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Molnár C. Pál: A Szent Család (1932)

LÁSZLÓFFY ALADÁR

A Glaukon-csoport
Karácsonyt küldj a nemzetekre! — 

valami effélét gondolnak el a más-más 
hit- és érzelemvilág bűvöletében élő mil- 
liárdok. Itt áll az emberiség, összefonód
va, apák, fiák és kígyók, más képletek 
szerint Évák, Ádámok és kígyók. A kígyó 
minden osztás szerint ott van. Lehet, 
hogy ő maga az osztás: délkörök gumi
tömlője a kígyó, északról délre, keletről 
nyugatra befutja, bevonalazza, beszövi 
életterünket, azt, ami pedig oszthatatlan, 
bizonyítja a többezer éves emberi kultú
ra, s időnként szorosabban, időnként po- 
étikusabban egymáshoz szorít bennün
ket. Milyen szépen simulnak egymáshoz 
a gumiszalag szorításában a kékhasú, 
zöldhasú bankjegyek. Milyen keserve
sen birkózva, tiltakozva, taszítva, szaba
dulni akarván tépdesik magukról a 
kígyóság gumipántjait a kényszerhely
zetek áldozatai. Rövidlátó emberiséghez 
a kedves, vonagló Glaukon-csoport. így 
fogunk nemsokára átgurulni a tatami 
másik térfelére, az új évezred területére? 
Anélkül, hogy bármit sikerült volna ki
bogozni, megoldani a nagy, az ünnepé
lyesnek is felfogható alkalomból? A 
Glaukon-csoport: ezek az önámító, önbe
csapó sültgalambvárók, olyan rövidlátó- 
ak vagyunk, hogy nem látjuk az ana
lógiákat. Új karácsony, új év, új sors és a 
KI TEHET RÓLA régi hdyzetek öröksé
ge, örökléte. Önmagunk kígyónyelve ke
veredik a pontosan panaszkodó és  
hitekben hozsannázó kórusokba. De 
azért csak küld, küld folyton új kará
csonyt a nemzetekre!

EGYED EMESE

Hívogató
A  re m é n y  n eve  á ld o t t .  
A z  é l e t  n e v e  á ld á s .
A  b iz o n y s á g  e g y e tle n  
m a  s z ü l e t e t t  k iá l tá s .

A z  á r v á k  tá r s ra  le ln e k . 
A  s z o r o n g o k  erőre.

S zem b e n é zn ek  a  c sö n d d e l. 
N em  té rn e k  k i e lő le .

V alaha  lá n y o k  v o l ta k .
M a  h a jló  k a rú  fű ze k .  
F iú g yerm ek ek  v o l ta k .
M a  g y e r e k g o n d o t ű zn ek .

E m le g e tik  a  já s z la t .
Ú j r a g y o g á s t  k ív á n n a k .  
R in g a tjá k  k is d e d  á lm u k .  
P ih e n j m eg , K r is z tu s , n á lu k .

•  FALINAPTÁR
• Karácsony a névnapokban
• Arany László: A délibábok hóse
•  Bogdán László: Vigadjunk tehát
• Szócs István tanulmánya
• SERÉNY MÚMIA

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, MUNKATÁRSAINAK 
ÉS TÁMOGATÓINAK A HELIKON



HELIKON

"DECEMBERT HORDOZ MÁR MAGÁN MINDEN EMBER"
Karácsony a névnapokban
M ormolnak szelei a fagyos északnak,

A zsindelyre vastag  jégcsapokat raknak;
Ellepik a fö ldet sűrű fergeteggel,

A fo lyóvizeket m egkötik hideggel,
M ellyeket őszítnek a havak és derek,

A z  öreg tél fején villogó púderek.
Zúzm arázos a Bak csillám ló szakálla,

Csörög a jég m ia tt minden szőri-szála.
Vége felé járván a fagyos december,
Décembert hordoz már magán minden ember.

Szellős volna nagyon az ing s a papucs ma,
Bezzeg becsbe is van a bunda s a kucsma

— írja Csokonai, s jó is bizony ilyenkor névnapozni a meleg 
szobában.

Arany János ugyan Péterről és Pálról írja, hogy "tudjuk, nyár
ban, /  Összeférnek a naptárban" — de ez a télben elmondható 
Istvánról és Jánosról is: ha nem is egyazon napra esnek, mint a 
júniusi Péter-Pál, de közvetlenül egymás mellett állnak: az Istvá
nok december 26-án, vagyis Karácsony második napján, a Jáno
sok pedig 27-én várják köszöntőiket.

S habár a szólásmondás azt tartja, hogy "az Isten is János" a 
statisztika szerint mégis az Istvánok vannak többségben.

Honnan ez a nagy népszerűség? Már maga az is közrejátsz
hatott itt, hogy karácsonyra esik a névnap, s ráadásul a név első 
viselői sem voltak akárkik: nálunk az országalapító Szent István 
király viselte, de ő is már — az egykori Vajk — a bibliai István 
protomártírról (azaz "első vértanú"-ról) kapta nevét, akit Az 
Apostolok Cselekedetei szerint hite miatt megköveztek. Különö
sen Nyugat-Európában közkedvelt népi szent István vértanú: őt 
tartják a lovak és a kocsisok védőszentjének. (Ez föltehetőleg 
germán mitológiai elemekre vezethető vissza.) Ünnepén, decem
ber 26-án bort szoktak szentelni: a lótartó gazdák ilyenkor lova
ikból karcolással vért eresztenek, hogy egész évben egészségesek 
s jó futók legyenek. A lányok éjféltájt olyan vízben mosdanak 
meg, amelyben piros alma van, hogy arcuk szép sima és piros 
legyen. A legények a karácsonyi mise után együttesen járnak 
"istvánolni": István nevű gazdáikat felköszönteni.

Különben maga a név görög eredetű, ahol a Sztephanosz szó 
szerint azt jelenti: 'virágkoszorú', 'korona'. Tudta ezt már Ilosvai 
Selymes Péter is, ezt írván verses névmagyarázatában, megtold
va intelmeivel (amelyekben az islóg jelentése: Temezdísz', "flit
ter"):

A z Istentől néked István szép ékes koronád,
Ékesítsed fejedbéli küldett szép koronát,
U tálatos ki rútítja Isten koszoróját,
A z  hivatal néked, István, szép islógos pártád.

Fl am and minia túrafestő, XV. század

Akárcsak az Erzsébetnek, ennek is számos alakváltozata, be
céző alakja él, pl. az Istók, a Pisti, a Pityu, a Petya, sőt a Csépán. Ne 
lepődjünk meg rajta: Kazinczynak volt egy dunántúli levelező- 
társa, távolról atyjafia: Csépán István. Nos, a Csépán pontosan 
megfelelője az Istvánnak, vagyis akár "dupla Istvánénak is lehe
tett volna nevezni az illetőt. (...)

A mi karácsony szavunkban hajlamosak vagyunk Krisztus 
vagy a kereszt nevét fölfedezni, pedig nincs velük kapcsolatban: 
az ősszláv korcsuny (amelyből a bolgár kracsún, szlovák Kracún, 
régi orosz korocsony stb. lett) szó szerint azt jelentette: Tépő, 
átlépő' — s arra a fordulónapra, a téli napfordulóra utalt, amely 
december 21-én, karácsony táján következik be (ekkor Tép á t  új 
szakaszába a Nap s vele a természet).

Az Édenkertben azonban, ahol a bibliai történet szerint Ádám 
apánk és Éva anyánk élt, az évszakok váltakozásának, a napfor
dulóknak nem volt még szerepük, csak jóval teremtésük után, 
amelyet a népszerű Száz és négy válogatott bibliai históriákban így 
adott elő Fodor Pál a XVIII. század derekán: "Midőn az Isten 
egyéb dolgoknak teremtését elvégezte volna, így szólla: Teremt
sünk Embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Ezután 
teremte az Isten két Embert, egy Férjfiat és egy Aszszonyi állatot. 
A Férjfiat nevezte az Isten Ádámnak; az aszszonyi-állat pedig a 
maga Férjétől Évának neveztetett. Elsőben formálta Isten a Férj
fiat a földnek porából, és lehellette az ő orrába életnek lehelletét. 
Midőn Ádám már megvólt, monda az Isten: Nem jó az Embernek 
egyedül lenni, szerzek nékie segítőt, ki őelőtte légyen. Ezután 
ki-vévé a Férjfiúnak egy oldala tetemét, midőn az alunnék, és 
hússal tölté bé annak helyét. Azt a tsontot pedig építé az Úristen 
Aszszonyi állattá és vivé azt Ádámhoz. Akkor monda Adám: Ez 
az én tsontomból való tsont, és az én testemből való test. Azután 
szerzetté az Isten a szent Házasságot, és megáldá az elsőpár 
embert ezekkel az igékkel: Gyümöltsözzetek és sokasodjatok, és 
töltsétek bé a földet, és hajtsátok azt birodalmatok alá: és ural
kodjatok a tengernek halain és az égnek madarain, és a földön 
tsúszó-mászó minden állatokon."

Egy századdal később a magyarkodó, délibábos szófejtés 
meg is oldotta a kérdést, az Ádám és az Éva név eredetét: mind
ketten született magyarok voltak, egymással magyarul szóltak a 
Paradicsomban, hiszen a nevük *is úgy keletkezett, hogy Ádám 
ada a tiltott gyümölcsből asszonytársának, Éva pedig eve belőle. 
(Igaz, hogy a Biblia szerint a sorrend éppen fordítva volt: Éva 
szakított gyümölcsöt a tiltott fáról s ada belőle Ádámnak, aki eve 
is abból, s a torkán akadt almától támadt gégéjében az Ádámcsut
ka, s ezt az örökséget akarva-akaratlan most már mi is viseljük.)

A nem délibábos nyelvtudománynak annál több gondot oko
zott a két név megfejtése. A Biblia csak Éva nevére vonatkozóan 
ad némi támpontot; ott ugyanis Ádámtól kapta neje az Éva 
nevet, "mivelhogy ő lett az anyja minden élőnek". Az Éva eredeti 
alakja a héberben Hawa volt, ebből lett a görög nyelvű bibliafor
dításban Eua, majd tovább a latinban Éva. A  héber Hawa az 'élet' 
jelentésű haja szóval csakugyan egyeztethető, ezt jelenti: 'élet', 
'életadó (nő)'. (Más magyarázat szerint a sumér ama szó rejlik 
benne, amely 'anyá'-t jelentett.)

Ádám nevét legtöbben a sumerból magyarázzák, ahol az ad
oma azt jelentette 'atyám'. Az Ádám névről bölcsebbet Ilosvai 
Selymes Péter sem tudott mondani, mint ezt:

Ádám földből vétethetett, ő  maga is tudja,
Földdé ismég változandó, a z t bizonyai vallja...

Megjegyzendő, hogy a Bibliában az "Ádám" nem személynév, 
csupán 'ember' jelentésű közszóként fordul elő, s hasonló a 
helyzet az Évával is; ez sem fordul elő személynévként a Bibliá
ban, csak a kereszténység elterjedésekor kezdték női névként 
használni, s ma egyik legkapósabb női nevünk. Az Evelin az Éva 
francia, illetve angol továbbképzése. (Az Evelinek s az Evelinák 
egyaránt május 26-án tartják névnapjukat.)

R ész le tek  S z ilá g y i Ferenc: Sokféle neveknek magyarázatja c. 
k ö n y v é b ő l (B udap est, R T V -M inerva, 1986)
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Boldog új esztendőt!

JANUÁR
1 PÉNTEK Újév
2 SZOMBAT Ábel, Ákos

3 VASÁRNAP Benjámin
4 HÉTFŐ Angéla, Éva
5 KEDD Simeon, Árpád
6 SZERDA Gáspár, Meny

hért, Boldizsár
7 CSÜTÖRTÖK Attila, Etele
8 PÉNTEK Szörény, Artúr
9 SZOMBAT Marcell
10 VASÁRNAP Vilmos

11 HÉTFŐ Ágota, Baltazár
12 KEDD Emi
13 SZERDA Veronika
14 CSÜTÖRTÖK Bódog
15PENTEK Loránd, Aurél,
16 SZOMBAT Gusztáv
17 VASÁRNAP Antal

18 HÉTFŐ Piroska
19 KEDD Sára
20 SZERDA Sebestyén
21 CSÜTÖRTÖK Ágnes
22PENTEK Vince, Alfonz
23 SZOMBAT Zelma, Artúr
24 VASÁRNAP Erik, Márton

25 HÉTFŐ Pál, Saul
26 KEDD Vanda, Paula
27 SZERDA Angelika, Zsolt
28 CSÜTÖRTÖK Károly
29PENTEK Adél, Emőke
30 SZOMBAT Noémi, Gellért
31 VASÁRNAP Marcella

FEBRUÁR
1 HÉTFŐ Ignác, Efrain
2 KEDD Karolina, Ap
3 SZERDA Balázs, Nimi
4 CSÜTÖRTÖK Ráhel, Andre
5 PÉNTEK Ágota, Richá
6 SZOMBAT Dorottya, Dt
7 VASÁRNAP Tódor

8 HÉTFŐ Aranka
9 KEDD Abigél
10 SZERDA Elvira
11 CSÜTÖRTÖK Dezső, Adolf
12 PÉNTEK Lídia, Lilla
13 SZOMBAT Ella, Fruzsin
14 VASÁRNAP Bálint

15 HÉTFŐ Levente, Költ
16 KEDD Julianna, Sai
17 SZERDA Álmos, Done
18 CSÜTÖRTÖK Konrád, Ellá
19 PÉNTEK Zsuzsanna,
20 SZOMBAT Aladár, Zelir
21 VASÁRNAP Eleonóra

22 HÉTFŐ Gerzson
23 KEDD Szemere, Alj
24 SZERDA Mátyás
25 CSÜTÖRTÖK Géza
26 PÉNTEK Dénes, Ediru
27 SZOMBAT Ákos
28 VASÁRNAP Elemér

JÚLIUS
1 CSÜTÖRTÖK Annamária
2 PÉNTEK Ottó
3 SZOMBAT Kornél, Soma
4 VASÁRNAP Berta

5 HÉTFŐ Emese, Sarolta
6 KEDD Melitta
7 SZERDA Donit
8 CSÜTÖRTÖK Teréz, Ellák
9PENTEK Ruth, Vera
10 SZOMBAT Amália, Melina
11 VASÁRNAP Lilla, Nóra

12 HÉTFŐ Izabella
13 KEDD Jenő
14 SZERDA Örs, Ulrik
15 CSÜTÖRTÖK Henrik,
16 PÉNTEK Enikő, Ruth
17 SZOMBAT Elek
18 VASÁRNAP Frigyes, Cecília

19 HÉTFŐ Emília, Alfréd
20 KEDD Illés, Éliás
21 SZERDA Dániel, Helén
22 CSÜTÖRTÖK Magda
23 PÉNTEK Lenke
24 SZOMBAT Kinga
25 VASÁRNAP Jákob

26 HÉTFŐ Anna, Panna
27 KEDD Olga, Györk
28 SZERDA Szabolcs, Ince
29 CSÜTÖRTÖK Márta, Bea
30 PÉNTEK Judit, Jutta
31 SZOMBAT Oszkár, Heléna

AUGUSZTUS
1 VASÁRNAP Péter, Boglárka

2 HÉTFŐ Lehel
3 KEDD Hermina
4 SZERDA Domokos
5 CSÜTÖRTÖK Zita, Krisztina
6 PÉNTEK Berta
7 SZOMBAT Ibolya
8 VASÁRNAP László

9 HÉTFŐ Ernőd
10 KEDD Lőrinc, Lóránt
11 SZERDA Tibor, Zsuzsa
12 CSÜTÖRTÖK Klára
13 PÉNTEK Csongor
14 SZOMBAT özsä>, Mikeás
15 VASÁRNAP Mária

16 HÉTFŐ Ábrahám,
17 KEDD Anasztáz
18 SZERDA Ilona
19 CSÜTÖRTÖK Huba
20 PÉNTEK István
21 SZOMBAT Sámuel, Hajna
22 VASÁRNAP Mirjam

23 HÉTFŐ Farkas
24 KEDD Bertalan, Bártól
25 SZERDA Lajos
26 CSÜTÖRTÖK Endre, Rita
27 PÉNTEK Gergely
28 SZOMBAT Ágoston, Mózes
29 VASÁRNAP János

30 HÉTFŐ Rózsa, Róza
31 KEDD Erika, Bella

SZEPTEMBER
1 SZERDA Egyed, Egon
2 CSÜTÖRTÖK Rebeka, Teodóra
3 PÉNTEK Hilda, Szende
4 SZOMBAT Rozália
5 VASÁRNAP Lőrinc, Viktor

6 HÉTFŐ Zakariás, Ida
7 KEDD Regina, Ivor
8 SZERDA Mária, Adrienn
9 CSÜTÖRTÖK Ádám
10 PÉNTEK Ákos, Hunor
11 SZOMBAT Jácint
12 VASÁRNAP Mária, Ibolya

13 HÉTFŐ Ludovika
14 KEDD Szeréna
15 SZERDA Enikő, Kató
16 CSÜTÖRTÖK Edit
17PENTEK Ludmilla, Zsófia
18 SZOMBAT Titusz, Diána
19 VASÁRNAP Hajnalka, Vilma

20 HÉTFŐ Frida, Melinda
21 KEDD Máté, Ilka
22 SZERDA Móric, Mór
23 CSÜTÖRTÖK Etelka, Tekla
24 FENTEK Gellért
25 SZOMBAT Adorján, Kende
26 VASÁRNAP Jusztina

27 HÉTFŐ Albert, Dómján
28 KEDD Vencel
29 SZERDA Mihály
30 CSÜTÖRTÖK Jeromos

OKTOBER
1 PÉNTEK Malvin
2 SZOMBAT Petra
3 VASÁRNAP Helga, Joze

4 HÉTFŐ Ferenc
5 KEDD Avrélia, Ai
6 SZERDA Brúnó, Kac
7 CSÜTÖRTÖK Amália
8 PÉNTEK Etelka, Git
9 SZOMBAT Dénes

10 VASÁRNAP Gedeon

11 HÉTFŐ Gyöngyi
12 KEDD Miksa
13 SZERDA Kümdn, Et
14 CSÜTÖRTÖK Lívia, Beat
15 PÉNTEK Terézia
16 SZOMBAT Gál, Aurél
17 VASÁRNAP Hedvig

18 HÉTFŐ Lukács
19 KEDD Nándor
20 SZERDA Irén
21 CSÜTÖRTÖK Orsolya, T
22PENTEK Tilda, Előd
23 SZOMBAT Gyöngyvér
24 VASÁRNAP Salamon, f

25 HÉTFŐ Blanka
26 KEDD Demeter
27 SZERDA Szabina
28 CSÜTÖRTÖK Simon, Taa
29 PÉNTEK Melinda, S
30 SZOMBAT Kolos

31 VASÁRNAP Farkas, Zei
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ARANY LÁSZLÓ (Nagyszalonta, 1844 — Budapest, 1898)

A délibábok hőse
"A délibábok hőse” — Hübele Balázs egy 

jellem-fogalomnak adott árnyalt értel
mekkel tele nevet, azóta is használják las
san kiöregedett nemzedékek. A kort, 
melynek összefüggő kritikáját szinte első
ként ebben a már akkor bizarr és anakro
nisztikus formában: verses regényben 
Arany László végezte el (1873) — az 
irányzatos kedvű, nála bűnösebben hübe- 
lebalázskodó utókorok előszeretettel ne- 
vezgették délibáb-kergetőnek. Pedig 
akkor még valódiak voltak azok a délibá
bok azokhoz képest, melyeket ma mint 
felfújható szexbábot sóznak egy még hi
székenyebb nemzedék nyakába. Arany 
János poéta-fiának képernyőjén szelíd va
dak és megveszett ölebek kergetőznek 
egy korát megelőző képregény Mildma- 
usz-társaságában. Kis magyar Pickwick 
klub, mely nem kergetett több agyrémet 
és nem volt képmutatóbb az őt követő 
habzó nacionalizmusok, gurgulázó osz
tályharcok, emberarcú szocializmusok és 
pillanatnyilag tanktalanított, rézangyalos 
félműveltségek karikatúra-világánál. Ma, 
a rettenetes ütköző-csörömpölés és egyéb 
csatlakozások pályaudvarain, a szemer
kélő ezredvégben azt mondhatnánk ki, 
változatlan diagnózisai mellé Hübele Ba
lázs keresztapjának, hogy ott, bizonyos 
későbbi tények híján, bizony még kevésbé 
látszhatott, hogy bizonyos jóléti álmok és 
liberális modellek nem válnak be. Több
nyire soha, sehol.

