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Psalmus
transsylvanicus
— Vallásélmények 
és transzcendenciaképzetek 
az újabb erdélyi lírában —
(folytatás előző szám unkból)
Az erdélyi líra klasszikus mintái úgy 

árasztották az érzelmi vagy a racionálisan 
is m egragadott, az ösztönös-naiv vagy a 
bölcseletileg is kiküzdött vallásélmény 
energiáit, hogy azok m inden szenvedés
kultusz és pusztulásvízió mögül a létma
gyarázó elvek valamiféle ígéretét vagy 
biztonságát is sugározták. Az istenképze
tek transzcendens támaszt vagy kapasz
kodót is nyújtottak, a természetfölötti érte

JANCSIK PÁL

M ic s o d a  ta v a s z !
A z  ember fáj a földnek...

Vörösmarty
Micsoda tavasz, és milyen idő!
Olyan utolsóítélet-idő.
Csoda lesz, ha lesz újulds, ha 
fakad még rügy, s a f ű  megint kinő.
A hevenyészett gátak omlanak.
Duzzadt folyókba mérgek ömlenek.
Nem építeni, csak nyerni akar, 
aki már annyi mindent tönkretett.
Az egekből hó, eső, szél szakad, 
mintha készülne újabb vízözön.
Tíz-, százezrek hajléka roskad össze, 
s te azt kérded: mindehhez mi közöm ?

Se szét-, se önmagadba nem tekintesz.
Mi lettél, ember? Méregkeverő?
Gyilkos, kit buta gyűlölet vezet? 
Csontjaid kiveti a temető. —
Micsoda tavasz, és milyen idő.
De a rigó ott kinn mégis fütyül.
Ő az maradt, mi volt. Teszi a dolgát. 
Derűt, reményt fakaszt, s nem öl. Nem öl.
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lem, alternatíva vagy egyáltalán szem 
pontlehetőség megléte folytán m ég nem  
kavarodtak föl olyan irtózat-örvénylések, 
m int amilyeneket a későbbi, a m ásodik 
világháború utáni érákban (a sematizmus 
kora után) az istenhiány, a transzcenden
ciakiüresedés veszélyének a réme váltott 
ki. Az Istentől való elhagyatottság, a koz
mikus elidegenedés, az emberi magára- 
m aradottság rettenete, a vitális fenyege
tettség rém ülete kivédhetetlenül hatalm a
sodott, a nyom asztó légkör ellenállhatat
lanul úrhodott el.

A m egváltatlan történelmiség pokoli 
tárnáit talán leginkább Szilágyi Domokos 
lírája nyitotta meg. A kín és a kétségbeesés 
végstádium aiban a sikollyal feltörő iszo
nyat az ember- és istentelenség halálosan 
legyőzhetetlen  v iláguralm ával tö rténő  
drám ai szembesülésből fakad; a lázongó

» > »  folytatás a 2., 3. oldalon
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Psalmus
transsylvanicus

» » >  folytatás az 1. oldalról

tiltakozással, a tüntető lényegfelmutatás- 
sal a személyiség a totális tűrhetetlenség 
ellen hadakozik. Az esélytelenségre kár
hoztató históriai infem ónak és az ember
iét kategorikus ontológiai vereségének ez 
a rádöbbentő demonstrációja klasszikus- 
avantgarde m odernséget — sajátos neo- 
eg z isz ten c ia lis ta  és ú jexpressz ion ista  
vétetésű utóm odem izm ust —, illetve a 
m odem en túli szkepticizm ust szintetizál. 
A posztm odem itással érin tkező nyelvi 
polifónia — a játék, a groteszk irónia, a stí
lusheterogenitás korlátlannak tetsző dif
fúziója — így végig fenntartja a megítélő 
m oralitás szemléletpozícióját és az akár 
értelm etlen m ártírium  artikulációjának a 
feltétlen létérdekűségét: a látomás ténye- 
videnciáját és ontikus jelentőségét. A vé
gesség létrendi adottsága: könyörtelen 
törvény; a történelembe vetettség: örök 
áldozatiság; az önm egválthatatlanságba 
és feloldozatlanságba záruló élet: maga a 
képletszerű kudarc, az állandó vigaszta
lanságba ütköző tévút ebben a vízóban; 
"Megvert az Isten /  élettel (...) Föld alatt 
dől el, /  nem  m ásutt, /  föld felett, füstben
— /  nincs m ár ú t (...) Mindegy. Hisz nem 
én /  választék" — form ulázza elrendelte- 
tettség és kényszer, életszükség és hibás 
kísérlet, értékveszendőség és abszurditás 
azonosító egyenleteit a költő röviddel ön- 
gyilkossága előtt is (M egvert az Isten). H a
sonló pokoljárásból k ü ld i "égrekiáltó" 
üzeneteit H ervay Gizella is, aki az orató
rium  és a rekviem  hangján zokogja a "zu
hanások" gyötrelm ét, és végtelen sira- 
tókba önti a kozmikus világ-vonaglás "lé- 
lekriadókban" felvert szürreális-apokalip
tikus képzetszöm yűségeit. A "száműzött 
szivárvány", a "kettészelt madár", a "ki
ürülő", "negatív ég" és a "lakhatatlan é- 
den" imaginációja csak "a halál hitvallásá
val", a feltámadás állandó elm aradásával, 
a "péntek" m egderm edt infinitásával fér 
össze: azzal, ahogy a védtelenség örök 
m etaforájaként "Mária ölében tartja a Fiút, 
/  ölében tartja a halált". A "gyalogzsoltár" 
folklorisztikus-liturgikus stilizációjában 
az abszolút negativitás ("semmink sincsen 
az is sehol", "ne hidd U ram  hogy m ég va
gyunk") szem rehányó váddal, önemésztő 
perlekedéssel— mintegy öntépő ellen-imád
sággal — tetéződik ("ne vigy minket Uram /  
a feltámadásig"; "vedd el Uram amit adtál").

Félelem és irracionalitás, aggodalom  
és rezignáció, gondsajgás és balsejtelem: 
napjainkig hullám zik végig — a legválto
zatosabb regiszterken — idősebbek és fia
talabbak versalkotásaiban. Aforisztikussá 
csiszolt tőm ondata iban , szentenciózus 
m egállapításokká redukált bölcselmeiben
— "költői hagyatékában" (Szavak trónusa, 
1993, Aki vagyok,  1996, Isten is sír,  1999) —  
például H orváth Imre is így üzen élete 
alkonyából: "Didereg az egész világ ma: /  
béleletlen Isten kabátja", "'Legyen világos
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ság7 — szólott az Úr. /  Lett is. Mégis a 
sötétség az úr." Vagy "az öregkor versei"- 
ben (Időverten, 1994), Kiss Jenő "őszikéi- 
ben" a családias derűt, a bizakodó (és Is
tenben is bízó) életkedvet a bánat komor
sága árnyékolja be: "Szenvednek csilla
gok, napok, /  az égen mind több a sötét 
folt" (A szenvedő világ); "Immár csak az 
kell, az kell még reám: /  talár és tövisko
rona, /  s indulhatok az élet alkonyán /  ar
ra, hol int a kín, a Golgota" (A tanítványok).

A biblikus lamentáció és a kesernyés 
irónia szuggesztív intonációjában szintén 
a feltartóztathatatlan sorvadás, az irgal
m atlan széthullás közösségpszichikai lát
leletei tolulnak föl Kányádi Sándornál 
("egyberostált verseinek" gyűjteményes 
kötete: Valaki jár a fák hegyén, 1997). Azsol- 
táros panasz és könyörgés hanglejtése át
itatja a szim bolikus létábrázolások tó
nusát — a paraszti-zsáneres karakterfes
téstől ("Az embereket Te meg hagyod hal
ni" — A XC. zsoltár) a kollektív létvesztés 
képzetein át ("a zsoltárt m ár csak m aguk
ban /  dúdolhatták a kivégzett hosszú /  
hangzók hozzájuk tartozói /  /  az isten hát
tal állt / /  mert ezer esztendő előtte annyi 
/  m int a tegnapnak ő elmúlása /  és egy 
rövid éj átvigyázása" — Tömegsír-vers; "el
m ennek a harangok /  m inden nagypénte
ken /  rám ába m ennek /  odamenegetnek 
/ /  s ott felejtik /  a nyelvünket" — Csángó 
passió; A  prédikátor könyve) a metafizikai 
megtöretés és árvaság stációit kivetítő me- 
ditatív-elégikus sorsrajzokig ("Ültem az 
Isten sírján, /  m egkönnyebbültem  /... /  
Fölálltam, s vissza rogytam, /  nem  volt 
hová mennem" — Isten sírján; "Uram ki 
vagy s ki mégse vagy /  m agunkra azért 
mégse hagyj" — Halottak napja Bécsben; 
"üres az istálló s a jászol /  idén se lesz 
nálunk karácsony"— Isten hátamögött). A z  
egyszerre em elkedetten elvont-egyete- 
mes és köznapiasan bensőséges nyelvisé
g e t d ú s a n  ré te g e z ik  a sz ö v e g k ö z i 
áthallások és rájátszások. Atranszilván ét- 
hosz — a mitilóissá szüárduló kitartás és 
helytállás — egyik alapjelképe, a Jékely 
Zoltán-versben sorstoposszá kristályo
sodó m arosszentimrei református tem p
lom Kányádinál is feltűnik, s a borongós- 
letargikus irodalm i-kulturális felidézés 
korjelző szerepű "elkülönböződései" az 
omlás, a pusztulás folyamatainak m int
egy a bevégződéséről tudósítanak: "ledőlt 
a cinterem  fala /  kövei földbe vástak /  
védtelen áll a dom bon /  m aholnap egye- 
segyedül /  istené lesz a tem plom  /  csupán 
egy ajkon szól m ár /  paptalan marosszen- 
timren /  haldoklik szenczi molnár" (Egy 
csokor orgona mellé). A szövegtranszformá
ciók és -m ódosítások  idézéstechnikai 
összetettsége különös m ódon érvényesül, 
illetve növekszik a mentális és stiláris át- 
képzelések, imitációk fiktív szférájában; a 
Dél Keresztje aíaff-ciklus metaforikus pár
huzamteremtése a dél-amerikai bennszü
lö tt ind ián  és az európai (kisebbségi) 
m agyar népcsoport analóg létezés- és tu- 
datiétegeinek vibráló egymásba-játszatá- 
sával bontakozik ki, s az így létrehívott 
bonyolult textuális szövedéket a keresz

tény-biblikus (ó- és újtestam entum i) fo
hászkodás és segélykérés, illetve az archa
ikus-népi imádságok, litániák applikált 
stilém ái tovább árnyalják. Látvány és 
képzelet, a távoli jelen és a saját jövő sík
jainak villódzásából, a nyelvvesztő, fel
m orzsolódó őshonos közösség m egpü- 
lantásának és a baljóslatú önreflexív anti- 
cipációnak— a szétágazó téridőbeli előre- 
és visszautalásoknak — az interferenciái
ból száll föl az ugyancsak "nyelvben buj
dosó" erdélyi "vándorénekes" — a "bús 
nemzet" "örök árvaságra" ítélt "csekély 
parányá"-nak — vezérlő oltalom ért "zo
kogva" esdeklő invokációja "Nagyasszo- 
nyunk"-hoz, "hazánk reményé"-hez. S a 
közvetlenül észlelt m egindító hasonlósá
gok ("az indián és a néger /  tüzet rakni 
éppúgy térdel /  m int a hargitán a pász
tor") a kételkedést k iváltó  eljövendők 
összevethetőségének a m egrázó érzékel
tetésével úgy egészülnek ki ("ki annyi 
poklot járt a földön /  hihet-e m ásvilági
ban / . . . /  isten báránya hiába vetted /  m a
gadra világ vétkeit / . . . /  hiába m inden 
áldozat ha /  kiszemeltél a kárhozatra"), 
hogy a kínok edzette, kétségek szaggatta 
óhatok végül valam i bölcs kozm ikus-or
ganikus ősharm ónia kívánalmába torkol- 
lanak: "élűiről kéne k e zd en ü n k  /  de  
semmit sem felejteni /  abból mi m egtör
tént velünk /  s élni élni az édeni /  bűnte- 
lenségű elemek /  társaként örök életet".

A bibliai és általában a transzcenden
tális holdudvaré m otívum ok az újabb Ká- 
nyádi-versekben is hangnem képző ere
jűek ("ahogy az isten észrevétlen /  beléd 
épül m inthogyha volna" — Ahogy, Rövid 
fohász, Egy fenyőfára). A Nagycsütörtökön — 
amely címében a Dsida-verseket illető al
lúziót is hordoz — profanizáló hétközna- 
p isá g g a l, k o n k ré t tá rs a d a lo m e tik a i-  
szociálpszichológjai diagnózissal és szelí
den szarkasztikus kritikával bővíti az er
kö lcsi e ró z ió  és é r té k fe lfo rd u lá s , a 
közösség- és hagyom ánynélkülivé korha
dás, a szolidaritáshiány, az önző-atomizá- 
ló elidegenedés jelenségeit soroló keser- 
gés tematikai szem határát. A szikkasztó, 
dehum anizáló eszm énytelenedés követ
kezm ényeképpen a "föltám adást hétfőtől 
kezdve m indenki m ár /  csak m agának 
reméli" (mint ahogy a m egváltásm ű ke
gyelmi m isztérium a H ervay Gizellánál is 
kiesik az átlényegülésre képtelen profán 
időrendből: "mindig pénteken ért véget a 
hét, /  m indig pénteken, /  és utána hétfő 
lett /  megint"). A Valaki jár a fák hegyén 
gyermekies naivitást és kísérteties m iszti
kum ot, mesei tisztaságot és titokérintő 
sejtelmet, életes m eghittséget és elégikus 
létösszegzést összeolvasztó hangulatsű
rűségében pedig egyfajta átszellemített 
m indenségkompozíció épül. A földi táj és 
saját term észetének közegéből fölfelé te
kintő ember a transzcendencia végtelen 
jelenvalóságával találkozik. A létattribú
tumokká lényegülő fundam entális lélek- 
m eghatározottságok ehhez a v ilágban 
benne lévő, de azt felül is m úló feltétlen 
személyességhez és abszolút valóságtel
jességhez kapcsolódnak. A "fák hegye": e
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belül- és kívül-létel lebegő határvonala; s 
hogy "valaki jár" ott: a transzcendencia ka
tegoriális szubjektum szerűségének a 
megvilágosító lírai képe. (Mint például 
Adynál is: "Itt egy nagy Valaki kormá
nyoz" — E g y  a v a s  k é rd é s ) . Ez az alanyi 
magánvalóságában és rendelkező min
denhatóságában kifürkészhetetlen szel
lemlény — "ki gyújtja s oltja csillagod", s 
ki "úr minden porszemen" — mintegy e- 
gyesíti azt a feszült kettősséget, amellyel 
az individuum a számára-való — az örö
kéletet, a lélekfolytonosságot illető — is
meretlen döntéshez viszonyul; e "valaki", 
"mondják hogy maga a remény /  mond
ják maga a félelem". Az egymást feltétele
ző kétféle érzelmi tartalom — a félelem 
(isten- és halálfélelem, eszkatologikus bi
zonytalanság) és a remény (amelyre köz
vetetten éppen a "gondviselő félelem", e 
"megtartó irgalom" utal) — így spirituali- 
zált világmodellé tágul, a paradox minő
ségek — a konfesszionális intimitás és a 
reveláló fogalmi egyszerűség révén — 
borzongató pszicho-metafizikai létezés
képletté emelkednek S ezekbe az asszoci
ációs távlatokba — érzésnemek, huma

nitás és divinitás, egyéni és etemális lét
szintek osszcillációi közé — illeszkednek 
az invenciózus konnotációk a szakrális 
vagy kozmikus toposzok ("gyújt", "meg
születő csillag" stb.) belső árnyalatai, vagy 
az, hogy miközben a "remény" a látszóla
gos antonimájával (a "félelem"-mel) kerül 
váratlan (de archaikus-intenzív) jelen
tésösszefüggésbe, azonközben implikált 
biblikus szinonimáit ("hit", "szeretet") is új 
fénytörésbe állítja. (A "gondviseléshez" — 
a gondot 'teherként cipelő', 'elhordozó', 
illetve 'átvállaló', 'a másikat attól mente
sítő' jelentésben — a "félelem" társul — "a 
gondviselő félelem /  kísért eddigi uta
mon" —, amelynek enigmatikus többér
telműsége — emberé vagy Istené-e ez a 
félelem — a rejtett alanyok mély összetar
tozását sugározza. Hiszen mindkét foga
lom érinti mindkettőt, s együtt asszo
ciálják a "szeretet" ideáját is — a "gondvi
selő szeretet" beleélezhető, virtuális szó- 
kapcsolata által —, amely mint sóvárgott 
végső értékeszme több előző Kányádi- 
versben is előtűnik; "hiába ha a szere
tetnek /  rózsája hervad s nem virít" — A

fo ly ó k  k ö z t; "s a szeretetnek /  hiánya na
gyon dideregtet" — I s te n  h á ta  m ö g ö t t .)

Kányádi nemzedéktársai közül Szé
kely János már a hetvenes évek legelején 
azért szakított a versírással, mert— a féle
lem és a lemondás őselveire, a sztoiciz- 
mus, a (keresztény gyökérzetű) aszkézis, 
az egzisztencializmus átsajátított tanulsá
gaira hagyatkozván — az "undor és a ret
tenet", a "magam vagyok, nem hiszek 
semmiben" végletességével olyannyira 
"tökéletes csőd"-ként fogta fel a világot: 
"Másként, Uram, nem így, nem így, /  Más
ként gondoltad el bizonnyal. /  Már egyál
talán semmiben /  Sem értek egyet vi
lágoddal" ( A  d ü h  s z o n e ttje i) ;  "Ez a tökéletes 
reménytelenség, /  Melynek jaját a csend 
kiáltja ki" ( A  ré g i tű z ) .  A  Székely János 
1992-es halálakor a kettejük barátságára 
emlékező Tóth István — "bánatod átszi
várgóit /  lelkem mélyéig, s ketten /  hor
doztunk egy világot" (S ír )  — szintén  
klasszicizáló veretességgel, az ódai-rap- 
szodikus szenvedélyeket és a kontempla
tiv merengéseket is m ívessé cizelláló 
fegyelm ezettséggel tárja föl riadalmát 
("vicsorognak, kést rántanak, /  és elmet

szik a torkomat" — N a g y c s ü tö r tö k ) , szólítja 
D s id d t , rimánkodik az Úrhoz ("félni sem  
merek, már"; "ha nem lettél kősziklám, /  
légy végső szalmaszálam"— D e p r o fu n d is )  
vagy László királyhoz ("Sorsunk vala
hogy hozd szóba az Úrnál"; "ne szoruljon 
ránk sem m iféle börtön" — K ö n y ö rg é s  
S z e n t  L á s z ló h o z )  újabb verseiben K ö z ö s  n e
v e z ő , 1994, P á rb e szé d e k  é s  lim e r ic k e k , 1995, 
H e r b á r iu m , 1998). Hasonló műgond és for
manyelvi tudatosság szervezi Jánosházy 
György újabban friss lendületet nyert és 
különleges arányokban kibomló szonett
költészetét (L ep k ék  s z e k ré n y b e n , 1994, In n en  
se m m e re , 1995, B ö llérek  m isé je , 1999). A szo
netthagyománynak — az antikizálótól a 
reneszánszot idéző vagy a groteszkebb- 
modemebb típusokig — számos válfaját 
eleveníti meg a széles műveltséganyag, a 
világirodalmi, művészeti-kulturális él
ménybőség, amely szinte ösztönzi a köl
tőt, hogy az elsődleges ihletforrásokból — 
az öregség, a megkötő természeti-törté
nelmi miliő, a nemzeti identitás inspirá
cióiból — szintúgy gazdagon merítsen, 
felvonultatva az Istenhez-fordulás és a ki

vetített istenkép lehetséges változatainak 
sokféleségét is. Oltalomkereső hevület, 
éterizált áhítat, segítségért epekedő bajfel
mutatás, bűnvalló-önmarcangoió önvizs
gálat, szám onkérő-felszólító sürgetés, 
perlő-vitázó attitűd, a gyehennás nihilkö
zelségbe taszító beletörődés — s az ezek
nek megfelelő elképzelések a magasztos 
vagy a közönyös, a védelmet nyújtó vagy 
a könyörtelen, az emberrel együtt szenve
dő ("szün-patikus") vagy a passzív, téve
dő, a(nti)patikus ("szörnyű türelmű", a 
"saját templomát" is olykor elfeledő) Is
tenről: mindet afféle enciklopédikusán 
áradó, freskókészítő igény sodorja ("Több 
fényt, Uram, több fényt szegény sze
münknek"; "lelkem inkább visszatérne /  
a boldog, Isten lakta térbe"; "Nézz ránk, 
Uram: ez itt a semmi / . . . /  patkányok min
dent felzabáltak"; "üres a táj, üres az ég 
felettem / . . . /  Nincs hol maradni, és nincs 
merre menni"; "Nekünk Mohács kell, 
lanyha fajnak — /  hát vert és folyton ver 
az Isten"; "Hogy tetszik műved, nézz alá, 
Teremtő; /  itt korhad minden / . . . /  itt 
szüntelen csak ölnek és temetnek: /  virá
got, embert, álmot, holnapot"; "Hová let
tél / . . . /  hozzád kiáltanánk, Uram, de 
zordul /  ráncokba vont arcod felénk se 
fordul, /  hogy lángra lobbantsd azt a csip
kebokrot"; "a Mindenség fekete, mint az 
ében; /  egy új teremtés álmával szivében 
/  magányosan bolyong az űrben Isten"), 
így duzzadnak monumentálissá a kisebb
ségi hányattatások özönét leltározó ösz- 
szefoglalások, az embert meggyalázó "et
nikai tisztogatás" (jogfosztás, anyanyelv- 
tiltás, iskolabezárás, múlthamisítás stb., s 
az emiatti fogyatkozás, elvándorlás), a 
m egfélem lítő politikai erőszak, a szé
gyenteljes (a marosvásárhelyi magyar- 
ellenes pogrom ban tom boló) fizikai 
brutalitás, gyilkos garázdaság megannyi 
(régebbi és újabb) mozzanatát panorámi- 
kus tablókba zsúfoló jeremiádszerű sirá
mok: a F ek e te  k a rá c s o n y  ("egy nép vacogva 
télbe széled"), a K o lo z s v á r i  e lé g ia  ("az oltár
nál, melyet értelmiség /  emelt, böllérek 
bömbölnek misét / . . . /  Mátyás talpánál 
sintérhad zihál, /  és irtózattal néz le Szent 
Mihály /  vandál pofákra a templomto
ronyból"), vagy a D e  p r o f u n d is , a 13. és a 
130. zsoltár kiáltozásának fortissimóját át
vevő szonettkoszorú, amely "kétmillió ki
semmizett nevében", a "mélyben fulladozó" 
életvergődés és a lesújtó gazság borzalmait 
halmozva-láttatva állít mementót napjaink 
erdélyi magyar kálváriájának ("nyelvünkön 
bélyeg és nevünkön átok"; "szülőhazánkban 
számkivetve élünk / . . . /  büntetlenül onthatja 
bárki vélünk"; "haza az, hol rettegés a bé
rünk"; 'Haza-e az, hol megvonják mitőlünk 
/  az iskolát, a szót, a levegőt"; "tűrnünk kell 
jármot, gúnyt és ütleget"; "vércsekarmu hor
da", "vérebek", "fenevadak", "hiénák hangja" 
"borzogatja népem"; "Körülfognak bunkó
val, gyűlölettel /  haramiák, pribékek"; 
"Uram, pokolmélységekből esengek: /  
áraszd fajunkra békéd, égi csended"; "legyen 
hazánk, amilyet Krisztus rendel").

(folytatjuk)
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SZŐCS ISTVÁN

Futamok változatokra 
II. Kígyótánc a tömkelegben
Ha át akarok kutatni egy rej

télyes kastélyt, le kell nyomnom 
minden olyan dolgot, amely ki
lincsre hasonlít. Legfennebb nem 
ajtó nyílik mögötte, hanem ablak, 
vagy befalazott ajtó; esetleg az 
egész csak egy fogasféle. Ilyen
kor a kilincs a hibás, nem az, aki 
próbálgatja!

A hét napjait világtörténel
münk tájain legalább három 
rendszer szerint nevezték el; a 
babiloni, a planetáris rendszer
ben az első, a legfontosabb nap a 
legragyogóbb égitestnek, a Nap
nak a nevét viseli (pl. Sonntag), 
aztán a Hold, Mars, Merkur, Ju
piter, Vénusz, Szaturnusz követ
kezik. Még elterjedtebb a szá- 
mozásos, amely a héberből került 
át az egész keresztény világba; 
első, második nap... a hetedikig, 
a s z e n ts é g i ig .  Az uráli népek 
nagyrésze, nyelvrokonaink is 
leginkább ilyen rendszert hasz
nálnak, ám az nem bizonyítható, 
hogy közös eredetű a héber rend
szerrel. Létezett egy harmadik 
rendszer is, amely az egyes napo
kat a hozzájuk fűződő jellegzetes 
tevékenységekről nevezte el, 
ilyen volna a v a sá m a p o s  hét is.

