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Nyúlfülek vagy nagyelefánt?

LÁSZLÓFFY ALADÁR 
O tt, ahol...
Magyar reggel itt körülöttem, 
hófödte udvar, csupa lom.
Ma még egy törököt se lőttem 
mohácsos íróasztalon.

Magyar reggel a tövisdrótok 
rózsátlan kertjei között.
Jól tudom, telkünk szerbek, tótok 
telkére is leköltözött.

Magyar reggel Romániában.
Hív a harangod s beleszoksz, 
hogy mást is arra visz a lába: 
a szomszéd templom ortodox.

Magyar reggel az óceánon, 
szélnyal ta-cukor jéghegyek 
fenyegetése v íz  alá nyom, 
miközben mégis átkelek.

Magyar reggel Magyarországon 
...száraztó partja, denevér, 
magam még mindig jól kivágom 
sejhaj bennünk a kutyavér!

Mohás mohácsi lenne minden, 
ha bennem mozdulatlanul 
ülne az Óperenciákon innen 
egy dúló-fúló ós-Petúr.

De bennem kisütnek a tájak, 
ez lett reménytelen remény, 
akárhol ébredjek és fájjak 
világok magyar-reggelén.

•  Szilágyi Júlia verselemzése
•  Szócs István tanulmánya
• Lászlóffy Csaba versei
•  Egyed Emese versei
•  Sigmond István novellája
• Jancsó Miklós: Faluturizmus
•  SERÉNY MÚMIA

1998 nyarán —  évfordulók figyelm ez
tetnek rá, ám korántsem ünnepek lázá
ban- nyűgében érdemes elm ondani —  a 
harminc évvel ezelőtt az erdélyi, illetve 
(itt szükségszerű a kiegészítés) a romániai 
m agyar irodalom ban történtek "a régi 
szép idők" emlékeként bukkantak fel. N é
mi önkritikával hajlamos az ember letűnt 
ifjúsága érthetően nosztalgikus felidézé
sével azonosítani 1968 hangulatát; de ha 
nem  csupán emlékeire hagyatkozik, ha
nem  szövegeket kezd (újra) olvasni, ob- 
jektívnek véli a publicisztikaiból-kriti- 
kaiból irodalomtörténetivé alakulói?) haj
dani állásfoglalásokat, és szeretné a mai 
húszon- m eg harmincéveseket belelkesí
teni: lapozzák fel ők is a korabeli kolozs
vári, maros vásárhelyi, bukaresti lapokat, 
folyóiratokat s persze a vers-, próza- és 
drámaköteteket, az Irodalmi K önyvki
adó, majd a Kriterion könyveit. (Hogy

miért, azt a szövegek  m aguk mondják el.)
Persze, nem  véletlenül kapcsolom  sa

ját '68-as em lékeim et Szilágyi Dom okos 
60. születésnapjához. A z ő 1976-ban lezá
rult életm űve egyértelm űen mutatja —  
remélem, nemcsak a kortárs, hanem  az 
utókor nagyobb része így véli — , hogy a 
hatvanas-hetvenes években  nálunk az 
irodalomnak m ég tétje volt, s nem  akár
m ilyen tétje. Akkor m ég  Romániában  
nem  voltak pártok (csupán egyetlenegy, 
az egyedül üdvözítő, a hivatalos igazság  
letétem ényese, azonosítható az úgyneve
zett szocialista állam m al), lényegében  
nem  volt sajtónyilvánosság, pontosabban  
am ennyi volt, az az irodalmon keresztül 
volt, a m űvek, majd (épp 1968-tól) az iro
dalmi élet révén kezdett lenni. 1956 ná
lunk nem  hozhatta m eg a változást —  a 
Piros madár, Páskándi Géza újulást jelző 
>  >  >  >  >  folytatás a 3. oldalon
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HELIKON

SZILÁGYI JÚLIA

Álom vagy ének két hangra
A vers 1972-ben jelent m eg kötetben. A  

Sajtóértekezlet p e d ig  o l y a n  k ö te te im ,  
am ely nyíltan kimondja tartalmának sok
féleségét, e sokféleség okát: a nyilvános
sá g  n em  d iszk rét, n em  tap in ta tos, s 
m inden kérdésre válaszolni kell. M eg újra 
és újra b eb izon y ítan i: n incs m odern  
é s /v a g y  hagyom ányőrző Szilágyi D om o
k os, p ontosabb an  m ind  a kettő van, 
ugyanaz a költő a nyelv m inden lehetősé
gével élni tud. (Megírása idején látszott 
már, hogy erről, erről is szól a Hogyan 
írjunk verset?)

Ismertebb nevén Balassi Bálint, Szilá
gyi D om okos számára, am úgy tisztelet- 
teljes b iza lm assággal, Bálint báró "Az 
kesergő Coeliáról" ír; elképzelhető, ez a jel
zős szerkezet adja m eg a vershelyzet indí
tékát, jószerével a hangulatát is; csakhogy 
az irodalomtörténeti és stílustörténeti al
lúzió egyebek mellett arra jó, hogy érzé
keltesse az olvasóval, mekkora és milyen  
term észetű különbség, hogy egy hölgy 
kesereg a versben, vagy a tenger! Talán 
nem  indokolatlan itt elébe vágni annak, 
amit Szilágyi Dom okos verszáró akkord
nak szánt az aktív olvasás reményében: a 
verscím  felismerhető összefüggésére a há
rom szakasznyi versmondat utolsó szava
ival: a variáció témája, a repríz eredete, az 
idézet megidézettje bukkannak fel, a költő 
és ihletője: "Bálint báró Céliája".

A z kesergő Coeliáról —  szintagma, jelzős 
szerkezet; A z kesergő tengerrül metafora. 
Óriási különbség! Az utóbbi poétikai au
ráját a m egszem élyesítés tágítja ki, teszi az 
ötletadó élőképből mozgásba lendült szó
képpé. Szólhatunk a versbeszédről úgy is 
m int költői nyelvről, mint szakaszokra 
bontható stílustörténeti folyamatról. Van
nak m égis pillanatok, amikor egy-egy  
vers magába sűrít több korszakot, többfé
le költői nyelvet, különböző értékvilágok  
egységesen  hangzó szólamait. Ilyen pilla
nat, ilyen vers A z kesergő tengerrül. Szinté
zisterem tő pillanata ez a vers Szilágyi 
D om okosnak, nem  kisebb intenzitású, 
m int ama már posztm odem  kollázsnak  
nevezhető eljárásokat alkalmazó közis
mert, nagy költem ények. Mintha csak 
megszólaltatná — három négysoros sza
kaszban! — a magyar vers majd minden  
hangját, szinte teljes klaviatúráját.

A Szilágyi Dom okos rendelkezésére 
álló poétikai készletből hadd emeljünk ki 
néhány jellegzetes eljárást. Első olvasásra 
az alliteráció tűnik fel, itt mint a betűrím  
zenei hatását m egsokszorozó egyéb alak
zat, szókép stb. hihetetlenül sokfelé ható, 
eszm e- és hangulatgerjesztő lehetősége a 
költői nyelvnek; mindjárt a versindító  
"Keretien kajmán" kontrasztként is jelzi a 
versbeszéd irányát a fosztó képzős határo
zószó  és a kap ige együtthatásával; az alli- 
teráló "éjben égve" sem  von ható  ki az 
ellentétezés funkcióköréből, nem  csak az 
éj hűvös képzetkeltésével, mint inkább az
zal, hogy a vízre vonatkozik, a víz ég  az

éjben. A magyar irodalom egyik legszebb- 
leggazdagabb sora, a "végig a végtelen vi
dékre" valóságos kincsesbánya: alliterál 
(háromszorosan), egyszerre kontraszt és 
szimmetria-teremtő e lem

Mégis a megszemélyesítés áll a vers filo
zófiájának a tengelyében. A tengerről szól 
a vers — legalábbis az első két szakasza 
bizonyíthatóan — , a tenger az, am ely/ak i 
kesereg, ad és kap, fátylat ölt, kínban ég, 
s magánya végtelen. Ezt a nagyon emberi 
tengert m ég tüzetesebben szemügyre kell 
vennünk. A ddig is hadd vessünk egy pil
lantást az ismétlésre; a víz  mint nagyvíz, 
mint összetett szó tér vissza, akárcsak a 
lilán, gyász-lilán m agyarázó-kiegészítő  
kettőzésben. A végtelen magány és a végte
len vidék azt ismétli, hangsúlyozza, amiről 
a vers szól.

A  m egszem élyesített, az emberként 
szenvedő természeti jelenség (tenger—  
víz— nagyvíz) kiegészítő poénja a harma
d ik  szak asz szem élyk én t m egszó la ló  
érzelem m entes világa, a "borotva-csu
pasz" sivárságé.

Két szereplője van a kétféle múltban 
kibontakozó lírai helyzetnek, amely úgy  
lírai, ahogyan a dalok, áriák elbeszélte ér
zelm i esem ények azok. Vagy: mint az ál
moknak józan nappali fényben m egma
gyarázhatatlan logikájú szerepcseréje bi
zonyítja olykor, nem tudjuk, valójában ki
vel történtek ezek a d olgok  Az említett 
szereplők közül az egyikkel, a tengerrel 
már találkoztunk, pedig álcázza magát, 
álnevet is visel, mint a totemisztikus lé
nyek, víznek, nagyvíznek nevezi a költői 
lelemény, m ég fátylat is hord, a félgyász 
liláját. Olyannak látjuk, úgy véljük halla
ni, amint őt be- és megmutatja, eldalolja a 
nem  lírai, hanem epikus hagyományból 
ismert m indentudó mesélő. A m esélés 
ideje nem esik egybe a történés idejével. 
De mintha a tenger és az, ami vele törté
nik, amit átél, amit elszenved, a címben  
m ég mint jelzője tartozik hozzá, az első  
szakasz második sorában mint ma már job
bára csak táigyesetben használatos főnév, 
negyedik sorában ige, tehát így: kesergő, ke
servet, kesergett. Oka is van a keservnek, a 
végtelen magány végtelen vidéke: maga a 
kesergő tenger. A kör bezárult.

És ekkor szólal m eg az ÉN hangján az, 
aki egy másik múlt időben, m ég m eghú
zódva (áriája? álma?) mögött előadta Az 
kesergő tengerrül szóló történetet. Mert van 
valaki, aki előbb elm eséli, felidézi a nagy
víz magányát, az ember attribútumaival 
felruházott természetű jelenség) bánatát, 
hogy aztán a saját nevében úgy tegyen, 
mint aki tudja, nem  több, mint eszközként 
m űködő látás, hallás, memória, amint a 
saját múltidejében megszólal. Itt már a 
helyszín is a tárgyak puszta funkcionali
tására csökken: a part "borotva-csupasz", 
minden — ami az előző múltban a magá
ban gyönyörködő szenvedés pompája 
volt, színes, hangos, m ég a kínban is dús

SZILÁGYI DOMOKOS 
A z kesergő tengerrül
Kéretlen kapván az egektől 
s ajándékozván sok keservet, 
a víz, a nagyvíz fátylat öltött 
és lilán, gyász-lilán kesergett,

a holdas égig fölkiáltott, 
a lassú éjben kínban égve, 
szétszórta végtelen magányát, 
végig a végtelen vidékre;

borotva-csupasz parton ültem, 
néztem, hogy jő a lomha gálya, 
Vitéznek a Lillája rajta 
és Bálint báró Céliája.

káló —  a természetre ruháztatik. Ahol 
megjelenik a személy, a maga irodalmi, 
vagyis em beri jelképességében , csakis 
m int m ű és m űvi helyzetek tartozéka, 
mint reménytelen érzelem  vagy mint a 
vers érzelmi kelléke, m indenképpen m int 
az érzelem  jelzőtlen tárgya, ott a part. A  
kesergő tenger, a víz, a nagyvíz partja ko
p ár borotva-csupasz; a gálya, amely az el
érhetetlen szerelmet hozza, lomha, nem  si
et. De hát miért is sietne? Kit hoz (a szim 
bolizm ustól a szecesszióg, Baudelaire-től 
A dyig oly kedvelt járműve a fáradt sietők- 
nek, szállítóeszköze az örök Szindbádok  
álmainak)? Elérhetetlen nőket hoz, akik 
sosem  érkeznek m eg, hiszen csak az iro
dalm i létük, a jelképes szerepük valósá
gos; nem  irodalmi létüknek nincs üzenete. 
Csak attól fontosak, hogy —  legalábbis 
versekben —  szerette őket a költő, akit ők 
nem  tudtak szeretni, vagy csak nem  tud
tak verset írni. Ezt az olvasó tudására, 
beavatottságára számítva mondja el —  
mint egy álmot? mint egy emléket? —  az 
az Én, az a lírai alany, aki m indezt tudja 
sejtetni, m éghozzá két verszáró sor nyolc 
szavában, am elyből egy határozott névelő  
és egy kötőszó! Ez ennek a hajórakomány
nak a fedezete: tisztán és pusztán irodal
mi. Minha csak maga az irodalom ülne a 
borotva-csupasz parton. Am i emberi volt 
ebben a hatalmas metaforában, az már 
szétszóródott, mint végtelen magány a 
végtelen vidéken.

Nos, azt hihetnők, végtelen az, aminek  
nincsen vége. A vers másként érzékeli: 

szétszórta végtelen magányát, 
végig a végtelen vidékre;

A végtelen vidék végéről érkezik az 
üzenet.

N em  tudjuk, m ilyen kérdésre válaszol 
ily talányosán. Szilágyi Domokosról sze
rencsére sosem  sikerül m egállap ítan i, 
hogy hagyom ányőrző költő volt-e vagy  
újító. Ót ez aligha érdekelte. A nyelv érde
kelte, a nyelv végtelen lehetőségei. Példá
u l egy ilyen bravúros játék a ragrím lá
tszatával:

s ajándékozván sok keservet,

és lilán, gyász-lilán kesergett,
Szilágyi Dom okos úgy  vette birtokába 

azt, ami van, hogy tudta, olyasm it hozhat 
ki belőle, ami m ég nem  volt.
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» » >  folytatás az 1. oldalról

verskötete bezúzatott, m ielőtt m ég az ol
vasók tudom ást szerezhettek volna róla 
— , a "prágai tavasz" viszont Bukarestet is 
elérni látszott, legalábbis a román írástu
dók közül egyeseket, ném ely irodalmi fó
rum okat, n yom u kb an  p ed ig  a "nem
zetiségiek" m egszólalása sem  volt "ellen- 
forradalomnak" minősíthető. Újra és újra 
el kell m ondani —  mert sajnos feledéke
nyek vagyunk! — , hogy ott Bukarestben 
("közel a tűzhöz") Dom okos Géza ezt jól 
megérezte, és mesterien ki tudta használni 
mint az Előre főszerkesztő-helyettese, il
letve a vasárnapi irodalmi melléklet szer
kesztője. Vállalkozását azért is kísérhette 
siker, mert a régebbtől bukarestiekké vált 
magyar írók mellett időlegesen olyanok is 
(kénytelen-kelletlen  vagy átgondoltan) 
m eghúzódtak a fővárosi román sűrűség
ben, mint a börtönből szabadult Páskándi 
G éza vagy a töm bháznegyed "csendjé
ben" alkotni akaró Szilágyi Dom okos és 
H ervay Gizella.

Annak a '68-as nyárnak sem a kétség
telenül ellentm ondásokat rejtő, nyilván  
nem  egy vonatkozásban vitatható publi
cisztikáját, felem ás sajtóját, sikeresnek  
mutatkozó vitáit nem  próbálom itt össze
foglalni, sem  a Búcsú a trópusoktól, különö
sen az Ez a nyár alapján nem  akarok (is
mételten) esztétikai-irodalomtörténeti fej
tegetésekbe, Szilágyi Dom okos-elem zés- 
be fogni. De arról szólni, hogy az iroda
lom nak —  nem  utolsósorban az erdélyi 
magyar közvélem ény alakításában —  lé
nyeges szerepe volt, m égsem  érdektelen; 
a már sokszor kiemelt Búcsú a trópusoktól 
m ellett hivatkozni lehet kicsivel korábbi 
Szilágyi-verskötetekre is, A láz enciklopé
diájára m indenekelőtt, a hatvanas évek  
m ásodik felében megjelent Páskándi-kö- 
tetekre (Holdbumeráng, Üvegek), Székely 
János m ég előbbi (1964-es) Dózsájára, Ká- 
nyádi Sándor (Harmat a csillagon, Kikapcso
lódás, Függőleges lovak), Lászlóffy Aladár 
verseskönyveire (Színhelyek, Képeskönyv a 
vonalakról), a Tőmondatok cím űH ervay-kö- 
tetre, Bajor Andor újabb "napiparancsai
ra" (Főúr, írja a többihez, Pokoli különkiadás), 
Király László és Farkas Árpád Forrás
könyvére. Mert sokan — egyre többen —  
dobták be a maguk köveit a közélet álló
vizébe.

A három évtized távolából könnyen 
kihagyó em lékezetet m egsegítendő lapo
zom  fel a m agam  szerény "köveit" a Ko
runkból, h iszen ez az 1967 januárjában 
elindított egyéni rovat (amelyet, másoké
val együtt, 1972-ben felsőbb utasításra 
m egszüntettek, a szem élyi kultusz elleni 
harc jegyében...) közvetlen közelből szem 
lézte az új műveket. Szólni lehetett benne 
a jelenség-értékű neoavantgárd líráról, a 
valóság-elkötelezettségű prózáról (Bálint 
Tibor és Sütő András születőben levő, ké
sőbbi sikerkönyveinek egy-egy fejezeté
ről), az erdélyi magyar dráma megúju
lásáról (a Páskándi-Kocsis-jelenségről), a 
gyerm ekirodalom  remekeiről (Fodor Sán
dor C sípejéről, a Tündérek szakácskönyvé
ről, Páskánditól).

HELIKON

Kezembe kerül A nagyelefánt nyomában 
címmel az 1968. szeptemberi lapszámban 
közölt szubjektív kommentár, első mon
datában egy hivatkozás Szabó Gyulára 
(talán épp a bukaresti írószövetségi vitán 
fejthette ki): az elm ondott szónál valóban 
többre tartható az írott szó, az alkalmi ál
lásfoglalásnál a m űvek obulusa. N evek és 
m űvek sorjáznak ebben a "Kövek"-ben, 
annak az állításnak a példázásaként, hogy  
a romániai magyar irodalom java termése 
állja már a versenyt a magyarországi meg  
a román vagy a lengyel, orosz, jugoszlá
viai neves kortársak alkotásaival. Valószí
n ű leg  irod alom p olitik a i szem pontból 
gondoltam  fontosnak a Nagy Lászlóhoz, 
Sánta Ferenchez, Mrozekhez és Rozewicz- 
hez, Danilo Kishez, Voznyeszenszkijhez, 
Akszjonovhoz, az országon belül Sorescu- 
hoz, Ion Alexandruhoz, D. R. Popescuhoz 
m éretkezést. M entségem re idézhetem  
azonban innen azt is, hogy "az iroda
lom ban eredetileg m indenki egyform a  
esélyekkel indul, és ha útközben az aka
dályok különböznek is, az mégis magán 
az alkotón múlik, hogy minden akadá- 
lyon-buktatón át követi-e a Nagyelefánt 
nyomát, vagy trófeaként mohos köveket, 
színes tollat és nyúlfüleket mutogató falu
vadásszá lesz." Palocsay Zsigm ond verses 
vadászm eséjének hősével példálóztam , 
tőle ugrottam át Lászlóffy Aladár nagyon  
időszerű n ek  érzett versére, a Férfiakra 
("Hányán rohadtak el húsz és harminc kö
zött. /  E kor a férfit vagy szem etet érleli 
bennünk."), majd Székely János példáza
tára. "Mert a költő bevallhatja magáról, 
hogy ő nem  igazm ondó Elefánt, hanem  
csak Krokodil (ezúttal Székely János fabu
lájából idéztem  egy másik elefánt-példá
zatot) — de ezzel is a képmutatást, a ha
zugságot tagadja meg. Vagy ahogy Szilá
gyi Dom okos írta nemrég, a Kény szerle
szállásban, »Sem angyalka, de lángpallosú  
kerub sem  lettem«; ám éppen ez az önis
meret m ondatja vele: »egyetlen  tudo
mányom: az élveboncolás«. Mint m inden  
igaz költő, Szilágyi Domokos ezt a tudo
mányt önmagán gyakorolja. Példamuta
tóan önző bölcsesség ez; mert »az időben, 
m intha m árványba vésv e , m egm arad  
minden mozdulat, cselekedet. És mi lesz 
— amit ma m ég a tudom ány lehetetlennek  
tart —, mi lesz, ha mégis, valahogy túl
szárnyaljuk a fizikai határsebességet, a fé
nyét tudniillik, és visszafele indulhatunk 
az időben? És szembe kell néznünk min
den elmúltakkal?! Száz év  múlva például 
mai önmagunkkal is?! —  De nem is ez a 
fontos, nem  az estleges fenyegető lehető
ség, hanem az élő, az örökéletű lelküsme- 
ret.« (A láz enciklopédiája)."

M eggyőződésem , hogy a Szilágyi Do- 
m okos-i m ozdulat, cselekedet valóban  
megmarad az időben. És nem  csupán az 
övé! Ha szembe kell néznünk az elmúltak
kal —  ez nem csak fenyegetettség, hanem  
öröm, büszkeség forrása is lehet. Akár 
1998-ban is, amikor am úgy nincs oly sok  
okunk az örömre.

EGYED EMESE 
Kérlelések

Szívre
Indulj meg, ér verése, 

koszorú keringése, 
támadj aléltságodból, 
éledj haló porodból, 

még van otthonod, házad, 
az utolsó út várhat; 

még van mit befejezned, 
van még előtted kezdet —

még rózsa, még gyümölcsfa, 
még tavaszok, még őszök, 
még haragod, még álmod, 

még evilágod őrződ.

Indulj remény, keringjél, 
bizakodjatok, kertek, 
áradj, jelenvalóság: 

moccanjak — követeljed. 
Nevemen szólítanak itt, 
feledj el, árnyak völgye, 
ne nógass engem többre:, 

találkoznom kell, visszavágyom: 
élnivalóm van evilágon.

Szemre
Tudom, hogy ez nem tévedés, 
ne hagyj el engem mégse, 
a jó egészség kérkedés, 
ne hagyj el engem mégse, 
láttam már, ami látható, 
szavak homályán átható, 
ne hagyj el engem mégse.

Ne hagyj el, nap és holdvilág, 
te, arany se; te, kék se.
Nemcsak a szem, a csönd is lát, 
ne hagyjatok el mégse.

Engedd, hogy míg vagyok, legyek, 
teljességeddel egy legyek: 
nyugvásra és kelésre: 
ne hagyj el engem mégse.

Lehet, hogy itt az ideje, 
ne hagyj el engem mégse.
A kérlelésnek nincs helye, 
ne hagyj el engem mégse.

Teremtettél, hogy lássalak, 
ködök mögül is áldalak, 
szorongás érverése: 
ne hagyj el engem mégse.

Térdre
Adtál erőt is, nem hagysz cserben, 
segítesz lépnem, továbbmennem. 
Nem vagy hiába, önmagadnak. 
Elpusztul, akit veszni hagynak.

Emlékszem tenger homokjára, 
semmibe veszett óhazára, 
emlékszem szárnyas álmainkra, 
formátlan lélekjavainkra.

Te jó közel vagy, de a dolgok 
felé rossz grádicson bolyongok! 
Megtelt a világod lépcsőkkel, 
könyörtelen emelkedőkkel.

Nem pihenni küldtél a földre,
síkon sétálni örömödre;
hajolj le hozzám, hogy erős legyek.

Tegnap felmentem, ma is felmegyek.
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

'’Királyasszony kertje kivirul hajnalra"
Annak idején, egyetemista koromban, 

amikor először elkezdtem  gondolkodni 
azon, hogy végül is mi tudható meg a mesék
ből? — azaz, milyen a mese világképe, föld
rajza és természetrajza, és főleg, tartalmaz-e 
a magyar népmese információkat előtörténe
tünkről? —, fogalmam sem volt még róla, 
hogy mekkora Idterjedésű a létező mesetudo
mány; hisz akkor Kovács Ágnes tanulmányai 
sem láttak még napvilágot, csak Kalotaszegi 
meséi, nem volt határozott elképzelésem a 
témakörről; mesetípusok, szerkezettípusok; 
kezdő és záró formulák; motívumok világ
forgalma és számtalan más osztályozási lehe
tőség még bár eszembe sem jutott; Faragó 
Józsefet inkább csak személyesen ismertem, 
akárcsak Nagy Olgát, akik akkoriban készü
lődtek nekirugaszkodni az életművükhöz 
vezető útnak, tarisznyálták a hamubasült po
gácsát és hét pár vasbocskort csináltattak ma
guknak; egyikük mint már tanársegéd, má
sikuk mint mezeiző papné. Azért már hallot
tam tőlük is egyet-mást, de némi kis tudo
m án yos sz im ato t legfenn eb b  W ilhelm  
Wundt vaskos köteteiből szereztem, néhány 
jól hangzó szakkifejezés erejéig.

