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LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Mekkora ország: te meg én
Kisüt a nap s ma sütni fognak 
kenyeret neked és nekem.
Mekkora árnyaink topognak 
mekkora Vásárhelyeken.
Mekkora Párizsoktól messze 
tanítok, írok, tanulok, 
míg nyelvem világát lefestve 
kinyílt az ámulat-burok.
Mekkora sivatag a kertem, 
oéget nem ér a karaván 
s eleje-vége esőverten 
egyenlítőt tekerhet rám.
Mekkora medence a bányád, 
szülötte brontózaurusz.
Mekkora Isten tanítványát 
üldözte mennyi Saulusz, 
szamár-állkapcsokat ragadva 
mekkora Sámson volt veled.
Mekkora patakok cselébe 
iszapult el az életed.
Mekkora Visegrád a csontváz, 
amit kiszánt a borona, 
mekkora Házsongárd a csontház 
s milyen kalap a korona.
Mekkora ördög fálrafestve, 
mekkora égzengés Mohács.
Millió megváltód nevelte 
hdnyszorhány kis gróf és nagy ács. 
Nyoma se maradt már a kincsnek, 
naponta hordja a halál.
Egyszerű dolog: semmi sincs meg, 
de ez a semmi jobban áll!
Ezerszáz év — ezerszáz ország —  
mekkora fénytörés Ifhet, 
hogy Veszprém áll, s török meg osztrák 
azóta is vesz prémeket.
Mekkora volt a medve bőre, 
hogy elkezdték a ráivást 
s még azóta is csak előre 
vedelik rá az áldomást.
Mekkora árnyak Árpád-sávját 
veti egy fasorról a nap.
Mekkora tőr hány szívet járt át, 
hogy végül mégis megmaradj.
Mekkora címer zsebkendője 
négysarkában mennyi a hegy.
Mekkora mennyek királynője 
patrónálja, hogy ne feledj.
Lement a nap. Bezár a pékség, 
a nyomda reggelig leáll.
Mekkora ország! Kész reménység, 
hogy éhes, olvas —  élve fáj.

•  Fodor Sándor: Álom
• Lászlóffy Csaba novellája
•  Gömöri György levele
• Bogdán László versei
•  Szócs István tanulmánya
•  Actio comica
• SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ
Alkalmi versek a bocsánatról
Könyör
Adj egy hasonlatot
Adj egy hasonlatot nem bírok elaludni
Istenek vacakolnak a háztetőn
Alig vágtam ki magam egy történetből
Utazni folyton a Gara de Nordra
hol nyalka rendlegények rúgják a purdékat
Ezektől ne lopj a kurva anyádat
szem nélkül térhetsz haza
Adj egy hasonlatot csak forgolódom
Bosch-festményben hálok
kedvenc gazember századomban
Nana!
Hallod a dara-verést az ablakpárkányon? 
Olyan mint... — adj egy hasonlatot 
Könyörtelen vagy harminc év után?
Nem lesz m it tennem szeretnem kell 
Vagy kivetni magam a vonatból ellened 
a Tömösi-hágón nagy robajjal 
gyönyörű vad álomban 
S a vérem virággá nyílik bazdmeg 
És mint a hajnal: oly

Másnap
Eddig: sehol semmi 
A nem olvas E nem ír 
Senkifia-énem nem enni 
Seggre se sebre se ír

Csak a remeg és csak a reszket 
Dörgő lábú pókok a falvidéken 
Senki se szólít és én hallom eztet 
Hát kinek vétettem én nékem?!
Már annyi költemény megírt engemet 
érdemelhetnék csöpp nyugalmat 
De inkább fölriaszt mintsem eltemet 
Hallom a szívem eccer-eccer hallgat

Mért nem leszel gyermek mondják s igazak 
Szellős szívvel ölhetnék bárkit 
Nem magázok többé — tegezek 
Gyászolóim körében: nem s ír— csak ásít
Még minden lehet — péntek is 
Üres helyem az égi rendben 
Szeress belém te nyefke kis 
Etess altass hagyj menekednem

A kezdet
Mikor leteper végül kegyesen:
Virágok madarak angyalok!
Világok hamis értelmét leshetem 
S azt álmodom hogy ébren vagyok

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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KÁNTOR LAJOS

Egy vers vidéke — és a kerek évszám
Jártam a Tisza partján, a felső és a középső 

szakaszán jó néhányszor, az alsó rész s így 
Kanizsa is valahogy azonban kimaradt. Nem  
volt ebben semmi programszerű, hogy Ady- 
val mondanám, "Jöttem a Gangesz partjairól, 
/  Hol álmodoztam déli verőn" — "A Tisza- 
parton mit keresek?" Hiszen kicsit lennebb, 
ahol a Duna uralkodik és tovább, délkeletre, 
ahol a Száva ömlik beléje, nemegyszer meg
fordultam, sőt, mondhatnám, programosan 
is érdekelt a jugoszláviai, a vajdasági magyar 
irodalom, nem egy alkotóját a hetvenes évek
től közel éreztem magamhoz — Koncz Ist
vánnal azonban mostanáig nem volt érdemi 
találkozásom. Pedig csaknem három évtize
de, hogy Újvidékről magammal hoztam  
1969-es (első) verskötetét, az Átértékelist; s ha 
akkor jobban odafigyelek, Domonkos István, 
Tolnai Ottó mellett Koncz Istvánnal is tanul
hattam volna az igényt, ismerkedhettem vol
na a kísérlet kanizsai eredményével: "Át
értékelem a kort". És ha a kanizsai írótáborba 
legfeljebb készültem, de mindmáig nem ju
tottam el, Végei László 1969-es figyelemfel
h ívása  seg íth ete tt volna, hogy  Koncz 
"radikalizmusát" értékeljem, költészetének 
tájélményét a mi erdélyi hagyományainkkal 
s az újabb példákkal vessem össze. "Amíg a 
jugoszláviai magyar irodalomban a táj afféle 
feldcomázható költői korrelátum volt, addig 
nem lehetett sorsunk szerves része a vers 
struktúrájában. A táj a sorson kívül volt. 
Koncznál a táj tanú vagy sorskérdés." Elfo
gadva Végei fejtegetését, arról értekezhet
nénk, hogy eszerint a részek (a magyar 
irodalom egyetemének részei) nem egyidő
sen élik meg ugyanazt a kort; hiszen például 
Aprily — és Reményik Sándor és Tompa 
László is — az erdélyi, a romániai magyar 
líra viszonylagos különlétének kezdetén 
sorskérdésként élték meg, láttatták a tájat, 
anélkül, hogy (poétikai értelemben) radika

lizmusukról beszélni lehetne. Koncz István 
erdélyi kortársa viszont — Lászlóffy Aladár, 
Szilágyi Domokos vagy Hervay Gizella — 
nem a környező táj ilyenszerű láttatásával 
"értékelték át" a kort. Persze, ha jól tudom, 
Domonkos és Tolnai sem igazán ezzel a ma
gatartással hozott újat a vajdasági magyar 
költészetbe.

No de nem összehasonlításokra törek
szem ezúttal — még ha egy-két asszociációt 
lehetetlen nem felvillantani, amikor az em
ber Koncz István verseit Erdélyben olvassa 
—, hanem egy megkésett, talán mégsem vég
legesen elkésett fölfedezést próbálok rövi
den összefoglalni. A "nem kerek szám"-ot, a 
47-et elszalasztva, amikor még fogékonyabb 
az olvasó (a hivatásos is) az újra, a 60 vezet 
el Konczhoz, melyet ő már nem ért meg. 
Öcsém, mondhatnám most neki, a tizenhá
rom nappal idősebb jogán, micsoda döbbe
netes előérzetet sugallnak a verseid. Például 
az emlegetett 47 nem kerek szám is, amelyben 
"a készülő háború választott túlélői" és a to
borzott választók jelennek meg (visszaszá
molva: 1984-ben!), és ahol azzal vigasztalod 
híveidet, hogy 'Tesz még rosszabbul is". Jár
tam én ekkortájt a még "nagy" Jugoszláviá
ban, és átéltem a szembetűnően kellemetlen, 
fájó romlást, készülő háborúra mégsem gon
doltam. Költőnek kell lenni, bizonyára, mint 
amilyen Ady volt az első és (a nála sokkal 
kevésbé ismert, pedig igazán érdemes erdé
lyi poéta) Horváth Imre a második világhá
ború előtt e tájakon, hogy az egyént s a 
társadalmat, a nemzetet fenyegető rémeket 
néven tudjuk nevezni. Hogy "oly /  kilátásta
lan a szeretet oly kilátástalan /  a gyűlölet", 
lehetett érezni nálunk is — bár inkább a gyű
lölet kilátástalanságára voltunk érzékenyek. 
Ma jobban érezzük, bőrünkön tapasztaljuk 
sokszor a szeretet kilátástalanságát is.

De amiért nem tehetem meg, hogy e so

rokat ne rögzítsem: A Tisza partján kiváltotta 
érzés. "Háború lesz" — ez a káséget kizáró 
bejelentés, amely az 1987-es kötet, az Ellen
máglya utolsó versét nyitja és zárja, úgy töl
tődik fel a szelídnek m utatkozó ("Szél 
borzolja a vizet") vészhelyzet és a kegyetle
nül racionális következtetések hetvenöt 
verssorával, hogy ebből az ezredvég magyar 
lírájának egyik nagy verse születik meg. 
Hangzatos kijelentéseket mellőzve (mert az 
egyszerű bejelentés: "Háború lesz" — nem 
minősül annak), a tájlíra hagyományos ele
meit felhasználva és észrevétlenül, ám szigo
rúan társítva velük egy-egy szociológiai 
töltetű fogalmat, a verskezdő jóslat magya
rázatot kap:

Szorul a hurok a szemhatár körül, 
s a részletek finom rajzán 
a távolba tűnő nyárfasor, 
mint túlparti kiáltás, —  
hosszan, elnyúltan, ahogy 
a fáradt menetelók, —  
szorongva menekül.
Igen, "a parton kuksoló gondolat" verse 

ez, nem a (tavaszi, nyári, őszi, téli) látványé. 
József Attila is tovább él e sorokban ("miféle 
értelem szabhat így /  törvényt"), és jól meg
fér Petőfi Sándorral, mint hogy a "hűség” itt 
a (nemzeti, humánus) hagyomány egészét 
jelenti:

Fordul a szél, s moccan a csend is, 
már-már alig kivehető, 
hogy valóság-e a távoli harangszó, 
vagy csak bent szól,
Petőfi vereseiből.
Lelkiismeret-ébresztő vers A Tisza part

ján, adysan az — és jellegzetesen ezredvégi 
is ugyanakkor. Négy jellegzetes Koncz-vers- 
sorrd állítom ezt:

Átok sújt mindenkit, 
aki már egyszer ölt, 
akár szívében is,
vagy csak úgy, hogy históriát ír; —  
Lehetetlen nem beépítenünk Koncz Is- 

ván líráját az emlékezetes tanúságtevők ma
gyar antológiájába.

KONCZ ISTVÁN 
Virágének

Virág Ibolyának írtam
Jel a vers, _
rejtélyes virág-köszöntő, - 
bibéje sorsa menti álmainkat.

Várakozás a vers, _
biztos csillag-érkezés,
az éjszaka magányát tömítia bájoló ütem.

Mérték a vers, _ 
kitartó műhely-távlat,
rendszert szerkesztő mélysége hétköznapjainknak.

Vágyakozás a vers, _ 
eszelős szakadék-háttér,
csókjaink élménye szab sorsot így minden harcnak.

Beteljesülés a vers, _
okos képzelet-határ,
hogy örökre elveszítsük céljainkat.

Panasz a vers, _
eltévedt üstökös-magány,
s szorong a jó barát is, ha veled kitart.

Boldogtalanság a vers, _ 
végzetes lepke-halál,
pusztulást kereső, új lázadás a mámor, immár.

Pénz a vers, _ 
csillogó júdás-tallér,
feszül a tarsoly, s a keresztre feszített szó is.
Igazság a vers, _ 
bírák orgiája,
a bosszú mítoszt teremtő nagy csodahozománya.

Vér és élet a vers, _ 
elpusztíthatatlan elefántcsonttorony, 
a költő legszebb, amikor a szerelemről dalol: 
mert minden a világból csak csók-jelkép, csók-jelkép.

Antik vadászat
Böjtjét, a dús lakomának, koldulja sunyítva 
az eb; dőzsölt eleget; hét nap és hét éjen át 
nem lankadt a hajtás irama, s a csaholás 
égbe kiáltott, zagyva ricsaj és a gőzölgő zsiger 
szimatja ajzotta, míg tombolt a shakespeare-i 
tivornya, s lám, most sakálnak lenni sem restell 
az istenadta, s indulata is csapzott gubancban 
kócol; _ irháját becsben a vers tartsa hát fenn, legalább, 
az utókornak.

Én-vers, vagy líra
Én, Koncz István, 1937 
augusztus húszadikán 
születtem, és 
azóta sem 
törődtem 
bele a világba.

Jópofa a világ, 
kelleti magát, 
olyan, mint a túl korán 
elért szerető, 
mit tartogathat hát még 
a világ számomra.

Rulett
Harminchét változatban 
láttam akkor, 
de
megtartotta 
a szomszéd mulató 
biztos ütemét, s a piros 
csak akkor nyert, 
ka elfordította rólam 
tekintetét.

Az ördögi forgás mindig 
eltalálja
a kiszámított halált.
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FODOR SÁNDOR

Álom
Azt álmodtam, hogy felnőtt lettem.
Elvégeztem a gimnáziumot, közben há

borúba is keveredtem, fogságba is estem, de 
onnan hamar szabadultam. Érettségiztem, 
beiratkoztam az egyetemre. Jól emlékszem: 
Bolyainak hívták az egyetemet, és a román 
egyetemre is jártam, azt akkor Ferdinand- 
nak, majd később Babesnek hívták. Harmad
éves koromban elvitték szülőfalum ból, 
Mária lába mellől a barátokat, köztük a 
gyóntatómat, Leánder Atyát is. Aztán — va
lamiért már nem mentem gyónni, azt hittem, 
marxista vagyok, de nem voltam benne biz
tos, ezért nem is dicsekedtem vele, végül 
kiderült, hogy jól tettem. Közben állásban 
voltam, szerkesztőségekben dolgoztam, ket
tőben is, szépen sorban. Megnősültem és kis
lányom született, egy aranyhajú baba, majd 
öt év múlva egy másik, egy huncutabb, mert 
az első valóságos kis angyal volt— el is szállt 
tőlünk 18 éves korában: amikor ezt láttam, 
azt hiszem, nyöszörögtem is álmomban, de 
az is lehet, hogy sírtam. Hogy miket nem 
álmodik össze egy gyerek!

