta a stoplámpák ütemére.

Az utak mentén a patinás házsorok
falairól az őszi pocsolyák
sorába reklámok gennyes fénye csorog,
és lassan, észrevétlen tolat át
az idő más sínekre. A  mélyben, odalent
kuporog egy város, mint vén koldus,
kinek aszott tenyerén meghasad a rend.

Hányszor menekültem innen, el 
a zaj s az arctalan nyáj elől!
S rá kellett jönnöm: az igazi 
város, az itt épül, legbelül...
És itt már másként leltározza 
javait belső kincstárnokom.
Egy más dimenzióban, ahol 
minden ismeretlen arc rokon, 
s bárhová mész, viszed magaddal 
testrészként az utcák köveit:

egy város szívét, mely — önmaga 
ellen akár — de élni segít.

A  k ö v é r  H o ld  d a la
emlékszik-e még hölgyem 
azóta férjes asszony 
erről szól most e könnyen 
bódító méla sanzon 
ön akkor szabad volt még 
férjetlen szűz egy bakfis 
bár tudott egy s mást és rég 
nem volt ártatlan masnis 
kövér hold volt az égen 
s én ölembe ültettem 
nem kellett sokat kérnem 
megadta magát csendben 
tavaszi éjszakákon 
ízleltük egymás testét 
kettő volt avagy három 
mindez ma már csak emlék 
bár továbbléptem bátran 
de ön ju t eszembe 
hogy egyedül sétáltam 
férjével éppen szembe 
csak egy ailkalmi nő volt 
most mégis hihetetlen 
az égen kövér a hold 
de nincs valami rendben 
nem öle kell sem lelke 
helyébe mások jönnek 
szoknyát lábat emelve 
hát ezt hívják időnek 
s a sors á lét az élet 
mely mindent elvetélne 
csatornába rak félek 
átúsztat másik térbe 
hol nem kövér a hold már 
mert műfényt szór a körte 
ó istenem hát nem kár 
de visszatérve önre 
jól állt volna a masni 
komoly lett férjes asszony 
új házát felavatni 
majd meg kell látogatnom

V a la k i h e ly e t te m
Valaki már megírta 
helyettem ezt a verset,

nem törődve azzal, hogy 
a mítosz odaveszhet.
És én szótlanul néztem, 
ahogy fogja a toliam 
és csak magamat láttam, 
amint fekszem ott holtan 
s tehetetlen nézem 
— a halott így nézi — 
elszabadul bennem, 
a lelkemből lép ki...

Ilyenkor furcsa fénnyel 
egy más világ ragyog.
Ki a sorokat rója, 
az már nem én vagyok.
Ő tudja azt régen, 
mit én nem is sejtek.

Valaki megírja 
helyettem a verset.
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT KARCOLATAI
G o ly ó sto lla l
megihletett
— forgatókönyv —
Golyóstollal megtermékenyí

tett és megihletett kameránk egy 
pöfögő személyvonathoz közelít, 
felülnézetből. Átszúrja a vonat tete
jét és lassan képpé formálódik az, 
ami bent van. A vagon mosdójában 
vagyunk, és kameránk, szemünk, 
szánk eláll: a kalauzt látjuk, amint 
egy ifjú, nem túl szemrevaló, de ér
dekes arcú, viszonylag jó alakú nő
vel szeretkezik. Vagy erőszakolja 
őt? Bekapcsoljuk a hangokat: a nyö
gések egyelőre nem utalnak sem
mire, ugyanúgy lehetnek a kín, 
miként a kéj nyögései. Kameránk 
megpróbál történetet konstruálni 
ezen hétköznapi, mégis, meglepő 
esemény körül.

Egy fiút látunk, amint — két 
megállóval odébb — kezében bam
ba virággal várja a nőjét. Fülében 
legyek lejtik párizsi táncukat, a sí
nek közt egy döglött kutya tánto
rog át. Szóval hangulata van a 
képnek. A hölgy — nem túl szem
revaló, de érdekes arcú — lelibben

a vonatról, megigazítja kis szok
nyáját, úgy, hogy a szoknya redői a 
harisnya fehér csíkjaival párhuza
mosan helyezkedjenek el. Kamera 
hosszan veszi ezt a jelenetet.

— Hogy utaztál? — kérdi a vi
rág.

— Nem volt jegyem, de ki
egyeztünk. — mosolyog a nő, a hát
térijén Arany János népdalt énekel, 
és egy piros, de csak férges alma 
kajánul magához nyúl.

Bambánk csak áll, kamera kö
zelről veszi gennytől pukkadozó 
pattanásainak vulkanikus percegé- 
sét:

— Pedig én ismerem a kalauzt.
A vonatban vagyunk. Egy nem

túl szemrevaló, de érdekes arcú nő 
idegesen dobol ujjaival (rajta gyű
rű) az ülés telefirkált — karcolt, te- 
lefikarcolt borítóján, támláján, 
borítótámláján.

— A jegyeket kérem! — mereve
dik (vigyázzba) a kalauz.

— Nincs — szűnik meg az ide
ges dobolás.

— Ki várja magát X.-ben?
— Zoli.
— Ismerem.
— Akkor... ismerjen meg engem 

is: feleségre lévendő.

— Bibliailag ismerjem?
— Meg. Azilag.
— Kövessen, kérem. A mosdó

ban várom, ideges dobolással.
Megint mosdó. A kalauz, amint 

idegesen dobol. Az ablak, mely ere
detileg fehérre volt meszelve, a ki- 
látástalanság végett és a belá- 
tástalanság miatt is, össze van kar
colva, "Fasz", írja rajta, meg hogy 
"picsa", azt is. S végül: "Baszás". 
"Kopogás."

Belép a nő. Feltűri a szoknyáját, 
és a kalauzra ül. De a harisnya még 
rajta van.

Megint állomás. Kalauz barát
ságosan odaint Zolinak, "nem volt 
erőszak, azok a nyögések a kéj nyö
gései voltak", formálja a szavakat, 
és jót nevet, mert az induló vonat 
zakatolása elnyomja a hangját, s 
Zoli is barátságosan integet, szere- 
tetének egyértelmű jelét adja, sőt, 
hüvelykujját felfelé fordítja, aztán 
mutató és középső ujjából v-betűt 
formál, s azt is mutatja.

Másik állomás. Ideges, nem túl 
szép, de érdekes arcú nő, testvéré
vel.

— Tudom, de nincs pénzem. És

S zem fed és
— Megérkeztünk, drágám.
— Na de Eödöen! Hová?
— Haza. Itthon vagyunk, ked

ves.
— Hol? Hol van a ház?
— Természetesen itt.
— Igen? Az esküvő előtt azt 

ígérted, hogy valóságos palota.
— Az.
— Nem látom.
— Ez a Ház.
— Ez a ház? Ez?
— Igen. Miért? Talán nem tet

szik? Mi nem tetszik benne? A mé
rete? Az elhelyezkedése? Hanem?

— Ja, ezekkel nincs bajom. Egy 
baj van, hütöstársam... ez a "ház" 
gézből van, vagy mi ez...

— Valóban, asszony, helyes az 
észrevétel.

— Te. Ha jól látom, ebből az 
anyagból csinálják a szemfödelet is.

— Neked mindig igazad van, te 
aranyasszony!

— És mondd, nem találod te ezt 
enyhén szólva furcsának?!

— Nem, kérlek, persze hogy 
nem... Ez a házam, ez a házunk, itt 
lakunk majd mi kettecskén, és sen
kivel nem cserélünk. Mint két ga
lamb. És kész. Egyébként nagyon jó 
kis ház.

— Valóban... néhány karó és 
géz, géz, géz... Sehol egy tégla, se
hol egy ajtó.

— Pedig van ajtó. De nem az a 
közönséges. Ez itt tépőzáras! Csak 
széttéped, és már lehet is bemenni. 
Ez a jó benne.

— De könyörgöm, hiszen így 
bárki bejöhet!

— Nem igaz, nálunkfelé nem 
olyanok az emberek...

— Cöcö... és az sem zavar, hogy 
mindenki belát, te Ödön?

Arról, h o g y  m ily en  n eh éz
Három gyerek. A nagy, a kicsi 

és a középső.
A nagy tényleg nagy: karja, lába 

vastag és szőrös, de képén még ott 
van a rászáradt tejföl. Hangja vas
tag, miként jómaga is.

A kicsi tényleg kicsi: jelentékte
len, vékony és senki. Lóg mindket
tőn.

A középső közepes. Független
nek látszik.

A nagy mozdul. Elveszi a kicsi 
pénzét Ä kicsi utánanyúl, de per
sze. Röhögnek. A közepes, a füg
getlen a leghangosabban. A kicsi is 
röhög. A nagy meglóbálja a pénzt a 
kicsi előtt, szagolgatja, meg is kós
tolja és elégedetten csámcsog. A ki
csi élvezi, ügyesen játsza meg a 
ganghez tartozó igen jól szóraiko- 
zót, próbál nem figyelni arra, hogy 
kin is derül(nek).

A röhögés elhal. Unottan ülnek, 
a kicsi egy kicsit izeg. A nagy bam- 
bul. Aztán szeme rátéved a pénzre, 
melyet kezében szorongat, és 
ugyanúgy megismétli az előbbit. A 
közepes egy pillanatra — úgy néz 
ki—megdöbben, hogy megint úgy 
és ugyanazt, de mielőtt a nagy cin
kosan rákacsintana, már ügyesen 
és idejében röhög. A kicsi nem élve
zi annyira, de az erőviszonyok mi
att végig kell csinálnia újra 
mindent utánakap, a kezére csapa
tik, másodszor már nem nyúl oda.

Ekkor a nagy birizgálni kezdi a 
kicsi orrcimpáját a pénzzel. Az 
odanyúl, mintha megvakamá, s 
közben megpróbálja elkapni a ban
kót. Egy fricska, a jól kieszelt, de 
véghez nem vihető cselért.

A középső figyelme elbókászik. 
Ha ez érdem.

A nagy egészen tűzbe jön, és

nincs ideje, hogy 
ezt ne nézze jó 
szemmel: megböki 

a középsőt, és harmadszor is elöl
ről kezdi a játékot az invenció leg
kisebb jele nélkül. A kicsi ideges, 
semmi sem jut eszébe, kelletlenül 
odalegyint, másodszor viszont 
már odakap. Szigorúan néznek rá és 
össze. Megszeppea Nyakon legyin- 
tik, nevetnek.

Aközepes most vállon veregeti, 
magához húzza. A mozdulat egye
lőre semleges: a nagy szeme rándu
lásából próbálja megállapítani, mit 
kell tennie: aztán erősen odakoc
cintja a fejét a kicsi fejéhez. Az ered
mény az előzményekből várható: a 
nagy kegyesen mosolyog, a kicsi 
már prünnyög.

A nagy magához öleli, vigasz
talja, a középső is nyúlna már utá
na, mikor a nagy barackot nyom a 
kicsi fejére, aki bőgni kezd, erre a 
középső hirtelen elbizonytalano
dik, feszülten és villámgyorsan 
gondolkodik. Izzad. Majd szájon 
veri az apróságot:

— Pofa be!
A nagy mérgesen néz rá. Túllőtt 

a célon, látszik, hogy tudja. Izzad. 
Az ingét markolássza, majd koc
káztat: az ugyanmenjetekmárhi- 
szencsakjáték értelmében löki meg 
mindkettőt, és nevet.

Szent a béke. A nagy önelégül
ten néz körül, a kicsi is abbahagyja 
a bőgést. A középső fellélegzik.

Ülnek. Aztán a nagy szeme 
megint rátéved a pénzre, melyet 
kezében szorongat. Odanyújtja a 
kicsinek, ugyanúgy, mint eddig, 
már oly sokszor.

A középső nézi őket...
Agya minden lázas munkájá

nak izzadsága egyszerre ül ki a 
homlokára.

Zoli vár. Azt is tudom, hogy patta
násos. De az enyém. Magyar Zol
tán. & Magyar Zoltánná, szeretem. 
Elmegyek hozzá tehát, bármi áron.

— Sajegy?
— Ne izélj már annyit, majd ki

egyezek a kalauzzal. Nézd, milyen 
erőtől duzzadó alak, milyen sima 
arc. Kozmetikailag (is) tökéletes.

— Beléd evezett?
— Azt hiszem, igen. Hamar el

ment. Közel sem bírta úgy, mint te.
— És most?
— Most elhagysz.
— Nem...
— ...mert?
— ...szeretsz, bebizonyítottad.
- J a .  Jó.
— Kihívjam vérbajra?
— Ne. Párra sem. Én ajánlkoz

tam fel, tudniillik.
(Kamera három hullát filmez. 

Egy egyenruhást, egy pattanásost 
és egy érdekes arcút. Szét vannak 
lőve. Három hulla keres egy szer
zőt. Kamera nem vállalja. Rendező 
sem vállalja. Marad tehát három 
hulla — hiábavalóan (el)hullva.

Vérgőzös szellő leng a temető 
fölött.

— Nem, nem zavar. Nézőpont 
kérdése az egész. Lehet azt is mon
dani, hogy mindenki belát, de sok
kal előnyösebb, ha azt mondjuk: mi 
mindig kilátunk. Mindent látsz. 
Egy közönséges házban csak az ab
lakokon keresztül látható a külvi
lág, és ez a mozdulatlan kép egy idő 
után unalmassá válik. Az én házam 
másik előnye az, hogy költöztethe
tő, így a körültes táj mindig válto
zik! Ezt próbáld megcsinálni egy 
rendes házzal!

— Ne legyél már olyan bekép
zelten ősmagyar, teremtéskorona! 
És gondolom, az sem baj neked, 
hogy a szél át- meg átfúj rajta?

— Nem. Felfogás kérdése az 
egész. Mindig szellőzik.

— De megfagysz.
— Nem igaz. Nálunkfelé nem 

olyanok az időjárásék. És azt se fe
ledd: egy esetleges földrengéskor 
nem kell félned a lehulló téglától, 
gerendától, hogy agyonüt. És mivel 
az eső is átjárja, takarítani sem kell, 
mindig tiszta.

— Zseniális. Szabadalmaztat
nod kellene. A siratóasszonyokban 
van egy adag kelemenség...

— Tudtam, hogy meggyőzlek.
— Irónia volt, te hülye. Engem 

te nem győztél meg, esetleg az olva
sókat. Most pedig hazamegyek — 
mondta.

És hazament.

Múmia
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H ahó, h ö lgyem !
Hahó, hölgyem, elhagyta a...
(Jó, most még egy kicsit ülni, aztán 

óvatosan ráhelyezni a lábamat. Rend
ben. Nem lát senki? Akkor lassan, de 
nagyon lassan... felvenni. Be a zsebbe. 
Kész. Majd otthon megnézzük. Remé
lem, pénz is van benne, elég jólöltözött 
a ribanc.)