Annál nagyobb érdeklődéssel olvasom 
most újra 1950-ben összeizzadt pedagógiai 
dolgozatom egyik fejezetét, mert még telje
sen elfogulatlanul és befolyásoktól mentesen 
írtam. A dolgozat dm e ez volt: Felhaszndlhat- 
ja-e a mai pedagógia a népmesét nevelő munkájá
ban? Akkoriban forgalm azott sok, főleg  
szovjet bibliográfiát használtam fel benne, 
professzorom, Debreczy Sándor mégis ezt 
mondta: Tudja mit, ezt tegye most félre, mert 
ezért megizélnek bennünket; érlelje ki, dol
gozzon rajta sokat és majd nehány év múlva 
hozza el megint hozzám; s majd megtaláljuk 
az értékesítés módját és helyét.

Minderre különböző okokból nem került
sor. Azonban érmék a dolgozatnak mégis 
nagy szerepe volt abban, hogy későbbi pálya
futásom során a "vibráló délibábok" után ve
tettem magam, éppen úgy, mint elvetélt 
lélektani dolgozatomnak, Zörgő Benjámin
nál; az meg a magyar szókincs lélektani jelen
ségekre vonatkozó anyagát próbálta rend
szerezni, s már sokszor megemlékeztem róla.

Kiküszöbölve az eredeti szöveg diákos 
nagyotmondásait és tanársegédi fokozatra 
áhítozó tudományoskodó megfogalmazása
it, az alábbiak maradnak meg belőle:

"A magyar népmesék cselekményeinek 
helyszínére az jellemző, hogy nincsen ben
nük egzotikus elem; mérsékelt égövi környe
zetben játszódnak le. Az állatvilág is megszo
kott: róka, farkas, medve, kígyó, sas, bagoly, 
hangya, egér... Tigris, oroszlán, párduc, még 
kevésbé elefánt vagy teve és különösen  
szörn ytegek , ú gyn evezett m eselények , 
egyáltalán nem jellemzőek e világra..."

"A mesebeli sárkány semmiképpen sem 
fogható fel állatnak, teljesen emberszabású, 
noha gyakran emlegetik hétfejű sárkánynak; 
ennek azonban csak a viadaloknál van jelen
tősége, ott sem mindég. Miközben a sárkány 
a hőssel beszélget, vagy társaságában vacso
rázik, vagy feleségével, aki mindég egy elrab- 
lott nőszem ély , veszek ed ik , egyáltalán  
semmi hivatkozás nem történik a hétfejűsé- 
gére, vagy hétszájúságára. A hétfej itt tulaj
donképpen szimbolikus fokozás, vagy pusz

tán stiláris fordulat. Lásd hetedhétország, 
hétmérföldes csizma stb. Általában elvár
nánk a sárkánytól, hogy repüljön, de mesé
inkben többnyire lóháton veszi üldözőbe a 
hőst. A boszorkány sokkal gyakrabban repül 
a mesékben, mint a sárkány."

"A mesehős segítője, a ló, amely többnyire 
mint táltos ló van emlegetve, tulajdonképpen 
szintén nem állat. Nem azért, mert beszél, 
hiszen beszélni minden mesei állat tud, ha
nem mert parazsat eszik. Ez a motívum tisz
tázásra szorul, a gőzgépet juttatja eszünkbe; 
»befűtetlenül« az is döglöttnek, erőtlen 
roncsnak tűnik." (Közbe kell szúrnom, akko
riban nem ismertem azokat a nézeteket, ame
lyek szerint mind a sárkány, mind a ló az 
időnek, az idő múlásának, tehát a változásnak és 
a múlandóságnak a jelképei; valamint egyben 
a változástól és az elmúlástól való szorongás
nak — az álomban.

"A mese növénytani környezete szintén 
mérsékelt égövi. A réz-, ezüst- és aranyerdő 
képzete a lombhullató fafajták évszakonkénti 
változásai alapján keletkezett. Még az égigé
rő fának sincsenek szokatlan tulajdonságai, 
eltekintve méreteitől, amelyek azonban csak 
odafenn derülnek ki valójában."

"Az éghajlati viszonyok ugyancsak nor
málisak, mérsékeltek. Ritkán kell a mesehős
nek nagy hideggel vagy nagy forrósággal 
bajlódnia, a legveszélyesebb természeti erő a 
nagyerejű szélvihar; másik fenyegető jelen
ség a nagy sötétség; általában nagy rengeteg 
erdőkön kell áthaladnia."

És itt érkeztem el szerintem már akkor is 
a lényeghez: "Ami az evilági tájban a leg
messzebbre van, a világ vége felé, az »Az 
üveghegyeken is túl« van! Nem vitás, hogy 
az üveghegyek jéghegyeket jelentenek. Nem
csak a látvány asszociációja miatt, hanem 
mert az üveg szó a jég szónak alakváltozata, 
lásd az »"üveg"« ilyen alakjait mint ög, de 
különösen: jéveg. Ez azt bizonyítja, hogy a 
magas hegyek világa, akár a hideg, sarki 
égöv, népünk szemében a képtelen messze
ség fogalmának jelképe, tehát azok a tájak 
számára idegenek."

(Mai szemmel visszatekintve, restellke- 
dem amiatt, hogy meg sem kíséreltem értel
mezni "az ott ahol a kurta farkú malac túr" 
fordulatot, egyszerűen csak szójátéknak tar
tottam. Most meglepődve látom, hogy egye
sek ezt csillgászati betájolásnak értelmezik, 
amelyben a lényeges mozzanat a malac far
kának spirális alakja!... — utalás a Sarkcsillag 
körül forgó égboltra(?!) — s összevetik a kür- 
tőskalács "szerkezetével", meg más spirális 
alakú omamensekkel. Pl. Wolfárt Zoltán.)

"Leglényegesebb sajátsága azonban a me
setérképnek, hogy minden nagy erdőn túl 
van egy város, amelyben egy király uralko
dik. Tehát a meséink országa olyan övezet, 
amelyre a városkirályságok jellemzőek, mint 
az ókori vagy őskori Keletföldközi-tengeri 
partvidék." Es itt léptem — vitafeleim szerint 
— a legveszélyesebb aknára, mert a mezopo
támiai, tehát szumír városkirályságokat is 
megemlítettem. Ugyanakkor, a pusztai lovas 
nomadizálás szemléleti anyaga csakúgy hi
ányzik, mint a tundrái halász-vadászaté!

"Ezekre a királyokra az jellemző, hogy 
felváltva nagyon jóságosak vagy nagyon ke
gyetlenek, a mesehősöket vagy vejükül-fiú-

kul fogadják, vagy karóra tűzetik a fejét. Na
gyon ősi örökösödési szokással van itt dol
gunk, amely még a nőelvű társadalomra mu
tat: a király a lányával adja fele királyságát. 
Másrészt a királyság csak részben örökletes, 
mert a királyi címért különböző próbákat kell 
kiállani, tehát, hogy a királyi rangra méltó
nak ítéljenek valakit, annak rendkívüli tulaj
donságokkal kell bírnia, valamint a király
lány kegyével. Ilyenformán a királyság eszméje 
itt a minőség eszméjét hordozza."

Azt hiszem, ez az utóbbi kitétel tette be 
végleg az ajtót professzorom szemében (a 
Népköztársaság harmadik évében); de belát
ta, hogy a népmesét azért nem lehet király 
nélkül letárgyalni, ezért utasított évekre szó
ló, kitartó munkára.

A királykérdés azonban nemcsak tudós 
pedagógusi pályafutásomnak vetett véget, 
hanem a fentebb említett szójegyzéktől füg
getlenül is a délibábizmus karjaiba lökött. 
Elővettem ugyanis a számomra akkor egyet
len elérhető etimológiai szótárt, a Bárczit, és 
ott a király szóról ezt találtam: "valamely nyu
gati műveltségi körhöz tartozó szláv nyelv
ből... A szláv szó — Kral — a német Kari szn -  
ból Nagy Károly nevéből."

Ezt képtelenségnek tartottam — mert vé
letlenül tudtam, hogy az új törökben a kir szó 
urat jelent; s gyanítottam, hogy a szóvégi ly, 
vagy lyv az egy régi fajta melléknévi igenév 
jele, mert például sirály azt teszi, hogy sírd, 
seregély, hogy seregellő, bagoly, hogy bagóid, 
ilyenformán a király — uralkodó, azaz kir-áló 
lehetne, ha tisztázhatnánk az újgörög kir szó 
eredetét, amely már fülre is eszébe juttatja a 
német Herr azaz úr szót.

Arról meg voltam győződve, hogy ha a 
"király" fogalmára lett volna egy régebbi sza
va a népmesének, azt megőrzi, annál is in
kább, mert itt olyan uralkodó típusról van 
szó, amely eleinte csakis "kiskirály" lehetett, 
azaz kisebb terület, egy város és környéke 
ura; mint pl. a homéroszi királyok. Például 
egy magyardécsei népballada hősnője, a Ke
gyes, így azonosítja magát: "Ez s ez vármegyé
ből I Ez se  z király lánya"!

Mint egy sebzett vad rohantam más szó
tárt keresni, és a hivatalos akadémiai körök 
által elavultnak leszázalékolt Czuczor-Foga- 
rasiban ezt találtam:

"Eléjön a török nyelvben is keral, a bizánc- 
zi görög nyelvben krales, a mandsuban kuron, 
a szlávban král, król, de mindenek fölött egye
zik vele a régi tatár khánok pénzein előfordu
ló kiraj, Pl. Selim kiraj, Sadet kiraj, Kerim kiraj 
stb." (Sok krími tatár kán neve Giráj!) "Már a 
Zendavestában eléjön kara, mint az első ural
kodók neve... Ezekből megtetszik, hogy e szó 
sokkal régibb, mint sem az Carolus Magnus tói 
lehetne származtatni. Hang és fogalmi ro
konságban van vele a görög khrainosz és khü- 
riosz, melyekhez hasonló a latin herus, német 
Herr; de legegyszerűbb itt is, mint számtalan 
más esetekben, a tiszta gyökű magyar úr. Va
lamennyiben az átvitt értelmű magasságot, 
fennsőséget jelentő ar, er, ur, or, ir a lényeges 
alkotó hang." (Megadja a tatár és a vesztai 
adat forrását is. És említi, hogy régiesen kér ál, 
kerály.)

Valóban, a középkori adatokban sokkal 
gyakoribb a keral alak, s ami különösen érde
kes, a mongolok titkos történetében a magya
rokat keraloknak emlegetik! Az a "hivatalos" 
értelmezés, hogy ez IV. Béla rangja alapján 
keletkezett a mongolban, több mint naiv!

» » » » » »
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Egyébként azt nem fogadtam el Czuczor- 
Fogarasitól sem, hogy a tő maga az R hang 
lenne, azaz olyan messzire kellene vissza
menni a szó ősértelmének megfejtéséhez. 
Feltételezhetően a kerül ige töve van benne, s 
erre már akkor gondoltam, amikor még hírét 
sem hallottam Frazer Aranyágának. (Ahol is a 
szent királynak állandóan kerülgetnie kell a 
szent fát, nehogy valaki ágat törjön, vagy 
gyümölcsöt szakítson róla, mert az a halálát 
jelenti.)

Úgy tűnik, valaha, a királyság kezdetei
kor, még a nőelvű társadalomban, gyakorla
tilag minden király — pünkösdi király volt! 
A királyi hatalom véglegesítése, számos fo
kozaton keresztül, csak a patriarkális, atyael
vű  társadalmakban alakult ki. Ilyenformán 
lehetséges, hogy a "király" szó ősjelentése 
valamiféle "őr" volt: "hatalomkerülő", mint 
"erdőkerülő". Az őr is körbejár; az őriz, örül, 
őrjöng igék töve mind a körmozgást jelentő 
"őr".

Egy másik lehetőség is megkísértett. A 
király, vagy a királykisasszony megannyi 
mesében a királyi címre vagy a hercegnői 
kézre pályázó ifjúnak nemcsak végrehajtan
dó fizikai feladatokat ad, hanem, ami még 
veszélyesebb, találós kérdéseket is. A kerály, 
kérály tehát a "kérdező" (felelősségre vonó vagy 
keresetet indító) funkció betöltőjének is dm e 
lehetett.

A regebeli Szfinksz is életveszélyes kér
déseket tett volt fel, többek között a nevét is 
ki kellett találni. Nos, a neve: Kér, vagy Q'r. 
Halványan az is a tárgyhoz kapcsolja, hogy 
a Szfinx oroszlántestű, az oroszlán pedig ál
talában a királyi hatalom jelképe.

Szóval, ezek már igen délibábos dolgok; 
mindenesetre annyi bizonyos belőlük, hogy 
a király szó igen ősi. Egyes keleti uralkodók
nak, pl. az oszmántörök császároknak Hun
kar, azaz Khunkjar a királyi címük, s nincs 
kizárva, hogy ez azt jelenti: Hím Király; ez 
azonban tudatukban nem azonos a "magyar" 
jelentésű hungár szóval, mert azt a törökök 
Üngürüsz-nek mondják. (Lásd erről az egyik 
legrettegettebb délibábos, Némáti Kálmán 
írásait).

Ellenben N agy Károlynak Padányiék 
megfizettek a Kari, Kral-Királyért. A német 
nyelvészek ugyanis a Kari nevet a Kerl, azaz 
"fickó, durva alak" szóból vezetik le; anélkül, 
hogy elgondolkoznának azon, miért nevez
nék a frankok legnagyobb királyaikat fickó
nak.

Nos, Károly nagyatyja, Martel Károly cí
merében szerepel először a fekete sas, vagyis 
karvaly, karaulu; magyarul pedig a karvalyt és 
a Károlyt is egyaránt nevezik karujnak. Ehhez 
most már csak Nagy Károly anyjának. Kurta 
Pipin feleségének, vagyis Nagylábú Berthá- 
nak regeszerinti magyarföldi számazását 
kell összekombinálni, és legott kiderül, hogy 
legalább akkora a valószínűsége Carolus és a 
karvaly (falco nisus) összefüggésének, mint a 
királynak, a fickót jelentő Kerl szóval. Egyéb
ként a karvalyban a kar tő sokak szerint nem 
feketét, hanem ugyancsak kerengőt, kerülőt 
jelent.

Mélységes mély az etimológia kútja!

HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA VERSEI
A z önmagába visszatérő vad
Ott, szemhéjad mögé szorítva 
szent vas fogú vadak — a sejtfalon 
áttörő vágy! Pusztaszer, vagy halom 
hamu: a rettenet-kapu kinyitva, 
mióta gyöngyöző nedűk s a nyál 
keveredik az ezer egy éj ócska 
illúziójával, besózva 
poros génekkel. Böllér kése vár 
a trapézhősre! sarkifény-bolondra! 
dzsungeligézte olcsó skalpvadász! 
hamiskártyás — söntéspulton az Ász!
Antik arénák vérfaló porondja —  
rozsdapettyes, fogatlan vad halad 
világmészárszéke felé. Te vagy.

A z önmagába visszatérő kör
Ott mindenen túl csak egy sorozat már. 
Kihűlő száj, a félhomály gyönyört 
araszoló giliszta-létbe ölt; 
egyik agyféltekéden irtózat vár, 
mint báva őz _ orrszarvú-gondolatnál 
veszélyesebb. Zománca rég letört 
hibátlan fogsorodnak; tépd a kört 
szét már, szakítsd (mielőtt megfulladnál) 
össze a mentőövet, mint hamis 
papírt, mely igazolja létedet 
egy elsárgult halottmosoly-világ 
vakvágányán, mely sehová se visz, 
s nyihogó, nyögő fülketársaid 
esznek, alusznak és ürítenek.

1997. szilvesztere

Ódon búcsú
"Elpattan színes buborékja,
Mikor nincs, veszik észre már." 

(Oláh Gábor Költők a föld alatt)
Kegyes vihar volt? vagy tenger apály? —  
Lármás évek; s te megvetésre 
méltó! csüngtél a kétségek egén 
mindent lekésve.

Az undorító foltok csak belül 
éktelenkednek szerencsédre.
Voltak elveid persze, s hitedet 
úgy hagytad égve.

Valami kába álom mérgezett.
Csönd leszel végre és alázat.
Legyőztek? Nem az élet volt, csak az 
áruló társak.

Tested gyötörte káprázat elég, 
hogy mint részeg hajó az éjben 
hánykolódva, magából, ami torz, 
azt űzze kéjben.

A z érzékek bom lott s vad zavara —
ne tördeld szerzetesként, sírva 
kezed, hisz Isten képe nincsen az 
arcodra írva.

Babitsot is túlélted már, ha a 
földi lét valamit is számít.
Nem maradt lélek, aki még Hegyi 
beszédre vár itt.

1998. IV. 12.

Levél a másikra gondolva
Kétezeregyben az a kávé 
az a feltúrt fiók

az a másik
ott —
menekülőben
vagy megbújni látszik?
mi elől? mi után?

a volt —  a nyári —  
és a leendő téllel-bélelt 
útitárs 
(a képzelt 
lehetőségek indái
az elmosódott sor a zsebben- 
felejtett cetli után nyúlva 
botladozás a virágágyás 
felett — hány éve? hány év múlva?)
mint madár csóréból a morzsa: 
egy elhullatott mosolyod
aki belenyugszik az bűnös 
vagy már halott

minden kiút zsákutca 
és minden folytatás enyészet

a pince hagyján volna 
de az odú a még sötétebb!
amitói tartottam (egy mozdulat 
a Bermuda-ködben: fogoly!) —

én? türelmes isten?! kizárt dolog 
míg vihar készül valahol

1997. X. 25.

Elrondítva
"Mit kezdenék, /  kezdhetnék 
egyetlen villámmal, /  
ha m eg is fognám.

(Szügyi Zoltán)

Felismerhető vagy! Vidék, amit 
elhagynak. Mégis mindenik csalit 
téged idéz: ott idétlenkedsz folyton 
mint égi kétkerekű, mint egy négysoros 
folytatása—

(Jobb, ha magamba fojtom.)

(Vidéki kupleráj)
A kettőspontok után 
semmi figyelemre méltó 
egy-egy hónapos-szoba kiadó az 
avantgarde-nak — van benne 
gramofon is (ugyanolyan korhű 
kellék!)

a fiatal költők
szerteszét száguldoznak össz
európai díjak felé

éljen a magyar világszabadság

(Gyalog)
Gyalog már nem lép senki? 
Csak a békák. A közhelyet 
a képzelt szárny se menti.
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SIGMOND ISTVÁN

Es nem perceg tovább a szú
A tündérlepkék rusnyák, hitük mélysé

gei beláthatatlanok, és természetesen szuty- 
kosak. Ez utóbbi nem az énjükből fakad, 
noha a lelki szutykosságot eredeti bűnként 
is számon lehet tartani, ha egyáltalán hisz 
még valaki ebben a mókás regében, de ez 
már hittanórai tananyag, amelyet — idegen 
test lévén— kivet magából ez a naplórészlet, 
(írhattam volna azt is, hogy "kiöklendez", 
csakhogy te hajlamos vagy elferdíteni a má
sok gondolatait is — a magadéi már elferdül
ve születnek —, s hiába próbálod elhitetni 
velem, hogy az isteni gondviselés fénycsó
vája egyformán bearanyoz minden újszülöt
tet, a te esetedben nem így történt, az a 
fénycsóva ott volt ugyan, de amikor meglát
ta meztelen testedet, hamar elrejtőzött egy 
istállóban, hogy friss levegőt vegyen. Hogy 
egy fénycsóva hogyan szív magába friss le
vegőt, hát, ezt most ne részletezzük, ha majd 
ODAkerülsz, az a két keresztre feszített lator 
elmeséli neked, hogy az milyen, szóval: gon
dolatferdítésben utolérhetetlen vagy, elisme
rem, összekapcsolod az eredeti bűnt, a 
hittanóra félelmébe oltott szorongást és a 
hétköznapi öklendezés megkönnyebbülést 
hozó zuhatagát, s aztán közhírré teszed, 
hogy e naplórészlet írója szerint Isten kertjét 
hányadékkal töltötték meg az emberek. Im- 
hol a harmadik lator, keresztre vele! És akkor 
ki zárná be ezt a zárójelet? Persze a fontos 
dolgok mindig zárójelben születtek és ott is 
vesztek rögvest, de ezt te nem értheted, mint 
ahogy azt sem tudnád felfogni, hogy a fény- 
csóvás képzavar, amelyet az előbb olvashat
tál, valósabb, mint az a senyvedő kocsonya 
a homlokod boltozata mögött. Boltozat? Le
gyen egy jó napod: így hagyom. Csakhogy a 
boltozat homorú is lehet, ez most számomra 
hozott egy szép pillanatot, na jó, abbaha
gyom. De azért ideírok még valamit, hátha 
meggondolkoztatlak, noha ez nálad olyan 
esemény volna, mintha a nyüvek mosolyog
ni kezdenének, szóval: helye van-e a képza
varnak a művészetben? Rossz kérdés, mon
danám, mert a művészet maga a képzavar, 
az életé természetesen, a te életed-léted-mi- 
benléted, de főleg hogyan! - léted erre igen
csak jó példa lehet. Ezt az új központozási 
formát hagyd meg nekem gyermeteg öröm
nek.) Kész. Befejeztem. Hittanóra nincs, a 
tündérlepke viszont meztelenül születik. 
Persze a zergétől a bölényig vajmi kevés 
azon állatok sora, amelyeken születéskor ze
ke van, gatya vagy fuszekli, de az ember ese
tében a helyzet egészen más. Példaként me
gint csak téged említhetnélek, noha te is 
meztelenül születtél, mint a zergék s a bölé
nyek, csakhogy te az eredendő bűnt testesí
ted meg, ezért vagy alázatosabb, mint a 
biblikus hősök, a hittérítők és a bordélyházi 
kéjnők, persze az is elképzelhető, hogy min
dennek az ellenkezője az igaz, vagyis hogy 
annyi alázat sincs benned, mint a tetű szemé
ben a csipa, viszont sikerekben gazdag ala
koskodásod olyan bombasztikus méreteket 
öltött, amelyet a tettetés örök díjnyertesei — 
a biblikus hősök, a hittérítők és a bordélyházi 
kéjnők — igen nagy irigységgel s immár va
lóságos alázattal vesznek tudomásul. Azaz
hogy vennének tudomásul, ha tudnának ró
lad. Csakhogy rólad én tudok egyedül, 
éppen ezért minden kimondott vagy leírt

szó igazságtöltete némileg vitatható, érvei
met vagy ellenérveimet viszont nincs miért 
és kinek meglobogtassam, merthogy veled, 
tündérlepkém, nem lehet ebben az ügyben 
szót érteni, veled semmilyen ügyben sem 
lehet szót érteni, azazhogy semmilyen en
gem érdeklő témát sem lehet szóba hozni, 
mert téged kizárólag csak egyetlenegy téma 
érdekel, amelyről most nem óhajtok részle
tesen értekezni, nem mintha érdektelen vol
na, hiszen egy-két bekezdésnyi szöveget 
szántam rá eddig is, ahelyett, hogy végre 
megírjam a lényeget, amelyre évtizedek óta 
készülök, s amely — hitem szerint — meg
váltaná a világot, persze a saját világomról 
beszélek, csakhogy abbeli szándékomról, 
hogy a szférák zenéjének kottalapjáról han
gokról hangokra haladva elénekeljem végre 
a mennyei igazságot, egyelőre le kell monda
nom, itt csak lépésről lépésre lehet haladni, s 
első lépésként azt kell elérjem, hogy húzd fel 
a bugyidat. Közvetlen veszélynek még nem 
vagyok kitéve, az ajtót ugyanis bezártam. Ez, 
számomra, győzelem. Tökéletes, visszavon
hatatlan és végleges győzelem minden kéz

zelfogható mámorforrással szemben, amely 
jelen esetben két mérhetetlenre duzzadt, 
meztelen emlő formájában próbál elterelni a 
szférák zenéjének kottalapjától, szerencsém
re viszont, e vérerekkel felszántott mammut- 
bogyókat pattanásszerű, aprócska bimbók 
díszítik, mámorforrásként ezek nem jöhet
nek számításba, kukoricafosztás után az 
ilyen roggyant, elpuhult szemek sosem ke
rülnek emberszájba, a szemétből kapirgálják 
elő a finnyásnak nem mondható csirkék, 
tyúkok s egyéb istenteremtmények, lám, a 
bizonyíték: a kulcslyuk-kultúra vajmi ritka 
esetben tartalmaz fennkölt elemeket, s az én 
esetem nem tartozik a ritka esetek közé, szőr
zetedet például, amely bűnösen kopott és 
röhejesen vörhenyes, félig-meddig letakarja

a hasadon rengő hájtömeg, a köldököd su
gallhatna valami magasztosát, hiszen köz
vetlenebb kapcsolatban van a születéssel, 
mint a bérmáláson átesett szajhák az isten
hittel, csakhogy emezek hitét szétzilálják a 
kéjes nyögések, a te köldököd csak belesüp
pedt a zsírpárnák közé, de ott van, megvan, 
ha akarod, hányingert kelt, de úgy is felfog
ható, mint egy élettel telített, lüktető zsinór
ház, mely összekötötte az Isten-szereppel 
felruházott anyaságot a földiekkel. Hogy 
mindezekhez mi köze van a szajhák hitének, 
csak azokkal tudnám megértetni, akiknek 
valami közük van a szférák zenéjéhez, de a 
földi mocsokban megtanulják a hittanból ki
sugárzó egyszeregyet is, ezt viszont te kép
telen volnál felfogni, tündérlepke mivol
todban ugyanis csak a tudatallatival nem 
rendelkező, bárgyú tündérek és a rovartan
ban szerepet kapott lepkék sajnálatosan csö- 
kött ötvözete vagy, ez magyarul annyit je
lent, hogy maca. Persze a virágpor s a nektár 
idegen tőled, de összetett kézzd és térdepel
ve imádkozol, az ima számodra olyan elixir, 
mint egy elfonnyadt csiklót életre keltő, do
hán ybűzös lehelet, virgonc leszel tőle, érezni 
véled, hogy a bűnbocsánat közeleg, de ha 
sosem érkezik meg, azt is elviseled, hiszen 
nem is az a lényeg, hogy bűnbocsánatot 
nyerj, te csak hinni akarod, hogy kapcsolat
ban maradtál övele, tulajdonképpen önma
gadhoz fohászkodsz mminduntalan, hogy 
hinni tudj a hitben mindörökre, bűnbocsána
tot egyébként sosem osztogatnak az istenek, 
ez egy ismeretlen fogalom odafent. Viszont 
maca vagy, erről kezeskedem.