LÁSZLÓFFY ALADÁR 

Részletek
A DÉLIBÁBOK HŐSE című 
verses regényből

18.

Balázs hát Pestre jó és szubskribál,
A z egyetembe néha föltekint,
De többször a folysók között pipál,
A névsor-olvasásra lesve kint,
Vagy benn padot faragcsál, szundikál,
S tanár urakra nem sokat legyint,
Nem, mintha tétlenségre voln' születve,
De oly tanulmányokra semmi kedve.

19.

M i a jog ösvényén világot áraszt,
M i benne lélek és élet-teli:
A bécsi rendszer, a német tanár azt 
Nehéz homályosságba göngyöli;
Belőle eszmét, szellemet kiszáraszt,
De szőre szálát százfelé szeli, —
Balázs utálja a betű-evést 
S kortársi közt keres kitüntetést.

20.

Kortársi közt, kik útat nem találva,
Az élet ösvényén mentek vakon,
Be volt elóttök minden pálya zárva,
S merő szokásból tengtek a jogon,
Hogy majdan, a tanéveket lejárva,
Honn, a hanyatló ősi birtokon 
Vonuljanak meg, míg van, inni, enni, 
Búsulni a honért, és mit se tenni.

21.

Nincs úgy-e most, ki helyét jól betöltse,
Nem leltek, úgye-e férfit eleget,
S becsmérlitek, múltnak sok régi bölcse,
A korcsosúló nemzedékeket?
Hát lessz-e a fának nemes gyümölcse,
Mely elvadulva fajzott, senyvedett,
— Kit köny ha öntözött, keserv ha érlelt: 
Hogy lenne czélnál, kit czél nem vezérelt!

22.

Balázs, úszván az árral, hírre vágya:
Hogy "inni tud", "kozák", "víg czimbora", 
S valóban kezd is teljesülni vágya,
Folyvást növekszik e czímek sora;
Elismerik, hogy van "jó eczet ágya ", 
Dicsérik: "torka pompás csutora ",
Sok kocza-pipás majd megfúl, úgy tanulja, 
Ha füstöt nyel, iszik rá s úgy kifújja.

23.

Értette a kártyát és a biliárdot,
Velők virasztott olykor hajnalig;
Biztosra vett 6 duplát, triplát, cjuartot, 
Süldő-jogász korában sem bálik;
Ha társasága néha jól "bemártott", 
ó  ott ivott köröm-csurdulatig 
S kiállt akármelyikkel borra, schnapszra, 
Hogy köztük ezzel jusson névre, tapsra.

24.

De női körbe nem járt, sót negédes 
Garral gyalázt' az asszony-állatot,
Shaa költőkben itt-ott holmi kétes 
Czélzást talált, azon szörnyen kapott;
Hogy: "méreg a nő, ámbár íze édes ",
Hogy: "gyilkol, a mit áraszt, illatot",
Hogy: 'félig angyal, ám övön alól 
Mind pikkelyes hal, sátán és pokol."

25.

Olvasni nem volt épen ellenére, v 
Kivált költőket, főleg a bizarrt;
Ha Heine, Byron juthatott kezére,
Vagy más poéta, rosszabb, de hazard, 
ó  nyelte azt, s az volt nagyon ínyére 
Ki szitkokat meg gúnyt bőven pazarlt,
Kinek kezében a költészet ostor,
Petőfiből az "Őrült" és "Apostol".

26.

Shakespearet is olykor s Bánk-bánt
szinte falván,

Ha — mint szeg a zsákból — itt-ott kiállt 
Egy-egy ledér sor: 6 azt elszavalván 
Bor közt, ilyessel nagy hatást csinált; 
Tréfával, élczczel, — egy kicsit benyalván — 
Hy társaságban mindenütt ki-vált,
S mint sok kapós anekdotát tudó,
Pohár között 6 volt a hang-adó.

S bár néha eltelik, csömört is érez,
Szeretne tenni tán "valami mást,"
De vonja ót a tömjén, melyet élvez,
S nem is nagyon keres más hivatást,
S talán örökre hú marad köréhez,
Folytatja köztük a dicső ivást,
Ha egyszer a "világgal" össze nem vesz,
És félre nem vonul, miként Achillesz.

28.
Ha éjjelenként csínyt kellett kisütni, 
Összecserélni boltok czímerét,
Borbélyi réztányérokat leütni,
Beverni németek czilinderét,
Szunyóka boltőrt szegletkőre kötni,
S elvenni tisztes ősi fegyverét:
Bár ily kalandban nem nagy kedve telt, 
"Becsületből" mint első szerepelt.

29.

Egy éjjel a vám kétfejű sasára 
Fentek fogat mintegy hatan-heten;
Balázs fölmászik egy lámpás vasára 
És rázza a sast; ekkor hirtelen 
Rendőr közel get; ott hagyják magára,
A többi szétfut gyáván, hútelen;
Balázs huzalkodik, de botja sincsen,
Becsípik és az éjt benn tölti pricscsen.

30.

De másnap némi kis birság kimenti,
S haraggal a jogász-tanyára tör:
"Gyalázat, gyávaság", kiált, s kiönti 
Bosszúságát, mely kebliben gyötör;
"Hát ember, hát magyar az ily gyáva, mint ti, 
Kit így szélyel riaszt egy éji őr!"
Szól gúnyosan, — de itt nagyot köhint 
Valaki, s fölkaczag a többi mind.

31.

S megered a kedv, bajából csúfot űznek:
"No, no, Balázs, ne légy olyan vitéz;
Bizony magad se mentél volna tűznek,
Ha nem lett voln' megugranod nehéz;
Mi lelt? Megsütnek-é, vagy nyársra tűznek? 
Nagy hősiség: egy kis pricscs az egész." —  
Balázsban erre felforr a harag,
A társaság meg még jobban kaczag.

32.

Ott hagyja őket, víg zajtól követve,
Kedélye bomlott, lelke bús, setét;
Azok köréből van tehát kivetve,
Kikért od’ adta volna mindenét.
Mit? Arra volna 6 csupán születve,
Hogy korhelyek közt töltse életét? 
így áporog fojtott dühvei magába',
És elvonul, mint sebzett vad, magányba.

33.

Szép a magány, ha kedvet a világban 
Nem lelve a szív, félre menekül;
Szép a magány — annak ki nincs magában, 
Bár emberektől távol s egyedül;
Midőn, az ábrándok szép korszakában,
A lélek oly fennen, bátran repül,
S teremt magának oly szellemvilágot,
A mely benépesít egy pusztaságot.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Vigadjunk tehát
— beszédtöredékek a szerelemről —
(A  madarász dala) Egy barátom, 

aki egy ideig Románia különböző 
városaiban színészkedett, majd el
rúgta magától Thália kordáját, ki- 
tántoigott Amerikába, s több mint 
egy évtizedig New Yorkban, az »ál
mok városában» volt taxisofőr, lá
nyoknak, asszonyoknak — ő is be
írhatta volna egy kíváncsi kérdőív
be a hobby rovatba, hogy women, 
m int m indannyian — az ismert (?) 
m űdalt némileg elferdítve énekel
te. (Ez itt a reklám helye, ezt is én 
írtam át!...):

"Este le lefekszik, álmodozzon rólam, 
ott szivomyázok egy rummal teli tóban, 
jöjjön el utánam, a rum-tó szélére, 
cserélje vodkára, hálás leszek érte!..."
"Lengyelre, vagy oroszra?" — 

kérdezte egy gyönyörű nő, egy pa
tinás erdélyi arisztokrata család 
prím balerinája. A kérdés eleve
nünkbe vágott akkoriban, a lengye
lekkel rokonszenveztünk ugyanis, 
de az orosz vodkát jobban szeret
tük. Emlékszem a Moszkovszkaja 
címkéje direkt zöld volt, ami tudva
levőleg a remény színe. "Jöhet m ind
kettő" — m ondotta barátom, mert 
m ár akkor se tudott dönteni. M ind
hárm ukat megkapta. A hölgy lett 
az első felesége... Kiderült, nem is 
szereti a vodkát. Továbbá kiderült, 
hogy üldözési mániája is van és fél
tékeny is. Elégette ugyanis Szolzse- 
nyicin Gulágjának egy kalandos 
úton Romániába kerülő példányát. 
Nem tud tuk  megállapítani, tényleg 
üldözték-e, vagy féltékenységében 
így akart barátom on bosszút állni 
(?!) Történelmi példa. Kevesen tud
ják, miért is járkált az A llahban 
m egboldogult H arun-al-Rasid, a 
nagyhírű kalifa állandóan álruhá
ban? Szeretett átöltözni, m ondta 
egyik szerelmem, aki Izraelbe ván
dorolt ki, de utána Itáliába búfelej
tett — "éjszaka sokat olvasok és 
télen délre költözöm" — idézte Eli- 
otot s hívott engem is, de nem men
tem, rum ot ittam a Súgásban. E- 
zért-e, másért-e a lányokat kezdte 
kultiválni s egy barátnéjával Bolog
na fele lobogva Hondáján — nagy 
motorina volt mindég, szeretett lo
vagolni! —, nekihajtott százhússzal 
egy villanyoszlopnak. Szép feje he
lyén csupán egy oroszínak tűnő) 
húsossaláta árválkodott a földön. 
Élete akkori párját jó húsz méterre 
találták meg, a felismerhetetlensé- 
gig összezúzódva. Annyi még ma
rad t belőlük, hogy megállapítsák, 
alaposan be voltak szíva; két üres és 
egy félig tele Szmimov vodka volt 
a táskájukban! A két üres üveg el
tört, a félig teli üveg vodka nem(!)
M a sem tudom  elképzelni, mi lett 
vele? M egitta-e  valaki egyálta
lán?...

(Adalék az erdélyi sorshoz.) Sz. G., 
a diktatúrával bátran szembesze
gülő költő írta le abban a versében, 
amelyik a Mozgó Világ fénykorá
ban, az ő országos üldöztetése ide

jén jelent meg a folyóiratban, tudjá
tok, az, ahol ukrán traktorista he
lyett urán traktorista szerepel, hogy 
a romániai m agyar értelmiség előtt 
két út maradt: az egyik az alkoho
lizmus, a másik járhatatlan!... Mivel 
a sör nem ital, s bort meg erre mife
lénk m indég nehéz volt tűrhető 
áron beszerezni, marad a pálinka, 
szeszek!...

Helyben vagyunk.
(Adalék a töredékek írójának élet

rajzához) M ielőtt felháborodnátok 
azon, hogy ez a barátom is, az a ba

rátnőm is elment, idemásolom 
Időszámításunk előtt című, ké
szülő, nyo lcsorosokból álló 

.. dalciklusom négysoros mottó
ját:

"Kivándoroltak, mint a madarak, 
a társak, csak egy galeri maradt, 
körbeültük a Súgás asztalát, 
és túléltük az Unalom korát." 
Persze, mert ottan volt nekünk 

a pálinka is: szilva, körte, alma, dió, 
eper. Már Márai Szindbádja meg
kérdi a Krúdy emléke előtt tisztelgő 
regényben, hogy isznak-e még Pes
ten eperpálinkát az urak?

Jó kérdés.
Az én időmben, a hetvenes évek

ben — azok a lázas hetvenes évek! 
—, Szentgyörgyön még ittak.

De nem mindég.

— besúgói jelentései erre vonatko
zólag minden lényeges információt 
amúgyis megadtak —, a közhangu
lat sem érdekelte annyira, s az sem 
izgatta olyan nagyon, hogy hogyan 
ültetik át értékes utasításait és el
képzeléseit a gyakorlatba. Mindez 
blabla. Bizonyára igaz is, de csupán 
az igazság egy része. Ugyanis Ha- 
run :al-Rasid azért mászkált annyit 
és előszeretettel saját birodalm á
ban, álruhában, a tömegben elve
gyülve, hogy nyugodtan hódolhas
son egyetlen, de annál hatalmasabb 
szenvedélyének s lelke nyugodal
mára kortyolgathassa a pálinkát, 
egy bagdadi csapszék homályos 
sarkában. S nyugodtan társalog
hasson lelke rosszabbik felével, a 
pálinka démonával. Hogy azután 
ezenközben, mert hiszen sem sü
ket, sem vak nem volt, hallott is és 
látott is egyet-mást, az m ár külön 
szerencse!...

(Halódó hagyományaink) Van egy 
tö rö k  k ö z m o n d á s . N ag y ap ám  
mondogatta mindég, miközben ha
lat evett s nagyanyámra mintegy 
véletlenül szólt rá, hogy "Gizellám, 
a hal úszni akar”, s a máskor oly rá
tarti nagymama máris futólépés
ben tűnt el a pince irányába, hogy 
felhozzon egy üveg bort. "Én is ör
mény vagyok, te is (tésis, mondják 
mifelénk); én is úriember vagyok, 
te is, de ki feji meg a tehenet?" Eljött 
azonban az a korszak is — ha a 
boldog költők énekeiből indulunk 
ki, ama boldog korszaki? — amikor 
Bajor A ndor szerin t "zúgtak az

Olyankor ott volt a felsőbbrendű 
román rum. (Nem méltatlan szar
kazmus, ó nem, tényleg így hívták: 
rum superior!) És az akkor még tö
ménytelen mennyiségben kapható 
orosz és lengyel vodkák serege a 
Czysta vodka Wyborova, az emle
getett reménykeltő Moszkovszka
ja, a Sztolicsnaja, és mind a többi. 
Szmimov nem, Szm irnow al a m ű
velt N yugatot mérgezték. (A nyu
gat alkonya...)

(Haladó hagyományaink) De 
nemcsak Harun-al-Rasid szerette a 
pálinkát. Nem tudtam befejezni az 
előbb, megteszem most, tehát a ka
lifák kalifája nem azért járkált álru
hában, m ert így akarta tartani a 
kapcsolatot népe egyszerű lányai- 
val-fiaival s mégcsak azért sem, 
mert így akart volna jobban tájéko
zódni a birodalom hétköznapjairól

égen, a kék ég alatt, /  traktorok, 
pintyek és más bogarak!" — viszont 
m ár nem volt tehén. (?) (Tehen, 
m ondják m ifelénk; azonképpen 
paplanyl "Paplanyfejű" — m ondták 
Bardócon egy  párttitkárra!...) Az
után megint lett, viszont minap a 
piacon kérdezik az öreg, kackiás 
bajuszú bácsikától, hogy "jót A nd
rás bácsi, há' van-e mit aprítani a 
tejbe?" "Aprítani lenne mit, lelkem 
— így az ö reg , csak té nincs..." Csak 
tehén, amíg le nem vágják...

Na szóval nemcsak Harun-al- 
Rasid szerette a pálinkát. Erre jobb 
szó sajnos nincsen. Igen, olyan e 
pálinkaivás, m int a szerelmi szen
vedély, sodor és odaver. Nagya
pám, akárcsak a családi legendári
um szerint minden déd-, ük- és 
szépapám, vissza egészen az első 
Bogdánig, akit a bardóci parókia

levél- tárában felleltem; valamikor 
Báthori Gábor dicstelen uralkodása 
idején ugyanis — egy tatár betörés 
alkalmával — égett le az emlegetett 
intézmény; így azután azt m ár nem 
tud tam  kideríteni, hogy m ilyen 
kapcsolatban is állottunk avval a 
hírneves jászvásári Bogdánnal, aki 
Moldova fejedelme is volt. Az vi
szo n t sz in te  egészen  bizonyos, 
hogy ő is hódolt a pálinkaivás szen
vedélyének. Akárcsak apám, aki 
húsz esztendeje az elágazó ösvények 
kertjében sétál, butykosával zsebé
ben vagy zákányosan egy bárány
felhőn nyújtózod va — ejtőzve(l) — 
figyeli, hogy elsőszülött és egyetlen 
fia hogyan is ápolja a halódó — 
ám de haladó! — családi hagyomá
nyokat. Mert én is pálinkaivó va
gyok. Főként vodka, de szeretem a 
körtét is, a sört is, a bort is, főként a 
somlói fúrmintot, a királyok borát. 
De a ködöt is megiszom, ha pohár
ba tudjátok tölteni, én aztot is szíve
sen, "csak semmi vész gyerekeim 
— hogy Kormos Istvánt idézzem 
—, sajnálnotok felesleges, világo
kat varázsolok, am ikor akarom..."

Na szóval, a hagyománynak, 
mint annyi mindennek a Bogdánok 
zaklatott, zűrzavaros, felerészben 
m áig feltáratlan  történetében — 
egy beszélyíró nehézségei! —, ve
lem szakad vége. "Gyerek van?" — 
szokták kérdezni jámbor olvasóim 
falusi találkozókon, miközben uta
sítják a fiúkat, hogy "szalaggyálsza 
lelkem, vigyél mán egy  viderke vizet 
a disznyóknak s utána egyél meg 
egy tángyérka levest!..." Nam árm ost 
én talányosán azt válaszolom, hogy 
"gyermek az nincsen, csak két le
ányka!...”

Ők viszont remélhetőleg nem 
fognak a pálinkaivók megvetett és 
elkülönült kasztjába tartozni. Már 
M ikszáth Kálmán megírta, hogy 
mindenki lépik egyeli (És kettőt hátra, 
hogy egy másik klasszikust is idéz
zek.) A jövőbe különben se látok!...

(A pohár) N agyapám , akirő l 
tudvalévő volt, hogy se szóban, se 
írásban nem füllentett, igazságnak 
nem megfelelő közlés soha száját el 
nem hagyta, soha nem hazudott! — 
délutánonként kissé kapatosán ér
kezett haza a textilgyárból, ahol fű- 
tő m e s te rk é n t te v é k e n y k e d e tt . 
Ennek, m int mindennek a világon 
és a természetben, viszonylag egy
szerű volt a magyarázata. Amikor 
kilépett a Bánki Dónát utcára néző 
gyárkapun, azonnal be is sétált az 
utca elején lévő Tatuk féle kiskocs
mába. (A ház még áll, emeletes, s 
fö ldszin tjén  ism ét kocsm a van. 
H urrá.) Innen azu tán  jó két óra 
múltán, imbolyogva már, mint hajó 
a hullámzó tengeren, érkezett haza. 
Nagyanyám viszont nem értette a 
dolgot. Ha Sanyi csak egy pohárral 
ivott — ahogy állítja s állításában 
nincs okom és jogom kételkedni —, 
mitől részeg?! Évtizedekig gyötörte 
a dolog, s a nagy titokra csak nagy
apám halála után derült fény. Köz
löm veletek, okulás végett. ("Én 
egész népemet fogom!..."stb.) Ma
gához kérette ugyanis nagyanyá
mat Tatukné, hogy "vigye m ár el a 
Sándorka poharát. S tegye el emlék
be. Ennyit megérdemel az a drága
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jó ember!" Nagyanyám kisszéken 
ült a kapu előtt, s mikor kérdezték 
tőle, min gondolkozik, megvetően 
válaszolta: széken]... akkor felkere
kedett — félő volt, hogy madárka 
termetét elröpíti a szél! — s elsétált 
a kocsmáig (drka ötven lépés), Ta- 
tukné pedig átadott neki egy fél li
teres, prágai képeket ábrázoló se- 
reskriglit.

"Hiába!" — mesélte nagymama 
átszellemült arccal, mi közben az
óta ki tántorgó barátaimmal pálin
kát ittunk; ő vegyítette, szesz, víz és 
áfonya; az esszencium gyomorbán- 
talm ak ellen is ajánlatos, persze 
nem kell rögtön egy liternyit beve
delni belőle — "hiába, fiaim, a fon
tos m in d ég  az, hogy mekkora a 
pohár." És Jellasics kifejezett kérésé
re, aki furulyázott is, de furulyástól 
őt is elfújta a szél, elénekelte, hogy 
akkor szép a súrú erdő, mikor zöld.

Egyszer m átyusan — bám ula
tos, hogy nye lvünknek  m ennyi 
szép szava van a részegségre: "má- 
tyus!"— azt találtam m ondani nagy 
énekes és tán co s h íréb en  álló, 
ugyancsak elpályázó barátomnak, 
amikor elkezdte, hogy mikor ég.

Hiba volt, itt követem meg. Mea 
culpa, mea fortissima, maxima cul
pa?!

Mert hát hogyan lehetne szép 
egy sűrű  — pláne — zöld erdő, ég
ve?