Ezek a rendszerek átfeküsz- 
nek egymáson és ágas-bogas bo
nyodalmakat nemzenek, mint 
amilyen az, hogy a harmadik nap 
jelöli a hétközepet, s amelyik az 
volna — vagyis a közép — a ne
gyedik, az tulajdonképpen: ö tö 
dik'.

Wilkuna Kustaa finn tudós 
igyekszik rendet teremteni; sze
rinte a hét napjainak szá m o zá sa  
csak a hétköznapokra vonatko
zott, a legtöbb kelet-európai nép
nél, szlávoknál, finnugoroknál. 
Azok lettek volna szerinte a h é t
k özn apok , a m elyek re  n em  v o n a tk o z 
tak  b izo n y o s  tila lm a k , tabuk, mint a 
hétkezdő ünnepnapra. A szláv 
nyelvekben például a hét első 
napjának, a vasárnapnak (ami a 
mai oroszban v o s zk re sze n y ije : fel
támadás, mint mondtuk) eredeti 
neve n y e g y e lja  volt, és ez feltehe
tően azt jelentette, hogy "ne dol
gozz". Sajátságos módon, később 
a n y e g y e lja  az egész hétnek a neve 
lett; de egész heti munka tilalom 
furcsa volna. Valószínűleg a nye- 
gyeljának a munkatiltó értelme 
csak népetimológiás alapon ala
kult ki; egyébként az egész világ 
naptárrendszereiben annyi a népe
timológia, egyáltalán a h a m is an a
lóg ia , mint egyes akadémiák 
etimológiai szótáraiban. A szláv 
névsorban a "hétfő" neve p o n ye-  
g y e ln y ik , azaz "vasárnap utáni 
nap", a v to m y ik , a kedd, pedig a 
"vasárnap utáni második nap". A

szombat így meg — a hatodik 
nap lenne...

Wilkuna a továbbiakban azt 
magyarázza meg, hogy ebben a 
szemléletben miként lesz szerda, 
azaz a harmadik nap, a hét köze
pe. Mint mondja: "Karjalainen je
gyezte fel szógyűjtései során a 
Konda vidéki osztjákok közt ezt 
az adatot: Egy darabka fába hét 
lyukat fúrtak, a legfelső jelentette 
a "vasárnapot". Minden reggel 
egy lyukkal lejjebb dugták be a 
cöveket. A legfelső lyuknak a- 
zonban nam számozott neve 
volt; hanem a Konda folyónál az, 
hogy "hétfő", a Vah folyónál ezzel 
szemben: "hét-telő-ünnep". Ezt a 
tabu jellegű ünnepet követte a 
hat, pusztán sorszám szerint el
nevezett köznap. Mikor a cövek 
a harmadik hétköznap számára 
fúrt likba került, akkor a hétnek a 
közepén állott.

E magyarázat elfogadható
nak látszik más népek nap-elne
vezéseire is, sőt, azokra mégin- 
kább. Az effajta tűzőnaptárak va
laha roppant nagy területeken 
voltak használatosak, a Csendes
óceántól a Földközi-tengerig. El
gondolkoztató azonban, hogy 
Wilkunának éppen az osztyák 
naptár leírásakor nem áll módjá
ban egy "hétközép" jelentésű szóra 
hivatkozni, és az is, hogy olyan 
számozásos rendszerű, mint a hé
ber, a tilalmas nap, az ünnep mégis 
elöl áll!

Itt növeli a bonyodalmat a 
magyar "hétfő" szó. A hét napjai
nak sorában elfoglalt helye nem 
felel meg a keleti ugor nyelvek 
azonosan képzett "hétfő" szavá
nak. A kondai osztjákban tä p e tt-  
uch, az alsókondai vogulban a sät 
pängk, szóról szóra annyit tesz, 
hogy "a hétnek a feje". Azonban e 
nyelvekben ez a "hétfő" szó a v a 
sárn apra , a z a z  a z  ünnepnapra vo
natkozik.

Annak idején a finnugristák 
Munkácsi Bernát kijelentése 
alapján könnyen rendet véltek te
remthetni e kuszaságban. Azt ál
lították, hogy a hétfő a magyar
ban is vasárnapot jelentett, csak 
később, mikor a nyugati törökök
től átvettük a b a za r-g ü n , "vasár
nap" szót és wjsámappá alakí
tottuk, akkor került ez a hét... ele
jére — azaz a végire, vagyis a vé
gire és egyben az elejére?

Munkácsi szerint a "feje a hét
nek" értelmű elnevezések más 
nyelvekben is előfordulnak, az 
első hétköznap és nem az ünnep 
neveként... (?) Egyszóval, a több
féle naptárrendszer keveredésé
ből eredő bonyodalmak áttekint
hetetlenek, s akármeddig részle

teznénk őket, nem adnak feleletet 
arra a kérdésre, hogy miért ép
pen a hét b e lső  nap ja in ak  a neve 
változott meg a magyarban?

Miért állíthatni oly határozot
tan, hogy a va sá rn a p  mindég is a 
hét utolsó napja volt a magyar
ban, azaz a víkendezés napja?

Itt van például a közismert 
mondóka: H é tfő  hetibe, kedd k edvi-  
be, szerd a  s ző r ib e , c sü tö r tö k  csőribe , 
p én tek  p itva rá b a , szo m b a t szobá já 
ba, vasárn ap  k é tszer  a z  is ten  házába. 
Lám, kegyes, egyházi szemléletű 
csattanója van, de két helyt hibá
zik; a vasárnappal fejezi be és 
nem azzal kezdi a hetet, mint a 
keresztények; azonkívül a vasár
nap nem alliterál a házzal.

Nyüvánvaló, hogy e mondó
ka át van értelmezve, 'le van po
rolva", de ugyanüyen nyüván
való, hogy ősi minta nyomán ala
kult: egy folyamatosan befele — 
ugyanakkor felfele — haladó vo
nulás szövegkönyve. A helyszí
nek egyre rangosabbak: csűrből 
pitvarba, pitvarból szobába, szo
bából Isten házába. Az alliterádó 
és az itt kibontakozó szemlélet 
alapján helyreállítható a szertar
tási menetnek mind a hét eredeti 
stációja. Lehetséges értelme sze
rint: Hétfő h a tá rá b a , kedd kertjé
be, szerda szénijébe, csütörtök 
csiíríbe, péntek p itv a rá b a , szom
bat szo b á já b a , vasárnap ... várá
ba'.

Még az is lehetséges, hogy a 
kertjébe helyett a kégyébe állott, 
mivel a kég, kégy szónak a kö
zépkori magyarban amolyan s ta 
dionféle jelentése van.

Ha már a kég, kégy, szónál tar
tunk, régi rejtélyes szavunk a 
töm keleg  is; eredetileg la b ir in tu s, 
útvesztő jelentésű a régi magyar 
nyelvben. (Ma sokan "tömeg, tö- 
m öttség, tömegesség" jelen
tésűnek érzik.)

A fentebbi mondóka, amely 
szerint a menet a tágas határból 
indiai — akár héthatár-ból — és 
szűkülő körökben egyre beljebb 
(s talán feljebb) törekszik, sok ér
telmezőben elkerülhetetlenül fel
idézi a la b ir in tu s- tá n c  képzetét.

Sanarcangeli a labirintus-jel
kép értelmét így fogalmazza 
meg: "A labirintus képletes le
szállást jelent a sötétségbe, tehát 
pokoljárás, jelképes halál, amely 
abból az elhatározásból vagy lel
ki szükségből ered, hogy önma
gunkkal és a bennünk lakó 
szörnnyel szembenézzünk, le
győzzük, és diadalmasan térjünk 
vissza a nap birodalmába. Az 
ember ösztönösen irtózik nem
csak a fizikai, hanem a szellemi 
sötétségtől is és annak legyőzésé
re törekszik. Itt az útvesztő jelké
pe, tehát, mint minden igazi 
jelkép, kettős értelmű: le a  sö té t-  
ségbe/fe l a  v ilágosságba . Az ógörög 
labirintus-táncban (amit nehány 
görög szigeten még napjainkban

is táncolnak) a fiatalok, mint szál
ló darvak, előbb jobbról balra, 
azaz az alvüág felé, utána bakói 
jobbra, a felvüág felé, az élet irá
nyába lejtettek" — állapítja meg 
Sanarcangeli.

Mi viszont hozzátehetjük: 
csakhogy... csakhogy a mi mon- 
dókánkból kirajzolódó koreográ
fia szerint a vonulás a kü lső , nyű
gös, terhes, azaz munkás való
ságból befele, a lepihenés, meg
nyugvás, m e g tis z tu lá s , a b e lső  
v ilá g o ssá g  felé tart! A labirintus
vagy spiráltánc, vagy k ó sza -, kó
s zá ló tá n c  sok változata élt még a 
közelmúltban is. Ilyenek a meny
asszony-fektető g y e r t y á s  tá n c ,  
daru  tánc, k a csa tán c, Ú g y  ó tá n c , a  l u- 
d a sjá ték  stb. Lásd Pesovár Ernő
nél, aki szerint "a labirintus tánc okát 
is azok közé az archaikus, kollektív 
formák közé sorolják, melyek 
egyetemességük mellett mint a ri
tuális táncok legjellemzőbb típu
sai élnek".

A szita -b ita  p én tek  mondóka 
egy nagyobb szerkezetű, a B ú jj-  
b ú jj z ö ld  ág  dallamára járt "táncjá
ték" részleteként fogható fel. 
(Lásd Gazda Klára: G yerm ek v ilá g  
E szte ln ek en .) A teljes szövegből 
világosan kiderülnek az alvilágra 
szállás mozzanatai — bebocsátá- 
si kérés, kikérdezés, számonké
rés, megméretés, ítélkezés, szét
választás jókra-rosszakra... sze
rintem a H é tfő h e tib e  (azaz határá
ba) egy nagyobb labirintus
típusú játéknak az a mozzanata 
volt, amikor az utasokat kikér
dik, hol járnak, hová mennek, s 
erre válaszolnak ezzel a mondó
kával, amelynek jellegzetessége, 
hogy m in d en  m u n k a n a p h o z va la 
m in t a z  ü n n e p h e z  e g y  je lle g ze te s  
h e ly sz ín  és a z z a l kapcso la tos te v é 
k en ység  — alliterál.

Közbe kell szúrnunk, a Wil
kuna adta hétköznap-meghatá
rozás, hogy: "köznap az, ame
lyikre nem vonatkozik tilalom", 
minálunk érvénytelen, mert pél
dául a keddre és péntekre külö
nösen sok tilalom vonatkozik.

Zongorázzunk mégegyszer 
végig a napnevek kilincsein: me
lyik nyílik még valahova, nem
csak önmagához?

A rokonnyelvű népeknél, 
vagy a kevésbé nyelvrokon, de 
"kultúrrokonok"-nál a hétfőhöz 
is fűződnek különleges tilalmak 
vagy szokások, vagy hitek: az 
"őshétfő" — ősvasámap volt; de 
a mi hiedelmeink, hagyománya
ink között ennek semmi nyoma. 
A tulajdonképpeni hétfőt a 
nyelvrokonainknál üyenformán 
nevezik "kezdő nap", a hét kezde
tétől számítva "hét-belépő-nap", 
első köznap, újnap, friss napnak; 
a török-tatár népeknél bas-gün: 
főnap. Bizonyos finnugor népek
nél a hétfői napot születésnap je
lentésű szóval nevezik, mivel a 
Hold születésnapja. E népeknél a
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fontos vállalkozások kezdetének 
napja a kedd, ami eléggé összeza
varja a hétfőt a vasárnappal. 
Mindebből eléggé kitetszik, hogy 
a magyar napnevek szelleme, a 
hozzájuk fűződő hiedelmek és 
képzetek valóban hihetetlen tá
volságba kerültek nyelv- és kul- 
túr-rokonaink szemléletétől.

Még a kedd eredetével sincs 
minden rendben: az etimológu- 
sok szerint a "két" számnévből 
jött létre, a -d sorszámnév-képző
vel; első alakja talán keted lehetett. 
Azonban első előfordulásait még 
így jegyezték le: keda, kedde, keed, 
s voltak kedded, keddöd, kedöd, ke- 
töd alakjai is; (kedu nem volt), és 
ennek ellenére nem lehet nem 
észrevenni, hogy ez a képzés 
nyelvünkben legalábbis — szó
fajtan! Második napról, vagy má- 
sodnapról szokás beszélni, "ket- 
tedik" napról legfennebb csak 
tréfásan vagy csak — tízen felül. 
Ez még nehány más nyelvben is 
előfordul. Lévén, hogy a másik 
két, eredeti napnevünk, a hétfő és 
a vasárnap nem-számozásos, fel
villan a kétely, hogy a kedd való
ban az-e? (Hozzávéve, amit az 
angol nyelvvel kapcsolatban em
lítettünk: ott is úgy tűnik, hogy a 
keddet jelentő szó a kettőbői jön, 
s mégsem abból származik! A 
keddre vonatkozó magyar hagyo
mányok, hiedelmek rendkívül 
gazdagok, de általában megfelel
nek a megfelelő európai folklór- és 
etnológiai hagyományoknak.

Ha nem a kettőből, akkor a kedd 
miből lenne még magyarázható?... 
Egy régi szavunk jöhet számításba, 
a kedig, kedég, amelyből az idők fo
lyamán a pedig szó keletkezett. A 
kedig stb. szó eredetileg időfogalmat 
fejez ki, olyasmit, hogy ugyanakkor, 
azon közben, ezzel szemből, ugyan
akkor stb.

Etimológusok szerint a legere
detibb jelentése viszont kéd és kégy 
alakban; "ív, körív, pálya (stadion), 
valamilyen hosszmérték'.

A szerda a legvitathatóbb ér
telmű a kölcsönzött szláv erede
tűnek tartott napnevek közül. 
Wilkuna szerint az ősszlávban 
keletkezett, és nem a német Mitt
woch vagy a népi latin Media hep- 
domas hatására. És mégis: a balti
— tehát ó-ószláv lett nyelvben a 
megfelelő napot "harmadik" nap
nak (tresdiena) hívják, az óporosz
ban m eg possisaw aitenének , 
"hétfelének"!

A szláv etimológusok megál
lapításaiból az a legfontosabb, 
hogy a szó eredeti alakja: szerda;
— ennek ellenére a magyar eti
mológiai szótár egy feltételezett 
szrda, vagy pláne sztrida alakból 
indul ki. Régen nálunk is elter
jedtebb volt a szereda alak, így 
maradt meg Csíkszereda és Nyá- 
rádszereda nevében is.

A planetáris rendszerben a 
szerdai nap Merkur, azaz a keres

kedelem istenének (a neki szen
telt bolygónak) védnöksége alatt 
áll. És emiatt lett a legtöbb hetivá
sár napja a szerda.

A szerdai nap még jónehány 
népnél szintén nem számozásos 
alapon van elnevezve; de nem is 
"hétközép” értelmű. A csuvasok 
szerdán végezték a véres áldoza
tot, ez tehát az állatvágás napja... 
"a m oksa m ordv inban  verzsi 
(ver:vér) a cseremiszben sür-vetse 
(sür:vér), a votjákban vir-nunal 
(uinvér): csuvas: jongon (jón: 
vér), karataj-mordvin kan-kyn, 
permi baskir kankün, karsomen: 
kankün... (török gan:vér)" — 
mondja Mészáros Gyula.

A gyűlést, sokadalmat jelentő 
ősi szer szavunk tehát kaphatott 
"vásár" jelentést; a -da, esetleg-d, 
származhat több képzőből. (Vesd 
össze béved, bőved napja, a szil
veszter est, néhol a karácsony ré
gi magyar neve.) De szóba jöhet 
a -fa, -te zöngés párja. (Nyaranta, 
naponfa).

Erdélyi József, a költő, Árdéli 
szép hold című könyvében határo
zottan magyar eredetűnek tartja

a szerdát, méghozzá a szárad ma
gashangú változatának, bár nem 
pontosan így fogalmaz. Szerinte 
a hajdani lápvidékeken a száraz, 
központi fekvésű helyek voltak a 
szered-ek, az összejövetelek és vá
sárok tartására alkalmas helyek. 
Például Dunaszerdahely is ilyen 
helyen fekszik. Szerep sárréti köz
ség neve szárazföldet, építésre, 
gyülekezésre, táborozásra alkal
mas helyet jelent, stb. Kár, hogy a 
továbbiakban Erdélyi túlhajszol
ja feltevését és a szerb népnevet is 
ebből vezeti le, ami viszont nyil
vánvaló tévedés, mert e név nem 
mifelénk alakult ki.

A csütörtök, ami tehát a szláv 
etim ológia szerint "negyedik 
nap" lenne a középkori latin írás
beliségben és egyházi terminoló
giában feria quinta, azaz ötödik 
nap (ötödik "ünnep"). Amit alá
húz az, hogy az újgörögben, no
ha pen techeia  je len tené  a 
péntek-et, az ötödik napot, az ál
talános szóhasználatban ez pemp- 
té és ugyancsak a "csütörtö- köt"

jelenti! A pénteki, azaz ilyenfor
mán hatodik napra egy olyan "el
őkészület" értelmű elnevezést 
használnak, mint az újnémet So- 
nabend a szom batra . M iután  
mind a magyar, mind más nyel
vekben temérdek megfejtés kí
nálkozik a csütörtök szóra — 
említettem a cseter, csötör: csavar 
szavakat, például — itt az etimo
logizálás csütörtököt mond: itt is
merni kellene valami konkrét 
titkot.

K ülönben a "csü tö rtökö t 
mondott a puska" — szólás egye
sek szerint onnét ered, hogy a kö
zépkorban pápai vagy zsinati 
rendeletre csütörtök hajnaltól va
sárnap éjfélig tilos volt a párvia
dal (mármint békében), és ezt 
nevezték treuga Dei-nek, azaz Is
ten békéjének. Mások szerint 
egyszerű hangutánzásról van 
szó: a csöttöt mondott, vagyis "üre
sen csettent" kifejezésnek a játé
kos változata.

Aki pénteken kacag, vasár
nap sír, pénteki víg napot vasár
napi bú éri — egyáltalán a pén
tek, mint a "szerelem napja” és a

keresztény "megtartóztatás", böjt 
napja nagyon ellentétes szelle
mű, s az eddigi zavart fokozza, 
hogy a rákövetkező szombat, 
azaz a péntekre, az ötödik napra 
következő nap vitathatatlanul "a 
hetedik".

A héber szabbath (népiesen sá- 
besz) a görögök kiejtésében ter
jedt el már jóval a kereszténység 
felvétele előtt; (a görögök a b han
got mb-nek ejtik, Szabó úr görö
gösen kir Szambo), s ennek nem
csak az volt a magyarázata, hogy 
mint teljes munkaszüneti nap 
roppant vonzóerőt jelentett a dol
gozó tömegek számára, hanem 
talán az is, hogy a szabhat hasonlít 
a latin és germán népek "hét", 
"hetes" számnevéhez; septem, si
eben.

Egyébként a héberben a sab
bath szünetet is jelent (a "hét" je
lentésű  héber szó: sébá), volt 
olyan feltevés is, hogy a szumir 
szab itu, "az idő szíve" kifejezés 
volt a mintája, ami a telehold ün
nepének volt a neve.

A vasárnap és a vdsám ap vi
szonyáról szólottunk a múltkor; 
csak még annyit, hogy a véletlenül 
hasonló hangzású rokonnyelvi 
megfelelők közül az északi finn- 
ségben-lappságban a vezsalun 
"szent napot", a vuosarke "első 
hétköznapot" jelent... Mindenfele 
fityegnek hát kilincset sejtető 
alakzatok!

Az okleveles irodalom főleg a 
dies dominica, vagy a feria prima 
(első ünnepnap) kifejezést hasz
nálja helyette, mert az egyházi 
szemléletben minden nap: "ün
nep" is. A Dies Soli-ra, a "nap nap
jára" alig van adat.

Az em ber nehezen éri fel 
ésszel, miként volt lehetséges, 
hogy több mint félezer éven át a 
hivatalos írásbeliség napelneve
zési és keltezési rendszere annyi
ra különbözött a közemberétől, 
másrészt, hogyan változhatott 
meg a nép körében egy-egy n a p  
nak a neve "csak úgy", szláv ha
tásra?

Amint az idevágó kéziköny
vekből bárki meggyőződhet, az 
egész középkoron át a keltezés— 
oklevelekben, krónikákban, a fel
sőbb rétegek levelezésében — 
még a római mintát követi. A hó
napok egyes napjait még sokáig 
nem sorszámozzák, az éppen ar
ra a napra eső szent névnapja sze
rint említik, vagy ahhoz képest 
tájolják be; még használatban 
vannak az idusok, a nonasok, a 
calendák, a római időszámítás bo
nyolult fogalmai. Ez az időszámí
tás még Julius Caesar reformja 
után is oly bonyolult volt, hogy a 
nem-írástudó, laikus ember nem
igen boldogult vele.

Könnyű elképzelni, hogy a 
köznép számára, egyáltalán, a 
mindennapi élet számára egy
szerűbb időnyilvántartásra volt 
szükség; illetve, hogy ezeket nem 
is kialakították, hanem még régeb
bi időkből: megőrizték!

Ma is tanúi vagyunk, hogy kü
lönböző időszámítások lehetnek 
érvényben ugyanazon a területen 
a hivatalos és "tudományos" mel
lett, és a különböző naptárakban 
való hit sok más hitet, viszonyu
lást is meghatározhat.

Erőssé teszi viszont azt a hi
tünket is, hogy bármilyen okból, 
a hét belső napjainak elnevezésé
re valamely népesség egy csapásra 
nem  kezd csak úgy m ásokat 
használni, ráadásul — a hivata
lostól is különbözőt!

S mindez leginkább azt jelen
ti, hogy nemcsak az őstörténet
nek, de a kora középkor történe
tének a kikutatásához is újból és 
újból neki kell látni: rázogatni 
minden szemünkbe tűnő kilin
cset. Hátha ráakadunk egy olyan 
ajtóra, amely mögött nemcsak a 
péntek, de a csütörtök sem mond 
csütörtököt az ésszerű szemlélet 
előtt.
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FARKAS WELLMANN ENDRE

Krisztina
Am ikor Krisztina naplója a kezembe 

került, először a dátum okat próbáltam  
pontosan rekonstruálni, hiszen az idő je
lölésére nem  számokat, hanem  szavakat 
használt, és teljesen m indegy volt neki, 
hogy éppen  melyik évben mi történik; 
keddek, szerdák és csütörtökök egymás
utánjáról szóltak a látszólag sebtében le
jegyzett passzusok

Teljesen fölösleges, melyik évben tör
ténhetett, hogy Krisztina, aki akkoriban 
az öröm lányok hétköznapjaitól m egun
dorodva leírt egy rövid versikét, úgy dön
tött, véget vet e szappanoperának, és az 
igazi szerelem és őszinte emberi érzelmek 
lobogója alatt jobb belátásra tér, és rendbe 
hozza az életét. Pontosan arra volt szük
sége, am ire a késő kam aszkor végén (vagy 
később) egy nő testének-lelkének lehet, a 
falloszon kívül egy kiegyensúlyozott kap
csolatra vágyott, talán rózsákra is gon
dolt, m eg arra, hogy egy férfi egyszer 
feladja a kabátját, vagy vasárap korzózni 
hívja.

Krisztina nem  a szó rosszabbik értel
m ében volt kurva, hiszen Z. őrnagy kitar
tottjaként erényei közé tartozott a hűség, 
csupán három szor csalta m eg a két év 
alatt, kíváncsiságból, ám  ágyában az őr
nagy p rio ritásához sem m i kétség sem  
fért, s így a kilengések titokban m aradhat
tak. Csak éppen langyos volt és unalm as 
ez a románc, akárcsak az eddigiek, bár lát
szólag a vékony pénztárca és kapuzárás 
előtti férfiigények igen szép frigyének bi
zonyult: a jóképű, őszülő őrnagy szívesen 
látogatta — hol focimeccs, hol pedig ve
zérkari gyűlés cím én— a m unkásnegyed
béli egyszobást. Krisztina pedig többre 
hivatott szerelmes nők komolyságával és 
m éltóságával várta, s ha éppen nem  har
m adik  váltásban dolgozott, olvasgatott 
vagy ábrándozott, ahogyan az ilyen lá
nyok szoktak, és várta Z. őrnagyot, aki 
egyszerre volt számára a férfi, az apa és a 
jóbarát.