Azt is álmodtam, hogy felnőtt koromban 
könyveim is jelentek meg, de végig éreztem, 
hogy ez valahol nem(egészen) igaz és azt is 
álmodtam, hogy a feleségemmel nagy szere- 
tetben öregedtem meg, pedig... nem is értem, 
mi mindent álmodhattam még össze. Azt 
hiszem, azért, mert sokat ettem az este: Édes- 
anyámék elmentek valahová vendégségbe, 
nekem azt mondták, ugye nem félek, már 
nagy fiú vagyok, és én nem is féltem — csak 
éppen a vacsorára hagyott tejföles tehéntúró 
helyett a töltött káposztát vettem ki a kam
rából, arra támadt kedvem, megkívántam, 
na. Ezért álmodtam én ilyeneket. Azt is, 
hogy öreg lettem, már 70 éves is elmúltam, 
felköszöntöttek, konyakot és bort is ittam, 
mint a felnőttek. Közben azt is álmodtam, 
hogy meghaltak a szüleim — érdekes, ál
momban sokan haltak meg, amin nagyon 
csodálkozom , mert halálról-tem etésről 
egyébként nem szoktam álmodni. Mondom, 
csakis a töltött káposzta miatt zagyválhat
tam összevissza annyit álmomban: Az egye
temet is elvégeztem, sokszor vizsgáztam, 
mindig sikerült, és közben eszembe se jutott, 
hogy holnapra nem készültem  hármas
szabályból: Borcsa tanár úr, Gergely bácsi 
majd megbökdösi bogos ujjaival az üstökö- 
m et és m egszid . "Ebadta sündisznója!" 
Mondjam el neki talán, hogy miket álmod
tam? Hogy tizenegy éves, első gimnazista 
létemre — hetven éves is voltam? Hogy két 
írnokát is álmodtam magamnak? Egy kisfiút 
és egy kislányt. Álmomban úgy szerettem 
őket, mint engem Vilmanéni Nagymamám, 
akinek a férje már régóta megette a borospo
harat, amitől meghalt, és nem élt már Lud
w ig Grossvater sem: Vele szilvát ráztam a 
kertjükben, Besztercén, a Grossmuttert pe
dig még régebben eltemették — énnekem 
már csak ez az egy szem nagymamám van 
életben. Úgy egyébként (máskor) álmodtam 
már ijesztőbbeket is, például le kellett ugra- 
nom a toronyból. Most nem kellett leugra- 
nom sehová. Azt mondhatom, jobb sorsot 
álmodtam magamnak, mint amilyennel 
Édesanyám fenyegetett, hogy mi vár rám, ha

nagy leszek, persze, amikor rossz voltam, 
mert úgy egyébként nem mondott nekem 
jövendőt. Igaz, álmodtam magamnak bána
tot is, például egyszer ott álltam egy nyitott 
sír mellett és előre hajoltam, és akkkor meg
fogtak. Hogy juthat ilyesmi az ember eszé
be? Kár, hogy a háborúban nem álmodtam 
magam tisztnek, vagy valamilyen hősnek 
legalább. És az is kár, hogy egyetemista ko
romban nem mulattam nagyokat, mint roko
nunk, Bojtás Pista, de nem lehetett, mert azt 
álmodtam, hogy igencsak szegény vagyok. 
El ne felejtsem: szerelmes is voltam álmom
ban, nem is egyszer, de igazi házasságot is 
álmodtam magamnak, templomi esküvővel 
Kolozsváron a Szent Mihályban. Azt álmod
tam, hogy a feleségem művész, szép képeket 
fest — én pedig író vagyok, ami nagy buta
ság még álomnak is, mert az írónak sokat 
kell írnia, én pedig, ha nem lehetek tanár a 
szeredai gimnáziumban, vagy aranygombos 
honvédtiszt — akkor inkább költő leszek, a 
vershez nem kell akkora türelem, mint a tör- 
ténethez-regényhez: nemrégen magyarból

fogalmazást adott fel Pulchárd tanár úr, 
mégpedig a tavaszról. Kérdeztem, versben 
lehet-e? Azt mondta, aki versben írja, tízest 
kap. És én így tettem, meg is kaptam a tízest, 
így végződik a versem: "A gombák is kinőttek 
már — Fodor Sándor utánuk jár" — egyébként 
álmomban is, amikor felnőttnek és öregnek 
láttam magam, végig szerettem gombászni. 
Azt álmodtam egyébként, hogy felnőttnek 
lenni éppen olyan, mint gyereknek, van ben
ne öröm és bánat, szórakozás, és játék, néha 
unalom is, csak az ember felnőttként keve
sebbet sír és kevesebbet fél — igaz, amikor 
mégis, akkor nagyon, és nincs akihez mene
külnie, ha nagyon fél, vagy ha igen nagyon 
fáj valami. Aztán egyszerre csak előkerült

Leánder Atya, én pedig elkezdtem ismét 
templomba járni, azt hiszem, azért, mert a 
nagy bánattól égett a halántékom. Égy idő
ben kutyám is volt. Bogyónak hívták. És 
sokat utaztam, jobban megtanultam néme
tül, mint amennyire tudok, és angolul is 
megtanultam álmomban — nyilván a nehéz 
vacsora miatt tanultam meg egy olyan nyel
vet, amit igazán meg se lehet tanulni, mert 
az ember — így mondja Édesanyám — an
golul kapcát ír és zoknit olvas. Ki érti az 
üyet? És jártam a világban mindenfelé, még 
Amerikában is megfordultam, de ott is két
ágú a gatya. Olyan igazán érdekes ez az 
álom, mintha tényleg megtörtént volna, bár 
néha olyan unalmas is, hogy na. Mert álmá
ban az ember forgolódik, ilyenkor majdnem 
felébred és ez az a pillanat, amikor unalma
sakat álmodik — azt hiszem. Például azt, 
hogy csak utazik és utazik és nincs vége, 
vagy azt, hogy megy és megy... Édesapám 
annyit mind emlegeti nekem, hogy öregko
rában nyugdíjas lesz, számolja is, még hu
szonkét éve van addig — ezért aztán (mert 
csak ez lehet az oka!) én is nyugdíjba men
tem álombéli öregkoromban. Nem jó az, de 
rossz sem. Csak egy valamit sajnálok: Sem
mit se álmodtam arról, hogy a szeredai gim
náziumban tanítok (pedig, ha Isten éltet — 
itt leszek tanár!), de titkos tervemről se, hogy 
ha kijutok Pestre, elvégzem a Ludovikát és 
fényes magyar honvédtiszt lesz belőlem. 
Ehelyett bakának álmodtam magam, igaz, 
hegyivadásznak, gyopárral a sapkámon. 
Nem emlékszem, hogy a háborúban ért vol
na valami: Pid sebet se kaptam, igaz, én se 
öltem-bántottam senkit. Nem szeretek vere
kedni, elemista és óvodás-koromban se sze
rettem. Ugyanígy álmomban, már öregedőn 
kaptam egy szép, éles, csontnyelű bicskát, de 
azzal is csak halat takarítottam, gombász
tam, botot vágtam magamnak és ettem. Mu
togattam is és tetszett, ahogy mondogatják: 
Látszik, csík i vagyok . N em  is  tudom , 
mennyi mindent álmodtam még össze és 
álmodom továbbra is, mert tessék elképzel
ni: Még nem ébredtem fel! Csak álmodom  
tovább, de tudom, az ilyen hosszú álmokat 
az ember reggelre elfelejti: ezért írom le még 
most, álmomban. Kiváltképpen, mert ami
kor felnőttnek és öregembernek álmodtam 
magam, nem is Csíkban laktam, nem tanítot
tam a gimnáziumban és honvédtiszti egyen 
ruhát se viseltem. Egy napig se. Kíváncsi 
vagyok, ha majd felnövök, valójában mi lesz 
belőlem? Mert az se biztos igazából, hogy 
felnövök, hiszen végigálmodtam magam
nak egy (hosszú) életet. Ez annyi, mintha le 
is éltem volna. Nagymamám azt mondja, 
hogy kisgyerek-koromban, mikor még nem 
mondtam ki az első szót, de már értelmesen 
pislogtam, ha mondtak nekem valamit — 
beszéltem (mint minden apróság) a fákkal, 
virágokkal és állatokkal. Értettem ezeket és 
a m agam— felnőttek számára érthetetlen — 
gőgicsélésével — válaszoltam nekik. Jó len
ne visszaálmodnom magam egészen kisgye
reknek, de soha sem sikerül. Most — azt 
hiszem nemsokára felébredek. Egy kicsit, 
igaz, sajnálom, hogy így van és félek is tőle. 
Az ébredéstől. Amikor majd játékaim és ját
szópajtásaim várnak. Azt hiszem, a hosszú  
álomban elszoktam tőlük. De az is lehet, 
Édesanyámék jönnek értem, Nagymamával: 
ő  majd kézenfog, és mint egészen kicsi ko
romban, elvisz a Somlyói Máriához. Nem  
tudom még, mi lesz, ha felébredek.

-  HELIKON----------------------
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LÁSZLÓFFY CSABA

Álombéli ébrenlét
1. Megtömve szuszog, akár 

egy plattenen felejtett cserépfa
zék ebben a szellőzetlen, sava
nyú szagú odúban. Rosszabb ez, 
mint a kiürültség iszonyata. Ez a 
felfújt "nesze semmi..." Puffatag 
várakozás.

Ül valahol a díszfejedelem, 
mindegy, hogy aranyozott trón
széken , már-már elveszvén a hi
ábavaló küzdelem hamujában. S 
ő, Teleki Mihály (ezt az anyja 
mondta: néhai Teleki Jánosné), 
mint aki megsajnál egy fogyaté
kos gyermeket, éppen úgy tesz. 
De hát nem érette, nem Apafi Mi- 
hályért teszi, akit Ali pasa foga
dott fiává.

Urak, kiknek esze nem érkezik 
elméjéhez! Valakinek meg kell se
gítenie ésszel ezt a szerencsétlen 
országot, hogyha Várad már 
odaveszett, s az arcátlan török 
határigazítás címén egyvégtében 
zaklatja, fosztogatja a széleket. 
Hány levélben írja meg, hogy a 
Bécs felé kacsintgató méltóságok 
is értsenek belőle: Erdély hama
rosan menthetetlenül összeros- 
kad, ami Leopold császárnak is 
nagy kárára leend! Mialatt az is
tentelen nép imide, amoda kap
kod, s szökdös jajveszékelve, 
hogy elege van a zendülésből, 
várva, hogy a két ország rendjei 
egyezkedjenek, nyilván őérette is 
több mint kétszáz köböl búza a 
földben aratatlan veszett. Több a 
soknál, hogy tartós éhínség le
gyen; ráadásul pusztít a döghalál 
megint, északon!

"Isten rendelése", forgolódik 
mogorván Teleki, mint akinek be 
kell látnia, hogy nagy testével is 
könnyebben boldogul, mint ki
pányvázott leikével, melynek a 
lassan és szeszélyesen forgó idő a 
mértéke. (Úgy bizony, Bethlen 
Miklós uram!) Egyelőre.

Ha olasz műgyűjtőnél mulat
hatná magát, mint Zrínyi Miklós 
(igaz, mikor volt az), tehetetlen
ségében legalább azzal vigaszta
lódván a török áfium ellen, hogy 
látott egy festett képet, amelyi
ken egy íds evetke a farkával fed
te bé magát a fergetegben, nagy
időben, és jó reménségben volt... Ez 
volna Erdély esélye?

Vajon az is Isten rendelése 
volna gondolja tovább ösztönös 
viszolygással, hogy Abafit az Ali 
pasa emelte trónra a kerelőszent- 
páli réten, akinek fegyvere alatt 
Várad elesett? (Na és! Bethlen 
Gábor tán nem magának a szul
tánnak volt a kiszemeltje? S még
hozzá töröktatároláh fosztoga
tókkal tört be Erdélybe Báthory 
Gábor ellen, hogy utána haszta
lan folyam odjék  kérésével a 
nagyvezérhez: fékezze meg már 
a sok pusztítást, rablást; mert a

beözönlők foglyokban számítot
ták bérüket... Csakhogy a folyta
tás Bethlent igazolta mégis.)

Teleki csontos orrot, paran
csoló tekintetet lát maga előtt. 
Ami egy nagy jellemnél önmér
séklet, ennél az új fejedelemnél 
állandó félszet szül. A sok bi
zonytalanság. Mikéntha az erdé
lyi ingovány mocsári manója 
volna őnagysága.

"Vajon ismét csapkodni, dü- 
höngeni fog Apafi, nem lévén ké
pes levezetni másképp a hirte
lenséggel járó várakozás feszült
ségét?"

Teleki a porcelán mosdótál 
fölé hajolva arcmását kutatja. Ha 
sikeredne most is az a sokat tudó 
s értő mosoly! "Küldetésed a 
megalkuvás; nálad nagyobbak is 
megtették..."

"Örülj neki, hogy közeli atya- 
fiság mondta volt Teleki asszo
nya, Vér Judit. És hogy nem egy 
förtelmes kicsapongó, miként a 
többi erdélyi úr. Úgy ül Borne
missza Anna mellett, mint egy 
félénk báb..." "Ez az! felelte Tele
ki. Semmi kivetnivaló benne. 
Nem rühes, még csak nem is ba
bonás, mint Bethlen Gábor vala. 
Mégse merne belefeküdni próba
képpen egy előre megrendelt 
ólomkoporsóba, miként tette volt 
amaz."

Teleki eszesnek tartja magát: 
"Nem is vagyok oly együgyű, 
hogy ne tudnám, a tövisszúrás 
ártalmas lehet; mindazonáltal 
abban kell járni. Mind a császár, 
mind a szultán orra előtt téblábo- 
ló csak óvatosan kerülheti el a 
beléhágást." Márpedig neki mint 
hallgatólagosan elfogadott köz
vetítőnek Apafi és Lipót császár 
között, nemegyszer alkalmatlan 
vendégként téblábolva, be kell 
érnie többnyire a vég nélkülire 
nyúló fogadkozások keserű mor
zsáival. A fizetetlen, kiéhezett, 
félig meztelen várőrség újabban 
tulajdon gazdája ellen lázadt fel. 
"Az Istenért, őnagysága most is 
szánja a költséget s fizetetlen né
pet küld a várainkba?! fakadt ki 
Bánffy Dénes, Apafi sógora, jólle
het Kemény János fejedelem híve 
volt ő is annak haláláig. Valkó- 
ban egy mázsa pornál, kétezer 
golyóbisnál nem volt több, ami
kor elveszett. Maholnap Somlyó 
is úgy jár. Ha ez így megy tovább, 
ezután lakhatunk a Mezőségen. 
Csak hogy m ég tengünk-len- 
günk; elhozta Isten a mi végső 
romlásunk idejét!"

Teleki orcája, ha az állott mos
dóvíztől nem is, de a váradi pasa 
mohóságát fölidézve (most ép
pen Somlyót fenyegeti) kellőkép
pen felfrissült, jobban mondva: 
felborzolódott. Ez éccakán éjfél

után egy üstökös csillag látszott a 
székelyhídi vár iránt. (Épp oda 
igyekezett volna, ha közben nem 
parancsol a rosszullét megálljt! 
Belépvén ezen elhagyott, szalmá
val hintett pádim entum ú ho- 
dályba, másra nem is volt már 
ideje, kifelét intett a szolgának, 
hogy ne lássa, amint ura össze- 
csuklik. A roham vége a szúette 
ágy előtt találta.) Az üstökös na
gyobb volt hosszúságára nézve 
egy kopjánál. A dereka Erdély 
felé állott, az üstöké pedig a Tisza 
felé egyenesen...

"Nem kürtölöm én ezt a lát
ványt világgá, győzködte magát, 
útra készen megint. Apafi udva
rában elég török desszert va
gyon!"

őszü lő szakállal körülvett áb- 
rázata a tálban olyanform án  
ezüstlik, mint egy nyolcszögű  
harácspénz. Zrínyi szegény még 
a függetlenség álmát kergette; Te
leki Mihály egyformán tekint ez
után kelet és nyugat felé, mint aki 
megértette: csak a cseberből ve
derbe lehetősége maradt meg ne
künk.

Amint markába szórja a tész
tamaradékot s befalja, eszébe jut
nak anyja szavai. "Amint értem, 
fiam, Bécsbe akar a fejedelem 
küldeni. Azért a nagyhatalmú Is
tenre kérlek, minden dolgok előt
ted legyenek, feleségednek meg a 
gyermekeidnek jövendő vesze
delmei; ezelőtt is elkülde az or
szág, emlékezz rá, s annak utána 
azt fogták reád, hogy te hoztad be 
a németeket. Azt is értem fül
heggyel, hogy a székelyhídi álla
pot m egoldását is felkínálták 
neked. Jó Fiam, az Istenre kér
lek..." A mondat befejezetlen ma
radt; r. sóhaj rátelepszik a mákos 
bélés utolsó falatjára. "Javadat 
kívánó anyád."

Még volt valami abban a le
vélben, hova is tette? Anyja egy 
rongyos hintó miatt panaszko
dik. Az egyik kerékről a küllők 
fele elhullott a rossz útikon. Öz
vegy Teleki Jánosné azon van, 
hogy megcsináltassa, de tudni 
szeretné, hogy hova küldje fiá
nak a címeres járművet?