Az etimológiai fejtegetések ideje lejárt, 
azt elvégezték mások helyettem, nincs értel
me tehát cáfolgatni vagy megerősíteni a ma
ca közismerten pejoratív értelmezését, a 
tűn dér lepkékre ez amúgy sem volna száz
százalékosan érvényes, ezeknek ugyanis né
mi közük van az ediibicionizmusban fulla
dozó csatakancákhoz, akik testrészeik bete
ges mutogatását összetévesztik a paradicso
mi lét meztelenségének pironkodás nélküli 
magától értetődöttségével, ráadásul a hitélet 
mélységeibe a mágikus szertartások tobzó
dásában próbálnak lemerülni, nos, az ilyes
mire nekem nincs időm, mindössze egyet
lenegy nap áll rendelkezésemre, hogy meg
írjam ezt a naplórészletet, úgyhogy kizáró
lag az események rögzítésére akarok szo
rítkozni, a jelen idejű események rögzítésé
ről van szó, amelyeket természetesen jelen 
időben akarok láttatni, nem valamiféle fon
dorlatos meggondolásból, merthogy ebben a 
formában hihetőbbnek tűnne a szövegem, ez 
a feltételezés egyébként, mármint a leírtak 
hitelességével kapcsolatos kétely teljesség
gel értelmetlen gondolatfecsérlés, hiszen ez 
a naplórészlet neked készük tündérlepkém, 
egyedül a te számodra íródik, s az a mi- 
atyánk-kehelyben megbújt aprócska kocso
nya, amiről említést tettem az imént, amely 
homlokod boltozata mögött moszatgomba- 
ként senyvedezik, kezdetleges mivoltában 
olyannyira magába szippanthatja a leírt szót, 
hogy emez törlődik a papírlapról, mások 
olvasatában tehát elképzelhetetlen, egyszó
val: másodpercről másodpercre kell hogy 
kövessem az események sorozatát, másképp 
értelmét vesztené a létem, merthogy én egy
folytában csak naplót írok, reggel, délben és 
este, nem befolyásolom az eseményeket, az 
én írásom csak betűket szül, nem embereket

» » » » »
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vagy emberszabású szörnyeket, ezzel kap
csolatban viszont az a kérdés merülhet fel, 
hogy létemnek milyen kézzelfogható értel
me van, csakhogy ezt még jövő időben sem 
tudnám megfogalmazni, a múlt időt pedig 
— önáltatásból befelé, pöffeszkedésből kife
lé — be lehet ugyan állítani csábos halottnak, 
de a hullaszag parfümmel keverve is hulla
szag marad, erről meg az jut eszembe, hogy 
a múltat egy olyan halottal is lehet azonosí
tani, akit ha alaposan megcsiklandozol, fel
éledhet, és úgy üvölt át a jelenbe, hogy a jövő 
is megremeg tőle, amit még el lehetne viselni, 
de a tetembűz, amely átáramolhat a jövőbe, 
nem ugrik át a jelenen, egy része itt marad 
velem, rám telepszik, megfojt, összezsugorít, 
kezdhetem megint ivarsejtként az életet, 
múltam a jövő időbe költözik, a jelen, mint 
fogalom is elvész, eltűnik, jobban teszem te
hát, ha mindezekkel nem foglalkozom, egy
szerűbb, ha megmaradok a gyalogjáró jelen 
idő kérdőjelei között, s tovább nézem a ma
cámat a kulcslyukon.

A lassan érkező őrület jeleit próbálom 
felfedezni magamon, noha ez nem valahon
nan kívülről indul, közeledik és érkezik, 
olyan mint a megalkuvók értelmezte bűnbo
csánat, amely ha belülről fakad, képes szűzi- 
esíteni a bűnös szándékot és a kvalifikált 
ringyók fajtalan tetteit. Egyre jobban távol 
maradok a hittanórai fennköltségtől, nem 
mintha a Bibliát akartam volna idemásolni, 
de azt sem szeretném, ha egy elvetemült po- 
kolfajzattal azonosítanának, akinek a szel- 
lentését is istenkárom lásként értékelik, 
gúnyolódó mosolya meg éppenséggel geno
cídium, nem szokványos értelmezésben, lé
vén, hogy itt a túlvilágot benépesítő, minden 
bizonnyal valamiféle hierarchiában szerve
ződő lélektömeg tudatos kiirtásáról van szó, 
amelyre nem a mennyek országában, hanem 
a bűnbocsánatot hiába váró, gyatra kis em
beri lelkekben kerülhet sor, csakhogy vádló
im, bíráim és egyben hóhéraim (a modem  
kor — hála a mennyei Atya kegyelmének — 
funkcióhalmozással egyszerűsítette az eljá
rást) elvakultságukban képtelenek megérte
ni azt az ordítóan egyszerű igazságot, hogy 
a sunyi ájtatossággal felvértezett hit-konkoly 
úgy beleeszi magát a mindent befogadó, el
fajzott lélek-szövetbe, hogy nincs az az eget, 
földet s Istent gyalázó, fertelmes káromko
dás, amellyel ki lehetne imádkozni belőle, 
lám, itt van élő példaként az én paradicsomi 
létben meztelenkedő macám, akinek most 
már csak a hasát látom, vészes közelségben, 
a kulcslyukon szinte a szemembe áramlik a 
trottyant zsír, ha volna trottyant zsír, de ha 
nincs, ez akkor is olyan, és megközelítette az 
ajtót, az én bezárt ajtómat, és kopogásra 
emelte a kezét.

— Imádkozzunk. Nyolc óra van.
A hang átáramlik a deszkaajtó rostjain, a 

szertartás szerint minden egyes órában meg 
kell ismételni a fohászt, egymással szemben 
térdelünk rendszerint, ujjaink összefonód
nak erősen, tenyerünk is egymáshoz tapad, 
közben a meztelen emlők lötyögő halmai a 
hasamra szorulnak, a feje búbján látványo
san ritkuló, kese hajzat, a kegyelmes Isten 
áldásáért könyörgünk, hogy adjon erőt múl
tunk elviseléséhez, a korpa-erecskék térkép
vonalán elmereng a tekintet, egyik lábam 
görcsbe húzódik, kirúgok balra, az összehú
zódott izmok felengedni látszanak, a macám 
szerint Isten mindig velünk van s szerel-

metes tekintetét ránk veti, nincs menekvés, a 
görcs újra jelentkezik, a macám alig vesz 
lélegzetet, nyelés nélkül zsolozsmázik egy
huzamban, a magánhangzókat kezdem elfe
lejteni, a szinkópás tünetért részvétet érzek 
önmagam iránt, a rúgások hatása is deho- 
nesztáló, lám, a lötyögő emlők nyomása eny
hül a hasamon, az ujjak feszülése sem olyan 
zsibbasztó.

— Te nem imdákozol?
Mit feleljek? Tudatom romokban hever 

az alázat súlya alatt, a lélek létezését taga
dom, de térdelek további s bólogatok helyes
lőn s boldogan, a halottak is magukban 
mondják az átkokat, suttyomban én is rázom 
az öklömet, de mi haszna, ha nem bődülhe- 
tek bezárt ketrecem rácsai mögött, a maca 
elkezdte nyalni a nyakamat, kinyújtott nyel
ve mellől kicsorog a nyál, az ima önmagát 
mondja tovább, a transzcendens tivornya vi
lágrajövetelt álmodik az ágyék kapuján, 
bűnbocsánat volt, nincs, fene bánja, a szexbe 
ölt imák mélabúra vezetnek, lásd a lekonyult 
kertész szomorú estét a prostituálódott apá
cák lehengerelt virágágyásai között, nem, 
nem akarom ezt tovább, nyolc óra van 
ugyan, de az ajtót nem nyitom meg, az újabb 
kopogás őrjítően hat, mintha az agyvelőmbe 
költözött volna egy istenhívő szú, s kárté
kony önmagát meghazudtolva elpercegne 
egy soha véget nem érő zsoltárt, mely újra 
elszakít a naplóírás gyötrelmes gyönyörétől, 
a lényeg megint csak elmarad, a lényeg, a 
minden, amit papírra kellene vetni végre-va- 
lahára, de ehhez a szférák zenéjének kotta
lapjáról nem lehet első látásra lepötyögni a 
hangokat, s hátha nincs szférák zenéje, s az a 
bizonyos kottalap sem létezik, s a mennyei 
igazság, amelyről oly hittel motyogtam e 
naplórészlet elején, csak az égiekre érvényes, 
a filozófusokat, a hóhérokat és a tündérlep
kéknek álcázott macákat a saját elhivatottsá
guk szegzi a keresztfára, de mi lesz velem, 
akinek e naplórészlet foglyaként rovom a 
sorokat, hogyan fogom megváltani a saját 
világomat, ha a kopogás állandósult a szo
bám ajtaján, az a szú már nem dalol, vicsorít 
bennem, s ahogy ajkait széthúzva mutogatja 
kannibál-fogait, ez már én magam vagyok, 
nem nézek át többet a kulcslyukon, a macá
mat halálra ítélték a bennem üvöltő atomok, 
zsigereim is áhítják a végzetszagot, májam, 
vesém, tüdőm is kezeket kapott, ott csillan
nak bennük a halált osztogató késpengék, 
balták, szuronyok, most már ököllel verik az 
ajtót odaát, könyörgésre fognám a dolgot, de 
már nem lehet, a maca átüvölti a Miatyánkot 
a rostokon, nemsokára vége lesz, írhatom 
tovább a naplórészletet s benne a lényeget, 
nyitom az ajtót, ott áll a macám győzelmes 
mosollyal, felajzva, csillogón, ujjaim karom
ként fonódnak a nyakára, de későn mozdu
lok.

— A gondolatátvitelre nem gondoltál, 
édesem — mondja negédesen, s egy konyha
kés a mellembe szalad.

A szú hallgat, az elaggott sejtek sírkövet 
sem tudnak emelni a naplórészlet agyamban 
domborodó sírhantja fölé.

— Szabadság! — mondja áhítattal a ma
cám, s tépni kezdi, majd széttapossa a földre 
hajított Bibliát.

JANCSIK PÁL 
Élet
A tömbház szárítóját nem használjuk, 
így aztán odaszoktak a balkáni gerlék. 
Irdatlan mennyiségű gerleszart 
voltak képesek összehozni.
S mert néhány kiszuperált bútorunk 
ott bosszantja a jó szomszédokat, 
reám hárult a megtiszteltetés, 
hogy kitakarítsam a helyiséget.
Amint beléptem, egy doboztetóról 
két pihés fejű gerlefi nézett reám.
Az érdekes az volt, hogy fészkük is 
vastag ürülékből meg néhány száraz ágból 
volt összetákolva — nahát ilyet!
Velem ilyképpen szerencséjük is volt, 
mert persze nem vitt rá a lélek, 
hogy őket is eltakarítsam 
a szemetükkel együtt, bár a feleségem 
az első percben erre biztatott.
(Hiába, a nők pragmatikusabbak 
az élet s halál dolgaiban is, 
igaz, ók hozzák világra az életet, 
így aztán sokkal több jogot 
éreznek így dönteni: pereat!
Nono, micsoda férfisovinizmus!
Hát a háborúk, hát a gyilkolások, 
a haláltáborok, hát Bosznia?!
Mindezt talán a nők csinálták?)
De térjünk vissza a gerlefiakhoz.
Mert aztán nejem is megenyhült 
a két gyámoltalan élet iránt...
Szánandók, árvák voltak és ijedtek.
Még pihegni is egyszerre pihegtek.
Ugyan milyen nyoma marad 
e stresszhatásnak emlékezetükben, 
amikor egy tollatlan, számytalan, 
seprűvel fölfegyverzett óriást 
láttak ott maguk körül hadakozni...?
Nekik mindenesetre megmaradt 
szép jövővel biztató életük, 
a tágas guanófészekkel együtt.
Nekem meg feladatul rovatott 
ki új fent: ha a két fióka 
a lágy, azúrkék légtengerre száll, 
az ottmaradt s a közben felgyülemlő 
"szerencsét" azonnal eltakarítsam!
S ez örökké így lesz tán ezután?!
Mert e kétes balkáni társaságot 
innen többé már ki nem űzhetem, 
de takaríthatom a piszkukat, 
ha nem akarom, hogy bokáig 
vagy akár térdig járjunk a mocsokban. 
Bizony, sok furcsaságot szül az élet.
1998. május 23-án.

Vigyázz, Uram, virágaidra!
A tulipánok gyönyörűek.
A szépséghez csak ők a hűek, 
a törékeny, zsenge virágok, 
összedőlhetnek rút világok, 
de élniük kell a csodáknak, 
a rózsáknak, az ibolyáknak.
Vigyázz, Uram, virágaidra!
Tudod: nem az szép, ami cifra, 
hanem e karcsú egyszerűség, 
ez az őszinte, ősi hűség.
Szívemben üdezöld reménnyel 
s e szépség szülte költeménnyel 
nézem őket: el mégse veszhet 
minden, amíg a pici magból, 
nap-föld-vízból — örök anyagból 
ez a varázslat megszülethet.
1998. május 20-án.
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FEKETE VINCE

A holló és a róka
A  holló —  még a rég' időkbe —  
fehér volt és —  ütötte kő, de: 
ellenzéki; nem úgy a róka —
("Soha!") — 6 h u rrá zo tt sokat,
és szó rta  s zé t a tapsokat
számolatlan,
mert bárdos ő, nem
bárdolatlan,
és nem szocdem,
szo c  csak —
—  N ocsak! —
És így ment ez bő évekig, 
megénektől megénekig 
dagadt és nőtt a róka-múlt
(mert a rókánk harcos róka vo lt)-------
szervezett sok-sok mitinget, 
emberrel mérte a singet, 
sh a a z  éterből hang fúlt, 
fuldokolt:
elé gyorsan a hollót, 
mert lázas hangja, beszéde
—  sajtkelettől 
sajtnyugatig,
a sajtokból főként 
a lyukakig —•; 
a központokig felére.
—  Csökkentsük hát felére
—  mondák amott —  
akótát, lám mit ér e l  
És itt tán a mesének 
lehetne akár vége,
ha a z  évek
és épületek éke nem bukik, 
s le nem lövik valakik.

Nos,
a holló-disszidens,
midőn más lett a prezidens,
más lett a lés  a hús,
illetve lett
sajt, és mássá lett
az etikett,
rögtön elsők között volt, 
ki elnökölt, 
szólt, szónokolt, 
s minden
szóltom-szólt szava,
mint a halál vagy a taba
a régi viccben------- szóval minden
—  azt rebegték —  
mit ékes csőre kettye 
monda,
nem volt hiáb' egy se; —  
mindenféle bizottság, 
import- és exportosság 
nála, a hollónál vert tanyát, 
és 6 a dobozok tartamát

szívélyesen osztozá szét, 
kivéve,
ami illeté rokonát, gyermekét-------
harisnyába és népi dresszbe 
ő lett elnök a Teremtéeszbe, 
s 6 volt, akitől buzgón okult 
kicsi, nagy, jelen, jövő —  s a múlt.

Egyszer midőn, hol volt hol nem volt, 
egy mikrofon ágán szónokolt, 
hogy nagy nap ez, 
nagy biza,
mert hamu vagyunk és por, 
s isa,
s hallgatták mindenféle állatok, 
hallgatták bodrik, rókák, tollasok, 
ahogyan hetvenhét pontba

Balogh Péter: Genezis

szögező le azonnyomba,
hogy a párt legyen, illetve, vagyis...
ősi, hun, "szittya" —  mondák —, az is,
s úgy világítson,
mint a csülag,
mit nem ellenőriznek
atyaillag,
s legyen olyan, amilyen, 
ne is legyen több olyan, 
illetve ilyen —  
és itt megállt, 
nem találá az irányt-------

S szólásra emelkede a róka,
mint nagy bankók között az apróka,
s komótosan, nem
sebtibe
szólt, íme:
voltam a múltnak kegyence, 
vagyok a jelen lelence, 
hallgattam
megénektől megénekig, 
hallottam, ahogy megéneklik, 
de az igazi hang
—  mea culpa —  
be jó hogy kimúlt a 
másik, az igazi a tied, holló, 
egyszerre tű, cérna és olló, 
egyszerre tömör és beszédes, 
egyszerre bájos és negédes, 
egyszerre simogat és sulykol, 
egyszerre könnyed és súlytól 
rezeg, egyszerre a tartamát 
és a formát, akárha tartanád
—  ragyogott a róka és szavald —  
csóród és arany csorgana alá; 
egyszerre értem és felfogom, 
egyszerre mázsás és potom,
s kételkedni nincs okom, 
minden mikrofonokon 
te vagy a legjobb hangú 
szónok, te vagy az adu, 
s te vagy,
ahogy a költő mondja,
aki csőrödben tartva
átviszel minket a túlsó partra-------

és a fényes ünnepélyen 
felzúgott a sok-sok éljen —  
tollászkodott a holló büszkén: 
küldöttség menjen tüstént 
és menjen rögvest távirat, 
lesz minden bajunkra esőstől ír, 
lesz segély, sajt, lesz ösztöndíj, 
hisz a legjobb hangú én vagyok, 
s én, én a... legnagyobb, 
lesz itt, lesz itt Kánaán, 
s nem csomó a kákaán, 
mert én vagyok itt szerfölött 
a legnagyobb a sajt fölött.
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FARKAS WELLMANN ENDRE VERSEI
a bérlő
amikor végre a mélységet Bemértem 
beláttam: a város nem fog hazudni értem 
nem mennek máraninivei trükkök 
uram én félek hogy kiszúrnak az őrök 
és szép vetésed s üdvöm is oda
fejem lehajtva, amikor érkezem. Múltam 
és lelkem számonkérhetó. nem voltam 
győztes, katonáim élén merész bajnok, 
hajnalban jöttem, mint koszos vonatok, 
koszos állomásra, kényszerű stáció.

bérlójogom hamis, semmi bárca érte. 
hamar átvertek, talán meg sem érte. 
mobilon keressél, üzente a főnök, 
és mellemre tűztem jelvényként a várost, 
aznap este nagy lett, megtelt önmagával.

új penzum kellett, és magasság és mélység, 
sivatag vagy cethal. dicsőség és éhség, 
a várost akartam, jó uram, ha küldtél. 
míg elhangzik egyszer s megtalál a zárszó: 
villamos vagy vonat, várad avagj szárszó.

lázgörbe, reggel isten
Ma megint lakhatatlan volt a reggel 
névtelen, ám istenlakta fények 
fanyar és réveteg az elme 
kávéBan már nem üdvözül a lélek 
sorskereszt ne. csak csikkek, hidegzuhany, 
cipelni csak a ládáig a szennyest.
?választhatnék-e részemül ma bármit?
?két vodkát vagy csillagszemú kedvest? 
öt éve írom ezt a mát. isten a 
zuhanyrózsából vitriolt ha öntöz 
rózsakertként hull körém varázs 
a szerepek már leosztva —  közömbös 
átkok és hitek s hogy most éppen én is 
lázgörbém rajzolom azúr égre 
és isten kacsint fordított lázgörbémre 
az árnyék pedig tisztán látszik itt lent 
míg egy másik isten majd fenéken billent

kereszt 4
e versBen pedig megszületsz és meghalsz.
ez az A vers, tudod: nehéz lenni benne.
nem vétkeztél: meg nem bocsáthatok
ez AZ a vers. Tudod.
végül pedig csak szavak maradnak.
és összehullnak egyetlen kupacba
míg egy távolabbi lesz
majd összefűzi őket újra
egyetlen hús-vér szerelemmé.
íme, a szerepek leosztva.
tudod, ez Az a vers, mint bármelyik
hol megszületsz és meghalsz ugyanakkor.
és — alkalmanként —  feltámadhatsz értem.
ez Az a vers. tudod.
a többit.
majd máskor.
elmesélem.

a parvenu dicsérete 
EGYSZERŰ JÁTSZMA VOLT:ím a jogviszony 
te fizetővendég, én fennhéjázó Bérlő 
sorsodért tejelsz lányom, úgy bizony 
lehetnél pedig csendben mondén kéjnő 
osztozhattunk volna bérelt egyszobámon 
merenghetnénK együtt kaucsukbabákon 
nagy lehettél volna kasztom amíg megtűr.

ENNYI VOLT BARÁTNÉM, RÖVID lesz a lektűr
te gyereket nem akarsz, én magamból hülyét
csináltatni, ha már szerelmed rám ül
jöjj hát drága angyal, öltözzél fehérbe
hajolj fölém te perverz hófehérke
harapd szét a számat, morbid bár a csókod
rövid kéjünk elmúl: kialszom, kialszod

Zsanér 1
szép hősnőm a heroina 
Belőve jött haza egy este 
lőttem neki egyet én is 
és elterült a beste...

Zsanér 6
körbevett a kétség, mint várat az árok 
és akik Belakták nappal a teret 
papok, kurvák és proletárok 
bőven lesz ki majd elfeled

arcod, összezárt terekben
mindjárt jövök, üres maradt a tér 
a mozdulat visszaél veled, 
emlékek másznak szanaszét 
visszajövök, hagyd az érveket.

Borbélylámpák szúrt szemébe nézel 
végzet nélkül hited ha elhagyott 
hiába már kacérkodni széppel 
elmész, elmegyek, inkább hallgatok.

válasz jön egy meg nem írt levélre 
a postásnő is álmát kivasalja 
szavaid arccá zsugorodnak össze 
a száj halkan imáim szavalja

csináld tovább, halálunk visszatérhet, 
és csókod újra néma tűzbe hull. 
megér talán annyi ellenérvet.

kannibál szerelme
és Karthágót már építhetem, 
lent pislákol még az ócska fárosz 
öreg vagyok nem illek ily világhoz 
vén vizen úszik minden tévhitem.

porban vacog már szívem és a kardom 
—  hajdan Róma réme —  ma rozsda 

Bontja széjjel 
csak az álom igaz s a kín minden éjjel 
az új büszke város ott a túlsó parton.

lázálom ez: de kürt üvöltsön újra 
pompás elefántok bajnokok seregem 
hú társaim gyertek fel hát az útra
legyen végső dicsőség vagy utolsó szégyenem 
szóljon csatadal lendítsen a hév ma 
ölelj át szerelmem és tiéd Kartahéna

ajándékhajnal
vannak még szűzi trópusok 
hol nászdaltól s macskajajtól űzve 
tenyeredBe lépek, öledbe, puha tűzbe 
ha kérdezel csak mondom: várni sok 
szép törekvés: araszol rációm 
tán visszakérdezel júniusi reggel 
innini álom, viszlát vakációm 
szemben egymással, új pohár szeszekkel 
hát vannak még szűzi trópusok 
öledbe vagy forró tenyeredbe hullva 
akkorra már viaszból az arcom 
arcodban szerelmem utolszor kisimulva

BARÁTOD: SZŰZI TORNÁNK MÉLTÓ közönsége 
illesse tisztelet, buzgó bolondnak kijáró 
bár átlátszó a hamuka, egekbe kiáltó 
büszke és szép fejét bántódás ne érje 
áldásom rá és minden amatőr pecérre 
keljen bár az ajkán szitok avagy zárszó 
és végül ingyért kapott üdvvel beérje

NÁSZDAL MINEK? E BORDÉLYBÉLI aktus 
minőség híján minősíthetetlen 
bort és vért kíván, gyorsulhat a taktus 
a szenvedés show és nem mérhetetlen 
kvantum, kvintesszenc — ugye érthetetlen 
?és mondd mily irigység fal most 
?mily képzavargás tántorg értelmedben

LÁM, ÚTRA KELÜNK, MEGYÜNK A francba 
két lankadt héja, csak úgy, falnak baszva 
tovább körözünk szebb és mély körökbe 
dantei vagy sem, közömbös örökre 
egyre megy már, mindegy: bugyogó és bugyor 
szerelmünk még szépül, míg bírja a gyomor 
egyszer tán befizetsz magasabb körökre

azok a hajnalok, nélküled
a teremtés mint gesztus volt enyém 
de szavaimhoz rossz hatalmat adtál 
nem lettem Bátrabb bölcsebb a gonosznál 
csak gondok dílere olcsó rossz pecér.

s hogy visszakéred? tán szívesen adnám 
nők tértek hozzám s használt évadok 
életem lett a teljesített semmi 
mi mögötte lenne az sem én vagyok.

más vászonra festi át kezed: 
követed itt járt elment itt hagyott 
érthetném bár másról szól a lecke 
magamra hagynak sosemhitt hajnalok

tovább mi van? nem kértem országot s lovat, 
lettem hát kegyelmedben részesülni gyönge, 
széthordták birtokom s majd üdvözül a csürhe: 
lesve tárt kezekkel mit teremtő osztogat.

remittenda
andi, melinda, zsuzsa, noémi 
emőke, zsófi, erzsi, emeske 
kata, kincső, jutka, gaBi, anna

célegyenes
kedves, ma nagyon későn jövök, oltsd el lámpásaid keresd meg a 
legmélyeBb csendet és várj. ülj le, bensőd partjaira írva 
megleled az üzenetet, ha mégis hazudtam volna, szegezd 
ki szobád falát gyászjelentőkkel s meglásd a foszforosan 
villogó betűk között eltűnők mindörökre.
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PAPP ANDRÁS

M ásodmagam
Az a lány, ott a Horváth Mihály téren, 

azon a decemberbe oltott márciusi napon oly 
csábítóan tette közszemlére a maga csodála
tosan szép testi valóját, hogy az egyértelmű 
testbeszéd hatására, de kiváltképpen azért, 
mert nagysága, mélysége, természeti szépsé
ge szerint volt benne valami földrajzi-törté
nelmi rendszerezettség, már másképpen 
gondoltam rá, mint az ilyen lányokra általá
ban gondolni szokás.