Krisztina újra m eg újra elővette a szo
nettet, olvasgatta, elemezgette, m int haj
dan a középiskolai önképzőkörökön, ahol 
egyetemi pályát és nagy jövőt jósoltak ne
ki, de  irodalom tanárával való viszonya 
keresztülhúzta számításait. Most pedig az 
emlékezés szorítójában felpörgött előtte 
az azóta eltelt nyolc-kilenc év, végigjárta 
gondolatban az első szerelemtől Z. őrna
gyig vezető nem  túl rövid ú t negyvenhá
rom  stációját, majd fogta a papírlapot és 
borítékba tette, hogy m ásnap alkalmi pos
tással juttassa el a tisztnek.

A levél elküldése előtt egy héttel talál
kozott Júliával, s egy hosszas beszélgetés 
u tán , amely életének kilátástalan m ivoltát 
taglalta, és bőven volt fűszerezve világ- 
irodalm i idézetekkel is, gyorsított eljárás
sal szerette volna ágyba vinni. Júlia, bár az 
elején ellenkezett, tudta, hogy bedől, hogy 
be fog dőlni, hiszen ez benne volt a leve
gőben, és hogy ezzel szám ára is elkezdő

dik valami visszafordíthatatlan, ami nem 
valam inek a kezdete, hanem  inkább a 
folytatása, ami eddig öntudatlanul zajlott 
benne, s csupán álombéli kivetülések le
nyom ataként élt emlékezetében. Azok a 
szálak, amelyek más nőkhöz kötötték, vé
kony pókhálófonálnak tűntek a közte és 
Krisztina között hirtelen m egsodródó vit- 
riolos hajókötélhez képest.

Az első éjszaka a fürdőkádban kezdő
dött, valami olyasmivel hogy: — Mosd 
meg a hátamat, kérlek! és hogy: — Nem, 
m ert abból baj lesz. Meg aztán hogy: — De 
tényleg mosd meg a hátamat! és: — Be
jössz-e mellém? persze — Igen! aztán meg 
tovább, ami következhet. Másfél óra múl
va a testhőm érsékletű vizet lassacskán 
nyelte a lefolyó.

Később az ágyban mesélte el Júlia, 
hogy ezelőtt egy évvel, amikor olyan szo
m orú  volt am iatt a szakítás m iatt, és 
Krisztina vigasztalni próbálta, akkor a ba
rátját voltaképpen Ágotának hívták és 
nem  Andrásnak, m int említette, és amikor 
szorosan átölelték egymást, abban jóval 
több volt a vigasztalódásnál, m int akkor 
Krisztina gondolhatta volna.

És ami ezután következett, az hasonla
tos volt bármely földi szerelemhez, m ind
ahhoz, amit a húszéves lányok betelje
sülésnek szoktak leírni naplójuk rózsa
szín lapjaira, a vágy tisztaságának öröme, az 
érzelmeknek őszinte áradása, a kozmikus har
mónia földi képe, s a testi örömök igazi forrás
vidéke, és ehhez hasonlatos metaforákba 
csomagolva.

Merthogy soha nem szólt szebben férfi 
a női nemről és a női test bájairól, m int az 
a Krisztina naplójában olasható, és ekkora 
szenvedéllyel is kevesen voltak képesek 
szeretni nőt vagy férfit.

"..Amikor Júlia behívott a kádba, minden 
vágyam az volt, hogy érezzem a testét, de csak 
álltam vele szemben, és a szégyenkezés mellett

sírógörcs gyötört, hiszen a legszebb lény állott 
előttem, végre az a test és lélek, az a nagy egy, 
amire mindig is vágytam, és remegtem a féle
lemtől, nem tudtam, mi lesz abban a pillanat
ban, amikor a bőréhez érek, amikor ajkam 
érinti a mellét, és nyelvem körbesétálja bimbó
jának udvarát, és végigpásztáz hasának gyö
nyörű ívén, egészen le a köldökig — és ahogy 
a tekintetem siklott lennebb —, már a rosszul- 
lét környékezett az izgalomtól, amikor kicsiny 
és formás dombocskája közepébe képzeltem a 
nyelvemet, ahol kelyhének ambróziáját ízlelve 
nyelvem szikratávírójával morzéznám le a sze
relem összes szép szavát minden emberi nyel
ven és minden versformában, hogy egész 
testében érezze: az övé vagyok egyedül, és nem 
voltam, és nem lehetek soha senki másé, és 
amíg csak élek, ő  jelenti nekem a boldogságot, 
s hogy Z. őrnagy volt a legnagyobb tévedésem 
a többi férfi mellett, akik vágyaim egytizedét 
sem tudták bemérni, s ha pokolra kerülök egy
szer, az csak azért fog megtörténni, mert éle
temben egyetlen  férfinek  is odaadtam  
magam."

Krisztina naplója nagyon sok megle
petést tartogatott, többek között érezhető 
volt, hogy a Júliával való viszony ugyan 
teljesen kitölti, de hiányoznak az életéből 
a Z. őrnagytól kapott apai gesztusok, ba
ráti simogatások és jó tanácsok Ennek 
e llenére  nem  ta lá lk o z tak , leszám ítva  
egyetlen közös kávézást, am ikor Júliával 
sétáltak a Főutcán, és véletlenül egym ás
ba botlo ttak  Az őrnagy hangja és szeme 
egyaránt fátyolos volt, valószínűleg kelle
m etlenül érinthette ez a viszontlátás, és 
az, hogy szemtanúja lehet ennek a furcsa 
love-storynak.

"...tudod, kicsim, most hogy újra rólad 
írok, szebb vagy, mint akkor, amikor kitalálta
lak, ebben a valóságban jóval több van, mint 
amit a képzelet birtokba vehetne, ez nem egy 
elképzelt Júlia, ez éppen te vagy. És ezért most 
nagyon nehéz nekem, hiszen amikor egy igaz 
történetet ír az ember, szemben a kitalált dol
gok sokaságával, mindig valamilyen fájdalom 
járja át, és te, aki ismered a verseimet, tudod, 
hogy nem azok szólnak rólad — vagy rólunk, 
hanem te magad, a nyelven túl egy megteremt- 
hetetlen szövegben, amely behatárolja létezé
sünket, a dolgok történésének összes le
hetőségét. És azt is tudod, hogy messze több 
vagy számomra a szerelemnél, egy kis sziget 
vagy, amelyen most, így, saját valóságomat 
kell megteremtenem, és hogy te vagy lelkem 
szobáiban a bútor, és szívem kamráiban a na
rancs és banán, szememben a fény és a félelem. 
És tudod azt is, ha velem valami még történ
het, akkor az itt, ezen a szigeten fog megtör
ténni, amelynek gyönyörű nimfája vagy, 
kiollózva gyermekkorom legszebb meséiből, 
amelyeket ugyanazzal az áhítattal hallgattam, 
mint a te hangodat, és ugyanazzal a félelemmel 
szerettem, mint a veled való együttlétek gar
madáját. "

Adalékként — kiderül egy későbbi be
jegyzésből, hogy Krisztina, am ikor naplót 
írt, újratöltötte borospoharat, majd elol
vasta a friss naplóbejegyzéseket, és el
aludt. Úgy érezte, a szövegekben valam i
féle kinyilatkoztatás rejtőzik, ezekben a

» » » » » »
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szavakban, am elyek a vágytól a valóságig 
vezetik, és vissza, és hogy az élete és ha Iá la 
szebb emléket nem  ölthet földi szavak ál
tal, csakis ebben a füzetben, amelyet leg
hitelesebben a saját kezével írott betűk 
tölthetnek be.

Aztán csütörtökön este Júlia nem  érke
zett m eg nyolc órakor, és hiába várta ki
lencig, tízig, a teli, majd üres borospoha
rak és üvegek mellett. Később azt m ondta 
az orvos, hogy Juli nagyon beteg, hogy Juli 
tulajdonképpen m ár nincs is, Juli m ár rég 
halott, és ha mégis úgy érezné, hogy Id 
akar m ég valam it csikarni a földi léttől, 
akkor egy m ásik ország fővárosában sze
rez neki egy tám ogatott helyet, ahol szen
vedését a medicina mai korlátjain belül 
tetszés szerint nyújthatja, pontosan a ha
lálig. így Krisztina kénytelen volt beérni 
egy levéllel, valam int három  üveg vörös
borral, amitől m ajdnem  kómába esett.

"Júlia! Nincs az a betegség és nincs az a 
halál, amely bennünket elválaszthat, hiszen te 
vagy a királynője minden halálnak és létezés
nek egyben, s a tested a temploma minden 
fohászomnak, amelyet arra méltó istenek hall
gathatnak, és bízvást meg is fognak hallgatni, 
és hazudott Hodgkin, és hogy kurva még a légy 
is, és hogy hülye Shakespeare, és nincsenek 
is..." ... és nincsenek is Júliák a földön, de 
ezt m ár nem  írta le, "...és hogy az én szerel
mem megóv majd minden földi vésztől, és min
den égi átok el fog majd kerülni, és gyógyuljál 
majd meg kedvesem, bőröd viszketését majd 
nyelvem csillapítja, és nyakadon azok a kis 
csomók is el fognak múlni a csókjaimtól, szó
val, gyógyulj meg, kedvesem, és gyere vissza ".

A z u tá n  K risz tin á t g y a k ran  lá ttá k  
tem plom ok és kocsm ák környékén, és 
am íg Júlia haza nem  érkezett, nem beszélt 
senkivel. Gondosan átrendezte a házat, az 
előszobába Juli kedvenc virágait ültette, 
rendet csinált a gardróbban, és vidám  fil
mekkel és könyvekkel rakta tele a polco
kat. Júliának vissza kellett térnie, ahogyan 
az m eg is történt, ha m ásért nem  is, csak
hogy Krisztina szám ára végérvényesen 
érthető  legyen m indaz, am it megtalált, 
am it fe lép íte tt és e lvesz íte tt egyetlen  
szem pillantás alatt. S hogy Z. őrnagy és 
negyvenhárom  férfi után, íme, egy sokkal 
nagyobb tévedés is beárnyékolja az életét, 
s hogy annyi történik csupán, hogy a fér
finevek helyett most egy női név köveke- 
zett a listán, áthúzva piros vonallal vagy 
feketével. A viszontlátás átéltségét heves 
szeretkezések és könnyek fokozták, bár 
Júlia sápadt volt, és határozottan szembe
tűn t a betegség az arcán. Az, hogy később

Júliának elhullt a haja, a bőre színe megfa
kult és áttetszővé vált, sárgás színűvé, 
mint az olaj, csak fokozta Krisztina ra
gaszkodását a létezéshez, m inden idejét 
Júliára szánta, és a szülők meg mindenki 
előtt a baráti szeretet álcájával vállalta a 
beteggondozást.

Az utolsó időben Júlia felépülni lát
szott és hazaköltözött. Krisztina pedig, 
tudván amit tudott, valamint a szerelem 
és megértés jegyében csak a mérhetetlen 
szomorúságot engedte meg magának, s a 
bor-fejadag mellett az írás volt az, ami 
kitöltötte a hétköznapjainak délutánjait és 
az éjszakákat.

Z. őrnagy talán életében utolszor érez
hette férfinak magát, amikor kedden este 
Júlia magához hívta telefonon, s a befüg- 
gönyözött hálószobában — hogy ne lássa 
a férfi a női test rom landóságát— könyör
göm fogta a dolgot: — Őrnagyom, legyen 
a sors kegyelme, és amelyért Ön is üdvö
zölni fog, hogy földi létem utolsó óráiban 
eleget tesz a kérésemnek, és megadja ne
kem, ami egy nőnek kijár, felmutatja utol
jára a férfit, és bűnös viszonyom miatti 
lelkifurdalásomat enyhítendő, nőként en
ged el a túlvilágra.

Az őrnagy pedig — nem utolsó sorban 
megérezve a bosszú lehetőségének külö
nös csodáját — Júliával hált, hogy nőként 
engedhesse a túlvilágra ezt a bájos terem 
tést, aki őt fosztotta meg attól, hogy az 
isteni parancsot és a biológia szándékait 
vigye dicsőségre, és m inden érzelme elle
nére féregként éljen ezen a földön, lelké
ben  az ö n v ád  és csalódás fö rte lm es 
csíráival.

"Kedvesem! Halálod fájdalma és a meg
aláztatás nem okozott számomra annyi gyöt
relmet, mint az egyedülléte fáradság és alázat 
egyvelege, amellyel szeretni tudtalak, s 
amellyel egyaránt átadtam magam neked és a 
létezésnek. Ha erőm lenne hozzá, követnélek; 
gyakran bámulom az ottfelejtett fecskendőket, 
mi hasznuk van, mi haszna lenne, hogy így 
éljek tovább. Most a semmi van, Júlia, szerel
münk iszonyú utolsó évada, amikor utoljára 
hullott le a függöny, és le kell mosni a maszko
kat. Tegnap nálam járt az őrnagy, s két üveg 
muskotályost ittunk. Azt a néhány önkielégí
tést leszámítva — mert könnyebb volt így a 
fájdalmat is elviselni — azóta látott engem is 
először az az ágy, amelyen annyiszor szerettük 
egymást. Még éreztem benne az illatot, a ké
telyt, s úgy a hiányt is, amely a sötétet betöl
tötte. Azt hiszem, megbocsátok az őrnagynak, 
s lám, tényleg kurva még a légy is, mi mást 
tehetnék, csak azt nem értem, hogy a létezés 
üresjárataiban mért van szükségem valakire, 
akit tulajdonképpen gyűlölök. Talán ez volt az 
utolsó esélyem belőled részesülni — mert hogy 
vele voltál utoljára —, bár a történetekről elég
gé sután tudott csak mesélni. Júlia, te nem 
lehetsz halott! Reggel megengedtem, hogy 
használja a fogkefédet."

Aztán egyszer csak eltűnt Krisztina is, 
keddek, szerdák és csütörtökök egymás
utánjában, s a szavaival kicövekelt időt 
itthagyta ebben a kis füzetben, amelyet — 
bevallom — én loptam  el a fiókjából a 
kéziratokkal és a levelekkel együtt.

KIRÁLY ZO LTÁN  

A v a n tg á r d  k e se rv e s
"hol házam lészen 
ott asszonyom is lészen"

asztalomon csíki fekete sör 
ágyamban csíki fekete nő
habos
szemeimbe vederrel hordtad a könnyet 
pedig aphrodité épp nem voltál 
kissé meglepő volt, mikor 
a könnyezőpálmámra hánytál
•
kortársaim: Látjátok, feleim, szemetekkel, 
mik vagyunk?
Isa bizony por és hamu vagyunk!
mint tengerparton a konzervdobozok 
mint szemétdombon az aranykakas 
mint öregember az árvaházban 
mint kovboj tolószékben
•
építtetek Pestre házot 
ablakot rá háromszázat
lassan elég rázboienibóí 
ott ül Dsida, a tatárok, 
törökök, labancok és mócok
poén: magyar menyecskével 
a románszínű padokon
kuruc tárogatót fújni a havason 
•
volt nekem egy, volt nekem egy 
galaci román zsidó babám 
de az olyan vót, de az olyan vót
hazaszeretet: kalotaszegem, parajdom 
gyilkostóm és küküllőm, rózsa Sándorom 
és motorizált páncél hadtestem
•
leütnek a sarkon
megint leütnek a sarkon, 
szerelem: mint tornádó a réten 
repültél felém a Krisztinatéren
•
te tTrgu-mure$i 
én cluj-napocai

leveleket nézegetek: 
frankfurt, linz, new york 
budapest és kézdivásárhely
asztalomon fogytán a csíki fekete sör 
ágyamban fogytán a csíki fekete nő

V. Bodoni András rajzai

7



HELIKON

f i a i i W  M U M M  157
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
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KOVÁCS ANDRÁS FERENC VERSEI
*

N egyvenkedés A d  anim am  suam
"az őszi ég 
már extra-lights, 
s elmultifilt 
prompt negyven év" 

(Parti Nagy Lajos)
Az ember végül negyven év: 
Szomorú, égi nedve még 
Szivárg repedten s könnyedén,
Akár a rilkés könny-edény,
Sálét dezsőzve gyászlilán 
Üt át időknek fásliján,
Mint mézet izzadó akác.
Isten lehallgat, nem magáz —
S marad, mi volt, a néma géz...
De gőze sincs, ha szét, ha néz.
Az ember végül negyven év:
Felejti képzelt fegyverét,
Fejében skiccek ezre pang,
Mint ketrecében Ezra Pound,
S ha rácsát szétreszeli — ott 
Weöresük Téesz Eliot!
Anyáz a föld, hszé pusztaság,
S a felsőbb szerbek usztasák... 
Mindenki megtér, mondta Borges: 
Rög az eszméhez, pór a porhez!

Az ember végül negyven év: 
Füröszti lelki kegy... Fenét! 
Szivarzik, ír, hajtép, szaval:
Az Élet forró, szép Szahar,
De benne merre lesz oázl 
Elpasszióz, elpessoáz —
Nehány perszónál hazavisz, 
Kimérten, mintha Kavafisz.
Kivan a pasziánsz az Úrban:
Lazáz a láz a dancs laz’ űrben.
Az ember végül negyven év:
Nem több, csak egypár hetyke név. 
Terjeng a líra — polimer!
Gerjedve sír Apollinaire:
Mit ér az hőmmé, ha francia?
A műhaszon-ldapanci?... fa. 
Perszuflé, s néha perszontü. 
Gubancba vész a versfonál...
Bélszín dereng a külszínen —
A semmi ágál, hűl szivem.

1. Kiben a maga lelkihez: Soul!
2. Autoportrait, alexandrink's.
3. Poéte Maudit nyaralgat.

Lelkem, takard be rút lényem megannyi mását,
Mely arcaim mögül, mint öntudat, kilóg!
Nem kell homály, se hír, minőt blamás hommage ád — 
Mázsát, múzsát nyomok, s reá tucat kilót.
Nyomasztó súly vagyunk, hogy szinte klasszikus már, 
Mint nyakkendősen is nyaralgató Babits,
S nem óv ivor torony, se műparaszti cauchemar —
Mit ér a fransziás mütyür, ha giccs a dics?

Vagyok fenét adys! Lilázó bermudában 
Lélázok, habzók én, mint Stella Artois,
Ki minden percemet más sorsba permutáltam —
Habár a túl sok Art olykor megártoá.
Ó, lelkem, bódlerem, mi sül, mi ég ki benned?
Sistergő porcukor, sumer táj, rend, sugár!
Mily össztökély tököl, s röpít vacogva fennebb,
Negédes nyáridőm!... Summertime JE sugar.
*Mon äme tiéde, émue avant le dix-sept juillet — 
Komám, tied e mű, te semmi díszesültje! (KAF p. m.)

Ser Ungheretto a theátrum ról
(Ferrarai pasquillus 1499-ből)

Tán Aristophanes kacag föl olykor 
Bennem, vagy Plautus mutat fügét, sőt:
Pannon lópikulákat is, ha pöffedt,
Álparaszt, idióta fők papolnak,
Hősködnek, s hazudoznak itt nevemben 
Rangos csirkefogók, rideg bitangok.
Táborokba verődve vaskosabb, jobb 
Koncokért bakalódnak új ebecskék —
Krisztus rongyain osztozódnak ismét 
Szent latrok, kurafattyak! Ó, röhögnöm 
Kell megint az elaljasult világon,
Mert oly csapnivaló, akár egy olcsó 
Színjáték, mit a mímusok szavalgtak 
Hajdan Mantova hercegének... 0 , hogy 
Krákogták ripacsos heveny tirádák —
Hűlt szobrok hadonásznak úgy a légbe!
Rossz viccek pora végeláthatatlan 
Puffogott — de van Isten! És van ízlés,
Mert a szcéna is összedőlt, beroskadt,
Hirtelen leszakadt alattuk... Ó, hogy 
Kászálódtak a fényre romjaikból 
Megbolydultán a talpnyalók, pojácák,
Maszkák bégabalyodva jelmezükbe, 
Csúszva-mászva, miként a konyhaférgek —
Résből sanda rovarsereg ha szétfut.
Ah, minőbeszarás következend, ha 
Tajkolt balga hatalmak öszvedűlnek!

O phelio Barbaro búcsúzik
Elég a játék!... Add a zálogom,
Add vissza már ribanc reményemet,
Mit szűk idő szívéhez úgy szorongat,
Mint sanda gyermek ámult rongybubát,
Kit összecsókol, altat, áltat, óv,
De néha megszid, eldob, ráncigái, 
Szeszélyesen tapossa alja sárba,
De mégsem adná semmiért... Mi is 
Rosszul szerettük egymást, kedvesem, 
Rosszkor kívántuk egymást meg gálád,
Kis fattyú korban, mely fukar szeretni, 
mert képtelen s lágy szépet nemzeni:
Nem ért csodákhoz, új varázslatokhoz,
Mert számító, szemforgató, rideg 
Erényekkel legőgölő bitang,
Eszményekkel vigéckedő csaló,
Ki eltúrkálgal eszmék szennyesében,
Pökhendi képpel váj hazug piszokba,
S megél a szellem görcsösült szemetjén. 
Rosszkor szerettünk, rosszkor gyűlölünk: 
Rossz, rossz kor ez, bocsásd meg, szűzi némber, 
Hogy benne mind-mind rosszabbak leszünk, 
Romlékonyabbak, mint a földkerekség,
Mely almaként ring pördülőn a légben,
S a puszta semmi ágbogán fityegve 
Rohad belül, s kívül más színt mutat, 
Mikéntha férgek színjátéka volna!
Ekképp az elme vétkesebb a húsnál,
A szó csupán a szolgaság lotyója,
S csak színlelő nyelv pönget önszerelmet, 
Hisz kapható hatalmi kurvaságra.
S a lélek, hogyha szajha lángra gyullad, 
Dilettáns céda módra dörgölőzik,
S magát riszálva cafkákhoz tapad —
Rögvest rühös lesz, elringyósodik,
Nagyobb rimává válik nálad is,
Ki már ripacskos hősi harsogóknak,
Heveny senkiknek árulod magad,
Olcsón s fennkölten, mint a közmerevgörcs 
Vagy népmorálba tespedt elmekórtan,
Te repedtsarkú, Tháliám, szerelmem.

A n a k re ó n  ö re g sz ik :
"Berki kabóca, dalod ma se boldog az éjszaka mélyén! 
Pöngetem én is a húrt — persze, hiába megint. 

Negyvenedik nyaramat repesik már körbe a lepkék! 
Pille vagyok magam is — lelkem az őszbe suhan."

A n AKZCÓN  ÖP£SSbOc:

„ cA icJ  ^  • »  f 4"*«
oh & « ZuíA T -  J J u á K j Xuaáq. fM gtttC .

» » » » >
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A s z t r á l i s  e lég ia
Hódolat Jékely Zoltánnak 

Balcsillagok csillagzatok 
Vonzottak vertek űztenek 
Kis Medve Bika Orion 
SzaifMizar Kos Szűz Deneb
Göncölszekéren döccenő 
Időmet szálltam át meg ál 
Kölnökként könnypárásan is 
Bámultam Capellát Vegát
Canis Maior Rák Skorpió 
Kívánta vérem villogott 
Ökörhajcsár sütött az égi 
Tehén farára billogot

Feküdtem éj füvén hanyatt 
Forrón tüzelt a Szíriusz 
Szárazságot hozott aszályt már 
Nem is volt bennem sírni szusz

Szerelmem Kassziopeia 
Rám pillogott kacér Fiastyúk 
Nem látott tán csillagvilág sem 
Ennyi csalódást szép fiaskót
Csillagrajok Perszeidák 
Vakítottak parázs Plejádok 
Leányok hullócsillagok 
Miért is emlékszem reátok
Csillagfürkésző társaim 
Magamra hagytak egyre többen 
Tejúton túl örvénylenek 
Kavargó Androméda-ködben

Volt csillagok csillagzatok 
Vezettek vonzón űztenek 
Oroszlán Hiúz Kentaur 
Ikrek Halak Cet Szűz Deneb

Téblábolok lenn céltalan 
Sorsom nehéz sárban tekergőz 
Mint régi Serpens szétragyog 
Vak űrben gőzölgő Beteigeuze
Bellatrix gőgös Arcturus 
Hideg delejt az Algol ont 
Delphinus Virgo Hydra Bak 
Vigyázz magasba csal bolond
Mondom magamnak gondolom 
Inkább valid be barátom 
Nem volt boldogabb a lét 
Fönn az Aldebaránon

Bús Berenikém fürtjein 
Gyűlj ki Corona Borealis 
Valótlan én vagyok csak én 
De messzi fényed mégis oly reális

Pegasus nélkülem röpül 
Nélkülem zendül Hattyú Lant 
Megvillan vándorló Kaszás 
Terekben rezdül lassú hang
Ó görbülő galaxisok 
Semmikbe gördülő hegyek 
Ha hív örök Triangulum 
Kihűlt sugárrá kell legyek
Mély csillagok csillagzatok 
Lelkem betöltő tűz-nevek 
Ó Lyra Cygnus Orion 
Vadászeb Nyilas Szűz Deneb

P o s z tu m u s z  H o rá c z  1 9 9 9 -b ó l
faj, posztumuszság! Posztumusz éveim 
Gyűrten röpülnek, gyűlnek a ráncok is — 
Ráolvasás sem űzi messzebb 

Rusnya öregkoromat. Mogorván

Telnek, s betelnek rajtam a jósigék:
Dúl-fúl, dohog csak bennem a megrekedt 
Dal — rendelésre sem tudok tán 
Fölkanyarintani lenge verset,

Mert meglazultak légi kötelmeim...
Szó, szív kihagy már,fogynaka metrumok—

Meddig szabad még játszadoznom,
S pille miért születik lehullni?