...tárcáját.
Á, nem tesz semmit.
Tényleg nem volt benne sem

mi? Nem baj, na, nekem az az el
vem, hogy az ember legyen 
tisztességes, kiterítik úgyis.

Értem. Lehet egy fénykép is 
fontos. Ki ő?

A lánya? Nagyon szép... hason
lít a mamára.

Méghogy mindent megadna ér
te! Hiszen azért az mégis csak egy 
fénykép, hölgyem, semmi több. Na 
jó, én értem, dehát... örülök, hiszen 
segíthettem.

Nem, nem, szó sem lehet róla. 
Hiszen nem azért teszi az ember. 
Manapság ritka vendég a tisztes
ség, kérem. Nem, ne is próbálkoz
zék, úgysem fogadom el.

Egy kávéra? Na jó, köszönöm, 
az elmegy, úgysem ittam ma még, 
izé, szóval jólesne, köszönöm.

Hát kérem, én itt csak tengek- 
lengek... Tetszik tudni, hogy van, 
ha az ember csak úgy lóg bele a 
világba. S ön?

Ja, a vállalkozók élete, az más 
kérem, ők aztán loholnak reggeltől 
napestig.

Tényleg? És örömet okoz a

C. változat
J. K. nagyon boldognak hitte 

magát. Szokott ez így lenni vele. 
Mert azt hitte, szereti a nőjét, és 
hogy a nője szereti őt. Van ez így 
mindenkivel. Élete nője volt, hogy 
miért, ne firtassuk. Úgysem tudna 
mással élni, tudta jól. A nője volt a 
Nője.

Ott kezdődött a baj, hogy min
den annyira jó volt. Ez a minden 
aztán átesett a ló boldogság feléről 
a túlsó oldalára. Bizonyos dolgok 
kezdtek nem jók lenni. A szex pél
dául. Amit J. K. huszonöt évig 
összeképzelt magának a szerelem
ről, a kívánásról, a Vágyról, az két 
nap alatt úgy fröccsent szét a női 
makacsság, hűvösség és meg nem 
értés gránitfalán, mint vízzel töltött 
óvszer a flaszteren. (Vél- és remél
hetőleg mindenkinek volt része kí
nos szeretkezésekben, és még 
kínosabb szeretkezés utáni kom
mentárokban.) De ami vele elmű- 
veltetett, az több volt érzékeny 
lelkének, mint amit szálfaerős farka 
kibírt volna.

Akkor jó, akkor ám legyen, 
(Mint mondottuk, J. K. más nővel 
nem tudta elképzelni, talán ez lett a 
veszte, de ez maradjon a szöveg és 
a kínos tapasztalatok titka) gondol
ta. Másfajta testiséget keresek, hi
szen élni kell (simlizett a sorsnak). 
S evett.

"Hasam növekedésével egye
nes arányban fogyatkoztak érzéke

munka?
Nem? Miért?
Kérem, áldozni mindenért kell.
Hogy ön jóval többet... Hogy 

értsem ezt?
A férje?
Hogy mi? Abarom... nem értet

te meg, hogy manapság az emanci
páció korát éljük, kérem, a nőknek 
ugyanolyan joguk van hajtani és 
mégis értelmes életet élni... S akkor 
ön most egyedül? Nem baj, leg
alább leköti a munkája. S aztán ott 
van a kislány.

Elvitteee? A szemét... Már elné
zést, hogy így szidom, de felhábo
rít, kérem, ez az aljasság. Hogy 
ennyi jóérzés, ennyi empátia ne le
gyen valakiben! Hiszen mégiscsak 
emberek vagyunk, nem állatok!

Na, az a fő... hiszen ha pénz van, 
akkor minden más, az biztos.

Na, tetszik látni, azt jól tetszett 
csinálni... én is ott hordanám a pén
zem, ha sok lenne... ott kérem, meg
érzi az ember, ha motoszkálnak, 
már bocsánat a kifejezésért. S gyak
ran tetszik ezen a vonalon utazni?

Elnézést, nem akartam megsér
teni, csakhát a velemszületett ud
variasság nem engedte... Akkor 
szervusz, itt az utcán, milyen mu
latságos, hehe.

Már meg is érkeztünk? Nagyon 
szép ház...

s mindezt egyedül? Ja, bocs, tu
dod, a megrögzött férfiúi gondol
kodásmód, az még néha kiütközik, 
szinte ellentmondásba kevered
tem...

Ide leteszem a kabátomat.
Jó. Szétnézhetek addig a köny

vek között? Koszi.
Hogy miket nem olvasol! Hogy 

van még erre is időd?
Hallod, azt mondja, hogy egé

szen boldognak a jelen pillanatig 
még egy ember sem érezte magát, 
hacsak részeg nem volt. Milyen jó
pofa... én úgy tudtam, hogy pesszi
mista, persze, ez csak egy filozó
fiatörténeti közhely-

Végül is igaz, ez a mondat a 
pesszimizmus csúcsa...

Török kávé? A Varázshegy, 
igaz? Bírom a manust...

Hát köszönöm szépen, örülök, 
hogy így elcsevegtünk, most akkor 
nem is tartom fel az elfoglalt üzlet- 
asszonyt, hehe...

Igazad van, tényleg modoros 
voltam. Jó na, leülök még egy kicsit.

Nem, nem vagyok szégyenlős, 
csak olyan hirtelen jött ez az egész, 
engem nem szoktak csak úgy meg
eső...

Hú, ilyent azért nem minden
nap érez szegény megtépett énem...

Jó, nem sajnáltatom magam, de 
szeretek elérzékenyülni... el is me
hetek, ha akarod, én igazán...

Nem sértődékenykedem, de 
azért rosszul esett... én megértem, 
hogy az elfoglalt és célratörő üzlet- 
asszonyok világában már csak az 
ilyen rongyos férfiaknak telik a tisz
ta romantikára, de engedd meg ne
kem ezt az érzelmi fényűzést, és 
hogy boldog legyek a magam kis 
köreivel, tisztán akarok élni, beati 
immaculati in vita, ahogy a zsoltár 
is mondja.

Igen, van egy kis teológiai mű
veltségem...

im csiklandozásai — magyarázta. 
— Farkam összezsugorodott; azt 
hiszem pontosabban szólok, ha far- 
kincának nevezem. Ahogy híztam, 
egyre kevesebbet és kevesebbet lát
tam belőle, míg végleg eltűnt ha
sam alatt. Amit az ember nem lát, 
elveszti fontosságát, és lassan ki
esik az ember emlékezetéből. Ré
gebben, a jól ism ert kifejezés 
szerint, futottam a nők után. Kövér
ségem a szaladást lehetetlenné teszi 
és szoknyák után ballagni vagy to
tyogni nem lehet. Azonkívül túlsá
gosan kényelmes vagyok, hogy a 
várható szerény jutalomért hasra 
akarjak fordulni. A reám rakódott 
hájréteg elválaszt bűnös gondolata
imtól és a kegyelem állapotába ve
zet.” Ez persze így nem volt igaz, de 
olyan kedves szöveg, hát miért ne?

Az igaz volt, hogy nagyon szen
vedett a szerencsétlen.

Ivott is.
Aztán rászokott a cigarettára, 

amit később marihuánás kiszere
lésben kezdett fogyasztani.

Közben nője elhagyta, mert 
nem akarta már azt, ami miatt J. K. 
elhatározta, hogy. Azt akarta már, 
amit J. K. annak idején akart, és 
mivel akkor mégsem tudta rende
sen teljesíteni a penzumot (fiatal 
volt az istenadta), nője megkritizál
ta s ezért eldöntötte és kéjes szenve
déssel, daccal, s egyéb marhasá- 

okkal magára vállalta a szűz- és 
aszáspótlékot kereső életformát, 

ha lúd, legyen kövér, Vénusz —

vagy egyéb isten — tegye magáévá 
alapon.

K. már nem tudott tovább- és új 
nő után nézni, akárhova pillantott, 
csak pocakot látott, ami a sajátja 
volt.

Egy szép hajnalon arra ébredt, 
hogy az élet értelmetlen, és ennek 
értelmében kiment a sánthierra, fel
mászott az éppen épülő torony
blokk tetejére, és aszonta, hogy 
akkor ő most aztán, hogy érezze, 
szabad az ember, bazeg.

Mégsem vetette le magát, ha
nem elszívott két szál cigarettát, és 
inkább evett.

Egy utcalány kinevette, és ezzel 
végleg tönkretette. Azóta nem pró
bálkozott utcalányokkal. Az élet ér
telmetlenségének kérdése akkor 
vetődött fel újra a maga teljességé
ben s hatványozottságában igazán, 
mikor már nem érte el a farkát, egy 
másik szép napon.

El van baszva az életem, álérté
keket teremtettem magamnak, s 
persze hogy nem, hűha, be nagy 
marha vagyok, hitte. Más kérdés, 
hogy a teremtett értékek attól lesz
nek értékesek, hogy én teremtet
tem, de isten meghalt, és az 
istennek sem vagyok isten (Pedig 
már szinte akkora volt a testi kiter- 
jedezettsége), gondolta.

És akkor, ott megtörtént a Cso
da.

Ezt olvasta, és rosszul esett ne
ki, hogy ekkor s itt viszont nem.

Felmászott a tömbház tetejére

Hogy beszéljünk másról? Mi
ről?

A zenéről? Jó, például a...
... ez durva vicc volt. De egye 

fene, olyan jól áll neked.
Hogy nekem hogy áll? Haha, te 

kifogyhatatlan vagy az erotikus té
májú vicc...

Húh, te boszorkány. Méghogy a 
gyengébb nem, a hétszázát neki...

Hát jó, ha harc, hát legyen harc.
Nem fürdünk meg előtte?
Jaj, nem azért mondtam, ugyan, 

csakhát én az este zuhanyoztam 
utoljára, nem, hiszen látszik rajtad, 
ne hülyéskedj, félre ne érts... most 
haragszol?

Ahh... jó kis csel, egy kis harag, 
erre én odahajolok, s megcsókolsz, 
igen, a híres női praktika, hm, te kis 
hunefut... de tényleg, miért inter
pretálom itt a kettőnk intimszférá
jában történteket, igazad van, te is 
tudod, mi történik, én is, másnak 
viszont semmi köze hozzá...

Szép hálószoba... De miért nem 
piros a...

Még nem... most játszunk, előt
te játszani kell, sok humor és ötle
tesség, ez kell az ágyba... a nőt 
szeretni kell.

Jó, jó azt is, az is lesz, de türel
metlen vagy!

Hát akkor érzed, én is tudok ám 
valamit!

Ez fantasztikus volt, drágám, 
Akkor este, ugyanitt? Itt leszek, az 
biztos!

(Mi? Ki ez a leánka? Egy rohadt 
fénykép? Az kurva életbe, hogy nekem 
soha nincs szerencsém!)

és levetette a könyvet.
Később bekerült a Guinessbe, 

hogy mekkora darab, milyen 
egészségtelen életet él, és mégis mi
lyen egészséges. Pár példányt elé
getett belőle. Nem volt ott 
Alexandriában, de azért jó érzés 
volt. A hamvat leszórta a tömbház 
tetejéről. S most jön a

Befejezés
A. változata:
S boldogtalanul élt tovább. (Ki

húzva, cenzúrázva, az író(ja — csak?) 
maga is utálja ezt a befejezést, mert 
nevetséges, és unalmas és idegesítő, s 
különben is.)

B. változata:
Mikor aztán még egyszer meg

történt Az A bizonyos Dolog, akkor 
nem volt tovább maradása lakjá
ban, hol szállása vágyott, és tényleg 
felmászott a tömbház tetejére.

Nikotinszagú tüdő, alkoholsza
gú máj, kokainszagú agyvelőda- 
rabkák fröccsentek szét a betonon. 
(Kihúzva, cenzúrázva, az Olvasó maga 
is utálja ezt a befejezést, mert tudta 
előre, hogy így lesz, sasztán elképesztő, 
hogy mit meg nem enged magának ez a 
hülye, és bár el se olvastam volna ezt az 
izét.)

C. változata:
(Figyelem, sokadik vendégszöveg s 

egyben tanulság is!)
Baszd meg a nőd rendesen,
Ne csak mint (én) (s te?) (ő!): 

csendesen.
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SZŐCS ISTVÁN

A ntanténusz —
A legutóbbi harm inc év során többször 

is írtam  az Antanténusz kezdetű közismert 
általánosan bájosnak és különösen rejté
lyesnek tartott gyerm ekm ondókáról, vagy 
kiszámoló versikéről, m éghozzá azzal a 
szándékkal, hogy kétes fejtegetéseim hát
ha arra buzdítanak valakit, hogy végre 
nekem  is m egm agyarázza, mi ez. Most 
pedig, am ikor rendre kihajigálom laká
somból régi jegyzetkötegeimet, mivel jó
részt m ár én sem  tudom  kisilabizálni őket, 
m ásrészt bolygatásuk m egtölt szénanát
hával, harm adrészt m indég eszembe jut 
róluk, hogy a könyvtárakban elvesztege
tett órák m iatt jutottam  hajlott aggkorom 
ra ily nagy nyom orba, m egint csak úgy 
vélem, talán van itt még néhány olyan 
adat, melynek egykoron valaki még hasz
nát vehetendi.

Egyes vélem ények szerint ősősi szám
sor vagy ráolvasó vers m aradványait őrzi; 
m ások szerint egy szum ír vallásos éneket 
rejtő őskövület. (Először úgy tudom , dr. 
Pass László jött erre a gondolatra, én vi
szont, am ikor legelőször írtam  a véreiké
ről, nem  m ertem  Pass nevét idézni, ne
hogy esetleg em igráns horthysta bíboros 
legyen, akkoriban ugyanis nagyon sokat 
tá m a d ta k  " sz u m írk o d á s a im "  m ia tt , 
m ondván és írván, hogy a volt ludovikás 
tiszt és jezsuita Badiny-Jós példáját követ
ve lengetem  a szélső nacionalizmus zász- 
lait; és m int az amerikai imperializmus 
ügynöke ekként a szocialista tábor fellazí
tására törekszem; (ami úgy látszik, eléggé 
sikerült is nekem, noha megfelelő "körök” 
ezt m ég nem  honorálták).

Egyszóval Pass László a m ondóka le
gelterjedtebb változatát, ezt hogy

1 /  A nT anT énusz 
Szóraka Ténusz 
Szóraka tiki-taka 
Ala-bala Bambusz

a következőképpen hangzó kikövetkez
tetett szum ír szöveg leszárm azottjának 
tartja:

Anta Dunguz szúr ragu Dunguz szúr ra
gu digi daga ala-bala-Bambusz.