Négyezerért mindent csinál, állította 
nem sokkal később a barátom, de van olyan 
köztük, aki már kétezerért is elmegy.

Mintha két ország fájdalmasan forró és 
reménytelenül száraz, lassan elsivatagosodó 
vidéke találkozna össze az ő testében ott, 
ahol egyébként egy feneketlen és kiapadha
tatlan kutat vagy oázist kellene feltételez
nünk. A felső ország királynője az alsó 
.országot a régi elv szerint kormányozza: 
oszd meg, és uralkodj; azaz óráról órára kis
királyok törnek be az alsó országba, s anél
kül persze, hogy a felső ország királynőjét 
ténylegesen meghódítanák. Leigázzák és 
magukévá teszik az alsó birodalmat egy rö
vid időre, potenciájuk azonban véges, csu
pán kísérlet marad minden próbálkozás a 
deltavidéken, duzzasztás és apasztás, hogy 
azután talmi koronájukkal fizessenek szé
gyentelenül.

Már csak az elv szerint is elválaszthatat
lanul összetartozó az alsó és a felső ország. 
Még akkor is, ha a királynőnek ténylegesen 
korlátozott hatalma van az alsó birodalomba 
betörők felett. A harisnyába bújtatott hosszú 
lábak csábító bőrvilágosa olyan, mint az alsó 
világ szemkápráztató fénye, mely ellentét
ben áll a felső világ sötétjével, ami itt, tárgyi
asult formájában nem több, mint egy széllel 
bélelt fekete bőrdzseki, állig felhúzott zip- 
zárral, két oldalt ferdén vágott zsebekkel. Az 
országát áruló királynő fázósan görbült alsó 
birodalma fölé; dauerolt hajában csak festett 
fény volt a szőkeség, ugyanakkor a zse- bek
be mélyesztett két kezében, a könyékben 
csúcsosan hajló karjában volt valami kezdet
leges abból, amit a testtől elálló szárnyaknak 
mondanánk.

Mintha nem is két személy, két élet volna 
egy testben, hanem ellenkezőleg, egy sze
mély két testben, az árulás, a megosztott 
uralkodás miatt.

Csak úgy spontán, az utca túloldaláról 
szólt oda nekem, amint a Kis Stációból jövet 
a Futó utcába kanyarodtam, hogy nincs-e 
kedvem hozzá.

Gyakran éreztem már a semleges hely
nek számító utcán, ahol az otthon biztonsá
gát kénytelenek vagyunk felcserélni az 
emberek közt levés hamis biztonságérzeté
vel, hogy egy váratlan, provokatív helyzet 
kimozdít a kulturált közömbösség látszólag vé
dettséget nyújtó szerepköréből, s mintegy 
állásfoglalásra késztet. Vagyis egyetlen má
sodperc alatt, míg így vagy úgy reagálok, a 
legbiztosabban és legegyszerűbben látha
tom meg önmagam abban a különös, a kül
sőt belsővé forgató kandi kamerában, mely 
azáltal, hogy forgat, egyben vetít is, kacagta- 
tóan ostoba helyzeteket, banalitásokat, azt 
az önmagában álló egyszerű választ, ami 
sohasem lehet egyértelműen jó; két szempil
lantás alatt levetítem magamnak magamat,

egy velem született hangtompítón és fény
szűrőn keresztül, mulatságosan felpörgetve 
minden ilyen jelenetet, hogy lássam azt a 
hirtelenségében hiteles magamat, aki más
kor és másutt a megfontolások következté
ben talán már több is, mint én, bár meglehet, 
nem kevésbé nevetséges.

Láttam magamat kijönni a Kis Stációból, 
hallottam a kérdést. És én úgy válaszoltam, 
hogy meg sem álltam. Mosoly volt az a ki
mondott szó, szinte nem is válasz. A válasz 
inkább az volt, hogy mentem tovább.

Futó utca.
Nem kerülhettem ki, persze hogyan is a 

magam elé eső árnyékomat.
Erre figyeltem, s megelégedtem azzal, 

hogy a lánynak adott válaszom megegyezne 
a saját magamnak adott válasszal, ha fölten
ném ugyanezt a kérdést: lenne kedved hoz
zá? De abban a pillanatban, mikor vála
szoltam a lánynak, nem tehettem föl a kér
dést magamnak, mert ő volt az, aki föltette 
nekem. S mikor válaszoltam, az majdnem 
olyan volt, mintha önmagámnak is válaszol
tam volna, pedig akkor még nem tettem föl 
a kérdést; mennem kellett még néhány mé
tert ahhoz, hogy magamat vallatva egyedül 
lehessek. De nem kellett sokáig mennem, 
mert szerencsére ahhoz a házhoz értem, ahol 
a barátom lakik.

A kapu mögött mintha őrt állnának a 
kukák, a pléh postaládák meg afféle ereklyé
jüket vesztett számyasoltárokként lebegtek 
a falon. Legtöbbjük nem is záródott, de volt 
olyan is, amelyik a hanyagul bedobott színes 
reklámújsággal öltött nyelvet a hétköznapi 
valóságra. Az udvar hosszúkás, középen a 
másik ház udvarát elválasztó magas fal. A 
barátom a földszinten lakik, a hátsó lépcső
házzal merőlegesen elhelyezkedő sarokla
kásban. A ház egyetlen természeti szépsége 
a tűzfalon futó vadszőlő, de az is csak nyá
ron, amikor a levelek zöldek, vagy ősszel, 
amikor vörösre, sárgára és barnára színeződ- 
nek. Ilyenkor decemberben csak a szürke 
indák láthatók: a kapaszkodás az omlós va
kolaton, az enyészet fölött, mint rendkí
vüli attrakció. Látni m ég az udvaron túli 
udvar fölött a másik ház levegőben kí
gyózó gangját, ahová, gondoltam , csak
úgy ritkán süt be a nap, mint az innenső  
oldalra. Talán m ég a hó is ritkán hull ide, 
mintha idő előtt, még a ház fölött, meg- 
érezve valamit a lenti kedélytelenségből, 
elolvadna kényesen.

Odabent gyakorolgatott a barátom; az 
erősítő bekapcsolása nélkül pengette a 
basszus Fendert, mely így, megfosztva az 
elektromosságtól, halkan, mintegy a hang 
lehetőségeként, annak árnyékaként szólt zö
rögve. Mivel rövidujjú pólót viselt, látha ttam 
legújabb ékességét: egy csillagszerű tetová
lást a jobb könyökén. A zöld és piros tintával 
rajzolt csillagszárak középpontja maga a kö
nyök, a karhajlításra csúcsosodó csont. A 
csillag valójában ekkor még egyetlen sebnek 
látszott: a tegnapi fájdalmak a bőrén mostan
ra csomókba gyűlve duzzadtak. Úgy volt, 
olyan volt, mint valami testre szabott sors
csillag, mely az emberek világában pontosan 
kijelöli az ő helyét, ahonnan aztán tisztán 
láthatja, ki a király, ki a gyökér. Nála mindent 
a hangulat határoz meg, a kedv, amelynek 
alig van köze a belátáshoz, valam iféle 
anyagias haszonélvezethez. S talán ezért is 
történhetett meg az, hogy átverték, hogy 
csúnyán rászedték két videokazettával,

amint az nem sokkal érkezésem után kide
rült.

A kazettákat postás hozta, a csomagon 
debreceni dm  állt, gyerekes kézírással. Má
solásról volt szó; a barátom egy hirdetés nyo
mán G'NR és Skid Row felvételeket rendelt 
a debreceni Másolótól, aki meglehetősen 
gyors munkát végzett, nyilván nem volt 
mindegy neki, mikor lát belőle pénzt. Előke
reste az újságot, volt a hirdetésben egy tele
fonszám is. De lehet-e ilyenkor tenni bármit 
is? Egy telefon most talán többet ártana, mint 
használna. A reklamádó. Meg kellett gon
dolni jól.

Néztük tovább a műsort: afféle színét és 
hangját vesztett kép vibrált előttünk, több
szörös árnyékaként valaminek, ami elkeve
redett valami anyagtalannal, utánérzé
sekkel. S noha eléggé egyértelmű volt, hogy 
mit látunk, az azonban mégiscsak eldönthe
tetlen maradt, hogy a nem várt új minőség 
a mennyiség szigorú törvényei szerint lett 
olyan, amilyen, avagy éppen ellenkezőleg, a 
valóság sajátos, művészi leképezéséről és át
értelmezéséről van szó. Valójában egyetlen 
impresszió volt a folyamatosan változó kép, 
átütés és áthallás, hetvenkettes képátmérő, 
originalitás híján IC-kkel és rejtélyes bisz-ba- 
szokkal komponálva.

Váratlanul az a furcsa érzésem támadt, 
hogy most bennünket is lejátszanak egy 
VHS típúsú szalagról, PAL!/SECAM rend
szerben, kivetítve és elhelyezve egy többdi- 
menziójú valóságban, VHF sávban OIRT 
csatornákon a kozmikus átjátszhatóság ígé
retével, ám az önnön visszacsévélés lehető
ségétől megfosztottan, miközben hétköz
napi közönnyel vesszük tudomásul, életünk 
bármikor letörölhető, bármikor lemásolható.

Külön hangulat kell ehhez, állapítottam 
meg, lemondva vígjáték filmbe illő szere
pünkről, hogy távolról szemlélhessük az élő 
forgatást, a maga szépséges káoszában, de 
az elhíresült rendező-forgatókönyvíró nél
kül, aki állítólag három személy egy sze
m élyben, s akit ez id á ig  m ég egyetlen  
lesipuskás fotósnak sem sikerült leszednie.

FÖLDI MÁSOK.
Zártláncú csatornán zárt osztály.
De hogy mégis mi a búbánatot jelenthet 

a másolás, másnak és hasonmásnak lenni, 
vagy éppen eredetinek, egynek, párját ritkí- 
tónak, arra csak napokkal később, egy ön
ként vállalt kísérlet során jöttem rá. Pedig a 
dolog régtől fogva, azóta, amióta tudom, ki 
az a magányos én, megkülönböztetve egot és 
alteregot, foglalkoztat és érdekel.

A kérdés egyszerűen úgy hangzik, hogy 
mennyire különböztethető meg két dolog 
azonossága valaminek az önmagával való 
azonosságától.

Az első próbálkozás nem járt sikerrel; a 
kagylóban egy öreg nő hangját hallottam, 
aki azt mondta, hogy a Másoló csak későn ér 
haza, de hagyjak egy számot, majd vissza
hív. Ekkor véletlenül, mert fejből nem tud
tam a barátom telefonszámát, a kezemben 
tartott készülékkel, mely éppen elért a fote
lig, kirántottam a csatlakozót a fali dugaljból. 
A vonal megszakadt.

Majd később, mondtam, annak tudatá
ban, ha sikerül is a Másolóval beszélnem, 
egyáltalán nem biztos, hogy a panaszt meg
értőén fogadja. Ami meg a pénz és a kazetták 
esetleges visszacserélését illeti, egészen re
ménytelén ügynek látszott. Mondhatná azt 
is, hogy a felvételek jók, az én készülékem
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ben lehet a hiba. Mármint a barátoméban, aki 
arra kért, beszéljek a nevében, mert ő most 
nem valami higgadt.

Hát jó, egyeztem bele, s hogy mégse le
gyen olyan kilátástalan a dolog, azt ajánlot
tam, hogy a Másolóval m egb eszé ln i egy 
találkát Debrecenben. Másképp esélyünk 
sem lehet. Majd én átveszem a pénzt, feltéve, 
ha sikerül megállapodnunk, és aztán tényleg 
eljön a megbeszélt helyre. Mindezt oly nyu
godtan és term észetes hágón mondtam, 
hogy később magam is meglepődtem, meny
nyire nem számolok bizonyos veszélyekkel, 
melyek az ilyenféle zavaros ügyletek kísérő
je és velejárója lehet. De mindketten úgy kép
zeltük, hogy a Másoló afféle zsebpénzét, 
ösztöndíját kiegészítő diák lehet, hogy kiter
jedt hamisító hálózatról aligha lehet beszélni, 
valójában nem komoly kalózkodásról van 
szó, hiszen a név, a lakcím, a telefonszám 
újságban való közzététele félreérthetetlen je
le az amatőrségnek. Mindazonáltal biztosat 
nem tudhattunk felőle, vagyis hogy ki van a 
név mögött, de ezt szerencsére ő sem tudhat
ta, mikor este a telefonba a barátom nevében 
jelentkeztem.

Egy kis baj van a kazettákkal.
Mondta, hogy szerinte nincsen.
Minősíthetetlen és élvezhetetlen.
Az nem lehet.
Szeretném visszakapni a pénzt, mond

tam neki. Hétfőn Debrecenben lesz dolgom. 
Jó lenne, ha találkoznánk.

Erre nem mondott semmit sem.
Tudod, kezdtem újra a kis csönd után, 

hogy a Gambrinus köz Piac utca felé eső sar
kán van a divatárú üzlet, s ugyanott, a másik 
sarkon, az egykori cipőbolt helyén az angol 
söröző.

így magyaráztam a debreceni Másoló
nak, akinek zavarát a telefonon keresztül is 
jól éreztem. Helyismereti tájékozottságom 
megtette a hatását. Valószínűleg számolt az
zal, hogy pesti létemre elég jól ismerem az ő 
városát, s nyilván azt is tudom, hogy a Hor
tobágy utca merre található.

Szóval akkor hétfőn.
Hétfőn.
S mielőtt letettem a kagylót, röviden el

mondtam neki, miről fog felismerni, milyen 
kabát lesz rajtam, milyen táska a kezemben.

Később, sokkal később már úgy gondol
tam magamra, mint Isten majmára, mely le
másol mindent, amivel a Teremtő az embert 
felruházta. De mint az a bizonyos bukott an
gyal, aki számtalan alakot és formát ölthet, 
hogy kísértse az embereket, valójában soha
sem képes az eredetihez hasonulni, mert ha 
emberi alakot ölt is, mégse sikerül neki egé
szen, az emberi fenék miatt. Az ördög ugyan
is képtelen lemásolni egy olyan közönséges 
dolgot, mint a segg. S a hiányt pótlandó, egy 
másik fejet tesz oda — elképzeléseim szerint 
ekkor éppen az enyémet.

Az utánzás ellentmondásos fogalom, ál
lapítottam meg, miután végiggondoltam, 
miről is van szó. Mert egyszerre jelent egy
beolvadást a mintával, de annak megkettő
ződése is lehet. Ugyanakkor az utánzás 
nemegyszer többet tartalmaz, mint a minta. 
S én úgy gondoltam, semmi baj nem lehet 
abból, ha hétfőn a barátom nevében valami
képp magam maradok, meg sem próbálva 
utánozni őt, de sokkal nagyobb felelősséggel 
iránta, semhogy valami könnyelműséget en
gedjek meg magamnak, az ő rovására.

Előre éreztem a helyzet izgalmát; ma

gamra venni a másik nevét. És ez izgatóbb- 
nak tűnt, semmint a kérdés, mire jutok a 
Másolóval, az alku hogyan sikerül.

Hétfőn én értem előbb a megbeszélt hely
re. Illetve attól tartottam, hogy ő, a Másoló, 
az előnynek számító ismeretlenségével régó
ta itt leselkedik valahol a közelben, várva 
fölbukkanásomat, vagyis a barátomét, hogy 
mérlegeljen és megfontoljon, s azután csele
kedjen, mintegy a kinézetemből ítélve.

Csak ő tudhatta, ki fog várni rá.
Jó forgalmas helyet választottam, de ezt 

így tartottam helyesnek. A szokásosnál töb
ben sétáltak most erre, ezen délelőtti órában, 
nézegetve a kirakatokat, hiszen a kará
csonytól mindössze három nap választott el 
bennünket. A Gambrinus köz közepén, a 
föld alatt épült bevásárló központ lejárójánál, 
a korlátnak támaszkodva cigarettáztam. Fi
gyeltem az embereket, elsősorban a fiatalo
kat, mert rögzült bennem a pattanásos arcú 
diák képe, akit legelőször képzeltem el a Má
solónak. A lejáró túlsó korlátjánál fiatal férfi 
ácsorgott, láthatóan várt valakit, de nem hit
tem, hogy a barátomat, mert különben észre 
kellett volna vennie engem. Én mindenesetre 
többször is felé pillantottam, hátha mégis. De 
nem, néhány pemyi várakozás után elment.

Kezdtem rosszul érezni magamat.
Aztán fölbukkant két bőrdzsekis fiú, te

hát olyasféle emberek, akikről joggal feltélez- 
hettem, hogy kedvelik a G'NR és a Skid Row 
által játszott zenéket. Szinte biztosra vettem,

Zsigmond Aranka: Híradás

hogy egyikük a Másoló. Szemmel tartottam 
útjukat; lassan, beszélgetve mentek a Gamb
rinus közben, egyre beljebb, az Alföld szer
kesztőség és az Antikvárium irányába, majd 
az árkádok alatt visszakanyarodtak, tovább
ra is beszélgetve, nézegetve a kirakatokat.

Szóval előbb körbejárják a terepet. Nem  
is rossz. Megfontoltak, nem kapkodnak el 
semmit. Igaz, vesztenivalója csak nekem, 
csak a barátomnak lehet.

Már közeledtek, már ott voltak a korlát 
túlsó végénél. Ekkor elég feltűnő módon in
tettem feléjük, és kérdeztem, hogy ő-e a Má
soló. Nem, rázta zavartan a fejét, hogy nem. 
És mentek tovább. Kikanyarodtak a Piac ut
cára. Utoljára, mielőtt a ház és az embertö
meg végleg eltakarta volna őket a szemem 
elől, még láttam, sajnos láttam, amint össze
nevetnek. Ez rosszul esett, mert azt hittem, 
átvertek, hogy mindkettőnket átejtettek. Itt a 
vége, gondoltam.

Körbenéztem még egyszer.
Az embersűrű forgatagban aztán egyszer 

csak megállt valaki nem messze tőlem. Egy 
idős erdész volt, zöld egyenruhájából követ
keztettem egykori foglalkozására. Bár nem 
felém fordult, mégis néztem, azt néztem,
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hogy mit néz, olyan furcsa volt az ide-oda 
rohangáló emberek között, hogy nem sodró
dik, hogy ott áll. A nagy sárga templomot 
nézte. Es akkor, mintegy köszönésképpen, 
megemelte a kalapját. Élőször azt hittem, 
félreértem a mozdulatot. De nem, nem volt 
senki olyan előtte. A néma hódolat, hogy 
kinek szól, egyértelmű volt. A templom pe- 
dig ugyanolyan némán állt a zsibvásárban, 
mint az erdész; csöndesen fogadta az öreg 
tisztelgő mozdulatát. Szinte vártam, hogy 
megkondul valamelyik harang. De nem tör
tént semmi, az öreg visszatette fejére a kala
pot, és ment tovább.

Váratlanul egy pattanásos arcú fiú állt 
meg előttem. Ismerős volt, de mégse tudtam 
elhelyezni emlékezetemben. Feltűnő volt or
rának mérete és vastagsága. A pattanások 
mintegy találomra szóródtak szét az arcán, 
pirosas tövük fölé apró fehér csúcsok emel
kedtek. Egy, a fiatalságban láthatatlanul át
alakuló arcot láttam magam előtt, riadt 
szemekkel. Félénk volt, és tizenhat évesnél 
aligha több. Igen, ismerős volt, mintha őt 
láttam volna képzeletemben, mint ahogyan 
emlékezetemben is.

A bemutatkozást, hogy ne kelljen hazud
nom, azzal előztem meg, hogy egyből azt 
kérdeztem, a Másolóhoz van-e szerencsém.

Rögtön elismerte, hogy volt egy kis gond 
a videójával, de most már jó, s ajánlotta, újra 
fölveszi az anyagot. Én viszont a barátom 
nevében mondtam nemet, de az olyan volt, 
mintha az enyém lenne, a magamévá tett 
nem.

A beszélgetés alatt alig néztünk egymás 
szemébe; mindkettőnknek volt rá oka. De 
egyszer aztán mégiscsak. Különös volt. Az ő 
szemével láttam magamat, aki nem én vol
tam többé, hanem a barátom. A skizofrén 
állapot, hogy voltaképpe ki a Másoló, ki kit 
és ki mit, szerencsére nem tartott sokáig, és 
nem is billentett ki a saját és természetesnek 
mondható viselkedésemből. így egyetlen 
félreérthető szóval vagy mozdulattal sem 
árultam el magunkat. És ebben az el nem 
árulásban voltam én a barátom.

A Másoló átadta a pénzt. A másik kezé
ben aprót tartott, nyilván a postaköltségre 
gondolt, ha azt is kérném. De nem erőltet
tem. Ennyi nagyvonalúságot megengedhet
tem a barátomnak.

Végül kezet fogtunk, és elköszöntünk 
egymástól.

Az öröm, azt hiszem, inkább az enyém  
volt, semmint a barátomé. Nem születtem 
újjá, nem volt semmi ilyen. Gyermeki öröm 
volt, egyszerű gyermeköröm, mint egykor, 
amikor egyedül játszva egy személyben vol
tam kocsis és ló: ostorral vertem a lábam, 
hogy gyorsabban fussak.

De most nem kellett futnom, lépést tart
hattam magammal, az árnyékomat tapos
tam magam előtt, mely az egyik közeli kapu 
felé tartott. Ugyanakkor olyan volt, minifia 
én követném, tenném függőlegesen azt, amit 
az a lenti másik csak vízszintesen tud. De
rékszögbe állított életünk mint finom mű
szer: árnyékvilág-mérő. Vagy egyszerűen 
csak egy túlfeszített hattyúcsőr, tele csönd
del, megannyi halálos énekkel, de ami egy
ben a legbensőbb mélységig nyitott Isten 
szabad ege alatt.

Mentem tovább.
Nagy kétszámyas üvegezett kapu.
Oda mentem, egyedül. Végül is nagyon 

egyedül, a következő válaszig.
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Faluturizmus
JANCSÓ MIKLÓS

Színhely: Egy falusi porta 
bejárata, faragott székely kapu, 
pad.

Szereplők: Lajos gazda
Kovács István színész 
TV szerkesztő 
Operatőr

Időpont: nyári délelőtt.
A függöny szétnyílik: látszik a 

színhely. A gazda megjelenik, leül a 
padra.

GAZDA: Mindjárt dél és még 
nem jön az én vendégem. Pedig 
üzent, hogy reggel elindul ide hoz
zám, a faluba, (szünet) Minden esz
tendőben nálam nyaral. Kovács 
Istvánnak hívják. Színész. Híres 
ember, azt mondja magáról: tehet
séges. Én inkább azt mondanám: 
tréfás ember. Szeret tréfálni na
gyon. (nevet) Mindig megtréfáljuk 
egymást, tehetségünkhöz mérten. 
Most én kitaláltam egy mókát, (a 
nézőknek) Tudják, ott a patakon van 
egy híd. No, abból kiszedtem ügye
sen egy-két deszkát, ha jön az autó
jával az én színész barátom, biztos 
felakad itt a pallón. (szabadkozik) 
Igaz, együgyű móka ez, de hát nem 
jutott eszembe jobb. Itt falun ez is 
megteszi, (szünet) A színész úr sem 
volt sokkal eredetibb a múltkorjá- 
ban, mint én most. Képzeljék, ta
valy, amikor itt nyaralt nálam, 
egyszercsak megbetegedtek a tyúk
jaim, rucáim, libáim. Mind a száz 
darabé Vergődtek hason, forogtak 
helyben, meg hasonló. Vót ijedség 
a családban, szóltunk az állatorvos
nak, nézte az is a baromfit, csodál
kozva, de nem lettünk ettől 
okosabbak. Mondta a feleségem, 
vágjuk le őket, amíg mozognak, a 
kutyának jó lesz a sok csirke, de 
akkor kijött a szobájából István, a 
színész úr és mondta, ne bántsuk a 
majorságot.