Hiába szállong lelkem a fény alatt —
Itt kell a földön hagyni szerelmetes 

Lánykáimat s hű hitvesem, ha 
Szisszen az űr szele fák hegyén, fönn.

Bölcsébb utódok fröcskölik össze unt, 
Nehéz borommal századok új porát... 
Elnézem akkor — s mindörökre 

Könnyeden írogatom magam, túl.

D r a m a tis  P e rso n a e
Robert Browning, Konsztantinosz P. Ka- 
vafisz, Ezra Pound, Fernando Pessoa, 
Jorge Luis Borges (és még sokan mások) 
emlékének
Más reneszánsz jön. Más varázslatok, 
Más kezdetek, más újjászületések 
Köze Igenek — más, fénylőbb a középkor! 
Már sejtem én, hisz középkorú lettem, 
Hajam fehérül, vérem elsötétül,
Hol sűrű, hol híg, túl gyors, egyre gyérül 
Saját időm — saját középkoromban 
A semmi mind kiegyensúlyozottabb,
Mert ismerősebb minden pillanat. 
Gyertyák pillognak ír kolostorokban, 
Tüzek kihűlnek andalúz telekben,
Tavasz köszönt ma Aquitániára...
Ab la dolgordel temps novél 
Két hölgy piheg, hím csalogány dalolgat, 
Guilhem de Peitieus kancáit dicséri. 
Amautz d'Aubéronz Katalóniába,
Peire de Montsalvatz Montségur felé 
Ügetnek együtt — kardok, karcsú lantok. 
Narbonne-ba küldi versét Ventadom. 
Guirautz de Bomelh sóhajt virradatkor. 
Ogloriosa dominál Beatritz 
De Dia úrnő villanó szemében 
Ragyog, szikrát vet Rambautz d'Aurenga. 
Veni Redemptor gentium! Világnak 
Vágya gyújtogat! Eg a fordított virág.
Ar resplan la flors envérsa...
Ha ki fegyvert fog, fegyver által vész el. 
M itte gladiuum tuum in vaginám. 
Tedd kardod a hüvelyébe, vágáns! 
Lovagregényt ír Chrétien de Troyes.
A Grált kutatják — senki sem találja. 
Cabestanh szíve még dobog a tálban. 
Terjengenek kathar liturgiák.
Kasztíliát, Asztúriát, Foix 
S Toulouse grófságát tűz emészti — ég 
Proensa, Szentföld, Portugália!

Airas de Sintra fásult kedvesét,
Friedrich von Aachen Akkót ostromolja,
Adam de Chartres meg gyógynövényeket gyűjt, 
S olykor sikamlós fabliókat olvas...
Nem úgy Clairvaux-i Bemát! ő  a tiszta, 
Kegyes türelmű szent, nagy inkvizítor! 
Soissons, Sens és Róma városában 
Abélard könyvei lángolnak a máglyán. 
Magasba száll Saint-Victor, mennyekig zeng 
Zarándokének Compostella útján, 
jehan d’Armiens, a kocsmatöltelék, gálád 
Deák danákra kurvákat teper le,
Fetrengve dúl tabemák lám podlatán,
De néha díszes templomok hideg kövén 
Fekszik hasmánt, s fohászokat darálgat. 
Hasszán Ibn Hákim meghal Cár dohában. 
Bolond Vidal, Magyarhon s Málta éke, 
Cabaret hegyén farkasbőrbe búvik.
II Poverello Gubbiofelé megy...
Hol madarakkal, hol pucér halakkal 
Beszélget, mókáz, még bukfencet is vet. 
William of Durham vagy jőhn of Salisbury 
Cellájában megállapítja, hogy már 
Színház az egész világ —
Bohémia s Warwickshire sem kevésbé. 
Veronában Catullus-verseket 
Másolgat egy szerelmes szerzetes —
Csak éjjelente, mert naponta buzgón 
Szent Ágostont cifrázza pergamentre.
Marco Polo közben Kathájba téved, 
Al-Kairuáni Marrakesbe indul...
Bonaventura Platánt magyarázza,
Averroest meg Siger de Brabant.
S Alain de LUle ha bronztükörbe révedt,
Egy aquinói bámult vissza rá...
Kezében rózsa: misztikus matézis.
Flos florum, dux marum, venie vena. 
Vylag uilaga viragnac uiraga.
M itte gladiuum tuum in vaginám. 
Tempus instat floridum.
Szál rózsáját a titkos, égi kertnek 
Nevetve tépi most le Jean de Meung.

Már nem tudom — Párizsban, Páduában 
Vagy Páviában? Egy bús szajha hosszan 
Végigbolyongja édes nyelvhegyével 
Az egyik Guido ismeretlen arcát...
A másik Guido épp álmatlanul teng,
Papírra görnyed, búcsúballadát ír, 
Száműzetésben Toszkánára gondol,
S a falhoz csapja tán boroskupáját. 
Certaldóban, Boccaccio háza mellett, 
Magányosan Dante Commediáját 
Kommentálja Ambrogio Fiorentino, 
Tulajdonképpen Ambrogio da Siena,
Ki szülőföldjén Ambroise de Saumur,
S családnevére nézvést Sainct Amour — 
Petrarca majma... Költ tálján szonettet,
Frank verseket, latin szekvenciákat — 
Bordélyba mászkál, vétkezik, de titkon 
Egy álomért, egy könyvbe szőtt kis árnyért, 
Francesca da Riminiért rajong.
Rutébeuf kockázik, sír Eustache Deschamps. 
Bűnbánatot tart rémület, remény,
S vásári nép piactérén röhög, míg 
Sir Geoffrey Chaucer Canterburyben 
Mesüni kezd, s a Tower tömlöc&en 
Charles d'Orléans sóhajtoz, mint a kémény. 
Pourquoy m'as-tu vendu, Jeunesse?
Villon eltűnni készül télidőben.
Andres da Costa portugál hajókról 
Tervez traktátust Tengerész Henriknek.
Majd megszületik Messer Ungheretto,
II Transilvano — és mindenki más.
Hogy is mondá Burgos könyvtárosa,
Ki megálmodta Hamletet, a dánt,
Cardeniót, Orlandót s Don Quijotét?
"Semmi sem olyan régi a nap alatt.
Minden először történik, de minden mindörökre. 
E szavakat az találja ki, aki olvassa őket."
(S a megfacsart világ megint pocsékba megy, 
Megérett fürtje más, vigabb poklokra csordul, 
S a láek is lecsurran kárhozatba,
Mint szép apáca melle közt vörösbor.)
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A gyanú
Egy beláthatatlan mezőn menekülök, fö

löttem nagy, fekete madarak köröznek, a bá
nat repülő hírnökei, néha le-lecsapnak az 
aszály sebeivel megjelölt, repedezett, szo
morú földre, a szívemre, sárguló, satnya fű
csomók közé, gyíkokat keresnek, rágcsá
lókra vadásznak, de érzem, mint potenciális 
zsákmányt, már engem is elég régóta szem
mel tartanak.

Kisfiú vagyok ebben a gyermekkorom 
óta kísértő álomban, amely makacsul újra 
meg újra visszatér és nem hagy nyugodni, 
tíz vagy tizenegy eszetendős, csikófrizurás 
kisfiú, szakadt rövidnadrágom pántja lobog, 
cipőmbe kavics megy, de nem merek megáll
ni, hogy leülve a forró, aggastyánok ráncos 
arcára is emlékeztető földre kivegyem, attól 
tartok, s talán nem alaptalanul, hogy a ma
darak azonnal rámcsapnának; az előbb egyi- 
kük — egy különösen nagy, torz és fekete 
madár — annyira közel került hozzám, hogy 
egy pillanatra sárgásán lobogó szemébe me
redhettem, s pillantása semmi jót nem ígért, 
egy pillanatig tétovázott, aztán gorombán 
csapott felém a csőrével, elhajoltam, de vilá
gos volt az üzenete, nem, még nem akar 
megsebezni, inkább figyelmeztetésnek szán
ta, tudjam, mire számíthatók. Kurrogó han
got hallatva lomhán rebbent tova, mint a- 
kinek semmi sem sürgős... Futottam tovább. 
Hogy félelmem nem alaptalan, talán az is 
bizonyítja, hogy példáján felbátorodva, 
mostmár félreérthetetlenül fölöttem köröz
nek ezek a rusnya dögök — sasok, héják? 
ülük? vércsék? nem tudom eldönteni — és a 
csenevész fűszálak közé, a föld repedései 
között rajzolódik ki élesen az árnyékuk, 
mintha tűvel karcolná egy ismeretlen mű
vész, s időnként eltakarják az én kicsiny, he
lyét állandóan változtató, menekülő ár
nyékomat, ami, tudom, azt is jelenti, hogy itt 
vannak már közvetlenül fölöttem, az egyik
nek a szárnya a vállam is súrolja, a másik 
tátogó csőrével kap mohón felém, de még ki 
tudok térni, félek, következőkor ez nem si
kerülhet, lihegve, erőmet megfeszítve futok 
vagy inkább botladozók tovább, bár nem 
tudom, egyáltalán ez-e a helyes taktika? a 
m ező— amerre a szemem ellát— üres, sehol 
egy fa, egy buglya, egy gémeskút, egy ház, 
kiáltani szeretnék, de nem jön ki hang a tor
komon, erőlködve szakítom le nadrágom 
pántját és azzal csapkodok magam körül, a 
madarak lomhán kissé feljebb emelkednek, 
de még nem hagynak el, magabiztosan kö
röznek fölöttem, időnként eszelős, kurrogó 
hangokat hallatva, aztán a legnagyobb torz 
fekete madár, amelyik már az előbb is pró
bálkozott, és szemében sárgán lobogott a 
gyűlölet, hirtelen lecsap, kőként zuhan rám, 
csőre horzsolja a vállam, ingem elszakad, a 
sebből szivárogni kezd a vér, szárnyával is 
tarkón legyint, elszédülök, végigesem a föl
dön, de még nem adom meg magam, elkese
redetten csapkodok a nadrág pántjával, a 
madarak eszelősen köröznek fölöttem, ér
zem, fel kellene ugranom, menekülni kelle
ne, nincs más esélyem, ha ugyan ez esély, de 
lábaimat már nem is érzem, és mert nem is 
érzem, nem tudok felállni, a vállamból, a 
sebből szivárog a vér, nézem a fölöttem egy
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re szűkebb körökben repdeső madarakat, te
hetetlenül és elkeseredetten, s tudom, nem 
menekülhetek. Az egyik most ismét kőként 
zuhan rám, utolsó pillanatban hengeredek 
alamuszin, tova és a nagy, bűzlő szagokat 
árasztó, torz fekete madár csőre élesen kop- 
pan a kiszáradt göröngyök között, ekkor 
mintha megtáltosodnék, feléje csapok a nad
rág pántjával, ütni és rúgni kezdem, a többi
ek érdekes módon nem támadnak rám, 
ellenkezőleg, feljebb emelkedve kísérnek, s 
mintha figyelnének is, mintha érdekelné 
őket, hogy mi fog történni az elkövetkezők
ben. Mindezt alig érzékelem, a madár köz
ben a hátára fordul, kezem már a nyakán, 
érzem a vonagló, időnként szünetelő szív
dobbanásait, szemében lassan hunynak ki a 
gonoszság sárgán, vörösen villogó kobold- 
lángjai, s miközben utolsó erőmet összeszed
ve szorítom a nyakát, érzem, hogy kérdőn, 
kissé csodálkozva néz rám, szemében ottma
rad megrettent arcom, mert hirtelen nagyot 
rúg és mozdulatlanná válik. Elengedem a 
nyakát, feltápászkodok a földről, továbbo- 
torkálok a néptelen mezőn az egyre égetőbb 
fényben. A madarak nem tágítanak. Hét 
vagy nyolc madár árnyéka különül el, mint 
mozgó rajz a sárga, repedezett földön, de 
már nem támadnak, mintha valami jelre vár
nának, lomhán köröznek fölöttem, és hirte
len észreveszem a távolban a gémeskútat, 
először azt hiszem, délibáb, a nap játékairól 
van szó?, de mégis feléje fordulva újra ro
hanni kezdek, teli szájjal, kapkodva szedem 
a levegőt, a gémeskút káváján fekete köpe
nyes alak ül, "segítsen bácsi!", ragadom meg 
a kezét, s akkor az felém fordulva átmenet 
nélkül hahotázni kezd, s a szúró napfényben 
megcsillannak hatalmas, agyarszerű met
szőfogai. "A madarak?" — kérdez vissza, s 
hangja mély, mintha pincéből jönne, felém 
nyúl, megnyalja lilás, vastag szájperemét, s 
fogain megcsillan a fény. Félelmemben felri
adok, nagymamának mesélem el az álmot, 
keresztet vet, "uram, irgalmazz!" suttogja és 
fokhagymakoszorút akaszt az ikonra, az 
ágyam fölé, és azt mondja, "ez Drakula vám
pír volt, vigyázz, kisfiam!", s én nem merem 
megkérdeni, ki az a Drakula vámpír?, me
redten bámulom a megfeszített képét, a fok
hagymakoszorúk két részre vágják a fejét, 
szemében a megbocsátás könnyei égnek. 
Hogy min nevet a fekete köpönyeges, kiálló 
agyarú férfiú, és miért kap felém fura, ijesz
tő, karmokban végződő, hatalmas kezével, 
akkor még nem tudom meg, mert felébre
dek, lihegve, verítékezve fekszem az ágya
mon, s ha lehunyom a szemem, még látom a 
pergament égen az eltünedező, torz fekete 
madarakat, látom az aszályos mezőt is, s a 
gémeskút káváján ülő alak sötét, merev, pil- 
látlan szemét, feketés-bordó szembogara iz
zani kezd, s érzem, ha valami csoda nem 
történik, belezuhanok, hát nem merem le
hunyni a szemem, tehetetlenül fekszem az 
ágyamban és nézem a plafon hazudozó re
pedéseit, majd az ikont bámulom, igyek
szem elkapni a megváltó tekintetét, rámtörő 
félelmemben hozzá imádkozom, szívesen 
sírnék vele én is, de csak a f okha gymák ütőd
nek egymáshoz, furcsa, surrogó hangokat 
hallatva a huzatban...

'Megint álmaid gyötörtek, kisfiam?" — 
simogatja meg a fejem nagymama és hűsítő 
menta teával tónál, később, amikor már kissé 
magamhoz térek, ketten imádkozunk, hogy 
hagyjanak végre el már kísértő álmaim, és

Drakula vámpír menjen vissza legendáiba...!
De se a nyugtalan álmok nem hagynak 

el, se a sötétség fejedelme nem tágít.
Most elmegyógyintézeti szobájában fel

riadva az őrnagy nem meri kinyitni a sze
m ét, m inden akaraterejé t összeszedve 
figyeli, mi történik körülötte s egyúttal az 
álom nyomában maradó iszapos nyugtalan
ságérzetét igyekszik, amennyire lehet, tom
pítani, igyekszik elvonatkoztatni az álom 
előhívta rettegésekből, elfeledkezni a féle
lemről. Már nagy gyakorlata van ebben, szá
zig szám ol vagy százötvenhatig , majd 
visszafelé, s közben a feledésbe száműzi a 
hahotázó, száját nyalogató és az ő nyakát 
hipnotizáltan bámuló Drakulát, a kóválygó 
madarakat, a mezőt, a gémeskútat, az öreg
emberek ráncos arcára emlékeztető, kiszá
radt földet, s amint csukott szemmel küsz
ködik kísértő képzelgéseivel, hirtelen hallja 
meg Rodica nővér kissé kedvetlen hangját.

"Ezt a szegény, nyomorult őrültet vádol
ják a gyilkossággal, hallottad?..."

"Harapások voltak az Evelin elvtársnő 
nyakán — mondja nehézkesen formálva a 
számára idegen nyelv szavait Irénke. — És ő 
képzeli Drakulának is magát, nem?"

M ert beteg. De én láttam az este, amikor 
szeretkeztek."

M it láttál te, leányom?"
A harmadik hangot először nem is tudja 

azonosítani, valahonnan hátborzongatóan 
ismerős, mindenesetre varázslatos erővel 
tünteti el az álom vissza-visszajáró, tudatá
ban lebegő foszlányait és képeit, semmivé 
esnek a lomhán száÚdosó, torz, fekete mada
rak, képzelgéseivel legendáiba húzódik 
vissza a képzelet vérszípó hercege, szétfosz- 
lik az elárvult mező, eltűnik, a tiszta levegő
ben lebegve asszociációi szakadékéba tűnik 
a gémeskút, elszivárog a döglött, általa meg
fojtott madár fekete vére, felszívják és fel
isszák a szintén semmivé eső föld mohó 
repedései, csak a nap erősödő fénye marad 
meg, szúrósan világítja meg a semmit, s az 
álombéli káprázatok, tudja, előbb-utóbb 
egyetlen vörös folttá állnak össze, de most 
mégsem így történik, Maja arca ugyan egy 
pillanatra mégiscsak megképződik előtte, de 
most nincsen semmiféle vércsík a szája szé
lén, mosolyog, fehér fogai megvillannak a 
sértő fényben, amint mohón az ő védtelen 
nyaka fölé hajol a zöld lepedőn, elmegyógy
intézeti szobájában, ahol különben nem is 
járt soha... Igen, ő azonnal tudja, ezt nem 
lehet, ezen a lepedőn Maja soha nem tárult 
ki előtte, ebben a szobában ő soha nem ölel
kezett Majával, aki már jóval elmúlt ötvené
ves és csak az ő emlékeiben, fantáziálásaiban 
fiatal, de már minden összekeveredik, elté
ved az emlékeiben, s mielőtt kényszerkép
zetei rádőlhetnének, hogy maguk alá temes
sék, mielőtt képzelgései elsodornák, megint 
meghallja a titokzatos harmadik beszélő, 
kissé kántáló, gyanúsan halk, s ezért min
denféleképpen összeesküvőkre emlékeztető 
hangját.

"Azt mondod, te leány, hogy az őrnagy
nak viszonya volt a gyilkos nővel?"

"Hogy viszonya volt-e, azt ő nem tudja, 
ő csak azt mondja, amit látott, valami eszelős 
kiáltást hallott, Spiridon elvtárs hangja, döb
bent rá azonnal, és máris kirohant a folyosó
ra és benyitott ebbe a szobába és látta, amit 
látott..."

"És mit látott egészen pontosan?"
"Hát itten ölelkeztek, Evelin kisasszony,
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szegény és az őrnagy elvtárs, és nem is vettek 
tudomást róla szerelmi lázukban, basztak, 
mint a nyulak..."

"És erre te?"
"Erre én elfutottam."
"Miért?! Ez szabályellenes volt!..."
"Nem akartam megzavarni őket. Én..."
"A szabályzat szerint az ápoltaknak nin

csen joguk egymással semmiféle kapcsolatot 
létesíteni, pláne szexuálisát..." "Ő nem látott 
semmiféle szexuális kapcsolatot, ő azt látta, 
hogy az őrnagy elvtárs nagy fehér segge fel 
és alá tolatott szegény megboldogult Evelin 
kisasszony combjai között és..."

"Hát éppen ez a szexuális kapcsolat, te 
csacsi!..."

A behunyt szemmel, mozdulatlanul fek
vő, alvást tettető Spiridon ebben a pillanat
ban döbben rá arra, hogy ki a harmadik 
beszélő. De továbbra sem mozdul, azt akarja, 
hogy a trécselő nővérek legalább még egy 
ideig ne jöhessenek rá arra, hogy ő ébren van, 
hogy nyugodtan, felszabadultan pletykál- 
kodhassanak tovább, hiszen hasznos infor
mációkkal látják el őt, akinek lám fel kell 
készülnie az elkövetkezőkre, hiszen máris 
gyilkossággal gyanúsítják. Védekeznie kell 
tehát, ki kell dolgoznia egy olyan stratégiát, 
ami megmentheti őt, hiszen, ha jelenlegi ki
szolgáltatott idegállapotában semmiben sem 
lehet biztos, abban igen, hogy nem ő ölte meg 
utolsó szerelmét, az egyetlen lényt, aki iránt 
mégiscsak érzett némi szánalommal vegyülő 
tagadhatatlan vonzalmat.

De ha nem ő, akkor ki?!
És aggaszthat a harapások nyoma is Eve

lin nyakán. Világos, valaki — maga a gyil
kos! — akarta így terelni rá a gyanút, rá, 
akiről köztudott, hogy Drakulának képzeli 
magát, hogy arról képzeleg, hogy ő vámpír.

"És a pozíció?"
A harmadik beszélő hangjában sóvár kí

váncsiság bujkál, és Spiridon immár téved- 
hetetlenül ismeri fel, hogy a harmadik, 
láthatatlan beszélő a főnővér, Maria Rades- 
cu, ez a magas, sovány, ötven körüli, gonosz
kodó vénlány. A tegnap szabadnapos volt, 
beutazott a közeli kisvárosba koncertre, min
dene a zene, vagy ha nem volt hangverseny, 
a barátnőjéhez, s ezért csak most értesült 
locsi-fecsi beosztottjaitól az intézet nyugal
mát feldúló gyikosságról, de most sietősen, 
az őt mindég is jellemző rámenős sietséggel 
akar megtudni mindent.

'Miféle pozíció? Ő nem is érti!..."
"Hát Spiridon elvtárs mégiscsak szekus- 

tiszt, ha beteg is, a szegény megboldogult 
pedig egy paranoiás gyilkos. De ő most nem 
társadalmi pozíciójukról beszél, hanem arra 
kíváncsi, hogy hogyan csinálták? Ha bené
zett a szobába, látnia kellett ezt is!..."

"De hát ez miért érdekes? Basztak, és 
kész..."

"Látta vagy nem látta? És azt, hogy mi a 
fontos itt, azt még egyelőre az igazgató elv- 
társnő, de közvetlenül utána ő dönti el..."

"Az őrnagy elvtárs szegény megboldo
gult Evelin kisasszony combjai között fe
küd t, és fújtato tt, m int egy vadkan. A 
kisasszony combjai összekulcsolódtak a de
rekán."

Spiridon hiába próbált kétségbeesetten 
egyensúlyozni az eszmélet peremén, az álom 
gyógyszerek sokszorozta hatalma erősebb 
nála, elsodorja megint, újra nagyanyja udva
rán áll, a körtefa alatt, és figyeli az őszülő, 
szikár, hatvanéves férfit, aki valahonnan őr

jítően ismerős, noha egészen bizonyos, hogy 
nem találkoztak soha. A férfi mozdulatlanul 
áll a tomácajtó előtt, feje fölött az erősödő 
szélben megrezzen a fokhagymakoszorú, 
amit a tisztátalan elriasztása miatt rakott ki 
nagymama, mióta őt, balcsillagzat alatt té
velygő kisunokáját rémálmok kínozzák, és 
maga a rettentő Drakula vámpír, a szellem
világ transzilván démona kísérti ezekben az 
elborzasztó rémálmokban...