Kilépett a párás szobaho
mályból a szabad levegőre. Pilin- 
kéző hó lepte be arcát, hosszan 
nézett maga elé. "Dúlás volt itt az 
éjjel. A török..."

Érezte, hogy könnycsatomái 
megelevenednek. Ne könny, csak 
ilyen frissítő hópehely nedvesít
se be arcát majd a jövendő hajna
lokon! Ezt kívánta magának, 
miközben a szolgálólány alakja 
belemosódott az emlékezetéből 
kitörölhetetlen háttérbe; hiába is 
igyekszik felmosni a vödör '.'ízbe 
mártott seprűjével a padlóról a 
vémyomokat.

A fejedelem lovának ezüsttel 
kivert kantárját fogván kellő alá
zattal a minap Alvincen, Teleki

előtt felvillant Apafi ezüstkantá
ron vezetett lovának s a dunai 
hídnak a képe, úgy, ahogyan a 
csíkrákosi Csereiek mesélték volt 
a történetet, (ó  maga a kiszíne
zett anekdoták közé sorolta in
kább.) Nem sokkal Érsekújvár 
feladása után történt, amikor is 
Erdély újdonsült fejedelme pa
rancsot kapott a fővezértől, hogy 
jelenjen meg az ostromlók tábo
rában. Rangja szerint becsülettel 
acceptáltatott. Visszatérő útján 
beszállásoltatván Budára, a híres 
régi magyar királyok rezidenciá
jára, még a szépemlékű Mátyás 
király fegyveres és könyvtartó 
házaiba is beereszték. (Teleki, 
magát mulattatván, elképzeli, 
amint a pogány szellemiség "he
réi tjei" nagy vigíliával őrizvén a 
keresztény király ereklyéit, esz
tendőnként egyszer-készer meg
tisztogatják a portól a kódexeket 
s a rozsdától a harcban kiszolgált 
fegyvereket.) Végül, midőn Apa
fi a Duna hídján megindula haza
fe lé  E rdélybe, T elekinek itt 
jobban meg kell erőltetnie képze
letét , a fejedelem mellé rendelt 
két csausz buzogányával verni 
kezdte a hidat ellepő pogány cső
cseléket, hogy engedjenek utat a 
magasrangú erdélyi vendégnek. 
Egy részeg tatármurza, felbő
szülvén a fogdmegek kutyahűsé
gén a gyaur iránt (mellesleg az 
ital is fokozhatta bosszúéhségét, 
amiért Brassóban a szászok a sze
me előtt ölték volt meg testvé- 
röccsét), korbácsot rántva dü- 
hödten rontott rá Apafira. Mire 
egy derék szolga baltájával főbe- 
sújtotta a tatárt és betaszította lo
vastól a Dunába. Az öreg Cse
reiben volt annyi lélekjelenlét, 
hogy megragadja a fejedelem lo
vának kantárszárát, és az ijedt ál
lattal nyargalva átvezesse urát a 
túlsó partra. Az ezüstkengyel le
szakadt, igaz; a kísérők arcán a 
tatárok korbácsütéseitől kiser
kent a vér. Ha csak ennyi veszett 
volna akkor Budán, teszi hozzá 
gondolatban Kővár kapitánya. 
De Haller Gábor, a fejedelem há
lótársa is otthagyta a fejét. Ezt szó 
szerint kell érteni. Azt viszont 
mint bizonytalan szóbeszédet jó 
lesz elfelejteni, miszerint a gya
nakvó Apafi munkálkodott volna 
Haller elveszejtésében, s a főve
zér azt szívességből megcseleke
dő. (Teleki, ha netán erre gondolt, 
előfordult, hogy a nyakát cirógat
ta, miként most is; ezért is vette 
észre nyom ban, hogy piszok  
ment a körme alá.) "Hanem min
den ember tanuljon ebből, vetett 
véget a kínos elmélkedésnek, és 
ne kösse a maga fejét semmine
mű zavaros dolgokban."

Ezt hajtogatja folyton özvegy 
anyja is; s innen az ő izzasztó ál
ma, hogy a neki ígért rozoga hin- 
tónak ég felé fordult kerekei 
egyvégtében járnak a levegőben,
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s a Lajcsi kocsis az árok széléről 
kiáltozva éppen leugrani készül 
a k im eredt szem ű  nem zetes  
asszony után... S a látomásszerű 
álom  fo lytatód ik : anyja óvó  
hangja kísérti sok veszedelemre 
vivő útján az állhatatlan világ 
alattomos tőrei közt: "Megannyi 
ólálkodó ellenség közül a benned 
megbúvó nagyravágyástól félte
lek, fiam, a legjobban." Kővár ka
pitányát kevély, ambiciózus em
bernek tartják, ki annak fejében, 
hogy Apafi megbízásából elvál
lalta a Béccsel való egyezkedést, 
nagy eszét az ingatag fejedelmi 
trón fenntartásának áldozva  
szép jószágokat nyert, elsősor
ban a fejedelemasszony jóvoltá
ból.

2. Konty parancsol a süvegnek, 
suttogják Erdély udvarházaiban. 
A vadászként is ügyefogyott 
Apafi lágy kedélyét Teleki bizal
mas, bátorító mosollyal viszo
nozza, és könnyed szívvel ello
vagol Bornemissza Anna nyomá
ban. Konspirálni. "Betömött lőré- 
sek előtt, ezt már kacagva meséli 
a nyeregben feszesen ülő fejede
lemasszonynak, repülő hárpiák 
dulakodtak..." "Seprűnyélen re
pültek?" kérdezi a kandalló láng
jánál boszorkány-históriákon  
felnőtt Bornemissza Anna, s név
rokonára, Báthory Annára gon
d olva jólesően  beleborzong. 
"Törött kard volt a kezükben", 
toldja meg logikával a látomást 
Teleki. Hiszen a józan életű feje
delemasszonnyal, úgy néz ki, kö  ̂
zös ügyük a féktelen szenve
déllyel elfecsérelt tehetségek sor
sa. S Bornemissza Anna leginti
mebb pillanataiban férjeurának, 
a nagyságos fejedelemnek ideges 
lobbanásait, gyötrő önpusztító 
rohamait gyógyító mentőangyal
nak ígérkezik.

Meddig lehet bolondítani a 
gátlásaival küszködő Apafit az
zal, hogy a dicséretes nagy erdé
lyi fejedelmek, Bocskai, Bethlen, 
az öreg Rákóczi György példája 
szerint cselekedhetne maga is, ha 
kihasználná a francia király had
viselését Leopold császárral, va
lamint a hollandusok, a belgák és 
az impériumbéli református feje
delmek támogatását? "Nagysá
godon múlik, hogy a magyarok 
testi és lelki szabadsága restau- 
ráltassék!"... Ha oly együgyű (oly 
kicsi!), hogy eszébe veszi s elhi
szi- még Hindui, bízva az euró
pai hadak szövetségében s abban, 
hogy egész Magyarország feltá
mad és őt választja királyává.

Föl-fölriadva pillant ki a kocsi 
ablakán: nincstelen jobbágyköly- 
kök körmeikkel kaparják ki a 
gyökereket a földből! Maga Tele
kiné is folyton panaszkodik a le
vél árkusokon, hogy hol a faolaj, 
hol a fenyőmag, a sáfrány, s az 
aprószőlő is mióta hiányzik a 
háznál. Legutóbb meg egyenesen

megírta: "Tudnia kell Kegyel
mednek, hogy egy kenyérre szo
rulok a cselédekkel. Egy időtől 
fogva húst is nem igen vehetek, 
bizony csak sóvárgok; halat is két 
hétben ha hoznak. Másak bővül- 
kednek fogoly madarakkal, de én 
csak nézem."

Sőt folytatódik a hazárdjá
téknak is beillő álomszövögetés, 
Teleki közben hallani véli, hogy 
jég veri a zabot, vagy fagyott gö
röngyöt rúgnak magasba a lép
tek, sőt: maga a francia király 
elegendő pénzt és hadat küld ide. 
Híre is ment, hogy Lengyelor
szágban nagy hópénzzel fogad
ják a hadakat XIV. Lajos neve 
alatt!

A kocsi időközben jobb útra 
tért Mihályfalva után, nem do
bálja úgy utasát. Teleki szemhéja 
békésen lecsukódik. Lehorgasz- 
tott orrán keresztül félálomban 
már, mégis mohón szippantja be

a tölgyfaforgács illatát. Koporsót 
gyalulnak. Mindegy másként, 
de ő is nyugalomra vágyik. Újra- 
álmodja legutolsó diskurzusát a 
fejedelem asszonnyal, ki éjjel
nappal, mondják, nem szűnik va- 
la urát ingerelni. "Rangjához nem 
méltó, hajol Teleki füléhez pid  
húsos szájával, lábujjhegyen áll
va, Bornemissza Anna , hogy 
annyit heverész, olvas, órákat ja
vítgat, mintha svájci polgár len
ne, s nem Erdély választott feje
delme!"

A "választott" szépen hang
zik, habár egy kicsit sántít, gon
dolja Teleki; ám dehogy szólna 
közbe, csak bólogat, magában 
elégedetten, hogy, lám, megfo
gant a mag a nagyravágyás tala

jában; ezután már mind ritkáb
ban kell elejtenie egy-egy ártatlan 
célzást az előző fejedelmek méltó 
tetteiről, kibújt már a szó az 
asszonyból, hogy: hírt, nevet sze
rezni hadakozás nélkül, még 
hogyha kockázattal járna is, nem
igen lehet! A jószágok napról 
napra apadnak, nemhogy gyara
podnának, s ha több fiuk leszen, 
egyik bár örökli a fejedelmi szé
ket, a másik viszont mire fog 
menni birtok nélkül?... Rá kell 
bírni a törökök szultánját, hogy 
M agyarország ellen vezessen  
hadjáratot, ne Kréta szigetén. 
"Csak akarnod kell, Mihály, s a 
porta majd talál ürügyet rá, hogy 
a húsz esztendőre kötött szerző
dést Leopolddal felbontsa!"... Ily 
érvelésre a fejedelemnek is hajol
ni látszik az elméje (legalábbis az 
álombelinek), csak a rendeket ké
ne meggyőzni. Mert Apafi tisztá
ban van azzal, hogy a tanács, az

országló urak nélkül mint korlá
tozott jogú erdélyi fejedelem egy
magában nemigen vághat bele 
meritális dolgokba, legfeljebb 
proponálhat. (Ehhez kellett neki 
Teleki Mihály elméje s tekintélye, 
hogy vegyék őt eszükbe!) A ta
nács előbb persze riadozva szét
szé led , m int akik fé lnek  az 
"orvlövészettől", de attól is, hogy 
kocavadásznak nézzék őket. Bo
londság volna, mondják, aztán a 
tőrbe esett madárnak körme közé 
akasztani valakinek ujját, mert 
amazt meg nem szabadíthatja ez
által, ám a kézbe mélyedt körmök 
a madarászt is fogva tart ják...

Apafi hátrafont karral szalad
gál fel-alá; az országló urak felbá
torodnak (a hallgatózó fejede

lem asszony szerint egyenesen  
orcátlanok), s kinyilatkoztatják, 
miszerint a fejedelem üljön vesz
teg Erdélyben, nehogy azt is elját- 
szodja hiszékenységével!

("A méltóságok lábon romla
nak, ami szilárdnak látszott, om- 
latag", vonja le a maga tanulságát 
az álomtól megittasult Teleki, to
kás orcáját gyermeteggé lágyítja 
a nedvesen tapadó avarszőnyeg 
neszezése; félórányi út lehet még 
Székelyhídig.) Anagy kevély em
ber látja magát (álmában), amint 
az őszinte barát aggodalmával, 
szenvedélyét nem fékezve, ke
nyerestársa, a politikában hozzá 
hasonlóan jeleskedő Béldi Pál elé 
veti magát. (Miért ne játszatná 
meg magát ravaszul, ha érdeke s 
a fejedelemé nemkülönben úgy 
kívánja?) "Kifogunk a németba
rát Bánffy Dénesen, aki nem átal
lott példálózgatni a tanácsurak 
színe előtt, hogy: Úgy szeressük 
felebarátunkat, hogy azalatt ma
gunkat érette örökös nyomorú
ságba ne ejtsük. A magyarországi 
főrendbélieknek jó refugium volt 
Erdély (kire célzott volna, ha nem 
rá, Teleki Mihályra?!), de ha mi 
kiszorulunk innen, melyik nem
zet fogad be bennünket?... Kü
lönben is a francia sokat ígér... (S 
egy  k éz legy in tésse l m utatta, 
hogy mennyit tesz nála a folyta
tás.)”

A bécsi követnek kinevezett 
Bánffy Dénes, nyájas ember lé
vén, szemérem nélkül kapdosott 
kivált ittasan a szép asszonyok
hoz. Közte és Teleki között látszó
lag zavartalanul folyt a barát
ságos (baráti?) levelezgetés: tu
dakozódás, kérés, ném elykor 
győzk öd és is, drámát sejtető 
avagy franciásan szellemeskedő 
fordulatokkal, am it csak két 
ilyen, egymás tudását és tehetsé
gét fel- és összemérő intellektus 
véghez vihet egy árkus papíro
son. Szolgáljon példa gyanánt 
Bánffynak az a tudósítása, me
lyet a fejedelem táborába sietvén, 
1664. június 18-án rótt sebtében 
papírra, ráruházva aggodalmát 
Telekire, hogy a sok ártatlan lel- 
keknek pogány kézbe esése után 
"az képtelenség és erőszak csele
kedetei történnek őnagyságával 
is”, ha már a kapucsi pasa fenye
getni m erészeli Apafit, hogy  
amennyiben meg nem indul tüs
tént csapataival a török táborba, 
a nagyvezér haragjával számol
hat! (Ez még a gyászos emlékű 
béke előtt volt, midőn Lipót csá
szár és a szultán között akkurá
tus levélváltás útján került sor az 
erdélyi várak feletti alkudozás
ra.) "Bizonyosan beszélik Lippá- 
rúl jött rácok Zrínyi uram meg- 
verettetését, írta volt még Bánffy 
Telekinek , úgy, hogy negyvene
zer fejet megny óztak volna és 
minden lövő szerszámát elnyer-
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ték..." Hogy aztán két napra rá 
cáfolja a megverettetést (az álnok 
hír Kucsuk basától származott, 
kinél a bátorság, íme, megfér a 
ravaszsággal! erről szó lesz  
még). Bánffy nemcsak azt súgja 
meg "atyafiának", hogy talán el
lenkezőképpen történt a csata ki
menetele, a törökök jártak rosszul, 
de tudomása van a fejedelem  
nagylelkűségéről is, miszerint 
"őnagysága a szép puskák és 
órák ellenében nem sokára szép  
török lóval fog kedveskedni Ke
gyelmednek".

"Nos hát, fújja ki álmában ne
héz hangulatát Teleki, inkább vá
lasztom azt a török lovat, amit 
alám adtak, mintsem a bécsi ud
var ígérgetéseit." Zrínyi alaposan 
ráfizetett legutóbb az adott szóra 
esküvő magyar hiszékenységre. 
Gyorspostán száguldott teljha
talmú császárához, hogy keser
ves panaszt tegyen őfelségének: 
ha a németek ott nem hagyják 
cserben Kanizsa alatt, Újvár most 
is a kezében volna. Lipót bosszú
san meredt a ziháló Zrínyi Mik
lósra, éppen a tizenegy nappal 
azelőtt érkezett s visszatartott 
hétezer szövetséges gyalogos 
felett tartott mustrát, s ez a hada
kozó mokács nem restellte őt 
megzavarni!