— Miért? — kérdeztem.
— Nem betegek azok — mond

ta a színész.
— Mi bajuk akkor?
— Beboroztak egy kicsit — mo

solygott őkelme —, nem volt kivel 
igyam, gondoltam, társaságnak a 
tyúkok is megteszik.

Mit mondjak? Kifezettük az ál
latorvost, elment dühösen, estére 
kijózanodtak a libák, pulykák, ka
kasok. Mi Istvánnal megünnepel
tük a tyúkok gyógyulását — minek 
haragudjunk egymásra, ugye?

Másnap mondtam Istvánnak: 
gombapaprikás lesz vacsorára. Az 
is lett, ízlett a színész úrnak a gom
ba. Igen ám, de rosszul lettem a 
gombától, szóltam is Istvánnak, te, 
bolondgomba került a paprikásba, 
eriggy az orvosért, autóval hamar 
megjárod. Mosasd jól ki a gyom
rod, aztán hozd el ide, kúráljon 
minket is az asszonnyal.

Elsietett a színész úr, de csak az 
állatorvost találta, az is kimosta ne
ki a hasát tehénjavító felszereléssel, 
jöttek nagy igyekezettel vissza: 
lám, élünk-e még?

Én é ppen egy újabb adag gom
bapaprikást tálaltam magamnak, 
amikor beléptek a lakásba.

— Gyertek, kihűl a vacsora — 
mondtam Istvánnak —, a gomba- 
paprikás is úgy járt, mint a tegnapi 
tyúkok. Helyrejött magától. Lássa
tok hozzá.

— Én gyomormosást végeztem 
— kezdte az állatorvos.

— Annál több hely van az újabb 
adagnak — invitáltam őket az asz
talhoz.

Nevetett István, bezzeg az állat
orvos dühös lett, ne csúfolkodjak 
vele, mondta, ő marhákat gyógyít, 
nem bolondokat. No, megbékélt 
aztán, ott maradt vacsorára ő is.

(Kunt motorzúgás hallatszik, egy 
nagy zckkenés — csend — szünet)

SZÍNÉSZ: (küntról) Ez hülye 
vicc volt, Lajos.

GAZDA: (szabadkozva) Jobb hir
telenjében nem jutott eszembe.

SZÍNÉSZ: (küntról) Ki kéne 
húzni az autót a hídról. Beragadt 
a két első kerék. Egy bivaly kelle
ne.

GAZDA: Nem érek most rá.
SZÍNÉSZ: (küntról) No, majd 

később megpróbálok kitolatni, le
het, nem is kell bivaly, (bejön) Szer
vusz. Isten hozott engem, mert ha 
nem Isten hozott volna engem, a ti 
falutokban szétesik az autóm. A vá
rosi gödrök szégyellhetik magukat 
a ti utcáitok előtt.

GAZDA: Pedig igyekszünk 
mik is felnőni a városig.

SZÍNÉSZ: No, oda nem kell 
nagy erőfeszítés. A tyúkjaid hogy 
vannak? Szeretik még a bort?

GAZDA: Szeretik. Kivált gom
bapaprikás után.

SZÍNÉSZ: A gombapaprikásod 
is hülye vicc volt. (kedvesen) Nem 
változtál semmit tavaly óta. (nem 
hagyja szóhoz jutni a Gazdát) Bará
tom és házigazdám! (ünnepélyesen) 
Évek óta minden nyárelőn megjele
nek nálad, ezen a tanyán, ezen a 
faluvégi portán. Itt nyaralok, ebben 
az Istentől elunt és a tervgazdaság
ból kifelejtett faluban, ide hozom 
szerelmektől és szerepektől megvi
selt idegrendszeremet. Pedig me
hetnék máshová is, a világ bár
melyik tájára kikapcsolódni, ábrán
dozni, regenerálódni. Mehetnék 
New-Yorkba is. Vagy a román ten
gerpartra, hogy csak kettőt említ
sek a nagy lehetőségeim közül. Jó, 
mondjuk New-York elesik, nem tu
dom megfizetni. Viszont a román 
tengerpartot sem tudom megfizet
ni, azt hiszem, csak ezt a falusi csen
det tudom megfizetni, ezt a szub
kultúrát, ahol a művészi intrikák és 
a W. C. lehúzó lánc ismeretlen fo
galmak, de ahol mégis szeretettel 
vár engem barátom és házigazdám. 
Akivel, úgy érzem, mindenben na
gyon hasonlítunk egymásra.

GAZDA: Köszönöm a megtisz
teltetést.

SZÍNÉSZ: Nem biztos, hogy 
megtiszteltetés rám hasonlítani.

Állj ide mellém. Senki nem monda
ná, hogy nem vagyunk testvérek.

GAZDA: Hát... Ádámtól biztos
azok vagyunk.

SZÍNÉSZ: Én valami közelebbi 
rokonságra gondoltam. Lajosom, 
arra kérlek, ha már ledöglesztetted 
a kocsim, sétálj ki hozzá. A csomag
tartóban találsz egy üveg brandyt. 
Hozd ide, kérlek, én gyűlölök gya
logolni. És amíg te távol leszel, ad
dig elbeszélgetek magamban. A 
színházban az ilyesmit monológ
nak nevezik.

GAZDA: Máris hozom az italt. 
(kimegy)

SZÍNÉSZ: (egyedül) Szép itt. 
Otthon érzem magam ebben a ház
ban. Amikor itt vagyok, elfog en
gem a déja vu érzés, (elmosolyodik) 
Vajon nem járt erre az én apám 
vagy ötven esztendővel ezelőtt... 
Persze, az sem kizárt, hogy a Lajos 
apja... De ne legyek tiszteletlen a 
szülők irányában — intene Lajos 
szemérmesen, ha hallaná, miket 
gondolok itt össze-vissza. Az is le
het, hogy az őseim földművelő, ál
lattenyésztő parasztok voltak és 
ezért fog el engem egy megmagya- 
rázhataüan szorongás, egy boldog 
szorongás, ha itt vagyok. Meg
nyugszom ezen a helyen — néhány 
hétre. Kell néha egy őszinte, egy
szerű világ. És egy egyenes, tiszta 
ember, akivel jókat lehet nevetni, (a 
nézőkhöz) Lajos inkább barátom, 
mint házigazdám. Szeretem őt. Azt 
hiszem, ő is kedvel engem. De csitt, 
erről nem illik beszélni, az igaz ér
zelmeket a fecsegés súlytalanítja. 
Ezt a színházak is tudják, talán 
ezért ábrázolják egyre gyakrabban 
az emberi perverzitásokat rendező
ink.

GAZDA: (bejön, kezében egy üveg 
ital) Ez volna a brandy? Kicsit fur
csa az íze.

SZÍNÉSZ: Hadd lám (nézi az 
üveget) Te Lajos, ez szúnyogírtó. 
Méreg! (ijedten) Csak nem ittál belé?

GAZDA: Beleittam én.
SZÍNÉSZ: Azonnal dugd le az 

ujjad a torkodon, csinálj valamit, 
amíg nem késő (a nézőkhöz). Ez a 
gombapaprikásért van.

GAZDA: Ne ijesztgess, a szí
vem rossz, nekem nem szabad 
megijedni, mert az árt a szívem
nek... mondta az orvos... azóta én 
mindig félek, hogy megijedek. Szo
rul is itt a mellem, nem kapok leve
gőt, a karom is zsibbad... (elvágódik)

SZÍNÉSZ: (ijedten) Ne halj meg 
itt nekem, Lajos, csak vicceltem, 
nem méreg az, amit ittál, kelj már 
fel, poros lesz a ruhád. Hé, térj ma
gadhoz, csak tréfáltam.

GAZDA: (felül) Én is tréfáltam. 
Nincs nekem semmi bajom. Csak 
azt sajnálom, nem volt itt a felesé
gem- , .

SZÍNÉSZ: Miért sajnálod?
GAZDA: Ejsze örült volna, 

hogy így fekve lát. Sírt volna egy 
keveset örömében. Szeret sírni. 
Igaz, mellettem nem nehéz.

SZÍNÉSZ: Ahogy múlnak felet
tünk az évek, már csak az utolsó 
hanyatteséssel tudjuk boldoggá 
tenni a nőket. Mert így alkalmat 
adunk nekik a szerepcserére: a bol
dogtalan feleség szerepét felcserél

hetik a boldog özvegy szerepére. 
Ne szólj közbe. Ez így igaz. Tanúsít
ja ezt a Víg özvegy című nagysike
rű operett, (szünet) Ahogy öreg
szem, egyre inkább hinni szeret
ném az operett-igazságokat. A bu
ta, szentimentális operett-igazsá
gokat, amik néha fel-felbukkannak 
életünkben — és mi vagyunk a hi
bások, hogy nem vesszük komo
lyan azokat.

GAZDA: (miközben a Színész be
szélt, kiment, most visszajön, kezében 
két nagy festett csuporral) Itt vannak 
a pohánkák.

SZÍNÉSZ: Hol voltál, amíg én a 
szegény, üldözött operettről érte
keztem?

GAZDA: Kimentem pohárért.
SZÍNÉSZ: Akkor én most me

gint egyedül beszéltem, mint a bo
londok szoktak magányukban, 
vagy a színészek teszik azt színpa
don, vagy a férjek néhány év házas
ság után. Kisebb bögréd nem volt?

GAZDA: Minek annyiszor töl
tögetni? Ismerjük egymás befoga
dóképességét.

SZÍNÉSZ: Igazad van (a Gazda 
tölt). Egészségünkre!

GAZDA: Egészségünkre.
SZÍNÉSZ: (talán most először em

beri és nem játszik szerepet) Újra eljöt
tem, Lajos...

GAZDA. Jól tetted, István. Vár
tunk.

SZÍNÉSZ: (újra játszik) Miért 
szakítottál félbe? Üdvözölni akar
tam megérkezésemet egy szép be
széddel, és erre te félbeszakítasz.

GAZDA: Megyek, szólok ebéd 
ügyben.

SZÍNÉSZ: Menj csak. Elbocsát- 
lak. Még egyszer, utolszor. Ha hit
ted, hogy még mindig tartalak. S 
hitted, kell még elbocsáttatás. Jó 
ebéd legyen, kérlek, emlékeztesd 
kedves nejed, akinek kézcsókom 
add át, hogy az étvágyam a régi, 
bár szívemet fájdalom tölti el, mert 
technokrata korunk mellőzi az iga
zi művészetet, és ami még szomo
rúbb, meg sem fizeti azt. Mert mi a 
színész manapság, kérdeznéd, ha 
érdekelne egyáltalán téged, hogy 
mi is a színész manapság? De ha 
kérdeznéd is tőlem nagy-nagy kí
váncsisággal hangodban:... mi a 
színész, barátom? — akkor sem 
tudnék erre válaszolni neked, mert 
szomorú vagyok az üres nézőterek
től, szomorú vagyok, ha sokat ját
szom, dühös vagyok, ha nem ját
szom, és válságban vagyok ezért 
művészileg, a válság rabja vagyok, 
és persze, a megszokás rabja is va
gyok, Lajos, ezért is csalom rend
szeresen a feleségemet, de nem 
válók el mégsem tőle, mert rászok
tam szegényre, de rászoktam az ál
landó és mégis futó kapcsolatokra 
is, elhagytam a koffeint, a dohány
zást — a feleségemet nem hagyom 
el. Valamilyen káros szenvedélye 
csak kell legyen az embernek...

GAZDA: Mondd, István, te 
mindig ilyen sokat beszélsz?

SZINESZ:(meggyőződé>s£/) Min
dig. Főszereplő színész vagyok. 
Megszoktam a színpadon a sok be
szédet, és annak elíenére otthon is 
sokat beszélek. Aki még többet be
szél nálam, az epizodista, az a szín-
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pádon nem beszélheti ki magát. A 
színészek közül a legtöbbet a sta
tisztáló színész beszél, mert neki 
kompenzálni kell a színpadi hall
gatásért. így hat a művészet vissza 
az életre. De hagyjuk a színházat, a 
nézők is elhagyták már, minek be
széljünk mi róla? Mi újság nálatok?

GAZDA: Van újság bőven. El
kezdtük a faluturizmust. Miattad 
kezdtük el.

SZÍNÉSZ: Ezt hogy érted?
GAZDA: Kiszivárgott a faluból, 

hogy te, a híres színész, ide jársz 
nyaranta hozzám. Ráfigyeltek ezért 
a falunkra: nini, mondták, ha egy 
színésznek évek óta jó ez a hely, 
akkor ez jó hely másnak is.

SZÍNÉSZ: Te most viccelsz!
GAZDA: Én nem. Bebizonyító- 

dik, ha nem hiszel nekem.
SZÍNÉSZ: Mi bizonyítódik be?
GAZDA: Kijönnek ide, a ma

gyar adástól. A televíziótól. Reklá
mot csinálnak a falunak, hogy 
legyen faluturizmus.

SZÍNÉSZ: Na, megette a fene a 
falu csendjét, ha a turisták ideszok
nak.

GAZDA: Márpedig ide szok
nak, ha egyszer látják a falut, fil
men.

SZÍNÉSZ: Kik jönnek filmezni?
GAZDA: A magyar adástól va

lakik. Te biztosan ismered őket.
SZÍNÉSZ: Én igen, de nem aka

rok találkozni velük. Összevesz
tünk egymással.

GAZDA: Kivel vesztél össze?
SZÍNÉSZ: A főszerkesztővel. A 

főnökkel. Elvi vitám volt vele.
GAZDA: Miféle elvi vitád volt 

vele?
SZÍNÉSZ: Az elveink ellenkez

tek, de az ízlésünk egyforma volt.
GAZDA: Ezt hogy érted?
SZÍNÉSZ: Nő. Nő volt a dolog

ban. Mindig nő van a dologban, 
kedves Lajosom. Ha a Televízió fő- 
szerkesztője kijelenti rólam, tehet
ségtelen vagyok, és amíg ő él, amíg 
a Föld mozog és ő főnök, én nem 
lépek fel a televízióban, akkor az 
már válóok. A főszerkesztő felesé
gének válóok. Mert ha egy feleség 
gondolkozna, célzok itt tisztelettel 
a főszerkesztő feleségére, rájönne 
azonnal, hogy Kovács István azért 
tehetségtelen színész, mert elsze
rette a férje szeretőjét. De a nők, 
szerencsénkre, nem mindig gon
dolkoznak, és ha mégis, akkor már 
utána gondolkoznak, de akkor már 
gondolkozhatnak. Furcsa a nő sze
repe a művészetben. Olvastam egy
szer egy romantikus regényt, ahol a 
sikeres művésznőnek nem volt vi
szonya az igazgatójával. Micsoda 
írói fantázia, micsoda írói lele
mény...

GAZDA: Tölthetek még egy po
hárral?

SZÍNÉSZ: Igen, tölts (fájdalma
san sóhajt). Rég nem ittam.

GAZDA: Mikor ittál utoljára?
SZÍNÉSZ: Nagyon rég.
GAZDA Mégis? Mikor ittál?
SZÍNÉSZ: Tegnap. És ráadásul 

délben, nem is este (isznak, a Színész 
hirtelen felnevet) Te, van egy ötletem. 
Kitolok ezekkel a televíziósokkal. 
Eljátszalak én téged. Ne, ne szólj 
közbe: maszkot csinálok, nem is

mernek rám. És mondok egy cso
mó marhaságot a falutól és a népi 
életről. Ezek beadják adásba az én 
hülyeségeimet, és akkor előállók: 
hogy is van, uraim? Ki a tehetségte
len? Én, ugye? És nem maguk, akik 
a faluról csak annyit tudnak, mint... 
mint egy színész. De riportot mégis 
készítenek róla. A dilettánsok! Na 
nézd, felbosszantottam magam, (a 
Gazdának) Egyszer Hamletet ját
szottam... tudod, Hamletnek mi 
volt a tragédiája? Nem az, hogy ap
ja meghalt, hogy szerelme meghalt, 
hogy ő meghalt. Az ő tragédiája az 
volt, hogy nem látott engem a sze
repben. Te viszont, kedves Lajos, 
megnézel majd engem, mint maga
dat, a televízióban. Színháztörténe
ti paraszt leszel, nem első paraszt, 
mert a színháztörténet újabban pa
rasztpárti. Már ami a művészek 
modorát illeti. Nos, elfogadsz en
gem, mint téged alakítót?

GAZDA: Hálás leszek, mert én 
szégyellős vagyok, ha szerepelni 
kell.

SZÍNÉSZ: Látod, milyen nehéz 
a színésznek, azt kell csinálja, amit 
a becsületes emberek szégyellenék. 
De a lényegre. A tett halála az okos

kodás: Milyen stílusban játsszalak 
el téged? alakításomban mi ural
kodjon? A realizmus? Karikatúra? 
Paródia? Abszurd? Kedélyes hőst 
alkossak belőled vagy egy sorsül
dözte tragikus figurát óhajtasz? Be
széljek versben, vagy jó lesz pró
zában is? Válassz, mi akarsz te len
ni az én művészi víziómban?

GAZDA: Talán, ha részletez
néd, mert nem egészen értem, ami
ről beszélsz... ez a művészi vízió 
egy kicsit zavaros.

SZÍNÉSZ: A művészi vízió 
nem-értésében nem vagy egyedül, 
pedig ez a művészet kulcsa. Valaki 
alkotóra rájön a vízió, aztán azt 
meg kell érteni minden hülye kö
zönséges halandónak. A sznobok 
meg is értik, de normális idegrend
szerrel megvert ember idegenkedik 
a közérthetetlen művészi jelrend
szerektől. Figyelj hát, Lajos, meg
magyarázom neked, mi min
denféle lehetsz te az én víziómban. 
Tehát: realizmus. Ha realista Lajost

akarsz balőlem, Kovács Istvánból, 
akkor beöltözöm pontosan úgy, 
mint te öltözködsz, úgy beszélek, 
mint te, úgy mosolygok, olyan le
szek, mint te. Naturalizmus esetén 
ugyanaz maradok, mint realizmus 
esetén, csak meghintem az ingemet 
szénával, szalmával, meglocsolom 
magam trágyalével, fejemre pedig 
szórok egy kis tyúkszart. így a na
turalizmus már átcsaphat a paró
diába, de ügyelek a művészi egyen
súlyra, ezt megígérem neked.

Ha a fejemre húzok egy nadrá
got, a kalapot a cipő helyett felkö
töm a talpamra, sőt, ne adj Isten, al
sónadrág nélkül megmutatom elöl- 
hátul magam csórén, és közben a 
fenekemre ráfestem a naprend
szert, akkor abszurd alakítást nyúj
tok, bár az abszurd, mint műfaj, 
nem éppen ilyen abszurd, mint fel
tételesen vázoltam egyik szimptó- 
máját neked most kapásból. Az 
abszurdot abszurddá a beteg agyú, 
kezelésre szoruló abszurdocskák 
teszik. Tehát: csóré elöl, hátul.

GAZDA: Ezt azért ne tedd itt, 
falun. A kutyák rádmennek az effé
létől.

SZÍNÉSZ: Kár. Mert így felfi

gyelnének a művészetemre: mit je
lent a csóré fenék? Mit jelent elöl a 
csóréság? Miért van a kalap lenn, a 
gatya fenn? Izgalmas művészi kér
dések merülnének fel alakításom 
kapcsán, sok széplélek évekig el
mélázhatna a művészi rejtelmeken 
és az alkotás csodáin. Szívemhez ez 
az alakításforma állna közel, így 
még nemzetközi filmfesztiválra is 
eljuthatnék, de látom, nem lelke
sedsz ilyetén való szerepmegfor
málásomért.

GAZDA: Ha lehet, öltözz fel ne
kem szépen, odaadom az ünneplő 
ruhámat. Elvégre a szereplés ün
nep, nem?

SZÍNÉSZ: Rendben, vállalom 
érted, hogy vasárnapi leszek. De a 
szöveg... a szöveg, nos a szöveget, 
amit mondani fogok ezeknek a mű
vészet-hóhéroknak, azon ne lepődj 
meg: kabarékból, népszínművek
ből vett poénekkel traktálom őket. 
Hogy annál nagyobb legyen kár
örömöm, amikor rájuk mutatok ka

cagva a sajtóból: látjátok, ti napi- 
díj-hajhászok, nem tudjátok meg
különböztetni az élő parasztot a kli
sé népszínmű alakoktól. Tehát: 
ruha?

GAZDA: Benn, a tiszta szobá
ban.

SZÍNÉSZ: Szén van? Hogy ba
juszt fessek magamnak.

GAZDA: Van szén. A kályhá
ban.

SZÍNÉSZ: Mézeskalács van? 
Szív alakú?

GAZDA: Van. Aközepibe tükör 
is van.

SZÍNÉSZ: Kitűnő. Kell még né
pi terítő, konyharuha. Kidíszítem 
itt a kapudat térítőkkel. Úgy néz ki 
majd a portabejáratod, mint egy 
népszínmű-díszlet. Mikor jönnek a 
tévések?

GAZDA: Fél óra múlva, gondo
lom.

SZÍNÉSZ: Addig én elkészülök. 
Eredj, ne találjanak téged itt. Én ké
szülök a szerepre. (Gazda el).

SZÍNÉSZ: (egyedül a színen, eltű
nődik): Művészi pályámon most ját
szom először paraszt-szerepet. 
Amikor a színházcsinálást elkezd
tem, mindig úriembereket játszot
tam. A 60-as évek elején én voltam 
színházunkban az osztályellenség, 
mert jól állt rajtam a zakó, és tud
tam viselni azt, amit a munkás-pa
raszt szövetség is úgy nevezett: 
nyakkendő. Magamnak sem szíve
sen vallom be: szerepkörömet nem 
csak jómodoromnak, de lúdtal-
[>amnak is köszönhettem. Mert 
údtalppal úr lehet az ember a szín

padon, de ingadozó középparaszt, 
vagy szegényparaszt nem. Pozitív 
hős sem viseít lúdtalpat, ellenkező
leg, a pozitív hős azokban az évek
ben a homlokát ráncolta egyfoly
tában — am űvészet m inden ágaza
tában —, abbeli igyekezetében, 
hogy kiderüljön: a feje tele van 
munkásosztály-gondokkal és nép
boldogító eszmékkel.

Mit kezdjek hát első paraszt
szerepemmel? így fogok járni (gya
korolja a járást, valahogy úgy, ahogy 
Lajos teszi azt). így ülök majd, szét
teszem a lábam, kicsit dölyfösen, 
mint harminc évvel ezelőtt tette 
szét lábát a színpadon egy kövér 
színész barátom a kulák szerepé
ben, mert tudniillik azokban az 
években a kulák kövér volt, a kö
zépparaszt ingadozott a saját földje 
és a kollektívbe lépés között, a sze
gényparaszt osztályharcos volt, a 
német megszállók seggfejek, az 
orosz katonák bölcsek, jók... De ez 
kortünet. Hagyjuk. (a nézőkhöz.) 
Lássuk a díszletet. A kapu jó, csak 
nem elég népi a televíziónak, (ki
megy, visszajön egy falvédővel) Ez kell 
ide. Rémes, de a faluműsorban jól 
mutat majd. (Olvassa a falvédő felírá
sát:)

Nincsen rózsa tövis nélkül 
Nincsen élet bánat nélkül.

No, ez igaz. Ezt érdemes meg
szívlelni. Megyek, beöltöztöm a 
gazdaszerepbe, (a nézőkhöz:) Ha va
lamit rosszul csinálok, kérem, ne 
feledjék: hajdanában Hamletet ját
szottam, nem pedig Lajos gazdát.

> > > »  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról 
És ne nevessenek rajtam. Köszö
nöm. (kimegy, a szín néhány pillana
tig üres marad).

T. V. szerkesztő, Operatőr be
jönnek.

SZERKESZTŐ: (középkorú férfi, 
folytatja ki tudja mikor elkezdett törté
netét)... és akkor kirúgtak a kultúr- 
rovattól. Seggbe rúgtak a kultú
rából, mert rosszat mertem monda
ni egy kultúrpotentátról. Illetve 
nem is róla, a barátjáról. De ezek a 
kultúránál összetartanak, egy szö
vetségbe lépnek, így védik a hozzá- 
nemértésüket. Na, szóval repül
tem, meg sem álltam a mezőgazda- 
sági rovatig. Ahol most vagyok. In
nen nem rúgnak ki, mert a tele
víziótól senki sem szereti a falu
munkát, úgyhogy nem irigyelnek 
ki ebből a vacak rovatból. Innen 
fogok nyudíjba menni: a zöldöve
zetből. Pedig én valamikor művész 
szerettem volna lenni: színész. Ját
szottam is műkedvelő csoportban. 
Profi műkedvelő voltam, úgy nézz 
rám. Népszínművekben is játszot
tam, úgyhogy végül is értek a falu
hoz. Tudom a faluriport szókincsét: 
lesz-é eső? Milyen a termés? Nő-e a 
búza? Amit nem értek a faluból: az 
a krumpli. Hogy van az, hogy beás
nak egy krumplit a földbe, és aztán 
kiásnak ugyanonnan 20 krumplit. 
A fene érti, bár ilyen szisztémával 
működik a svájci bank is, azt hi
szem. Csak ott többet kell üljön a 
pénz, mint földben a krumpli.