Igen, ott áll az ajtó előtt, a szívfájdítóan 
ismerős udvaron, ahol nem változik semmi, 
hiába múlik el egy fél évszázad, az esztelen 
időnek nincsen hatalma nagymama kicsiny, 
bensőséges udvara fölött, itt minden úgy 
marad, ahogyan különben emlékeiben is él, 
a fokhagymakoszorú, az öreg kút, a körtefa 
és hátrább az ólak, a fákhoz kötött disznók, 
az egres- és ribizkebokrok a kerítés mellett s 
hátrább a kiskertben a karóra kötözött zöld
bab, a biztatóan pirosló paradicsomok, pap
rikák, zöldellő saláták, a murok állandóan 
nemet intő szárai, a tárkony és léstyánbok- 
rok, amelyek szinte lángra gyúlnak a felkelő 
nap erősödő fényében. Nézi a kisfiút, aki ő 
volt egykor, s saját tízesztendős szemével 
néz vissza rá, aki lesz. S nézik mindketten az
aprócska, töpörödött, fekete ruhás öregasz- 
szonyt, amint kedveskedve duruzsol a tyúk
jainak, és magot szór eléjük a porba. A kakas

peckesen húzza ki magát a szemétdombon 
és harsányan kukorékol. "Felébredtél, Nico- 
lae?" — hallja nagymamája szívfájdítóan is
m erős, em lékek légióit ébresztgető és 
mozgósító, rekedtes hangját, feléje lép, de az 
öregasszony érdekes módon nem vesz tudo
mást róla, lehet, nem is látja őt, elmegy mel
lette, világos: számára nem létezik, számára 
ő a semmi, csak a kisfiút látja, s tehetetlenül 
szorongva lép feléje, szeméből egy könny
cseppet elmorzsolva rajzol tétován kereszte
ket a bütykös, faághoz hasonlító kezével a 
csikófrizura fölé a levegőbe. "Drakula vám
pír el akarja ragadni őt" — válik síróssá a 
kisfiú hangja, és fejét nagyanyja ölébe fúrva, 
elkeseredetten kezd el sírni. 'Most is itten 
van" — sikoltja és megrettenve feléje muto
gat. Ő ettől annyira elképed, hogy képtelen 
megmozdulni; megszólalni sem tud, hogy 
tisztázza magát, az öregasszony riadtan for
dul feléje, de nem látja őt, "csak a szemed

káprázik, kisfiam!" — suttogja, simogatva a 
gyermek reszkető fejét, de az sehogyan sem 
képes megnyugodni, az iszonyattól kerekre 
tágul a szeme, amelyben megrendülve is
merhet a magáéra, idegesen feléje mutogat a 
kezével: "ott van! — sikoltja —•, ottan van, és 
el akar vinni a kastélyába!..." Lát valamit, az 
kétségtelen, de a suttogó foghagymakoszo- 
rú alatt didergő Spiridon kétségbeesésében 
képtelen teljes bizonyossággal eldönteni, 
hogy őt látja-e vagy tényleg a sötétség feje
delmét; a hűvös reggeli szél erősödik, nem 
tudja pontosan eldönteni, tavasz van-e vagy 
nyár, aztán szemébe ötlenek megint a bizta
tóan pirosodó paradicsomok, a zöldellő sa
láták, a fényben lángoló ribizkeszemek, és 
észreveszi, legnagyobb döbbenetére, Maját 
is, fehér ruhájában mosolyogva közeledik, 
mintha lebegne a tiszta levegőben, s szája 
széléről vér szivárog, megnő, eltakar min
dent, magába szippantja őt is, már ott vacog 
a lassan sötétedő, vörösből bordóvá váló 
gömbben, iszonyodva egészen a falig hátrál, 
és ahogy a lány, áldozata és szívszerelme felé 
fordul, eléri ismét a darab időre elengedő 
bíbor ragyogás, magába szippantja, tehetet
lenül zuhan s valahonnan közelről iszo
nyodva hallja  m eg D rakula  id é tlen , 
torokhangú röhögését, megfordul, és ekkor 
pillantja meg egykori kollégáját, Gelut is, a 
sebhely szinte lángol az arcán, ahogy a vo
nakodó Maját fogdossa és hátradöntött fejjel, 
teli torokból hahotázik, s az egyre erősödő 
késő nyári szélben — mert kétségtelen au
gusztus vége lehet vagy szeptember eleje — 
szétválnak, ellebegnek, semmivé esnek 
nagymama hajdani udvarának meghatáro
zó alkotóelemei; elszáll a kútkáva, a körtefa, 
a háztető, a ragyogásba beleolvad a kert is, 
eltűnik a kisfiú (aki volt!) a nagyanyja is 
szétfoszlik, csak a hűséges fogkhagymako- 
szorúk lebegnek a feje fölött a levegőben, 
elporladt az ikon is, a megfeszített szomorú 
tekintete is eltűnik; meg akarja kérdezni a 
még mindég eszelősen röhögő Gelut, hogy 
honnan a fenéből került ide? mit keres itt? 
mit akar tőle? miért nem hagyja békén a 
sikoltozó Maját, akit közben leteper a földre, 
s már a bugyiját is sikerült lehúznia, de nem 
bír megszólalni, hajdani egyenruhás tiszttár
sa most emelkedik fel, elfordul a földön fet- 
rengő Majától, karonragadja őt, sietősen 
indulnak el, egy falusi utcán lépegetnek, mö
göttük, őket követve, a kátyúkat, gübbenő- 
ket, tankcsapdákra emlékeztető mély göd
röket kerülgetve — amelyekben makacsul és 
alamuszin ül meg a sárgás, békanyálat libeg- 
tető esővíz — ott imbolyog a fekete kocsi, s 
ahogy egymást támogatva haladnak az ut
cán fölfelé, mindenütt megrezzennek az ab
lakon a függönyök, riadt, földarcú, mega
lázott tekintetű emberek fordulnak be a ka
pukon, csikorogva csukódnak be az ajtók, a 
csendben, a motor dohogó, erőlködő zúgása 
sem tudja elnyomni a zárban megforduló 
kulcsok jellegzetes, fémesen koccanó zajait. 
"A marhák, azt hiszik, hogy elbújhatnak elő
lünk!" — válik komorrá Gelu, átmenet nél
kül hagyva abba hosszan kitartott röhö
gésáriáját, s ő, társa mögött lépegetve és kí
váncsian ide-oda fordulva hirtelen világo
san tudja, most mi következik! Igen, a gazda 
az udvaron áll, hatalmas termetű, mokány 
fekete férfi, vicsorogva nézi őket, mint az őt 
ébren és álmában állandóan kísértő Drakula, 
kezében a fejsze. "AM ide belép, annak szét-
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hasítom a fejét" — üvölti, Gelu ismét idétle
nül hahotázni kezd és gyors, követhetetlen 
mozdulattal rántva elő revolverét, célzás 
nélkül lő, a dörrenés újra fölrepíti őt, vízzel 
borított, zsombékos mező fölött száll, tehe
tetlenül, elveszetten, és meghallja megint a 
főnővér kellemetlen, sipító hangját, amely 
mindent összevetve méltatlan egy zeneba
ráthoz.

"Mikor és ki talált rá a gyilkos nőre?"
'Miért? Hát nő volt a gyilkos?"
"Evelin kisasszonyra, szamarak! Attól, 

hogy őt meggyilkolták, még ő is gyilkos ma
rad."

"Hajnalban Vaszi bá, az éjszakai portás."
M it keresett az éjszakai portás a park

ban?"
"A dolgát végezni ment ki, így magyaráz

ta, és akkor vette észre a földön fekvő Evelin 
kisasszonyt."

"Pontosan hol?"
"A diófa alatt."
"Fel volt öltözve?"
"Nem. Csak a hálóingére vette fel a bordó 

köpenyét."
"De miért ment ki? Mit kereshetett haj

nalban a parkban?"
"Én aztot nem tudom, de így volt. Aztán 

Vaszi bá megtalálta, és..."
M it csinált?"
"Kiabálni kezdett szegény, mint akit 

kényszergetnek, hogy segítség, segítség. Na
gyon megijedt szegény Vaszi bácsi.”

"Az igazgató elvtársnő már itt volt?"
"Nem. Még nem, csak ő hallotta meg a 

segélykiáltásokat, és azonnal felriadva, kis- 
sé kábán rohant ki a parkba, s akkor látta 
meg a kezét tördelő, sápítozó Vaszi bát s 
mellette a földön fekvő kisasszonyt, akiről 
pillanatnyi elmezavarában azt hitte, hogy 
alszik, s nem tudta megállapítani, hogy mi
ért nem az ágyában, miért a fa alatt, a föl
dön?"

"Odament?"
"Igen. És megvizsgálta, de nem nyúlt 

hozzá, nem merte megérinteni, a nyakából, 
a szörnyű sebből folyó vér már megalvadt, s 
innét gondolta, hogy már kilett szegény..."

"És akkor mit csinált?"
'Telefonáltam a milíciára és bejelentet

tem, hogy gyilkosság történt, egy fél óra 
múlva már itt is volt az őrsparancsnok, Ba- 
dea, de ő se nyúlt semmihez, felvette a jegy
zőkönyvet és elsepert."

"Az igazgató elvtársnő mikor jött?"
"Nyolc után, ahogy szokott, már amikor 

tetszik tudni nem itten alszik. Amikor ott
honról jön, akkor..."

"ő  mit csinált?"
M egnézte a holttestet, de ő se nyúlt hoz

zá, bement a szobájába s becsukta az ajtót, de 
így is hallottuk Vaszi bával, hogy idegesen 
telefonálgat."

"A nyomozók mikor érkeztek meg?"
"Délben.”
"És addig ottan feküdt a gyilkos nő, moz

dulatlanul?"
"Igen."
"Barbárok!"
A főnővér hangja távolodik, nyílik és zá

ródik az ajtó, és Spiridon, még mindég a 
hátán fekve, hallja, amint a nővérek lépései 
távolodnak, majd elhalkulnak a folyosón. 
Végre kinyithatja a szemét. Éjjeliszekrényén 
matatva, hunyorogva keresi meg karóráját. 
Fél három. Feje tompán szaggat, zsibbadt

--------------------- HELIKON —

balkezét masszírozva ül fel és tehetetlenül 
mered maga elé. A folyosón ismét lépések 
közelednek, kopogás hallatszik.

"Lehet" — mondja erőtlenül, és maga is 
megrémül saját, rekedt, ismeretlennek tűnő, 
reménytelen hangjától.

De máris kinyílik az ajtó, megjelenik az 
aggódva feléje pislogó doktornő, mögötte a 
köpcös zsaru vigyorog önelégülten, magas, 
sovány, pattanásos arcú segédje hátul idét- 
lenkedik.

"Kihallgathatják ugyan, de vegyék tekin
tetbe, hogy az őrnagy elvtárs mégiscsak egy 
súlyosan beteg ember, aki...”

"Tekintetbe vesszük igazgató elvtársnő, 
persze, hogy tekintetbe vesszük..."

"És az én jelenlétemben hallgatják ki!"
"Ezt sajnos nem tehetjük. Arra is szeret

nénk kérni, hogy arra a rövid időre, amíg 
néhány kérdést teszünk fel az őrnagy elv
társnak, távozzon, kérem..."

"Ez szabályellenes. Az őrnagy elvtárs..."
"Kérem, asszonyom, mélyen tisztelt igaz

gató elvtársnő, értse már meg a mi helyze
tünket is, próbálja felfogni, hogy..."

Spiridon elkínzottan, lassan emelkedik 
fel ágyáról, mint egy élőhalott, hosszú pilla
natokra a doktornő jegeskék szemébe néz, 
Evelin sem tudja meg soha, mi van a kék 
függöny mögött, gondolja kábán, biccent a

zsaruk felé, feláll, magára kanyarítja bordó 
kórházi köpenyét, az éjjeliszekrényre helye
zett pohárból iszik néhány kortyot, érzi, ki
száradt a szája a gyógyszerektől, torka is 
szúr, alig tud nyelni, úgy érzi magát, mint 
fiatal korában az eszelős italozásaikat köve
tő reggeleken, amikor Gelu vigyorogva, "ku
tyaharapást a szőrivel" kísérő mondattal s 
más hasonló népi bölcsességekkel örvendez
tette meg, s nyomorúságos szállása ablakát 
kitárta, hogy magához téríthesse őt a friss 
levegő, s néhány kortyot is mindég beleerő
szakolt a szolgálati üvegéből, a zilahi cujka 
íze még az ínyén, illatát is érzi, borzong. 
Hellyel kínálja a nyomozókat, s amikor a 
vonakodva távozó doktornő mögött végre 
becsukódik az ajtó, kérdőn pillant a köpcös 
nyomozóra.

"Ismerte a hölgyet?"
"Melyik hölgyet?"
"Evelin kisasszonyt, természetesen, hi

szen az ő halálának az ügyében nyomo
zunk."

"Persze, hogy ismertem. Ez nem olyan 
nagy kórház. Mindenki ismeri a másikat."

M ennyire közelről ismerte?"
"Nézze..."
"Dan Barbu, milidstaszázados, szolgá- 

latjára!"
"Kapitány elvtárs, nincs értelme fogócs- 

kázni, maga is tudja jól, hogy én ki vagyok, 
és mivel tudja, bizonyára utánanézett az 
ügynek, az én ügyemnek is, amíg aludtam 
— feltételezheti, hogy már vettem részt az 
elmúlt három évtizedben, a belügynél töltött 
szolgálati időm alatt, néhány ezer kihallga
táson, úgyhogy higgye el, semmi értelme 
ostoba keresztkérdésekkel zaklatnia, tudja 
azt is nagyon jól, hogy ismertem szegény 
Evelint, bizonyára nem töltötte hiába isten 
drága idejét, s már kihallgatta a személyzetet 
is, s megmondták magának, hogy a meggyil
kolt személlyel igen-igen szoros, mondhatni 
intim kapcsolatban állottam, a szeretőm volt 
ugyanis. Mire kíváncsi még?”

"Bocsásson meg, őrnagy elvtárs, óvato
san figyelmeztetem csupán rá, hogy az iste
nért ne vegye kioktatásnak, de én vezetem a 
kihallgatást, s ön a kihallgatandó, sőt, meg
kockáztathatjuk, hogy sokak, természetesen 
az itteni civilek által a gyilkossággal in conc
reto gyanúsított személy is ön, úgyhogy..."

"Térjen a tárgyra, kapitány elvtárs. Mire 
kíváncsi?"

"Kihallgatták a két nővért, az éjszakai 
portást, beszélgettek a tegnapi hiányzó főnő
vérrel is, aki nem tudott az önök kapcsolatá
ról, megjegyzem, a doktor elvtársnő sem 
tudott."

"Nem vertük nagydobra. Gondolom, 
nem erre kíváncsi."

"Tanulmányoztuk az ön dossziéját is, a 
betegségét, a kórlapját. Önnek, őrnagy elv
társ, már ne is haragudjon meg egy laikus 
fakabát bátortalan megjegyzéséért, de tény
leg egészen különleges kényszerképzete 
van. Azt állítja, hogy Önnek állandóan meg
jelenik Drakula vámpír, sőt azt is, hogy Ön 
tulajdonképpen teljesen azonos ezzel a film
hőssel, ezzel a mesefigurával, a vámpírok 
királyával, aki közismerten úgy ölte meg ál
dozatait, hogy átharapta torkukat, vagy tor
kukba harapva szívta ki a vérüket."

M ondottam már, hogy ne zaklassák a 
betegemet" — jelenik meg az ajtóban a felhá
borodott doktornő.

"De kérem, igazgató elvtársnő!..."
M aga úgy beszél az őrnagy elvtárs be

tegségéről, mintha az őrnagy elvtárs nem is 
lenne beteg, hanem magával trécselne és 
kvaterkázna egy kocsmában."

"Csupán egyetlen kérdésem lenne, kapi
tány. Mikor húz már el a francba?"

Spiridon felemelkedik, köröz a szobá
ban, a székről komoran figyelő köpcös zsaru 
körül és elképed egy pillanatra azon is, hogy 
mennyire meg van illetődve a székén lovag
lóülésben ülő langaléta beosztott, egy má
sodpercre újra a felháborodott doktornőre 
néz, és tekintete a szúrós kék szemekbe mé
lyed.

"Bocsásson meg a zaklatásért, őrnagy 
elvtárs."

A köpcös is felemelkedik, szembefordul 
Spiridonnal.

"Én egy pillanatig sem állítottam, hogy 
mi Ónt gyanúsítanánk, momentán a labora
tóriumi eredményeknek sem vagyunk birto-

12



kában, úgyhogy nem is tudjuk pontosan 
megállapítani, mi okozhatta Evelin kisasz- 
szony halálát. Én csak..."

Spiridon elfordul, legyint, az ablakhoz 
sétál, kibámul a délutáni kertbe, hallja, amint 
a doktornő, kinyitva az ajtót, kiengedi a sűrű 
bocsánatkérések közepette távozó, fura nyo
mozókat; Stan és Bran, megvan, rájuk emlé
kezteti őt ez a két bizarr figura; a fiatal 
langaléta hadnagy kíváncsian fordul vissza, 
megbotlik a lábtörlőben, és teljes hosszában 
vágódik végig a folyosón, de a feléje forduló 
őrnagy nem látja, hogy mi történik, mert a 
dühös doktornő bevágja az ajtót és közelebb 
lép hozzá.

"Kellemetlen ez az egész, mindenesetre 
feküdjön vissza, uram. Hogy érzi magát?"

"Fáj a fejem. És a rémálmok is, tudja, 
doktornő, egyre iszonyúbbak ezek a rémál
mok. Most újra...”

"Majd este elmondja. Addig pihenjen. 
Kap még gyógyszereket, azoktól remélhető
leg megnyugszik."

"Félek egyedül. Tudja, doktornő, talán 
furán hangzik pontosan az én számból, de 
egyre jobban félek. Valami közeledik, érzem 
már, itt van egészen közel és..."

"Iderendelem valamelyik nővérkét, hogy 
ne legyen magára. A nyomozókkal pedig ne 
törődjön, ők csak a kötelességüket végzik."

"Köszönöm... De tudni szeretném, a dok
tor elvtársnő is engem gyanúsít-e? Ön is el
hiszi, hogy pillanatnyi elmezavaromban 
vagy miben megölhettem azt a szegény nőt, 
akit a legjobban szerettem a világon, anélkül, 
hogy tudatosodott volna bennem, anélkül, 
hogy tudnék róla?..."

"És Maja? Őt is szerette, talán még min
dég szereti, mindenesetre nem hagyja nyug
ton az emléke. S a vágyai, Spiridon elvtárs, a 
vágyai!... Hogy átharapja a szerelmei tor
kát... A mániái... Hagyjuk tehát jelenleg azt, 
hogy mit hiszek én. De ennyit azért talán 
elmondhatok, hogy szerintem Evelinünk ha
lálát nem a torkán levő harapások okozták. 
Ez megnyugtatja?..."

Flitgart doktornő szigorúan pillant rá, 
kékesszürke szemében egy életfogytiglani 
pillanatra valami eszelős lilásvörös láng lob
ban fel, mintha manók táncolnának egy tűz 
körül, megfordul és kiballag a szobából, Spi
ridon tátott szájjal bámul utána, köszönni is 
elfelejt, tehetetlenül tesz néhány tétova, kö
röző mozdulatot a kezével, bal karja mindég 
annyira zsibbadt, hogy nem is érzi, iszik né
hány korty vizet és máris hallja a folyosón 
közeledni Rodica nővér összetéveszthetet
len, éneklő lépteit.

"Hogy van, őrnagy elvtárs?" — nyűik az 
ajtó, s a kisírt szemű, kissé zavartnak és ijedt
nek tűnő magas, fekete lány belibben a szo
bába.

"Hát nem bölcsködök... Voltam már job
ban is:"

"Feküdjön vissza. Az igazgató néni utasí
tott, hogy ezeket a tablettákat még be kell 
vennie", és három zöld pasztillát nyújtott 
feléje.

Spiridon bólint, elveszi a tablettákat, be
falja, nyelve alatt talán nem olvadnak el ad
dig, míg félrefordulva ki nem tudja köpni 
őket; ebben a pillanatban határozza el, hogy 
többé önszántából egyetlen gyógyszert sem 
vesz be, igazolódni látja régóta motoszkáló, 
morbid és homályos gyanúját is: miszerint 
az őt valami miatt esztelenül gyűlölő, egye
lőre ismeretlen személy játszik vele, s ez még
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nem elég, most még egy gyilkosságba is bele 
akarják keverni, vélhetően az igazgatónő is 
kísérletezik vele, Maja Flitgardnak ő mindég 
csak egy kuriózum volt, egy bizarr eset, 
amelyről majd szakdolgozatot írhat egy e- 
lőkelő külföldi folyóiratba...

A nővér az ablakhoz sétál, kipillant a 
parkba, ő, az időt kihasználva követhetet
lenül gyors mozdulattal köpi tenyerébe a 
szétolvadó bűzlő masszát, s dobja a szeme
tes vödörbe, csokoládé és sajtpapírok kö
zött tüntetve el, a keserű íz émelyíti, iszik 
néhány korty ásványvizet, böffent, lefek
szik; a nővér most lép melléje, tagadhatat
lan szánalommal pillantva rá betakarja és 
párnáját megigazítja. Ahogy föléje hajol, 
váratlanul érzi meg a fiatal női test illatát, 
és elszédül.

"Maga mondta el neki, Rodica drága?"
'Muszáj volt... Ót még soha senki sem 

hallgatta ki... Nagyon megijedt, azután meg 
arra gondolt, hogy ha megmondja, hogy mit 
látott az este...:"

"És mit látott?"
"Az őrnagy elvtársat és a szegény, szeren

csétlen Evelin kisasszonyt, amint..."
"Amint?"
"... itt feküdtek ezen az ágyon, a zöld 

lepedőn, szinte világított a fehér testük, s 
annyira el voltak foglalva egymással, annyi

ra nyögtek és lihegtek, hogy észre sem vet
ték, amint ő benyit a szobába, mert...”

"Mert?"
"... ő, buta falusi kislány azt hitte, ha ezt 

elárulja, egyúttal mentesíti is az őrnagy elv
társat a gyanú alól, hiszen miért is ölte volna 
meg azt a nőt, akivel még az este..."

"Maga ugye tényleg nem hiszi, hogy 
én?..."

"Nem.”
" S még mit kérdeztek a nyomozók?"
"Például azt, hogy hova valósi vagyok, s 

amikor megmondtam, a kapitány vigyorog
va nézett a társára, arra a fiatal suhancra és 
jelentőségteljesen jegyezte meg, hogy a 
szomszéd faluban megindultak már a bul
dózerek..."

"De hát a mi falunk nincsen rajta a listán, 
sikoltottam én, mire a nyomozó elkomorod- 
va meredt rám, egyelőre még tényleg nincs 
rajta, mondta szárazon, de magától is függ,

kedvesem, a faluja sorsa, ne felejtse el, a 
viselkedésétől is függ..."

'Milyen buldózerek? Nem értem!"
"Hát, megkezdődött a falurombolás, Spi

ridon bácsi. Nem is tudja..."
"És még mit kérdeztek a nyomozók?"
"Csak a kapitány, csak ő kérdezett, a má

sik, az az idétlen kamasz ottan állingált mel
lette, és sután vigyorogva szinte fölfalta őt a 
szemével, miközben lángoltak a pattanásai."

"Amin nem is csodálkozom, mert tényleg 
szép leány vagy, Rodi, de most próbálj 
visszaemlékezni, kedves, még mire voltak 
kíváncsiak? Még mit kérdeztek?...”

"Azt mondották, ez titokban kell hogy 
maradjon, hogy erről senkinek semmit nem 
beszélhetek, mert mindenfajta fecsegés ve
szélyezteti a nyomozás szerencsés kimenete
lét, m árpedig úgy gondolják, nekem is 
érdekem, hogy kiderüljön, ki volt a gyilkos, 
hiszen amíg ki nem derül, mindannyian po
tenciális, izé, gyanúsak..."

"Gyanúsítottak!... vagyunk. Szóval, hogy 
ne beszéljünk erről senkinek."

'Mindég ezt mondjuk, ez amolyan meg
szokás, de mégis, ha tényleg, még te is azt 
hiszed, drága, hogy én... akkor szóval na
gyon sokat segítene, ha mégis elmondanád, 
hogy...”

"A kapitány megkérdezte, hogy az őr
nagy elvtárs tényleg beteg-e vagy csak teszi 
magát, hogy leszereljék a szekutól?'

’Mire te?"
'Mire ő szintén felháborodott: hát hogy 

képzelik, mi van itt? Cirkusz? Nyári szín
ház? Rádiókabaré? És azt is mondotta, hogy 
erről talán mégis az igazgató nénit illene 
megkérdezni, aki világhírű pszichológus, s 
ha valaki, hát akkor ő pontosan tudja, hogy 
mi a baja az őrnagy elvtársnak."

"És más valamit is kérdeztek?"
"Igen. Izé, nem is tudja, hogy erről ho

gyan beszélhetne, nem tudja, hogy bevall- 
hatja-e?..."

'Mindent elmondhatsz!"
"Azt kérdezték, hogy én feküdtem-e le az 

őrnagy elvtárssal, izé, hogy ágyilag volt-e 
közöttünk kapcsolat..."

'Mire te?”
"Mire én nevetni kezdtem dühömben, s 

elmondtam, hogyne, nagyon sokszor én fek
tetem le az őrnagy elvtársat, ha nem érzi jól 
magát, betakargatom, és ott ülök az ágya 
mellett, amíg el nem alszik. Hogy neki nincs 
ilyen szerencséje, szólt bele a fiatal hadnagy 
és elvörösödött, de a kapitány leintette, kuss 
legyen, s felém fordulva azt mondta, tudja 
maga jól, hogy mire gondolunk, mire én fel
háborodtam, hát mégis, hogyan gondolják, 
hiszen az őrnagy elvtárs beteg, tényleg na
gyon beteg, s azon kívül is az édesapám, 
vagy a nagyapám lehetne, a koránál fogva, s 
hogy én soha nem kezdeményeztem semmi
fajta kapcsolatot a betegekkel, nekem ők 
olyanok, mint a saját gyermekeim, hogy 
azonnal hagyják abba ezt az idétlen faggató
zást, s hogy én ilyen körülmények között 
többé egyetlen idióta kérdésükre sem va
gyok hajlandó válaszolni, csak az igazgató 
néni jelenlétében, és kirohantam a szobából, 
és dühösen vágtam be az ajtót magam után. 
Ezt későbben meg is bántam, nem kellett 
volna, még a végén tényleg a falunkra küldik 
a buldózereket..."