"Az elveim még hagyján (a 
körülmények ingadozásra ösztö
nöznek), de az Mésem, Isten lát
ja, nem engedi, hogy a nyugati 
országrészről hozzánk érkező 
bujdosókat ne segítsem, méltat
lankodott még annak idején Tele
ki. Ahatalmasokat csak a maguk 
érdeke vezeti, Leopoldnak ké
nyelmesebb a mi lassú haldoklá
sunk; ez az ő külön békéje (a 
vasvári) a törökkel számunkra 
éppoly  tökéletlen csinálmány, 
mint volt a többi. Az érsek az Is
ten haragját hívta ellenünk, me
sélte volt egy Erdélybe menekült 
kálvinista , hogyha nem hallga
tunk azokra, akik úgymond az ő 
szent fe lsége regulája szerint 
igazgatják s vezérlik az igaz lel
keket. S ü dvösséget ígért, a- 
m ennyiben áttérünk a római 
hitre. Mit felelhetett volna erre a 
mi lelkipásztorunk, Harsányi: 
"Úgy cselekedtek, mint az ördög, 
akinek semmije nem lévén, a vi
lág birodalmát ígéré vala Krisz
tusnak!"... Egyném ely dühös 
papok hergelik egymást s a népet 
hitvitára. Emiatt kényszerültek 
bujdosásra számosán, akik odaát 
hitetlen ebeknek neveztettek, tö
röknél alábbvalónak. Mely török
nél? S ekkor jutott eszébe Te
lekinek ismét Kucsuk basa, ki 
N agyszőlősnél meglátván Ke
mény János táborát, a kontyából 
kihúzott volt egy kerecsenytollat, 
és ily szavakkal tévé fia konatyá- 
ba: "Úgy harcolj: jobb, hogy az 
ellenség fegyvere emésszen meg

s halva lássalak, mintsem elsza
ladván gyalázatosán, az én kar
dom öljön meg!"... Hol van ma ily 
vitéz keresztény atya, legalábbis 
Erdélyben?!

"Ketté mégsem szakíthatom 
magam!" horkan fel zavaros ál
mából Teleki, s jóllehet főfájás 
gyötri, mielőtt a fogat behajtott 
volna a várkapun, elégedetten 
konstatálja, hogy nem is olyan 
rossz textus az, amivel az álom
béli ébrenlét különös önkívületé
ben ő Béldi Pált traktálta. "Bánffy 
Dénes ne volna képes rá, hogy 
kegyelmedtől is elidegenítse fe
leségét?" A Béldi Pál máját meg
szúrta nyomban az előző estének 
az emlékezete, mikor is tánc köz
ben Bánffy csókot lopott volna az 
ő hitestársától. Aki, az álom tor
zító tükrében, gyanakvó fúria
ként fülét a kulcs lyukába tart
ván, noha ők csak suttogva be
széltek, mindent hallott, majd rá
juk nyitván az ajtót, meglátá, 
hogy az ura előtt Teleki térdre 
esve esküdözik. "Uram, szerel- 
metes uram, kiáltozék az ijedt 
asszony, ne adj hitelt Teleki Mi
hály szavainak, mert bizony  
m egcsal s elveszejt téged is!" 
"Eredj dolgodra, ha asszony  
vagy", fordult feléje conturbálód- 
va Béldi Pál; de amaz még erő
sebben  k ezd e  könyörögni: 
"Szívem uram, a hatalmas Iste
nért, ne higgy ennek a gonosz 
embernek, mert ha Bánffy Dénest 
elteheti láb alól, bizony tégedet is 
elfogyat. Ne hidd, akármit es
küdnék, mert nincs nála jó lelki
ism eret. Ha m egö lsz  is, itt 
vagyok, hogy lássam, mint jár túl 
ravaszságával az eszeden." Tele
ki nagy haraggal mondá: "Ha az 
én feleségem ezt cselekedné ve
lem, kiverném a szemét az agyá
ból!" Béldi Pál erre megríkatván 
feleségét, olyannyira, hogy az 
asszony nagy sírással s átkozó- 
dással visszamegyen hálószobá
jába; ők pedig alighogy bezár
kózván, Teleki fékezhetetlen ha
hotára fakadt...

A forróvizes kádban a pára
függönyön át nem kis sóvárgás
sal gondol vissza megszakadt 
álmára. (Lehet, nem volt több 
mint egy megérzés, hogy Bánffy- 
val ők egyszer még ellenfelek 
lesznek.) Hagyja, hogy szolgája 
lesikálja a hátát, megdögönyözze 
nagytiszteletű gerincét; egy-egy 
karrándításnál azonban fel-feljaj- 
dul, végül, nem tudván türtőztet
ni magát, botot ragad s ütlegelni 
kezdi a gyógyításra rendelt szol
gát. Későre, de belátja, hogy dü
héb ől tartalékoln ia  kellene  
másnapra is, a fellázadt várőr
séggel való szembesülés idejére. 
A hirtelen haragvás különben 
könnyen szívszélhűdést idézhet 
elő.

(befejezd rész következik)

(Levél Angliából)
Az idén először jártam Edin- 

burghban fesztivál-időben. 
Minden nyáron (mellékműso
rain is) kitűnő, nemzetközileg 
elismert produkciókat látni. Eb
ben az évben különösen érdekes 
volt a magyar részvevők sze
replése — erről szeretnék most 
néhány szót ejteni.

Lemaradtam ugyan a Buda
pesti Fesztiválzenekar hangver
senyéről, de tudom, hogy 
Bartókot és Stravinskyt játszot
tak Fischer Iván vezényletével 
és Schiff András közreműködé
sével (Bartók második zongora- 
versenye), és a The Scotsman 
elragadtatva írt róluk. "Ragyo
gó tehetségű zenekar"-ról be
szélt a kritikus, akik úgy 
játsszák Bartókot, hogy "teljesen 
új módon kell zenéjét hallgatni". 
Pedig itt nem is Anglia leghíre
sebb karmestere, a közelmúlt
ban elhunyt Sir Georg Solti 
vezényelt, hanem "csak" Fischer 
Iván! Akinek a neve máris igen 
jól cseng mindenütt Európában.

A Fringe Club-ban két folk- 
rockot játszó muzsikus, Lajkó 
Félix és Lorinszky Attila lépett 
fel és aratott megérdemelt sikert 
"Magyar nyitányok" című mű
sorával. Ugyancsak a Fringe-be 
szorult a budapesti Merlin Szín
ház több produkciója: a Magács 
László rendezte magyar klasz- 
szikus, Vörösmarty Csongor és 
Tündé-\e, amit itt The Quest (A 
keresés) címen játszottak, az 
Angliában élő Zollman Péter 
fordításában. Ugyancsak ő for
dította azokat az Arany-balla
dákat, amelyekből "Sebzett 
asszonyok" címen zenés össze
állítást mutattak be Merlinék. 
Azt hiszem, ez az első eset, hogy 
Arany János verseit brit (mert 
nem angol, hanem skót) színpa
don előadták — ez már önma
gában véve is feljegyzésre méltó 
esemény.

Mint ahogy az /olt Madách 
Imre remekművének. Az ember 
tragédiájának első itteni szín
padra állítása is. Jóllehet a drá
mát számos fordító megpró
bálta angolra fordítani, egy 
színpadon jól mondható szöve
get elsőnek a magyar születésű, 
de negyven éve Skóciában élő 
Iáin MacLeodnak sikerült pro
dukálnia. Fordítása már 1993- 
ban megjelent könyvalakban a 
Canongate Press kiadásában, de 
John Carnegie, ismert skót ren
dező csak most kapott rá lehető

séget, hogy színpadra állítsa. 
Bár ez sem volt könnyű, hiszen 
Camegienek csak egy kamara
produkciót engedélyeztek, hat 
szereplővel és másfél órás játék
idővel. Ez azt jelentette, hogy a 
Tragédiát bizony eléggé meg 
kellett húzni. Kimaradt például 
az athéni jelenet és a második 
prágai jelenet is; viszont a ren
dező modernizált egyet-mást, 
így a londoni jelenetben az 
egyik szereplő "maroktelefont" 
használ, és egy ma is kapható 
újságot árulnak. Arról már nem 
beszélek, hogy a színészek mi
nimális díszlettel dogoztak és 
gyakran kellett szerepet változ
tatniuk — Madáchnál Ádám és 
Éva is jelenetről jelenetre "új jel
mezben" jelenik meg. Szerintem 
kitűnő ötlet volt Ádám kor-sze
repcseréje, ami a Kepler-szín 
után válik véglegessé: addig a 
fiatal Ádámot látjuk (Hugh Lee 
játssza), attól kezdve pedig az 
idős s egyre öregedő férfiembert 
(Michael Mackenzie). Persze az 
utolsó jelenetben, amikor a Lu- 
cifer-vezette álom végetér, 
Adám megint visszavedlik fia
tallá.

Carnegie rendezésének csak 
egy mozzanata vitatható: az el
ső szín. Itt ugyanis az Urat egy 
fehérkalapos-boás hölgy játsz- 
sza, aki a színlapon, mint 'Te
remtő" van feltüntetve. Már
most a Teremtőnek valóban 
nincs neme, csak a hagyomá
nyos biblia-értelmezésben hím
nemű az Úristen. Viszont akár
hogy is nézzük, a teremtés aktu
sához egy súlyos, mély hang 
kelletik: egy magas női hang 
(szerintem) nem képes vissza
adni a teremtés-dráma súlyát, 
komolyságát. Az, hogy Ádám 
és Éva ebben a rendezésben a 
Teremtő-Hölgy hosszú szok
nyája alól bújnak ki, és hogy a 
Teremtő hangja inkább ironi
kus, mint drámai, megkérdője
lezi a Tragédia tragédia-mivol- 
tát. Lehet, hogy csak pókerpar
tiról van szó a Teremtő és Luci
fer között?

Különben Lucifert igen jól 
játssza Jimmy Chisholm, de 
mint tudjuk, ez hálás szerep. 
Évát a magyar Feuer Yvette ala
kítja, bájosan-lelkesen, bár he
lyenként kissé lelkendezve. Az 
előadáshoz Gordon Dougall 
komponált kísérőzenét. Mint 
hallom, a Merlin azóta Buda
pesten is előadta Az ember tragé
diáját angolul, s a produkció itt 
is széles érdeklődést keltett. 
Szeretném remélni, hogy ez az 
1997-es edinburghi produkció 
(amit Budapesten kívül egyszer 
Dundee-ban is előadtak) csak az 
első lépést jelenti a Madách Im
re nemzetközi elismeréséhez 
vezető úton.

GÖMÖRI GYÖRGY
(Cambridge)
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BOGDAN LÁSZLÓ

Á TIRATO K M Ú Z E U M A
Búcsú Bemberétől

Ágoston Hugónak
tralfamador is tűnik faképnél hagynak érvek 
nők is lányok is voltak sörök és nevetések 
ötös számú vágóhíd vissza nem hozza ének 
most felejtődnek el a lázas hetvenes évek 
herceg ki erre jársz egy pillanatra állj meg! 
herceg ha erre jársz figyelsz egy moccanatra 
herceg hát nem borzasztó szűnünk egy miccenésre 
de azon a kis utcán mi hóbörgünk apáca 
fiatal arcunk tűnik elenyészik az éjben 
bembere is eltűnik férjhezmennek a lányok 
vagy ami mindég rosszabb meg sem ismerjük ókét 
az éveinkbe vagyunk befalazva ó herceg 
utcák kövei közé tűnik fiatal arcunk 
(du musst dein leben ändern borotvagyors szerep) 
figyelj ránk bemberénkre is figyeljél ne mozdulj! 
ezek már idegenek zúgó nyolcvanas évek 
1987. november 5.

Novemberi elégia
"Meglelted hát, hol bevárd öregséged,
a kertet, házat, az utat, a szemközti völgyet.
Irtást nem érő erdőt telepítesz türelmed köré,
hadd tévedjen el benne az idegen tekintet."

(Páll Lajos: Meglelted)

elkopnak a téboly hajdani jelzői 
metaforagörögtüzek
lekönyörgött fehér bugyik sem köröznek immár 
félálmod senkiföldjén
reggelek fényei sem úgy vernek mint akkor
bolyong benned egy hajdani szempár akár az áprilisi nap
csak tudnád mit akar? még mit akarhat?
és nem mentél el még a bardóci temetőbe sem
hogy megkeresd az öregember kopjafáját (ha van)
pedig éjszaka a negyedik emeleti ablakból kitekintve
szántóvető századok mélyén élesíti a kaszát
valid be hazug vagy hazudd hogy nem igaz
valid be hogy nem hazudtál soha hazudd ez se igaz
vallj be mindent úgy se lehet semmit
azok az emlékbeli varjak hadd károgjanak
panaszukat úgyse hallja senki
s azok a lakodalmak az ötvenes évek lakodalmai is
meglesznek valahogy jelenléted nélkül
hisz nagyapád sem volt már jelen a gépházat elhagyta
kapitány a féloldalra dőlő hajót
még egyszer és utoljára a gyárkémény érte is dudált
aztán lebontották minden múlandó
zabáljad kamrában a tortát zabáljad csak
hiányuk penge szemedbe költözik úgyis
ó azok a lakodalmak gyermekkorod menyegzői
hát indulj délre a madarakkal
"éjszaka sokat olvasok és télen délre költözöm "
idézzed eliot versét a puszta ország igen
nincs miért maradni
átokföldje
elkopnak lassan akárha öreg gordonka húrjai szavaid 
összetett mondatokba bújtat az alkalmazkodás 
(s a furcsa hegedúszót is már alig hallani) 
közhelyek szamárbőrébe menekít 
és egyre távolodik az erdővidéki táj

Búcsú Belégiától
az idő kapitánya endrődi szabó ernő 
tétován visszafordul fölötte fehér felhő

ebbe a felhőbe vész elfekszik lassan benne 
égi jéghegyek között foszforeszkál a teste

maul mélán már várja haránt az óceánon 
vetkezik három lány is hátrább omlik egy várrom

egy hangyabolyra omlik nincs ki megállíthatná 
a captain épp most válik méla szellemalakká

míg vetkeznek a lányok az ingek szétrepülnek 
árnyéka zsolozsmázik éveiben eltéved

magukhoz nyúlnak lassan em ő még foszforeszkál 
lámpa ucca huszonnégy a halálnak ministrál

pulzálnak már a csíklók veresre válnak lassan 
és magukra maradnak pornográf virradatban

mert maul mélán megindul a Szertartásnak vége 
fehér lesz minden megint jézus szemefehérje
tétován visszapillant felette sebző felhő 
most költözik a holdra endrődi szabó ernő 
1997. október 18.

a rokonok arca a temetők a föld sebei
egyre távolodnak halott barátaid is
baász imre sütő dani vörös előd
süllyednek az emlékezetben fussál!
tapsolnak is majd néked ha maradsz
esetleg zenével várnak xnrággal
akkorra már a kiáltás végképpen torkodba reked
még egy-két nő is eljön fulladhatsz jelszó-ágyékukba
egy-két haver is eljön isztok és emlékeztek
még egy-két vadászlesen is megjelensz premieren
még egy-két regényed is megjelenik most sem érted?
kopnak reggeli fényeid akár a novemberi nap
barátos és borosnyó között suhanó kocsiból
gondolsz székely telekre már el kellene menni
szembe kellene nézni az elhagyott udvarokkal
amíg még nem késő amíg még el tudod hitetni
hogy nem késtél el sehonnan
amíg még hajt a hiány hiánya amíg még dühöngesz
amíg még féltékeny vagy amíg még sírhatsz
amíg még érzékelheted utolsó szerelmedben az összest
amíg még belédfullad a vers mert férfi közeledik
arca akárha a dobrudzsai föld augusztusban
mikor tombol a napsütés háta mögött félbemaradt csatorna
szemében kérdőjelek dunáról fúj a szél
menekülj! nem érted? menekülj!

szavaid körédgyúlnek 
mozgásodat gátoló kövek

menekülj!
aszályos órákból okádéksárga napokból
az éjszaka aknái a félrumok a kisvárosi rémtörténetek
a szerelem trófeáit mindörökre számontartó
makkászok és tökfilkók közül
szélirányba menj amíg még lehet
amíg még nem késő
amíg még
hiszed hogy rád (csakis rád) vár a megörökítendő világ
amíg még kikívánkozik belőled egy-két üvöltés
hinnéd bércek visszhangozzák
nagykőhavas bucsecs
holott már csupán hörgés
1997 november 7
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MIKÓ ANDRÁS (1978-1997)
Jánk dallamra
Egyszer emberek közé viszlek 
—  magamhoz.