OPERATŐR: (fiatal, kezdő a szak
mában, ez az első terepmunkája, ezért 
még elég lelkes) Azt hiszem, ez a 
helyszín jó. Tovább már nincs ház.

SZERKESZTŐ: Olyan itt, mint a 
világ vége.

OPERATŐR: Nem egészen. 
Egy gépkocsi van a hídon. Beragadt 
a deszkák közé. A világvégen nincs 
gépkocsi.

ÉZERKESZTÓ: Honnan tudod?
OPERATŐR: Gondolom.
SZERKESZTŐ: Lehetséges, 

hogy ott nincs gépkocsi, ki tudja.
(körülnéz) Nem is rossz a helyszín. 
Zöld. Megfigyeltem, hogy falun ál
talában minden zöld. Kivéve a há
zak falát, mert azok nem zöldek. 
Húzz le egy képet a házról. Meg a 
kapuról. A kapuról profilból is 
húzz le egy képet, mert ez jellegze
tes, népművészet, ősi népművé
szet. (szünet) Ezt a címet mondták a 
faluban, ugye? Hogy innen indul a 
faluturizmus nemes eszméje. (re
ménykedve) Te, ha nincs idehaza a 
gazda, a stúdióban rábeszélek a 
képre — de nem, mégsem, ezt a 
figurát már elsütöttem egy párszor.

OPERATŐR: Mi az a faluturiz
mus?

SZERKESZTŐ: Szervezett ven- 
dégkopasztás. A faluturizmust iro
dákon keresztül szervezik, sok ezer 
éve nyaralnak az emberek falutu
rizmus nélkül, aztán most falutu
rizmussal nyaralnak, hogy többfelé 
fizessenek a friss levegőért, a...

OPERATŐR: Interjút készítünk 
valakivel?

SZERKESZTŐ: Muszáj készít
sünk. Muszáj szorgoskodjak. Meg 
aztán te is tanulj valamit, hogy kell

mezőgazdasági riportot csinálni. 
Mert bár művész vagyok, vagy 
mert művész vagyok, a mezőgaz
dasághoz is értek. Mindent meg le
het tanulni, te csak engem figyelj. 
Bár legszívesebben Kovács István
nal készítenék egy jó izgalmas be
szélgetést.

OPERATŐR: Az kicsoda?
SZERKESZTŐ: Színész. (csodál- 

kozoa) Nem ismered?
OPERATŐR: Hát... olyan isme

rős a neve.
SZERKESZTŐ: No, vele boldo

gan elbeszélgetnék a képernyőn. 
De a főnököm nem engedné. Ha
ragban vannak, tudod (szünet). Itt 
szokott nyaralni Kovács. Ő fedezte 
fel az itteni csendet.

OPERATŐR Nem láttam még 
eleven színészt. Úgy értem, közel
ről. Mindig a nézőtérről nézem a 
színészeket.

SZERKESZTŐ: Úgy is a helyes. 
A néző üljön a nézőtéren, a színész 
legyen a színpadon. Műkedvelő 
koromban én is a színpadon érez
tem jól magam. Civilben senki vol
tam. A színpadon? Én voltam az 
Isten. Illetve Gonosz Pista voltam a 
Falu rosszából. És Balga a Csongor 
és Tündéből. És játszottam még...

OPERATŐR Autogramot kér
hetek ettől a színésztől?

SZERKESZTŐ: Kérjél, mert azt 
szeretik a művészek. Én is sok au
togramot adtam.

OPERATŐR: (közben egyfolytá
banfilmez) Kíváncsi vagyok, milyen 
egy színész az életben.

SZERKESZTŐ: Majdnem
olyan, mint egy normális ember. 
Sőt, néha annak is tűnik. Ez a Ko
vács István maszkos színész. Min
den szerepében maszkot csinál, 
mert tudd meg, kétféle színésztí
pus van: az egyik belebújik a sze
repbe és maszkot csinál, a másik 
egyéniség, nem csinál maszkot, 
hogy ne kelljen előadás végén le
szappanozni magáról a maszkot és 
mehessen a dolgára nyugodtan és 
főleg minél hamarabb. Befejezted?

OPERATŐR Még befilmezek a 
kerítésen. Te, jön a Gazda.

SZERKESZTŐ: (6 is arra néz, 
ahonnan pillantok múlva kilép majd a 
Színész) No, ez valódi gazdaember. 
Mintha a Művelődés folyóiratból 
lépett volna ki. A karácsonyi szám
ból, mert nagyon nekiöltözött. Per
sze, tudta, jövünk. Na, most fi
gyeld, hogy tudok kapcsolatot te
remteni a néppel.

SZÍNÉSZ: (kijön a színre, illetve 
kilép a kapun. Cifra szűrben, agyondí
szítve, ha lehet, a jóízlés határán belül, 
megáll, mint azt már kipróbálta a filme
sek bejövetele előtt): Adjék Isten ma- 
giknak.

SZERKESZTŐ: Magiknak is ad
jék Isten.

SZÍNÉSZ: Egyedül vagyok, ké
rem.

SZERKESZTŐ: Úgy értem, a 
kedves családjának adjék. (szünet) 
Esik-é az eső?

SZÍNÉSZ: Vaj nem esik, sze süt 
a nap. Vak az úr?_

SZERKESZTŐ: Igaz na. Ejnye, 
üsse meg a kánya. Úgy értem, volt 
eső?

SZÍNÉSZ: Mikor kellett volna

eső legyen?
SZERKESZTŐ: Tulajdonkép

pen májusban. Májusi eső. Az jó, 
mondják, ugye?

SZÍNÉSZ: Mondják, (szünet, 
Színész leül a kapu melletti padra, el
foglalja azt teljesen a díszes ruhájával) 
Üljenek má le. Jó szívvel kínálom.

SZERKESZTŐ: (körülnéz) Hová 
üljek le?

SZÍNÉSZ: A fenekire. Nálunk 
falun oda szokás leülni.

OPERATŐR: (aki filmezte a be
szélgetést, súgva a Szerkesztőhöz) A 
népi humor, látod.

SZERKESZTŐ: (újabb témával 
próbálkozók) Osztán, bátyám, milyen 
a gazdaság?

GAZDA: Olyan ni. Amilyen. 
Milyen lenne? Mint más gazdaság. 
Van pajta, ez, az. Amaz. Mindenfé
le. Disznóketrec, tyúkól.

SZERKESZTŐ: Nem fordítva? 
Disznóól? Tyúkketrec.

GAZDA: Nem. Mert mik már a 
demokráciában megfordítottuk a 
dolgot. Jövőre például leaszfaltoz
zuk a búzaföldet.^Mind.

SZERKESZTŐ: Miért aszfaltoz
zák le?

GAZDA: Hogy ne legyen sár.
SZERKESZTŐ: Nahát, ez érde

kes. (szünet) Liba van-é?
SZÍNÉSZ: A lányaim...
SZERKESZTŐ: (nevet) A le

ányai a kedves bátyámnak libák!
SZÍNÉSZ: A lányaim terelik a 

libákat. Pulikutyával.
SZERKESZTŐ: Kell a kutya a 

házhoz.
SZÍNÉSZ: Kell. Itt falun a ku

tyák szoktak ugatni, (szünet)
SZERKESZTŐ: Van-é tehén?
SZÍNÉSZ: A feleségem.
SZERKESZTŐ: (mo6t nem szólal

me& .  .

SZÍNÉSZ: A feleségem feji most 
ki belőle a tehéntúrót.

SZERKESZTŐ: Túrót fejik ki a 
nagyságos asszony a tehénből? Di- 
rektbe?

SZÍNÉSZ: Jófajta tehén a Béla. 
Egyenest túrót ad. Meg tejszínt. 
Igaz, azt csak vasárnap. Sőt, szer
dán tejport fejek ki belőle.

SZERKESZTŐ: Hogyan?
SZÍNÉSZ: Hétfőtől nem adok 

neki vizet inni, és kiszárad a Béla 
tehén.

SZERKESZTŐ: Mán meg se ha
ragudjék: a tehenet Bélának hívják?

SZÍNÉSZ: Hát tudja, fiúnak ké
szült a Béla tehén, de aztán nem lett 
fiú a Béla tehén, hanem tehén lett a 
Béla, de mik már az anyja hasában 
elkereszteltük a tehenet Bélának, 
így lett Béla a Béla tehén.

SZERKESZTŐ: Van ez így. (szü
net) Az ember mást vár, mint ami 
jön.

SZÍNÉSZ: így van ez a politiká
ban is. (a nézőkhöz) Még szerencse, 
hogy sok kabaréban játszottam, 
mert elsüthetem azokat a rettenetes 
műparaszt poénokat, amikkel 
hosszú évekig nyomorítottuk a né
zőket.

SZERKESZTŐ: Hát igen... (ope
ratőrhöz) Jó műsor lesz ebből a be
szélgetésből. Dyen falusi gazdám 
még nem volt. A faluturizmust a 
végére hagyom, ez már szakmai 
követelmény, tudod, hogy a tárgy

ra nem egyből kell rátérni (a Szí
nészhez). Osztán van-e szarva Bé
lának?

SZÍNÉSZ: A Bélának?
SZERKESZTŐ: A Bélának.
SZÍNÉSZ: Neki van osztán. Jó 

nagy bogas szarva. De kirúgta az 
asszonyt végül, így a szarvak is le
kerültek a fejéről^

SZERKESZTŐ: Ki rúgta ki az 
asszonyt? A Béla tehén?

SZÍNÉSZ: A Béla korcsmáros. 
Maga nem róla beszél?

SZERKESZTŐ: Én a tehén Bélá
ról beszélek. Van neki szarva?

SZÍNÉSZ: A tehénnek?
SZERKESZTŐ: A tehénnek, hát 

persze, hogy a tehénnek. Nem is 
nekem.

SZÍNÉSZ: Magának nincs szar
va? Gondolja?

SZERKESZTŐ: Hagyjuk hát 
ezt, kedves bátyám. (Operatőrhöz) 
Nem mindig könnyű a riport, lát
hatod. (a Színészhez) A tehén szar
váról jut eszembe...

SZÍNÉSZ: Mi jut eszébe?
SZERKESZTŐ: A szilvapálin

ka.
SZÍNÉSZ: Érdekes képzettársí

tás.
SZERKESZTŐ: Mit mondott, 

bátyám?
SZÍNÉSZ: Semmit sem szóltam.
SZERKESZTŐ: Szóval, a pálin

ka. Jó pálinkát főznek itten helyben, 
la?

SZÍNÉSZ: Mi nem főzzük a pá
linkát!

SZERKESZTŐ: Hanem?
SZÍNÉSZ: Mi isszuk a pálinkát.
SZERKESZTŐ: Hej, de innék én 

es most egy kis jófajta szilvapálin
kát (Operatőrhöz) Te innál-é egy kis 
jófajta pálinkát?

OPERATŐR: lnnék hát én es.
SZÍNÉSZ: No, ennek örvendek. 

Mert én es innék, (szünet)
SZERKESZTŐ: Akkor hát...
SZÍNÉSZ: Van maguknak pá

linkájuk?
SZERKESZTŐ: Nemigen van.
SZÍNÉSZ: A baj. Mert akinek 

nincs, az nem iszik.
SZERKESZTŐ: No, ez igaz.
OPERATŐR: (Szerkesztőhöz) 

Népi bölcsesség.
SZERKESZTŐ: Az. (szünet, 

majd reménykedve) Bátyámnak van- 
e fáin szilvapálinkája?

SZÍNÉSZ: Van annak, aki meg 
nem issza. De ha meg nem iszom, 
minek van? Ha megiszom, elfogy, 
ami van, s nem lesz, ami vót.

SZERKESZTŐ: (türelmetlenül) 
Akkor most vagy van pálinka, vagy 
nincs pálinka?^

OPERATŐR: (Szerkesztőhöz) 
Hadd el, keressük meg a művészt, 
az nem beszél ennyi zöldséget 
össze. Meg aztán neki biztos van 
pálinkája. Azért művész.

SZÍNÉSZ: Pálinkám nekem is 
van, kérem. Mondtam én, hogy 
nincs? Itt van né, ebben a kulacsban 
(iszik a kulacsból, ami, mondanunk 
sem kell, a "népi jelmez" tartozékaként 
került a színészhez).

SZERKESZTŐ: Akkor hát — 
pohár nincs?

SZÍNÉSZ: Minek a pohár?
SZERKESZTŐ: Hogy igyunk 

mi is.
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SZÍNÉSZ: Há maga azt mond
ta, nincs pálinkájuk.

SZERKESZTŐ: Nekünk nincs, 
de van ott a kulacsban. Azt mondta 
bátyám.

SZÍNÉSZ: Azt mondtam, van a 
kulacsban, de azt nem mondtam, 
hogy adok belőle maguknak.

SZERKESZTŐ: Ez a híres vidé
ki vendégszeretet?

SZÍNÉSZ: Ez.
SZERKESZTŐ: No, csak tréfál

tam, nem is innánk mi, autóval jöt
tünk.

SZÍNÉSZ: Maguké az autó ott a 
hídon?

SZERKESZTŐ: Nem a miénk. 
Az egy színészé, aki itt nyaral.

SZÍNÉSZ: Színészé? Ne mond
ja-

SZERKESZTŐ: Mondom. Nem 
magánál nyaral? Kovács István, 
úgy hívják.

SZÍNÉSZ: Hogy néz ki ez a szí
nész?

SZERKESZTŐ: Hát... tartja ma
gát. Nem fiatal, csak annak akar 
látszani. Sokat beszél. És fösvény, 
azért jár ide nyaralni, mert itt ol
csóbb. A tehetsége is megkopott 
már, csak önmagát utánozza, sem
mi eredetiség nincs benne.

SZÍNÉSZ: Én ilyen színészt itt 
nem ismerek. Aki ide jár nyaralni, 
az egy szép, okos ember. Jókat 
mond mindig.

SZERKESZTŐ: A színdarabok
ból idézi. Higgye el, bátyám, ha egy 
színész szellemes, az mindig gya
nús: honnan plagizál? No de öreg 
legényekről vagy jót, vagy semmit. 
Látom, szép népi térítője van a bá
tyámnak — szólíthatom ugye így, 
bátyám, mert hát bátyám,ahogy el
nézem, már nagyapa. Miért tartja 
itt a kapuban ezt a térítőt?

SZÍNÉSZ. Hogy szellőzzön. 
Mán vagy kétszáz éve a ládában 
van. Régiség.

SZERKESZTŐ: Eladó?
SZÍNÉSZ: Nem.
SZERKESZTŐ: Más régisége 

nincs bátyámnak, amit eladna?
SZÍNÉSZ: Van.
SZERKESZTŐ: Micsoda?
SZÍNÉSZ: Az anyósom.
SZERKESZTŐ: Köszönöm, de 

az van nekem is.
SZÍNÉSZ: Igen, de az városi 

anyós. Az nem jó semmire. Én vi
szont itt hasznosítom anyósomat.

SZERKESZTŐ: Mire használja 
itt az anyósát?

SZÍNÉSZ: Madárijesztőnek. 
(szünet) De most beteg szegény. 
Megtenne nekem az úr egy szíves
séget?

SZERKESZTŐ: Hogyne, ked
ves bátyám.

SZÍNÉSZ: Nem állna be anyó
som helyett a földre? Sok a varjú 
most, uraságod elijesztené őket, ej- 
sze évekre elmennének innen. Pe
dig nem félénk állat a varjú.

OPERATŐR (szerkesztőhöz): A 
népi humor. Látod, nem jöttünk hi
ába.

SZERKESZTŐ: Bátyám, nem 
énekelne nekünk valamit? Ide a ka
merába be?

SZÍNÉSZ: Miért énekeljek? 
Nem vagyok én pacsirta.

SZERKESZTŐ: Valami népdalt,

ha lehet. Bár ahogy hallom, bátyám 
elcigarettázta és elitta a hangját. 
Ilyen hanggal pedig nem lehet éne
kelni.

SZÍNÉSZ: Nem-e? Na idefi
gyeljen. (elénekel egy népdalt) Na, 
milyen voltam?

SZERKESZTŐ: A műkedvelők 
versenyén díjaznám. III. díjat ad
nék.

SZÍNÉSZ: Miért csak a ni-ik dí
jat?

SZERKESZTŐ: A művészetben 
az igyekezetért csak ül. díj jár.

SZÍNÉSZ: A riportereknél sem 
ártana, ha több igyekezet volna. 
Mert egyebet már nem is várunk 
tőlük.

SZERKESZTŐ: Tessék?
SZÍNÉSZ: Valami effélét mon

dott a színész úr, amikor nézte a 
televíziót, (másról beszél hirtelen) 
Osztán mi újság a városban? Igaz-é, 
hogy a vonatsín ott vékony és a 
levegőben van?

SZERKESZTŐ: Tessék?
SZÍNÉSZ: És úgy mondják an

nak, ami alatt megy, hogy: troli
busz?

SZERKESZTŐ: Nem sín az,

leány. Szerették egymást ugyanva
lóst. Aztán jött egy másik legény, 
elszerette a leányt, mire a legény, 
akitől elszerették a leányt, úgy el
búsulta magát, hogy belebutult e- 
gészen a búsulásba. Nem dógozott 
semmit, még kapálni is elfelejtett, 
majd éhen halt itt falun a nagy bu
taságában. Egyik nap korgó gyo
morral elindult a buta legény a 
városba, ott aztán jól ment neki, ka
pott állást.

SZERKESZTŐ: Hol kapott ál
lást a buta legény?

SZÍNÉSZ: A televíziónál.
SZERKESZTŐ: (Operatőrhöz) 

Igazad van, csúfolódik az öreg ve
lünk. A meséje végét levágjuk a sza
lagról, annyit meghagyunk, hogy a 
szomorú legény bemegy a városba, 
így szép marad a történet. És hihe
tő, van elég hülye a városban.

SZÍNÉSZ: (a Szerkesztőhöz) Má 
meg se haragudjon, de ahogy elné
zem magát, rájövök, hogy már lát
tam valahol. Csak azt nem tudom, 
hol.

SZERKESZTŐ: Bátyám szokott 
televíziót nézni?

SZÍNÉSZ: Szoktam hát.

tolvajok. Ne haragudjon, de meg
ijedtem, hogy lopni jöttek. Maga hí
res ember, ne mondjon semmit, 
kitalálom: maga miniszter! Maga 
ígért mmindent a televízióban ne
künk: vetőmagot, traktort. Maga 
népnyúzó, na megálljon, maga 
rosszabb, mint a virágtolvajok, huj, 
Burkus, Bodri, ide hozzám, jó ku
tyák!

SZERKESZTŐ: Nem vagyok 
miniszter, bácsi, értse meg.

SZÍNÉSZ: Értem én, kezicsóko
lom. Most már tudom, ki maga. 
Maga Mihály király.

SZERKESZTŐ: Ugyan...
SZÍNÉSZ: Felséges királyom, 

életem, halálom — jó, hogy haza 
tetszett jönni. Már vártuk. Tessék 
végre rendet csinálni ebben az or
szágban.

SZERKESZTŐ: (Operatőrhöz) 
Ezt ne filmezd, te lökött. Ez politi- 
lc3

OPERATŐR: (filmez tovább) Ne 
tojj be, demokrácia van.

SZERKESZTŐ: Ne tessék letér
delni, bátyó, na. Nem vagyok ki
rály, televíziós szerkesztő vagyok. 
Filmezni jöttünk.

SZÍNÉSZ: Engemet-é?
SZERKESZTŐ: Magát is.
SZÍNÉSZ: No, ez szép maguk

tól. Tudja mit, álljon ide mellém a 
fénykép miatt.

SZERKESZTŐ: Mért álljak bá
tyám mellé?

SZÍNÉSZ: Mert maga mellett 
még én is szép leszek a képen.

SZERKESZTŐ: Ócska vicc. 
(Operatőrhöz) Hol hallottam ezt a 
poént? A legutóbbi szilveszteri ka
baréban, azt hiszem.

SZÍNÉSZ (magában): Mások 
ócska humora leplez le. Ó, kiszol
gáltatott színész, mások szövegé
nek áldozata, én!

SZERKESZTŐ: Mindegy. Úgy 
látszik, az életben is előfordulnak 
színházi szellemtelenségek. (a Szí
nészhez) Kedves gazduram, a tele
vízió részére kérem most, beszél-
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öregapám, villanydrót az, ami a le
vegőben van.

SZÍNÉSZ: Na hát, jó, hogy 
mondja, mert furcsállottam volna a 
dolgot.

SZERKESZTŐ: Bizony, ilyen a 
technika, öreg bátyó.

SZÍNÉSZ: Öreg bátyó?
SZERKESZTŐ: Az hát, tisztelet

tel legyen mondva. Szamarat tart-e 
bátyám?

SZÍNÉSZ: Nem én, fiatal ecsém. 
Hát a városban éjnek-e szamarak?

SZERKESZTŐ: Nemigen mond
hatnám.

SZÍNÉSZ: Maguk a városban 
élnek, ugye?

SZERESZTŐ: Igen.
SZÍNÉSZ: No azért, kedves 

ecsém.
OPERATŐR: (Szerkesztőhöz) 

Villára vesz minket, látod?
SZERKESZTŐ: Ugyan, szamár 

vagy. Illetve nem vagy szamár, csak 
nem ismered a népet, (a Színészhez) 
Bátyám, nem mesélne el nekünk 
egy szép szomorú falusi történetet?

SZÍNÉSZ: Szívesen. Vót egy
szer egy legény és vót egyszer egy

SZERKESZTŐ: Na, ott látott en
gem. A televízióban. Mert mi a tele
víziótól...

SZÍNÉSZ: Igaz a, ott láttam ma
gát... Ki hitte volna... Maga virágot 
lopott, ugye?

SZERKESZTŐ: Már hogy lop
tam volna virágot?

SZÍNÉSZ: Mutatták a televízió
ban azokat, akik virágot loptak. A 
temetőből. Köztük volt maga is, 
most már emlékszem, ejnye, a kiri- 
elejzumát, virágot lopni jöttek hoz
zám? Hojnye, asszony, engedd el 
Bodrit, Burkust, Riskát, lopják a vi
rágot fényes nappal.

SZERKESZTŐ: De kedves bá
tyám.„

SZÍNÉSZ: Félrevemi a haran
gokat, hé, emberek, segítség!

SZERKESZTŐ: Csillapodjék, 
bátyám, nézze, itt az igazolvá
nyunk, nem vagyunk mi tolvajok, 
nézzen ránk.

SZÍNÉSZ: Éppen ez az. Magu
kat nézem. Hé, emberek...

SZERKESZTŐ: Mi a televíziótól 
jöttünk, filmesek vagyunk, na.

SZÍNÉSZ: Tényleg, maguk nem

getésünk vége felé, válaszoljon né
hány kérdésemre.

SZÍNÉSZ: Tessen bátran kér
dezni.

SZERKESZTŐ: (Operatőrhöz) 
Nem jut semmilyen kérdés eszem- 
be.

SZÍNÉSZ: Tessék megkérdezni, 
hogy élünk itt falun.

SZERKESZTŐ: Hogy élnek itt 
falun?

SZÍNÉSZ: Ne is tessék kérdez
ni.

SZERKESZTŐ: Lesz-e itt falu
turizmus?

SZÍNÉSZ: Már negyven éve fa
luturizmus van nálunk.

SZERKESZTŐ: Nahát, ez érde
kes.

SZÍNÉSZ. Csak fordított célirá
nyú, innen mennek el turistaként 
az emberek, és nem ide jönnek
vissza.

SZERKESZTŐ: Hogy áll a falu 
a kultúrával?

SZÍNÉSZ: Jól, köszönöm kérdé
sét.

SZERKESZTŐ: Színész mikor 
volt itt utoljára?

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

SZÍNÉSZ: Mielőtt felszabadul
tak volna a színházak, 89 előtt 
gyakran jártak ide. Aztán 89 után 
már nem jöttek.

SZERKESZTŐ: Mi, televízió, 
pótoljuk a színházat itt falun. 
Higgye el, nem is baj, ha nem jön 
ide színház. A sok jó színész elment 
a nagyvilágba, akik ittmaradtak, 
nem túl tehetségesek. Sőt: gőgösek.

SZÍNÉSZ: Bizony, én is hallot
tam ezt. De azért ezek a tehetségte- 
len színészek tanulékonyak.  
Tanulják a szerénységet, a tudást, a 
szakmai alázatot, a jómodort.

SZERKESZTŐ: Kitől tanulják? 
SZÍNÉSZ: A televíziótól.
SZERKESZTŐ: Mindenki on

nan tanul, ahonnan van mit tanul
ni.