"Nem küldenek semmit sehova... nem 
olyan nagyfiúk ők... mindenesetre köszö-
> » »  folytatás a 14. oldalon
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nőm, Rodi kedves, nagyon sokat segítettél..."
"Hát nem haragszik?"
"Ugyan, miért haragudhatnék? Hiszen 

csak az igazságot mondtad el, drágám, te 
nem vagy, igazán nem vagy egy komplikált 
nőszemély, pláne, egy összeesküvő, te nem 
is tudnál hazudni, hát tudd meg tőlem, hogy 
már régóta úgy tekintek rád, mint az uno
kámra..."

Spiridon megsimogatja a melléje lépő 
lány kezét s lehunyva szemét igyekszik a 
problémára koncentrálni, addig nincs értel
me különféle terveken töprengeni, amíg nem 
érkezik meg a laboratóriumi vizsgálat ered
ménye, s nem állapítják meg a halál kiváltó 
okát. Kétségtelen viszont, hogy valaki szán
dékosan rendezte meg így, ilyen teátrálisan 
ezt az egész jelenetet, méghozzá avval a per
fid szándékkal, hogy egyértelműen ráterelje 
a gyanút, hiszen róla közismert, hogy szki- 
zofréniás, hogy Drakuláról képzeleg, sőt az 
is, hogy rosszabb perceiben — és kinek nin
csenek rosszabb percei? a baj az, hogy neki 
mostanában csakis ilyenek vannak! —, egye
nesen a sötétség fejedelmének képzeli ma
gát, s a doktornő által magnóra vett val
lomásaiban többször be is ismerte, hogy 
igen, hát időnként hihetetlen és makacs kész
tetést érzett arra, hogy beleharapjon azokba 
a női személyekbe, akikkel szexuális kapcso
latot létesített, sőt esetenként vállukba, kar
ju k b a , n y akukba , com bjukba bele is 
harapott, s ilyenkor kimondhatatlan, bor
zongató élvezettel nyalta a vért, egyfolytá
ban a ttó l re tteg v e , hogy  p illan a tn y i 
elmezavarában, visszafojthatatlan mohósá
gában nehogy végzetes hibát kövessen el, 
jóvátehetetlenül átharapja a karjában nyög- 
décselő nők torkát; kétségtelen, ha a doktor
nő átadja a zsaruknak ezeket a szalagokat, 
ezek előtt az ostoba, korlátolt fafejűek előtt 
teljességgel Lizonyított lesz, hogy íme, még
iscsak eljött az a pillanat, a pokoli örömálla
pot, amikor ő már nem tudott "megállni" az 
utolsó határon, amikor megtörtént ama jóvá
tehetetlen, amitől ő már aktív tisztként is, 
egykori elmegyógyintézeti tartózkodásai 
egyre hosszabbá váló időintervallumaiban is 
egyfolytában rettegett, s elvakultságában, 
ám lám, végül is megölte a szeretett nőt, mint 
az imádkozó sáska a párját. Igaz, a sáskánál 
ez fordítva van, náluk a nőstény falja fel a 
hímet, de ez, ha tudomásuk is van róla, nem 
vigasztalja meg a nyomozókat.

Spiridon felnyög a tehetetlenségtől.
"Valami baj van, Nicu bácsi?"
Válaszolni szeretne, de nem tud megszó

lalni, érzi, Rodica nővér puha, meleg keze, ez 
az elszabdult pillangó, ismét forró homloká
ra röppen, zuhan, a parasztudvaron áll is
mét, a fokhagymakoszorú kitartóan zörög a 
feje fölött, az erősödő későnyári szélben, re
pedező glória, és a kisfiú, aki ő volt, sikoltoz
va mutogat rá, "Drakula, DrakulaL. El akar 
vinni!" és nagyanyja iszonyodva fordul felé
je, de ő nem lát senkit és semmit s magához 
ölelve a kisfiút, fejét simogatva igyekszik 
megnyugtatni. "Én nem vagyok Drakula" — 
mondja akkor ő emelt hangon és ötven évvel 
korábbi alteregója fölkapva a fejét, a siránko
zást abbahagyva, bizalmatlanul s gyanakvó
an mered rá. "Akkor ki vagy?" — kérdezi és 
kezével szemét dörzsölve igyekszik töpörö
dött, semmiből semmit nem értő, meglepett 
nagyanyja szoknyája mögé bújni. "Én te va
gyok, csak egy fél évszázaddal idősebben"—

magyarázza ő meglehetősen körülménye
sen, de a kisfiú nyilván semmit nem érthet 
meg ebből, s most elengedve nagyanyját si
koltozva rohan ki a kapun, lobog a rövidnad
rág leszakadt pántja, elszabaduló zászló. Az 
öregasszony szembefordul vele, gyanakvó
an pislog, de változatlanul nem látja őt, ez 
nyilvánvaló, szaporán mozgó ajka sejteti, 
mégiscsak imádkozik, elomló kereszteket 
rajzol a levegőbe, "Távozz tőlem, sátán!" — 
kiáltja, és ő tetehetlenül mered rá, kedvesen 
kezd beszélni hozzá, próbálja megnyugtatni, 
egyszerű szavakkal elmagyarázni a kisfiú
nak, hogy ki is ő és miért van itt!, de hamar 
rádöbben, hajdani alteregójával ellentétben 
nagyanyja nemcsak, hogy nem látja, de nem 
is hallja őt, számára nincsen, nem is létezik; 
elhallgat, sírni szeretne, üvölteni, tehetetle
nül kaparja a hűvös falat, amiből az öreg
asszony csak annyit észlel, hogy teljesen 
megmagyarázhatatlan módon hullni kezd a 
vakolat, és iszonyodva néz feléje, hallja, 
amint nyikorogva nyílik a kapu, és a kisfiú, 
aki ő volt, kézenfogva vonszolja maga után 
a meglepett Horea atyát, feléje mutogat, "ott 
van a sátán küldötte" — mondja —, ottan 
rejtőzik, és nem hagyja őket nyugton, el fogja 
ragadni hamarosan a maga birodalmába, ér
zi, hogy el fogja ragadni!... A pap is az ajtó 
felé fordul, ámultán nézi a szélben zizegő 
fokhagymakoszorút, az üres ajtókeretet, "de 
hát nincsen ott senki, Nicolae!", suttogja, és 
Spiridon már meg se lepődik azon, hogy a 
kövér, izgalmában verítékező öregember 
sem látja őt. A pap most hangosan kezd 
imádkozni, veti a kereszteket, hányja feléje 
is, s a fokhagymakoszorú úgy zörög közben 
az ajtó fölött, mintha csontvázak vonulnának 
át a parasztudvaron, s félő, hogy hamarosan 
szét is esik, s szertegurulnak a zöld fűben a 
vigasztalóan fehér apró fokhagymák, meg
ülnek a papsajton, s akkor, ha tényleg eljön 
Drakula, már nem lesz aminek visszatarta
nia. Csillapítóan int a kán táló pap, az imád
kozó, térdenálló kisfiú és a sirdogáló ö- 
regasszony felé, de azonnal rájön, felesleges, 
hiszen sem az atya, sem a nagyanyja nem 
látják és nem is hallják őt, a kisfiú viszont, aki 
egykor volt, láthatólag már-már eszét veszíti 
a félelemtől, miközben egyfolytában feléje 
mutogatva sikoltozik.

Erősödik a szél, az örvény felkapja az 
udvart, a roskatag házat, a kerekes kutat, a 
kaput, a kerítést, a kertet, az egres- és ribiz- 
kebokrokat; a paradicsomok és a saláták ke
rengve tűnnek el a hatalmas légörvényben, 
csak a tehetetlen fokhagymakoszorú inog a 
levegőben, ő az utolsó harcos, aztán tétován 
egyesül szobabéli, az ikon alá akasztott, de 
most már elszabaduló társával, s úgy inog
nak az ő heves és szaggató fájdalomtól elgyö
tört feje fölött, mint két egymásracsúszó 
glória, egy pillanatra megvillan előtte a meg
feszített szánakozó tekintete is, de az ikon is 
elszáll, sötétedik, a pap is láthatólag megré
mül, magas fejhangon imádkozik, miközben 
a rettegéstől már elaléló kisfiú nagyanyja kö
tényébe fúrja a fejét, már sikoltozni sincsen 
ereje, az öregasszony látja meg először a sö
tétség fejedelmét: Drakula a ház helyén áll, a 
leomló falak között, fekete köpönyege mint 
óriásmadár szárnya lobog az örvényben, egy 
pillanatra unottan pillant a papra, az öreg
asszonyra és a gyermekre, legyint, a legyin
tés őket is fölkapja a levegőbe s sodorja egyre 
távolabb, már csak három pont villog a szür
kületben, három aprócska, pulzáló pont, vol

tak, nincsenek, egymás után hunynak ki, ő 
tudja, hogy nem tehet semmit, a pillanat, 
amelyet hosszú évtizedek óta rettegve várt, 
elérkezett! szembefordul Drakulával, "már 
vártalak" — mondja szilárd hangon, s tekin
tete a vámpírkirály merev, pillátlan, fekete 
szemébe mélyed, elvész a lilás, bordó, sötét
kék, vörös lángörvényben, érzi, hogy valami 
tehetetlen erő ragadja fel és röpíti egy fene
ketlen kút mélye felé, de már nem fél, nevetni 
kezd, egyre erősebben, ellenállhatatlanabbul 
nevet ő is, s hirtelen egy mezőn találja magát, 
a pocsolyában tétován villan meg a napko
rong, és a szép Nóra, az alvilág hercegnője, 
dpő  nélkül, szakadt harisnyában, félmezte
lenül imbolyog feléje a mezőn, s Gelu idétle
nül vihogva, talán hogy gyorsabb mozgásra 
ösztökélje, kétszer is a levegőbe lő; a nő már
is eléje térdel, nadrágját bontogatja, "ne", si- 
koltja ő iszonyodva, mire Rodica nővér, mert 
megmagyarázhatatlan módon ő is itt van, 
végigsimít az arcán és tánclépésekkel hátrál 
néhány lépést, s egy, csak általa hallott zene 
tébolyító dallamára vetkőzni kezd, először 
csak cipőit rúgja le a lábáról, báli cipők száll
nak a levegőben, kelet felé, majd fehér köpe
nyéből bújik ki, melltartót nem visel, ki 
tudja, hol és mikor tanult, de hihetetlenül 
átélt s őt már-már az eszmélete elvesztéséig 
felizgató mozdulatokkal bújik ki fekete tan- 
gájából is, és kitárt karokkal közeledik feléje, 
miközben a szép Nóra szájában eltűnik a 
simafejű főhadnagy, s a hercegnő, miközben 
jobb kezével heréit morzsolgatja, egy pilla
natra levegő után kapva suttogja, "túl nagy 
az én p id  számnak", aztán tovább munkál
kodik, de Rodicát ez láthatólag egyáltalán 
nem izgatja, kitárt karokkal áll meg előtte, 
mintha keresztre akarna feszülni, és ő iszo
nyodva veszi észre, hogy öle helyén hatal
mas pénisz ágaskodik, Ulásvörösen lüktet a 
fényben, "engem akartál — sikoltozik a lány 
és hatalmas fütykösét kihívóan lóbálva hívja 
magához — hát most megkapod, amit a- 
karsz, te rohadék szekus!", és ő menekülni 
szeretne, de nem tud, mert a szép Nóra nem 
engedi, s ő, miközben az alvilági hercegnő 
lenyomja a földre, és lihegve ül bele mereven 
ágaskodó falloszába, iszonyodva veszi ész
re, hogy Rodica arca a Majáéra változik át, s 
szerelme, egykori áldozata szája szélén kihí
vóan szivárog a Gelu meggondolatlan hara
pásai nyomán kiserkenő, hajdani vércsík, 
nőni kezd, máris hatalmas vöröslő gömb fe
nyegeti elnyeléssel, ahogy hozzá-hozzáérve 
körülveszi, égeti is, mint a tűz, és valahon
nan távolról, miközben a szép Nóra nyögve 
lovagolja meg, hallja Gelu vagy Drakula 
eszelős röhögését is, feje fölött, észleli döb
benten, közben újra megjelennek a lomha, rá 
vadászó, esetlenül fölötte köröző, torz fekete 
madarak is...

Minden megvan!
"Nincsen semmi baj, Nicu bácsi!" — si

mogatja az arcát az ijedt Rodica, és ő eszelő
sen mered rá, még mindég gyönyörű, sudár, 
álombéli alakja lebeg előtte, s öle helyén, a 
hatalmas vöröslő bájdorong. Borzongani, 
majd csuklani kezd.

"Csak álmodni tetszett az őrnagy elvtárs
nak — nyugtatja a kedves nővér és egy po
hár vizet nyújt feléje. — Semmi baj!... Csak 
álmodni tetszett!..."

Részlet a D raku la  m eg je len ik  című, ké 
szülő regényből
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Keskeny a szalag, széles a való
31. MAGYAR FILMSZEMLE • 2000
Arról, hogy a kortárs magyar 

filmművészet leáldozóban vol
na, a legutóbbi, a 31. szemlén 
nemigen esett szó — igaz, arról 
sem, hogy fenemód virágozna. A 
bemutatott játékfilmek (engem 
idén is elsősorban ezek érdekel
tek) nagy része emelt fővel ta- 
p icskol az érdektelenségben, 
szinte betegesen ügyel arra, ne
hogy rajtakapjuk: megkísérli ha
zudni a csodát. Ehelyett úgy tesz, 
mintha mondaná a való életet 
(amit nyugodtan ráhagyhatna a 
dokumentumfilmre; az meg per
sze bűvészkedni próbál) — csak
hogy keskeny a szalag, széles a 
való. Am ha a filmes a szalag szé
lességét annak hosszával próbál
ja pótolni, a néző félóra múltán 
feszeng a székén, s kémleli a kijá
ratot. Jeles András filmrendező, 
az idei játékfilmzsűri elnöke, a 
'99-es termést értékelve méltán 
állapította meg: a bemutatott al
kotások jelentős hányada túlbe
szélt (10-20-30 perccel hosszabb, 
mint élményfedezete) — "vágó
ért kiált". Miközben éppen ez az 
a hányad — tenném hozzá —, 
amelyik szegényesebb kivitelű. 
Az ellentmondás itt nyilván csak 
látszólagos: szegény ember, vidé
ki ember a kelleténél mindig töb
bet beszél — magyarázza, meny
nyi gondja, baja van. De ezzel fél
re is teszem a sommásan általá
nosító ítéleteimet, megpróbálom 
szálára szedni az "élményt"; eb
ből igencsak kijutott: a 2000. feb
ruár 3-8. között megrendzett 31. 
filmszemlére ugyanis 28 játék
film készült el (az elmúlt évtized
ben volt olyan év, melynek der
bijén fele ennyi film sem szere
pelt), ebből a 28-ból most 22 ver
senyzett díjakért. Az említett 
"kínálatból" a szemle négy és fél 
vetítésre szánt napja alatt 20 fil
met sikerült végignéznem (2009 
perc), többre fizikailag nem fu
totta. (Amiket kihagytam, azok 
nagyobb részt a videotechniká
val 16 mm-es szalagra készült fil
mek voltak.)

A java
Korábbi hasonló beszámoló

imban több ízben is szóltam a 
kortárs mozi és a szépirodalom vi
szonyáról, az idén irodalmi mű
vekre alapozó forgatókönyvekben 
sem volt hiány; ezek között három 
figyelemreméltó akadt.

Surányi András Mészöly Mik
lós Film dm ű  kisregényét filme- 
sítette meg; szomorú, lehangoló, 
az életből kifele topogó, tapoga
tózó öreg házaspárról szóló Mé

szöly-elbeszélés, s ezt, ha lehet, 
tovább kopárította a mozivászon 
szürkéjének monotóniája. A két 
idős színész, Temessy Hédi és 
Darvas Iván, oly meggyőző-resz- 
ketegen kapaszkodik a még le
hetséges mozdulatokba, hogy a 
nézőnek elszorul a szíve láttu- 
kon; holott már csupán annyi a 
tét: vajha személyiségünk, énünk 
morzsái megőrzésének méltósá
gával hagyhatnánk e XX. századi 
ámyékvüágot magunk mögött... 
Elszánt vállalkozás lenne a Surá
nyi Andrásé, hiszen bármi tö
m egkultúra-vonzásnak  fügét 
mutat, csak sajnos közben lehet
séges nézői szellemi-érzelmi álló- 
képességét is túlbecsüli. Temessy 
Hédinek és Darvas Ivánnak a já
tékfilm-zsűri a legjobb színészi 
alakításért járó díjat ítélte oda.

Egyszer élünk a címe Molnár 
György Tar Sándor forgatóköny
véből készült filmjének. Egyszer 
élünk — de hogyan? Nyomorban 
vergődve valahol egy kelet-ma
gyarországi falu utcájában; esen
dőn, mégis elpusztíthatatlanul. A 
balesetben megnyomorodot vas
utas családját rég nem kísérti a 
"vajon lehet-e jobbra várni"; nincs 
honnan és hová, csak valami küsz
ködőjelenállapot. Aleépültségitt 
oly eleve adott, hogy már-már 
természetes és fölszabadult: a Ba
logh család nem él meg sorsként 
kárhozatot. A bögrecsárda udva
rán a ló sört iszik, halálos ágyán 
az öregasszony, kit házáért el
gondoznak, orvosság helyett pá- 
linká t kunyerál. Az utcabo- 
londja-menyecske naponta me
nyasszonyi ruhát ölt, úgy megy 
ki meghalni a vasútra, de hiába 
fekszik a sínekre, olyankor sose 
jár arra a vonat. Pedig a vonat 
el-eldöcög a falu mellett, a nyo
morék Balogh — Tar Sándor pe
remre sodródott hősei közül ő a 
legelszántabb önámító— harmo- 
nikázva koldulja végig a vagono

kat, s közben tíz év körüli kis
fiáról rémtörténeteket mesél, míg 
a gyermek a film végére meg nem 
unja a szánalomkeltő könnyfa- 
kasztást, s le nem rúgja apját a 
vánszorgó vonatról. Persze Ba- 
loghék világában mindenki bo
lond némileg, annyira minden
képp, hogy ki-ki megőrzött, azt 
sem tudni, honnan, csipetnyi sze
rencse-illúziót, amit végül egy 
amulett "tárgyiasít", mely a csa
ládban mindegyre gazdát cserél: 
akinél az ezüstpicula, azt szere
tik. Erre pedig mindenki vágyik 
az alig serdült leánygyermekek
től örökké részeg anyjukig, csak 
persze az igazira nincs miért vár
ni, marad a hegyén-hátán szeret
kezés. A láthatón túl fölösleges 
valamiféle üzenetet keresnünk eb
ben a moziban; mert az ugyanbiza 
mi lehetne ezek után? Esetleg a 
nagy himbálva-beintés: ezt neked 
Európa, ám lásd mire mész velünk.

Nem bátorság, vakmerőség 
kellett ahhoz, hogy valaki Záva- 
da Pál mára hat kiadást megért 
nagysikerű regényét, a Jadviga 
párnáját filmre vigye. Deák Krisz
tinának volt mersze hozzá. Pedig 
itt az adaptáció-kísérlet az irodal
mi alkotások filmezhetésének 
szinte valamennyi buktatóját ki
takarja. A fél évszázadot felölelő 
családregény 'látatlanban" mini
mum hat részes tévéfolytatásos
nak kívánkozna; bár érzelmi töl
tete miatt úgy alighanem szap
panopera lett volna belőle. Ehe
lyett az azonos dm ű filmet Deák 
Krisztina 130 percben megszámí
totta nekünk. Külön nehezíthette 
a dolgát a mű nyelvi gazdagsága, 
na meg az, hogy a Jadviga párnája 
a század első felének történeti 
eseményeibe ágyazódó (világhá
ború, impériumváltozások) több 
idősíkban indázó naplóregény. 
Mit kezd mindezzel a rendező? 
Amit tud: redukál. Elöl, hátul le
szabdal a regényidőből, ami ezek

után a történetből megmarad, an
nak futását megpróbálja lineári
san kronológiába igazítani; jele
neteket mellőz, néhol átvág egész 
cselekm ény-vonulatokat; szö
vegből, életből túl gazdag a kíná
lat; rostál hát, s még így is sok, 
ami marad. Ezáltal viszont a re
gényből átemelt, kiidegenített 
"anyag", mihelyt ez a Jadviga- 
filmben, mint önálló alkotásban 
új életre kel, másként lesz hang
súlyos, mint a könyvben volt. De
ák Krisztina igyekezett megtarta
ni a regény tárgyi világát, ún. mi
liőjét, az alföldre telepedett jómó
dú  szlovák család korhű háza- 
táját, ahova Ondris, a fiatal gazda 
feleségül hazacsábítja a Német
országban taníttatott perzselőn 
szenvedélyes Jadvigát. Az isko
lázottabb Jadviga kifinom ult, 
szabadabb szellem, míg Ondris a 
falu szlovák közössége hagyo
m ányaihoz igazodó rendtartó 
parasztpolgár. Ezt a különböző
séget továbbterheli a tempera
mentumok másfélesége; ez az
tán, mint a szerelmi történetbe 
eleve beépített robbanószerke
zet, a házasságot később szétveti. 
Jadviga elkezd visszajárni hajda
ni csábítójához, akitől gyermeke 
születik, és miközben megosztott 
vágyai szerelm i kétlakiságra 
késztetik, végig kell néznie szere- 
tetlenségre kárhoztatott fiatal fér
je önpusztító vergődését. Az al
koholizmusba menekülő Ondris 
bukása mögött az érzelmi válság 
motiváción túl végigvonul egy 
másik történésfüzér is, jelesül a 
fiatal gazda árulásából származó 
bonyodalom , melyet a filmes 
igen jó érzékkel hoz át a regény
ből, s így az irdoalmi m ű törté
neti-szociológiai vétetéséből is 
átment valamit a filmbe. Háború 
van, Ondrist besorozzák, majd 
"elintéződik" a leszereltetése, ám 
ennek ára, hogy időről időre a 
fiatal gazdának jelentenie kell 
szlovák falustársai szervezkedé
sét, minek következtében elvesz
ti barátait. Persze a szlovákok 
mozgolódása egyelőre inkább 
kocsmai hőzőngés, igaz lesz az
tán nemzeti öntudatra ébresztő 
papi dörgedelem, máshol anti
szemita szájtépés; no meg mind
egyre visszajár a vászonra az 
Ondrist dncáló durva (elhárí
tás?) katonatiszt; majd, hogy a 
Tanácsköztársaság idején a Le- 
nin-fiúk se hiányozzanak, jönnek 
hát ők is és elfoglalnak egy vona
tot; és közelednek a román meg
szállók is, hallani lehet, bár már 
itt volnának, mindegy, ki lesz az 
új gazda a várható impériumvál- 
tozás után, egy a fontos, a ma
gyar ne legyen... Ilyen formán 
tapétázódik a történelmi háttér és 
keret, mely a felfűtött szenvedé
lyek premier plánját közreveszi. 
Mi más kell a jó mozihoz? Ez

» » >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

elég. Tetszett is mindenkinek — 
aki nem olvasta a regényt. Ahogy 
az ilyenkor lenni szokott.

Tóth Ildikó a Jadviga-szerep 
megformálásáért a zsűri külön- 
díját kapta. Csakúgy, mint Szar
vas József, aki Baloghot, az 
Egyszer élünk vasutasát alakítot
ta.

Sérültek
A leépültség, a fizikai, szel

lemi elesettség külön "szívügye" 
volt, amint ezt már a fennebb sor
ra vett művek esetében is láthat
tuk, a 99-es magyar filmtermésnek.

Fésdís András B alra  a nap  
nyugszik dm ű filmjében egy ba
lul végződő kétes balhé során 
megvakul egy fiatalember, Alex; 
barátja, Zsolt, gondját viselné, 
gyámolítaná, ha ezt a szerencsét
lenül járt fiú hagyná. Zsolt gon
doskodását a cinkostársi rossz 
lelkiismeret motiválná, amit vi
szont Alex a sérült ember büszke 
tartózkodásával próbál elháríta
ni. E megrendítő lélektani ingajá- 
ra t ívén feszül a keservesen 
őrzött méltóság és leplezni pró
bált irgalom, mely a filmdráma 
furcsa, m odern erkölcsiségét 
hozhatná, csak ezzel a rendező 
mintha nem tudna mit kezdeni. 
Ehelyett félreértésekkel cifrázott 
utazásokba hajszolja hőseit Bu
dapesttől a Rügen félszigetig, 
amitől a film végül szétesik.