Megfejtése szerint: anta — fenn, Dun
guz — D um uzi isten, Dumuzig; (szent fiú) 
nevének változata; szúr — szorít, ragu — 
fényes, ragyogó, reggel szavunk töve; digi 
— kiterjedni, daga — áradni, ala — vágni, 
hala — elvinni, eltávolítani; Bambuz— bar 
bűz, pusztító  dém on, "bambuc". A szöveg 
értelm e tehát ez volna: Kelj fel, Dunguz, 
szülj reggelt, Dunguz, szülj reggelt, ébredj, 
terjedj, vágjad, üssed Bambuzt!

Elég meggyőzőnek tűnik, de rájöttem, 
hogy kikövetkeztetni akár a m agyar nyelv 
régies alakjaiból is lehetséges, s akkor ere
detileg így hangzott volna: Anta Tenis, 
szórj reget Tenis, szórj reget, degedj, dagadj, 
oljad, paljad Bambuszt.

Magyarázat: az anta, egy "lebegve jár" 
jelentésű szónak lehetne ősalakja, vesd 
össze anda-log, ind-ul, sanf-ít, hint-ó stb... 
a Ten, az isten szó töve, különböző keleti 
nyelvekben "nagy" "ég” jelentésű, az et-

— utolszor I.
ruszkban m eg Ten, (Tinia)— éppen Isten... 
is: ős, lásd isemük, vagy íz: szellem stb... 
reg. fény; valóban a reggel szó töve... a 
deged, dagad — nem  szorul magyarázatra; 
az ol: annyi m int "vág", lásd olló, olt: be
vág, az öl szó m élyhangú változata is le
het; pali: vágni, lásd "pállani" igénket, a 
pallót is "verik", m int a hidat; vesd még 
össze a hal-tával... a Bambusz közismert 
gyermekriogató, gyermekrabló, rosszin
dulatú  néphiedelm i lény...

Mai magyarsággal így hangozhatna a 
szöveg: Indulj, Isten, szórj reggelt, Isten, 
szórj reggelt (fény t), degedjen, dagadjon 
(áradjon szét), öljed-vágjad Bambucot (a 
"pálljad" ma tói könnyed műveletet idéz).

Nem  véve tekintetbe, hogy "feloldá
som" csak minta, lehetséges ötletek szá
mára, elég durván kitámadtatott.

Egy katedranagy nyelvész szerint vég
telenül tódákos, továbbá am. imp. ügynök
ség (ő, m int — Szabó Dezső szavával 
szólva — az Unintelligence Service tagja, 
ezt kompetens is volt megállapítani), egy 
másik kritikusom  szerint, aki egy egész 
kötetem kiadását visszautasította, a Bam
busz emlegetésével azt a felfogást akarom

sugallató, hogy őseink bam busznádas tá
jakról jöttek...

Hogyha eredetileg magyarul volt, ak
kor később miért vált kim ondottan ide
genszerűvé?

Olyan társadalomban, ahol az egyházi 
szertartás és tudom ányosság nyelve majd 
egy évezreden át a latin volt, az emanci- 
páltság jelének tűnt, ha "latinosán" halan
dzsázik valaki... Különben a világ m inden 
táján a gyerekm ondókák szeretik az ide
gen vagy idegenszerű szavakat szövege
ikbe keverni, az idegenszerűség titok
zatosságot lehel... vagy komikumot.

E szövegnek számtalan változata van. 
Gazda Kláránál — a m últ alkalommal is 
idézett könyvében — például a követke
zőket olvashatni:

2 /  An, tan, ténusz,
Szó, raka, ténusz.
Szó, raka, tiki, táká,
Álá, bálá, bim, bam, buszl 

3 /  An, tan, ténusz 
Szó, reke, té, ká,
Aja, baja, in, bán, buszl 

4 /  An, tan, ténusz,

Szó, reke, tiki, tá,
Ala, bala, tiki, taka,
Bim, Bám, buszl 

5 /  An, tan, ténusz,
Szó, raka, ténusz,
Szó, reke, téka,
Iki, ajó, vajó,
Bim, bám, buszl 

6 /  An, tan, teki, tán,
Szevasz, kapitány.
An, tan neki,
Bomba neki, kláncl

(A z  eltérést m utató részeket húztam  
alá.)

Mielőtt továbbmennénk: am i az 5. vál
tozatban az iki szót illeti, egy XVIII. száza
di m arosvásárhelyi szövegben találtam  
párjára: coki, iki — menj ki, takarodj ki! 
értelemben; ez itt nyilván a kiszámolás jele; 
a via, vájával m ég fogunk találkozni. A 
szevasz kapitányról más változatok alapján 
kiderül, hogy a rom án "sever capitan", 
azaz "szigorú kapitány" javítása; mivel a 
m ondóka végén gyakori bum! bam, felidé
zi a katonáskodás fogalomvilágát, hangu
latát is; így kerül a székelyföldi változa
tokba a Idanc is, vagyis glont — "ágyú"-, 
vagy "puskagolyó". (Gazda)

Őrzök azonban még jó nehány válto
zatot, 1972-ben a Jóbarát nevű gyerm eklap 
olvasói gyűjtötték őket, Forró László szer
kesztő volt szíves m ásolatukat nekem  
ajándékozni. K özü lük  azokat őriz tem  
meg, amelyek a fentebbiektől szintén va
lamennyire különböznek.

7 /  Antan ténusz szó reketénusz 
Szó reke tiki-teke, ele-bele 
bim, bám, busz 
Te vagy az a nagyszájú 
(Alsósófalva és Zetelaka)

8 /  Antan dénusz szó raka- vénusz 
tike-tuka óla bula bambélusz 

(Zsobok)
9 /  Antan Ténusz szó rekeh'tó tuká 
álém balém bámbusz 
ördög vigye el ezek közül ezt.
(Hely nélkül, feltehetően Szilágyság) 

10/ Antan ténusz, szó reketénusz, 
Szó, reke, tike, taka,
Alá, bálá, bim, bám, buff.

(Egedem hegedem  tijem tájom, 
Törzsöm börzsöm  bükkfa járom 
Szól a rigó kerek erdőn 
m ondva m ondja a m edvének 
Készítsetek kőfalat 
Kong, kong, kongatom.
Bárány, ütsd ki, hajtsd ki 
Innen, ebből ezt)

(Kémer)
A zárójelbe tett rész nyilván önálló 

szöveg, de a beküldő gyerek tudata sze
rint összetartoznak; egyébként a helyesí
rást és központozást nem  javíto ttam  

11 /  Antam ténusz szardfcaténusz 
Iram, bérám békanyála, imbambusz 
(Körispatak)

12/ Antam ténusz szarókátémisz 
Ekem beke békalába potty! 
(Körispatak)

13. Am-tam titió 
Szólik a káfió

> » » » » » >
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Alámbálam
Uim-bilim
Bumm.
(Kőrispatak)

14 / Antan ténusz, szó rókaténusz,
Szó rakd tiki, táká,
Ajá bája, bumm bá!
(Szék)

15/ A ntan ténusz szó reketénusz 
Álá b á li bum bálá 
ÁM Bála buf 
(Nagykároly)

16/ Antan ténusz szó reketénusz 
Máj báláj bám-busz 
hányat mondasz te?
(Selymesilosva)

17/ Án tán ténusz 
Szól raka ténusz 
Tiki-taka vala vele 
Bambusszal.

18/ An  tán ténusz szó reke ténusz 
Ele-bele bim bám busz 
Te vagy az a nagy krampusz 

19 / An tán ténusz Szó reke ténusz 
Ele-bele, tiki taka 
bim bám busz
Te vagy ez a nagy krampusz 

(A 17-est pávai születésű nagyanyjuk
tól hallották, a 18-19. kovásznai; ez utób
bit akkor mondják, ha sokan vannak a 
kiolvasásnál; az alábbi 20-as kovásznai, 
de egy idősebb nénitől gyűjtötték. Forró 
László megjegyzése.)

2 0 / An tán ténusz 
Szóraka ténusz 
Alá bala bumbala

2 1 / A ntan ténusz szó reketénusz 
Szó reketéka aja-baja imbambus 

(Kisbacon)
2 2 / Antan ténusz 

szó reketénusz 
Analake, bumbolake 
szerben glonc

(vagy az utóbbi két sor helyett):
Ape pintye kalári 
Zsuzsi kilenc álljon ki.
(Agyagfalva)

2 3 / Anton ténusz szó reketénus 
vigyen el a kis bámbus 
(Lövéte)

2 4 / Án tán ténusz szó reketénusz 
Szőre ketukátá 
AM-balá bim basz busz 

2 5 / Antan ténusz szó reketénusz 
Szó reke tiki táká 
Alá-bálá bambuszka 
Vigyen el a krampuszka 
(Két utóbbi: Szászrégen)

2 6 / Ántán ténusz száreketénusz 
Száreke tike tok 
Alom bálám bé busz 
(Hely nélkül)

2 7 / Antan ténusz szó reketénusz 
szó reke tika taka 
ecce fecce bamim bamm bumm 
(Szatmár)

2 8 / Öndön dém sz  szó reketénusz 
Hike pitike antentusz 
(Szárhegy)

2 9 / Ándán dénosz szó reketénosz 
szó reketifataka

HELIKON

Ájá bájá bim bám bossz 
(Árpatak)

30/ Antan ténusz szó reketénusz 
Szó teke bika-beke bim, bam, busz 
(Kászonfeltiz)

31 /  An-tán-té-nos ’
Szó reketikesz 
Dáner-mikesz 
Ájer-bájer briu-bám busz 
(Csíkszentimre)

Forró László remek anyagához a jegy
zeteim ből még hozzákapartam  egy-két 
változatot. A tem esvári M ajtényi Erik 
1930-ban tanulta ott az 1) változattól csak 
annyiban különbözőt, hogy álábala helyett 
ajavaja-1 mondtak; szerinte a rom án gye
rekek is ismerték, kiszámolónak vagy te- 
nyérösszeütő  játéknak. Nincs kizárva, 
m ondotta, hogy innen származik az ala- 
bala-portocala mondóka is; ám, hozzátette, 
az ala-balát ismeri a négykötetes román 
akadémiai szótár is, amolyan, "lárifári" ér
telemmel.

M üller Ádám  tanártól közvetve tu
dom , hogy a század elején az erdélyi ör
mények között általánosan ismert volt, és 
örménynek tartották.

Létezik sziléziai és osztrák változata, 
az utóbbi így hangzik:

En ten tinó 
taka raka tinó 
taka raka tiki taka 
oka raka teko
Bállá Zsófia viszont ismeri egy izraeli 

változat szövegét (dallamát) is:
Andandino 
Sofara katino 
Sofaraka tikata 
Élik, belik bum.
Jegyzeteim között leltem valahonnét 

kiírva egy fiumei (Rijeka) olaszt:
An, tan, tini,
Sora, catini 
Sora caticheta 
Ana, Pia, Puf
valam int egy zágrábi horvátot:
Antan tini 
Zóra Katini 
Zóra Katika taka 
Bija baja buf.
Érdekes, hogy a módosulások legin

kább az utolsó sorban keletkeznek; vagy 
úgy, hogy gyakran a bambuszt bimbambusz- 
nak értelmezik, vagy megtoldják még egy 
búmmal A helyi kiszámolós szokások sze
rint leginkább az alabala alakul át; jellemző, 
hogy másnyelvű környezetben igyekeznek 
honosítani a változatot, míg a m agyar vál
tozatoknál általában legalább ilyen mérték
ben igyekeznek idegenszerűvé tenni, 
megtódítják félig vagy rosszul értett idegen 
szókkal, hogy annál mulatságosabb le
gyen; mint mondtam, ez gyermekmondó
kákban legalább annyira szokásos forrása a 
humornak, mint a kabarékban és a vásári 
színjátszásban. Sokféle analógia és hamis 
analógia is hat. Például, meg vagyok győ
ződve, a klanc nemcsak a "bumm" miatt 
társul a gloanta-va\, hanem mivel általában 
a kilenc-et számolják ki.

Ám miért állítják többen is, hogy egy 
elfeledett számsor lappang benne?

KAM EN ITZKY ANTAL

A  v ih a r o k  v a d a s k e r t je
A  felhők mindig erre járnak, 
vadászni erre jár a zápor, 
végigseper jobbágya földjén, 
lesátoroz, mint harci tábor.

A  harmat holdas éjszakákon 
járőr: a nagy csapat legénye.
Hallik, míg lesben áll a had, 
a hangos hajtok jégverése.

Vadaskert foglya itt a szolga.
Télen soványan abrakoltat, 
ameddig álmot lát a medve 
s az erdőn fűrészek dalolnak.

A z ősz a kedves évszak erre, 
jó nyárutóra s őszre várnak.
A  hegy fia kaszálni indul.
Ősszel máshol s későn vadásznak.

Ha vülámkardú felhő lennék, 
lovam patája mennydörögne 
—  s nem ázott vállú, gyáva szolga — 
itt szórakoznék mindörökre.

E g y  t i s z t a  m á rc iu s
M int piszkos kártyát megkevertek. 
Jajunk nem hallik, fogy fajunk.
Sok népe alszik itt keletnek.
Váltott lovon járt itt a múlt.

Hitet hagyott s nyelvet cserébe 
a barna bolgár s megmaradt. 
Királyaik Attila-vére 
vörös agyag a föld alatt.

Hitet s nevet hagyott királyunk: 
megért az ország egy misét 
és elharangozták minálunk 
felkoncolt sámánok hitét.

Véren vásárolt Európa, 
rokonvér mocskán s másokén, 
bűnt és vért adtak itt adóba 
és élni kellett másokért.

Mert megmaradni így lehet csak, 
e föld gazdát gyakran cserélt. 
Miközben minden más nevet kap, 
itt megtanulják új nevét.

De volt egy tiszta márciusa 
s egy népnek ennyi itt elég. 
Pecsétes, rongyos álmainkra 
Petőfi írta rá nevét.

Szilágyi Zsolt: Nő virággal
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HELIKON

SZILAGYI ISTVÁN

A  napfény ize  és statisztériája
Az előző  Helikon-számban 

közölt beszámolómat azzal fejez
tem be, miután végigszaladtam a 
31. M agyar Filmszemle játék
filmjeinek zömén, 19 hosszabb- 
rövidebb alkotáson, hogy hátra 
lenne még egy (a 20.), Szabó István 
A napfény íze című műve, mely 
nem hasonlítható a többivel, lé
vén az "tipikus globalizáció-kori 
vállalkozás". Most hát ez követ
kezne. A napfény íze feltehetően 
jelentős nemzetközi marketing- 
háttérrel készült, olyan kopro- 
dukdós film, melyet már csak 
finándális lehetőségei is a kortárs 
magyar mezőny fölé emelnek. Ez 
itt persze csak annyiban lehet ér
dekes, hogy e művészeti ág ese
tében a kivitelezhetés anyagi-tár
gyi feltételeinek szegény, vagy 
gazdag volta befolyásolhatja, ha 
teljes mértékben meg nem hatá
rozza is, az alkotás esztétikai ér- 
tékhozadékát. A pénznek talán 
csak az építőművészeiben van 
döntőbb, meghatározóbb szere
pe, mint a filmgyártásban.