(Orosz ábrándok) Persze időn
ként az sem lényeges, hogy mekkora 
a pohár. Még ez sem. Van ugyanis, 
am ikor pohár sem kell. Moszkvá
ban egy férfi az üzlet előtt felemelte 
egy ujját. A ztán egy m ásik is fel
emelte. Vártak egy darab ideig, m i
vel újabb jelentkező nem akadt, 
ketten vettek egy üveg vodkát és 
testvériesen kettéosztották. N in
csen az a csapos (azok ugyanis 
m indég csalnak, valami rosszul ér
telmezett szolidaritásból: a tulajjal, 
a céggel szolidárisak és nem ve
lünk, naná!...), aki jobban el tudta 
volna felezni...

Nem, időnként pohár sem kell. 
A delikvens meg tudja inni direkt az 
üvegből is a mókusvizet, nyakolajat... 
(Bámulatos a népnyelv találékony
sága: "nyakolaj"...)

(Repülőn) A Szovjetunió dalos
pacsirtái ódákat és elégiákat, csasz- 
tuskákat és harci dalokat zenge- 
deztek a szolidaritásról. Nos, én en
nek 1991 februárjában és márciusá
ban, ottjártamkor, a teljes hiányát 
tapasztalhattam  meg. Az írószövet
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ség — a lazuló kapcsolatok hattyú
dala — vendégeiként lehettünk ot
tan egy bukaresti költőbarátommal, 
aki azóta Kalifornia meleg éghajla
tát tapasztalgatja. Időnként felhív, 
lelkesen és lázasan a rumtól, a vod
kától vagy az érzelmek rohamától, 
és győzköd, menjek én is oda, de én 
nem és nem. Én itthon maradok, 
eszem ágában sincsen még egyszer 
repülőre ülni és elutazni, és ha men
nék még, csakis Velencébe és nem 
abba az elvetemült Los Angelesbe, 
az emberi infámia koszfészkébe. 
Na nem!... A még meglévő szovjet 
írószövetség tisztségviselője meg
kérdezte: "Kirgíziába elutaznánk- 
e?" (Ez még a szovjet korszakban 
volt. Gorbacsov még uralkodott, de 
m ár készülődött Jelcin, gyűléseken 
a népnek Zsirinovszkij szavalt, és 
nem lehetett vodkát kapni... Szerin
tem Gorbacsov bukását pontosan 
ez okozta! Olyasmiről akarta lene
velni hős népét, amiről még Sztálin 
sem . N yilván nem is sikerülhe
tett...) "Ott lesz ugyanis a tavaszün
n ep  e lőesté je!. Ism erjü k  
Sztravinszkij Le sacre du printemps 
című halhatatlan művét, nem? No 
most közelről nézhetjük meg, milyen, 
m ár ha akarunk menni?" Egyem- 
berként lelkesen bólintottunk. Nyil
ván nem tudtuk, hogy mi vár ránk, 
hogy le kell menni a térképről, nem 
tudtunk semmit. "A messzi sztyep
pékról bejönnek a pásztorok és ló
háton adják elő hősi eposzaikat" — 
biztatott, és u tunkra bocsátott a 
tisztségviselő, sandán vigyorogva. 
(Érdekes, ez mindkettőnknek fel
tűnt, csak nem értettük az okát. De 
mindennek eljön az ideje, mint a 
szalmakalapnak...)

Már a felszállás előtt, közben és 
u tán  megkezdődik, uralg, folyik és 
befejezhetetlennek látszik a hitvita. 
A kapitány először is: fel sem akar 
szállni! Annyi az utas, hogy abban 
szoronganak, m int a bukaresti tro
lin. Mégis felszáll végül, viszont 
bosszúból lezáratja az illemhelye
ket, visszarendeli stewardesseit s 
bezáratja az ajtókat. (Ránk!...) Bizto
san arra gondol, minek illemhely 
azoknak, akik am úgysem isznak? S 
nincs igaza? A szovjet emberekben 
az a legszebb, hogy — miközben a 
Birodalmukban soha nem megy le, 
sőt állandóan felsüt a n ap — örökké 
igazuk van. Akkor m ár egy hete 
nem iszunk, egyfolytában a repülő
ről és a repüléssel társított konyak
ról áradozunk. S tessék. Nemhogy 
konyakhoz, vízhez sem jutunk... 
Röhögni szeretnénk kínunkban, pe
dig sírni kellene. Hát hogy képzelik 
ezek, a húszfokos moszkvai télből 
megyünk a harminc fokos melegbe, 
a kirgiz tavaszba, s egy fél napig 
még vizet se ihatunk?!... Másoknak 
is megfogan — a beteg agyában 
m indég minden! — a felismerés. 
Ezért azután néhány fölöttébb har
cias, Afganisztánt is megjárt vete
rán  randalírozni kezd. Bizonyára 
nekik is kiszáradt a torkuk, mint 
nekünk, de ők nemcsak vizet sze
retnének inni, s vécézni. ("Hova 
szarjon? — kérdezi egyikük — a re
pülő közepébe?", s letolja vattázott 
nadrágját. Alsót nem visel, ebben 
azután hasonlatos Sharon Stonehoz

és más hollywoodi hétszépségek
hez...!) Egyenesen követelik a vod
kát. M eg g y ú ln ak  az ú jságok . 
"Pravda!" — rebegem, de csodák 
csodája, a rendíthetetlen szovjet pa
rancsnok mégis enged a huszon
egyből. Kinyílnak ajtók, illemhe
lyek. "Igen, ő az okosabb — meditá
lok —, s az okos enged. A közmon
dások  viszont á llandóan  beiga
zolódnak!" Máris számban érzem a 
vodka összetéveszthetetlen ízét. A 
török mintájú vadkapitalizmus re- 
pülózó disznyói viszont, m int kide
rül, teljesen hiába álm odoznak a 
»makkról». "Ezúttal is az erősebb 
k u ty a  baszik!" A h o g y  M arian  
plasztikusan kifejezi. Csupán a har
cosok isznak, mert csak ők kapnak, 
egy-egy üveggel, de csak akkor, ha 
befogják a pofájukat...

O tt ültünk hosszú — de még 
milyen hosszú — tébolyult órákon 
át. A szánk mint a tapló: a vécék 
nyitva voltak ugyan, de az illem
hely csapjaiból nem folyt víz, csak 
búsan hörögtek; m int a mieink, az 
»aranykorszakban» —, s néztük a 
m ár baskírul gajdoló veteránokat. 
Marian egyszerre, m int aki meg
őrült, felállt. Ő odamegy hozzájuk, 
közölte velem, foghegyről, s kér 
egy kis vodkát, hátha adnak leg
alább vizet, hiszen a szovjet embe
rek a román emberek igazi barátai. 
(Ő csak tudja, tanulta, egész eddigi 
k a la n d o z á sa in k  so rá n  ta p a sz 
talhatta is.) "És ha mégsem?" Kifeje
z e tte n  ó v tam  e ttő l a meggon
dolatlan lépéstől, — nehogy valami 
jóvátehetetlen helyzetben derüljön 
ki, hogy a románokat — ide a pra- 
voszlávia, s oda a közös törökelle
nes harcok —, esetleg mégsem sze
retik olyan nagyon az oroszok!... 
"De nekünk ezt tanították — m on
dotta ő, már dadogva az idegesség
től —, hogy itten kialakult az új 
ember!” "Az a baj — így én, a böl- 
csebb —, hogy te ezt el is hitted. 
Úgy alakult ki, ahogyan nálunk, tu
dod? Csak ezek vadabbak!..."

Amikor a harminc fokos kirgiz 
tavaszban, leszállva a repülőről, a 
minket váró integető, zászlókat lo
bogtató elvtársaink és a mellettük 
felsorakozó pionírok tiszteletünkre 
dalra fakadó kórusa felé igyekez
tünk, elmondottam neki (tudjon ő is 
mindent!), ezek mostan kumisszal 
fognak minket megkínálni. "Az mi? 
— nézett rám Marian bánatosan.

"Lótej" — m ondtam , m ert a kanca 
nem jutott eszembe. "S te ezt meg
iszod?" "Ezek nekem rokonaim. Én 
igen..." "Akkor ő is" — fogadkozott 
nem túl lelkesen a költő.

És lön. Ittuk a hosszú szomjú- 
zás után  a kum iszt, nem  is volt 
rossz, gesztusunkkal viszont, gon
dolom, örökre beloptuk m agunkat 
v e n d é g lá tó in k  b e teg  sz ívébe . 
"Ilyent itten még európai vendégtől 
nem láttunk" — m ondta egy idő
sebb atyafi, m ár az írószövetség
ben , végre elővéve azt, am iről 
egész repülésünk alatt álm odoz
tunk: a vodkát. És töltött.

Minden jó, ha a vége jó, nem?
— "Mi csak a keleti széléről va

gyunk — m ondottam, a Krepkaját 
forgatva a számban. — Talán azért. 
Másrészt meg én m agyar vagyok. 
Transszilvániából!..."

—"Drakula" — csillant fel kir
giz testvérünk szeme, és a vodka 
fogyott. Hajnal fele iszonyú üvöl
tésre ébredtünk a Puskin hotel ti
zenharm adik emeletén. Meghitten 
fájt a fejem, m ár el is felejtettem 
orosz kalandozásaink alatt, hogy 
milyen is a másnaposság. Émelyeg
tem. Nyelvem m int a tapló... Oda
tám olyog tam  az erkélyajtóhoz, 
kinyitottam, kiléptem a fényre és 
lenéztem, lenn — Ázsia az Ázsia — 
feltartott fejjel bánatos tevék vonul
tak...

Itt maradjon függőben. Állunk 
Kirgizia Frunzéról (egy Sztálin ál
tal meggyilkotatott, hős szovjet tá
bornokró l) e lnevezett fővárosa 
nagyszállójának erkélyén, és néz
zük a tevéket. Később sört rende
lünk — a szállóban tartanak cseh 
sört, igaz, csak dolcsiért vesztege
tik, de már mindegy, több is veszett 
Marosestnél — kortyolgatjuk, gyó
gyulunk és nézzük a fénybe áttűnő 
tevéket, szívünk pedig megtelik 
hálával és szeretettel. Az élet mégis 
csak szép!... Tinéktek m agyaráz
zam?

Bogdán László

(Epilóg) S még egy gyors töre
dék: Bécsben, 1990. január hetedi
kén éjszaka, a metróban román szót 
hallva tántorodok meg. Egy cigány 
snóblizik egy albánnal, vodkában. 
Román vodkában! De elveszíti, és 
utána a feleségét is. Aztán hárm an 
isszák a vodkát, egymás kezéből 
kapva ki az üveget, böfögnek és 
nagyokat köpnek a földre. Megjele
nik egy zsaru és figyelmezteti őket 
a tisztaságra. H át testvéreim, ha 
Keletről a búsan ordító tevék képét 
hoztam magammal, napnyugatról 
a két snóblizó és élő díjuk tekintetét. 
M indkettő felejthetetlen volt. Csa
tára fel!... "Hozhat — mondja deli 
term etű színészbarátom; újabban 
visszaköltözött a messzi Ameriká
ból Szegedre és a Pinty utcában vett 
lakást; ha vele kezdődött, véle is 
fejeződjön be a történet! — egyszer
re mindjárt két decit, hogy ne járjon 
kétszer..."Igenis tisztelettel, de len
gyelt tetszik parancsolni a Művész 
úrnak, vagy oroszt?..."

Ez az!
Hagyjuk függőben!...

Bogdán László

7



HELIKON

STtfÉlW  ülI/M /Ä 126
ha m a jd  m in d e n  ra b s z o lg a  n é p  
j á r m á t  m e g u n v a  o la j r a  l é p

s z e r k e s z t i :
F e k e t e  V in c e  9 8

ORBÁN JÁNOS DÉNES

A középerdélyi Pesten, a kismoldo- 
vánok földjén, Jasovban született ön
maga kortársaként. Amikor felsírt, első 
szavai ezek voltak: "Unde jesti Maria 
már?" A forma és a kúma mívese. Híres 
Mondolat szerzője, melyben K. Sz. tit
kos költőt köszönti fegyelmező szók
kal.

Lesz maga ju sz t isa!
(Rap-ód)

Előttem vonagló allé,
Hely
őrség, Dunhill, hús teallé —
Mc. Donalds, egy laza foxtrott 
hatvanból, hogy "Jaj, kifosztott..."; 
kertek odébb, egy kis sövény,
(kettőnk közé még én szövém), 
tinisek szák Levisekben, 
csak köztük Bright nincsen eppen; 
póló rajtuk vagy szűk joging, 
de én mint szálfa: 

meg nem ing.
*

* *

Nem jön Bright, s veszem zokon, 
nem kardom 6, de kardtokom, 
nem holmi ócska kis spiné, 
de teste drága halfilé, 
és okos, mert nem oktalan, 
finom, fehér és cscmttalan; 
fázom ha nincs, oh de régen 
abálódom a lét levében!

*

*  *

Bright, 6, jaj, finom ajka, 
sose kértem, mégsem adta,
Bright, ó, jaj, drága teste, 
nem vágyott reám: a testre, 
nem apadt értem, izzadott, 
csak izgatott, csak izgatott; _

hagyott százzal, menni hagyott, 
s nekem semmit ideadott.

Jó, tudhattam volna persze, 
elviszi önt egy fényes Porsche, 
s kortyog illatos flaconból, 
s rám, ki vár-vár, sose gondol, 
mert ön erősen kurvoid, 
másokkal korzóz, kúr, toszik.

*
* *

Vártam, Bright, most váratom, 
jobb, ha pennámat járatom, 
bizony-bizony, ugye jó csel, 
küszködöm az írógörcssel.

Mellék-rap
Ne higyje önért toj oda, 
az összes metál Toyota!

*

* *

Nem lehet ön Kleider Bauer, 
csak szauer, csak szauer!

Azok a sorok, szavak, melyek nem a 
szerzőtől származnak, azokat Somlyó 
Zoltán követte el.

Pótdal
Lesz maga juszt isa, Bright, 
lesz maga, lesz maga fridzsid, 
lesz maga, lesz maga kicsit, 
alattam toszik és Bright.

Lesz maga juszt isa, fólián, 
lesz maga ollém és ollám, 
lesz maga, lesz maga, nol lám, 
alattam toszik és Jollán.

Brigitt frigid
Nem akar Brigitt gyakni, 
sem velem többé lakni.
Meg kéne jól tán rakni, 
de jobb volna mégis gyakni.

FEKETE VINCE 
PARÓDIÁI

LÁSZLÓ NOÉMI
A kolozsvári irodalom üdvöskéje. 

Gyerekverseket szerez öregeknek és 
fiataloknak. Az előbbiek jobban sze
retik.

Öngyöm-böngyöm, tál
Kiszi vagyok, kiszi szívem, 
hiszi az isz, hiszi, ki nem; 
szétálok ész járicsálok, 
manókákkal gőgicsálok.

Nem érthet meg szenki engem, 
cak cupán ha dalom szengem.
Szeretnek az öregek, 
azt sze tudom, mi legyek.

Hab isz, cók isz, méz isz vagyok, 
tejbegríz ész gyümisz fagyok; 
hegyeket ész fák-füveket,

. rovarkákat sz geleszteket

énekelek, dalolgatok, 
addig, amíg vagyolgatok.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
Lövétén született, Lázáron tanult, 

László lett a neve. Neme: de igen. A 
Székelyföldnél szerkeszt, Szeredában 
oktat, Domokoson oktatják. Jelszava: ki 
a természetbe s vissza. Első versesköny
ve parabola-mű: A tév'adás öröme.

A tév'adás öröme
Leszántom a távirányítót.
Tíz körömmel. Hádész, a 
tévé ad. Kimondom az igent 
a tévére. A műsorban Plótinosz 
beszél. Közben nassolok.
Nem értem a beszédét.
De csak ennyi baj 
legyen. Csak ennyi legyen 
baj. Kiveszem a kezemet a 
zsebemből. Jaj, hova tettem 
a balt:A jobb mellett 
a helye, ott kellene 
lennie.

Lucifer, a teafőző 
szamovár.
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Khemália és Amália
(Az Édesanya, hateha! 
c. kötetből)
írta  SANTHA ATTILA versei

Am ál-keser
úgy el vagyok keseredve 
mintha lik a senekemen 
nem vóna

mintha nem teremtett vóna 
Isten

no de azt mondja a Zisten 
no de Árnál hát még mit nem

mondta Isten 

*
* *

Jön egycer Khemál, 
hogy engem nem khomál.
Földig ér a szája.
A  babám faszára!

Khemál, a sz ittya  székel
Székel Khemál, 
vagyishogy szarik.

Khemál mondókja
Mike Tiszony,
Mike Tiszony!
Eszem-iszom.
Mintha biszony 
eszem* iszom.
•M egjegyzés: Esz

Édesanya, hateha!
Nem bírom a füstöt, koma!
Elkelne egy jó... rakom a...
Lelkemen a seb így szikkad.
Éljen soká a Music Pub!

A  vécéülőke haliadja
Ül Árnál a vécén 
Khemál jár az eszibe 
6 talán egy pécén 
munkálkodik felibe

no de itt a vécén 
métt ülök s métt én

métt ülök s métt én

alattam az ülőke 
felettem a plafon 
kemény a... (sülöké) 
tűnődhetem azon 
hogy itt ez a kész tény 
métt ülök s métt én

Hencegem,
Csobog a víz, nyugudj meg 
Elek míg a hurut meg 
köszövény abajgat 
és a gyomroom sajgat 
csakhogy nincs eredmény 
de még ülök 

s lesz a végén

Turul
Árnál van alul.
Eisze lazul.
Amálbá az úr:
Khemál háturul.

A  koncsetrás Khemál
—  Hát te Khemál mi bajod? 
M ért zelegor alakod?1
—  Én csak zele, te csak gór, 
Ketten együtt zelegor.2 
M egjegyzés
1. Kérdés (Mondja Amál)
2. Khemál válasza
3. Valójában Khemál egy kis 
klintonozásra szeretné rávenni 
A m álját

Khemál csujjogája
Ez a világ nem az ám!
Tillárom haj!
Szeszét iszik s szeszkazán! 
Tillárom haj!
Ez a velág nem enyém, 
tillárom haj, 
leány ül a legényén, 
tillárom, tillárom haj, haj!
Ez a világ nem az ám, 
tillárom haj!
A z füstöl, ki nem pipál, 
tillárom, tillárom, haj!

Fejér Júhlika levele
K ed ves G önc L ászló , K ardoscé  

Gyergy és lö k é s  Árpágy!

Mint letűnt korok cimbalonnya, za
vart a lelkem, mikor önök elé desztiná- 
lo m  h u llá m h o r iz o n to m  k ifa k u lt  
darabját. Dilemába úszik  el létem, mi
óta _ mint a m i urunknak _ tevisskoro- 
námat könnypatak nyomja, s kezem et 
a szeg lágyan tapossa, de él m ég a re- 
m iny sugara lelkemre gyengéden reá- 
jahullva.

Csak álok sűrűn vérző önm agam 
ba.

Mert m indent elvesztettem , maradt 
egy csonka szív  s egy sárga földig seb
zett lélek. Met amijóta elteccettek m eni 
falubelünkben azóta sem  fo g a  parabo
la, se a m obilunk e' szót sem  akar szó
lam. Továbbá nem  es ez vóna a baj 
édeskedves m indanyájuk hanem  a', 
hogy sehoccse akar nekem  esszejönni a 
falu primárjával, h ogy eccerke leg
alább a forcsokára reabaszarinthatnék 
(de lagalábbes az én jó uram) a nádibu- 
tikós végű hutyurummal, csak annyi- 
tocskát, hogy leszakadna egy küsdéget 
a derékpadláshajlata.