Poros, szürke lesz a város, 
merengő, s m int néha te: kedves. 

(Kolozsvár? Brassó? Budapest?)'

Látod, mondom majd, 
s szavaim nyomokat álmodnak maguk elé, 
pedig tiszta és friss kellene legyen 
a hangjuk, mint a hajnal karma —

Látod, mondom majd halkan, 
ez az az ember, akiben megszülettem.

S mert versben, sajnos: 
ez az, akiben folyton 
meghalok.

Orbán János Dénes

Gyenge Imre szobra

Kapaszkodás
Újra tanulom szívverésem.
Ingem melegét, 
a tömörséget.
Megint.

Nem a táj új: 
a gonddolat gyújt 
frissen magába —  
a megváltást próbálja.
Naponta többször. A  világot.

A  mámorban olykor még találkozom
jegy nélkül utazom,
bár nem lakom mindig bennem.
De ez legalább bizonyos.

Kitörnék, 
de az őszinteség 
e

l
r
i
a
s
z
t

'József Attila

Tehetetlenség
Látod, ez is csak egy hangulat.

Megnevezném, 
s megállók félúton. Távol.
(Egy kéz, igen:' 
fél a bemutatkozástól)

M ert már csak hangulatok vannak, 
íze csupán a szavaknak, 
s mintha élnél: 
világod ők rakják össze, 
nem kérdik maradsz-e, jössz-e, 
íze, a szaga szavaknak —

maguk a szavak: hallgatnak.

Marad a hangulat, látod. 
Névtelenül, félúton. Távol.
(Egy kéz, mely
igen: lemaradt a bemutatkozásról)

S rám szorul, akár egy hurok:
Vers,
melyet megírni nem tudok. 

'Pilinszky: Elég

A nemlétező vers
Nem találkoztam vele, 
nem is szólt.

Nem volt metafora, 
jambus, jelző, 
szójáték-értelmek 
közt villongó —  
megvan: konnotáció —  

ez a pár sor sem 6.

M ert nem találkoztam vele.
S nem is szólt, meg sem írtam.

Töredék
Ahogy én is elbizonytalanodom, 
ahogy te is elbizonytalanodsz 

ez a sor sem ez  a sor.

vagyok, amint te is,
a sorok közt másként megírtan,
ahol bizonytalanságunk
bizonyossága
soronként
felizzik —

—  Tudjuk, nem ezek a sorok.

Fegyelem
Ahogy az est,
az egyre halkuló homály.

Ahogy dermedten, 
ahogy most a táj, 
ahogy csupán majd az ősz, 
ahogy már csak dermedten 
világíthat a tárgyak közt,

akár a vers. A  szavak közt.

Vagy ahogy még néha meglátod mindezt, 
és ahogy már te is,
ahogy már te is csak e tekintet maradsz, 
akár a tárgyak közé dermedt ősz, 
vagy a szavait félve figyelő vers.

És ahogy csupán ez az est.
E lágyan iaijirú.

Babits: Esti kérdés

magammal.
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MIKÓ ANDRÁS

(A lépéseket nem)
Történeteket fogok írni — zsúfolt vonaton ez a legjobb 

időtöltés. Mondjuk, szóljon az unalomról az első, hosszú, 
szerteágazó mondatokban, am elyek valahogy m égis össze
tartoznak.

De írhatnék arról a fáradt katonáról is, ott, az ablaknak 
hajolva. Vagy azokról a fiúkról, akik behúzódtak a csom agos 
fülkébe —  ha jobban figyelek, értem is beszédüket: a katoná
ról mondanak valamit, de inkább arról a vöröses lányról. 
Vagy lehet, rólam

Apró történetek lesznek, nem  hiszem , hogy valaha is be
fejezem őket. A  szavak m egszokásból illeszkednek mondattá, 
sokszor félm ondatok maradnak. A részek sehogyan sem  áll
nak össze, a hangulatuk áporodott, mintha már semmi sem  
mozdulna; szűk tér, mint maga a történet. N em  lehet mozogni 
benne. H a belekezdek valamelyikbe, előre tudom , töredék 
marad.

M eglepetés nem  érhet.

Itt, ebben a zsúfoltságban, csak ennyire futja —  egyszerű  
játék marad m inden történetem  Kitalálok valamit a fáradt 
katonáról, a lányról azt, hogy vöröses, a vonatról, mondjuk, 
azt, hogy zsúfolt.

így  írok.
Olyan ez, mint egy sakkjátszma, ahol a játékosok nem  

érnek a bábokhoz, csupán képzeletben mozdítják a futót, a 
parasztot. A lépéseket nem  beszélik m eg, bíznak abban, csalás 
nem  történik. Ha egy-egy m ozdulatot megtettek, csendesen  
bólintanak: a partneren a sor.

(Addig még)
A hely, akár a történet: szűk téren mozgunk.
Van egy kis fülke a vagon végén, a nagyobb csomagoknak, 

ide húzódunk be, ha nagy a zsúfoltság. Egy rács választja 
ketté, alul is, felül is lehet ülni. Ketten-hárman. Néha egész 
kényelmes.

Beszélgetni itt a legjobb.

Játékkal kezdjük: találjunk ki valamit arról a fáradt kato
náról. Az egységhez tér vissza, pár órája búcsúzott a barátnő
jétől, szőke lány lehetett. Vagy nem, inkább olyan vöröses. De 
talán a lány látni sem  akarta, esetleg férjhez is ment már. Aki 
a legvalószínűbb történetet mondja, elsőként fordulhat a má
sik oldalára, vagy megkaphatja a nagykabátomat párnának.

A politikánál kötünk ki, a vita egyre hevesebb, bár vélem é
nyeink egyeznek. N em  fázunk.

Előre tudjuk, az utolsó félórában úgyis az irodalom lesz a 
téma, mintha sürgetne a végállom ás közelsége: legkésőbb 
Apahidánál már könyvekről fogunk beszélni. Kolozsvárig 
valamit sürgősen m eg kell oldani.

De addig m ég van.
A m unkanélküliségről m ondok valamit, esetleg a kor

mányról, s közben már alakítom mondataimat régi versekről: 
Ady, Babits, Kosztolányi. Itt nem  érhet meglepetés. A legújabb 
kötetekről nem  szólok. Ez a tér m ég nem  felségterület.

ZO LD 0 -  
afcN eltek

Gondosan figyelek arra, az ige nehogy a m egfelelő helyre 
kerüljön, a mondat m eg legyen m inél kuszább, körülm énye
sebb. A szakkönyvekből vett idézeteket nem  jelölöm, és ha 
egy szónak hangzatosabb az idegen megfelelője, felcserélem  
De a jólhangzás nem  követelmény: a szakszerűség a fontos.

(Az ilyesm it újabban diskurzusnak nevezik.)

(Sakk)
N ézdegélek —  nem  is rossz szó, de mintha már olvastam  

volna valahol. Mindenesetre ez talál rám m ost a legjobban.
így, az ablaknak dőlve nézdegélek, mintha legalábbis több 

hely lenne kint, mint ezen a zsúfolt vonaton. Egy lány áll itt 
mellettem, olyan vöröses, ha m egunom  a kinti sötétet, őt 
figyelem , bár lehet, nem  kellene. N agyon hasonlít valakire, 
akire m ost nem  kellene gondolnom . Azt mondta, hagyjuk az 
egészet, talán férjhez is ment már. Rá em lékeztet ez a vöröses 
lány.

Feltűnően türelmetlen, várhatják az állomáson. Egymás 
után gyújtja a cigarettákat, beszélgetni kezd azzal a hosszú
hajú fiúval, majd elhallgat, aztán belekezd megint. N agyon  
hadar, semmit sem  értek.

Az ilyen lányokat m indig várják az állomáson.

Leülni lenne jó, de hely már rég nincs. M ég a csom agos 
fülkében is hárman nyomorognak, párnájuk nagykabát. Ha 
jól odafigyelek, politikáról beszélgetnek, azt hiszem , a m un
kanélküliségről. Egyre hangosabban, bár látszik rajtuk, unják. 
Mintha más témát keresnének, valami érdekfeszítőbbet, de 
m ozdulni nem  tudnak. Talán nem  is kell —  játszanak.

Sakkozni, azt szeretnék most.
Lehet, annak a hosszúhajú fiiinak lenne kedve hozzá: 

lassan, kimérten nyúlni a futóhoz, a paraszthoz, figyelni a 
másik mozdulatait, tenni m ég egy lépést, majd csendesen  
bólintani: a partneren a sor.

De itt, ebben a zsúfoltságban, m indezt csak képzeletben  
lehetne: sem mi sem  m ozdul, ped ig két lépésben, mondjuk, 
már mattot tudnék adni, ebben biztos vagyok.

M eglepetés nem  érhet.

(Akár a történet)
Éjszaka, zsúfolt vonaton.
Ülőhelyem et jópárszor eladták, a folyosón is alig lehet 

állni. A csomagokat betuszkolom  valahová, a fülkét jól m eg
jegyzem: egy hosszúhajú fiú áll előtte. De nem, inkább azt a 
fáradt katonát jegyzem  meg. Vagy a lányt, azt a vörösest.

Hittérítő csoport érkezik, helyet keresnek, cserébe feltáma
dást ígérnek, örök életet. H itegetnek, de ennek is áporodott a 
hangulata, mintha már sem mi sem  m ozdulna itt.

M eglepetés nem  érhet.

Csak történetek segítenek ilyenkor, de, akár a hely, ezek is 
unalmasak. A lány m esélni kezd, de túl aprólékos, a részletek  
közt el-eltéved. Hadar, semmit sem  értek.

Újabb csoport vonul át, már a nagyobb csom agoknak  
fenntartott kis fülkében is hárman nyomorognak. A végállo
más m ég m essze, senki sem  háborog. Ennek ez a rendje. Ha 
m égis vitára kerül sor, az csak hangos vádaskodás, politika. 
Legalább a hangszálak melegedjenek.

Az állomás, mint mindig.
Szagok után tájékozódom, így nem  lehet eltévedni. A büfé, 

az étkezde, az újságosok, a váróterem  A jobboldali pénztárnál 
már ugyanaz a koldus évek óta, a baloldalinál m eg a m érleges 
bácsi áÚ. A harmadik pénztárnál nincs senki, soha nincs nyit
va. Még nem felségterület.

Otthonról idejében indulok, taxit is nehezen találni.
Sietve csomagolok, a sakk az első, am i a táskába kerül.

De előtte m ég m osolygok egy picit.
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LAKATOS MIHÁLY

Trabant. Vadonatúj. Üléshuzattal.
Nimfavölgyi Erikát azon a reg

gelen cserben hagyta az a vacak, 
amit valamikor tíz esztendővel eze
lőtt Széltoló Richárd, jelenlegi élet
társa, ébresztőóraként vásárolt, 
igaz: gyanúsan olcsón, a város köz
kedvelt bolhapiacán. Persze, az is 
lehet, hogy a megbízhatatlan szer
kentyű, mely néhány hónapja az 
összetolt ágyak melletti kisasztalon 
rostokolva időről időre javíthatat
lan rebellisként szegül szembe az 
idő múlásával, ezúttal köteles- 
ségtudóan végigcsörögte az elő
jegyzett néhány másodpercet, 
csakhogy Erika ezt nem hallotta az 
álom vastagon kipámázott tárnái
ban. Végül is nem bánta túlságosan 
ezt a kis malőrt, ugyanis francia iro
dalomból nem állt valami jól a szé
nája, és a tanár aligha fogadta volna 
el indokként az utóbbi időben köré 
sűrűsödött háziasszonyi teendőit. 
Annál is inkább, hogy a jó öreg Mal
herbes harminc évi boldog házas
ság után válófélben volt, ami azzal 
a következménnyel járt, hogy a 
francia irodalom birodalmából 
egyre nagyobb szeleteket hasítot
tak ki a szennyes ruhák és a mosat- 
lan edények barbár hordái. Mal
herbes professzor úrnak különben 
sem volt szokása tanítványai ma- 

ánélete felől érdeklődni. Azon 
onzervatív, régivágású tanárok 

közül való volt, akik számára a 
hallgató két előadás vagy szeminá
rium között előhívatlan filmte
kercsként létezik és csak az óra teszi 
őt újra meg újra láthatóvá. Ahallga- 
tók nem voltak ennyire hűvösen ta
pintatosak. Előszeretettel rebes
gették bizonyos körökben, hogy a 
francia anyanyelvű professzor ma
gánélete egy olyan angol kert, 
amelyből két évtizede keresi a ki
utat, miközben két fiának, ki tudja 
hol és mikor, nyomát vesztette. Ál
lítólag a kisebbikről tudni vélte, 
hogy valahol az ő szülővárosa, 
Lyon környékén él és autókereske
déssel foglalkozik a helyi hatósá
gok nem túl nagy örömére, a 
nagyobbik hollétén^ azonban évek 
óta nincs tudomása. Sem neki, sem 
a rendőrségnek. Nem mintha be
vonta volna őket a nyomozásba, is
ten őrizz, a jó hírét ennél sokkal 
többre becsülte. Sőt, azt is csak a 
közvélemény feltételezte joggal, 
hogy valamiféle nyomozás folyik, 
hiszen egy józan gondolkodású 
apának nyomoznia kell eltűnt fiai 
után. Most, hogy az eleddig csön
des, a tényeket hallgatag beletörő
déssel viselő felesége is megker- 
gült, Malherbes kelletlenül járt be 
az előadásaira, mintha szégyellené 
azt a fájdalmat, melynek elviselésé
re ez a "kibaszott élet" (ezt a privát 
szókapcsolatot csak meghitt barát
ja, Németh professzor előtt engedte 
meg magának, egyébként a nyilvá
nosság előtt a "lét" szinonimával 
helyettesítette) kötelezte.

Erika, az ébresztőóra és a mély 
álom cinkossága révén, élvezte te
hát az időn kívüliségből fakadó elő

nyöket és csak akkor tért vissza a 
jelenbe, amikor a nyálától nedves 
párna hideg foltja magához térítet
te. Áááh... basszuskulcs, riadt fel 
szokatlanul éberen és frissen, majd 
visszahanyatlott a meleg ágynemű
be. Richárd ekkor már ismeretlen 
útjait rótta valahol a nagyvárosi la
birintusban, és Erika tudta, hogy 
nem lesz kérdőrevonás az elma
radt vizsga miatt. Ez némileg meg
nyugtatta. Kisiskolás korában sem 
a nagy ritkán becsúszott rossz osz
tályzat rémisztette el, hanem az en
nél jóval kegyetlenebb következ
mény: az apai nadrágszíj. A fiút 
egyáltalán nem érdekelték jó tíz év
vel fiatalabb barátnője iskolai 
ügyei, és általában egy evés közben 
teli szájjal eldünnyögött "ühüm" 
vagy "klassz" volt minden, amivel 
reagált a számára teljesen ismeret
len és idegen problémák feltárásá
ra. Most mit mondjak?! Oldd meg 
te, ahogy tudod, nekem fingom 
sincs hozzá...!, reccsent idegesen a 
lányra, ha az az első "klassz"-on túli 
területekre merészkedett a lehetsé
ges vélemények birodalmában. Pe
dig Richárd igazságtalan volt, 
amikor gyakorta cudarul viselke
dett Erikával. Többszörösen is igaz- 
ságtalan. Erikát szép lánynak 
tartották az ismerősei, annak elle
nére, hogy fülei nagyobbak, lábszá
rai pedig rövidebbek voltak az 
átlagosnál. Az a nőtípus volt, aki
hez ösztönösen vonzódnak a férfi
ak. Akiben megvan az, amit ma
napság szexepilnek nevez, hajda
nán nőies bájnak mondott a meg
művelt köznyelv. Richárd ehhez 
képest... nos, az a férfi volt, aki lát
tán a kívülállók elismerően csóvál
ják a fejük. Milyen gazdag lehet ez 
lelkiekben, ha egy ilyen klassz csaj 
megindul vele az oldalán! A haja 
mintegy öt éve búcsú nélkül állt 
odébb a feje tetejéről, amiért Ri
chárd kecses művészszakállal pró
bálta vigasztalni magát és sűrűn 
váltogatott barátnőit. Sőt, divatos 
fülbevalót is hordott a bal fülében, 
anélkül hogy ezzel különösebben 
megnyerő külsőre tett volna szert. 
Hogy miből él, azt szemérmesen 
titkolta Erika előtt, akárcsak "előző 
életének" részleteit.