Az ideológus cenzúrázott, a 
támogató elvár. Azt még egy sze
rényebb irodalmi-művészeti vál
lalkozás gazdájának is tudnia 
illik, szponzorai mit "szeretné
nek", de azt mindenképp, hogy 
mi az, ami kedvük ellenére való. 
Azon a szinten, ahol valamely 
ún. kultúrtermék üzlet tárgya le
het (piacfüggő, piacorientált 
stb.), o tt azt nyilván áruként 
megrendelik. A megbízott mű
vész tehetsége, hírneve persze ez 
esetben sem közömbös, sőt; az ő 
kiválasztása eleve a siker biztosí
téka lehet, az üzleti sikeré is.

De kövessük végre a láthatót. 
A  napfény íze egy zsidó család, a 
Sonnenscheinek, majd Sorsok 
közel másfél száz esztendős út
keresésének története; a film nem 
valam dy irodalmi mű nyomdok
vizén halad, közvetlenül mozivá
szonra teremtett családregény. 
Kamerával írott nagyepika. A 
történet "előéletében" talán vala
hol a Monarchia peremvidékén 
fölrobban egy falusi korcsmáros 
szeszfőzőkazánja. A szerencsét
lenül járt páliríkamérő 12 éves 
kisfia, Manó — ő lesz a pesti di
nasztia-alapító — elindul szeren
csét próbálni, vándorbotja e- 
züstnyelű, apjától örökölte, csak
úgy mint a duplafedelű zsebórát; 
tarisznyájában egy gyógylikőrök 
összetételének titkát őrző recept
könyv, ezzel fogja majd megala
pozni a Sonnenschein család jö
vőjét, gazdagságát a kis legény. 
Aztán látjuk, mint érkezik az ígé
ret földje-nagyvárosba (valami
kor a múlt század 50-es—60-as 
éveiben?), a Lánchídon át sodorja

az előkelő forgatag. Ugrik a tör
ténet (talán két évtizednyit?), és 
már füstöl a pesti likőrgyár ké
ménye. Sonnenschein Manó köz
ben rég családo t a lap íto tt, 
nagypolgári módot teremtett, két 
fiúgyermeket s egy rokon kis
lányt nevel. Újból szökik az idő, 
ott látjuk őket a gazdagon terített 
vacsoraasztal körül, az éjféllel be
köszöntő új évszázadra emelik 
poharuk. Majd Ignác és Gusztáv, 
Manó fiai felnőtt férfiak, Valerie, 
a rokonleányka ragyogó ifjú 
hölgy. Innen Ignác, az elsőszülött 
viszi tovább a stafétát, vele foly
tatódik a Sonnenscheinek föl- 
emelkedésének^ — itt még — 
sikertörténete. Ő már nagyhírű 
bíró lesz, látjuk a Burgban is, 
amint az agg Őfelsége előtt tisz
teleg. Időközben a két fivér Sors
ra magyarosította a család néme- 
tes nevét. Ignác feleségül veszi 
unokahúgát, Valerie-t; később, a 
világháború idején mint fő-fő 
hadbírót villantja föl egy epizód, 
amint épp nyomorult katonákat 
"rögtönítél". A kom m ün alatt 
öccse, Gusztáv balra kötelezi el 
magát, ő, m iután Kun Béláék 
dicstelen országlása véget ér, 
emigrációba kényszerül. Gusz
táv tehát egyelőre eltűnik a szín
ről, hogy újabb 25 év múltán, 
tova a II. világháború után moz- 
galm ár nagyöregkén t térjen 
vissza, de akkorra már csak idős 
sógornőjét s annak unokáját, 
Ivánt, meg egy vénséges cseléd
asszonyt talál a Sorsék házában.

Eddig, a film első harmadá
ban, akárha egy angol regény 
gazdagon eleresztett adaptáció
ját láttuk volna, ahol Szabó István 
még nagy műgonddal kimunkált 
hagyományos formákban jelenít, 
sőt mintha még a hősök "fölállá
sában" is visszaköszönne némely 
európai klasszikus. (Ignác meg
marad a rend által köréje cöve- 
kelt karámban, hiszen annak őre 
is, Gusztáv lázadó, a rend fölfor
gatóinak csapatába szegődik, 
ahogy ezt a "szereposztást" a Thi- 
bault fiúk, Jacques és Antoine, 
vagy Égető Eszter fiai, József és 
Lőrinc esetében láttuk.)

Itt még a kor cseppet sem 
diszkrét dekadenciájából a törté
netbe szövődő szál is hitelesnek 
hat, amikor Valerie-t elcsábítja 
Gusztáv (vagy inkább sógómője 
őt, a férj öccsét), mire az Ignácék 
házassága válságba kerül, s ez ta
lán a híres-neves bíró korai halá
lának is okozója lesz. A filmnek 
ebben a részében Sonnenschei- 
nék vitái, családi beszédtémái — 
jóllehet ezek nagyobbrészt érvé
nyesülésük körül forognak — 
egyelőre természetesnek hatnak,

hiszen ez fölemelkedésük kor
szaka, am ikor asszim ilációs 
készségüket nem kérdőjelezi, in
kább javallja-igenli sőt honorálja 
is Ferenc József monarchiájának 
késői liberalizmusa.

Igazából ebben az első har
madban érvényesül a parádés 
szereposztás is, a tucatnyi angol, 
amerikai stb. moziszínész-híres- 
ség Ralph Fiennestől, Jennifer 
Ehleig, Molly Parkertől James 
Frainig (a hosszú szereplő-fölso
rolásban az első magyar név, a 
Törőcsik Marié, tova a tizenhar
madik helyre kerül, ő hűséges 
cselédet alakít; aztán magyar szí
nész játssza az olasz vívómester 
szerepét, és akad még smasszer, 
beamter, provokátor, ilyenek). 
Szembetűnő, hogy a Sonnen- 
schein-Sors család életében már a 
kezdetektől alig jelenik meg az a 
társasági elem, "társadalmi kör
nyezet", amely fele asszimüáció- 
jukkal törekednek, amellyel vél- 
hetőn el akarják fogadtatni ma
gukat. Itt ugyanis az "eleve ho- 
nos"-ból némely háztartásbelit, 
sápadt hivatalnokot, esetleg baj
szos, surcos szeszfőzőmunkáso
kat látni — ez pedig nem az a ki
mondottan vonzó, közéjük-tarto- 
zásra inspiráló "közeg". A későb
biekben ez a társaság "össze
tételében" ugyan változik, de sú
lyát tekintve alig.

A két világháború közé eső 
években a Sors-staféta Ignác fiá
nak, Adámnak a kezében lobog, 
ő ugyancsak sikerember, híres 
sportoló, aki ahhoz, hogy a '36-os 
berlini olimpiára kijusson, a ví
vókeret öreg tábornok-elnöké
nek tanácsára családja vallásá
nak is hátat fordít, kikeresztel
kedik. Aztán szállítja az olimpiai 
aranyat. Adám történetének ala
kulása hozza a család sorsában a 
legdrámaibb fordulatot; és ezzel 
túljutunk majd a "felezőidőn," 
miközben a film színt és hangot 
váltott, de nemcsak annyiban, a- 
m ennyiben az újabb korszak 
helyzetei más "köntöst", kelléktá
rat, környezetet, hangulatot igé
nyelnének — innen kezdődően a 
mozi lélegzetvétele, "habitusa" is 
törésszerűén változik. A film 
"üzenetes" lesz, vagyis ekkortól 
félreérthetetlen, hogy igazából 
első pillanattól az volt... Mind 
nyüvánvalóbbá válnak az egy
mást követő Sonnenschein-Sors 
nemzedékek egyéniség-alakulá
sában végbemenő változások: a 
leszármazott mindig mintha az 
elődök erényeinek megtagadásá
ra szerződne, s e karakterváltá
sok hozadéka egyre kárhozato- 
sabb; a mind "negatívabb" jellem
vonások pedig az utód személyi

ségét hovatovább kopárítják, be
szűkítik. Közben a család ha
nyatlik, híre-neve leáldozik. Ez 
ugyan az utód (egy idő után szel
lemi?) elkorcsosulásával össze
függ, de egyik a másiknak nem 
igazán oka. Inkább mindkettő: a 
család alkonya egyrészt, más
részt és ezzel együtt a későbbi 
nemzedékek leépülése — egya
ránt következmény; a környezet 
és körülmények alpárisága által 
motivált. A nemzedékváltások 
egyébként nagyjából egybeesnek 
a történelm i korfordulókkal; 
ezek küszöbein átbukva az iden
titások furcsa ellentétes, már-már 
regressziós irányt követnek. A 
család fölemelkedését, gazdago
dását megalapozó Sonnenschein 
Manó béketűrő, bölcs pátriárka, 
ő igazából identitáskeresőnek 
sem tekinthető, hiszen "az ő korá
ban" az identitás természetsze
rűen alakulhat, azt tehát neki 
csak építenie kell. Ő nem változ
tat nevet, nem cseréli föl hitbéli 
hovatartozását, az ő megfelelési 
igyekezete enélkül is szabad fu- 
tású lehet. Fia, Ignác magasra tör, 
de már nem az üzleti életben, a 
monarchia vezető beamterei kö
zé próbál fölvergődni (lám, nevet 
változtat), alkalm azkodás-vá
gya, megfelelni-akarása itt-ott 
ugyan kényszeres, de őt még 
nem teszi túlzottan frusztrálttá 
az identitáskeresés. Bár a mon
dén bécsi diákévek és az, aho
gyan házassága válságba kerül, 
szülei életvitelétől az övét erősen 
e lk ü lö n b ö z te tik . Ignác fia, 
Ádám, a vívóbajnok, aztán már 
ag ressz ívan  a lk a lm azk o d ás
kényszeres, ő t az id e n titá s 
frusztráció kompenzálóvá teszi, 
durván szól az alárendeltjeivel, 
erkölcsei szabadosak, lenézi, 
gyalázza a zsidókat, tegnapi hit- 
sorsosait, mi több, keményen 
"magyarkodik" (a Nyugati pá
lyaudvaron hazafiaságosan szó
nokol, miután a győztes olimpiai 
vívócsapattal befutott a vonat); 
majd amikor a zsidótörvényt be
olvassák a rádióban, s ő azt csa
ládjával hallgatja , csupán az 
érdekli, hogy reá a törvény vala
mely mentessége vonatkozik-e?

Ahhoz, hogy később éppen 
őreá, Ádámra várjon a legtragi
kusabb sors, minden Sorsokénál 
kegyetlenebb. (Itt Szabó István 
nyüván Petschauer Attila olim
piai vívóbajnok elpusztításának 
történetéből merít, akit munka
szolgálatosként megvertek, majd 
agyonlőttek.) A filmen Sors Ádá- 
mot a szemlére kiterelt munka
szolgálatos csapatból kiszúrja, 
majd előszólítja egy fenevad fő 
keretlegény, aki — miután hiába 
próbálja a hajdani vívóbajnokból 
kiverni, hogy az zsidónak mond
ja m agát— meztelenre vetkeztet
ted, kikötteti, aztán a dermesztő 
Don-melléki hidegben addig lo-
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csoltatja, amíg jégbe fagy. Horror. 
Ráadásul e bestialitást, azt, hogy 
Sors Adám mint fagy jégszobor
rá, fiának, Ivánnak a munkaszol
gálatos csapatban végig kell 
néznie.

*
A filmszemle gálaestjén (sőt 

már éjszakáján), amikor A nap
fény íze vetítése során e kínhalál 
didergető képsorai peregtek, el
őbb arra gondoltam, mit akarhat 
ez a mozi velem, a nézővel, mert 
szörnyen meg akar győzni vala
miről; lopva az órámra pillantot
tam, az előre tudott filmidő közel 
egyharmada még hátra volt; mi 
következhet ezután, ha a rendező 
már itt ily végletes ha tás-fölfoko
zással él?

Három nap múlva elolvastam 
György Péter Sorsválasztók címen 
megjelent kritikáját (Élet és Iro
dalom, 2000. február 11.), ez az 
igényes tanulmány elég kímélet
len logikával próbálta átvilágíta
ni a film üzenetes szándékait

(mint később hallottam, ezzel vi
hart is kavart); számomra minde
nekelőtt gondolatm enetét "kí
nálta", másrészt észrevételei to- 
vábbcsévélésére sarkallt, miköz
ben a film kapcsán megvallatód- 
tak saját "vonatkozó" élményeim 
is. Ó Szabó István szuperproduk
cióját "kifejezetten didaktikus" 
alkotásnak mondja, melyben a 
rendező "asszimilációkritikai té
zisét" szándékszik igazolni, mi
közben "a megfelelési kényszer 
által determ inált személyiség, 
identitáspolitika csődjéről be
szél."... Kétségtelen, mindez A 
napfény ízéből néhol mint sugallat 
elődereng, máskor viszont ezt a 
film reflektorfényerővel szugge- 
rálja. Hogy aztán a magyar zsidó
ság a maga utóbbi másfél év

százados asszim ilációs törté
netét, ezt az ezerféleképp elár- 
nyalódó bonyolult folyamatot 
ilyenformán öné meg: — vagyis 
egyértelmű csődként minden ho- 
nosodási, a m agyarsággal e- 
gyütt-boldogulási törekvését 
visszamenőlegesen —, ezt én 
nyilván nem ítélhetem meg. Csak 
kétlem hogy ez maradéktalanul 
így lenne, ahogy A napfény íze 
mutatja — akkor is, ha amúgy a 
magam idevágó ismereteit héza
gosnak tekinteném. Ami ezekből 
mégis kínálkozna, az nagyjából a 
történelmi közismert. Az, aho
gyan a magyarországi zsidóság 
Kossuth zászlaja alá áll és úgy 
vesz részt 1848—49 magyar for
radalm ában, szabadságharcá
ban, mintha ez az odatartozás 
számára immár természetes vol
na, vagyis amikor ez már nem 
egy az alternatívák közül, hanem 
az egyetlen, a lehetséges választ
ható. (Tehát nem alternatíva.) Ez 
számunkra azért is figyelemre

méltó, emlékezetes (és ha ez le
hetséges: visszamenőlegesen is 
örvendetes), mert a zsidóság e 
magaelszánással akkor dönt így, 
éppen akkor, amikor a magyar
ság ellen fordul szinte vala
m ennyi vele együ tté lő  vagy 
szomszéd nép és nemzetiség. És 
velük később sem — részben má
ig nem — sikerült "rendezni vég
re közös dolgainkat". Ellenke
zőleg: miután ezen népek el
akadt, megcsökött nemzettéválá- 
si folyam atai továbbrángtak, 
végig a XIX. századon (tudjuk, 
ilyenkor úgy kell az ellenségkép, 
mint egy falat kenyér); majd mi
után az újabb század meghozta 
számukra a Monarchiából való 
kiszakadás, az önálló államiság 
ígéretét — mindez csak tovább

táplálta bennük a magyarellenes 
érzületet. Ezzel szemben az emlí
tett korban a magyarországi zsi
dóság a fentiekével épp ellen
kező irányba halad: akar a ma
gyar nemzet részévé lenni, mely 
korabeli államának demokrati
kus-liberális intézményrendsze
rével tolerálja a vallási, etnikai 
stb. sajátosat. (Ez a befogadó
készség a többi nemzetiséget ak
kor már nem "hatja meg" — a 
zsidóságnak egyelőre nagyon is 
megfelel.) (Ezt egyébként igen 
meggyőzően illusztrálja Szabó 
István filmjének első harmada.)