SZÍNÉSZ: Igen.
SZERKESZTŐ: Igen. De hagy

juk ezt. (Operatőrhöz) Most engem 
filmezz. Kedves nézőink, búcsú
zunk önöktől, ne feledjék ezt a falut 
felkeresni szabad idejükben. (Ope
ratőrhöz) Elég. A többit rámondom 
a stúdióban. Menjünk. Isten áldja, 
bátyó.

SZÍNÉSZ: Titeket is, kedves 
öcséim.

(Szerkesztő, Operatőr el).
SZÍNÉSZ (egyedül marad a szí

nen. Leveti a szúrt. Lehúzza a csizmát, 
ami eddig szorította. Zsebkendőjével 
letörli a bajuszát stb.): No, hál'Isten- 
nek, vége az előadásnak. Nem túl
ságosan szerettem ezt a szere
pemet. Bár jó érzés volt néhány 

rcig gazdának lenni, akinek saját 
za van, állatai vannak, aki nem 

hányódik egyik színháztól a mási
kig. Aki nyugodtan leéli életét ezen 
a csodálatos helyen, anélkül, hogy 
fogalma is lenne arról, mi az: színé
szi létbizonytalanság, bemutató iz
galom, színházi siker, színházi 
intrika és végül színházi bukás.

pA Z D A  (bejön): Elmentek,  
ugye?

SZÍNÉSZ: Elmentek. Eljátszot
talak téged.

GAZDA: Milyen leszek a tele
vízióban?

SZÍNÉSZ: Nem is tudom. De 
barátilag ajánlok valamit: ne nézd 
meg az adást. Ugyanis alakításom 
inkább a paródia irányába kanya
rodott. Nem biztos, hogy neked tet
szeni fog. Egy rémes népi figurát 
játszottam, de csúfságból. Minden
ki a tévéseken nevet, ha majd kide
rül, hogy átvertem őket.

GAZDA: Ki fog derülni?
SZÍNÉSZ: Ki. Arról gondosko

dom.
GAZDA: Nem kell arról gon

doskodj. Gondoskodnak arról má
sok. (kiszól) Gyertek vissza, te.

(A Szerkesztő, az Operatőr vissza
jönnek, a legnagyobb termé
szetességgel leülnek, ki hol éri) Na, 
töltök egy kis pálinkát. Jó?

SZÍNÉSZ: (gyorsan visszahúzza 
magára a szúrt, újra szerepet játszik) 
Adjék Isten egészséget, bort, bú
zát...

SZERKESZTŐ: Ne tessék fá
radni, művész úr. A filmezésnek 
vége.

SZÍNÉSZ: Honnan tudja, hogy

színész vagyok?
GAZDA: A szerkesztő úr ko

mám. Idevaló. Megkértem őt erre a 
tréfára, hogy téged filmezzenek le, 
mint gazdát.

SZERKESZTŐ: És én boldogan 
vállaltam. Kíváncsi leszek, mit szól 
a riporthoz a főszerkesztőm.

SZÍNÉSZ: És ha botrányt csi
nál? Ha kiderül, hogy... Márpedig 
kiderül...

SZERKESZTŐ. Hát tudhatom 
én, hogy Kovács István művész úr 
szabad idejében azzal szórakozik, 
hogy naftalinszagú szűrt húz ma
gára és ugratja a faluműsor készí
tőit?

SZÍNÉSZ (a Gazdához): Egy- 
null javadra. Egyelőre.

OPERATŐR: Nahát, én komo
lyan vettem ezt az egészet. (Szer
kesztőhöz) Mondhattad volna, hogy 
csak tréfa az egész.

SZERKESZTŐ: Dehogy mond
tam. Még elrontottad volna a hec
cet. Nincs benned művészi véna. 
Mi, művészek — Kovács úr és én 
— nem akartuk a műsornívót le
nyomni azzal, hogy beavatlak (Ko
vácshoz) Kedves Kovács úr, milyen 
voltam, mint faluműsorszerkesz- 
tő? Hogy játszottam a szerepem?

KOVÁCS: Őszintén akarja tud
ni?

SZERKESZTŐ: Persze.
KOVÁCS: Tudja... de nem. 

Nem tehetem. Nem vagyok én egy 
kegyetlen ember.^

SZERKESZTŐ: Ha nem tetszet
tem önnek, azt jelenti, jó voltam. A 
művészi irigység szól önből.

KOVÁCS: Jó, higgye azt.
SZERKESZTŐ: A művészi ta

pintat rám is jellemző. Én sem bírá
lom meg a művész urat. Azok a 
rémes poénok...

KOVÁCS: Nem én találtam ki 
azokat. Én csak plagizáltam, innen, 
onnan.

SZERKESZTŐ: Plagizált? No, 
akkor nem szóltam semmit.

OPERATŐR: Milyen adásban 
adjuk be ezt az anyagot? A kék 
fényben, a reflektorban, a falu
adásban, a szilveszteri kabaréban? 
Faluműsorban?

SZERKESZTŐ: Az adás dme... 
majd kitalálok valami címet. De ha 
szilveszterkor adjuk be, kellene va
lami újévi jókívánság. (Kovácshoz) 
Tessék még bemondani valami ere
deti szilveszteri jókívánságot. Va
lami szellemes jókívánságot.  
(Operatőr ráirányítja a kamerát Ko
vácsra)

KOVÁCS: (immár színészként) 
Bort, búzát, békességet,

Boldog új évet!
SZERKESZTŐ: Nagyon szelle

mes volt a művész úr. Köszönjük. 
És mert nekem nem csak a tehén 
szarváról, de a búzáról is a pálinka 
jut eszembe...

GAZDA (tölt mindenkinek): 
Egészségünkre. (Kovácshoz) Most 
te következel, István. Az ugratás
ban.

KOVÁCS: Meglesz, ne aggódj 
(a nézőkhöz) Jövő ilyenkorra, ígé
rem.

OPERATŐR: Tessék felemelni 
a poharakat és tessék mosolyogni. 
Úgy. Köszönöm.
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FRANZ HÓD JAK 
Kroki egy önarcképhez
í.
valahol Európának egy negyedében lakom
időmet verssel töltöm ritkán dohányzom
félek a hosszú vonatozásoktól és a havatlan telektől
van három-négy barátom két álmom és egy életem
2 .
az igazat csak akkor mondom ha igazabban beszélek

Gyerekes kérdés a tengerparton
a múanyagkalonák a pocsolyában hevernek 
a labdát egy repülő madár után küldöm 
a hajót egy gyermeknek adom, játsszék 
a Nap hátára békát rajzolok 
a homokvárat széttaposom

csináljak gyorsan rendel

tegyem a hajót a hullámokra 
hozzam vissza a labdát 
reálisabban rajzoljam a Napot 
a várat hagyjam várnak 
és őrködjem a múanyagkatonákkal

mért ismételném meg 
a nagyok hibáit?

Nemkívánt látogatás
igen kérem szokásosan 
nem nem mutatok népszerű színésznek 
biztosan nem 
hagyják ezt
természetesen szörnyű idő van 
igen nehézségeket okoz 
a mútött lábam 
de biztos nem ezért jöttek 
esetleg isznak egy igazi 
babkávét
többel nem tudok szolgálni 
de igen van konyakom is 
tudom ugyan ha én nem iszom önök sem 
szerénység ellenében szerénység 
köszönöm a lányom harmadikos 
köszönöm nincs szükségem telefonra 
köszönöm a papagájom boldog 
köszönöm nem akarok a szentek sorába kerülni 
köszönöm ezt az úri cigarettát 
köszönöm 
köszönöm
talán máshová is menniük kell 
ne igyekezzenek ennyire 
szóval jól érzik magukat 
de így nem tudok segíteni 
nem nem 
semmi különös 
ha csak a kölönöst
nem nevezhetnénk semmi különösnek.

M ítosz
a rókák sorba állnak nyulakért 
a nyúlok sorba állnak káposztamezőkért 
a káposztamezők sorba állnak esőért 
az eső sorba áll felhőkért 
a felhők sorba állnak egy tenyérnyi égért 
az ég sorba áll az istennél 
az isten még töpreng 
lenni kell-e vagy nem lenni

KIRÁLY ZO LTÁN ford ítása i

Találóskérdés
teli gyomor, üres gyomor 
melyik száj a tisztább?

N yitások
a szabadság
ami mindennap biztosít 
nekünk
egy bizonyos nyitást 
ugyanolyan nagy 
mint a nyitás amit 
mindennap 
biztosítunk 
a szabadságnak

Optika
dicső és tiszteletreméltó 
meghalni egy 
nemes ügyért

mondja valaki 
saját tapasztalatból



HENRI TROYAT

Csehov
Nem sokkal Melihovóba érkezése után, 

Csehov levelet kapott Nyemirovics Dan- 
csenkótól, amelyben arra kéri a jeles szerzőt, 
adná beleegyezését, hogy színpadra vigye a 
Sirályt. Drámai gyakorlat tanárként, a szí
nész és rendező Sztanyiszlavszkijjal közösen 
színházat alapítottak, aminek nemsokára a 
Moszkvai Művész Színház nevet adták. Az 
új együttes Sztanyiszlavszkij műkedvelő 
csoportjából állott, és természetesen Nyemi
rovics-Dancsenko fiatal tanítványaiból. A 
kezdő színészek közös lelkesedéssel le akar
ták győzni a kor hagyományos, grandiózus 
játékstílusát és színpadra álmodták a termé
szetes egyszerűséget. Nyemirovics- Dan- 
csenko éppen a Sirályban próbálta meg
valósítani a fiatalok elképzelését, rendhagyó 
előadásnak szánva azt. Csehov emlékezeté
ből azonban nem törlődött ki az a rideg 
szentpétervári fogadtatás, amely a Sirálynak 
szólt egy évvel azelőtt. Suvorinnak Nizzából 
írt levelet: "Nem is olyan régen igazi örömet 
jelentett nekem, ha színházba látogathattam, 
most azonban azzal a félelemérzettel jelenek 
meg a színházban, hátha valaki a kakas
ülőről elkiáltja magát: "Tűz!" Jó tanulság len
ne, elhatároztam tehát, nem írok többé szín
darabot!" (1898. március 13.) Visszautasítot
ta Nyemirovics-Dancsenko kérését, többre 
becsülvén saját lelki békéjét. Amikor novel
lákat írt, biztonságban érezte magát, a szín
ház a kalandot jelentette számára. Dolgo
zószobájának csendjében, amelyhez hozzá
szokott már, nem akart a színészek viszon
tagságos életével kapcsolatba kerülni, sem a 
kulisszák közt lappangó intrikákkal, sem a 
publikum előre nem látható lelkiállapotával. 
Végül azonban engedett Nyemirovics-Dan
csenko kérésének, annyira meleg hangon 
kérte ez utóbbi a beleegyezését.

Nyemirovics-Dancsenko örömében leve
let írt Sztanyiszlavszkijnak, aki attól félt: a 
Sirály eljátszhatatlan műve Csehovnak. A 
levélben ez állt: "Benne lüktet az orosz társa
dalom minden jelenvalósága, azért olyan 
kedves nekem." (1898. június 21.)

1898. december 17. estéjén, mielőtt fel
ment volna a függöny, a színészek nagyon 
nyugtalanok voltak. Azt mondogatták, hogy 
amennyiben nem lesz sikerük, szeretett szer
zőjük összeomolhat értük való aggodalmá
ban. (...) A függöny háromnegyed néző
számos ház előtt ment fel. Sztanyiszlavszkij, 
aki háttal ült a nézőtérnek a színpadon, nem 
tudta elrejteni, mennyire reszketnek a lábai. 
Amikor az első felvonás után leereszkedett a 
függöny, "az történt — meséli Nyemirovics- 
Dancsenko —, ami tíz évben egyszer törté
nik meg: csend  lett, általános csend a 
nézőtéren és a színpadon is. Anézőközönség 
bénultan ült, a színészek nem értették, mi 
történhetett... Egy darabig csend volt. A szí
nészek elkezdték mesélni egymásnak: íme, 
vége az I. felvonásnak, de egyetlen színház- 
barát sem jelentkezett, aki tapsolni akart vol
na. Idegesek lettek, hisztérikusak. Hirtelen, 
mintha gátszakadás állt volna be, a közönség 
fülsiketítő tapsban tört ki. Mindenki tapsolt, 
a barátok éppúgy, mint az ellenségek." ("A 
múltból": Nyemirovics-Dancsenko) A követ
kező felvonások a sikert győzelemmé duz
zasztották. Az utolsó felvonás végén a
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színészek, akik megrészegedtek a sok taps
tól, ö sszeö le lk eztek  és sírtak b oldog
ságukban. Sztanyiszlavszkij diadalittasan 
táncolni kezdett a színpadon, mialatt a kö
zönség azt kiabálta, hogy küldjenek sür
gönyt a sikeres szerzőnek.

A Jaltába érkezett sürgöny szövegében ez 
volt olvasható: "Eljátsztuk a Sirályt. Óriási 
siker... Számtalanszor tapsoltak a rivalda 
elé... Mindenki megrészegült az örömtől". 
Következett a második sürgöny: "Csodála
tos összhangban minden újság, az egész saj
tó ünnepli a Sirály sikerét. Lélegzetállító, 
nagyszerű tett". A sikertől megittasodva 
Csehov ugyancsak sürgönyben válaszolt. 
"Hozzák mindenki tudomására: Lelkem leg
mélyéből köszönöm mindenkinek... Azért 
vagyok keserű, mert nem lehetek Önök kö
zött. A sürgöny, amit küldtek, meggyógyí
tott és boldoggá tett".

Csehov Ványa bácsijának bemutatóját 
1899. október 26-ra tűzték ki. Minden jegy 
elkelt a bemutatóra. A közönség előtt meg
elégedett társulat hajlongott. 27-e estéjén, 
amikor Csehov nyugovóra tért, a jaltai pos
tahivatal telefonálni kezdett, a sürgönyök 
szövegét mondta a készülékbe, érkezési sor
rendben. 'Minden csengetésnél felébredtem 
— írta Olga Knippemek — és sötétben bo
torkáltam a készülékhez, meztelen lábakkal, 
összefagyva. Alig tértem magamhoz, a tele
fon újra és újra csengetett. Első alkalommal 
ébredtem rá: a siker megzavart az alvásom
ban. (1899. október 30.)"

A sürgönyök nagy sikerről számoltak be,

hatalmas tapsról, visszatapsolásokról, de 
Csehov intuitív érzékéről téve tanúbizony
ságot, a sikerbeszámolókból nyugtalanságot 
és elégedetlenséget olvasott ki. A sajtó alá
húzta aggodalmát. Az újságok nagy hozzá
értéssel írtak az előadásról. A következő 
előadások már jobbnak sikeredtek, és a pub
likum lelkesedéssel fogadta a darabot. (...)

Csehov és Olga Knipper szerelmes leve
leket küldözgettek egymásnak kétnapon
ként. A ztán C sehov már egy  m ásik  
színdarab megírásába kezdett: Három nővér 
lett a címe. "írom ugyan a darabot — értesí
tette Olgát —, attól félek: unalmassá sikere
dik. Akkor a sutba dobom, s csak akkor ve
szem elő, ha kedvem kerekedik." (1900. au
gusztus 23.) A jaltai csendet arra használta, 
hogy kényelmesen be tudja fejezni a darabot. 
Egészségi állapota nem engedte meg a 
Moszkvába való utazást. Olga Moszkvából 
elragadó leveleket írt, amelyek felkeltették a

féltékenységét. Egy falusi környezetben el
töltött, felejthetetlen napról írt Csehovnak és 
arra kérte, töltse a következő nyarat valahol 
vidéken, a közelében. "Egész idő alatt rád 
gondoltam, mennyire megfelelne neked ez a 
környezet, ezek a lankák, dombok, sötét tó
nusú folyók..." Máskor hosszasan írt egy 
olyan összejövetelről, amely hajnali két óráig 
tartott. "Nem emlékszem, mikor nevettem  
ennyit eddigi életemben". Máskor olyan bál
ról mesélt, ahol lélegzetvételnyi időt sem 
hagytak a táncpartnerek, "dekoltált estélyi 
toalettben táncoltam." Ennek a színes, fiata
losan vidám életnek a visszhangjai Csehov 
lelkében elvetették a betegségnek és a távol
tartásnak a magvait. "Attól félek, untatni 
foglak — írta. Nagyon hull a hajam, egy hét 
múlva már megöregedett férfi leszek, aki 
kopasz is ráadásul. Rettenetesen unom ma
gam... Csak levest eszem. Az esték hűvösek, 
úgyhogy itthon töltöm őket. Nincs pénzem, 
őszül a szakállam."(1900. szeptember 8.) A 
kép, amelyet önmagáról festett, nem távolí
totta el Olgát, ellenkezőleg, szerelmesebb 
lett Csehovba. Tudván, hogy lesoványodott 
és beteg is, arra az elhatározásra jutott, hogy 
egybekel Csehowal. Nyemirovics-Dancsen- 
kónak úgy beszélt kettejükről, mint "kész 
tényről". Elfelejtette azt, hogy Csehov ide
genkedik a házasélettől, eltitkolta érzelmeit, 
halogatta moszkvai utazását. Igazoláskép
pen panaszkodott, milyen lassan dolgozik, 
szüksége lenne inspirációra, mert a betegség 
elhatalmasodott rajta: "Láz, köhögés, egy
szóval hűlés."

"Nem mondhatom, csak azt, amit már 
ezerszer mondtam neked, s amit még ismé
telni fogok: Szeretlek, ennyi az egész. Ha 
nem is vagyunk együtt, az nem az én hibám 
és nem a te hibád, az ördögnek tartozom ez
zel a betegséggel, Te pedig a művészet iránti 
szereteteddel vagy más, mint a többiek." 
(1900. szeptember 27.) Hogy lecsillapítsa, ar
ról a hősnőről írt neki, akit megálmodott a 
Három nővérben: "Nagyszerű szerepet szán
tam neked a Három nővérben..." Végül októ
ber 16-án a darab elkészült, elragadtatva 
értesítette Gorkijt: "Nehezen készültem el a 
Három nővérrel, mert mindenik más egyéni
ség, mindhárom tábornoknak a lánya. A cse
lekmény egy vidéki városban játszódik, 
Permhez hasonlatos, katonai környezetben...

Itt gyönyörű idő van, helyrejöttem. Nin
csen kedvem  k im ozd u ln i innen , m ég  
Moszkvába sem vágyódom..." Mindenek el-
» > »  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról
lenére Olga kérésének nem tudott ellenállni, 
október 25-én megérkezett Moszkvába, a 
Drezda szállóban kapott szobát, a Tverszkaja 
utcában, a város szívében. Minden nap ellá
togatott a Művész Színházba, részt vett a 
próbákon és megtekintette az előadásokat. 
Több alkalommal látta a Sirályt és a Ványa 
bácsit. A közönség üdvrivalgása boldoggá 
tette, de a következő darabjának a sorsa ag
godalommal töltötte el. (...)

Nem  sokkal Moszkvába érkezése után 
Sztanyiszlavszkij a színház előcsarnokában, 
a teljes társulat előtt felolvastatta a Három 
nővért. Ahogy előrehaladtak az olvasásban, 
a kezdeti lelkes hangulat alábbhagyott. Az 
utolsó felvonás után nyomasztó csend nehe
zedett a társulatra, megdöbbentek. Hogy za
varát elrejtse, Csehov mosolygott, idegesen 
köhögött, kérdő tekintettel nézte a színésze
ket, akik végül félelem nélkül előadták értet
lenségüket. A vita Olgát elkeserítette: "Ez 
nem színdarab, csak vádat, csak terv." "Ilyes
mit nem lehet eljátszani, mert nincsenek sze
repek, csak szerzői utasítások!" Egyesek azt 
kérdezgették, vajon vígjáték vagy tragédia, 
amit felolvastak. Valaki élénk hanglejtéssel 
mondta: "Ha nem értek is egyet a szerzővel, 
azt mégis el kell ismernem..." Csehov nem 
tudta elviselni a hallottakat és otthagyta a 
társaságot. Sztanyiszlavszkij, aki mindunta
lan attól félt, hogy Csehov beteg lesz, utána 
sietett a szállodába. Lehangolt, rosszkedvű 
férfit látott, amikor belépett. Sztanyiszlav- 
szkijnak sikerült lecsendesítenie, addig be
szélt hozzá, amíg megnyugtatta. Vissza
nyervén bátorságát, a szállodaszobába me
nekült Csehovnak sikerült az első két felvo
nást kijavítania.

A darab újraértelmezése nem történt 
meg, 1900. december 11-én elhatározta, ott
hagyja Moszkvát. Már megint a helyváltoz
tatás ösztöne munkált benne.

Egy telet töltött Jaltában, a megalázottsá- 
got azonban nem tudta elviselni, a környe
zet nyom asztóan hatott rá, elhatározta, 
Nizzába utazik...

A Három nővér első két felvonása Szta- 
nyiszlavszkijnál maradt, és elkezdődtek a 
próbák. Csehov módosított a harmadik fel
vonáson, de újraírta a negyediket... (...)

Néhány napos késéssel megérkezett az 
értesítés: a Három nővér bemutatója 1901. 
január 31-én volt. Nyemirovics-Dancsenko 
sürgönyben írta Csehovnak: "A darabnak 
nagy sikere volt, habár a második felvonás 
kissé elnyújtottnak tűnt." A hír nem felelt 
meg kellőképpen a valóságnak. A publikum 
és a kritika zavarodottan fogadta a dialógu
sok laza szövését, a csendeket,a cselekmény 
hiányát, a lassú kibontakozást. (...)

Mielőtt elolvasta volna az újságban meg
jelent kritikákat, érezte, tudta, hogy a darab
ját nem értették meg. Várható volt az ilyesmi. 
Előérzete azonban azt sugallta, hogy azok, 
akik ma lassú tempójúnak tartották, be fog
nak hódolni előtte.

1903. július 9-én újból Jaltába érkezett, 
addig szándékozott ott maradni, amíg meg
írja a Cseresznyéskert hiányzó részeit. Hogy 
haladjon a munkájával, határidőt szabott ki 
magának: a Cseresznyéskertnek októberben 
készen kellett lennie, hogy a következő évad
ban bemutathassák. (...)

Miután feladta a postán, nem találta a 
helyét. Mit szólnak majd a Művész Színház
ban, hogyan fogadják majd a "komédiát",

amivel annyit kínlódott? Öt nappal később 
már ideges volt: Mi történhetett? 48 órának 
kell e lteln ie, mire m egérkezik Jaltából 
Moszkvába a küldemény. És mégis! Nyemi- 
rovics—Dancsenko nem adott életjelet, rossz 
hangulatban lehetett... Végre október 19-én 
180 szavas sürgönyt kapott, amelyben Nye- 
mirovics—Dancsenko értésére adta, hogy a 
Cseresznyéskert a legjobb színdarabja, a lege
redetibb és a legköltőibb. "Fogadja őszinte gra
tulációmat: maga zseniális alkotóművész!"

Moszkvában, visszatérvén, egyik napról 
a másikra kellett ráeszmélnie: Sztanyiszlav
szkij félreértette a Cseresznyéskert üzenetét. 
A nézeteltérésüknek egyetlen oka a darab 
lélektani hátterének a színpadi megvalósítá
sa volt. Sztanyiszlavszkij szociális drámát lá
tott a műben, amely a falusi földbirtokosság 
eltűnését hivatott bizonyítani a durva, kö
zönséges, meggazdagodott, újsütetű birto
kossá növő jobbágyivadék ellenében. Az a 
konfúzió, amit a Cseresznyéskert nyújt, a da
rab tragikus felhangja és egyes szereplők ko
m ikus m egnyilvánulása között feszül. 
Nehogy eladják a Cseresznyéskertet! A szín
darab középpontjában ez a régi kúria áll, tele 
emlékkel, amitől végül is az anyagi csőd 
fosztja meg a tulajdonosokat, akik álmodozó 
figurák, jellemek. Ljubov Ranyevszkaja és 
testvére, Leonyid Gajev nosztalgiával emlé
keznek a fiatalság éveire, az öreg, vidéki ház
ra, a gyerm ekek kuckójára, a virágzó  
cseresznyefákra. Könnyelmű emberek lévén 
nem tudják megtartani a kúriát, ami annyira 
kedves nekik. Nem határozottak, halogatják 
az unalmas fizetségeket, abban reményked
nek, hogy a szerencse majd felvirrad rájuk. 
Ljubov Ranyevszkaja annyi fáradságot sem 
vesz, hogy meglátogassa öreg nagynénjét, 
akinek a közbelépése megakadályozhatná a 
birtok elárverezését; Gajev biliárdozik, mi
közben a szerencsétlenség a küszöbön áll 
már. Máskülönben Ljubov Andrejevnának 
van egy hódolója Párizsban, Gajevet pedig a 
bankszámla perspektívája élteti... Ami Anyát 
és Trofimovot, a fiatalokat illeti, ők vidáman 
búcsúznak a vidéki birtoktól. "Egész Orosz
ország a mi kertünk! Nagy és gyönyörű föld, 
és nagyon sok csodaszép hely van rajta." — 
mondja Trofimov Anyának. A teljes felelőt
lenség a harmadik felvonásban bontakozik 
ki, akkor dől el a cseresznyéskert sorsa. Min
denki táncol, iszik, flörtöl, hogy feledhesse az 
adásvétel borzalmait. Mintha valaki meg
semmisítette volna a házat. Aki megvette a 
birtokot, Lopahin, a kereskedő kegyetlen, ha
tározott és gyakorlatias ember, kivágatja a 
cseresznyefákat, felparcellázza a telket és vil
lákat építtet a helyükre, hogy aztán eladhas
sa őket. "Azt a földet vettem meg, amelyiken 
az apám meg a nagyapám jobbágy volt... 
rabszolga, akinek még a konyhába sem volt 
szabad belépni..."