Egy esős napon csatlakozott a 
lányhoz, akit a hajnali kocogás köz
ben rátörő zápor sodort pánikba. A 
heves szélcsapások pillanatokon 
belül bőrig áztatták a külvárosi ut
cán, ahol a kertes házak közt a fede
zék leghalványabb reménye sem 
mutatkozott. Ekkor lépett mellé Ri
chárd (hogy honnan és miért épp 
akkor, arra máig nem derült fény) 
és nagy fekete ernyőjével védelmet 
nyújtott a lánynak a vizes szél csí
pős ostorcsapásai ellen. Erika hálás 
volt ezért — és talán a mostoha kö
rülmények összjátéka folytán is —, 
ez a hálaérzet szükségszerűen szé
lesedett újabb, magasabbrendű ér
zelemmé. Hogy hívnak?, kérdezte 
a férfi néhány lépés után, és Erika 
megmondta. Nem jó, sokkal jobban

illik rád a nimfa név, s mivel ebben 
a völgyben találtam rád, legyen a te 
neved Nimfavölgyi Erika. A lány 
nevetve simította hátra hosszú, 
nedves fürtjeit és visszakérdezett. 
Milyen Richárd? Hát nem látszik?, 
mosolygott a férfi és megemelte az 
ernyőjét. Széltoló Richárd. Egy hét 
múlva összeköltöztek. Pontosab
ban Richárd odaköltözött abba a 
kis garzonlakásba, melyet a lány 
tehetős szülei vásároltak Erikának, 
hogy legyen hol meghúznia magát 
az egyetemi évek alatt. Hogy hol élt 
korábban, azt Erika nem tudta, de 
később egyre inkább úgy érezte, 
hogy most már az ő nyakán. A lány 
szülei nem tudtak a férfi létezésé
ről. Erika minden látogatásuk előtt 
gondosan Richárd kezébe nyomta 
a bőröndöt, mely azt a néhány sze
mélyes holmit tartalmazta, mellyel 
kapcsolatuk kezdetén a lakásba ér
kezett. Mi vagyok én, koszos bugyi, 
hogy dugdosol?! mondta egyszer 
(inkább megjátszott felháborodás
sal a férfi), de azért eltűnt arra a 
néhány napra és telefonon sem ke
reste a lányt. Erikát ilyenkor torok
szorító érzés kínozta, ha a fürdőbeli 
fogasra nézett, melyen más napo
kon Richárd köpenye szokott lógni. 
Nem tudta eldönteni, hogy a meg
szokás érezteti-e vele a férfi hiá
nyát, vagy még mindig szerelmes 
belé. Józan perceiben, egy-egy na
gyobb veszekedés után belátta, 
hogy egyre kevesebb oka van rá, 
hogy szeresse, ám ha egy napig 
nem látta, már hiányzott neki. Így 
van rendjén, nyugtatgatta magát. 
Ha valaki nincs itt, akkor szükség
szerűen hiányzik. Ezt meg lehet 
szokni. De az a tudat, hogy nem 
feltétlenül kell elviselnie ezt a hi
ányt, elerőtlenítette a döntés pilla
natában. Pedig már az első késő esti 
randevún figyelmeztető jelt kapott 
arra nézvést, hogy mire számíthat a 
továbbiakban. Richárd ugyanis va
csorázni hívta (igaz: egy nem túl 
drága étterembe), de a számla be
nyújtásakor nem tudott fizetni. 
Nincs nálad valami pénz? Majd 
megadom — hangzott el az azóta 
követhetetlen mennyiségűvé növe
kedett ígéretek közül az első. Az 
eset kínosan érintette, de fizetett. 
Sőt, még ő vigasztalta a férfit (baná
lisnak minősítve az esetet), aki - és 
erre utólag figyelt fel — semmiféle 
lelkiismeret-furdalást nem muta
tott. Aztán másnap egy csokor vi
rág. A virágillat meg a szerelmi 
mámor együttes keveréke gyógy
szernek nem minősülő csodaszer
ként tüntette el lelkivilágából a kis 
pattanást. Átmenetileg. Mert a Ri
chárd okozta sebek rendszeresen 
kezdtek megjelenni és egyre immu
nisabbakká váltak a csodaszerre. 
Mikor mutatsz be a szüleidnek, 
próbált fényt deríteni a férfi családi 
hátterére, mely bizonyára több ma 
gyarázattal szolgált volna' jelenlegi 
énjének furcsaságaira. Amikor te! 
— vágott vissza a másik magabiz
tosan, tudván, hogy ezzel Erika ke

zéből egy jó időre kiütötte a fegy
vert. Mert azt már régen felfedezte, 
hogy amitől a lány a leginkább ódz
kodik, az az, hogy "hivtalosarí1’ is 
vállalja őt a család előtt. Az ágyban 
jó vagyok, mint szegény ember is, 
de a család fintorogna, ha meglát
na, mi? A lány belevörösödve tilta
kozott, annál is inkább, hogy 
Richárdnak igaza volt. Az ágyban 
Richárd káprázatosnak bizonyult. 
Kisujjában és egyéb testrészeiben 
volt a szerelem mindazon művé
szete, mely a Káma Szutrából és az 
ESZO-ból együttesen elsajátítható, 
és olyan szakértelemmel kalauzol
ta Erikát a gyönyör labirintusában, 
amilyennel a lány korábbi kapcso
lataiban nem találkozott Amit Ri- 
chárdtól tanult, az nemcsak addigi 
tapasztalatát, de a képzeletét is 
messze felülmúlta. És ott, ahol 
ilyen alkalmakkor járt, már csak ne
vetséges apróságoknak tűntek a ki
fizetetlen  szám lák, a gyakori 
kimaradások, a férfi örökös pénz
éhsége, minősíthetetlen társaság
beli viselkedése és az az ezernyi 
idegesítő rigolya, mely napirenden 
megkeserítette az együttélést, lehe
tetlenné tette a hosszú távú tervez- 
getést. Pedig Erikának mindennél 
inkább szüksége lett volna ez utób
bira, hiszen utolsó előtti egyetemi 
évét taposta, s míg karrierje úgy- 
ahogy biztosítottnak látszott (rit
kán zárta jeles alatt a féléveit), 
magánéletét a káosz uralta.

Ekkor történt, hogy a lány az 
egyik hazaruccanásából egy vado
natúj Trabanttal tért vissza, melyet 
a szüleitől kapott születésnapjára.

Hm. Csinos kis jószág — járta 
körül Richárd. És megy is? Még 
kérded? Négyütem ű, mondta 
büszkén Erika és összeszorult a szí
ve, amikor a férfi belerúgott a vado
natúj gumikba, hogy lássa: meg- 
felelő-e bennük a nyomás. Emeld 
csak fel a motorháztetőt! Mindent 
közelről megszaglászott, minden 
zsinórt megrángatott. Kár hozzá
nyúlni, apám a tegnap szervízelte. 
Félted, nevetett csúfolódva a férfi, 
és csakazértis levette a gyertyák gu
misapkáit. Tudod mennyi pénzt ér
ne ez Nyugaton? Úgy elvinnék, 
mint a cukrot. Hobbyautónak. Na, 
avassuk fel! Vigyél egy kört! Mi a 
fene, csipkelődött, báránybőr ülés
huzat... Ja, pirult el Erika. Volt egy 
kedvenc kisbárányom, a nagyi tar
totta még gyerekkoromban. Két fe
kete pötty volt a hátán. Aztán 
húsvétra levágták. Sokat sírtam. 
Most az van az én ülésemen. Furcsa 
mód, az autó lett Erika fő ellenállási 
bázisa. Ha nem bírta már a lakás
ban a légkört, a Trabant jelentette a 
menedéket. Oda bújt el sími, azt 
babusgatta, ha Richárdtól undoro
dott, vele száguldott a városon kí
vülre, ha dühbe jött, és soha, e- 
gyatler. egyszer sem hagyta, hogy a 
férfi nélküle vezesse. De az volt a 
legkülönösebb az egészben, hogy 
Richárd maga is vetélytársat kez
dett látni benne. Erről nem beszélt 
senkinek, hiszen menten kiröhög
ték volna, ha bejelenti, hogy félté
keny egy Trabantra, de valójában 
ez volt a helyzet. Egy alkalommal 
bele is rúgott, amikor sehogy sem
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tudta előcsalogatni a benne zokogó 
Erikát, de rajtavesztett. A lány zo
kogását mintha pengével metszet
ték volna el. Fordult a kulcs az 
önindítóban, és mire Richárd 
prüszkölve-köhögve kievickélt a 
füstfelhőből, már eltűnt a szemha
tárról.

Az, hogy — némileg önhibáján 
kívül is —, elúszott a mai vizsga, 
Erikát, ce qu'il est intéressant!, cso
dálatos megnyugvással töltötte el. 
Sokat időzött a fürdőben, csak úgy 
kényelmesen, meztelenül, kéjesen 
vakarózva, hangosakat ásítva. Így 
meglehetősen kellemetlenül érin
tette a hirtelen felberregő csengő. Ki 
a franc lehet ilyenkor?! Richárd 
csak a késő délutáni órákban szo
kott hazavetődni, a szomszédokat 
jóformán nem is ismeri. Arra nem 
is mert gondolni, hogy esetleg a 
szülei érkeztek meg, ők mindig ér
tesítik a jövetelükről, nem kockáz
tatják a hosszú utat. Bárki is az, úgy 
döntött, hogy gyorsan lapátra teszi. 
Magára kanyarította fürdőköpe
nyét, és csak úgy kócosán, rende
zetlenül, ajtót nyitott. Malherbes 
állt a küszöbön.

Malherbes-nek nem voltak ked
venc hallgatói, s ha voltak is, olyan 
jól titkolta, hogy maguk az érintet
tek sem tudtak róla. Igaz, a jeles 
diákokkal mindig igen nagy tiszte
lettel beszélt, de egyiküket sem en
gedte túl közel magához. Arról 
pedig, hogy ő kezdeményezzen, 
szó sem lehetett. Absolument non. 
Ha némelyikük átmenetileg úgy 
érezte is, hogy a professzori kegy 
egyébként hűvös fénye melegeb
ben sugárzik rá, mint a többiekre, 
utólag kénytelen volt rádöbbenni, 
hogy csak a híres francia udvarias
ság keltette "délibáb"-ról van szó, 
mely minden kívülállónak megje
lenik és minden kívülállónak szer
tefoszlik, ha közeledni próbál. Az 
egyetlen dolog, amivel hatni lehe
tett Malherbes-re, az a múlt századi 
francia irodalom beható ismerete 
volt. Ergo: csak nagyon kevesen ha
tottak rá. Ha mégis, az abból derült 
ki, hogy udvariasan átváltott az il
lető anyanyelvére és, bár az itt töl
tött tíz év alatt kitűnően megtanult 
magyarul, elfogódottságában ala
posan összekavarta a nyelvtani 
szerkezeteket. Ez csak az őt hallga
tó hallgatót érintette kínosan, mivel 
a szimbolista poétika legkomo
lyabb problémái sem bizonyultak 
elegendően komolynak ahhoz, 
hogy a tettre kész nevetőizmokat 
sikeresen megzabolázzák.

Malherbes úgy ment el a fotelig, 
mintha leheletfinom ságú kris
tálykészletek közt kellene egyensú
lyoznia, karjai közt egy hűtő- 
szekrénnyel, mellyel végül kényte
len leülni, nem találván meg szá
mára a megfelelő helyet. Erika egy 
pillanatra elnézést kért és a fürdő
szobába ment. Hogy miért, azt ő 
maga sem tudta, mindenesetre a tü
körbe pillantott, téblábolt jobbra- 
balra egy ideig, majd hirtelen 
ötlettől vezérelve meghúzta a vécé 
kallantyúját. Amikor ismét megje
lent a szobában, még hallatszott a 
háta mögül a tartály nörgése. Értel
metlenül ledöfött mén a csatatéren.

HELIKON

Ez az intim aktusra utaló hangfosz
lány még inkább megzavarta őket, 
hiszen olyan oldaláról mutatta meg 
Erikát, mely az előadásokon Mal
herbes számára mindig rejtve ma
radt Elnézést, mondta Erika, mint 
biológiai lény teljesen fölöslegesen. 
Elnézést, mondta Malherbes. Az 
egyidejűségek nevettető megnyil
vánulása. Nem akartalak zavarni, 
hoztam magának valamit. Nem za
var, ez a nyavalyás vekker a hibás 
mindenért. Malherbes értetlenül 
bámult rá. Erika nem tudta, hogy a 
túl bizalmas "nyavalyás" zavarja-e 
vagy nem érti a "vekkert". Elrom
lott az ébresztőóra. Le réveit Mal
herbes arca felderült. Ah, le réveil! 
Ezért nem tudtam vizsgázni. Ah, 
értem. Vártam magára, nem tud
tam, mi a baj. Nem csörgött az óra. 
Elaludtam. Aucun probleme. Un 
café? A felesége reggel mindig előt
te kelt. Mire ő végzett a fürdőszobá
ban, már az asztalon volt a kávé, a 
cigaretta, az öngyújtó és a hamuzó. 
Még elpanaszolta a rá váró nap ne
hézségeit. A felesége meghallgatta. 
Úgy tűnt, szívesen teszi. Bár ma

már... Meg aztán volt ideje rá. Az 
első tanítványa csak tíz óra körül 
szokott megérkezni. Mostanában, 
Nyelvvizsga Havában, pontosan 
jönnek. Késés nincs. Fél órával ko
rábban kelt, hogy a kávét lefőzze. 
Nemcsak vizsganapokon, de o- 
lyankor főleg. Azért bólintott és 
ösztönösen a zsebéhez nyúlt. Igaz, 
a kisasztalon hamuzót látott, de 
egy hallgatótól nem fogadhat el ci
garettát. Megnyugodva érezte, 
hogy a doboz ott lapul a zsebében. 
Szóval, azt akarom mondani, szólt 
Erika után, aki menekülésszerűen a 
konyhába távozott, hogy egy fon
tos, nagyon fontos ügyedben jöt
tem. Kikapcsolta az aktatáskáját és 
idegesen kutatni kezdett az iratok 
között. Szeme a másik fotel előtt 
heverő papucsokra tévedt, s nem

tudni miért, hirtelen csalódást ér
zett. A matatást is abbahagyta. A 
papucsok túl nagyok voltak. Mer- 
de, merde. Egy hete figyeli magán 
a jelenséget Az első hónapban a 
bánatával volt elfoglalva, a veszte
séget mérte fel és összegezte. Aztán 
egyre inkább arra lett figyelmes, 
hogy a nőket, fiatalokat, idősebbe
ket egyaránt, mint lehetséges élet
társakat szemlélgeti. Hogy milyen 
a mosolyuk, a járásuk, a hangjuk, a 
viselkedésük. Sőt, mon dieu!, hogy 
milyenek lehetnek az ágyban! Volt 
amikor elszégyellte magát, de a leg
többször ez eszébe sem jutott. In
kább valamiféle általános félté
kenység szállta meg minden férfi 
iránt, akinek az oldalán nőt látott. 
Barmok, barmok mind. Nem érzik, 
hogy mi vár rájuk, eltompult agyú 
hülyék. Hogy ennek ellenére mégis 
miért féltékeny, azon nem gondol
kozott.