A magyarságnak — ha ebben 
a zsidóságéival nem vetekedhet 
is — ugyancsak vannak asszimi
lációs tapasztalatai... Alighanem 
évezredesek. Tanúja, részese — 
olykor "haszonélvezője", máskor 
"vesztese" — a más népek, majd 
másrészt a saját magáé asszimilá
ciójának. Amint ez egyébként 
szerte Európában, de különösen 
annak keleti-délkeleti régiójában

évszázadosán megszokott. Er
dély pedig ez utóbbi térségen be
lül is a különféle (néha oda- 
vissza) asszimilációknak, beolva
dásoknak valóságos történelmi 
kísérleti telepe.

Itt, már csak az utóbbi évez
redben egymásra ülepedett sok
féleségnek "köszönhetően" is, 
mindenki másabb a többieknél, 
mi több, a másiknál valamiképp 
mindenki sajátságosabb. Az, hogy 
a zsidóság a tágabb nemzet ré
szeként többet őriz meg a maga 
külön közösségi együvétartozá- 
sából — ami máshol esetleg el
lenérzések forrása lehet, vagy el- 
zordultabb történelmi pillana
tokban tragédiákhoz vezethetett 
—, az itt jobban megfért a többi 
náció furcsaságaival. (Ha arra

gondolok, hogy csak az elmúlt 
három emberöltő impérium- és 
rendszerváltozásai milyen szívó
san munkáltak azon, hogy a más
ságok gyűlölség forrásává vál
janak, mára az is csoda, hogy a 
sajátosból valamennyi egyáltalán 
megmaradt.) Az együttélés bizo
nyára a régi korokban sem volt 
egyértelműen paradicsomi álla
pot, de Erdélyben a legutóbbi 
időldg még az egymás irigylésé
nek is volt némi elismerő zöngé- 
je. A kisebbségi sorba került 
magyar a zsidó származású kö
zéje tartozóktól gyakran azt "iri
gyelte", ahogyan azok reáfi
gyelnek egymás gondjaira, vagy 
azt, hogy ők inkább számontart- 
ják és segítik érvényesülni a kö
zöttük fölbukkanó tehetségeket 
— ám ha ezek a "sajátosságok" 
kipróbált, bevált fönnmaradási-, 
túlélési technikák kimunkálásá
ban segíthetnek, vaj' ha eltanul
hatnánk ezekből mi is... Mint 
ahogy itt őközülük sokakra na
gyon is "magyarosnak" mondott 
tulajdonságok ragadtak — sőt 
néhol még azok a hajnalig poha- 
razó, kártyázó itt-ott dzsentroid- 
nak tartott "tünetek" is előfor
dultak —, hogy nagyapáik tépték 
volna a szakállukat láttukon. És 
persze szikrát sem voltak fruszt
ráltak "eltanult" szokásaik miatt. 
Úgy hiszem, ha Erdélyben lenne 
ún. zsidókérdés, az a máshol el- 
képzelhetőnél ugyancsak "má
sabb" volna. Bár e feltevés mára 
i t t  sajnos eleve h ipo te tikus , 
amennyiben zsidókérdéshez zsi
dóság is kellene...

Talán ilyenféle saját tapasz
talatok miatt is látom bonyolul
tabbnak Sors Adám alakját, mint 
György Péter, és szerintem a ren
dező itt még jó úton jár, amikor a 
vívóbajnok személyiségének "el- 
ámyalódott" jellemzőit fölhasz
nálja az alkotás legmegrázóbb 
jelenete megépítésekor. Amikor 
ugyanis a hajdani olimpikon ma
kacsul, kínzatása közepette és 
élete árán is kitartott amellett, 
hogy ő magyar: e "hadd látom, 
úristen..."-pillanatban az öngyil
kos elszántság Sors Ádámot min
denféle hovatartozásnyomorú
ságon túlemeli— ez pedig aligha 
ddklasszáltság-tünet. Az A nap
fény íze ezen a ponton viszont 
azért törik, mert a film egészének 
arányait tekintve Sors Adám kín
halálának "jelenete" túl koránra 
időzítődött, s így a továbbiakra 
motivációs értéke csökken, el
morzsolódik, holott tragédia-föl- 
vezetéshez kínálkozna, ahol a 
katarzis a mártír fia, Sors Iván 
sorsában teljesedhetne be. így 
azonban tragédia helyett marad 
az iszonyat. Az említett fordulat 
persze már csak azért sem volna 
lehetséges, mert Sors Iván előtt 
igen hosszú út áll: több mint öt-
» » >  folytatás a 16. oldalon
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> » » y b fy ta t< á s  a 15. oldalról
venesztendőnyi élet-idő s úgy 
negyven perc körüli film-idő...

*
A film utolsó harm adában 

(még inkább negyedében) tehát 
Sors Iván lesz a "központi figu
ra". Az ő élete alakulását viszont 
"az alkotói szándék" odáig "regé- 
nyesíti", hogy csak kapkodjuk a 
fejünk, miközben a film-alak le
hetséges karakterjegyeit szegé
nyessé kopárítja, hogy ezzel (az 
előbb már emlegetett) csődüze
nete illusztrálására, "kihordásá
ra" alkalmassá tegye.

György Péter a következő
képpen szedi csokorba a filmre
gény Sors Ivánjának deklasszáló- 
do ttság -m uta tó it: "nem elég, 
hogy ÁVH-tiszt Gesz), egyébként 
is tanulatlan, zongorázni se tud, 
(sic!) sőt, már a családalapításra 
is képtelen, szexuális erkölcsei 
p e d ig  o lyannyira  rom lottak , 
hogy erejéből csak alkalmi közö
sülésekre telik egy vonzó ÁVH-s 
munkatársnővel" stb... Szabó Ist
ván tehát szívósan ragaszkodik 
ahhoz, hogy Sors Ivánban azt a 
hitvány utódot lássuk, aki a fel
m enők szorgalmából, teremtő 
erejéből semm it nem örökölt; 
lám, az asszimiláció áldatlan kö
vetkezményei. Erreazt mondhat
nánk, az ő krédója, ám legyen, 
csak tudta volna mindezt hiteles
sé tenni, s elkerülni azt, hogy a 
"mondanivaló" súlya alatt besza
kadjon a jobb sorsra érdemes al
kotás m ennyezete. Csakhogy 
egy multinacionális film vállalko
zás végére nem tehet pontot va
lam ely lehangoló "végkicsen
gés", hiszen A napfény ízét, gon
dolom, el fogják adni tucatnyi té
véállomásnak, no és a forgalínaz- 
hatáshoz jól jönnének majd a dí
jak is.

Tehát Sors Iván sorsán (s ezzel 
a filmén is) az utolsó menetben 
fordítani kell. Ez a következő
képpen történik: a hős valamikor 
a hatvanas években elindul a hi
vatalba, hogy visszaszerezze 
nagyapái nevét. így aztán "Son- 
nenscheinként búcsúzunk tőle 
immár az új évezredben, amint 
boldogan és végre önmagaként 
halad a mai Budapest egyik sé
tálóutcáján" (...) "egyetlen cso
dálatos pillanat alatt m inden 
rendbejött." (György Péter)

Am Sors Iván harcsán kacska- 
ringós utat jár be, míg e csodála
tos pillanatig elérkezik. Nézzük, 
hogyan mutatja ezt a mozi. Sors 
Iván a vészkorszak után hazake
rül Budapestre s az új rendszer 
szolgálatába szegődik: állambiz
tonsági tiszt lesz. Az övéhez ha
sonló kálváriát túlélők közül, 
tudjuk, számosán választották 
ezt az u ta t. Ez annak  idején 
ugyan nem volt titok, de erről 
m indm áig nem sok szó esett, 
nemhogy irodalmi műben — a

dokumentum értékű memoári
rodalom is "szemérmesen" kezel
te, vagy inkább kerülte a "témát". 
Hogy az üyenfajta "pályaszaka
szok" később kiiktatódtak az élet
rajzi m egem lékezésekből, az 
persze "érthető", miután köztu
domású lett, hogy ama hatóság 
ezreket kínzott meg, juttatott bi
tóra stb., így aztán, amikor a het
venes évektő l valam elyest 
bátorságosodtak a számonkérő 
hangok, aki sáros volt, mind mé
lyebben hallgatott. A vetítővá
szonra bámulva előbb azt hittem, 
itt a filmnek valami őszinteségi- 
rohamos pillanatai következnek, 
ehelyett: ne rázzatok, mert szé
dülök... Történik ugyanis, hogy 
Sors Ivánt a főnöke, a tapasz
taltabb pályatárs rendre beavatja 
az AVH-s teendők rejtelmeibe s 
egy ideig pallérozza atyain — 
hogy e vizsgálótiszt kollégáról, 
aki ugyancsak zsidó származású, 
kiderüljön, maga is gyanúsított, 
majd vádlott lesz, aldnek az ü- 
gyét a tanítványra bízzák, vagyis 
hősünktől azt kérik, hogy kinyír
ja jóbarátját, mesterét. (Vagyishát 
akkor ott dehogy is kértek: utasí
tottak, parancsoltak.) Mit tesz 
Sors Iván? Csak bámulunk: nem 
vállalja a feladatot, a mocskos 
munkát. Megtagadja a paran
csot. Mert ő egy olyan fiú. Egy
szeriben. Nincs hozzá gyomra. 
Össze is hányja magát. Mire ki
rúgják. Csak. És nem ültetik, 
mondjuk, atyai barátja mellé a 
vádlottak padjára. Holott közben 
mintha cionista össszeesküvésre 
vadászna a hatóság...

De ezzel nem érnek véget a 
meglepő furcsaságok. Sőt, lesz 
majd börtön is. Mert jön ötven
hat. Na ki ugrik föl az utca népe 
által körülözönlött tankra szóno
kolni? Sors Iván. Be is zárják 
ezért, mihelyt ez az újabb fölvo
nás is lecseng. És ki juttatja bör
tönbe mosolyogva? Égy hajdani 
fölszarvazott férj. Azé az ÁVH-s 
lédié, akivel Sors Iván futó ölel
kezései estenek.

És mindeközben mintha már 
rég nem ugyanabban a moziban 
volnánk, ahová beültünk bő két 
órával azelőtt. Hol van már a gaz
dagon kiállított angol családre
gény-folytatásos? — sehol, nyo
ma sem maradt. Persze a törté
netalakulásnak megfelelően vál
toznia kellett a helyszínnek is, ez 
nyilvánvaló. Amott gazdag szá
zadfordulós nagypolgári miliő, 
itt ÁVH-s vizsgálótisztek bádog- 
szekreteres irodái; amott császári 
fogadóterem a Burgban, itt ötve
nes évekbeli börtön, foglárok. A 
furcsa az, hogy mire a történet 
eme sivárabb játékteret igénylő 
részeihez értünk, az oly jeles szí
nészeket egyszer csak mintha 
cserben hagyta volna az alakító
készségük. Éz Ralph Fiennesnek 
a film "többszörös" főszereplőjé

nek a játékmodor-váltásain érző
dik leginkább. Ralph Fiennes az 
Angol beteg című nagyszabású ér
zelmes kalandfilmben vált világ
hírűvé (ahol a főhős Almássy 
grófot játszotta), Szabó István az 
A napfény ízében a három egy
mást követő Sors-nemzedék fő
hős-szerepét osztotta reá, tehát ő 
alakította Ignácot, majd Ádámot 
s végül Ivánt. Az első kettő szere
pében remekelt, egyiktől a mási
kig bravúros szaltóval sikerült 
karaktert, habitust cserélnie, ám 
e mutatvány harmadszorra neki 
sem sikerült. Azon túl, hogy Ig- 
náchoz, Ádámhoz persze "nem 
hasonlított", Iván szerepében szí
nész-önmaga árnyéka lett; néhol 
mint egy vidéki próbaidős segéd
színész... A film itt ugyanis klisét 
klisére halmoz, s hiába a történet 
számos hihetetlen és rendhagyó
nak tetsző fordulata, ezeket sé
mák fogják kihordani. Ez azért 
különös, mert a szokatlan, az ere
deti (márpedig Sors Iván törté
nete halmozza ezeket) "viszo- 
lyog" a sémától, melyet már-már 
akaratlanul is sikerül elkerülnie, 
míg a közhelyes, a megszokott min
dig a séma köntösében érzi jól 
magát. (Mintha rászabták vol
na...).

Ám ezek a "megfelelések" 
nyilván csak akkor és ott igazak, 
amikor egy regény- vagy filmhős 
"ereje", "jellem-lehetőségei" a tör
ténet, a cselekmény által ráterhelt 
feladatokhoz méretezettek. Az A 
napfény íze utolsó harmada eseté
ben a cselekményterhelés viszont 
messze túlméretezett a Sors Iván 
"rátermettségéhez" képest, mi
után a rendező e filmalakot eleve 
lebutította ahhoz, hogy a már 
említett morális csőd-üzenet köz
vetítésére alkalmassá tegye. (Rá
adásul a család történetét is ő 
meséli el "okosan".) Ha viszont a 
történet megmaradt volna a köz
hely-fordulatok ilyenkor kínál
kozó sémáinál, a lekopárított 
személyiség ezek "elvárásainak" 
nyilván megfelel. Vagyis: ha va
laki önként állambiztonsági tiszt
nek szegődik, az — a séma 
szerint — jószántából (emberies 
meggondolásból?) aligha lép- 
(het) ki a testületből. A volt állam
biztonsági tiszt — a séma szerint 
— nem lesz ötvenhatban alkalmi 
szónok, hanem a föld alá bújik, 
vagy a padlásról lesi, mikor jön
nek végre a szovjetek tankjai. 
Hja, hogy az élet milyen cifra 
sztorikat terem, s az emberi jel
lem milyen képtelen színeválto
zásokra képes...? De milyenekre. 
Persze, hogy láttunk tizenkilen- 
ces vöröskatonát, aki negyven
négy őszén fölfércelte a fekete 
zubbonyra a kaszáskeresztet. És 
láttunk kisnyilast, aki később Ro
mániában pártaktivista lett. És 
láttáink "polgári humanista" böl
csészprofesszort, aki, miután át

állítódott az ideológiai váltó, a 
szocreál számonkérő székén lett 
inkvizítor.