Itten fojtatom , ne haragugyanak  
hogy egy percentést elm élkedtem , akár 
egy ágrólszakadt levél, m íg a földre 
lehulltam  Sáros utak haloványkék ár- 
nyékjában lelkem világítólám pásként 
vár magikra. Szem em  tikkasztó m oso
lyát pedig lopva teszem  szivik  tornác
cá elé, met ahogy a vers mongya  

M egöregszik kezem be az ér 
kifogy lüktető nedve  
ma race emlékembe 

(Én írtam tennap hajnalhasogatás-
kor)

A fenvaló maraggyon enmagikkal, 
én es maradok a m esszi távolba, s nagy 
szeretséges kedvvel gondolok magik
ra, s azt es szeretném m ég, ha ezt a 
mocsok prímáit eccerke legalább, de 
ezt má írtam, csókolom  a lábik porozó  
nyomát es innen a hargita tájékából 
Fejér Júhliannya

Post kripta: A z  onokám  itt es ott es 
beléjavittgatott levelembe. N ézzék  el 
nekem a hejesirási vétkezéseim et.
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JACK BARNES

Apám, a rablóvezér
(Westem-részlet)

Folytatás előző 
szilveszteri számunkból
Ötödik fejezet
am elyben D o n  G iovanni a 

v issz a v o n u lá s  gon d o la táva l 
fog la lk ozik , majd elm egy sze
renádot adni

Miközben a 16 minden erejét 
megfeszítve igyekezett felfelé a 
kaptatón, lovasa a sűrűsödő erdőt 
kémlelte, mintha minden percben 
támadástól félt volna. Puskáját 
könnyedén maga elé fektette, majd 
egy magányos fánál megállította a 
lovát és kalapját az állat hegyes fü
leire tette. Kívülállóknak meglehe
tősen furcsának tűnt volna a férfi 
viselkedése, de ő tudta, hogy mit 
cselekszik. Rövidesen éles fütty 
harsant a bozótból, mire megsar- 
kantyúzta a lovát. Néhány perc 
múlva egy jól álcázott gerendaház 
bukkant elő a fák közül, előtte fegy
veresek heverésztek a fűben. Már 
javában szürkülödött s a tisztáson 
terjengő illatok a készülő vacsorá
ról hoztak hírt. Az ismeretlen leug
rott a lováról s az egyik gubbasztó 
alakhoz lépett:

— Don Giovannit keresem.
A férfi közömbösen pillantott 

fel:
— Rendben, de ne itt, hanem ott 

hátul a bokrok között.
A z ismeretlen a jelzett irányba 

sietett s nemsokára megpilantotta a 
fűben heverésző vezért. Feje alatt 
nyereg, kalapja szemére húzva.

— Giovanni, kedves barátom, 
mi van ilyenkor a lelkedben ? — 
kérdezte a jövevény s hangjából vi
dámság csendül ki. A megszólított 
kisandított a kalapja alól:

— Felettem a csillagos ég, lel
kemben az erkölcs törvénye. Kit 
látnak szemeim?! — ugrott talpra. 
— Ted Bames!

— Vagy ami még megmaradt 
belőle — nevetett a másik és átölel
te barátját.

— Fred! — füttyentett a házi
gazda. — Gyorsan egy kis bort, 
hadd tiszteljem meg a vendégemet, 
mert megérdemli!

— Mi történt, kelepcébe csaltak 
a telepesek? — kérdezte vidáman 
Giovanni, amikor már egymás mel
lett ültek és túl voltak az első korty 
vörösboron.

— Á, fenét — legyintett Tedd 
—, azok nem e világon élnek. Há
rom tűzrakás és egy szendergő 
öreg hapsi. Ezt nevezik ők őrizet
nek. A legközelebbi rakomány a ti
étek.

— Jó. Nem vagyunk kiéhezve, 
de nem árt a fiúkat kissé megmoz
gatni, mert eltunyulnak a semmit
tevésben. Tudod: ez egy mikrotár- 
sadalom s ugyanazon törvények 
alapján működik, mint a nagy. Az 
alsóbb rétegeket csak úgy lehet kor
dában tartani, ha biztosítod nekik a

jólétet, ami ugyanakkor nem jelent 
bőséget is. A túl nagy nyomor és a 
bőség az oka mindig a forradal
maknak. Mert ha mindenük meg
van, akkor ráébrednek, hogy ha
talmuk is van — szabadon rendel
kezhetnek saját szabadidejükkel. 
És ilyenkor ezt rendszerint arra 
használják fel, hogy elérjék azt, 
hogy a mások szabadideje fölött is 
ők rendelkezzenek, ez pedig konf
liktusokhoz vezet. Egy jó vezér 
mindig érzi a határt, ameddig el
mehet.

— Giovanni, barátom — neve
tett Tedd —, te lélekben még min
dig ugyanaz a filozófiatanár 
maradtál, mint aki húsz évvel eze
lőtt voltál.

— Igen. Én sokszor vágyódom 
■vissza a suhancok közé. Egyébként 
tisztában vagyok azzal, hogy mint 
minden diktátor uralmának, az 
enyémnek is van kezdete, fénykora 
és vége. És nem árt, ha az ember 
sajátmaga veszi észre, hogy elérke
zett az utolsó zenés-táncos fellépés 
ideje: a hattyúdal. Mert ha nem, 
úgy végzi, mint Caesar. Ha elérke
zettnek látom az időt, majd vissza
vonulok a világi élettől s csendben, 
nyugodt körülmények közt fogom 
lemorzsolgatni hátralevő napjai
mat. Végül is a célomat elértem: 
bosszút álltam azon a primitív tár
sadalmon, mely meg akart fosztani 
a szabadságomtól. Mert nincs ke
gyetlenebb, mint egy nyomorúsá
gos havi fix rabságában tengődni. 
Ez nem emberhez méltó élet. Sza
bad akartam lenni és az is lettem. 
Hanem te valószínűleg nem azért 
jöttél, hogy egy kivénhedt rablóve
zér fecsegéseit hallgassad.

— Tudod, Giovanni, hogy min
dig felnéztem rád. De most valóban 
másért jöttem. Bajban vagyok.

— Gondoltam — nézett maga 
elé a másik. — A jó öreg Arisztote
lész azt mondotta a nőkről, hogy 
egyetlen erényük az, hogy keveseb
bet esznek a férfiaknál.

Tedd felkapta a fejét:
— Miből gondoltad, hogy nő 

van a dologban?
— Abból, hogy mindig nő van 

a dologban — ingatta a fejét szomo
rúan Giovanni. — Én már végleg 
leszámoltam velük. Úgy látom, a te 
kálváriád még hátra van. De hát 
kinek mi meg vagyon írva... Egyéb
ként úgy lesz, ahogy kívánod: elkí
sérlek.

— Ha nem ismernélek — mo
solygott a másik —, azt hinném: 
bűbájosság van a dologban. Min
dig egy lépéssel előttem jársz.

— Sejtettem, hogy nem azért 
jöttél, hogy a mellemen kisírd ma
gad. De a részletekre azért kíváncsi 
vagyok...

— A lány apja törvénybíró. Fort 
Royalban lakik és egyedül nem 
érezném biztonságban magam.

— Hűha! — Rittyentett Giovan

ni. — A hóhér sodorhatja a kötelet. 
Nem irigyellek, pajtás. Mit gon
dolsz, ismernek arrafelé az ábráza- 
tod után?

— Nem hinném. Munka köz
ben mindig álcázom magam. Ha
csak valaki csapdát nem állít, nem 
történhet baj.

— Kire gondolsz?
— Van egy riválisom a csapat

ban. Nem esne búskomorságba, ha 
baj érne. De ha te velem leszel, bár
kivel szembe nézek.

— Ne aggódj — tette a karjára a 
kezét Giovanni. — Ahol egy Don 
Quijote megjelenik, ott egy Sancho 
Panza mindig kerül...

Nevettek, majd vörösbort kor
tyolgattak.

Meleg nyári este volt, a tücskök 
fáradhatatlanul ciripeltek, az ága
kon szerelmes madárkák bújtak 
egymáshoz.

Heléna sokáig feküdt nyitott 
szemmel az ágyon s csak éjfél körül 
szenderült el. Fura álma volt: az 
apjának hordta üvegszámra a vizet, 
aki egy hatalmas gödröt ásott a kert 
sarkában, miközben patakokban 
folyt róla a veríték, s egyre csak azt 
hajtogatta, hogy "túl kicsi lesz, túl 
nagy lesz." Mi lesz ebből? — érdek
lődött ő, mire az apja döbbenten 
nézett rá: "Mi lenne, hát Traviata 
sírja!" Erre ő megrémült, de a követ
kező pillanatban már Tedd közele
dett, a vállán Traviata hullájával s 
neki ideje sem volt szólni, mert 
Tedd a gödörbe lódította a tetemet 
s az apja röhögve lapátolta rá a gö
röngyöket. Tedd a gitárját pengette 
s valami gyászindulófélét énekelt 
hozzá: "Ó, jaj nekem a sírba zárva" 
vagy valami effélét, ami aztán las
san átalakult, s már egészen tisztán 
hallotta, hogy:

"Jöjj kedvesem, sírva várlak..."
Felriadt.
Meghökkent. A zene nemhogy 

megszűnt volna, hanem most már 
tisztán hallatszott az ablaka alól. 
Helénának valaki szerenádot adott. 
Kellemes bizseigést érzett az erei
ben s lábujjhegyen az ablakhoz sza
ladt. A gyér fényben Tedd Bames 
alakját pillantotta meg, amint fejét 
az ablaka felé emelve, elragadó 
hangján csak dalolt, egyre dalolt. 
Gyorsan gyertyát gyújtott s vissza
jelzett. Az ének még erősebben

szárnyalt a forró éjszakában s Fort 
Royal lakói örömmel nyugtázták, 
hogy Spencer bíró leányának vala
ki szerenádot ad. Ennek csak egye
dül Traviata Donald nem örült, 
mert ő sajnos egyáltalán nem ko- 
nyított a zenéhez, de viszont na
gyon szerette a szép Helénát.

Tom Spencer alvó felesége mel
lől az ablakhoz osont és sokáig néz
te elégedetten a délceg, daloló 
árnyat a kövezeten. Amit viszont 
nem látott, az egy másik árny volt, 
a szomszéd utca sarkán, amely fe
szülten figyelt a sötétben s ujját 
mindvégig a kibiztosított revolver 
ravaszán tartva vigyázott arra, 
hogy a rablóvezér és a törvénybíró 
lánya között kibontakozó szerelem 
zavartalan legyen.

Másnap délelőtt Tedd Bames— 
miután előzőleg összeszidta magát 
"bezsongott hülyének", "szerelmes 
baromnak" meg "agyalágyult idió
tának" — bekopogott Tom Spence- 
rékhez. Heléna nyitott ajtót. A 
meglepetéstől mindkettőnek ki
ment az erő a lábából.

— Kezeit csókolom, kisasszony 
— nyögte ki Tedd s tanácstalanul 
állt a küszöbön.

— Isten hozta — mondta Helé
na halálsápadtan, s intett, hogy lép
jen beljebb.

— Csak egyedül van itthon? — 
kérdezte zavartan a férfi, hogy a 
kínos jelenetből valahogy kilábadja
nak.

— Ó, igen. Az apám a hivatalba 
ment, anyám a nagynénémhez. Ül
jön le nálunk.

Tedd leült. Heléna megfigyelte, 
hogy pontosan ugyanabba a karos
székbe, amelyben Traviata a minap 
féltékenységi rohamot kapott. 
Huncut mosoly villant át a szemén, 
noha a férfi zavara őt is zavarba 
hozta. Tedd elcsodálkozott, hogy 
bizonyos helyzetekben az ember 
bizonyos testrészei pluszban van
nak. Most például a kezével nem 
tudott mit kezdeni. Bárhová tette, 
úgy találta, hogy mindenütt útban 
vannak. Végül összekulcsolva ma
radtak az ölében, noha ez jobban 
illett egy gyóntatópaphoz, mint 
egy rablóvezérhez.

— Mi járatban itt nálunk? — 
kérdezte Heléna, de nyomban érez
te, hogy butaságot mondott s ezért 
még azt is hozzátette:

— Megkínálhatom egy pohár 
whiskyvel?

Tedd bólintott s igyekezett ha
nyagabb pozíciót felvenni a fotel
ban, de mivel az túl mélynek és 
süppedősnek bizonyult, ez sehogy 
sem akart sikerülni. Heléna már ott 
is állt előtte a kis tálcával. Koccin
tottak.

— Szép volt az az éjszakai... — 
hirtelen nem tudott nevet adni ne
ki, de a férfi így is értette.

— Csakugyan így gondolja?
— Igen — bólintott a lány s el

pirult. — Ma reggel az egész város 
erről beszélt. És pletykált — tette 
hozzá kacagva.

És ahogy így kacagott, kivillan
tak gyöngysor-fogai s a férfi szíve 
körül rügyezni kezdtek az erecs- 
kék, az agyát édes bódulat borította
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el, és csak nézte, nézte, nem tudott 
betelni vele.

— Heléna, én szeretem magát. 
Mindketten ijedten rezzentek ösz- 
sze, mintha megrémültek volna a 
férfi száján váratlanul kicsúszott 
szavaktól. Tedd már bánta-forma, 
hogy így elhamarkodta a dolgot, 
Heléna ajka pedig félig nyitva ma
radt, amint hirtelen elröppent róla 
a kacagás.

— Jaj Istenem, nem is tudom... 
— hebegte falfehéren s két fehér 
kezecskéjét a mellére szorította, 
mintha attól félt volna, hogy szétre
ped a túláradó boldogságtól. Tedd 
a lába elé térdelt.

— Heléna, én komolyan beszél
tem. Halálosan komolyan. Nem ad 
legalább egy csókot?

— Majd adókén! — harsant egy 
nyers hang a hátuk mögött, s mind
ketten ijedten fordultak meg.

Az ajtóban Traviata Donald ál
lott.

HATODIK FEJEZET 
am elyben Tom Spencer e- 

lőbb  dühös a rablókra, majd 
együtt ebédel velü k

Spencer törvénybírónak az 
utóbbi időben sok fejtörést okozott 
az a zsiványparadicsom, amit Wo- 
odkins és környéke jelentett. Felet
tesei folyton zaklatták a meg
megismétlődő támadások miatt, 
mert — noha elég messzire volt 
Fort Royaltól — még az ő hatáskö
rébe tartozott. Valahogy úgy volt 
vele, mint az ember, akinek viszket 
a háta közepe. Erősen zavarta, de 
saj^tkezűleg mégsem tudja megva- 
kami. Kell hozzá legalább egy faka
nál. Nos, Spencer bírónak éppen ez 
a fakanál hiányzott. Hiába kért 
több ízben is erősítést, hogy egy
szer s mindenkorra tegyenek pon
tot az ügy végére. Az ígéretek után 
nem érkezett semmi...

— Mit kezdhet egy maroknyi 
csendőr egy olyan szervezett ban
dahálózattal szemben, mint a Wo- 
odkinsi? — fakadt ki, amikor a 
kifosztott telepesek panaszra jöt
tek. — Ott a Halhatatlan, Don Gio
vanni, Aida, Rigoletto! Ezek 
mindegyike külön-külön pozdorjá- 
vá lő bennünket, hát akkor ha egy 
nap (ne adj Isten) összefognak?!

— Nem lehetne a lelkűkre be
szélni? — kérdezte szomorúan egy 
frissen bevándorolt őszhajú lel
kész.

Tom Spencer megdermedt.
— Már megbocsásson, tisztele- 

tes úr, de ez idáig azt hittem, hogy 
ilyent csak idióta kérdezhet?!

— Megmaradhat a hitében — 
szólt előre hátulról egy hang s a 
tiszteletes sértődötten húzódott fél
re.

— Csak azt tanácsolhatom — 
mondta Spencer, miközben kikísér
te őket—hogy erős őrizet nélkül ne 
keljenek útra. Az életüket kockáz
tatják!

Amint magára maradt, idege
sen szivarra gyújtott. Mégiscsak 
gyalázat, hogy ne lehessen segíteni 
ezeken a szerencsétleneken! Hogy 
az állam újdonsült polgárait védte
lenül küldi a keselyűk karmai közé!

De mit tehet ő, akinek olyan hatal
mat adtak a kezébe, amely legfen- 
nebb arra elég, hogy megfékezzen 
egy kocsmai verekedést?!

Idáig jutott gondolataiban, ami
kor küldönc érkezett. Fiatal, nyalka 
legény, nemrég sorozhatták be.

— Bíró úr, jó hírt hoztam!
— Halljuk — mondta zordan 

Spencer s kifelé bámult az ablakon.
— A várostól néhány mérföld- 

nyire megtámadták a telepeseket...
— Micsoda?! — vörösödött el a 

törvénybíró. — Maga barom, maga 
hatökör, hát ez magának jó hír?!

És hamarjában mindennek 
összeszidta a hebegő, habogó káp
lárt, aki falfehéren hátrált az ajtó 
felé.

— Maga gúnyolódik velem, 
vagy mi?! — lovalta bele magát a 
dühbe Spencer.

— De kérem... én nem...
— Mit kér? Mit nem?
— Één... nem fejeztem be... a 

telepesek kinyír... akarom mondani 
szétverték a támadókat, Aida Bron
son golyót kapott a fejébe.

— Micsoda?!! — meresztette a 
szemét a bíró. — Aida Bronson, a 
véreskezű, halott?

— Igenis, jelentem alássan. És a 
bandája is odaveszett szinte mind 
egy szálig...

Tom Spencer egyik ámulatból a 
másikba esett. A hír egészen felvil
lanyozta. Csak sétált le s fel a szo
bában s dörzsölte örömében a 
kezeit. Ez igen, ezt már nevezem 
hőstettnek! S szinte bánta, hogy 
nem lehetett szemtanúja annak, 
amikor azt az elvadult gazembert 
kilőtték a nyeregből. Már szégyelte 
előbbi kirohanását, de megalázó 
lett volna számára, hogy beosztott
jától bocsánatot kérjen.

— Jól van, fiam — szólt rá a 
katonára —, elmehet!

Amikor a legény az ajtóban 
volt, nem állta meg, hogy utána ne 
szóljon:

— Thomson!
— Igenis, bíró úr!
— Oö... szóval csak azt akarom 

mondani, hogy maga rendes fickó, 
de tanuljon meg jelenteni!

— Maga kicsoda?! — nézett far
kasszemet Tedd az idegennel.

— Traviata Donald — állt közre 
Heléna — a szomszéd utcában la
kik, családunk házibarátja.

— S a család házibarátai mind 
ilyen szemtelenek?

— De kérem, uram — emelte fel

a hangját a sírásó —, magának 
nincs joga így beszélni velem!

— Uraim — csitította őket a 
lány —, nagyon kérem, ne okozza
nak botrányt. Ha így viselkednek, a 
jó híremet veszélyeztetik!

— Az más. Akkor azt ajánlom, 
üljünk le s beszéljük meg higgadtan 
a dolgot — mondta Traviata, de 
Tedd hiúságában érezte sértve ma
gát:

_ Nem tudom, milyen megbe
szélnivalónk lenne kettőnknek. Én 
Önt nem ismerem, s ha majd vala
mikor egy szép napon szomjazni 
fogok a csókjára, ígérem: a föld fe
nekéből is előkerítem. Addig azon
ban menjen a pokolba!

— Hogyisne! — tette keresztbe 
a lábát hanyagul Traviata. — Azt 
gondolja, hogy amiért éjnek idején, 
amikor minden becsületes ember 
alszik, kiáll komyikálni egy ablak 
alá, azért már mindjárt buknak is 
magára a lányok? Hát nem ilyen 
egyszerű ez, kispacsirtám, de nem 
ám!

— Hát ami azt illeti — húzta el 
gúnyosan a száját Tedd —, a pacsir
tának több szerencséje van mint ne
kem.

— Miért?
— Mert neki odafenn nem kell 

hallgatnia a szamárbőgést. De ma

ga viszont pechesebb, mint a sza
már!

— Ezt hogy érti?
— Úgy, hogy megpofozott sza

márról még senki sem hallott!
A sírásó fel akart ugrani a helyé

ről, de a lány erővel visszatartotta. 
Tedd a kalapjáért nyúlt s kifele in
dult. Heléna az ajtóban érte utol.

— Ne hagyja sokáig magára — 
bökött vissza a férfi a válla fölött. — 
Azt hiszem, még nem szobatiszta.

A lány elnevette magát, majd 
óvatosan megfogta a karját.

— Ne vegye komolyan — súgta 
a férfi fülébe. — Jövő vasárnap vár
juk ebédre magát, az apám is itthon 
lesz. Nehogy ne jöjjön el,

Tedd bólintott, majd sietve kilé
pett az utcára.

A vasárnapnak, mióta a világ, 
van egy különös, szavakkal meg
magyarázhatatlan, de mindeneset
re jól érzékelhető varázsa. Van 
akinek a húsleves illatával függ 
össze, másoknak a misére hívó ha
rang szavával, de a legtöbb ember
nek a semmittevés csodálatos 
nyugalmával. Ezek után sokan azt 
hiszik, hogy rablónak lenni könnyű

dolog. Merthogy neki mindig va
sárnap van. Hát ez tévedés. Rabló
nak lenni annyira nem könnyű, 
hogy manapság már egyre keve
sebben választják ezt a pályát. Pe
dig régen és nyugaton nagy nép
szerűségnek örvendett. Vette a csa
ládapa a duplacsövűjét és kiment a 
nagyútra, hogy családjának bizto
sítsa a megélhetést. Napjainkban 
márcsakazigazán negym enők ma
radtak versenyben. Akik bírták cér
nával a konkurrencia ellenében is. 
Az olyanok, mint Don Giovanni, 
Rigoletto meg a Halhatatlan. Régen 
Aida Bronsont is közéjük sorolták, 
de amióta fejen találta egy golyó, 
azóta más kategóriába esik. Egyéb
ként a rabló is, mint más ember, 
miután egész héten gyilkol, rabol, 
fosztogat, a hetedik napot meg
szenteli.