Erika, maga férjnél van?, 
csusszant ki a száján váratlanul, s 
ahelyett, hogy zavarba jött volna, 
megnyugodott. Nem baj, így a jó. 
Csak rámenősen. Most már elhang
zott a kérdés, a labda a másik térfe
lén van. Nem, nem. Ugyan dehogy. 
Csak azért kérdezem, mert látom itt 
a papucsokat... Ó, értem. Richárd 
csak a barátom. Ah, szóval Risár'! 
Je comprends. A nagyobbik fiamat 
is így hívják. Ó, értem, nyugodott 
meg Erika. Ha a professzor a csa
ládját emlegeti, nem lehet baj. Ak
kor nincs semmi hátsó szándék, 
semmi tisztességtelen gondolat. A 
család az szent dolog. Egészen 
megkönnyebbülve ereszkedett le a 
másik fotelba.

Malherbes-re is jó hatással volt 
a lány megnyugvása. A kráter szé
léről idejében visszahőkölő termé
szettudós. Hogy micsoda hülye 
vagyok, ma parole, micsoda hü
lye!? Hiszen ez még gyerek! Ha rá
állna is, el kellene utasítanom. C'est 
une enfante! Mit szólna a családom, 
mit szólnának a kollégáim?! De az 
a fürdőköpeny... Az a selymes ta
pintású fürdőköpeny... Un mo
ment, miért is vagyok én itt? Ah, 
oui. Bien sur. De vajon tényleg ezért 
jöttem? Ezért vagy azért? Akkor jött 
rá, hogy a lány percek óta várako
zóan figyeli, és a hosszú hallgatás 
felkeltheti a gyanakvását. Erika, én 
tulajdonképpen azért jöttem... Tá
voli, de mégis jól hallható sípolás 
szakította félbe. A kávé, elnézést. 
Azonnal itt vagyok. Elbizonytala
nodott. Kár, hogy a presszó újabb 
lehetőséget villantott fel. Ezért 
vagy azért? That is the question. Ha 
kijátssza az aduját, többé nem 
mondhatja, hogy másért jött. Vagy 
mégis? Hogy: még lenne egy problé
mám?! Vajon olyan lány Érika? 
Gyorsan körülnézett. Egy meztelen 
fotót vagy szexlapokat keresett. 
Vagy legalábbis üres üvegeket, el
nyomott cigarettacsikkeket. Az al
kohol az fontos lenne. Az még 
segíthetne. Attól általában köny- 
nyelműbbekké válnak a nők. És ha 
már túllennének rajta, mondhatna 
akármit. Az ő érdeke is az lenne, 
hogy hallgasson, hogy eltussolja. 
Vagy ki tudja: hogy folytassa... Eri
ka visszaérkezett a kávéscsészék

kel, de alkoholt nem hozott. Úgy 
gondoltam, hogy ősszel pótvizsgá
ra jelentkezem. Miféle pótvizsgára? 
Ah, értem. Jó. Mais non, mais non! 
Azt nem lehet. És hirtelen elmoso
lyodott. A lányban meghűlt a vér. 
Mi az, hogy nem lehet?! Ez azt je
lenti, hogy félévismétlő? Szentis
ten, mit szólnak majd a szülei?! De 
hiszen ez lehetetlen!! Mit akar tőle 
az öreg?! És miért mosolyog ilyen 
kéjesen?! Felindultságában akarat
lanul is megnedvesedett a szeme, 
de a szemközti zavaró mosoly fél
úton megállította sírásra görbülő 
száját. így született meg ez a szánal
masan ártatlan, ellágyítóan kislá- 
nyos arckifejezés, mely Malher- 
bes-et egy csapásra kijózanította. A 
kiskutya felemelt lábai elől megszé
gyenül ten visszakozó komondor. 
Pedig néhány másodperce még 
tisztában volt azzal, hogy nyerő 
helyzetben van, hogy egy-két sza
vába kerül, és Érika az ölébe hull. 
De ez az arc, ez a tekintet elég volt 
ahhoz, hogy az igazi Malherbes 
visszatérjen. Vagy meghátráljon? 
Ki tudja? Te nem hagytad ki a vizs
gát, én neked adok egy jegyet, ha
darta, én neked hoztam egy aján
latot. Arról van szó, hogy ösztöndí
jat küldtek Lyonból. A szülőváro
som. Egy fő. És én tudom, hogy te 
vagy a legjobb. La meilleure. El kell 
menned jövőre. Egy akadémiai év. 
Erika kezében remegett a papír. 
Külföldre. Egy évig. Szentisten, ezt 
nem lehet elhinni. Finom ez a kávé. 
Milyen fajtából főzhette?

Richárd hallani sem akart a do
logról. Mit képzelsz? Félig-meddig 
a feleségem vagy, s most akarsz le
kopni? Nem vagyok féltékeny, de 
egy év hosszú idő. S éppen most, 
amikor úgy néz ki, hogy bejön a 
nagy üzlet. Miféle nagy üzlet? Az 
nem a te dolgod! Jobb, ha te ebből 
kimaradsz. A lényeg az, hogy meg
változna az életünk. Dolgoznod 
sem kellene, az a rohadt diploma 
úgy se sokat ér. De értsd meg, hogy 
dolgozni akarok! Eddig te tartottál 
el engem. Azt hiszed, hogy ez nem 
fájt nekem?! Mégis elfogadtam. Mit 
tehettem volna? Úgy gondoltam, 
egy nap majd fordul a kocka, és 
akkor visszaszolgálom. Kamatos
tól. Ne hidd, hogy csak úgy lelép
hetsz, és én az adósod maradok. 
Nem, nem. Én ragaszkodom a füg
getlenségemhez. Engem ne köte
lezzen le senki! Nem hagyhatom 
cserben Malherbes-et! Olyan ren
des volt, hogy jelest írt be, pedig ott 
sem voltam a vizsgán. H ogy
hogy?! Személyesen hozta el a pa
pírokat ma délelőtt. Richárd ide
gesen nézett körül. Itt járt Malher
bes? És mit mondott? Azt, hogy en
gem akar küldeni. Csak ennyit? 
Egyebet nem? Mégis mire gon
dolsz? Egy vén trotty, akinek már 
nagy fiai vannak. Az egyiket úgy 
hívják, mint téged. Vagyis nem: "Ri- 
sár"'-nak. Ezt ő mondta? Hát per
sze. Csak nem vagy féltékeny rá? A 
fiára? Nem, az öregre. A fiát nem is 
ismerem. Ne űzd az eszed, mióta 
ismersz ennyire féltékenynek?! Hát 
ha azt vesszük, hogy a legutóbbi 
buliból is szó nélkül eltűntél... Na- 

folytatás a 12. oldalon

11



és Richárd megnyugodott. A hall
atás beleegyezés. De mibe? Július 
özepén Erika hazautazott Mint 

mondta, nem maradhat tovább, 
mert a szülei már így is gyanaksza
nak. Majd örülni fognak, mondta 
Richárd. Csak jöjjön el a pillanat. A 
férfit a lakásban hagyta, a legszigo
rúbb titoktartás mellett, de az autó 
kulcsait magával vitte. Túlságosan 
a szívéhez nőtt ahhoz, hogy Ri- 
chárdra bízza. Végül is az övé volt, 
az ő tulajdona, vadonatúj és fényes. 
Ha egymás közt voltak, Barinak be
cézte. Richárd előtt szégyellte vol
na. A szünidő alatt sűrűn leve
leztek. Erika néha telefonált is, ha 
egyedül volt, de Richárdnak meg
tiltotta, hogy keresse őt telefonon. A 
férfi minden alkalommal említést 
tett a nagy üzletről, mely őszre vár
hatóan megnyitja számára a pénz 
ezidáig hozzáférhetetlenül lezárt 
csatornáit. Csak egy kis tőkére len
ne szükség. Pénzünk nemléte miatt 
sok jó vásár elmarad, mondta Eri
ka. Ne népi bölcsességekkel traktál- 
ja őt, válaszolta Richárd, hanem 
próbáljon az apjánál puhatolózni, 
nem lenne-e hajlandó kölcsönadni 
egy nem túl nagy összeget. Nem. 
Ezt ne is kérd! Apámat hagyd ki a 
játszmából! Ne az ő bőrén akarj ér
vényesülni! Itt most nem az ő bőré
ről, hanem az enyémről van szó! 
Akkor sem tehetek semmit. Csa
lódtam benned, Erika. Azt lüttem, 
te más vagy, de te sem vagy más. 
Ne mondd ezt, Richárd, hiszen tu
dod jól, hogy szeretlek! A bárányo
dat is szeretted, mégis üléshuzat 
lett a bőréből. Erika elsírta magát és

lecsapta a kagylót. Attól a naptól 
kezdve Richárd nem vette föl a te
lefont és levelet sem írt. Erika tudta, 
hogy büszkeségében sértette meg 
és lelkiismeret-furdalás kínozta. 
Engesztelésül a legnagyobb áldo
zatot hozta meg érte: elküldte neki 
a Trabant kulcsait egy hosszú levél
lel. Válasz ekkor sem érkezett.

Szeptember végén, amikor a 
pályaudvaron a látogatására érke
ző szüleit megpillantotta, Erika szí
ve elszorult. Az otthoni arcok 
látványa, a jólismert ruhák jólis
mert illata felkavarta. Ouzóba do
bott jégkocka. Elutazása előtt ke
reste Richárdot, de a lakás üres volt. 
Nem költözött el, mert a papucsok 
ott hevertek rendes helyükön, a fo
tel előtt. Az autó is a helyén volt, bár 
a kulcsokat nem találta a fiókban. 
Malherbes, aki még mindig egye
dül élt, és akit még utoljára felhívott 
telefonon, felajánlotta, hogy kikísé
ri az állomásra, de Erika elhárította. 
Merd, merd pour tout, mondta a 
telefonba és valóban meghatódott.

Nem sikerült tiszta lappal in
dulnia. Új lapot kezdett, de az előző 
foltjai átderengtek a mostanira. 
Azért jó volt. Voltak pillanatok, 
amikor határozottan jól érezte ma
gát Azt hitte, a távolság megvál
toztatja. Hogy a távlat új szem
pontokat ad. Adott is. De az újak 
fölöttébb törékenynek bizonyultak. 
Egy-egy szóváltás, egy-egy külö
nösen kemény replika, és máris 
visszavedlettek a régiekké. Azért 
szerette Richárdot, tudta, hogy 
nem lenne könnyű megbarátkozni 
a gondolattal, hogy végérvényesen

elveszítette. Ezért roppant meg
örült, amikor a szülei érkezése előt
ti napon váratlanul levelet kapott, 
és a borítékon felismerte a férfi ku
sza írását. Az üzlet beindult, min
den rendben lesz. Csók, Richárd. 
Erika nevetve vágta hanyatt magát 
a pamlagon. Szóval mégis sikerült. 
És éppen akkor, amikor teljesen fe
ketének látta a jövőt. Hát mégsem 
kellett csalódnia benne, jó érzékkel 
választotta ki ezt a férfit. Csak egy
Ínllanatra suhant át az aggodalom 
elhője a lelkén. Amikor a szüleire 

gondolt Hogy mit mondjon nekik. 
Hogy mondhat-e egyáltalán vala
mit.

A Gadagne-palota környékén 
sétálgatva úgy döntött, hogy még
iscsak megemlíti nekik, ha csak fu
tólag is, hogy a nevével legalább 
barátkozzanak. A pillanat is megfe
lelőnek tűnt, hiszen a sok új látniva
ló, élmény hatása alatt kevésbé 
fogja sokkolni őket, hogy a lányuk
nak már egy éve barátja van. Éppen 
szólni készült, amikor meglepeté
sében felsikoltott. Apa, nicsak! Egy 
Trabant!, örvendezett. Egy francia 
rendszámú Trabant! Éppen olyan, 
mint az enyém! Nevetve szaladt 
közelebb, hogy megsimogassa a 
többitől teljesen elütő jószágot. 

Aztán megdermedt.
Amikor az apja odaérkezett és a 

vállára tette a kezét, Erika arcán két 
könnycsepp szánkázott le.

A Trabant valóban olyan volt, 
mint az övé.

Vadonatúj, báránybőr üléshu
zattal, az üléshuzaton két fekete 
pöttyel.

> » »  folytatás a 11. oldalról
ná, csak nem hallgatom azt a sok 
nagyképű bölcsész-okoskodást?!
Én már kinőttem ebből. Nicsak, 
máskor meg ideges vagy, ha a koro
dat emlegetik. Egy életre megundo
rodtam az egyetemi szarkeveréstől.
A fizikától is, a metafizikától is. Vol
tál te egyáltalán egyetemista? Nem 
fontos, a lényeget hallottad. De 
mégis, kíváncsi lennék. Megegyez
tünk, hogy csak az számít, ami van.
Ami volt, az érdektelen. Nem fur
csa, hogy együtt élünk és nem tu
dunk egymásról semmit?! Szeret
lek, ennyi az egész. És azi akarom, 
hogy jó legyen. Mindkettőnknek.
Ha ez nem elég neked, van más 
megoldás is. Persze. Szétmegyünk.
Te északnak, én délnek. És ha azt 
mondom: nem is rossz ötlet?
Mondd. Nem erőltetek semmit.
Nem olyan könnyű mondani. Szó
val mégis elmész? Azt hiszem. Te
hát én egyáltalán nem számítok.
Ezt nem mondtam. Figyelj, ösztön
díjról van szó. Pénzről. Amit lehet, 
majd megspórolok belőle. Ez csak 
ürügy. Ha bejön az üzlet, akkor azt 
odaadhatod az első kéregetőnek.
Ha bejön. Nem bízol bennem? Ezt 
nem mondtam. Akkor maradj itt
hon. Meg sem próbálsz megérteni.
Értem én jól az egészet: el akarsz 
menni Lyonba, mert viszket a fene
ked. Te is eljöhetsz. El, de akkor már 
nem érted. Már más nő lesz a kor 
csimban. Fenyegetsz? Tudod jól, 
hogy nem vagyok ijedős fajta. Nem 
fenyegetlek. Csak azt mondom: ne 
menj el. Ez ultimátum?!

Többé nem esett szó a dologról,

HEVESI ZOLTÁN ISTVÁN
Sebezhető műfaj
(Fagyöngy '96. Kortárs romániai magyar 

költők — Ablak Kiadó, Székelyudvarhely, 
1996)

Mottó: "Mikor a boltban limonádét vettem, 
meghökkentett, hogy a csokoládéspult éppen a 
szappan és hasonlók mellett van. Apa elmagya
rázta, hogy ez egy vegyes árukat tartó bolt, ami 
állítólag korát megelőzően praktikus ötlet, bár 
megengedte, hogy a bútorfényező a hűtőládában 
valószínűleg tévedés lesz."

(Michal Viewegh: Varázsos évek pórázon)
A vegyesboltok idegesítően praktikusak. Az 

embernek nem kell mást tennie, mint hogy be
megy egy ilyen üzletbe, és néhány perc alatt 
átfutja az összes polcot, megveszi mindazt, ami
re szüksége van.

Rengeteg időt takarít meg vele. Közben per
sze nem veszi észre, hogy jól bevásárolt

No nem, nem hamisítványt vett. A védjegy 
(melyiken milyen, de a lényeg, hogy valami
lyen) minden árun rajta van. (Mondjuk, hogy 
ideális vegyesbolttal van dolgunk.)

Akkor meg mi a baj?
Tulajdonképpen semmi. A hagyományos 

vásárló észre sem veszi, hogy meglopták. Ő 
megkapta azt, amire vágyott X termék o n to -  
l ó g i a i l a g  r e d u k á lt ,  de a gyakorlatiasság 
felől nézve teljesen ép variánsát.