Haj, mi m inden t lá ttunk . 
Csakúgy, mint Szabó István. Bár 
ő bizonyára nálunknál is többet, 
ezért érthetetlenek nagyvonalú 
kihagyásai. Holott nyilván tudja: 
ha nehéz, szakadékos terepen in
dítunk útnak egy regényalakot, 
m ozihőst, annak nem csak az 
iránytűt kell a kezébe adni, kell 
gondoskodni a bakancsáról s a 
"kondíciójáról" is. Különösen ha 
realitások — nóta bene: művészi 
alkotásban jó öreg realizmusok 
— kánonjaihoz igazodunk. Aho
gyan ő ezt különben életműve ja
va részében teszi — mely alap
vetően epikus vétetésű. A realista 
ábrázolásmód nyilván fáradsá
gos, nyűgös foglalatosság, mely 
néha a lélektani hitelesítéssel járó 
babramunkáját sem nélkülözhe
ti. A jellemépítés kívánalmait, 
buktatóit aligha emlegetném, ha 
nem Szabó István filmjéről volna 
szó, aki egyebek mellett épp azál
tal vált európai hírűvé, hogy a 
Redl ezredesben vagy még inkább 
a Mefisztóban a főhős személyi
ségm egform álásának, jellem- 
metamorfózisainak oly feszes-lo
gikus ívét mutatta fel, amilyet a 
kortárs filmművészetben keve
sen. A Mefisztó karriervágytól to- 
porzékoló színészfőhőséről el
hisszük, hogy a baloldali avan- 
gard népszínház-ideáltól eljuthat 
odáig, hogy majdan a legmaga
sabb nád  kultúrkörök kegyencé- 
vé váljék stb... Persze mondhat
nánk, itt nem erről szól a történet. 
Igaz, nem. Na meg az A napfény 
íze esetében nem föaus Maim és 
nem Dobai Péter regénye (utób
binak mindkét esetben a forgató- 
könyve) állt a filmépítés hát
terében — és ez lehet itt a fiaskó 
fő oka. Vagyis a feszesen szer
kesztett, időarányos rendtartás
sal élő, pontos epikai logikát 
követő forgatókönyv hiánya. 
(Egyébként a kortárs m agyar 
film legtöbb nyavalyájának az az 
oka, hogy az átgondolt forgató- 
könyv szükséges voltát számos 
rendező nagyvonalúan másod- 
rangúnak tekinti.)

*
György Pétert, több ízben hi

vatkozott tanulmányában, az A 
napfény íze művészi hitele helyett 
inkább a film történeti hűsége ér
dekli, az, hogy ott, ahol a m ű tör
téneti tényekre utal, ezeket al
kotója mennyiben használja tézi
sei igazolására; vagy máskor mi
ként tekint el ezektől, minek 
következtében a kép — amit a 
nézőben a film a korról rögzít — 
egyoldalú lesz s ezáltal hamis. 
Hogy például amikor Sorsék a 
zsidótörvényről szóló híradást 
hallgatják (mert ez itt csak egy
szer fordul elő), nem tudhatjuk, 
éppen melyiket mondja be a rá-
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dió; vagy a II. világháborúból mi
ért csak annyit látunk, hogy Sors 
Ádámot a Donnál munkaszolgá
latosként halálra kínozzák; vagy 
amikor a filmbeli ÁVH-s tábor
nok zsidó összeesküvők után ku
tat, a szerző itt egy akkor valóban 
előkészületben lévő orvosperre 
gondolt-e, melyre aztán Pesten 
sem került sor Sztálin halála 
után, avagy esetleg Rajk László 
perére utalna; ám utóbbi földi 
maradványait nem úgy találták 
meg, és nem úgy temették újra, 
ahogy azt a film mutatja stb. — 
no meg ez esetben a származás 
sem stimmel, márpedig Sors Iván 
környezetében zsidó származá
súak az áldozatok. Ezt az egyol
dalúságot külön is nehezm é
nyezi György Péter, mondván: 
igaz, a koncepciós perek során 
bezártak, kivégeztek zsidókat, de 
"tevékenységük centrumában — 
hogy enyhén fejezzem ki magam 
— mégsem ez állott. A filmbeli 
konstruált zsidóper ugyan szól 
az AVH tevékenységéről, de egy 
pillanatig sem reprezentálja azt a 
magyar társadalom egésze ellen 
viselt hadjáratot, amelyre ezt az 
erőszakszervezetet a kommunis
ta párt létrehozta."

Ha a filmben felsejlő történeti 
mozzanatok nem szolgálnának 
tézisigazoló szándékot szinte 
maradéktalanul, némi iróniával 
akár föl is menthetnénk a szerzőt 
a föntebb számonkért történeti 
hűség-kötelezettség alól, mond
ván, máig a vonatkozó szakmun
káknak nagyobbik hányada sem 
megbízható; a néző, az utca em
bere (pláne na az még amerikai is, 
vagy svéd vagy portugál) a mo
ziban úgysem történelmi igazsá
gokat keres. (Igaz, néha évfor
d u ló s  v e té lkedők  alkalm ain 
m eglepődünk a srácok tájéko
zottsága láttán , hogy azután 
máskor a hajunk égnek álljon, ha 
"megnyilatkozni" halljuk az ún. 
utca emberét. Hiába mutatja neki 
a tévé néha estéről estére, hogy 
megint táblát lepleztek le, emlék
m űvet koszorúztak, dehogyis 
tudja ő, hogy a párizsi békeszer
ződést Világos után kötötték-e 
meg, vagy már jóval azelőtt...)

Közben Szabó István érzi, 
hogy egy ilyen nagyszabású mű
vészi vállalkozásnak illik korhű
nek m utatkoznia, ezért aztán 
ahol a mozi vesz egy-egy lélegze
tet, ott montázsszerűen beaprít 
hol archív felvételeket, máskor 
á ldokum entum film -részletet, 
miközben a mindentudó narrá
tor hangja rendre eligazít ben
nünket, hogy hol tart Sorsék 
története. (Ezekkel a betétekkel 
azon túl, hogy szájbarágók és át
látszón m anipulatívak csupán 
annyi a baj, hogy mára a játékfilm 
is túlontúl leharcolta ezt a fogást.)

György Péter számonkérései
ben többször is fölemlegeti, hogy

a filmben nem jelenik meg az or
szág, a társadalom, majd egy 
helyt megjegyzi, hogy a Sonnen- 
schein-Sorsoknak a "nem zsidók
kal, azaz mindennapi magyarok
kal való kommunikációja vagy 
teljes egészében hiányzik a film
ből — illetve a hű cselédre korlá
tozódik —, vagy ami ennél is 
rosszabb: mindenekelőtt és teljes 
egészében a zsidó-nem zsidó lét 
kérdéseire korlátozódik". Az idé
zet első fele erősen túlzó, a hű 
cseléden kívül ugyanis akadnak 
itt számosán magyarok, akikkel a 
Sorsok kommunikálni kénytele
nek. A film első részében, említet
tem, vannak, csak ez ott nem kö- 
zibüktartozásra inspiráló közeg; 
később, Sors Ádám környeztére 
már ez sem érvényes, itt a vívó
klub tagsága illusztris társaság; 
szurkoló delnők, katonatisztek, 
az átkeresztelést megejtő tiszte
lendő stb.; hogy aztán az utolsó 
harmadban a magyar "elem" és 
környezet szinte kizárólag ellen
séges legyen: ÁVH-s tábornok, 
smasszerek, aztán az az egyenru
hás férfiú, aki bezáratja Sors 
Ivánt (ezt a szerepet magyar szí

nészre is osztották, csakúgy, mint 
a Sors Ádámot hóhéroló keretle
gényét); és alighanem a foglár is 
magyar, aki a börtönből szabaduló 
rabnak nem adja vissza a fedelesó
ráját, amelyet az nagyapáitól örö
költ, és bizonyára a szemetesek is 
azok, akik lomtalanításkor majd 
teherautóra dobálják a Sors-ház- 
ból utcára került kacatot.

Viszolyogtató érzés efféle ti- 
pologizálhatást egyáltalán észre
venni is. Csak sajnos ezt a film 
nemhogy kínálja, már-már szug- 
gerálja. Igaz, amikor Sors Ádám 
szörnyű halálát látjuk, amikor a 
zsidó ÁVH-s tiszt lebuktatását 
vagy ötvenhat megtorlásaként 
Sors Iván bebörtönzését, akkor a 
film nem mondja azt, hogy ott ne 
lehettek volna mások is — csak
hogy ez nem érdekli a mozit. Ha 
valamely regény vagy epikusán 
épített filmalkotás hőse vagy sze
replőinek különválasztott cso
portja  m indabban, am i vele

történhet, társtalan, és a többi hő
sétől, csoportétól sorsa megkü
lönbözteti, a néző, az olvasó 
fölfogásában elkerülhetetlenül tí
pussá, néha kizárólagos kategó
riává általánosul.

*
Azt mondjuk, a filmes, az író 

vagy a bármely műfajban jeleske
dő alkotó azt és úgy ír, forgat, fest 
stb., ahogy neki tetszik, ahogyan 
azt neki művészhite diktálja, és 
ebbe senki ne szóljon bele. Igen, 
ám a sokszor emlegetett s ma
gunknak vindikált alkotói sza
badságot a műnek értékhoza
mával meg kell szolgálnia. Köz
hely: a művészet a létezés leg
képtelenebb turpisságait is hite
lesítheti. Szabad a fránya valót 
kukoricára térdepeltetni, szabad 
lopni, csalni; ott rabolhatjuk meg 
a számunkra elérhető minden ség 
avagy a teremtett világ dologi, 
fogalmi, szellemi kincseit, sze
métdombját, ahol érjük, csak az, 
aminek érdekében mindezt elkö
vetjük, alkotásul legyen igaz. 
Vagyis mindent szabad — csu
pán az alkotásnak kell önmagá
ért jótállnia...

...Miután hetek óta foglalkoz
tat Szabó István filmje (annak fő
ként az utolsó harmada), több
ször eszembe jutott, hogyan lehe
tett volna a történet némely rész
letét hitelessé formálni, ha ennek 
igénye, mondjuk, még idejében 
fölmerül. Lehetett volna-e? Bizo
nyára igen. Akkor is, ha a (talán) 
producer-elvárás a vitatott "mon
danivalóhoz" ragaszkodik? An
nak bizonyításához, hogy a ma
gyar zsidóság asszimilációs tö
rekvése mára sikertelen kísérlet
nek bizonyult? Igen, "művé
szileg" bizonyára ezt is lehet hite
lesíteni. Hiszen ehhez A napfény 
íze így, ebben a formájában is kí
nálna fogódzkodót. Kemény, hi
te lesítő  ere jű t. (Tekintessék 
szakmai ártalomnak, hogy itt hi- 
vatlanul másnak a cselekmény
szövőszékéhez ülök.)

...Ha például a történet a II. 
világháború utáni korszakba újra 
két Sors-fivért hozott volna át

(amint ezt a nagyapák esetében 
láttuk; az említett európai re
génym inták  nyom án), akkor 
nem egyedül Ivánra terhelődik a 
megannyi nehezen motiválható, 
jellempróbáló fordulat. Ez eset
ben egyik testvér elindul azon az 
úton, amelyet Iván választott, 
miután a háborúból hazakerült, 
ám vele "végigcsináltatjuk" a 
mocskos munkát, melyre a hó
hértestületben szerződött; míg a 
másik testvért "szembefordítjuk" 
a rendszerrel, tagadtatjuk vele az 
új ideológiát stb., s így mi sem 
lesz természetesebb: az ötvenha
tos forradalom napjaiban ott ta
láljuk fegyverrel a kezében, vagy 
golyózáporban száguldó mentő
kocsi volánja mögött. De nézzük 
az asszimiláció-csőd hitelesíthe- 
tésének fogódzkodóját. Ezt ép
pen a Sors Iván és a magyaror
szági és az európai zsidóság által 
a hitleri érában elszenvedett ül
döztetés, holokauszt kínálják, 
amelynek m ozzanatait a film 
ugyancsak komor színekkel jele
níti. A megélt borzalmak a zsidó- 
ságo t assz im ilác ió ja  ú tján  
köztudottan elbizonytalanítják; 
ezt az akkor már két, három em
beröltő  óta tartó  folyam atot, 
m egtorpanják, sőt visszavetik. 
És ez a vészkorszak után tragiku
san "természetes" reakció.

Mert Auschwitz után miért s 
hogyan akarjunk mi azok közé 
tartozni — vallották a magyaror
szági zsidók közül számosán —■, 
akiknek a többsége elnézte, mint 
terelnek bennünket vagonokba, s 
szállítanak haláltáborba?

Az enyéim oktalan pusztulása 
(elemi-lélektani séma:) gyűlölkö- 
dővé tesz, s ha ezt tehetetlenül 
kell(ett) végignéznem, meggyű
lölöm saját magamat is. Ehhez 
hasonló megrázkódtatással, tra
umával részint "megismerked
hettem" magam is — tudom, 
hogy milyen... Miután kiderült, 
hogy apánk a doni áttörést köve
tő utóvédharcokban fogságba 
esett, majd a hadifogolytáborban 
valamikor '43 májusában tífusz
ban megbetegedett, majd úgy 
vitték ki a barakkból s dobták "a 
gödörbe" (— egy túlélő fogoly
társ elmondása szerint —), hogy 
foga a láztól még kocogott, nos 
amikor ezt megtudtuk, és én meg 
is értettem, fölfogtam ezt a halált, 
no meg annak körülményeit is — 
dehogy érdekelt engem többé 
(legalábbis egyelőre) a mások 
gyásza, vesztesége. Hiába láttam 
ezen saját veszteség előtt már 6-7 
éves koromban, amikor a front 
átcsapott fölöttünk, halott kato
nát — most már csak a miénk szá
m ított. És gyűlöltem  azokat, 
akikről úgy gondoltam, hogy 
ránkhozták ezt a gyászt, azokat, 
akik a beteg hadifoglyot nem 
gyógyították, azokat, akik Szilá-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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> » » / b í y i a f i s  a 17. oldalról 
gyi tizedesre, amikor az még meg 
sem volt halva, ráloccsantották a 
meszet. Időbe, hosszú évekbe 
telt, mire képes lettem fölfogni (hiá
ba hogy ezt közben is és mindvé
gig tudtam), hogy a miénkével 
szembeni lövészárokban is hal
tak meg katonák; és Európa-szer- 
te tucatnyi lágerben pusztultak 
milliók; akiket ugyanúgy vártak 
haza, majd miután hiába vártak 
rájuk, ugyanúgy gyászolták ő- 
ket, mint mi Szilágyi tizedest. Mi
ért várnám hát el a filmbeli Sors 
Ivántól, akit ráadásul arra kény
szerítettek, hogy végignézze apja 
kínhalálát, hogy együttérezzen 
bárkivel is...