Fort Royal főutcáján vasárnap 
délben két lovas kocogott végig. A 
virgonc hajadonok kíváncsian les
ték őket a függöny mögül, az idő
sebb hölgyek mosolyogva fordul
tak meg utánuk. Pedig ha tudták 
volna, hogy ki az a két fiatalember, 
bizonyára sokukkal ecetet kellett 
volna szagoltatni, hogy visszanyer
jék eszméletüket. A törvénybíró há
za előtt'kötötték meg a lovaikat, 
majd a fiatalabbik közülük kopo
gott az ajtón. Tom Spencer szemé
lyesen nyitott ajtót.

— Isten hozta Önöket, uraim — 
mosolygott nyájasan. — Nagyon 
örülünk, hogy megérkeztek. Az 
ebéd nemsokára készen van. 
Egyébként a nevem Tom Spencer
— nyújtott kezet nekik.

— Tedd Bames vagyok. Ő pe
dig a bátyám, Fred Bames.

— Örvendek. Foglaljanak he
lyet. Mama, Heléna — kiáltott be a 
konyhára —, vendégeink érkeztek!

Élsőnek a szikár, őszhajú "ma
ma" jelent meg az ajtóban, csak az ő 
háta mögött jött Heléna, színében a 
főtt rákkal vetekedve.

— Ezt a kisasszonynak hoztuk
— lépett elő Tedd és egy szál virá
got nyújtott át Helénának.

— Ézt pedig a mamának — 
mondta a másik bandita, s őis átad
ta a kezében szorongatott szegfűt

Micsoda kifogástalan úriembe
rek! — illetődött meg a törvénybíró 
s nyomban whiskyt töltött a poha
rakba. A hölgyek elnézést kértek és 
visszahúzódtak a konyhába, hogy 
az utolsó simításokat elvégezzék, 
míg a férfiak beszédbe elegyedtek. 
Tom Spencer megtudta, hogy Tedd 
és Fred korán árván maradtak, 
mert az apjuk, aki hajóskapitány 
volt, harcba keveredett egy spanyol 
naszáddal, amely teketória nélkül 
az óceán fenekére küldte a kakas
kodó angol cirkálót. Az anyjukat 
elvitte a nélkülözés meg a nyomor, 
s a két fiú úgy maradt ott a New 
York-i nyomortanyán, hogy nagy
bátyjuk címét sem tudták, aki 
egyébként egyetlen közeli hozzá
tartozójuk volt.

Tom Spencert meghatotta a két 
férfi tragikus élettörténete s tapintato
san igyekezett másra terelni a szót

— És mivel foglalkoznak mos
tanában?
> » » / b / y t a t d s  a 12. oldalon
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fo lyta tás a 11. oldalról

— Marha tenyésztéssel — vont 
vállat Tedd. — Mindketten ebből 
élünk. Mint a woodkinsiek zöme.

— Á, Woodkins... szóval Wood- 
kinsben laknak. Mostanában sűrűn 
emlegetik nekem ezt a helységet. És 
nem mondhatnám, hogy sok jót be
szélnek róla. Dehát, ugye, a foglal
kozásomból kifolyólag hozzám 
inkább a rossz hírek jutnak el. Gon
dolom, már tudják— mondta, nem 
minden büszkeség nélkül a hangjá
ban —, hogy Fort Royal törvénybí- 
rája vagyok...

— O, igen— mondta elfogódot- 
tan Fred, mire az öccsének megrez- 
dült egy arcizma, ami szerencsére 
elkerülte a törvénybíró figyelmét.

— Nem irigylésre méltó munka
— bólogatott Tedd.

— Nem bizony. Főként, hogy a 
woodkinsi bandák garázdálkodása 
megkeseríti az életemet. Önök nem 
kerültek összetűzésbe velük?

— Elvétve — ingatta a fejét 
Tedd. — A helybélieket csak ritkán 
bántják.

— A Halhatatlan bandája nem
régiben kifosztott egy telepesekből 
álló karavánt, s még csak azt sem 
ígérhettem meg neldk, hogy többé 
nem fog előfordulni.

— Áldatlan helyzet — csóválta 
gondterhelten a fejét Tedd.

— Az — hagyta rá a bíró. — De 
ennyi emberrel nincs mit kezde
nem. Ha egy nap majd kedvet kap
nak hozzá, hogy csendőrök legye
nek, nálam jelentkezzenek — ne
vette el magát.

— Feltétlenül — kacagott Fred 
is —, noha kétlem, hogy erre sor 
kerül.

— A kételkedés nem férfiem
berhez illő — kedély es kedett a bíró.
— Én soha nem kételkedem, hanem 
kitűzöm a célt és cselekszem.

— Volt egy másik férfiember — 
mondta Fred —, aki viszont na
gyon sokra tartotta. René-nek hív
ták. René Descartes. Szerinte 
"Dubito ergo cogito, cogito ergo 
sum.”

— Ahá — mondta Spencer és 
úgy tett, mintha értené. — De ő 
valószínűleg nem törvénybíró volt.

— Az igaz — bólintott Fred. — 
Hanem filozófus.

— Szépen zenél Bames úr — 
fordult Spencer a másik felé, hogy 
új mederbe terelje a beszélgetést. — 
Hol tanulta?

— Fred volt a tanítóm — muta
tott a bátyjára, aki lesütötte a sze
mét, mintha szégyenkezne (ez így 
is volt, csak éppen más okból kifo
lyólag, mint Spencer úr gondolta)
— amíg gyerekek voltunk, így kol
dultunk össze egy kis pénzt. Meg 
aztán ilyen szép lány ablaka alá 
nem állhat oda akárhogyan az em
ber!

Tom Spencert jóleső érzés fogta 
el, mint mindig, amikor a lányát 
dicsérték, s kissé elpirult, mintha 
személyesen ő kapta volna a bókot. 
Élete büszkesége volt, hogy a lánya 
ilyen szép hajadonná cseperedett, s 
mivel sem ő, sem a felesége nem 
tartoztak a nemük mintapéldányai 
közé, úgy érezte, hogy a természet

ezzel kárpótolta mindkettőjüket. 
Feltett szándéka volt tehát, hogy 
Helénát csakis egy mindenképpen 
hozzáillő férfinak adja feleségül. Ez 
a Tedd jóvágású férfi, van fellépése 
és van benne valami nyers férfias
ság, anélkül, hogy modortalanság- 
gal vagy neveletlenséggel lehetne 
vádolni. Sugárzik valami titokza
tos erő a lényéből, ami alól ő sem 
tudta kivonni magát s tekintetét 
szívesen pihentette meg a férfi ro
konszenves arcán. Ami Fredet, a 
bátyját illeti, Tom Spencer nem ér
zett magában indíttatást, hogy tü
zetesebben szemügyre vegye, de 
elégedetten nyugtázta, hogy visz- 
szafogott, értelmes alak, áld egyál
talán nem zavarja jelenlétével.

Ekkor megjelentek a hölgyek és 
mindenki asztalhoz ült. Evés előtt a 
család imádkozott, a két bandita 
pedig értelmetlen szavakat mor
molt maga elé. A jó hangulatban 
lezajlott ebéd alatt mindenki rop
pant udvarias, jókedélyű és szelle
mes volt, ami viszont jobban ki
fárasztotta a két férfit, mint egy éj
szakai rajtaütés. Tom Spencer köz
ben elégedetten figyelte, hogy

jövendőbeli vejének és a bátyjának 
helyén van az esze, s műveltség 
dolgában sem az anekdoták szint
jén mozognak. Tőle eltérően. Ép
pen ezért, amikor Fred Bames 
Platónt és Arisztotelészt akarta 
szembeállítani, Tedd pedig a ba
rokk muzsikáról értekezett, egy hu
szárvágással mentette ki magát:

— Gyerekek, igyunk pertut! 
Mától kezdve tegeződünk!

Koccintottak, majd Tedd még a

Eohárral a kezében szólásra emel- 
edett:

— Szeretném ez alkalomból 
megkérni a lányod kezét, és ha ő is 
igent mond, kitűzhetjük az eljegy
zés napját!

— Nem lesz ez egy kicsit túl 
korán? — aggályoskodott a tör
vénybíró.

— Nem — mondta határozot
tan Tedd. — Tőled tanultam, hogy: 
nem kételkedünk, hanem kitűzzük 
a célt és cselekszünk! Hát ezt te
szem!

— Bravó! — kacagott Spencer, 
majd miután a tűzpiros Heléna 
igen-t rebegett, újabb kancsó bor 
került az asztalra.

A törvénybíró és a két rablóve
zér reggelig mulattak, és Tom Spen
cer még nem volt egészen józan, 
amikor Thomson káplár hozta a 
hírt: Rigoletto megbosszulta Aida 
halálát s tizenhárom telepest akasz
tatott fel hajnalban a város határá
ban.

HETEDIK FEJEZET 
amelyben egy indián teát 

főz, tóm Spencer pedig rá
gyújt egy második szivarra is

Hűvös szellő fújdogált s ez las
san megnyugtatta háborgó lelkét, 
melyben egy félórával ezelőtt még 
eget-földet rengető indulatok kava
rogtak. Lépésre fogta a lovát, mert 
érezte a lanyhuló iramból, hogy az 
állat ereje a hosszú vágtatástól ki
merülőben van s ló nélkül maradni 
itt, a kietlen csúcsok között felért 
egy halálos ítélettel. Végül is — mo
solyodon el keserűen — mit jelent
het számomra még ezek után a 
halál? Az élet már egyszer leszá
molt velem, ez a mostani talán nem 
is nevezhető annak, ez valami más. 
És felnézett a csillagokra, melyek 
valószínűleg vacsorára várták ma 
estére, de ő, a rakoncátlan, félútról 
visszafordult s összebogozta az el
szakadt fonalat.

A táj egyre ismerősebb lett, s a 
ló, mint annyiszor hajdanán maga
biztosan haladt előre a holdfény
ben ezüstös csíkként kígyózó  
ösvényen. Nemsokára előbukkant 
a ház, s ekkor megállította a lovát, 
majd keze fejével végigsimított 
gyöngyöző homlokán. A faépület 
körül lapuló csend szíven ütötte. 
Önmagának sem merte bevallani, 
hogy fél. Aztán hirtelen megrázta 
ősz fürtjeit, erőt vett magán s leug
rott a nyeregből. Az állatot bekötöt
te a szokásos helyre, a fészerbe, s 
benyitott a nyikorgó ajtón.

Léptei hangosan kopogtak az 
üres szobában, szemei csak lassan 
szoktak hozzá a sötétséghez. Úgy 
tűnt azóta, hogy ama végzetes na
pon ő meg az emberei elhagyták a 
házat, senki nem járt errefelé. A 
nyerget a lócára helyezte, majd a 
tűzhelyhez ment, hogy az állapotát 
megvizsgálja. A holdfény besütött 
az ablakon s ekkor a férfi olyasmit 
látott, amitől földbe gyökerezett a 
lába. A tűzhelyen faágak voltak 
ügyesen egymáshoz támasztva, be
gyújtásra készen, csak lángra kel
lett őket lobbantam.

A házat valaki hasznáita!
Szíve hangosan dobogott a ha

lotti csendben, s remegő kézzel 
gyújtotta meg a rőzserakást. Piszto
lyát kibiztosítva maga elé tette az 
asztalra és várt. A tűz pattogva 
égett, a mennyezeten csintalan ár
nyak hancúroztak, s ez máskor jó
leső, bensőséges hangulattal 
töltötte volna el, de most valami 
ideges nyugtalanság kavargóit 
benne, keze önkéntelenül meg- 
megremegett. Árnyékban ült, hogy 
a kint levőknek ne szolgáltasson 
biztos célpontot, s időnkén megro
pogtatta nyakcsigolyáit, hogy lan
kadó éberségét újból harci készült
ségbe helyezze.

Elmúlt éjfél, a tűz fulladozott.

Szempillái le-lecsukódtak s ön
tudatának utolsó pillanataiban 
meg akarta rakni a tüzet, hogy elűz
ze a betolakodó sötétséget. Aztán 
minden elcsendesült s talán el is 
aludt néhány pillanatra.

Mindenesetre, amikor nyílt az 
ajtó s a férfi belépett, ő már nem volt 
ura a mozdulatainak. A jövevény 
vállig érő sötét haja, barnás arcszí
ne indiánt sejtetett. Nem volt nála 
fegyver, de ez lényegtelen részlet- 
kérdésnek bizonyult, mert hiába 
akart volna felugrani, esetleg rátá
madni — izmai nem engeddmes- 
kedtek a szándéknak.

— Teavizet nem forraltál? — 
kérdezte a másik köszönés helyett.

— Nem — mondta megszep
penve, mint egy kisdiák.

— Látod, látod? — dorgálta 
meg a jövevény. — Ide jössz, beülsz 
a házamba, elégeted a rőzsémet és 
még tea vizet sem forralsz.

— Esetleg ha most odatenném...
— Nem. Most már késő. Min

dennek meg van az ideje. így múlik 
el egyeseknek az élete, hogy soro
zatosan minden kínálkozó lehető
séget elszalasztanak. Mindig egy 
lépéssel a boldogság mögött. En 
most odateszem a vizet forrni, de ez 
már nem ugyanaz. És sokan vagy
tok, nagyon sokan. Mindenki he
lyett nem cselekedhetem.

A férfi kellemes hangja meg
nyugtatta, s a feddő hangnem elle
nére egész rokonszenvesnek tűnt 
számára. Hirtelen kisgyereknek 
érezte magát, aki odaadással csüng 
tanítója szavain, s cak azt várja, 
hogy kijelöljék a feladatát, hogy 
készségesen fogjon neki a megol
dásnak. Noha — mint említettem
— a "házigazdája" indiánnak tűnt, 
annyiban mégis különbözött tőlük, 
hogy szakállat viselt. Barna szeme
iből valami megmagyarázhatatlan 
melegség áradt s a férfi furcsa belső 
indíttatást érzett, hogy kitárulkoz
zon előtte. Az indián közben vizet 
forralt s nemsokára kellemes illat 
töltötte be a szobát. Könnyed moz
dulatokkal csészéket varázsolt elő 
valahonnan, s néhány perc múlva 
mindketten a gőzölgő teát kortyol
gatták. A férfi egészen ellágyult a 
forró nedűtől s kellemes kábulat 
vett erőt rajta.

— Milyen füvekből készítetted?
— nézett az indiánra.

— Igyad csak és ne kérdezd — 
mosolygott a másik —, mert ez az 
én teám. Ettől majd megnyugszol 
és elcsitul a lélek háborgása.

A férfi lesütötte a szemét s köz
ben sietve elrejtette az asztalon he
verő fegyvert.

— Sok mindent meg lehet olda
ni vele — mondta az indián —, de 
a legfontosabb dolgokban csütörtö
köt mond. Az erőszakot mindenha
tónak vélik az emberek és igye
keznek erősnek lenni, hogy hatal
muk legyen. De, persze, tévednek, 
mert hatalomnak ugyan hatalom, 
de mit ér, ha nem golyóálló? Miként 
szerezted, úgy el is veszíted. Más- 
valmi teheti erőssé és naggyá az 
embert... De erre mindenkinek ma
gának kell rájönnie. Most pedig 
mondd el, mi nyomja a lelkedet.

A férfi döbbenten vette észre,
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hogy szinte már várta is, hogy el
hangozzék ez a felszólítás. És habo
zás nélkül belefogott és mesélt, csak 
mesélt hosszú órákon keresztül, el
mondott mindent töviről hegyire, s 
az indián hallgatta figyelmesen, hol 
komolyan, hol mosolyogva, s für
késző tekintete előtt semmi nem 
maradhatott rejtve. Végül, amikor 
vendége elhallgatott, felemelkedett 
a helyéről és az ablakhoz ment. 
Kint hajnalodon, a fák körvonalai 
kezdtek az égre rajzolódni.
' — És most? — fordult meg. —
Mit kívánsz tenni?

A férfi nem válaszolt, csak né
zett tűnődve maga elé.

— Akkor megmondom én — 
szólalt meg az indián. — Itt ma
radsz ebben a házban negyven nap 
és negyven éjszaka. Emberekkel 
nem érintkezel. Társaságodat a 
gondolataid fogják jelenteni és 
megjósolom neked, hogy nem 
fogsz unatkozni. A negyvenegye
dik napon pedig felülsz a lovadra 
és lemész az emberek közé. Akkor 
már fogod tudni, hogy mit kell ten
ned. És erős leszel és hatalmas. Míg 
el nem jő az ítélet napja.

A nap előbukkant a hegy mögül 
s első friss sugarai bearanyozták az 
indián alakját. A férfi szeme káprá- 
zott a vakító fénytől. Fejét megadó- 
an a karjára hajtotta és mély álomba 
zuhant.

Amikor felébredt, a nap már 
magasan járt. Az indián! — villant 
az eszébe és izgatottan talpra ug
rott. A szoba üres volt, a tűzhelyen 
kihűlt hamu. Indiánnak, teáscsé
széknek se híre, se hamva. Hamar 
körbeszaladta a házat. Semmi. 
Csak a lova harapdálta egykedvű
en a füvet. Megbolondultam! — ka
pott a fejéhez. — Valami olcsó 
érzéki csalódásnak lettem az áldo
zata, vagy csak álmodtam az egé
szet?! Egyébként pihentnek és 
frissnek érezte magát. A háztól egy 
kőhajításnyira levő tisztásra sietett. 
A keresztfa ugyanúgy állt, mint 
ahogy tíz évvel ezelőtt a földbe 
szúrta:

DON GIOVANNI
Élt 41 évet.
— Szegény, drága barátom — 

sóhajtott fel önkéntelenül s meg- 
nedvesedtek a szemei. Elmormolt 
egy imát halott barátja lelkiüdvös
ségéért, majd lassú léptekkel elin
dult visszafelé. Elővezette a lovát, 
felnyergezte, majd bement a házba 
a kalapjáért. Már éppen kifele in
dult, amikor az ajtó melletti sarok
ban egy zsákocskára lett figyelmes. 
Kíváncsian oldozta ki a kötőjét, s 
amint kinyílt, ismerős illat csapta 
meg az orrát. A zsákocska tömve 
volt illatos teafűvel. "Itt maradsz 
ebben a házban negyven nap és 
negyven éjszaka" — jutottak eszébe 
az álombéli indián szavai s tagjain 
kellemes ernyedtség uralkodott el. 
Néhány percig állt így tűnődve, 
majd kalapját az asztalra dobva el
indult rőzsét gyűjteni.

Egy hete is elmúlt annak, hogy 
Tedd Bames feltámadván sírjából 
elhegedülte kedvenc Beethoven- 
szonátáját, majd őrült iramban be
levágtatott a koromsötét éjszakába.

HELIKON

Azóta semmi hír felőle. A woodkin- 
si öreg lelkész gyanakodva csóválta 
a fejét:

— Mondom, hogy valami nem 
tiszta a dologban. Az az ember nem 
jóban sántikál. Majd hamarosan 
hallat még magáról és akkor — 
Krisztusra mondom — igen sokan 
el fognak csodálkozni a hallotta
kon...

A két fiút egyre inkább aggasz
totta apjuk eltűnése, s a nyolcadik 
nap estéjén vacsora közben Jack 
egyszercsak letette a villáját:

— Te Jimmy, nem is sejted, hogy 
merre lehet az anyánk?

Jimmy teli szájjal intette, hogy 
nem.

— Mire gondolsz? — kérdezte 
kivörösödve, amint sikerült torkán 
legyűrnie a falatot.

— Arra, hogy talán ugyanott 
apánkat is meglelnénk. Hevesvérű 
az öreg, ismered. Most már komo
lyan aggódom érte. Nem szeret
ném, hogy az a gazember eltegye őt 
láb alól!

— Azt hiszem, Fort Royalban el 
tudnának igazítani...

— Nagyapára gondolsz?
Jim bólintott.

Sárosi Csaba rajzai (6-13. oldal)

— De hiszen tudod, hogy nem 
szívleli se apánkat, se minket.

— Ide figyelj, Jack, végül is 
anyánknak az apja. Vér a vérünk
ből. És vér — főként ha a Tom Spen- 
ceré — vízzé nem válik. Különben 
is évek óta nem láttuk az öreget. 
Azóta hátha megjuhászodott...

— Akarod, hogy mindketten 
menjünk?