Bicskei Zoltán Nagyapáti Ku
kac Péter mennybemenetele cí
m ű filmba'ladájában az egyik 
lábait vesztett szereplő öklein tá
maszkodva járja, gyötrődi végig 
a java filmidőt; a másik, a festő 
főhős addig néz a napba, míg sze
me világát veszíti, csak hogy töb
bé ne láthassa maga körül a pusz
tulást. Itt egyébként a refrénsze- 
rűen visszatérő helyszínek és va
lahány "emberi jellemző" kime- 
revítetten jelképesnek szánódik. 
A jobb napokat s Párizst látott 
festő, Kukac Péter, festőállványá
val járja a tanyákat, betevő fala
tért megörökítené a még láthatót, 
ám végül már a gyenge papírra 
vázolt valót sem akarja tovább 
őrizni senki. Az asszonyok rituá
lis alm alekvárfőzése is fölös
legessé válik, a vidék ezen e- 
gyetlen terméke most már nem 
kell senkinek. Elárvult csurgó és 
cementvályú a puszta közepén; 
csizmával szétrugdalt tenyérnyi 
árvácska ágyás, házromok, más
hol befejezetlen tetőszerkezet el
árvult gerendái, ahova majd ke
mény tanyás gazdák kötik fel a 
nyakukba hurko lt kötelet — 
mindez a délvidék elnyomorodá- 
sát, pusztulását hivatott hírlelni. 
M arkáns színészegyéniségek 
vonszolódását látjuk majd két 
órán keresztül, mint kiknek cse
lekvés- és mozgáskészségét visz- 
szafogja valami bénító koreo

gráfia; e lelassított haláltáncnak 
ezer négyzetkilométeres elgazo
sodó délalföldi táj a színpada. 
Kár, hogy amikor a forgatókönyv 
"megszólaltatja" őket, szövegük 
a látható fölmondása, közhelyes 
retorika. Siratóének — publicisz
tikában elbeszélve.

Az előzőknél feszesebb vo
nalvezetésű, céllátóbban építke
ző Fonyó Gergely Kelj fel Jancsi 
dm ű filmje. Fonyó és csapattár
sai Los Angelesben szerencsét 
próbáló fiatal független filmesek, 
onnan hozták haza a félkész Kelj 
fel Jancsit, hogy azt Kántor László 
társproducerként a Budapest 
Filmstúdióban hátha talpra segí
tené; ez a film ugyanis hiába jön 
a túlsó óceán innenső partjáról, 
Hollywood-kánonokhoz semmi 
köze. A történet középpontjában 
egy harminc körüli fiatalember, 
Johnny Miller áll, aki szellemileg 
valahol egy öt-hat éves gyermek 
szintjén rekedt; lomha, kicsit 
nagyevő, kicsit tolvaj és mániá
kus köszöngető; különben igen 
jámbor fajta, imitálja a "felnőtte
ket", reggel munkába indul, a- 
hogy azoktól látja, hogy aztán a 
tengerparton és Venice Beach szí
nes forgatagában csellengje vé
gig a napot. Ehhez a csendesen 
vegetáló életvitelhez Johnny any
ja a háttér, a biztosíték. Csakhogy 
az idős asszonyról kiderül, gyó
gyíthatatlan beteg, rövidesen 
korházi ápolásra szorul, s hogy 
fia ne maradjon a házban gyámo- 
lítatlan, fölfogajda Amy Jót az 
egyetemista lányt, hogy az in
gyen szállás fejében gondozza a 
fiút. Johnnyban a lány közelsége 
valami ügyefogyott szerelemfé
lét sarjaszt, csakhogy Amy Jótól 
nem várható el, hogy viszontsze- 
resse az együgyűt. O inkább a 
csupa bőrdzseki és sötétszem
üveg vidéki rocksztárt preferálja, 
aki aztán Jónál tölti az éjszakákat, 
míg a megalázott, félrerúgott ku
tyaként nyüszítő másik a szom
széd szobában hallgatja a sze
relmi hancúr zajait. (Ezt nevezi a 
szemle-tájékoztató "szórakozta
tóan bájos lírai történetnek".) Ké
sőbb, anyja halála után, Johnnyt 
elfektető intézetbe viszik, mely
nek költségeit ideig-meddig az 
előre eladott családi ház ára fede

zi. Jancsi aztán valamennyi idő 
után az intézet akárhányadik 
emeletéről a mélybe veti magát, 
és többé a film címének kedvéért 
sem kel fel a betonról... Bárki tud
ja: a szellemi fogyatékosok világ
napján (ha van ilyen) biztos 
bemutatja majd a televízió.

Na és ne feledjem a lényeget: 
Fonyó Gergely filmje, a Kelj fel 
Jancsi, megkapta, ha megosztva 
is, a szemle fődíját.

A másik fél-fődíjas a Gödrös 
Frigyes Glamour dm ű filmje. A 
Glamourral már jó előre telenyi- 
latkozták a sajtót — hány évig 
filmezték, hogy nőtték ki közben 
a színészek a dpőt, a tunikát, kik 
nyúltak a film érdekében a zse
bükbe, hogy végre, na végre... —; 
puhították hát a médiát, várako
zást keltendő a nagyérdeműben, 
akinek közben jóelőre azt is meg
súgták, ki fogják utaztatni a Ber
lini Filmfesztiválra a filmet (igaz, 
versenyen kívül, de az is valami). 
Ezzel együtt a nagy BUMM, azt 
hiszem, elmarad. Pedig lenne itt 
néhány jó fordulat, még némi hu
mor is. A sarki bútorüzlet tájékát 
majd száz esztendőn át csapdos- 
sa a Pesten átiramló történelem, 
de e "rozzant Noé bárkája" s a 
benne meghúzódó zsidó család 
— jöhet Kim Béla, jöhet Hitler 
vagy Rákosi — találékony rafiné
riával, életrevalósággal átvészel 
minden vihart. A fűm "derékvi
zén" az apa története fut, aki egy- 
szercsak képtelen tervet kezd 
dédelgetni: a család vérfrissítése 
érdekében más nádó- és feleke- 
zetbeli leányt kéne feleségül hoz
nia. Nem is akármüyent: biro
dalmi német arát. Bonyodalom
nak nem semmi (mondanák a 
Hengermalom utcában), mert
hogy ehhez fajvédő törvények 
korában szükségeltetne mini
mum egy álférj, no meg pápai 
engedély — ami persze végül, 
mind összekerül. Meglesz a vér
frissült utód is, kinek bölcsője kö
rül nagykést vülogtat a hívatlan 
metsző, alig lehet elhessenteni. 
Aztán egyre sötétebben gomo
lyog elő a vészterhes történelem: 
nyüasok törnek a házra, a család 
a bútorbolt pincéjében reszket, 
sebaj, a géppisztolyos söpredéket 
majd csak elzavarja a birodalmi

német, a feleség Wermacht-tiszt 
fivére, mert ki más, ő ugyanis épp 
erre járt megsebesülni egy kicsit, 
a ház valam elyik bugyrában  
ápolja a család. És lesz majd öt
venhat is rossz álmú vérbíróval, 
esti villamossal, melynek már- 
már lángot vet, úgy hányja a szik- 
rá t a kereke. A m úgy sok jó 
"filmes ötlet" tolongana itt, de 
m ert ezek k ö tő an y ag áu l a 
könnyed iróniát szánták, s ez va
lahogy hibádzik, az építmény 
groteszk fűegória lesz. Ezt csak 
tetézte a hibás főszereplő-válasz
tás: Eperjes Károly sose alakított 
üyen helyzetidegenül. Szeren
csére Barkó György az öregapa 
szerepébe jól beleillett, ő legalább 
pár telitalálatos epizódfutammal 
megörvendeztetett.

"Díjat az kap, akinek adnak" 
— sütötte el Jancsó Miklós e ki
tüntetések láttán a filmesek köré
ben is szálló igének  szám ító  
szlogent. Aztán persze ő is meg
kapta: a legjobb rendezésért kijá
rót. (De ez egy másik történet 
lesz, a műbolondoké.)

Jövőmenők
Amikor a film nem találja he

lyét odahaza, a sztori s vele a stáb 
útrakél. Vagy ha már előbb ezt 
tette, hazaindul. Fő, hogy utaz
zék. Arra ugyan semmi garanda, 
hogy megtalálja, amit keres, de 
addig sem unatkozik. Legalább ő 
nem. Máskor előfordul, hogy a 
világ túlsó végéből indul el a fil
mes-szekér felénk, holott tegnap 
még azt sem tudta, a térképen hol 
keresendő a Duna-táj. Ez történik 
azzal az ifjú amerikai hölggyel, 
aki nyakába veszi a vüágot, csak
hogy kikössön a pesti "Pepsi-szi- 
geten", vajha ott megtalálhatná a 
választ élete nagy kérdéseire. 
Csak derülnének ki végül, me
lyek lennének azok.

Barabás Zoltán Vége cím ű 
filmjében Stephaniet a 2000. év 
közeledtével enyhe vüág-vége- 
paranoia keríti hatalmába (rá
adásul napfogyatkozás!), úgy 
véli, változtatnia kell életén. No
sza megkérdezi az internetet, mit 
javall. Az bizony több Webb-ol- 
dalon is azt ajánlja, Stephanie 
utazzon Budapestre, ahol az au
gusztus eleji könnyűzene-feszti
válon együtt talál negyedmillió 
felpörgött fiatalt, aztán ott majd 
csak lesz valami. Vagy valaki. 
Hát nem, az istennek sem. Pedig 
hat napon és hét éjszakán át kere
si, kutatja a választhatót. Fülsike
títő  rockzene, p iás srácok, a 
nyavalyatörősen vonagló sátrak 
'leple alatt" kefeparti — mindez 
nem vonzza Stephanie-t. Csak 
tudnánk, mi lenne az, ami igen. 
Persze ő sem tudja. Ez harsányan 
üyen...

A kis utazás dm ű  filmben — 
rendező Búzás Mihály — egy 
egész középiskolás osztály (a III.
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b.) utazik csere építőtáborba az 
NDK-ba, egyik wartburgos szo
cialista panellvilágból a másikba, 
valamikor a 70-es, 80-as évek for
dulóján; hátha a csinibabás ko
rább i noszta lg iahu llám  után  
most errébb döccennének az idő
ben visszavágyódásunk színte
rei. Lesz itt aztán izgalom, sulis 
gyalogkomikum, KGST-vívmá- 
nyokról rendezett vetélkedő, sül
dőszerelem és útiláz — amott 
pedig Bierstube és Udo Jürgens- 
szirup, egyszóval külföldélmény, 
majd sikeresen hazacsempészett 
konyhaszerkesztyű és hajszárító. 
A srácok "mozgatása" a rendező
nek meglehetősen sikerült, job
ban a gyerekeket szerepeltető 
mozik sok évi átlagánál.

A külföldi meghívottak közül 
néhány nyugati vendég jól szóra
kozott.

Pacskovszky /tízse/filmjében — 
A mi szerelmünkben — Buda
pesttől Párizsig, Flandriától a 
lengyel tengerpartig mintegy 100 
percen át hajszolja boldogság
kereső hőseit. Emmit, a Párizs
ban tanuló magyar diáklányt egy 
időben rángatják vonzalmai az 
idősebb francia férfi és a fiatal 
magyar filmes fele, majd ez az 
érzelmi-szerelmi libikóka mintha 
csak tova kívánkozna a két em
beröltővel ezelőtti múltba; a lány 
nagyanyja hagyatékában levele
ket s egy amatőrfilmet talál, en
nek titkát nyomozva aztán visz- 
szaindulunk a háború előtti idő
be. A történet túlbonyolított és 
szakadozó szálú, kár, hogy Pacs
kovszky, aki igényes, kultúrált 
filmes, ez alkalommal nem épí
tett be alkotásába valami olyan 
szilárdabb szerkezeti elemet, ami 
az időben, térben széthúzott cse
lekmény laza fonatát feszesebbre 
vonja. A film a szőnie gazdái ré
széről így is több odafigyelést ér
demelt volna.

Mészáros Márta Kisvilma cí
mű filmjével szomorú, valós tör
ténet nyomába ered; róla azt sem 
állíthatjuk, hogy kedvtelésből ve
szi nyakába fél Ázsiát. Mészáros 
Márta a Kisvilmában Napló-triló- 
gídjának előzményeit idézi, ássa 
elő az időből, a harmincas évek 
szovjet viszonyait, amikor a bal
oldali érzelmű európai értelmisé
giek — köztük a rendezőnő szü
lei (édesapja szobrász volt) — a 
megvalósult szocialista eszmék 
földjére rajzanak, hogy aztán 
szinte valamennyien az 1937— 
38-as sztálini tisztogatási hullám 
áldozatául essenek.

Szerző Kirgiziában kutat szü
lei halálának (édesapját kivégez
ték, édesanyja tífuszban halt 
meg) dokumentumai után, mi
közben a saját ott töltött gyer
mekkora emlékeit próbálja föl
eleveníteni. Am hiába a történet 
keserves hitelessége, ez a művé

szi megjelenítés-kísérlet során 
sajnos csorbul, a film artisztiku- 
mát kikezdi az emlék- és doku
mentum-illusztrálás kényszere.

Lélegzetelállítók a Kirgiziát 
övező hatezer méteres hegyekről 
készült felvételek.

Műbolondok 
vagy tán valódiak
Akinek a száz esztendős eu

rópai-amerikai mozi sztorigyáro
sai, mókamesterei alakították az 
ízlését és m egszokta, hogy a 
vásznon valami valamiért törté
nik, és hogy azok ott szemben őt 
okítani, könnyekre fakasztani, 
hülyíteni stb. akarják, vagyis 
üzenni szándékoznak neki — 
nos az üyen szokvány mozifo
gyasztó, (többnyire ezek va
gyunk) Mészáros Péter A bolond 
gránátalmafa című filmje néztén 
nagyon zavarba jön. Álmos-eg
zotikus grúz kisváros néhány 
néptelen utcája a film háttér-dísz
lete, és ütött-kopott bordélyház a 
nemlétező történet színpada. E 
rozzant épület emeleti verandá
ján időtlen melankóliába merül- 
ten ül együtt a kozmosz közhely
állapotait vallató csillagász, az 
öreg könyvekben bogarászó zsi
dó tudós, á szikár agg tábornok 
és vénséges kedvese, aki egysze- 
mélyben talán a nyilvánosház 
madamja is; van még egy süket 
rendőr, akit a hadastyán néha re- 
guláz; olykor fölbukkan egy arra 
kóborló magyar fotográfus; és 
persze mutatkoznak itt-ott a ház 
szépségei is, amúgy ők sem za
varnak  sok vizet, reggelente 
egyikük fésülködik... Van aztán 
egy Nino nevezetű balfácán is 
meg egy Vano nevezetű, aki dör
zsölt piperkőc — ők egymással 
bajlódnak, elvégre azért "szem- 
bentett" karakterek. Amúgy az 
egész társaság jól elvan magá
ban, egy idő után félelmetes lesz 
a nézővel szembeni közönyük. 
De, hogy el ne felejtsük, van a 
gránátalmafa is, mely a grúzok
nál ugyan jelentésesen mitikus, 
ám ez a filmbeli végig terméket
len marad; bár állítólag egyszer 
virágzott valamelyik ága, ki tud
ja, gyarló és bágyadt az emléke
zet. Na ehhez a fához párszor 
ellátogat az illusztris társaság; mi 
több, egy ízben még valami hegyi 
folyó partjára is kirándulnak. A 
gránátalmafa alatt szívódik fel, 
oldódik a légbe Nino é Vano is a 
film vége fele, m iután fölös
legesen vitatták, hogy jó volna, 
ha volna, ami van.... Idő és tér 
végtelenül hosszú beállításokban 
nyújtózkodik. A rendező Krúdy- 
ra esküszik.

Lukács Andor Portugál című 
filmje színpadról avanzsált vá
szonra, s ez talán nem vált hátrá
nyára. Bece, a fővárosi esszéíró 
elszökik hazulról, Portugáliába 
szeretne utazni (Gauguin-szind-

róma), de csak egy elárvult ma
gyar falu korcsmájáig jut el, a- 
hova mindegyre beront a kirú
gott zsaru, akit tovább regnáltat 
a szakami ártalom; az ivó sarká
ban törzsalkoholista sunnyog; 
traktor hozza utolsó kenetet fel
adni a szórványpapot, ő is igen 
megissza a sok unikumot. A csa
poslány, Masni, férjhezadni való, 
az exzsaru alkuszik rá a kocsmá- 
ros apával, de a lány a jövevényre 
szavazna, el is megy a halastóra 
fürödni vele. Ebből aztán adódik 
némi bonyodalom, meg abból is, 
hogy a jámbor pestit hazarámo
landó megjelenik a csupa béem- 
vé üzletasszony-feleség... Feszes 
forgatókönyv, épkézláb dialógu
sok; a figurák, ha néhol túlkarikí- 
rozottak is, életesek. Bece, akit itt 
közben Portugálnak becéznek, 
aligha fog eljutni Portugáliába; 
bizonyára a film sem, de annyi 
baj legyen.

órájára pillant, a cézár diplomata 
táskával lófrál, az alabárdosokat 
nád  pribékeknek maszkí- rozták 
stb.) Nos, miután ezek divatjuk 
múltával rég a deszkák alá sö- 
prődtek, most fölfedezik mogyo
róék: eg y ik ü k  d ró tk e re te s  
pápaszem et visel; van nekik 
rozs- dás mosdóállványuk, fából 
faragott tévékamerájuk; bár erre 
nem m ernék m egesküdni: de 
mintha a Vattatyúk Kkt gumi
m atracon nem zené a honala
pítót. Úgy gondolom, kár volt a 
jobb napokat látott Citromdisznót, 
Kiss Vakondot üyen kalandba bo
nyolítani, végül még felfalja őket 
a vedlett szőrű párduckacagány.

Na de örvendjünk, hogy egy 
üyen kies történeti ellenparabola 
nem Jancsónak jutott eszébe. Ő 
bezzeg megtekerte volna, hogy 
nézhetnénk. És foghatnánk a fe
jünk.

"Iszonyúan hazug műfaj ez..." 
— állítja Szőke András általában a 
moziról; majd máshol a mostani 
saját produkdóról, a Helyfogla
lás, avagy a mogyorók bejövete
le címűről, hogy: "ez egy rossz 
film..." Lehet, úgy gondolta, az 
állítását cáfolni fogjuk. Sajnos 
nem tehetjük. Ő mondta: ráhagy
juk.

Ha valakinek elege van mü- 
lenniumi megemlékezésekből, 
honalapítás legendákból, lelke 
rajta; ha Szőkének ezeket parodi
zálni kélend kedve, azzal se vol
na semmi gond, csak egy efféle 
vállalkozáshoz fel kéne kötni a 
textilt előbb. E helyett ő műbo
lond hétvezéreivel (miután szal
maszőkére festi őket), ami kevés 
rajtuk volt, azt is levetteti. Nyü- 
ván, hogy könnyebben hozzájuk 
férjen, amikor a taliándörögdi 
határban megpróbálja tettre, be
jövetelre masszírozni fránya mo
gyorósait. Csakhogy, ha valami 
nem megy, hiába erőltetjük. Nem 
váltak be itt még bár az ötvenes
hatvanas évek kedvenc színpadi 
anakronizmus-gegjeinek a kellé
kei sem (talán van, aki emlékszik 
még ezekre: a római centurio kar

Jancsó Miklós ehelyett hűséges 
maradt tavalyi irányváltásához, 
azaz a nagyívű tragikus metafo
ráktól való e lhűtlenedéshez. 
Újabb "blődli"-remeklésével — 
Anyád! a szúnyogok — keveseb
bet markol ugyan, mint az előző
vel (Nekem lámpást adott kezembe 
az úr Pesten) ám ennek komikum
töltetével jobban gazdálkodik. 
Már amennyiben ez egy csúfon- 
dáros kedvű ezredfordulós kül- 
telek i commedia deli arfe-kí- 
sérlettől elvárható. Egyébként ez 
a Jancsó-Hemádi-Grunwalsky- 
féle újabb szellemi hancúr már az 
első képsorokkal lebeszél arról, 
hogy megfogalmazódjék ben
nünk bármi eleve elvárható. Újra 
a Nekem lámpást adott...-ban be
vált antihős színészpárosra, Mu- 
csi Zoltánra és Scherer Péterre 
(Kapa és Pepe) lőcsöli az impro- 
vizálva-alakítás feladatát, csak 
közben talált a számukra egy re
mek partnemőt, Vasvári Emesét, 
aki itt a leápolt kartonruhás lusta 
élvetegségnek valóságos idolja 
— sose tudni, épp ki dugta meg 
Emesét. És egyáltalán semmit

» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
sem  leh e t tu d n i. A cím beli 
"Anyád!...", mint vélhető, egy fe
libe harapott trivialitás lehet; a 
szúnyogok viszont valóságosak, 
alighanem forgatás közben" csat
lakoztak a stábhoz, hogy aztán 
"cím"-szerephez jussanak. Na
gyapát, aki alig vénebb, mint az 
utódok, el kell tenni láb alól, 
hogy örökölni lehessen tőle. Mit 
is? Hamis pénzt — merthogy vi
lágéletében azt gyűjtött a bácsi; és 
ez köztudott. Mégis. Az érdekel
tek szép zöld almákba injekciós
tűvel m érget fecskendeznek, 
aztán aki harap belőlük, az vagy 
meghal, vagy nem, mert az al
m áknak csak a belőtt oldaluk 
mérgez. Persze akik meghalnak, 
azok később megint élnek, visz- 
szajámak fojtogatni, nem történt 
semmi baj. Jancsót öli a csúfság, 
szórakozik velünk; hol Claude 
Lévi-Strauss antropológiájából 
olvastat fel néhány passzust, hol 
leüzen a vászonról: méjg itt vagy
tok, nem unjátok...? 0  legalább 
tudomásul veszi, hogy a terem
ben néző is lehet.

Különben Jancsó is imád nyi
latkozni: "Én már nem tudok ki
lépni az utcára anélkül, hogy ne 
röhögnék"— mondja az egyik in
terjúban. Könnyű neki, monda
nánk . Szerencsére  ebből az 
"érzeményből" a 80 percnyi mo- 
züdő alatt belénk is sikerül vala
mit átplántálnia. Könnyű neki. 
Bár ki tudja. Hírlik, folytatni a- 
karja. Azt mindenesetre elhisz- 
szük róla: abbahagyni nem. Csak 
lehet, harmadszorra meg fognak 
kopni a Mucsi és a Scherer hado- 
vagegjei; a Kapa-féle műfeltépő- 
dések, a Pepe-féle sumák. Sebaj, 
ha a játék dmodorosodna, átlép 
m ajd  fö lö ttük , m in t hajdani 
csizmás, gyolcsinges hívei-ka- 
tonái fölött. Mindig kerül újabb 
csapat.

"A szabadság nemcsak etikai 
kategória" — ezt megint csak tőle 
vettük. Igazán? Sose hittük vol
na, ha nem ő mondja. Közben hu
nyorogta tja nekünk a Szabadság- 
szobrot, s az kőeres szemével re
ánk is kacsint.

Reménykedők
Az elmúlt évek filmtermésén 

végigsöprő "erőszakullám", rém
lik, tavaly tetőzött, de jutott belő
le idénre is.

Sas Tamás a Rosszfiúkat si
kerfilmnek szánta; hogy várako
zása teljesedik-é, majd elválik, a 
jól építkező történet újat nemigen 
hoz; kérdés, ki lesz rá a vevő. 
Drogszórás miatt lebukott jobb 
családból való srác nevelőinté
zetbe kerül; mielőbb be kell il
leszkednie, vagyis bele kell pü- 
fölődni a fiatalkorú bűnözők bel
ső hierarchiájának terrorisztikus 
rendjébe — egy sor ilyen börtön- 
film-sztereotípiával indul a me

se. Közben az intézetből kiszök- 
döső srácok balhéi frászban tart
ják a kisvárost, mire új igazgató 
érkezik. Az új ember "kemény 
fiú", nagyra lát, "koncepciózus". 
Betöri az intézeti bandát, majd 
maga kezdi edzeni, cselgáncsoz- 
ni tanítni őket, hogy neveltjeit ör- 
ző-védő misszióra — a város 
szolgálatában(I) — alkalmassá 
tegye. Ugyanis közelednek a vá
lasztások (helyhatósági?), az 
igazgató is indul, státuszt, hatal
mat akar, a cél érdekében tehát 
bizonyít, teljesít. Itt a történet le
áldozna, de, hogy mégse: a jám
bor srácot, akiről fennebb szól
tunk, a többiek agyonverik. A fő
verőt a cinkostársak feldobják, 
kocsi jön érte, őt melegebb lerbe 
viszik. Ilyesmik. Ahhoz képest, 
hogy ez zárt intézetben zajlik, 
elég sok a bészbolütő. A Rosszfi
úihoz a gengszterrapot Ganxsta 
Zolee szállította, s így lehet be- 
csődülnek a nézőtérre a rapsztár 
rajongói is.