Ha tehát Szabó István a ször
nyű epizód által a továbbiakhoz 
kínált (sőt túlkínált) motiváció
lehetőséget fölhasználja — vala
hol a lélektani dráma nyomvo
nalán? —, akkor nyilván György 
Péter sem kérhetné  szám on, 
hogy a film miért csak "ennyit 
mutat be a II. világháború egé
széből, amelyben— minimum — 
200 000 magyar katona tűnt el a 
Don-kanyarban”. (Ha már — ért
hető okból — végigrágtam a II. 
hadsereg történeti és emlékirat
irodalmát, hadd jegyezzem meg, 
hogy a GY. P. által említett 200 000- 
es adat túlzó; egy 1943. március
3-án kelt jelentés szerint a II. had
sereg összvesztesége halottak
ban, sebesültekben, eltűntekben, 
foglyokban "mindössze" 149 971 
fő. [Ez a szám a világháború ak
kor még hátra lévő másfél eszten
deje alatt persze majd megdup
lázódik.] A doni katasztrófát tú
lélők száma 2913 tiszt és 61 116 
katona. Az életben maradt és ak
kor hazakerült munkaszolgála
tosok számát a Donhoz kivitt 
mintegy 50 000-ből 6-7000 közé 
teszik, a többi ottpusztult vagy 
fogságba esett.)

De vissza a mozihoz. Ameny- 
nyiben tehát Sors Iván a vészkor
szak u tán  hazatérve, az átélt 
borzalmak, megaláztatások hatá
sára akarna megszabadulni ma
gyarított nevétől, ennél mi sem 
érthetőbb. Vagyis ha ő — miután 
a m agyarságban megcsalatko
zott és meggyűlölte az elődei ál
tal választott s reáörökített hova
tartozást — mindjárt a háborút 
követő  hónapokban  e lindul, 
hogy visszaszerezze családja haj
dani Sonnenschein nevét, ezen 
nem volna miért fönnakadnunk; 
az viszont mindenképp érthetet
len, hogy miután ez akkor nem 
történik meg, miért kerül sor 
mégis e döntésre tova újabb húsz 
esztendő múltán? (így volt meg
írva neki? A forgatókönyvben?) 
Persze ha Sors Iván ezt a lépést, 
mármint a névvisszaszerzést, el
hamarkodja, nehezebben lehetett 
volna a történetbe "betagolni" az 
ő AVH-s kitérőjét, no meg az ál

lambiztonságiak újabb zsidóság 
elleni hajszáját. Netán valami oly 
szándéka lett volna itt rendező
nek az időszéthúzással, hogy az 
AVH-tól való megválással, az öt
venhatos szerepvállalással hősé
nek esélyt adjon a javulásra, az 
erkölcsi megtisztulásra, s hogy ez
által Sors Ivánt ősei neve fölvételé
re méltóvá tegye? Hogy legyen 
ideje kiérdemelni a sorstól a Sors 
névtől való szabadulhatást?

Számomra, bármennyire kí
vülálló lennék is meg "helyzeti
degen", igazából továbbra is az a 
fölfoghatatlan (ha már itt mind
egyre kronológiákba bonyoló
dom), hogy Sors Iván miért az 
után szánja rá magát a néwisz- 
szaváltoztatásra, miután ötven
ha tban  együ tt vonu lt, tehát 
sorsközösséget vállalt Budapest 
fölkelt polgáraival, sőt lelkesítő- 
leg szónokolt nekik, majd a bu
kás után börtönben sínylődött 
emiatt. 1956 októbere a magyar
ság történetében ugyanolyan föl
em elő p illanat (akkor is, ha 
tragédiába fordult), m int ama

schein-Sors család sorsa jórészt 
azért alakul úgy ahogyan, mert 
ez a magyar környezet olyan, 
amilyen. Hogy a kép, amit e kör
nyezetről és statisztériáról a film 
a nagyvilágban szertevisz, ked
vezőtlen, ám legyen, csak ne len
ne — különösen a mű utolsó har
madában — igaztalanul egyolda
lú. Itt ugyanis főként azt látjuk, 
hogy "leghűségesebb csatlós"- 
ként (30-as, 40-es évek), majd 
'legjobb tanítvány"-ként (Rákosi- 
korszak, 50-es évek) mi hitvány
ság telik ki tőlünk, magyaroktól 
— igaz, cselédsorban amúgy ra- 
gaszkodóak, hűségesek vagyunk...

A magyarságot a vele együtt
élő más etnikai hovatartozásúak 
általában nem szeretik, a közvet
len szomszédság sem mondhat
juk, hogy imádná. Kisebbségi 
sorban az elmúlt 80 eszetendő- 
ben azt is megszoktuk, hogy a 
többségiek történészei, politiku
sai nemzetük minden nyomorú
ságáért, néha évszázadokra visz- 
szamenőleg bennünket okolja
nak. Közben mindegyre furcsa

William Hurt (Knorr) és Ralph Fiennes (Iván szerepében)

108 évvel azelőtti volt. És ahogy 
1848—49-ben a Pilvaxban nem 
kérdezték, sem később Isaszeg- 
nél, sem a Piski hídon vagy Hé
jasfalván, hogy milyen szárma
zású, vallásfelekezetű vagy, ez 
ugyanúgy nem számított 1956 
októberében a Petőfi szobornál, a 
Corvin-közben vagy a Széna té
ren...

*
Az A napfény ízét — jóllehet 

végig, 170 percen át egy zsidó 
származású csálad története, kál
váriája áll a mű tengelyében és 
előterében — mint magyar alko
tó magyar filmjét nézi majd a vi
lág. Függetlenül attól, hogy 
híres-neves angol, amerikai szí
nészek alakítanak benne vala
m ennyi jelentős szerepet; és 
annak ellenére, hogy inkább csak 
a helyszínek (némely szolgáltatá
sok) és a statisztéria az, ami ha
zulról hozott. Am ez a honi háttér 
és keret, no és főképp statisztéria 
kemény "tartalom"-hordozó, mo
tiváló elem. Hiszen a Sonnen-

etno-szkizofréniás tüneteket lá
tunk s veszünk észre magunkon 
is. Azzal a román, szlovák, ukrán 
stb. lépcsőház-szomszéddal, aki
től egy panelfal választ el, vagy 
azzal, akiével a szántóföldünk 
határos, majd mindig jó a viszo
nyunk, néha családias, az is elő
fordul, hogy ez a viszony bará
tibb, m int az, amit a magyar 
szomszéddal fönntartunk, mi
közben azok a politikai pártok, 
amelyek a román, szlovák stb. 
szomszédot képviselik, gyaláz- 
nak bennünket. A másajkú szom
széd pedig, m iután koccintott 
velünk, vidáman azokra szavaz, 
akik mindent elkövetnek, hogy 
gyűlöletet ébresszenek benne 
irántunk.

Ha valami megkülönböztet 
bennünket a szomszédságtól, az 
a történelemszemléletünk. Eb
ben, úgy rémlik, nem képzelhető 
el közeledés. Ők máig szívós kö
vetkezetességgel igyekeznek föl
menteni elődeiket bármi hajdan
volt gyarlóság vádja alól, míg mi

a magunk-vádolásban vagyunk 
következetesek. Valahol nagyon 
megtanultuk — túlontúl a ma
gunkévá emésztettük —> hogy 
egy nép, egy nemzet története a 
másokkal szemben elkövetett ún. 
bűnök, méltánytalanságok törté
nete is. Tehát nem arról vagyunk 
híresek, hogy takargatnánk az e- 
lődök gyarlóságait. (Azzal, hogy 
a magyar történeti tudat régideje 
kíméletlenül saját-nemzet-osto- 
rozó, ugyancsak megkönnyítette 
a szomszédok dolgát, de az ún. 
marxista történetírásét is; ötven 
esztendővel ezelőtt csupán az 
osztályszem lélet hangsú lyait 
kellett megerősítem.) Amikor a 
magyar romantika hajnalán "régi 
dicsőségünk" emlegetődött, az 
örökké valahol a legendák homá
lyában lebegett. Ezzel szemben 
mindig az önvizsgálat, sőt önvád 
dominált, mely szerint pusztulá
sunknak, veszteségeinknek ma
gunk vagyunk okozói, történeti 
távlatban pedig felmenőink, ele
ink. Ez a magyar bűneinkért-la- 
kolunk-tudat viszont sokban ha
sonlít a zsidóság maga-múltja- 
szemléléséhez (talán mert mind
kettő biblikus gyökerű); kétség
telen, hogy történelm e során 
egyik is, másik is számos alka
lommal egyaránt tehetetlen-bé- 
nultan fogadta a rászakadt csa
pásokat.

Persze miért kéne mára mind
ezt egy mozinak tudnia? Elég ne
ki az övé. Behozni a nézőt, 
kihozni a költséget. Egyébként 
ilyen nagyarányú nézettségre 
számot tartó film, amelyben az 
ún. magyar világ is jelenítődjék, 
"szeigphez jusson", eddig a glo
bális kultúrpiacra sohasem ke
rü lt. R áadásu l m iu tán  e 
vállalkozásnak jelentős elődje 
nem volt, előképekhez sem kel
lett igazodnia. Am az utána kö- 
vetkezhetőknek az A napfény íze 
nyilván előképe lehet. Ezzel alig
hanem úgy járunk majd mi is, 
mint a németek. A jámbor ameri
kai, kanadai néző a háború után 
a németekről húsz-harminc esz
tendőn át egyebet sem látott a 
moziban, mint azt, hogy azok mi
lyen bamba, gyáva katonák, meg 
m ilyen kegyetlen  fenevadak. 
Hogy aztán az a sok tíz- meg 
százezer am erikai katona, áld 
szövetséges megszállóként éve
kig Németországban állomáso
zott, végül sehogy se értse, mi a 
helyzet ezekkel a boschokkal, 
mert akiket ő itt megismert, azok
hoz, akiket neki a moziban mu
tattak, valahogy nem hasonlíta
nak. Bízzunk benne, így lesz ez a 
taszári NATO-bázison szolgáló 
fiúkkal is, nem fognak reánk is
merni, ha az A napfény ízét levetí
tik  nek ik . P ersze  abban  ők 
láthatnak majd császári palotát, 
benne elaggott királyt is — ilyen 
úgysem volt náluk odahaza.
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Az emberi élet önmagunk alkotó kifejtése. Ennek éltetője, 
központi momentuma, mint láttuk, a szeretet, az érték bugy- 
gyanó forrása. A keresztyénség az egyedüli nagy vallásos 
mozgalom, amelynek központi követelménye az embertársa
ink iránti univerzális szeretet, tehát azzal az igénnyel lép fel, 
hogy embertársainkat — testvéreinket, felebarátainkat — 
olyan helyzetbe hozzuk, hogy ők maguk szabadon kifejlő 
alkotó emberek legyenek. Az "utolsó ítéletben" az ember az 
egyetemes felebaráti szeretet gyakorlása szerint ítéltetik meg 
az emberi egyenlőség eleve elismerésével, egyéb szempontok 
figyelembevétele nélkül. A felebaráti szeretetet az irgalmas 
szamaritánus példázza, aki a saját csoport befelé forduló sza
bályaival szemben az egyetemes szeretetet gyakorolja.

Erkölcsi értékrendünk ebből ered. Eme egyetemes szeretet- 
dimenziót a keresztyénség tárta fel az emberiség számára, és 
tette azt kulhírvilágunk alapvetően meghatározó erkölcsi ele
mévé. Nem a reinkarnáció körforgásában, mint az indiai gon
dolkodás, nem egy általános egyensúly-gondolatban, mint a 
kínai, nem is mint az iszlám, amelyben minden az "Allah egy 
és Mohamed az Ő prófétája" alaphitvallása körül áll össze, 
hanem az imént ecsetelt központi szeretet-tartalommal és az 
abból kiépülő erkölcsi renddel.

Ez és az ebből sarjadó feladat-tudat — küldetés— megvál
toztatta a világot, azt azóta mindmáig meghatározza, és a 
jövendőben is tovább fogja meghatározni, mivel ez a fenti, 
szellemi alkatunkból fakadó szükségszerűségből és a keresz
tyénség által megteremtett és szankcionált, napjainkban "nyu
gati" társadalmunk alapelemének tekintett kultúr-értékrend- 
ből áll elő. Az a tény, hogy időszámításunk Krisztus szüle
téséhez kapcsolódik, jelzi ezen univerzális szeretet-etika törté
nelemformáló jelentőségét.

A szeretetet különböző kultúrkörökben és különböző peri
ódusokban másképpen fogalmazták meg egy-egy adott hely
zet és gondolatvilág határain belül. Láttak abban többek közt 
szerelmet, szánalmat, alamizsnaosztást stb. Nézetünk szerint 
annak minden felfogása a szeretetnek fenti értelméből fakad, 
azt hordozza magában, vagy arra antidpál. Ez szülte a lelkek 
méhéből, és legitimálta többek közt a nagy fordulatokat létre
hozó forradalmakat, mint pl. a reformáció, a francia forrada
lom és a marxi-engelsi szocializmus, amelyek nem jöttek volna 
létre a keresztyénség értékvilágának szeretet-"parancsa" nél
kül, függetlenül attól, hogy az illető mozgalmak hogyan viszo
nyultak a maguk kora keresztyénségéhez, illetve ez utóbbi 
hivatalos képviselői miként viszonyultak az illető mozgal
makhoz. A demokráciát, a népjóléti törvényhozást, a jóléti 
államot, az Egyesült Nemzetek emberi jogi alapokmányát, és 
az emberi jogoknak a gyakorlati megvalósítására irányuló 
politikai, gazdasági és társadalmi mozgalmakat ez hozta létre, 
és fogja tovább vinni a konkrét történelmi helyzetekben vál
tozva, de alapjában mindig ugyanazon központi élesztő elem 
hatására, amely tovább hat a történelemben.