— Igen. A marhákat majd James 
elrendezi a távollétünkben.

Másnap dél felé a két fiú megér
kezett Fort Royalba. Nagyapjuk, 
Tom Spencer, nyugalmazott tör
vénybíró nyitott ajtót nekik. Egy 
pillanatra meghökkent, amint két 
unokáját a küszöbön megpillantot
ta, majd zavartan intett, hogy lépje
nek be. Jack rögtön megállapította 
magában, hogy az öreg szemmel 
láthatóan megroskadt az évek sú
lya alatt, szigorú vonásai mintha eny- 
hültek volna valamelyest. A 
nagyanyjuk lába földbe gyökere
zett, amint megpillantotta őket.

— Nahát!.... Nahát!... — csak 
ennyit tudott mondani s elérzéke- 
nyüíten ölelte magához a két fiút. 
Az öreg, noha az utóbbi időben az 
orvos meg a feleség kettős terrorja 
alatt csak ritkái? szivarozhatott, 
most rágyújtott. Szóval ilyen derék

legényekké cseperedtek az én wo- 
odkinsi unokáim — mérte végig 
őket elismerően, s meglepetten vet
te észre, hogy nem érez semmi ha
ragot irántiak. Jim inkább az apjára 
hasonlított, de Jack teljesen az any
jára ütött. Heléna szépsége férfiba 
oltva — nézte gyönyörködve a fiút 
—, de vajon a lelke is annyira-csi
szolt? Mit és mennyit adhatott hoz
zá a rablóvezér, aki végső soron 
maga is énektanár és meglehetősen 
éles elme volt a maga idejében? Ide 
s tova öt esztendeje nem látta a fiú
kat, akkor is Heléna hozta el őket 
titokban, de az apjuk iránt érzett 
engesztelhetetlen haragja nem en- 

edte, hogy lelkileg közelebb fér- 
őzzön hozzájuk. De most, hogy 

Tedd halott (noha el kell ismernie: 
őt magát is megrendítette a hír) a 
törvénybíró valami lelkiismeret- 
furdalás-félét érzett, hogy konok 
dühében talán elhanyagolta kissé a 
családját, s mint nagyapa sem volt 
éppen tökéletesnek mondható. Le
het: még nem késő, hogy egyet s 
mást jóvátegyen, hiszen az apa nél
kül maradt családnak most van iga
zán szüksége a támaszra, az ő sok 
évtizedes tapasztalatára.

\

— És mi szél hozott Fort Royal
ba? — fordult az öreg Spencer a 
fiúk felé, miközben a felesége süte
ménnyel kínálta őket.

— Tetszik tudni, Spencer úr — 
szabadkozott Jack, a kisebbik — is
ten bizony nem zavarjuk önöket, ha 
lett volna, aki segítsen rajtunk...

— Nem muszáj igazolnod ma
gad — vörösödött el az ex-törvény- 
bíró — és jöhettek bármikor, 
semmiféle indok nélkül is. Nos, mi 
tehát a baj?

— Az anyánkat keressük — 
mondta Jack, s átható, tiszta tekin
tetét a nagyapjára villantotta.

— Meg az apánkat — tette hoz
zá Jim és sötéten maga elé bámult.

Tom Spencer lesütötte a szemét. 
Szegény fiúk —, gondolta — meg
viselte őket a sors. No, majd a na
gyanyjuk fog gondoskodni arról, 
hogy helyre álljon a testi és lelki 
egyensúly bennük.

— Rendben van, fiúk — mond
ta biztatólag —, addig is a nagya
nyátok megmutatja a szobátokat, s 
néhány napig a vendégeink lesz
tek.

— A baj csak annyi, Spencer úr, 
hogy nem maradhatunk, mert az 
idő sürget. Nem igaz, Jimmy?

A másik bólintott.

— Dehát végül is mi az, ami 
annyira hajt benneteket?

— Mondtam már, Spencer úr. a 
szüleinket kell megtalálnunk.

— Heléna hol van? Egyébként
— köszörülte meg a torkát— őszin
te részvétem, ami apátokat élleti.

— Elkésett vele — mondta Jim.
— Azóta már feltámadott.

Tom Spencer elvörösödött.
— Nézd, fiam, hogy nem úgy 

bántam veletek hajdanán, mint 
ahogy egy nagyapától el lehet vár
ni, azt elismerem (noha mindennek 
oka van), de ha te most azért jöttél 
ide, hogy gúnyolódj velem, talán 
jobb lesz...

— Én nem gúnyolódom, Spen
cer úr — nézett farkasszemet vele 
Jim. — Ön azt mondta, hogy őszin
te részvéte apánkat illetően. Nos, 
ezt talán mondja meg neki. Azt hi
szem, örülni fog.

— Anyjuk — nézett Spencer 
dühösen a feleségére —, ez mit hab- 
latyol itt össze-vissza? Nem tudja, 
hogy a mi családunkban nem szok
tak hazudni? Mert a mi családunk 
nem posztókereskedőkből áll...

Ekkor Jack elérkezettnek látta 
az időt, hogy közbelépjen, mielőtt a 
botrány kirobbanna.

— Spencer úr— szólt közbe bé- 
kítőleg —, Ön még nem tudja, de az 
apánk nem halt meg.

A törvénybíró fittyet hányva az 
előírásoknak új szivarra gyújtott.

— Hogy-hogy nem halt meg? 
Hiszen megbízható emberek hoz
ták a hírt...

— Igen, csakhogy tetszhalott 
volt csupán. Az orvos tévedett. 
Apánk szó szerint a sírból jött 
vissza.

— Micsoda?!— hüledezett a tö- 
vénybíró. — Tedd Bames él?

— De mennyire — bizonygatta 
Jack, s felugrott, hogy megtántoro- 
dó nagyanyját leültesse.

Atyaúristen! — mormolta ma
ga elé Tom Spencer. — Tedd Bames 
a Halhatatlan!

— És Heléna?! _ kapott észbe az 
öreg. — Vele mi van?

— Elutazott még a temetés előtt
— mondta Jack szomorúan.

— Elszökött — javította ki Jim, 
s a hangja megremegett.

— Kivel?!
A két fiú nem válaszolt, csak 

nézték erősen a földet.
— Apám a halála előtti napon 

nagyon megsértette — mondta az
tán Jack halkan. — Nem tudott neki 
megbocsátani. És most őt szeret
nénk megtalálni, mert apánk a te
metés estéjén dühösen elvágtatott 
és azóta semmit sem tudunk róla. 
Úgy hisszük, anyánkat ment meg
keresni. De ennek már kilencedik 
napja.

Mikor elhallgatott, a szobát 
mély csend ülte meg. Ezt csak a 
falióra nem tartotta tiszteletben, 
mintha az oktondi jószágot egyál
talán nem érdekelte volna, hogy 
Tedd Bames élt, meghalt, feltáma
dott, majd nyoma veszett az éjsza
kában.

LAK ATO S M IHÁLY  
fordítása
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SZŐCS ISTVÁN

M i között hányódunk — ide-oda?
Amióta felmerült a haladás, a fejlődés esz

méje, azóta létezik az ellenkezője is: — "a 
világ nem megyen előre, hanem helyben to
pog, ide-oda ingadozik, körben jár, ugyan
azokat a köröket rójja", sőt, egyre csak 
romlik. Fejlődik-é közben vagy nem: tény 
hogy a többé-kevésbé ritmikus ismétlődés a 
történelmi helyzetek, alakzatok között és 
még inkább, művelődés- és művészettörté
neti áramlatok között nyilvánvaló.

A magyarázat sokféle, doctrina multip
lex. Kezdve a legegyszerűbbtől: az akció-re
akció törvénye, csak élőben; az emberek 
elfordulnak atyáiktól és visszatérnek nagya
tyáikhoz; a történelem különböző kultúrák 
életfolyamataiban megy végbe s ezek a kul
túrák ugyanazon életműködéseket mutatják 
fel... avagy itt vannak íme a gnosztikus ma
gyarázatok: mindaz, ami van, már volt. 
Mindaz, ami volt, még lesz.

Bodnár Zsigmond múltkoriban idézett 
elképzelése az idealizmus és realizmus kö
zött ide-oda hullámzó, ingázó történelmi 
életvitelről is csak egyike az ilyen nézeteknek 
- melyeket egyesek hajlandók "csak vélekedés
nek" tartani — és ugyanaz jellemző rá is: érzi 
az ember, hogy valahol valami nagyon lé
nyegesben igaza van, illetve, leírásai kétség
telenül ráillenek a korokra; ugyanakkor azt 
is érzi, (sőt ezt már tudja,) hogy a magyará
zatok mégis csak pontatlanok. Mindeneke
lőtt: nem tudja meghatározni a jelenség okát, 
csak mintegy természetesnek veszi, hogy va
lamilyen kozmikus, esetleg transzcendens 
eredetű, egyetemes érvényű ide-odázásról 
van szó, viszont nem talál magyarázatot ar
ra, hogy a változások között az időszakaszo
kat mi szabályozza, hogy a történelmi ár
apály-jelenséget előidéző holdjárás miért 
nem egyenletes; ugyanis néha úgy tűnik, év
századonként következik be a változás, de 
régebben nagyobb időszakonként, újabban 
meg gyakrabban. Azonkívül csak nagyvona
lakban, nagyon nagyvonalakban egyszerre, 
mert népek, országok között évtizedes, sőt 
többévtizedes eltérések, történelmi fáziselto
lódások is lehetségesek, s van ahol mintha 
Végbe se menne: kimarad egy-egy árapály 
váltakozás.

Az olvasó egyre inkább arra gondol, talán 
az elnevezések okozzák a kétességet? Mert 
idealizmusnak nevezhető-e legtalálóbban az 
a véglet, amikor a vallásban a kijelentés, a 
dogma uralkodik, a hatalomban a monarcha, 
a társadalomban a hierarchia, az igazgatás
ban a parancs, a nemek között a férfi, a neve
lésben a szigor, a gazdasági életben az agrár- 
izmus stb; másrészt, a realizmus-e a legtalá
lóbb kifejezés arra, amikor a vallásban a spe
kuláció, a társadalomban a közösségi érdek, 
a jótékonyság, a szolidaritás, a nevelésben a 
mindent megértés, a társas viszonyokban a 
nő előnye érvényesül, a gazdaság merkanti
lista, és mindenkinek állandóan kikapcsoló
dásra — üdülésre, sportra, zenére — van 
szüksége, mivel mindenki egyre idegesebb 
és dekoncentráltabb?

Sokkal inkább megfelelne az abszolutista
relativista fogalompáros, vagy méginkább az 
abszolutista-demokrafisia, (és nem dánok
ra fiitus), esetleg az utóbbi helyett a liberalista, 
ha ez nem volna politikailag túlságosan is 
behatárolva.

E korszak-ellentétek eszmei különbségét 
Bodnár abban látja, hogy az idealizmus korsza
ka egységben látja a szép, a jó és az igaz fogalmát: 
ami szép, az egyben jó is, és ami jó, az egyben 
igaz is: "nincs főbb bölcsesség", ez a klasszi
cizmus bölcsessége. Nyilván helyesebb rela
tivitásnak, mint realistának nevezni a másik 
végletet, amely nem hisz semmiféle örök 
vagy általános érvényű igazságban, a szép
séget kimondottan viszonylagosnak és ál
landóan változónak fogja fel, a jóságról meg 
csak ezt kérdi: attól függ, kinek jó?

Kínálkoznék a realizmus helyébe a prag
matizmus is, azonban az sem teljes érvényű, 
hiszen a nevelésben és a bűnözés ’kezelésé
ben” bebizonyosodott, hogy a túlságos meg
értés és engedékenység "nem praktikus," 
mert csak a félresikerült emberek és a bűnö
zők számát növeli, és mindez igen költséges; 
és egyáltalán, ha valami önértékénél többe 
kerül, az már nem lehet praktikus, azaz hasz
nos. Leghelyesebb volna az anarchista kifeje
zés használata, azonban annak politikai 
vagy erkölcsi színezete még behatároltabb, 
mint a liberelizmusé, (s hadd tegyük hozzá:

ez utóbbiak egymás mezét, nevét gyakran 
használják is; például az anarchizmus inku
bációs korszakában szívesen vállalja a "libe
ralista" elnevezést)... Végül is legalkalma
sabbnak a relativista marad számunkra a je
lenség megnevezésére, úgyis, mint az abszo
lutista fajlagos ellentéte.

Azonban, mint minden "típusalkotó", 
azaz típusok felállításához folyamodó rend
szerező, Bodnár is kénytelen a többé-kevésbé 
"kevert típusok" kategóriáival osztályozni. 
Illetve, fokozati összetételeket "felállítani; te
hát használja az "ínfaíbb-realista" és "inkább- 
idealista" osztályozást. E téren törekszik kü
lönböző magyarázatok kimódolására is, pél
dául a "fajok" különbségeire. Népfaj alatt ő is 
általában ethnikumot ért, amely jellegzetes 
keveredések, illetve "ötvözetek" által nyeri 
arculatát. (Például értekezik arról, hogy a

legnagyobb latin népekben, mint spanyol, 
francia, olasz, tulajdonképpen milyen kevés a 
"tulajdonképpeni" latin elem; tehát latin, kel
ta, germán, mór különböző keveredési arányai 
határozzák meg egyéniségüket.)

Ami azonban történelmileg olykor ka
tasztrofális lehet, hogy vannak etnikumok, 
amelyek egyik vagy másik végletet kedve
zőbbnek, vagy kellemetlennek tartják, tehát 
egy-egy ilyen történelmi irányváltozás az 
egyik népet sikeresebbé, a másikat boldogta
lanabbá teheti.

A legújabbkori történelemben az idealiz
mus világdagályának két csúcspontjául 
Bodnár az 1680-as és az 1815-ös éveket jelöli 
meg. Az 1789~es és az 1848-as forrada
lmakról azt állítja, hogy ezek elsöpörték az 
idealistákat. A mi századunkra nézve a hu- 
szas-huszonötös évekre jósolta az új abszo
lutizmust és valóban, az orosz, olasz, német, 
majd spanyol, majd a japán, kínai stb. "ese
teket” tekintve, úgy tűnik, igaza volt. Kérdés 
azonban, miért nem következett be "idealiz
mus" Angliában vagy az Egyesült Államok
ban. (Avagy kérdés, hogy vajon a Roose- 
velt-féle New Deal, vagy a konzervtív re- 
puklikanizmus volt inkább abszolutista?)

Az olvasóban óhatatlanul fölmerül a 
gondolat, hogy vajon nem az osztályozások

kétsarkúságában van-e a hiba? Hogy min
den vonatkozásban csak két fő, egymással 
ellentétes típus létezne-e? Vajon nem a hím
nőstény, pozitív-negatív (pl. elektromosság), 
a sokféle ying-yang-ság képzete öli meg a 
típusalkotást? Jellemző, hogy az orvosi alkat
tan, amely eleinte igencsak hajlott a kétsarkú 
osztályozásra (inkább-hosszúkás és inkább- 
kerekded), végül is legalább három alkati tí
pussal kénytelen dolgozni, és m ég egy  
negyedikkel is, amelyet hol meghatározhatat- 
lannak, hol kevertnek, hol amorfnak tartanak.

És joggal kérdezhetni azt is, a két fő élet
viteltípus között az ide-oda hullámzásban 
nemcsak egyszerűen a kompenzáció jelensége 
valósul-e meg? Mint közismeretes, a lélekta
ni tipológia terén Jung tanítása szerint léte
zik az elsődleges és a másodlagos jellem

» » » » » »
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fogalma, amelyek közül a másodlagos mind
ég kompenzatorikus, amely az első egyolda
lúságainak a kiegyensúlyozására irányul. (A 
kompenzáció elvét különben az emberi alkat
tanra, illetve élettanra s ennélfogva a lélektan
ra vonatkozó jelenségek területén leg- 
fappánsabban először talán Schoppenhauer 
fogalmazta ki, a nemi szerelem metafizikájáról 
értekezve. Hogy tudniillik a hasonló nemcsak 
a hasonlónak örül, hanem az ellentétének is, 
különösen akkor, ha túlságosan egyoldalú.)

Azonban szélsőséges jellemeknél a kom
penzálás akár katasztrofális lehet, azt Jung 
nagyon szemléletesen magyarázza: például 
a korlátlanul nyüt és mértéktelenül alkal
mazkodó emberek olykor megmakacsolják 
magukat, a zárt és hallgatag, tartózkodó ala
kok ineg olykor kínosan kitárulkoznak vagy 
ömlengeni kezdenek. (Ilyen vonatkozású a 
szadizmus és a mazochizmus ellentéte: ha 
valaki életvitelében, mondjuk a foglalkozá
sában dinamizmusát, sőt agresszivitását ki
éli, intim életében ezzel ellenkezőleg visel
kedik. És viszont: a közélet vagy a hivatás 
terén gyáva egyének, vagy olyanok, akik ön
megvalósításra képtelenek, vagy félresike
rültek, a szerelemben agresszívek, sőt sza
disták, vagy éppen cézáromániásak.)

Elképzelhetőek a kompenzációs balese
tek társadalomtörténeti síkon is? Valamely 
irányzat a korlátlan kibontakozás során egy
re szélsőségesebb túlzásokba esik, vagy álta
lában elérkezik dekadens fázisába, s akkor 
jönnek az ellenkező véglet felé való mérték
telen törekvések? Az átesés a ló másik olda
lára? Kézenfekvő, egyszerű magyarázat, 
túlságosan is nyilvánvaló és egyszerű, és 
azért az ember érzi, hogy nem is igaz. Bodnár 
írja, a klasszicizmus például nem azért bu
kott meg, mert "megmerevedtek a szabá
lyai", — vagy pedig, hogy e szabályok hibá
saknak bizonyultak volna, — hanem azért, 
mert már nem feleltek meg az 1810 után 
kibontakozó életérzésnek, gondolkodás- 
módnak, más szóval, Bodnár szavával: a lel
kek álláspontjának.

A lelkek álláspontjának akkor roman tiká
ra, — romantikumra, roman tidzmusra stb. — 
volt szüksége. A romantika, mondja Bodnár, 
már nem a szépet, hanem a jellemzőt keresi. A 
romantidzmüst azonban túlságosan hamar 
megölte a túlhajtott önérzet kultusza, "az én 
adorátiója, istenítése és az ennek következté
ben mindent elöntő lirizmus" — mondja Bod
nár —; emiatt 1840 után már nyílt utat talál a 
realizmus. Azaz a relativizmus.

(Bodnár előtt több mint félévszázaddal, 
Schelling német filozófus, aki egy úgyneve
zett objektív idealizmus kidolgozására töreke
dett, az emberi szellem legnagyobb kata
sztrófájának azt tartja, hogy a romantikus mű
vészet a szépség kategóriájának a helyébe az 
érdekes kategóráját áhította, ami végülis lehe
tetlenné tesz minden esztétikai értékelést.)

Feltűnő, hogy noha Bodnár Zsigmond 
gondolatmenetei, sőt olykor példái között is, 
felmerülnek Eötvös Józseféi, sehol sem hi
vatkozik — legalábbis kezembe került mű
veiben nem — A XIX. század eszméire, illetve, 
nem foglalkozik még Eötvös Józsefről írt fü
zetében is csak a regényeivel. Talán azért 
nem, mert Eötvös nem kétsarkú dilemmát állít 
fel százada számára, hanem hármat: a sza
badság, az egyenlőség és a nemzetiség esz
méjét, (mely utóbbi nyilván a testvériség, 
tehát a rokoni összetartozás, szolidaritás ál
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talánosított formája,) és ki meri mondani, 
hogy a szabadság és az egyenlőség eszméi 
egymással ellenkeznek, hogy a nemzetiség 
eszméje a szabadság és egyenlőség fogalma
ival ellenkezésben áll, hogy a szabadság és 
egyenlőség fogalmai "azon formában, mely
ben felállíttattak, nem valósíthatók meg 
anélkül, hogy valamennyi létező állam fel ne 
bomlanék" s ha megvalósulna is, nem hozná 
meg azt a megelégedést, amit várnak tőle...