A csehovi csoda, ami körüllengi a dara
bot: a szöveg könnyedsége, az irónia és a 
szomorúság. Amikor Firsz, az öreg lakáj 
egyedül marad az elhagyott házban, mialatt 
a távolból behallatszik a fejszecsattogás,. 
Ánya így kiált fel: "Isten veled, drága ház! 
Isten veled, régi élet!", és Trofimov vidáman 
rávágja: "Éljen az új élet!" A darab utolsó 
replikája a Firszé, aki azt mormolja magára- 
hagyottan: "Az életem úgy elmúlt valahogy... 
mintha nem is éltem volna..."

(Részlet egy életrajzi műből; GONG)
VAJDA ZSUZSANNA JÚLIA
fordítása

Legújabb
szófejtő szerpentin
Van egy titkom; m eg kell oszta

nom . H ajdani szo m széd o m  bízta 
rám, egy szívós nyom da-, könyv- és 
n évtörténész, aki hol Krizsó, hol 
Vánszky álnéven írt. A titok a kolozs
vári sajtótörténet két múlt századi 
druszájára vonatkozik  Tilts Jánosra 
és Stein Jánosra. Maga a titok  szó 
valószínű leg  a t i l t ige  rokona, de  
nem  valószínű, hogy Tilts azért vi
selte ezt a családnevet, mert már 
1842 októberében, amikor bérlője lett 
a református kollégium  nyomdájá
nak, odakiáltotta a cenzornak 'Te 
engem  NE TILTS!"

Tény azonban, hogy —  K olozs
várt úttörő módon! —  cenzúrázatla- 
nul jelent m eg 1848. április 14-én 
Kőváry László és Tilts kiáltványa, 
am ely cenzúramentes lap program
jával állt elő, majd (májusban, a 12. 
számától kezdve) maga ez a lap, ti. 
az Ellenőr "könyvvizsgálói en ge
dély" nélkül jött ki. Ezért és egyebe
kért is (pl. a Szabadság c. politikai lap 
kiadásáért) Tiltset nehéz várfogságra 
íté lték  a szab ad ságharc leverése  
után. M ivel 1848. október 1-jétől Ste
in János volt a kollégium i nyomda 
társbérlője, sok szófejtő azon töp
reng, nem  utal-é a Stein név az em lí
tett Kőváry nevének az előtagjára. 
Más töprengők szerint az erdélyi 
szászoknál a S tein  tulajdonképpen  
az A u g u s tin  becealakja (korábbi for
mái: Austin, Stinn). Csakhogy Stein 
János Balm azújvároson szü letett, 
nem  m essze a Hortobágy folyóhoz  
közel lévő Nádudvartól; a Szebenbe 
öm lő, bágyadt folyású, az előbbivel 
n em  azon os H ortob ágytó l p ed ig  
nincs távol Talmács. N a mármost: a 
hort —  agarat jelent, s így  a Hortobá- 
gyok m ellékén  —  pe aceste m eleaguri 
—  agárszimatú töprenkedők arra a 
föltevésre hajlanak, hogy az említett 
Tilts és Stein szakm ai és kortársi 
összetartozás m ellett rejtett névro
k o n sá g  v a g y  akár v érro k o n sá g  
okán is egym áshoz fűzendő. E föl
tevés értelm ében voltaképp R ts  az 
igazi családnevük. Tilts valójában 
T. (vagyis Talmácsi) Ilts volt; és az 
Ilts n em zetség  m ásik , nádudvari 
ágából eredtek az N . Iltsek, azaz 
Niltsek. A z utóbbiak egyike a mi 
Steinünk. N eve  anagramma: a N ilts 
v issza fe lé  o lv a sá sá v a l és l-jének  
összébb lapító kurtításával, tehát e- 
vé alakulásával jött létre. A N il ts  
l-jének a kihagyásával jött e beteg  
világ —  s-a dat in beteag v ileag  — , 
a N its  (posztárpádkori név), majd 
ebből a N ie tzsch e . Állítólag. Ámbár 
N ietzschét leginkább tagadásai tet
ték híressé.

HAJÓS JÓZSEF
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— A magyar olvasóközönség előtt jól ismert Umberto Eco, 

a Bolognai Egyetem neves professzora, a "nyitott mű" (az 
"opera aperta ") koncepciójának egyik megalapozója, számos 
irodalomelméleti, szemiotikái mű (köztük a laikus számára is 
rendkívül élvezetes HAT SÉTA A FIKCIÓ ERDEJÉBEN) és 
több (részben megfilmesített) bestseller-regény, így A RÓZSA 
NEVE, A FOUCAULT-INGA szerzője.

Mi a könyv — rendkívül aktuális — központi témája? Egy 
európai, nemzetközi világnyelv kérdése. A szerző behatóan 
foglalkozik az egyesülőben lévő Európa egyik izgalmas prob
lémájával, amely a kommunikáció kapcsán merül föl. Jelenleg 
két ellentétes tendencia egyszerre érvényesül Európában: a 
nyelvek egyre erőteljesebb differenciálódásának és a politikai, 
gazdasági integrálódásnak a folyamata. "Bábeli nyelvzavar" az 
egyik odalon, Európai Unió a másikon! A két ellentétes trend 
összeütközésének, Eco szerint, az a következménye, hogy 
egyre sürgetőbben jelentkezik a közös európai világnyelvre 
irányuló igény.

Eco könyve tizenhét fejezetből áll. Ezek a következők: 1. 
Ádámtól a "confusio linguarum "-ig. 2. A kabalisztika pánsze- 
man tikája. 3. A tökéletes nyelv Danténál. 4. Raimundus Lullus 
ARS MÁGNÁ-ja. 5. Az egy ősnylev hipotézise és az anya
nyelv. 5. Kabalizmus és lullizmus a modem kultúrában. 7. A 
képek mint tökéletes nyelv. 8. A mágikus nyelv. 9. A poligrá- 
fiák. 10. Az a priori filozófiai nyelvek. 11. Georges Dalgamo. 
12. John Wilkins. 13. Frands Lodwick. 14. Leibniztől az EN- 
CIKLOPÉDLÁ-ig. 15. A filozófiai nyelvek a felvilágosodástól 
napjainkig. 16. A nemzetközi kisegítő nyelvek. 17. Konklúzi
ók.

Az ismertetés adott keretei miatt a könyv gazdag reperto
árjából csupán az európai világnyelvre vonatkozó gondolato
kat igyekszem  részletesebben bemutatni. De az olvasó, 
természetesen — érdeklődésétől függően — számos más ér
dekes témát is talál a könyvben. Hadd villantsak föl néhányat 
ezek közül.

A BIBLIA szerint az egyetlen ősnyelv helyébe lépő sok
nyelvűség (a "bábeli nyelvzavar") az emberi gőg büntetése 
volt. De vajon nem kell-e a soknyelvűséget valamilyen pozi
tívumnak is tekinteni? Eco szerint igen. Lehetne-e a soknyel
vűség valami puszta negatívum Európa szempontjából, 
amikor Európa — mint kulturális régió — éppen annak kö
vetkeztében jött létre, hogy a soknyelvűség fölváltotta a latin 
nyelv egyeduralmát? — Érdekesek például az azzal kapcso
latos fejtegetései, hogy lehetséges-e egyáltalában egy "tökéle
tes" verbális nyelv? Az emberiségnek ez is egyik ősi álma! — 
Vajon nem lehetnek-e maguk a dolgok alkalmasak arra, hogy 
tökéletes nyelvként működjenek? Ez a gondolat például már 
Szent Ágostonnál megtalálható. {"A világ mint Isten ujjúval 
megírt könyv!") Erről Swift is említést tesz a GULLIVER UTA- 
ZASAIban. Ironikusan megjegyzi, hogy a tudósnak, aki dol
gok segítségével igyekeznék kifejezni a gondolatait, olykor 
nagyon nagy zsákot kellene cipelnie a hátán (illetve ilyen 
zsákokat cipelnének a szolgái), olyat, amelyben minden do
log benne van, ami a kommunikációjához szükséges.

Izgalmasak Ecónak például az azzal kapcsolatos fejtege
tései is, hogy milyen nyelven tudnánk érintkezni más égites
tek értelmes lényeivel. (Hans A. Freudenthal, 314. o)

Vagy egy másik "apróság": valóban újszerű (és — egyben 
— meggyőző), amikor Eco a külföldön tartózkodó turistát 
úgy mutatja be, mint "kisebbséget" a "bennszülött többség" 
körében. Ez a kisebbség és ez a többség egyaránt örülne egy 
olyan világnyelvnek, amelyen meg tudnák érteni egymást.

Részlet Solt Kornél könyvismertetéséből: Umberto 
Eco magyarul eddig még nem publikált munkáját a 
Holmi 1998. májusi számában szemlézi.
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Elethullám és zene

----------------------  HELIKON-------

A műalkotás különböző ma
gateremtette dimenziókkal "ve
szi körül" önmagát. Ezek mint 
afféle színes léggöm bök kap
csolódnak hozzá és em elik a 
földi valóság fölé. Kék, piros, 
fehér, ébenfekete, sárga, zöld, 
lila ballonok ezek. (A törpe kis 
M ars-járm űvet is ilyen szerű  
ballonokkal engedték le a marsi 
felszínre.) A műalkotás valaho
gyan benne él ezekben a göm 
bökben, am elyek úgy hatolnak 
egym ásb a , m int sok  kocka, 
amelyet egyik élével a másikba 
tolt valami hatalmas erő. Tulaj
donképpen egy többdimenziós 
tér jön így létre. Legkevesebb  
négy kocka tér "fúródik egym ás
ba" és válik átjárhatóvá. Ezek: a 
földrajzi dim enzió (a couleur 
locale), a táj embereinek tem pe
ramentum-dimenziója, a geni
us loci szellemtere és m ég egy  
titkos dim enzió, amit katarzis
nak, c so d a h íd -d im en zió n a k  
nevezhetnénk.

A m odem  zene néha min- 
denikről lemond. A legjobban 
az első d im enziótól ózkodik. 
Vele együtt az ember (emberek) 
viselkedés-szellem iség-lelkiség  
dimenziójáról is szívesen m eg
feledkezik, hiszen ez is a coule
ur locale-t erősíti. A genius lód
ban egyszerűen nem  hisz. A ka
tarzist fölöslegesnek bélyegzi. 
Más dimenziókat keres: m iszti
kus tereket jár be, kozmikus di
m en zió k a t kutat fel. Szám - 
misztikában éli ki magát. Rej
tett értelmek mágiájához von
zódik. Áhítozik a TISZTA ZE
NE csodájára... és közben szinte 
m inden d im enzióból k ilépve  
légüres térbe kerül.

Százszám ra készülnek d i
menzióm entes m odem  alkotá
sok. Nincs anyagi létük, súly
talanul lebegnek. Inkább hul
lám-jelenségek, mint materiali
zálódott műalkotások. Pillana
tig feltűnnek, majd belevesznek  
a k o z m ik u s  "SEMMIBE". 
NINCS ÉLETHULLÁMUK!...

Nagy ugrással E. T. A. Hoff- 
mannara és Offenbachra uta
lok, a "Hoffmannmeséiré'. A nyi
tó mesében Olympia, a felhúz
ható játékbaba Hoffmann első 
szerelme. A másodikban Giuli- 
etta m eg akarja kaparintani —  
ördögi tanácsra —  Hoffmann  
tükörképét. A harm adikban  
Antónia csak afféle zenélő do
boz. Antónia anyjának hangja 
testetlenül kel életre. Csupa di

m enzió nélküli jelenség —  lé
nyek és tulajdonságok —  "kel
n ek  életre" . M ind  k ö z ü l a 
legkülönösebb H offm ann tü
körképének elrablási kísérlete. 
Vajon a m odem  m űvészetben  
n em  történ t-e k ísérlet arra, 
hogy elraboljuk a tükörképtől 
az eredeti, valós lényt? Vajon, jó 
ideje már nemcsak tükörképek
kel népesítjük be szellemi-lelki 
terünket?! Játékokból és zenélő  
dobozokból vajon nem  gyártot
tunk tán sokat?

Már régen nem  az a gon
dunk, hogy egyik vagy másik 
dim enzió túlteng a műalkotá
sokban. H ogy a couleur locale 
bezárja a m űvet egy kis terület 
szűk határai közé. H ogy a zené
ben "beszélt" nyelvet nem  értik 
azok, akiknek szól, mert más 
nyelvet beszélnek. H ogy Euró
pa vagy Ázsia, esetleg Amerika 
szellem isége uralja-e a m űalko
tásokat? És az is már a m últé, 
hogy m egtisztít-e minket vagy  
sem  a m űalkotás m egvillanó  
csodája. A mai probléma: van-e 
a tükörkép-műnek eredeti, hús
vér megfelelője? Van-e a tükrön 
innen élet-jelenség? A mű előtt 
van-e ember? M egszakadni lát
szik ez a kapcsolat. A mű már 
valahogyan CSAK önmagában  
akar létezni; m indentől és m in
d en k itő l fü ggetlenü l. Furcsa 
helyzetbe kerültünk, m i alko
tók: a d d ig  tá v o líto ttu k  m a
gunktól a műalkotást, am íg az 
önálló életre kelt, de csak ideig- 
óráig m űködő automataként. 
E m beri érze lm ek re  ép p ú g y  
n em  rea g á l, m in t O ly m p ia  
Hoffm ann túlfűtött szavaira. E. 
T. A. Hoffm ann valami egészen  
zsen iá lis  m egérzéstő l ö sz tö 
nözve előlegezte m odem  m ű
v é s z e tü n k  leg n a g y o b b  tra
gédiáját: az elkészített váz, a 
szerkezet, a design tökéletes —  
és m indinkább azon  d o lg o 
zunk, hogy ezt m ég tovább is 
fokozzuk, ha lehet! —, d e nem  
m in den  terem tm ényébe, bár 
nem  fordított sok gondot a de
signra. Néha egy félig-m eddig  
kifaragott szobor több életet 
ta r ta lm a z , m in t e g y  m ív es  
aprólékossággal kigondolt, ki
dolgozott mű. Zenénk élethul
lám a is k ia lsz ik  néha, adjuk 
vissza élet-dimenzióját.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Június 23-án a kolozsvári régi Zsinagógá

ban könyvbemutatót tartottak BESTiarium 
címmel két nyelven: magyarul és románul. 
Fellépett Fekete Vince, Sántha Attila, Lövétei 
Lázár László, Orbán János Dénes, valamint 
Ruxandra Cesereanu, Adrian Suciu, Luminita 
Urs és Radu Afrim.

A Székelyföld májusi számában verset kö
zölt László Noémi, Lászlóffy Csaba, Farkas 
Árpád és Kudelász Nóbel. Prózai írással je
lentkezik Lászlóffy Aladár (Az óbester unokája) 
és Hertza Mikola (Nirvána; Q. E. D.). Vivos 
Voco! dm alatt Benkő Levente készít interjút a 
hetvenéves Domokos Gézával. A lapból ki- 
emelnők továbbá a Fertőzött elittel háborút 
nyerni nem lehet című Kriály Károly-interjút, 
Bíró Béla Mítosz és történelem, valamint 
György Attila Olvasónapló című írását. A szám 
képzőművésze Plugor Sándor.

Június 26—27-én ötödik alkalommal ren
dezték meg Szatmárnémetiben a Szilágyi Do
mokos Napokat, idén a költő 60. szüle
tésnapjára emlékezve. Az ünnepségsorozatot 
a Kölcsey Kör és az Erdélyi Magyar Közmű
velődési Egyesület szatmárnémeti szervezete 
kezdeményezte és szervezi 1991 óta. A költő

nagysomkúti szülőházát is a megemlékezés 
helyszínévé avatták, emléktábla került a re
formátus parókia épületére, és a nagysomkúti 
maroknyi magyarság a külföldi támogatások 
szakszerű felhasználásával és sok sajat mun
kával a lepusztult templomot és a romos pa
rókiát újjáépítette, és gondoskodott az épület 
felügyeletéről. (A 75 főre zsugorodott refor
mátus szórvány közösséget a berkeszi dszte- 
letes szolgálja.)

A Szilágyi Domokos Napok július 26-án 
délelőtt Szatmárnémetiben irodalmi tanács
kozással kezdődtek az Ifjúsági Pasztoráöós 
Központ dísztermében. A témák: Kölcsönha
tások a Kárpát-medence népeinek kortárs iro
dalmában; Szilágyi Domokos és a mai romá
niai magyar költészet. A tanácskozást Szépfa
lusi István, a bécsi Bornemisza Péter Társaság 
elnöke vezette. Muzsnay Árpád, az EMKE 
alelnöke köszöntőjét követően Pomogáts Bé
la, Kádár Ferenc, Kereskényi Sándor, Csirák 
Csaba tartottak előadást, majd az ez alkalom
ra eljuttatott Szilágyi Júlia-, Kántor Lajos-, 
Lászlóffy Aladár-megemlékezéseket és Király 
László Haláletetó című versét olvasták fe l.

Délután koszorúzás volt a Szilágyi Domo- 
kos-szobornál. Riedl Róbert, a megye prefek
tusa, Varga Attila az RMDSZ Szatmár megyei 
elnöke, George Vulturescu Szatmár megye

művelődési főfelügyelője, Pomogáts Béla, a 
Magyar írószövetség elnöke és Szépfalusi Ist
ván tartott emlékbeszédet. Marcel Mi reá és 
Kereskényi Hajnal verset szavalt. Este Illyés 
Kinga a Lírai oratórium Szilágyi Domokos verse
ire című pódiumműsorával szerepelt. Ezt 
megelőzően Varga Domokos (Budapest) és 
Kovács András Ferenc személyes hangon 
idézte a költő alakját.

Július 27-én Nagysomkúton istentisztelet
tel kezdődött az ünnepség. Nógrádi Béla es
peres hirdetett igét, majd Illyés Kinga három 
verset szavalt. Az emlékszoba megnyitásakor 
Muzsnay Árpád, Petru Buteanu, Nagysom- 
kút polgármestere, Dávid Lajos, az EMKE 
nagybányai elnöke, Varga Domokos és Varga 
Károly lelkipásztor beszélt, és a nagybányai 
újvárosi IKE-kórus énekelt. Az emlékszobá
ban Plugor Sándor Szilágyi Domokosról ké
szült rajza, a szatmárnémeti szobor gipszmin
tája, kötetek, fényképek, kéziratok újságkivá
gások láthatók. (Az emlékház a Kolozsvár- 
Nagybánya közötti országúton, Nagysom
kúton — Nagybányától 30 kilométerre —, a 
református templom mellett látogatható.)

....-MI...

Oscar-díjas film ek
Oscar-díjas filmek címét rejti a vízszintes 1.,

25., 60., 75., 85., 92., 118. és 121., valamint a 
függőleges 1., 3.,8.,17.,24., 35.,38.,42.,44., 69.,
99. és 108. sor.

VÍZSZINTES: 1. Ez a film 1995-ben kapta 
az Oscar-díjat. 18. Mikes Kelemen szülőfalu
ja. 19. Bányai teherszállító. 20. Válogat. 21. 
Nagy szimbolista magyar költő. 22. Káka tö
vén költ a... 25. 1963-ban díjazták, rendező 
Tony Richardson. 29. Kötőszó. 30. Zsögödi 
festő névbetűi. 31. Ismeretlen dm! 32. Hely
ből elmozdulni. 34. Lehár Ferenc "özvegye”. 
36. Tonna. 37. Paul..., román író. 38. Cérium, 
ónk és oxigén vegyjele. 40. Szója (bab), ango
lul. 41. Új... jól seper. 43. O. M. 48. Lőrincz 
Antal. 49. Spionok. 50. Svájd kocsik nemzet
közi betűjele. 52. Hangtalanul elsíró. 54. E. Ó. 
55. Kén betűi 56. Prazeodimium. 57. USA- 
Szövetségi Állam. 60. Ez a film 1948-ban lett 
díjazva, rendezte Laurence Olivier. 62. Német 
és luxemburgi kocsik betűjele. 63. Félreveze
tés. 65. A díja. 66. Hélium. 67. C. Y. 68. Erkölcs
telen. 69. Szomorúbb. 71. ...-Móg. 72. Napa 
társa. 74. Vés. 75. Müos Forman filmje, 1984- 
ben díjazták. 78. John... angol költő. 79. Férfi
név. 81. Vasúti kocsi. 82. Rendezvényt tető alá 
hoz. 84. Nitrogén. 85. Carol Redd filmje, 1968- 
ban kapott Oscar-díjat. 88. Hun betűi. 89. 
Szereplő Vörösmarty Csongor és Tünde c. 
művében. 91. Alá. 92. Ezt a filmet is Müos 
Forman rendezte, 1975-ben díjazták. 98. Ne
ves magyar filmrendező névbetűi. 99. Svájd 
folyó. 100. Afrikai nyelv. 101. Nagyszentmik- 
lósi születésű vüághírű magyar zeneszerző. 
103. Dolgozik a ruhakészítő. 104. Nátrium. 
106. Fizikai kísérleti eszköz. 107. Tompa Lász
ló költő születési helye. 110. Részben krétai.
111. Vasút-elem, névelővel. 113. Már nincs 
hatályban. 114. Arany. 116. Lőre. 117. Véd. 
118. Ezt a filmet 1958-ban díjazták, rendezte 
Vincente Minnelli. 119. Indulatszó. 120. Ige
kötő. 121. Ez az alkotás 1937 díjazottja, ren
dezte William Dieterle. 124. Gyapjú-jelző. 
125. Argon.

FÜGGŐLEGES: 1. 1996-ban nyert díjat, 
rendezte Anthony Mingheüa. 2. ... lokátor, 
radar. 3 .1951-ben kapott Oscar-díjat, rendez
te Vincente Minnelli. 4. Kolozs megyei város. 
5. Tunéziai kocsijel. 6. ... homo! 7. Híres ma
cedón hadvezér névbetűi. 8 .1998-ban 11 Os- 
cart kapott. 9. Háló egynemű hangzói. 10. 
Ötletes. 11. Gyergyóremetén is gyártják. 12. 
Ez — oroszul. 13. Tunézia fővárosa. 14. Lő
rincz Róza. 15. Csekkhez tartozik. 16. Vízi 
növény. 17.1946-ban díjazták, rendezője Wü- 
liam Wyler. 23. Parancsoló. 24. Oliver Stone 
filmje, 1986 díjazottja. 26. Vissza: vízüabdajá- 
ték. 27. Spanyol és vatikáni kocsi jel. 28. Játék
vezetői "fegyver". 33. Faféleség. 35. 1931-32 
díjazott filmje, rendezte Edmund Goulding. 
38. Ezt 1930-31-ben tüntették ki, rendező 
Wesley Ruggles. 39. Riportíró ... György, for
dítva. 42. 1988ban kapott Oscart, rendezte 
Barry Levinson. 44  Delbert Mann filmje 
(1955). 45. Korhadt fa. 46. Nem valódi. 47. 
Falu Bögöz községben. 49. Vüágtalan, fordít
va. 51. Ifjú hölgy. 53. Fémpofás szorító. 54. 
Női név. 58. Shakespeare-király. 59. Nicara
gua fővárosa. 60. Hidrogén és urán vegyjele. 
61. Gyurma. 64. E. Á. 68. Nem egészen pav
lovi. 69.1959 nagy filmje, William Wyler ren
dezte. 70. A Tücsök és bogár írójának névbetűi. 
73. Nem költészet. 75. Údvözlégy! latinul. 76. 
Költő-politikus. 77. Üres ugrás. 78. Káposzta- 
féle. 80. Azonos magánhangzók. 83. Toldalék, 
a -ve párja. 86. ...-fári. 87. Vüceai kocsijel. 89. 
A Miska c. regény írójának névbetűi. 90. Tán
cosnő japán teaházakban. 94. Az ökölreme- 
nés. 95. Kicsinyítő képző. 96. Észak—európai 
félsziget. 97. Fluor, kálium és vanádium 
vegyjele. 98. Művészeti irányzat. 99. George 
Roy Hill filmje, 1973-ban tüntették ki. 100. 
Szófaj. 101. Szeget rögzít. 102. Hajófar. 105. 
Részlet "A sibói bölényből". 108.1981-ben ka
pott Oscar-díjat, rendezte Hugh Hudson. 
109. Forró László. 112. Járom. 115. Súber-da- 
rab. 116. Sütő. 119. Két dunai ország kocsijele. 
121./A. A nagy varázsló. 122. L. E. 123. Baku 
központjában áll.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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A HELIKON 12. számában közölt, Sírfelirat című 
rejtvényünk megfejtése: Megtettem mindent, amit megte
hettem, / Kinek tartoztam, mindent megfizettem. /  Elengedem 
mindenki tartozását, / Felejtsd el arcom romló földi mását.
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