Ez a felfogás a keresztyénséget általános szellemi mozga
lomnak tekinti. Ehelyütt nem merülünk el annak különböző 
formái taglalásába. Mítoszokon, egyházakon, szervezeteken, 
dogmákon, ideológiákon keresztül és egyben azokon felül
emelkedve törekszünk kultúrvilágunk alapjainak újra való 
felfedezésére. Ez lehetővé teszi szemléletünk perspektivikus 
kivetítését is a jövendőre. — E felfogás elismeri a kritikai, 
tudományos eredményeket a vallások hátterének vizsgálata 
során, és ösztönzi az azokban való tevőleges részvételt. Mind
ezt teszi abból kiindulva, hogy a legutóbbi két évszázad kriti
kai kutatása éppen abban az irányba mutat, amelyet itt nagy 
vonalakban igyekeztünk ecsetelni: a keresztyénség által meg
határozott kiúhírvilágunknak annak magvából újra való de- 
mitologizált megértése, annak ily módon való személyes 
átélése, és a mindennapi konkrét valóságban történő további 
tudatos kifejlesztése irányába.

Részletek TÓTH MIKLÓS: Vallások keresztutcán c. elő
adásából (Hollandiai M ikes Kelemen Kör, 1997.)
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CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 26.
Atombomba — a zenében?

Micsoda ötlet: zenébe "átten
ni" az atombomba robbanását!

Sirató Hirosima áldozatainak 
emlékére, vonószerfekari m ű 
1959—1961-es dátum ozással. 
Szerzője: Krysztof Penderecki.

A zeneszerző egyszeriben vi
lághírűvé vált e művével. A parti
túra fekete háromszögei karcsú 
hangjegyszárakkal vagy éppen 
anélkül, a szétnyíló majd össze
csukódó "fekete tintafoltok" lát
ványa, a zárókadenda ujjnyi vas
tag fekete "gyászkerete" óriási 
szenzádót keltett zenész és nem
zenész körökben egyaránt. Füg
getlenül a hangzástól, iskolát 
teremtett — máig élő és ható im
pulzust adva a modem hangjegy
írás kialakulásának. Hacsak pilla
natig feltűnnek ezek a penderec- 
kis hangjegy-grafikák más szer
zők partitúráiban, már az idézet 
vagy éppenséggel az átvétel ere
jével hatnak, olyannyira Pende
recki világának ismertetőjegyeivé 
váltak.

EREDETISÉG EZ A JAVÁ
BÓL!

Kezdetben csak a látvány ha
tott. Emlékszem, hogy a "Hirosi
ma" — rendszerint csak így, rö
vidítve szoktuk emlegetni a mű
vet — hatalmas méretű partitúra
alakban jelent meg, lengyel kia
dásban, a borítólapon dúsan szí
nezett lángokkal. Egyszeriben 
magunk elé képzeltük a "jelene
tet", ami a szerzőt megihlette és a 
vele együtt járó hangzásokat is, 
jóval azelőtt, hogy valóban meg
hallgathattuk a partitúrába fog
lalt "hangzáskáoszt". Mert bizony 
hangzásújítás volt az a javából. 
Egyszerre eltűnt minden, ami a 
megszokott, régi zenére annyira 
jellemző volt. Tonalitás? Szó sem 
esett többé róla. Dallamok? Elő 
sem fordulhattak immár. Harmó
niák? Ugyan mit is kerestek volna 
a borzalom ábrázolásában. Ellen
pont? Ebből még maradt valami: 
szétszórt pontok jajkiáltásai, az 
elemeire hullt világ utolsó, dado
gó szavai. FORMA? Esetleg for- 
mátlanság, romok és hamu min
denütt..

A ZENE ÚJ VILÁGA SZÜLE
TETT A SZÉTMÁLLÓ RÉGIBŐL!

Mégcsak Stravinsky SACRE- 
ja keltett akkora riadalmat, mint 
Penderecki HIROSIMAja. Sokan, 
sokáig úgy tartották számon Stra
vinsky művét, mint afféle zenei 
atombombát — no persze a való
di robbanás utáni időkben, visz- 
szavetítve a sokkot 1913-ra, a 
SACRE keletkezésének évére. Az 
igazi zenei atombomba-kísérletek, 
a zend magfúziók, a tdjes hang
zóanyag elemeire való szétbontá
sai igazából az 1950-es években 
tűntek fel világszerte, de különö
sen a DARMSTADT-i újzenei kí
sérleti telepen. Itt Stockhausen, 
majd később Boulez, Xenakis ze
néje kdtett feltűnést. Penderecki 
magányos harcos maradt. Műve
inek javarésze már ekkor az egy
házi zene m egújítását célozta, 
önmagára találásának ezek a jel
legzetes, ma is népszerű alkotá
sai. A Stabat Mater "dadogó" 
szótagolásával, C/irisfe-halálkiál- 
tásával, zsolozsmázó szöveg-für- 
fakko rd ja iva l m ár 1962-ben 
bejelzi a további nagy egyházze
nei m űvdt, azok alaphangulatát, 
kapcsolódását a gregorián dalla
mokkal és a szerző mély vallásos
ságát. A Lukács-passió, 1965-ből, a 
Dies irae, 1967-ből, majd a Lengyel 
requiem és a Jeruzsálem hét kapuja 
az elmúlt évek terméséből híven 
követi a megkezdett utat: a végte- 
len ü l sz é tb o n to tt (bom lott!) 
hangzásdemekből új zene szüle
tik; a káoszból ismét REND szer
veződik.

A ZENEI ŐSROBBANÁS
BÓL GALAXISOK BONTAKOZ
NAK KI.

Ezek azonban még csillag- 
rendszerek, még nem hűlt ki a 
bennük keringő-izzó (zend!) a- 
nyag. A formák sem szilárdultak 
még meg, rövid volt a "kozmi
kus" IDŐ. És természetesen a 
szerves élet jeld  sem mutatkoz
nak; méhében hordja azt az ol
vadt anyag. Ha mégis megjelenik 
a földi élet, az vagy a jövő látomá
sa, vagy a múlt zenéjének nosz
talgikus vágya. Nyers hangzás- 
erupdók, álomlátások váltakoz
nak ebben a zenében. A SZÉPSÉG 
ÁLMÁBAN való elmerülés az, 
ami olyannyira megkülönbözteti 
Penderecki műveit kortársaiétól. 
Zenéjének újszerűségét, sokkoló 
hatását éppen ezek a szublimált 
pillanatok emelik át a realitásból 
a művészet harmóniájába. Ezzel 
magyarázható Penderecki nép
szerűsége, műveinek feltűnő ját- 
szottsága.

AZ ATOMBOMBA UTÁN 
M IN D EN  VALAHOGYAN 
ELÖLRŐL KEZDŐDÖTT. A ZE
NE IS!

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Májusi évfordulók
1 — 300 éve halt meg John Dryden angol drámaíró

— 25 éve halt meg Gyallay-Pap Zsigmond 
amerikai magyar költő

— 380 éve született Zrínyi Miklós költő
2 — 220 éve halt meg Józef Baka lengyel költő

— 125 éve született Otto Stoessl osztrák író
— 90 éve született Tatay Sándor író

3 — 25 éve halt meg Háy Gyula író
4 — 90 éve született Jócsik Lajos író

— 60 éve született Krizsán Zoltán erdélyi publicista
5 — 30 éve halt meg Paul Célan osztrák költő

— 200 éve született Louis-Christophe Hachette francia kiadó
6 — 460 éve halt meg Juan Luís Vives spanyol humanista
7 — 80 éve halt meg Constantin Dobrogeanu-Gherea

román kritikus
— 120 éve halt meg Gustave Flaubert francia író
— 60 éve született Kocsis István író

8 — 90 éve halt meg Girolamo Rovatta olasz író
9 — 370 éve halt meg Théodore Agrippa D'Aubigné

francia költő
— 100 éve született Ignazio Silone olasz író

10 — 140 éve született Fináczy Ernő magyar pedagógus
— 40 éve halt meg Jurij Karlovics Olesa orosz író

— 240 éve született Qaude-Joseph Rouget de Lisle 
francia költő

11 — 240 éve született Pálóczi Horváth Ádám költő
12 — 75 éve halt meg Amy Lowell amerikai költőnő

— 30 éve halt meg Nelly Sachs német költőnő
13 — 160 éve született Alphonse Daudet francia író

— 840 éve született Ibn al-Aszir arab történész 
— 110 éve született Makkai Sándor erdélyi író

14 — 75 éve halt meg Rider Haggard angol író
— 75 éve született Herédi Gusztáv erdélyi író
— 250 éve született Lorenzo Mascheroni olasz író
— 75 éve született Nemeskürthy István író

15 — 75 éve született Savin Bratu román kritikus
16 — 70 éve született Titus Popovid román író

— 20 éve halt meg Marin Préda román író
17 — 140 éve született Nataly von Eschstruth német írónő

— 40 éve halt meg Jules Supervielle francia költő
18 — 90 éve halt meg Eliza Orzeszkova lengyel írónő

— 475 éve halt meg Pietro Pomponazzi olasz humanista
19 — 520 éve halt meg Jan Dlugosz lengyel krónikás

— 5 éve halt meg Páskándi Géza író
— 175 éve halt meg Claude-Henri Saint-Simon francia író

20 — 80 éve halt meg id. Ábrányi Emil író
— 530 éve született Pietro Bembo olasz költő
— 90 éve született Gáldi László magyar nyelvész

21 — 120 éve született Tudor Arghezi román költő
22 — 90 éve halt meg Jules Renard francia író
23 — 460 éve halt meg Francesco Guicciardini olasz történész
24 — 150 éve halt meg Jane Porter skót írónő
25 — 175 éve halt meg Luigi Fiacchi olasz költő
26 — 100 éve született Vitezslav Nezval cseh költő
27 — 475 éve halt meg Thomas Münzer német hitújító

— 10 éve halt meg Vincze Lajos amerikai magyar etnográfus
28 — 90 éve halt meg Mikszáth Kálmán író

— 120 éve született Oswald Spengler német filozófus
29 — 40 éve halt meg Mészöly Gedeon nyelvész
30 — 40 éve halt meg Borisz Pasztemak orosz író
31 — 30 éve halt meg Fábry Zoltán szlovákiai magyar író

— 90 éve született Paul Langfelder romániai 
német irodalomtörténész

? — 1120 éve halt meg Arivara no Narihira japán költő
— 625 éve halt meg Ibn al-Khatíb arab történész

A karimás kalap
Rejtvényünkben AARO HELLAAKOS- 

K1 finn költő versének két sorát idézzük Gellért 
Sándor fordításában.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betűk: A, I, E, O, P, G). 15. Ismert 
Kosztolányi-vers. 16. Férjhezmenendő.
17. Távozik. 18. Veteményes. 19. Madon
na-film 1996-ból. 20. Kikötői rakodómun
kás. 21. Palóc alma. 22. ... Gyula, neves 
hazai író (A Sátán labdái). 23. Szék, asztal 
stb. 24. Igekötő. 25. Mutató névmás. 26. 
Ötszázegy római számmal. 27. Tehetős. 
28. Kertben dolgozik. 29. USA-szövetségi 
állam. 32. Zug. 33. Kolozsvári költő név
betűi. 34. Az örök város. 35. Pest megyei 
város. 36. Piszok. 37. Baku központjában 
áll. 39. Országunkbeli. 42. Szőnyeget tisz
tít. 43. Fakultás. 45. Román kérdőnévmás. 
46. Madrid, focicsapat. 48. Le. 49. Hegyi..., 
tragikus sorsú írónő (1902—1944; Szövő
lány, regény.) 51. Egyik szomszédos or
szágból való. 54. Oláh Máté. 55. 
Színehagyott. 57. Hazai folyó. 58. Nitro
gén, kálium és erbium vegyjele. 60. Csak 
részben vonatkozik. 61. Sokfejű vízi ször
nyeteg a görög mitológiában. 63. Két szó: 
... Cajavencu, Caragiale-figura; maigarin- 
márka. 65. Neves szavalóművészünk név
betűi. 66. Szereplő a Csongor és Tünde c. 
Vörösmarty-színműben. 67. SY. 68. Maga
tok. 69. Helyhatározói rag. 70. Ilyen csilla
gokról is hallani. 71. Fogja az ekeszarvat. 
73. Fluór és germánium vegyjele. 74. Hár

mas lovasfogat. 76. Orom. 77. Kötőszó két 
változatban. 78. Testnevelés. 79. Felhal
mozódott madárülülék. 80. ... beszélő, 
hantázó, hasaló.

FÜGGŐLEGES: 1. ...-dánfalva, Hargi
ta megyei település. 2. Elcsen. 3. Ibsen- 
dráma. 4. DNT. 5. Toldalék, a -ve párja. 6. 
USA-szövetségi állam. 7. Ürügy. 8. Kato
nai Szövetség. 9. Vajdasági település 10. 
Olaszországi folyó. 11. Krajcároskodók. 
12. Névelővel Szigligeti-színmű. 13. Ame
ricium és króm vegyjele. 14. Eke betűi. 19. 
A közeli. 20. Halkan énekel. 21. Az idézet 
második sora (zárt betűk: J, O, É, CS, N). 22. 
Földieper. 23. Kémiai elem. 25. Gárdonyi 
Géza színműve. 27.... tolláról, embert ba
rátjáról. 28. Állást hevenyésző. 30. Lippai 
autójel. 31. József Attila-vers. 32. Hazai 
hírszerző szolgálat. 33. Huszárvezényszó. 
35. Zenetanár tartja. 36. Katona Olga. 38. 
... a tavon, Tamás Gáspár könyve. 40. El
adásra kínálják. 41. IEJ. 42. Emlékérem. 44. 
Erdei vad. 47. ...örök, ismert Juhász Gyu
la-vers. 50. Hazai írónő névbetűi. 52. Rész
ben parlagias. 53. Tegnap románul. 56. 
Csokonai ihlető múzsája. 59. RA. 61. Alig 
hallhatóan. 62. Dog betűi. 63. A strandolá
sok időszakában. 64. Lefékez. 66. El..., el
rejtőzni. 67. Nem a fonákja. 70. French... 
angolkürt, angolul. 71. Anyagot méretre 
kivág. 72. Nóta rokonnemű hangzói. 73. 
Irányába. 75. Gléda, fordítva. 76. ...-tér, 
Dzsakarta folyója. 77. Német, spanyol és 
belga autójel. 79. Gábor Erzsébet. 80. ME.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 7. számában közölt, Egyszerű ének 
című rejtvényünk megfejtése: Kisliba -lábakon a zajok ha
zatipegnek, / A fehér falon az imák kileveleznek.
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