Lehet, hogy amíg annyira tiszteli, mint 
írót, addig kétséget éppen a nemzetiségre 
vonatkozó eszmék tárgyalása miatt érez Eöt
vös iránt; aki e kérdést nagyon "fölülről" né
zi: "A nemzeti rokon és ellenszenv mind 
belsőleg, mind külsőleg, egészen más valami 
a népeknél, mint szószólóiknál... Mondjatok 
bármit, a nép azokban, akikkel századok óta 
együtt élt, pusztán nyelvbeli különbség mi
att éppen úgy nem akar idegeneket látni, 
valamint azokat, kik vele azonegy nyelven 
szólanak, s kikkel századok óta ellenséges 
lábon állott, nem fogja rögtön testvérének 
tekinteni" stb. Ez így is van, gondolja nyílván 
Bodnár, csakhogy "a nép", az nem mindég 
ugyanazzal a jellegzetességekkel bír, mint a 
német, magyar, vagy orosz nép... A népek e 
téren is különbözőek... És egészen meghökken
tő Bodnárnak az a meglátása, hogy a realiz
mus kroszakában, azaz a relativizmus tör
ténelmi árvize idején, még a helyesírást is a 
kiejtéshez igyekeznek igazitani, és fellángol 
a nyelvjárások kultusza is, és mindez nem fér 
be Eötvös koncepciójába, amely szerint a 
gazdasági egyenlőség felszámolja a nemze
tiségi ellentéteket. A huszadik század de
mokráciáinak a története nem erről tanús
kodik.

Eötvös koncepciójának mélyén — arról, 
hogy mit kell akkor most már tenni — olyan 
elképzelés áll, amely leginkább az Immanuel 
Kantéval rokonítható. Kant ugyanis azt 
mondja: nem lehet kijelenteni, hogy a de
mokrácia, vagy az abszolutista rendszer a 
jobb. Mindkettőt lehet jól és rosszul is csinál
ni; ámde, hogy jól működhessék még az ab
szolutizmus is, föltétlenül szüksége van egy 
kiegyensúlyozó erőre, regulátorra, s ez a saj
tószabadság.

Ámde Eötvös idejében a sajtószabadsá
got csakis az abszolutista uralommal szem
ben kellett állítni és hirdetni. H ogy a 
demokrácia is árthat a sajtószabadságnak, a 
maga módján? Ezt Eötvösék idejében még 
nehezen hihették volna — bár már a forrada
lmak vezetői akkor is folyamodtak az infor
m ációszű rés eszk özéh ez! Bodnárnak  
azonban már lehettek erről is képzetei, mert 
ő ismerte fel a magyar gondolkodók közül 
először, hogy a nagy változások nemcsak a 
politika és neme ik  a társadalom szerkezeté
nek vagy a gazdaságnak a síkján mennek 
végbe, hanem még a nyelvjárásokban is, a 
helyesírásban is; sőt a zenehallgatásban is, és 
nehéz volna beérni azzal, hogy "mindennek 
csak a politika az oka".

Akkor hát mi? Esetleg mégiscsak az, amit 
a század derekának gondolkodói, inkább 
jobb mint baloldalon — magyarok között 
pedig leginkább Kodolányi — olyképpen fo
galmaztak meg, hogy "a világ egy transzcen
dens igazság hiányában szenved", a v ilág  
bajaira pedig csakis a transzcendentum üze
netének felfogása hozhat orvoslást?

BODNÁR ZSIGMOND (1839 Nagyká
roly — 1907 Budapest) irodalomtörténész, 
író, filoyófus

BISZTRAY ÁDÁM 

Kolumbusz ünnepén
vacsora 
gerbera 
nagyrédei bor

lenézel minket
no nem személy szerint
Európát
mily rátarti ország ez
kis folt a mappán
megújult tyúkpörök rázzák meg
nem érted. Héráért
Széchenyit
nem üldözött senki
a jobb falat
lehetőség
mi ültetett akkor hajóra 
kenyered ma is 
e kicsinyeit magyar 
lányodnak minden szót 
le kell fordítani
fehér fogacskájú nevetés buggyan rá 
az is angolul 
ti már nem
mi vagyunk a rézbórúek 
nem lépünk le
nem ünnepeljük Kolumbuszt
Vorosilovot
Szulejmánt
sprinterek
feszít a góz halálig
lábunkon vasgolyó
láthatatlan lánc

Utódlás
Nem várják meg halálodat 
az osztozást előbb kezdik 
de hallod még haragjukat 
kést látsz náluk ravasz fegyvert

mint álomban felugórnál 
visszakérni tiszta köntöst 
csont ujjadra köves gyűrűt

már nem tudod mit is tesznek 
városod hogy új nevet kap 
félik kormos templomaid 
minden írást átmeszelnek

mikor a te borod isszák 
magas tűznél részegednek 
énekedet énekelve
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Zsidó diákok 
v é d e lm e  19 4 3 -b a n
Lőwy Dániel megjelent kötete (A téglagyártól 

a tehervonatig. Kolozsvár zsidó lakosságának 
története), melyet a Helikon 21. számában is
mertettünk, kitér a zsidó egyetemi hallgatók 
helyzetére is.

Az 1939. május 4-én hatályba lépett úgyne
vezett második zsidótörvény a felsőfokú tanin
tézetekbe felvehető zsidó hallgatók arány
számát 6%-ban határozta meg. A valóságban 
azonban az 1940-es években még ennyien sem 
voltak, s a felverteket meg szélsőséges diáktár
saik állandóan zaklatták, megszégyenítették. 
Lőwy Dániel könyve Vágó Béla egy művére 
hivatkozva írja: "A kolozsvári egyetem nem vett 
fel többé zsidó diákokat. Tíz kivételezett diák az 
1940— 1941. tanévben folytathatta tanul
mányait, de diáktársaik gyakori zsidóverő kitö
rései nagyrészt őket is megakadályozták abban, 
hogy az előadásokra eljárjanak" (77.1.).

A kötetben található az akkor diákoskodó 
Bállá Berta 1997-es visszaemlékezése: "Az egye
temen megjelentek a huligánok botokkal és egy
szerűen betörtek a tantermekbe. Óra közben 
benyitottak, nem respektálták a tanárt sem. Kö
zölték, hogy a zsidók hagyják el a termet. Terem
ről teremre mentek, sorfalat álltak, ott el kellett 
vonulni. Amikor én vonultam, alckor gúnyol
tak" (77.1.).

Lőwy kötetének következő oldalairól kide
rül, hogy még 1943 őszén is bejuthatott zsidó 
fiatal az egyetemre. A színjelessel érettségiző és 
ajánlólevelet felmutató Lustig Tibort felvették a 
bölcsészeti karra. Az is kiderül, hogy sok tanár 
bátran szembeszállt a zsidókat üldözőkkel, ki
utasította őket a tanteremből, klinikáról. Haynal 
Imre, Klimkó Dezső és Miskolczy Dezső orvos- 
professzorok kiállása közismert volt. Mindhár
man zsidóknak is menedéket nyújtottak kli
nikájukon. A könyv említi még Szabó Zoltán 
vegyészprofesszor fellépését az antiszemitákkal 
szemben, magam hallottam György Lajos iroda
lomtörténész ilyenszerű kiállásáról.

Mindeddig azonban nem volt tudomásunk 
arról, miként viszonyult az egyetem vezetősége, 
rektori hivatala a zsidókat zaídató, esetleg tett
legesen is bántó fiatalokhoz, akik néha nem is a 
diákság soraiból kerültek ki. Nemrég a kezembe

került az Orvosi Hetilap 1998. június 28-i száma, 
amelyben az orvostörténész Szállási Árpád 
Újabb adatok a kolozsvári egyetem elfelejtett éneihez 
címmel "a kolozsvári egyetem professzorainak 
1941—1944 közötti karakán magatartásáról" kö
zöl két adalékot. Ezek egyike a Miskolczy Dezső 
professzor hagyatékából való igen jelentős rek
tori körlevél, mely a zsidó hallgatók védelméről 
intézkedik. Egyrészt az egyetem mint intéz
mény szembenállását tükrözi a hivatalos politi
kával, másrészt Búza László rektor bátorságát. 
Mert bármilyen bizalmas is lehetett a körlevél, 
az állami hatóságok bizonyára tudomást szerez
tek róla. Mivel nálunk csak kevesen olvashatják 
az Orvosi Hetilapot, ide iktatjuk kordo- kumen- 
tumként a fénymásolatban is közölt, Horváth 
Béla szemészprofesszor, dékán által ellenjegy
zett levelet:

448/1943—44. o. k. sz. Szigorúan bizalmas. A 
zsidó hallgatók elleni esetleges tettlegesség 
megakadályozása céljából az altisztek, s ha 
szükségesnek látszik, a tudományos segédsze
mélyzet tagjai is kísérjék figyelemmel a zsidó 
hallgatók körüli eseményeket az intézetbe, ille
tőleg az intézeti telepre történt belépésüktől an
nak elhagyásáig. Ha a zsidó hallgatókat egyesek 
bántalmazni szándékoznának, siessenek segít
ségükre, s közrefogva kísérjék be a professzori 
szobába vagy a professzor által kijelölendő he
lyiségbe, hol biztonságban lehetnek. Tegyenek 
meg mindent a bántalmazást kezdeményező s 
abban résztvevő egyének személyi adatainak 
megállapítására. Ha indokoltnak látszik, a ka
puk lezárandók mindaddig, míg az igazolás 
meg nem történt. Ha az intézet személyzete a 
feladat megoldására nem volna elegendő, tele
fonon jelentse a rektori hivatalba, s kérjen meg
felelő kiegészítést. Kolozsvár, 1943. október 11. 
Búza László rektor. [P. H.) Szíves tudomásulvé
tel végett tisztelettel megküldöm. Kolozsvár, 
1943. október 12. Dr. Horváth Béla s. k. e. i. 
orvoskari dékán.

G A A L G YÖRGY

Nb. Mivel az o. k. rövidítést nem tudom fel
oldani, ezért a többi rövidítést sem oldottam fel. 
Lehetséges feloldások: 

s/aját/ k/ezűleg/ 
e /z /  i/d e i/
Még szerencse, hogy közlik a fénymásolatot: 

az átírt szövegből hiányzanak az utólag betol- 
dott szavak!

További szófejtések
A legjózanabb, legalkohol(mány) el

lenesebb Bornemisza Péter szophoklészi 
módon elektrizáló sugallatára vesszük 
elő most a kocsma (korcsma) szót.

A Nagyvárad mellett, Peceszőlősön, 
tehát egy eléggé (sőt: hangutánzóan) po- 
csolyás Szőlősön elmélkedő Kováts Fri
gyes orvosdoktor (aki szerint "a régibb 
szavaink ... a legmélyebb búvárkodó 
böltseletet árulják el" — lásd A magyar 
böltsészet, 1866,36) ezt írja főműve főré
szének a 39. lapján: "Kortsma méltán 
nevezhetni kortsmának azon helyet, 
ahol a' mindinkább elharapódzó részeg
ség lábra kapásával, az ember legfőbb 
kintsétől az: ész-től fosztatván meg, ez 
által korts emberré, állattá leszen; a'ki 
tehát lerészegedett, arról méltán mond
hatni, hogy: korts-ma.”

Mivel a Kováts családnév a kovács 
köznévből (olykor a német Schmidt-ből) 
lett, a román covaciu 'kovács, lakatos' 
pedig egy 1924-es, craiovai szófejtő 
könyv szerint a latin cavo 'a scobi, a sapa, 
a sparge' származéka, hadd lássuk, mit 
mond ez a román mű a carciumtí szócikk
ben: "... (lat. del crocum si croceum, vin 
vopsit cu sofran). Locul unde se vinde 
vin î rachiu ce se £i bea acolo. ... Slavii 
zic krucima, iar Ungurii korcsma...." Nos, 
ha már szóba jött a szláv krucima, jegyez
zük meg: mind a magyar, mind a román 
főnév végső fokon egy tisztázatlan ere
detű ősszláv szóra megy vissza.

Kocsmában, a kocsi és a nem kocsi 
mában és holnapban is jól fog az itókára 
fűlő fognak valamilyen ivóedény, ivásra 
ösztönző pohár. Idézzük hát isméglen 
Kováts Frigyest (ezúttal jelzett műve 40. 
lapjáról): "Pohár vfe /visszafelé olvas
va /: rá-hop, azaz ha jó ó-borral telve ki
ittad, jó kedvet nyerve: rá-hopra kelsz, 
vigadsz, 's dalolva ugrálhatsz. Sok ma
gyar van, ki azt tartja, hogy e szó nem 
magyar, és nyelvünk roppant duzsságá- 
nál azonnal neki áll és más szót ajánl; mi 
e' szót, miután oly jelentéses bevésést 
tartalmaz, ki nem küszöbölhetjük." 
Most aztán másoljuk ide üde kíváncsi
sággal az említett craiovai szótár vonat
kozó sorait: "páhar s. n. (din lat. poculum, 
páhar ... baza lui poculum fiind gr. po, a 
bea; lat. cululus, cupa).... Acest cuvánt, 
ca §i múlté altele, a fostímprumutat dela 
Daco-latini £i de catre popoarele vedne: 
Ruteni, Unguri, etc.” Valószínű, mond
ják mai szakemberek, hogy a román pa- 
har m ég a 14. században alakult a 
magyar pahár-ból. A végső, legalábbis 
európai síkon végső forrás a görög bikosz 
'agyagedény, boroskancsó' (nem 'kettős 
kosz', mely óv a Koszovótól).

Ha már a görögnél tartunk, szóra
kozzunk egy kissé ezzel a craiovai tex
tussal is: "maghiar, a, adj. (pare lat. dela 
mag-cjueror, a tipa taré.... Pronunfatínsa 
maghior, vine dela gr. mogheros, prápádit, 
amarat."

Ezek után még csak ennyit: 1. se pra- 
padepte de ras a. m. 'halálra neveti magát'; 
2. a Kaszás fenerossz fenőkő nélkül is 
vigyorog; 3. ruhaakasztófa humorán 
sem illik röfögve röhögni.

H A JÓ S JÓZSEF

P a rá n y i k ie g é s z ít é s
K éri E d it G ö rg ey -k ö n y v én ek  ism ertető jéh ez ...(H elik on / 23/277. szám )

Utólag újból és újból visszagondolva rá, 
egyre kevésbé tűnik túl fantasztikusnak Ké
ri Edit feltételezése, hogy a Görgey család 
egyes tagjait miként vehették rá, egyezze
nek bele a titkos személycserébe? Elhitették 
—esetleg, talán — velük, hogy egy főrangú 
család törvénytelen leszármazottjának vol
na szüksége rá, hogy a fiatalon (már úgyis) 
elhunyt Artúr neve és iratai által, vala
mennyire is méltó személyazonossághoz 
jusson; cserébe kifizetik a családtagok ösz- 
szes — nem csekély! — adósságait. Effajta 
meggondolások valaha sokkal gyakoribbak 
voltak, mint képzelnénk. Nemcsak a Vas- 
álarcos legendája, vagy Napóleon leszárma- 
zottainak sorsa visz ilyen gondolatok felé; 
ám itt van mindjárt Görgey hadi-partneré
nek, Haynau tábornagynak is a példája: ő is 
egy nagyherceg és egy kis zsidó varrólány 
szerelmének a gyümölcse. És a Habsbur
goknál maradva, milyen keveset emlegetik, 
hogy Alban Berg zeneszerző felesége, ma
gának II. Ferenc Józsefnek egy titkos viszo
nyából született. (Igaz, Bergné esetében

nem tudunk arról, hogy takargatott magas 
származása következtében szadista lett vol
na. Ám vannak Berg zenéjében furcsán 
gyötrődő, vergődő dallam-menetek, ame
lyek eléggé elgondolkodtatóak!)

Azt is elképzelhetőnek tartom, amit 
egyesek régóta suttognak: Petőfi Sándor ne
tán vérszerinti fia gróf Széchenyi Istvánnak!

Az alvó kém-motívum sem a második 
világháborús regények és filmek találmá
nya: e lapban is ismertettek pár évvel ezelőtt 
egy Nindzsák című könyvet, mely szerint a 
diverzió és hírszerzés e mesterfogását keleti 
birodalmak már az óidőkben is alkalmaz
ták. Fejedelmi személyek életéről-haláláról 
is döntő kamarillák hazai létezéséről, vala
mint akár "spontán utcai zavargásokat" is 
előidézni tudó titkos társaságok erdélyi te
vékenységéről az érdeklődőknek megint 
csak Kemény Zsigmond regényét tudom 
ajánlani, a Báthoriak korában játszódó Gyu
lai Pfi címűt.

SZ Ő C S ISTVÁN
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MÁRCIUS
HÉTFŐ Albin, Levente
KEDD Dalma, Lujza,
SZERDA Kornäia
CSÜTÖRTÖK Kázmér
PÉNTEK Olivér, Mórján
SZOMBAT Frigyes, Jenó
VASÁRNAP Tamás

HÉTFŐ Zoltán, Apolka
KEDD Franciska, Fanni
SZERDA Ildikó
CSÜTÖRTÖK Bors, Szilárd
PENTEK Gergely
SZOMBAT Krisztina, Ajtony
VASÁRNAP Matild, Pólika

HÉTFŐ Kristóf, Lukréck
KEDD Lujza, Henrietta
SZERDA Gertrud
CSÜTÖRTÖK Sándor
PÉNTEK József, Jozefina
SZOMBAT Koppány, Mór
VASÁRNAP Benedek, Bence

HÉTFŐ Beáta, Lea
KEDD Botond, Emese
SZERDA Gábor
CSÜTÖRTÖK Mária, Zsolt
PÉNTEK Emánuel, Manó
SZOMBAT Hajnalka, Alpár
VASÁRNAP Virágvasámap

HÉTFŐ Jónás, Márk
KEDD Zalán, Amadé
SZERDA Árpád, Benó

ÁPRILIS
1 CSÜTÖRTÖK Hugó
2 PENTEK Nagypéntek
3 SZOMBAT Keresztély
4 VASÁRNAP Húsvét 1. n.

5 HÉTFŐ Húsvét 2. n.
6 KEDD Húsvét 3. n.
7 SZERDA Ármin, Orsolya
8 CSÜTÖRTÖK Dénes, Lídia
9 PÉNTEK Dömötör, Géza
10 SZOMBAT Zsolt, Ezékiel
11 VASÁRNAP Gemma, Ilma

12 HÉTFŐ Gyula, Alpár
13 KEDD Ida
14 SZERDA Tibor, Tiborc
15 CSÜTÖRTÖK Emese
16 PÉNTEK Bánk, Gytrzb
17 SZOMBAT Rudolf
18 VASÁRNAP Ilma, Andrea

19 HÉTFŐ Emma
20 KEDD Tivadar
21 SZERDA Zsombor
22 CSÜTÖRTÖK Noémi, Csilla
23 PÉNTEK Béla
24 SZOMBAT György, Györgyi
25 VASÁRNAP Csongor, Márk

26 HÉTFŐ Boglárka, Ervin
27 KEDD Zita, Gyöngyvér
28 SZERDA Valérk
29 CSÜTÖRTÖK Tihamér
30 PÉNTEK Ibolya, Mariann

JÚNIUS
1 KEDD Tünde
2 SZERDA Anita, Etele
3 CSÜTÖRTÖK Kláriid
4 PÉNTEK Ildikó, Bulcsú
5 SZOMBAT Angéla, Kund
6 VASÁRNAP Szabolcs

7 HÉTFŐ Róbert, Arianna
8 KEDD Medárd
9 SZERDA Félix
10 CSÜTÖRTÖK Margit
11 PÉNTEK Barna
12 SZOMBAT Józsa, Sebó
13 VASÁRNAP Antal, Anetta

14 HÉTFŐ Vazul, Herta
15 KEDD Zája, Jolán, Vid
16 SZERDA Arany, Jusztina
17 CSÜTÖRTÖK Laura
18PÉNTEK Arnold
19 SZOMBAT Gyárfás
20 VASÁRNAP Rafael, Kaie

21 HÉTFŐ Alajos
22 KEDD Paulina
23 SZERDA Zoltán, Arszlán
24 CSÜTÖRTÖK Iván
25 PÉNTEK Vilmos
26 SZOMBAT János, Pál
27 VASÁRNAP László

28 HÉTFŐ Levente, Leó
29 KEDD Péter, PáZ
30 SZERDA Tihamér, Bese

MÁJUS
1 SZOMBAT Fülöp, Jakab
2 VASÁRNAP Zsigmond

3 HÉTFŐ Irma, Tímea
4 KEDD Csaba, Mónika,
5 SZERDA Irén, Kocsárd,
6 CSÜTÖRTÖK Eliz, Tamara,
7 PÉNTEK Dalma, Tünde
8 SZOMBAT Gizella, Gejza
9 VASÁRNAP Gergely

10 HÉTFŐ Antónk, Jób
11 KEDD Albert, Imola
12 SZERDA Pongrác
13 CSÜTÖRTÖK Szervác
14 PÉNTEK Bonifác
15 SZOMBAT Zsófk, Izsák
16 VASÁRNAP Mózes, Botond

17 HÉTFŐ Ede, Andor
18 KEDD Erika, Erik
19 SZERDA Buda, Sára
20 CSÜTÖRTÖK Bemát, Hanna
21 PÉNTEK Szilárd
22 SZOMBAT Júlk
23 VASÁRNAP Pünkösd 1. n.