Köpfler Tibor El Nino című 
filmjében meg főképp a melléje 
nyilatkozott szövegekben rejté
lyes áramlásról regél, mely állító
lag időjárást és kedélyáÚapotot 
borogatott föl anno dacumál; s 
hogy ezt a vetítővásznon most a 
frontérzékeny valóságnak is meg 
kéne szenvednie... Ebből itt any- 
nyi lesz, hogy a reklámfotós fő
szereplő kiszáll a rozoga kocsi
jából s a zöld mezőben eljátszik 
egy futó rosszullétet nekünk. Bár 
lehet, az efféle titokzathoz csak 
nekem nincsen megfelelő kana
lam. Mert egyébként hátha a tör
ténet aznapja reggelén ugyan
csak időjárási viszontagságok 
késztetésére indul a két jampi is 
bankrablani? Meg hátha a zsaruk 
is ugyanettől motiválta tva indul
nak közlekedési kihágókra va
dászni. Ki tudja, lehet. A foto
gráfus kocsijában aztán ott látni a 
fiatal feleséget meg a karonülő 
gyermeket, ők "egy úttal" kirán
dulnak is. Hogy aztán az ugyan
csak misztikusnak szánt aszófői 
romtemplom melletti csalitban a 
fiatal család, a két rabló, a zsaruk 
cselekm énybonyolítás orvén 
mindnyájan összekerüljenek. A 
rablók egyike árnyas fához bilin- 
cselődik, a rendőr a saját kocsijá
hoz, neki szegénynek nájlonsa- 
tyakot is húznak a fejére; a kicsi a 
templomrom elé terített pokró
con nyűgölődik, merthogy ő is 
rég elunta; közben fotósék kocsi
kulcsa elvész, keresik a fűben, 
mire a bokorból előkerül egy kur
va, pedig őt senki se keresi, de há 
már van, rendőr, rabló sorra kór
ja, ahogy a forgatókönyvben elő
írták nekik. Aztán a rablott pénzt 
elosztják, mindenkinek jut vagy 
tíz millió, s marad a jampiknak is. 
A kurva nem kap, pedig biztos jól 
fogna neki is. Csak az nem vilá
gos, hogy ezt az egészet miért

kellett ócska filozofálgatással, 
lelkiző tudálékkal fölereszteni. 
Jó, hogy utána vagyunk, s a kocsi 
a semmüyen zöld tájon gurul 
végre hazafele. Ráérősen, hogy 
80 percesre kerekedjék a mozi. 
Az El Nino ettől persze még nem 
kerül be az elmúlt 10 év 100 leg
jobb magyar filmje közé.

Huszonötéves korban nagy
játékfilmet rendezni nagyobb do
log, mint szonettkoszorút írni 
tizenötévesen. Az alább követke
ző két fiatal filmes ráadásul üres
járatokkal sem vatelinezte ki a 
moziidőt.

Mundruczó Koméi Nincsen 
nékem  vágyam  semmi cím ű 
filmjében a java fiatal szereplők 
szexuális kétéltűek; három férfi 
és egy nő játszva összehoz egy 
szerelmi négyszöget. A Nincsen 
nékem... gátlástalan nyíltsággal 
beszél érzelmi kiszolgáltatott
ságról, homoszexuális prostitú
cióról, lealázó zsarolásról — 
anélkül, hogy lemenne pornóba.

Közben persze a hatósági bán- 
(t)ásmód is terítékre kerül: ami
kor például az egyik buzi-prosti 
srác lebukik, vele olyan rendőr- 
nénik "szórakoznak", akiket a fi
úval szembeni szadizmusuk egy- 
m ás irán ti m eleg szerelem re 
gyújt... A film főhőseit a történet 
logikája valami furcsa termé
szetességgel tereli az erőszakos 
halál felé. Mundruczó Kornél a 
játékfilm zsűritől megkapta a leg
jobb elsőfilmesnek járó díjat.

Dyga Zsomborról, a másik hu
szonöt évesről, aki a Gyilkosok 
című filmet rendezte, bizonyára 
hallani fogunk még az elkövetke
ző években. Főhősei, Vanda és 
Vendel, krimiszenzációt hajhá- 
szó s szállító újságírópár, hu
szonévesen a "szakma" nagyme
női. A tizenhat emberölés, eleinte 
úgy tűnik, nem tart egymással 
rokonságot, aztán mintha mégis 
sorozatgyilkosság jelei m utat
koznának (ezekhez persze a ren
dőrség hozzá se bűzöl). Rendre 
kiderül, "a témát" s hozzá a hul
lákat a két fiatal maga "állítja elő". 
Dyga hozzáteker a történet fő 
sodrához egy plusz cselekmény- 
szálat is, valami dráma-írhatnám 
polgárról, Vendel anyjának sze

retőjéről, aki saját szakállára nyo
moz a tettesek után, ám ez a film
ben inkább figyelem-elakasztó 
rejtélyeskedésnek sikeredik, na és 
a végén három halottat hozzáad 
még a bő tucatnyihoz — soron kí
vül.

A Gyilkosok mégsem egy mi- 
esnapi thriller, mégpedig a Ven
delt és Vandát alakító Schmied 
Zoltánnak és Bognár Annának 
köszönhetően, akik a nézőben 
pillanatig sem hagynak kétséget 
afelől, hogy számukra az ember
ölés technikai kérdés, "szakmai" 
kihívásra adott válasz csupán. 
N yom uk sincs itt szociológiai 
vonzatoknak, sem ún. érzelmi re
agálásoknak; és semmi olyas ref
lexió, hogy ímé, mik vagyunk, s 
jé, mivel foglalkozunk. Es nincs 
m oralizá ló  "környezet" sem, 
amelynek a látottakról ítélkeznie 
— vagy azokhoz egyáltalán vi
szonyulnia — lehetne, kellene.

Vanda és Vendel "munka köz
ben" gesztusnyelven érintkez

nek; a 90-ből minössze 13 perc 
pereg le úgy, hogy emberi szót 
hallani. A film normáltempóban 
indul, majd ritmusa egyre foko
zódik, hogy végül már úgy szök- 
dössék a kamera, mintha rövid 
videoklipekhez falná a sztorit

A bennfentesek szerint a 31. 
szemlén bemutatott filmek közül 
a Dygáé került a legkevesebb 
pénzbe, a független rendező tá
mogatói, barátai állítólag mind
össze két millió forintot tudtak 
összedobni, hogy a Gyilkosok el
készülhessen ("gyártó/p.c. MI- 
ÉSABARÁTAINK").

Ezen a filmszemlén mutatták 
be m inden idők "legdrágább" 
filmjét is, Szabó István A napfény 
íze című alkotását, melynek árá
ból bizonyára több m int ezer 
olyan thrillert le lehetne forgatni 
mint a Gyilkosok, de talán a Jancsó 
Miklós Anyád!...-ja is beleférne 
százszor Szabó szuperprodukci
ójának költségvetésébe.

Na de itt azt hiszem illetlen
ség, sőt rossz vicc bármiféle vi- 
szonyítgatás, összehasonlítás: A 
napfény ize ugyanis tipikus globa
lizációkori vállalkozás. (Erről 
majd legközelebb.)
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Ma egy olyan időben élünk, melyben fantasztikus 
agykutatással foglalkozni. A m odem  technológia olyan 
eszközöket adott kezünkbe, melyek a m űködő (emberi) 
agyat élő képekben képesek elénk varázsolni — mondja 
Nancy Andreasen, az Iowai Egyetem pszichiátriapro
fesszora. Andreasen, aki az am szterdam i egyetemen az 
"Anatómiai lecke" sorozat 1997-es előadását tartja, így 
folytatja: évszázadokon át m eg kellett elégednünk az agy 
halál u táni tanulm ányozásával, ahogy azt Rembrandt 
híres fesménye, a Deyman professzor anatómiai leckéje már 
1656-ban elénk tárta. A Hollandiában kivégzett gonosz
tevő agyát a következő századokban névtelen avagy ne
ves személyek, m int például Lenin és Einstein, agyának 
tanulm ányozása követte. M inden megfigyelésből újat és 
újabbat tanultunk: m inden egyes egyednek agya nem 
csak m űködésileg, hanem  formailag is különböző, bár
m ennyire m inimális is a különbség. Azt viszont nem  volt 
képes az agytudom ány alapos anatóm iai tanulmányozás 
u tán  a formai jellegzetességekből megm ondani, hogy 
Lenin m iért lett a forradalm ár Lenin, s Einstein az utolér
hetetlen fizikus Einstein. Több m int negyven év agykuta
tási tapasztalat alapján Nancy Andreasennel teljesen 
egyetértek. (...) Az emberiség egyik alapvető kérdése: 
hogyan gondolkozunk, érzékelünk és viselkedünk? A 
görög filozófusok óta rendszeresen felvetődött ez a kér
dés, de a válasz hosszan váratott magára. Látható bete
kintés az élő emberi agy m űködésébe azonban csak egy 
jelensége a jelen idegtudom ányának. Az a tény, hogy a 
zárt elm eosztályok gyakorlatilag eltűntek az ezredfordu
lói társadalom  intézményei közül, az elmúlt egy-két év
tized idegrendszeri alap- és gyógyszerkutatás ered
ménye. (...)

Lélek, tudat, intelligencia olyan fogalmak, melyek 
szinte szentként voltak tisztelve századokon keresztül. E 
fogalm akat nemcsak a vallások védték, hanem  a tudo
m ányok is, m int a filozófia, a pszichológia és a szocioló
gia. A fogalm ak tabukén t szerepeltek  a term észet- 
tudom ányok szám ára is, beleértve az orvostudom ányt, s 
ezen belül az elmegyógyászatot. Bár ezen fogalmak hát
terét neves és névtelen tudósok hosszú sora igyekezett 
felderíteni, a törekvések nem  vezettek sok sikerre. Bár az 
újítóként fellépőket nem  szükségszerűen feszítették ke
resztre vagy vetették máglyára, egzisztenciális problé
m ák  elkerülhetetlenül felléptek a m últba s egyszer- 
m ásszor a jelenben is. (...)

A biológiai em ber m eglepően nem  fért be a kom m u
nista ideológia új igaz emberének bőrébe. (...) Az idegé- 
lettanász Ivan Petro vies Pavlov dinam ikus hagyatékából 
a Sztálinhoz hű  "tudósok" dogm át alakítottak ki. (...) 
Wilson új szintézise neo-darwiniánus alapokon az em
bert, illetve az emberi társadalm at "biologizálja". Szocio- 
biológiai nézőpont alapján W ilson 25%-ban látja az 
em bert biolgóiai társas lénynek, s 75%-ot engedményez 
a kulturális embernek. Sokak szerint az egynegyed rész 
biológia is túl sok. A m arxizm ussal és maoizmussal ko- 
kettáló nyutati értelm iség élesen tám adta Wilsont m int a 
kapitalizm us genetikus szükségszerűségét bizonyígató 
ideológust. Biológiailag alkalm azott fogalmakat, m int a 
szervezet szám ára szükséges energetikai és anyagcsere
befektetéseket a m arxisták közgazdaságilag és ideológia
ilag értelmezték. (...)

BOHUS BÉLA Lélek a lombikban: a tudat és az 
intelligencia új évezrede (részletek)

—  IO&EX

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 25.
John CAGE — a feltaláló

1912-ben született a modem 
zene legeredetibb egyénisége, az 
a John CAGE, aki majd minden 
későbbi zeneújítónak ősforrásul 
szolgált. Még a vele kortárs Lu- 
toslavski is az Ő hatására változ
tatott addigi alkotói beállítottsá
gán. Nagy hatásának titka, hogy 
egész életműve, nevének jelen
tésével szöges ellentétben (cage 
— kalitka) a legnagyobb szelle
mi-alkotói nyitottság jegyében 
keletkezett. Cage alkotói hitvallá
sa a nyíltan bevallott eredetiség-ke
resés: "P am d evo ted  to the 
principle of originality,... Not ori
ginality in the egoistic sense,... — 
aligha kell "lefordítani" szavait, 
önmagukért beszélnek. Űzte, haj
szolta, néha erőltette az EREDE
TISÉGET, ... m ert úgy érezte, 
hogy életprincípium, a dolgok 
természetéből, az állandó válto
zásból fakadó szükséges jelenség 
az ÚJ felfedezése. Mert tudta, val
lotta: a zeneszerző FELFEDEZŐ a 
szó igazi értemében.

Születése dátum át tekintve 
Brittent, Lutoslavski elé kellett 
volna helyezzük sorozatunkban, 
de újdonság mivoltát tekintve 
harminc évvel előzte meg korát. 
Korán érkezett és így vezéregyé
nisége lehetett a harmincasok 
nemzedékének. Első, nagy feltű
nést keltő műveivel 1942 körül je
lentkezik az amerikai zenei élet
ben. A harmincasok zeneszerzői 
ekkor még elemi és középiskolai 
tanulm ányaikat folytatták. Az 
Imaginary landscape c. Cage-soro
zat első darabjai ekkor keltenek 
izgalmat. A zenei hangokon kívü
li hangzó világ beépítése a MU
ZSIKÁBA végérvényesen betört a 
20. század művészetébe, a Living 
Room Music (1940) minden olyan 
"ütő-csúszkáló-dörzsölő-recse- 
gő-nyikorgó" hangot felhasznál, 
ami egy lakószobában "fellelhe
tő". Képzeljük el magunknak, 
hogy abban a szobában ahol la
kunk milyen hangokat tudunk 
"kicsiholni" a minket körülvevő 
tárgyakból a papírzörgéstől a 
székrecsegésen át a kilincscsatta- 
násig, és máris előttünk áll a Ca- 
ge-i hang zásk ész le t, ehhez 
vegyünk egy beszélgető kvártet-
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tét — úgy ahogyan az otthon szo
kásos mama-papa-gyerekek kö
zött, és megtaláltuk azt a zenei 
formációt, amihez hasonlót Cage 
is felhasznál a Living Room zené
jében. A Third Construction Metal 
a maga mindenféle fémes hang
zást összeötvöző újításával ezt az 
utat folytatja 1941-ben. Ezek után 
aligha okozhat meglepetést az 
1951-ben alkotott Imaginary Land
scape négyes szám ú darab ja , 
amely 12 rádió vevőkészülékre, 
mint szokatlan hangforrásra ala
poz. A Vater Music 1952-ből a víz 
különböző hanghatásait használ
ja hanganyagul. Ej, gondoljunk 
csak arra, hogy a fürdőszobánk
ban csepegő csapok milyen fan
tasztikus ZENET nyújthatnának 
nekünk, ha nem haragudnánk rá
juk oly nagyon!

Cage megállíthatatlan volt a 
hangforrások megújításában. A 
p reparált zongora használata 
egyik legelső művében, az 1938- 
ban keletkezett Bacchanale, hat
perces, tánckísérő darabjában 
jelenik meg. Az új zongorahang
zás kezdetben nem keltett általá
nos lelkesedést. A jóindulatúbb 
kritikusok úgy vélték, hogy "one- 
man jazz band" — egyszemélyes 
jazz-zenakar. Mások öreg, lehan
golt, ócska zongorának hallották 
az újszülöttet. Még ma is megosz
lanak a vélemények róla: vajon 
érdemes-e egyáltalán kificamíta
ni azt a nemes instrumentumot, 
amire olyan csodálatos műveket 
írtak immár 250-nél is több éve?!

Cage, mégis'., Zongoraversenyt 
is írt zenekari kísérettel 1958-ban. 
Egyik legigényesebb m űve — 
egyesek szerint. Mások a legszét- 
szórtabb formaépítkezésű, végte
len szabadságú, kom pozíciós 
furcsaságnak tartják. Nem csoda! 
Hiszen nincs is a műnek vezér
könyve. Minden hangszeres kü
lön kapja a maga zenei anyagát, a 
karmester dönti el, hogy ki, mi
kor, mit és mennyit játszik el eb
ből, beleértve a zongoraszólistát 
is. Lehet tetszés szerinti időtarta
m ú és hangszeres összeállítású 
kam arazene darab, szimfónia 
vagy éppenséggel zongoraver
seny. Az 1962-es Atlas Edipiticalis 
zenekarra és elektronikus hang
szerekre a szerző régi, elektorini- 
kus kísérleteinek a kiteljesítése: 
"Live' electronic music"". Cage 
ezúttal is új hangzó területeket 
akart meghódítani a zene számá
ra. A Cage-i hangzó gyűjtemény 
óriásira bővült az idők folyamán. 
Százak léptek az őáltala megkez
dett útra. Bővítették, folytatták a 
felfedezések sorát, de a kezde
ményezés érdeme a GAGE-é.

TERÉNYI EDE
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A  marosvásárhelyi Mentor kiadásában 
megjelent Király László Kék farkasok című 
regénye. (Második kiadás)

A  Utó  2-es szám ának tartalmából: 
Egyed Emese, Gömöri György, Pintér La
jos, Szabó György, Molnár Vilmos, Nagy 
Attila versei. Prózai írást közöl Zsidó Fe
renc (Jómagam és egyéb állatfajták), Gergely 
Tamás (A Dunánál; A castrupi vécé; Hogyan 
kötik a pionírnyakkendőt; Pártvonalon; Ná 
Práhu), Makkai Bence (A ház; Mennybeme
netel; Kocsmai sztori). A  Penna Históriáéban 
Gagyi József Szobor bajlátta városban című 
írása. A  Kis Urai antológiában Bogdán László 
A kellemetlen szemtanú, avagy egy költő 
Auschwitzból dm  alatt előszavazza Tadeusz 
Borowski A megvetés kora; Dal; Emlékmű; 
Uger-bölcsődal; Gonosz bölcsődal; Auschwitz 
napfénye; A demokrácia adományai; Az ember 
újjászületése; Halott költők; Emlékkönyvbe 
(Spiró György fordításai) dm ű versdt. A 
Szemlében BaUa Bálint, Vallasek Júlia és Ba
lázs Imre József írásai.

'Esszépályázat. "Nem kétséges, hogy itt

Erdélyben is meg akarunk újulni." (Tamási 
Áron) Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapít
vány esszépályázatot hirdet, amelynek 
alapgondolata Tamási Áron fenti sora, és 
arra ad választ: "Milyen értékeket örökít át 
az erdélyi magyar irodalom az új évezred
be." A pályamunkák terjedelme nem halad
hatja meg a 30 gépelt oldalt, beküldési 
határidő: 2000. szeptember 30. A legjobb 
három írás díja: I. díj 5000000 lej; II. díj 
4000000 lej; III. díj: 3000000 lej. A díjak át
adására 2000. november 25-én, a hetvené
ves írókat is köszöntő ünnepségen kerül 
sor. Cím: Erdély Magyar Irodalmáért Alapít
vány, 4150 Székelyudvarhely, Szabadság 
tér 5.

A  Kortárs 3. számában közli Vári Attila 
Cselédfarsang dm ű regényének II., befejező 
részét. Verset közöl egyebek mellett Páll 
Lajos és Lászlóffy Aladár. Tanulmányt je
gyez Elek Tibor ("Az méltó csak az ember
hez..." — Székely János történelmi drámái a 
hetvenes-nyolcvanas években) és Egyed Péter 
(A tiszta kijelentés filozófusa — Bretter 
György: Afelőrlődés logikája).

Kossuth-díjban részesült többek közt 
Gergdy Ágnes, Nagy Gáspár, Görömbei

András. Az idei babérkoszorúsok Dobai 
Péter és Gion Nándor a Munkácsy Mihály 
díjas Deák Ferenc és Verő Ágoston. A József 
Attila-díjasok sorából: Balia D. Károly, Czi- 
gány Lóránt és Nagy Pál.

A z Apostrof és a Korunk m árdus 2-án 
Kisebbség és kultúra tematikával közösen 
szervezett értekezletet a kolozsvári Művé
szeti Múzeum (Bánffy-palota) Tonitza Ter
mében a Romániai Nyűt Társadalomért 
Alapítvány anyagi támogatásával.

Milctóssy Gábor és növendékei címmel a 
vásárhelyi Kultúrpalotában nyűt kiállítás 
Simon Endre festőművész rendezésében, 
melyet Murádin Jenő művészettörténész 
nyitott meg.

A z oklahomai egyetem, Warld Litera
ture Today dm ű folyóiratában Kántor Lajos: 
Erdélyi saskerék. Szabédi Uszló és a történelem 
dm ű kötetét Gömöri György Cambridge-i 
egyetemi tanár, költő ismertette.

E g y sz e r ű  é n e k
Rejtvényünkben Váci Mihály versének 

két sorát idézzük.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 

(zárt betűk: K, B, A, A, P). 15. Szereplő 
Shakespeare A vihar c. művében. 16. 
Finn nemzeti eposz. 17. Orbán József. 
18. Székely-... Kodály Zoltán műve. 19. 
Vüágtalan. 20. loan Slavid-regény. 21. 
Állatkert. 22. Szigligeti személyneve. 
23. Nagyon kis értékű pénz. 25. Szilíd- 
um. 26. ...Sand, Verne tizenötéves kapi
tánya. 27. Kötőszó. 28. Sí-..., téli 
tömegsport rendezvény. 30. ...gén, élő 
anyagból származó. 32. ÖH. 33. Bel..., 
villa Los Angelesben, ebben gyűkolták 
meg Sharon Tate filmszínésznőt. 34. 
Ezer kg. 36. O..., orosz titkosszolgálat a 
múlt században. 38. Ilyen munkás a 
dokker. 41. ízletes sertéshús. 43. Franda 
naturalista író, fordítva. 44. Két szó: 
szalad; női becenév. 46. Kálium és neon 
vegyjele. 47. Mozaik-darab! 48. Tata 
központja! 49. Hazai bányaváros. 50. 
Román személyes névmás. 51. Hiteget. 
52. Csen. 54. Asztádum és urán vegyje
le. 55. Magyarországi hegység. 57. Téli 
sporteszköz. 58. Germán istenség. 60. 
Szilárd halmazállapotból cseppfolyós 
halmazállapotba megy át. 62. Karám.
63. Karácsony Benő "oldala". 65. A desz
karögzítő. 67. Latin kötőszó. 68. Kéve 
egynemű hangzói. 69. Építőanyag, név
elővel. 70. Ismert m agyar énekesnő 
névbetűi. 72. Kiejtett kétjegyű mással
hangzó. 74. ...-leng. 76. Zágoni Éva. 77. 
Küzdelem. 79. Attila névváltozata. 81.

Ipari növény. 82. Lutédum. 83. Ügy. 85. 
Hajszín. 87. Afrikai ország. 91. Vízben 
nem oldódó vegyületek. 92. Fonetikus 
mássalhangzó.

FÜGGŐLEGES: 2. Tisztviselő-mun
kahely. 3. Latin elöljáró (nélkül). 4. Fér
finév, több pápa neve. 5. Francia 
személyes névmás. 6. Szándék. 7. Fém
ipari szakmunkás. 8. Nem valódi. 9. Pe
tőfi tábo rnoka. 10. ...-ú jváros, 
máramarosi tdepülés. 11. Tenger Kuba 
partjainál. 12. Oxigén és lantán vegyje- 
íe. 13. Ciprus fővárosának határai! 14. 
Állattársulás. 15. Az idézet második sora 
(zárt betűk: É, I, Á, Z). 19. Seben kelet
kezik. 21. Szív-belső! 23. Függöny né
met eredetű szóval. 24. Hang, románul.
26. Női név. 28. M dy időtől fogva? 29. 
Mindenek! 31. Jód és hidrogén vegyjele.
33. Női alak a festő vásznán. 35. Abban 
az időben. 37. Állat "vánkos". 39. Mág
lyahalál. 40. Tanító. 42. Női név. 45. Ér
vényteleníteni, románul. 50. Őrizett. 51. 
Ásóval fellazított (föld). 53. A csutora is 
eleme. 55. VÁZ. 56. Mezőgazdasági esz
köz. 59. Neves írónő névbetűi (Szidi). 
61. Vas "törmdék". 64. Fában perceg. 66. 
Pázsit. 68. ...madár, Tamási Áron szín
műve. 71. A Noszty fiú... Tóth Marival. 
73. Vágófdület. 75. A Romániai Magyar 
Szó lapelődje. 77. ...Dani, Móricz-sze- 
replő. 78. A  keskeny csík. 79. ...-alkohol, 
borszesz. 80. ...a Bois-ban, Ady Endre 
verse. 82. Hagyma, oroszul. 84. Román 
férfinév. 86. Szekér-elem. 88. Baku köz
pontjában áll. 89. Imreh Lenke. 90. Latin 
kettős magánhangzó. 91. Személyes 
névmás.
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