24 HÉTFŐ Pünkösd 2. n.
25 KEDD Pünkösd 3. n.
26 SZERDA Gyöngyvér
27 CSÜTÖRTÖK Nándor
2 8 PENTEK Emil, Agmánd
29 SZOMBAT Magdolna
30 VASÁRNAP Johanna, Janka

31 HÉTFŐ Marietta

NOVEMBER
HÉTFŐ Marknna, Itala
KEDD Ilka, Ingrid
SZERDA Gyózó
CSÜTÖRTÖK Károly, Karolina
PÉNTEK Imre
SZOMBAT Lénárd, Énok
VASÁRNAP Rezsó, Rudolf

HÉTFŐ Lehel, Zsombor
KEDD Tivadar
SZERDA Réka, Délinké
CSÜTÖRTÖK Márton
PÉNTEK Emiik, Renáta
SZOMBAT Szilvk, Bulcsú
VASÁRNAP Aliz

HÉTFŐ Lipót
KEDD Ödön
SZERDA Hortenzk
CSÜTÖRTÖK Jenó
PÉNTEK Erzsébet
SZOMBAT Jolán, Edmond
VASÁRNAP Ilma, Olivér

HÉTFŐ Csilla, Cecílk
KEDD Kelemen, Mrien
iZERDA Emma, Flóra
CSÜTÖRTÖK Katalin, Edina

.•PÉNTEK Árpád, Virág
-ZOMBAT Elemér, Leonárd
VASÁRNAP Stefánk

HÉTFŐ Kamilla
KEDD András, Andor

DECEMBER
1 SZERDA Elza
2 CSÜTÖRTÖK Melinda
3 PENTEK Atala, Ferenc
4 SZOMBAT Borbála, Boróka
5 VASÁRNAP Várna

6 HÉTFŐ Miklós
7 KEDD Ambrus, Ányos
8 SZERDA Márta, Márk
9 CSÜTÖRTÖK Gyöngyi, Leona
10 PÉNTEK Judit
11 SZOMBAT Lehel, Árpád
12 VASÁRNAP Gabriella

13 HÉTFŐ Luca, Lúck
14 KEDD Huba, Zdenkó
15 SZERDA Detre, Albina
16 CSÜTÖRTÖK Aletta, Etelka
17 PÉNTEK Lázár
18 SZOMBAT Auguszta, Ákos
19 VASÁRNAP Viola, Nemere

20 HÉTFŐ Otílk
21 KEDD Tamás
22 SZERDA Anikó, Zénó
23 CSÜTÖRTÖK Viktória, Gyózó
24 PÉNTEK Áídám, Éva
25 SZOMBAT Karácsony 1. n.
26 VASÁRNAP Karácsony 2. n.

27 HÉTFŐ Karácsony 3. n.
28 KEDD Apor, Ráhel
29 SZERDA Tamás, Dávid
30 CSÜTÖRTÖK Annamária
31 PÉNTEK Szilveszter
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HELIKON

Tamás Pál fémdomborítása

Xp'TrEX
A N agy László által viselt heroikus költő-szerep Szécsi 

szereptudatának testvére. Egymást is bátoríthatták ők erre 
a küldetésre: egym ás példái, ösztönzői lehettek N em  akár
ki vállalhatta így N agy László mellett a küzdőtárs m isszi
óját. A kivirágzott kéz halálba táncoló emberpárjában 
éppúgy ott van ez a vállalt többes szám, mint a reggel 
szügyig  gyém ántban álló lovak csodájában. A költészet 
úgy, ahogy N agy László és Szécsi Margit felfogta, nemcsak 
a gondolatban és az érzékelésben, hanem az erkölcsben is 
csodát hoz létre, am ely "felfoghatatlan, de megfogható". 
Krisztus feltámadása is felfoghatatlan volt Tamás számára, 
de sebei tapinthatóak, megfoghatóak voltak. Van mindket
tőjük lírájában valami különös szépségű erkölcsi többlet, a 
szenvedésből, a halálból feltámadó Emberé, aki a Csodát 
"műveli, nem  magyarázza".

A hogy egykor a páva ezer szem ében ott látta, ott tudta 
önmagát, úgy lelhetett sokszor tükörképére N agy László 
képvüágában: nemcsak a Himnusz minden időben mítoszi 
távlatú mondataiban —  am elynek szem élytelenül szem é
lyes megszólítottja volt —, hanem olyan versekben is, mint 
a Vérugató tündér, vagy a Halállal élek, nem kenyérrel, bűnbá
nóan nagy vallomása. Jellé, betűvé égni a másik költő, a 
Társ m űvében, az írás (a maga módján és törvényei szerint 
szent írás) részévé válni: nem  akármilyen reinkarnáció, 
bizony, a maga m űvészetének gyötrelmén, m egszenvedett 
győzelm én túl harc is a másikkal, a sólyommal. Volt ebben 
eltávolodás is, de megmaradtak végső soron egymásnak: 
példának, bátorításnak, tükörképnek, egy olyan tükörben, 
am ely sohasem  m ásol, hanem  igazat m ondva jobbít.

Élni, túlélni, nem  könnyű. Erről szól a Jelentés a szívdo
bogásról. Mit is rejt ez a "villámmal is vakotás éj"? Bizonyára 
nemcsak a kedves halála bokrát, nemléte sötétjét, hanem  
egy árnyakkal benépesülő korszakot is, amelyben élni ár
ván maradva, m egözvegyülve m ég nehezebb. Épp ez a 
különlegesen tisztelni való Szécsi gyászában, hogy sem  itt, 
sem  más m űvében nem  válik "gyászos özveggyé". Hadat 
üzen a halálnak abban az értelemben is, hogy visszautasítja 
az elm úlást "bearanyozó" hamis kegyeletet. Nagy László
hoz csak úgy maradhat hű: életarcúan, romolhatatlan, ki
kezdhetetlen hitét és szellem ét fölmutatva.

Mintha a két m egváltónak is nehéz keresztet egyedül 
vinné tovább. Pedig m indig csak a magáét vitte. Volt benne 
is épp elég dac, szilaj erő, amelyre külön is megjár egy  
golgotái küldetés. N em  siratót ír tehát, hanem egy szikár 
dac szavait, keserves varázsigéit suttogja bele a "csupa 
titokkal bepecsételt, csudákkal tündöklő éjbe".

R észletek  K em ény Géza: A kivirágzott kéz cím ű Szé
csi M argit-m onográfiájából. Püski Kiadó, 1998.
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ZENEI CSEVEGÉSEK 12
M ilyen zenét hozzon  
az angyal?

Ismét Karácsony közeleg. Ki
csik és nagyok egyaránt gondol
nak az ajándékokra. És nemcsak 
úgy, hogy a kicsik kapnak, a na
gyok meg adnak. A felnőttek vá
gyai között is szerepel zenei 
ajándék. Kinek mi jut eszébe, 
aszerint kér (az Angyaltól!) prek
lasszikus zenét, rockmuzsikát, 
valami nagyon modem kísérleti 
alkotást vagy éppen egy szép ka
rácsonyi éneket. És jut is minden
kinek, érdeme, kívánsága, vágya 
szerint szép vagy érdekes, fel
emelő vagy éppen kedvesen szó
rakoztató muzsika. A karácsony 
— ezek szerint — a muzsika ün
nepe is (sokkal inkább, mint a hi
vatalosan k inevezett október 
elseje!). Énekszó nélkül nincs is 
gyertyagyújtás a fenyőfán. Van 
elég szép ének ehhez a nagyszerű 
alkalomhoz minálunk is, és im
portálunk is mindenféle-fajta dal
lamot más földrészekről, más 
népektől. így igazi ez. Egy pár 
órára mindenki testvér, mindenki 
szeretetet érez a másik iránt, mi
ért ne szólna a lemezjátszóról 
vagy a rádióból, televíziókészü
lékből a sok-sok csilingelő kará
csonyi ének; a Stille Nachttól, a 
Christmas Cárotokon át a Mennyből 
az angyalig. Hatalmas repertoár 
ez, van miből válogatni. Apropó! 
Erről jut eszembe egyik szépem
lékű zenei élményem: Britten A 
ceremony of carols című egynemű- 
kari kompozícója obiigát hárfa kí
sérettel. Mi más kísérhetne ka
rácsonyi éneket a harangokon, 
harangjátékokon kívül, mint a 
csodálatosan nem eshangzású  
HÁRFA? Angyalok hárfája! A 
művet 1942 december 5-én mu
tatták be Londonban, a már tom
boló háború megsemmisítéssel 
fenyegető hátterével. Vigasztalás 
volt zeneszerzőnek, előadóknak, 
közönségnek egyaránt. Számom
ra is az volt fél évszázaddal ké
sőbb egy nemzetközi kórusün
nepen hallgatva meg először Brit
ten karácsonyi muzsikáját. Nyár 
volt, a termen kívül és belül nagy 
hőség uralkodott és ennek ellené
re mindnyájunkat megfogott, le

nyűgözött a Karácsony áhítata, 
amely bőséggel áradott a muzsi
kából. Valahogy ilyen lehet a nyá
ri ausztráliai Karácsony is — 
gondoltam. És ami addig nagyon 
furcsának tűnt a havazás nélküli, 
(jég)kristálycsillogást nem isme
rő, talán éppenséggel fenyőfadí
sz íté s t  sem  ö sz tö n ző  forró 
Karácsony képe elhalványult 
képzeletem ben. A Karácsony 
minden külsőségtől független  
ünnepe az egész emberiségnek. A 
földkereség egészére érvényes 
szeretet napja.

Müyen muzsikát várunk hoz
zá?

A minap hallottam nyüatkoz
ni az egyik modem zeneszerző 
n a g y sá g o t (rádióinterjúban  
hangzott el): "semmi új nem tűnik 
fel a mai zenében". Igaza van, 
mintha megállt volna az idő: el
hallgattak a nagy zenei kísérle
tezgetések. Vihar előtti csend? 
Vagy visszaút önmagunkhoz?!

Társaságbeli beszélgetés köz
ben hallottam zeneszerzőt tilta
kozni a posztmodem jelző ellen, 
szinte megbántottnak érezte ma
gát, hogy érintőleg kapcsolatba 
hozták vele ezt a divatos irányza
tot.

Valaki arra akart rábeszélni, 
hogy vonósnégyes kísérettel dol
gozzak fel egy sor, a világ minden 
tájáról összegyűjtött karácsonyi 
éneket. Ha időm engedi, talán 
hajlok is a kérésre.

Zeneszerző tanítványaim a jö
vő századra pillantanak sűrűn, 
onnan várják a sugallatot, a "mer
re tovább a zenében?" — kérdé
sükre.

A nagyvilág egy kicsit szo
rongva gondol az Í999-es évre. 
Sok a jóslat. És persze még ott van 
az évezredváltás is. Keressük az 
előjeleket: mit hoz, mit hozhat a 
jövő? Milliók számára fontosabb 
■a fennmaradás, a problémákon 
való túljutás esélylatolgatása, a 
pillanatok nyomasztó gondja, ö k  
talán nem is gondolnak zenére...

Magamat faggatom: én vajon 
mit kérnék a zenéből, a zenétől?

Bármit, ami megnyugtat — 
engem is, másokat is.

Mindent, ami szeretetet, meg
értést, jóságot suggall hangokkal. 
És várok egyetlen pillanatra, ami
kor karácsonyestén friss fenyő
szag vesz körül, a sercegő színes 
gyertyák fénye vibrál, a hó szik
rázik, a tiszta sötét(kék) színű ég
bolton csillagok  pislákolnak, 
mint ezernyi kis csengettyű. Ezt a 
karácsonyi szimfóniát áhítom.

TÉRÉ N Y  I EDE
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HELIKON

Januári évfordulók
1 — 550 éve született Lorenzo Medici olasz költő
— 190 éve született Gustav Zielinski lengyel költő

2 — 150 éve született August Strindberg svéd író
3 — 330 éve született Kada Azumamaro japán költő

— 160 éve született Thaly Kálmán költő
4 — 130 éve született Lyka Károly történész

— 100 éve született Emil Petrovid román nyelvész
— 140 éve született Václav Rais cseh író

5 — 25 éve halt meg ülés Béla író
— 475 éve halt meg Marko Marulic horvát költő

6 — 30 éve halt meg Franz Theodor Csokor osztrák drámaíró
7 — 230 éve született Antonin Jaroslav Puchmajer cseh költő
— 100 éve született Sztyepan Petrovics Scsipacsov orosz költő

8 — 675 éve halt meg Marco Polo olasz író
9 — 90 éve született Feleki László író

— 480 éve halt meg Janz Szamotul lengyel író
10 — 80 éve született Fényi István költő

— 200 éve született Petrache Poenaru román gondolkodó
— 100 éve született Vaszary János író

11 — 100 éve született Konstandja Bujla belorusz költőnő
12 — 950 éve halt meg Abú Szaid iráni költő

— 170 éve halt meg Karl Wilhelm Friedrich Schlegel 
német kritikus

— 100 éve halt meg Szilágyi Sándor történész
13 — 320 éve halt meg Giuseppe Artale olasz költő

— 140 éve született Kosztisz Palamasz görög költő
— 140 éve született Maurice Paléologue franda író

14 — 130 éve született Samuel Kollár szlovák történész
15 — 80 éve halt meg Karl Liebknecht német gondolkodó

— 80 éve halt meg Rosa Luxemburg német politikus
16 — 250 éve született Vittorio Alfieri olasz költő

— 400 éve halt meg Edmund Spenser angol költő
17 — 170 éve született Anton Naum román költő

— 360 éve halt meg Szend Molnár Albert költő
18 — 310 éve született Charles-Louis de Montesquieu

franda író
19 — 270 éve halt meg William Congreve angol drámaíró

— 190 éve született Edgar Allan Poe amerikai költő
20 — 140 éve halt meg Bettina von Amim német költőnő

— 220 éve halt meg David Garrick angol drámaíró
— 110 éve született Sík Sándor költő

21 — 380 éve született Anders Bording dán költő
— 80 éve született Lőrinczi László író

22 — 375 éve született Dosoftei román író
— 270 éve születet Gotthold Ephraim Lessing német író
— 100 éve született Sárközi György költő

23 — 460 éve halt meg Johann Hontems német humanista
— 10 éve halt meg Weöres Sándor költő

24 — 110 éve született Victor Eftimiu román író
25 — 240 éve született Robert Bums skót költő

— 90 éve született Ignácz Rózsa írónő
— 125 éve született William Somerset Maugham angol író

26 — 850 éve született Muhammad Fakhr ad-Din arab író
27 — 80 éve halt meg Ady Endre költő

— 790 éve halt meg Minamoto no Szanetomo japán költő
— 300 éve halt meg William Temple angol író

28 — 450 éve halt meg Elia Levita jiddis nyelvű költő
— 60 éve halt meg William Butler Yeats ír költő

29 — 25 éve halt meg Herbert Ernest Bates angol író
— 120 éve született Józef Holly szlovák író
— 80 éve halt meg Franz Mehlring német irodalomtörténész

30 — 130 éve halt meg William Carleton ír író
31 — 200 éve született Adolphe Toepffer svájd író
? — 1130 éve halt meg Amr ibn Dahr al-Dzsáriz arab író

Télhajnali varjúörvény
Rejtvényünkben Horváth István versének 

egyik szakaszát idézzük a vízszintes 1., függőleges 
4., vízszintes 32. függőleges 23., 63., 25. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és második 
sora (zárt betűk: S, É). 17. Újság. 18. Tőszám
név. 19. Shakespeare-király. 20. Kola egyne
mű hangzói. 21. Kétjegyű mássalhangzó. 22. 
Szín. 24. Hon. 25. Ludasi kocsijel. 26. Fonóke
rék. 28. Káka-bél! 29. Rénium és fluor vegyje- 
le. 30. Kiejtett mássalhangzó. 32. Az idézet 
negyedik sora (zárt betű: C). 35. Személyes 
névmás. 36. Fordított égtáj. 37. Buddhista 
templom. 38. Tromf. 39. Kovács László. 3 9 /a. 
Szelén és kálium vegyjele. 40. Y. L. A. 41. 
Félrevezet. 43. Női név. 44. Rege. 46. Értékes 
fa. 48. Pozitív sarkú elektród. 49. Ukrajnai 
város. 51. Mező..., Maros megyei falu. 52. 
Kivételezés. 53. Részben megoszt! 54. Nö
vényt megtermékenyít. 55. ...zina, kézi erővel 
hajtott vasúti hajtány. 56. Kun eredetű női 
név, jelentése: kelő Hold. 57. Délszláv nép. 60. 
Fémforgácsoló eszköz. 61. Bárium és vanádi- 
um. 62. Kelet-ázsiai hüvelyes növény. 65. Ud
varhelyi író névbetűi. 66. Női becenév. 67. 
Levegő románul. 68. Működési próbát végez. 
71. A magyarországi szlovák. 73. Ógörög épí
tészeti stílus. 74. A Ludolf-féle szám. 75. Csiz
m adia. 77. Kétjegyű mássalhangzó. 79. 
Csík..., falu Hargita megyében. 81. Nem hasz
nált. 82  P. A. A. 88. Rút betűi. 89. Engedély 
nélkül magával visz. 92  Medréből kilépő. 93. 
Részben közömbös! 95. Arai páros hangzói. 
96. Gyógyszertár. 98. ... France, Nobel-díjas 
francia író. 100. Aradi köcsijel. 101. Nobéli- 
um. 102. Iskola is, csapás is van üyen. 104. 
Azonos a vízszintes 77-tel. 105. Téka egyne
mű hangzói. 106. Egykori török főtiszti rang. 
107. Ötszázötvenöt római számmal. 108. ...

királya: Lalo-opera. 113. Az arany..., Jókai-re- 
gény. 116. Női becenév. 117. Növényi vegeta
tív szerv. 119. Női név. 120. Kevés, csekély.

FÜGGŐLEGES: 1. Klór. 2. Egykori perzsa 
uralkodó. 3. Névelós macska-medve. 4. Az 
idézet harmadik sora (zárt betű: A). 5. Etelka- 
változat. 6. Gúla egynemű hangzói. 7. Igen 
angolul. 8. Magyarországi település. 9. Oly
kor-olykor ír. 10. Háziállat. 11. Esküvői mu
latság. 12 Hegybe vájt közlekedési felület. 13. 
Juhsereg. 14. A munkás is ez. 15. Anemzetkö- 
zi teherfuvarozás nemzetközi betűjele. 16. 
Létezése. 23. Az idézet ötödik sora (zárt betűk: 
H, C, K, S, E). 25. Az idézet hetedik sora (zárt 
betűk: G, M). 27. Kofa egynemű hangzói. 31. 
...marad, megszakad. 33. Spanyolországi 
bor-féleség. 34. Kirándulóhely Marosvásár
hely fölött (...tető). 38. Mértani test, névelővel. 
39. Arany..., Móra Ferenc-regény. 42. Idős. 45. 
Kései..., József Attila verse. 47. Könyörög. 49. 
Előirányoz. 50. Vágja a gabonát. 54. Női név.
56. Határtalanul mézes! 58. Z  Y. 59. Egyik 
oldal. 63. Az idézet hatodik sora (zárt betű: R). 
64. Latin kettős magánhangzó. 69. Hangtala
nul sorozó. 70. Z  G. 72 Személyes névmás. 
74. Fejsze-rokon. 76. A. S. ó . 78. Mezőgazda- 
sági munka. 80. Ázsiai tó. 81. A nagy..., Korda 
István regénye. 83. A pincér lapja. 84. Üdítő 
ital. 85. Hazai szabványrendszer. 86. Spa
nyolországi nép. 87. Szolmizádós hang. 90. 
Szaltó-elem! 91. Megfontolt. 94. Erkély. 97. 
Kérdőnévmás. 99. Lantán. 103. Ausztráliai 
sóstó. 104. Hazai folyó. 108/a. Tagadószó. 
109. Vissza: gyom, dudva. 110. Lázító egyne
mű hangzói. 111. Nikkel és hidrogén vegyjele. 
112. A föld irányába. 114. Motorkerékpár 
márka. 115. Igekötő. 116. Helyhatározó rag. 
118. Korhadt fa.
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A HELIKON 23. számában közölt, I tt  még a friss, 
fagyos lehellet dm ű rejtvényünk megfejtése: A szél pihés 
fehér ágyat vetett. / Hóbuckákban gyász-fenyők sora dermed.
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