Márpedig egy vécékefe esetében (bocsánat) 
semmi egyébre nincs szükségünk, mint hogy 
otthon jól lehessen használni.

Persze mindig is voltak igényes, akadékos
kodó vásárlók. Ok azt állítják, hogy egy áru 
környezetet teremt magának és ezzel a környe
zettel együtt az, ami, hogy egy tárgy mindig
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több önmagánál (ezen mások röhögnek, illetve 
olyanok is akadnak, akik azt sem értik, miről 
van szó). De az akadékoskodók kitartanak 
amellett, hogy minden árunak megvan a maga 
tere, és a vegyesbolt, egymás mellé téve az olyan 
tárgyakat, amelyek csak metonímikusan kap
csolódnak egymáshoz (értsd vécékefe és bab- 
konzerv), és nem metaforikusán, éppen ezt a 
teret, ezt az anyagiságon túlit szünteti meg.

Persze időnként az igényes vásárló is siet, és 
ilyenkor betér a vegyesboltba. Ám nem adja fel 
esztétikai elveit: ha csak teheti, a szaküzletet 
választja legközelebb.

Azt mondhatnánk, egy antológiáról könnyű 
kritikát (értsd: bíráló kritikát) írni: az antológia 
nagyon sebezhető műfaj, biztos, hogy akad 
olyan olvasó/kritikus, aki nem ért egyet a válo
gatás módjával, és ennek a véleményének 
igyekszik is majd hangot adni.

Mert tény, hogy az antológia antológia-létét 
egyetlen1 paraméter, a válogatás, az elrendezés 
módja adja meg. Mindaz, ami ezen túl (vagy 
innen?) van, nem tartozik szorosan hozzá.

És épp ez itt a bökkenő.
Egy antológiáról nem lehet irodalmi alapú 

kritikát írni. Mindaz, ami az antológia önnön 
voltához tartozik, csakis irodalmon kívüli lehet. 
Abban a pillanatban, amikor a kötet nyújtotta 
szövegekről (kontextusoktól megfosztva) kez
dünk el beszélni, észbekapunk, hogy tulajdon
képpen nem a kezünkben lévő könyvet vizs
gáljuk, hanem az irodalomnak azt a (mondhatni 
esetleges) szeletét (vagyis inkább szeleteinek 
kupacát), amelyet ez a kötet számunkra közve
tít, de éppen amiatt, hogy a szelekció nem iro
dalmi alapú (irodalmon kívüli), azáltal, hogy a 
szövegek társítása mesterséges, a kötet ebben az 
irodalmi alapú vizsgálódásnak a horizontjában 
önmagát számolja fel.

Kérdés tehát, hogy például egy Fagyöngy- 
kötetről milyen kritikát kellene írnunk? Magá
ról a kötetről beszéljünk (vagyis az irodalmat 
feltálaló módjáról, külső, formai stb. megoldá
sairól) — ami elég szegényes vizsgálódási terü
let — vagy pedig a kortárs romániai magyar 
líráról (hisz ez a 195 vers ezt az "egészet" hiva
tott képviselni) — ez pedig túlságosan is tág.

Persze a kritikának nem is az a feladata, 
hogy egy adott szövegmennyiség esetén annak 
bő kontextusáról értekezzen, sőt: a kritikát 
szükségszerűen le kell hogy zárja a kötet első és 
hátsó borítója. A kritika szigorúan kötetcentri
kus — néha kissé strukturalista módon, de vé
gül is megéri lemondani a szöveg egyéb 
vonatkozásairól, mert biztosabb mederben ma
rad az értelmezés.

Fagyöngyünk esetén tehát (elméletileg) jár
ható útnak kellene lennie minden egyes versnek 
a vizsgálata (értsd: végigmenni A-tól V-ig (Z-s 
költőnk idén nincs) az összes szerző összes kö
zölt művén).

Ez persze kész öngyilkosság. Két okból is:
Egyrészt azért, mert a nem-antológiák ese

tén sem szerencsés az az analitikus boncolgatás, 
hiszen minden valamirevaló kötetben vannak 
olyan (hangsúlyozzuk: irodalmi!) jelenségek, 
amelyek művön felettiek, de köteten belüliek 
(nevezhetnénk ezt művészi koherenciának is), 
és beszélni ezekről érdemes igazán. Persze a 
"jobb" darabokat kiragadhatjuk, beszélhetünk 
róluk külön (a kritika szelekció!), de megette a 
fene azt a kötetet, amelyben semmi ilyen össze
tartó erő nem működik, amelyet csak az 
"együtt-tenyészés ürügye" tart fenn. Praktikus
nak persze praktikus (az ember 39 kötetből tal
lózhat egyetlen köteten belül), de művészileg 
(és itt művészinek az egyes alkotások "egyéni 
tere" megtartásának a szándékoltságát, tehát a
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Székely
kavalkád
November 14-én a Csíkszeredái 

Corvina Könyvesházban került sor a 
SZÉKELYFÖLD kulturális folyóirat 
első számának bemutatójára. A ren
dezvényen Ferenczes István főszer
kesztővel és György Attila szer
kesztővel beszélgettünk el. A gyer- 
gyószentmiklósi Syn-TV Kavalkád cí
mű kulturális magazinjában beját
szott interjú szerkesztett változatát 
tesszük közzé.

Mi teszi székelyföldivé ezt a kiad
ványt, a szerkesztő-, esetleg szerzőgárda, 
vagy a közösség, amit megcéloz, vagy pe
dig van egy ideológia, ami alapján szerve
ződik "Székelyföld-ivé"?

FERENCZES ISTVÁN: Az teszi 
székelyfödivé elsősorban, hogy Csík
szeredában, Székelyföld mértani kö
zéppontjában jelenik meg és hogy a 
régiót célozza meg... mondjuk úgy, 
hogy Brassótól Vásárhelyig. De mi a 
szerkesztőtársaimmal azt valljuk (Ká- 
nyádi szavait idézve), hogy: a Szé
kelyföld Szabófalvától San Fran- 
ciscóig tart. Tehát ez gyakorlatilag egy 
— akárcsak a magyarországi vidéki 
irodalmi vagy kulturális lapok (ott 
szinte minden megyében van) — ez is 
egy üyen lap, egy üyen regionális kul
turális lap lesz. Á szerzői gárdája? Kü
lönösebb elvárásunk nincs, a jó kézirat 
a fontos. Persze, van egy olyan elvá
rás, hogy ha lehet, a régió gondjaival 
foglalkozzon. Azonkívül van egy 
ilyen is, hogy Székelyföld eddigdé 
csak 'kifelé termelt". Tehát rengeteg 
szerző született itt, él is itt, rengetegen 
mentek el, akiknek jó lenne az írásait 
egyhelyt látni egy ilyen lapban.

Manapság már senki sem ütközik meg 
azon, hogy lapok születnek és lapok szűn
nek meg. Na most, nemrégiben történt 
meg az is, hogy három irodalmi-közműve
lődési lapunktól megvonták az állami tá
mogatást és saját lábán kell hogy 
megálljon. Ugyanakkor az, aki saját lábán 
állt ideig-óráig—a Kelet-Nyugat, a lap
pangó Helyőrség, vagy a Zabhegyező
— egy idő után (horribile dictu): meg
szűnt. A Székelyföld viszont a Hargita 
Megyei Tanács bizalmát, biztonságát él
vezi. Hogyan történik ez?

FERENCZES ISTVÁN: Úgy néz ki
— most, ahogy a Tanácsnál készítik a 
jövő évi költségvetést —> hogy erre a 
lapra megvan a pénz. Végül is, egy ilyen 
lap fenntartása egy megyei költségve
tésben nem is olyan ördöngös pénz, 
hogy ne lehetne biztosítani. Azonkí
vül, hogy ha végül is szorulna a kapca, 
hát itt a vidéken már annyira módo
sod tak, hogy idővel mecénásokra is 
lehet számítani. Úgyhogy, gondolom, 
hosszas életű lesz ez a lap.

A beköszöntőként is felfogható "Szé
kely tántorgó" és "Hadd-d-KAF' "ma- 
gyarabb költeményei" indítás után 
rovatosulni látszik a lap. Hogyan szerve
ződnek, mennyiben rugalmas, mennyiben 
állandó rovatok ezek?

GYÖRGY ATTILA: A lapnak kö
rülbelül harminc százaléka — ebben 
az dső számban több valamivel — a 
szépirodalom. Ezenkívül vannak az 
állandó rovatok, mint az ACADEMIA 
TRANSYLVANICA. Itt egy-egy "nagy 
öreget" (ezt mind nagybetűvd mond
tam) szándékozunk bemutatni. Első 
számunkban volt Imreh István, a má
sodikban Fábián Ernő, a harmadik
ban jön Toró Tibor, és így tovább. Van 
a KÖDOSZLÁS című rovatunk, ahol 
kiilönfde történelmi tanulmányokat, 
hdytörténeti jellegű írásokat közlünk;

a SCRIPTA MUNDI a világirodalmi 
figyelő; és van a MŰTEREMTES, ahol 
egy-egy képzőművészt mutatunk be: 
a magánembert, az alkotásait; próbá
lunk teljes képet adni róla, a számot 
pedig az ő munkáival illusztráljuk. El
ső "műteremtőnk" Kusztos Endre 
volt. Második számunktól indul egy 
KÖZTES EURÓPA rovat is, melyben a 
középeurópai régióból egy-egy he
lyet kiválasztva próbáljuk majd meg
közelíteni ennek a régiónak a hely
zetét.

Erdélyben még ismerünk egy közmű
velődési folyóiratot (ugyan nem "kulturá
lis" folyóiratnak nevezi magát): a 
MÚVELÓDÉS-t. Mi a viszony a MÚ- 
VELÓDÉSsel? Együttműködés, esetleg 
versenyhelyzet...?

FERENCZES ISTVÁN: Szerintem 
semmiképp sem lesz versenyhelyzet. 
Mi azért is írtuk oda, hogy "kulturális 
folyóirat", mert ebben a lapban nép  
rajztól elkezdve a népi emlékírókon 
keresztül a gazdaságtudományig ér
keznek a kéziratok. Ä viszony olyan a 
Művelődéssel, hogy ebben az első 
számban a TAMÁSI ÁRON EMLÉKE
ZETE fejcím alatt Tamási öt ismeretlen 
írását közöljük, és azt Szabó Zsolt, a 
Művelődés főszerkesztője gondozta 
és a bevezető rövidke tanulmányában 
céloz is erre, hogy hát nagyon jól meg 
fogunk lenni egymás mellett — remé
li. Hát én is ezt remélem.

A borító belső oldalán találhatunk egy 
Szőcs Géza "Hóhatár" szemlét a követ
kezőszámból ízelítőként vagy fegyelemfel
keltőként. Mi az, ami még a második 
számból szemlézhető?

FERENCZES ISTVÁN: Egy idő
ben, mikor a lap címén gondolkod
tunk, fölmerült egy üyen is, hogy: 
HÓHATÁR. Hát ugye, itt, az ország 
leghidegebb részén tényleg az örök hó

határán, "hóhatáron" szerkesztjük ezt 
a lapot Az erdélyi irodalom tele van 
havas szimbólumokkal meg jelképek
kel, úgyhogy minden számban a belső 
borítóra kerül egy-egy "havas" szim
bólum. A következő számban Farkas 
Árpád egyik interjújából lesz egy hó
ról szóló részlet. Ezenkívül: Czegő 
Zoltán, Dénes László, Fekete Vince, 
Jánosházy György versei; Lászlóffy 
Aladár; Lőrincz György, Oláh István 
prózája és a Mihail Sebastian által 
jegyzett Napló.

Egy székelyföldi — de nem csak — 
átlagolvasónak milyen "használati utasí
tást" adnál? Hogyan közelítsen, hogyan 
"vegye a lapot"?

GYÖRGY ATTILA: Ha már kezé
be veszi, akkor azt hiszem, hogy nincs 
szükség különösebb ajánlásra. Nem 
ámítom magamat — és azt hiszem, 
szerkesztőink egyike sem —> hogy ez 
egy tömegméretekben, "járványsze- 
rűen" terjedő lap lesz, amit szétkap 
kodnak az újságos standokról. 
Ellenben remélem, hogy a nevére szol
gál. Jó székelyesen csak úgy tudnám 
ezt mondani, hogy "we do aÜ best", mi 
megpróbáltuk a legjobbat, aztán az 
olvasón is múlik... persze. De én remé
lem, hogy az olvasó is legalább annyi 
örömet talál benne, mint amennyit mi 
a szerkesztésben.

GERGELY EDIT
A SZÉKELYFÖLD kulturális fo

lyóirat előfizethető a szerkesztő
ségben: 4100 Miercurea Ciuc, Piata 
Libertatii, nr. 5, cam. 22., vagy 
utánvéttel megrendelhető a COR
VINA Könyvpostán keresztül, 
melynek címe: 4100 Miercurea Ci
uc, str. Floriloi; nr. 60.

szerkesztőnek a művészi hozzáállását értjük), 
szóval művészileg semmivel sem megbocsát- 
hatóbb, mint egy Bravo Hits akárhány vagy egy 
Best of Hungary kazi (a különbség csak annyi, 
hogy ez utóbbiak üzletileg sokkal jobb húzá
sok).

Ám tévedne az olvasó, ha fenti rövid eszme- 
futtatásunkból azt a következtetést vonná le, 
hogy e kritika (?) szerzője minden ilyen jellegű 
(ha divatos szlogennel akarnánk hülyéskedni, 
akkor azt mondhatnánk: területi alapon szerve
ződő) antológiát fölöslegesnek tart.

Nem, szükség van az ilyen kötetekre is — 
persze mindvégig szem előtt tartva azt, hogy 
sokkal inkább propaganda-jellege van, mint 
irodalmi — és ha így nézzük, akkor még létjo
gosultnak is tekinthetjük. A baj csak az, hogy 
jobban is meg lehetne "csinálni".

Erre is mindjárt kitérünk, előtte azonban 
meg kell jegyeznünk, hogy egy dolgot még 
mindig nem tisztáztunk rendesen: az antológia 
kritikájának mennyiben kell szerkesztés-kriti
kának, és mennyiben szöveg-kritikának lennie? 
— mert végül is erre megy ki az egész játék. 
Illetve: ha rossz egy antológia, akkor mennyi
ben a szerkesztő, és mennyiben a szerzők bűne 
ez?

Töredelmesen be kell vallanunk, vegyes
bolt-hasonlatunknak itt megmutatkozik a 
gyenge oldala. Abolt esetében ugyanis minden 
átkunk az üzlet vezetőjének a nyakába szakadt, 
csak az összepréselést kifogásoltuk, magukkal 
az egyes tárgyakkal semmi bajunk nem volt (a 
vécékefére is, bár sokkal prózaibb, mini mond
juk egy Shakespeare-összes, ugyanolyan szük
ség van egy jól működő háztartásban).

Egy antológia esetén mindez másképp van. 
Egy válogatásban szereplő rossz versért ketten 
hibásak: a szerkesztő, áld beteszi a kötetbe, és a

szerző, aki versként adja ki a kezéből (a szedők 
ártatlanok, ők teszik, amit tenniük kell). Két 
ilyen kapitális hiba pedig túl sok egy kötetben 
(és hányszor két hiba!).

A szerkesztő bűne azért mintha mégiscsak 
nagyobb volna. Hiszen rossz versek mindig is 
voltak, mindig többen írtak verset, mint ahá- 
nyan tudnak, de ez is a normális, ebből kellene 
szelektálni.

Persze irodalom (és általában a művészet) 
esetén örök dilemma, hogy milyen értékrend 
alapján válogatunk, hogy egy adott értékrend
nek van-e joga önmagát magasabbrendűnek ti
tulálni. Elitizmus és demokratizmus régi, 
elcsépelt vitája ez, kár lenne belemenni.

Maradjunk annyiban, hogy "abszolút de
mokratikusak vagyunk, némi elitista beütés
sel".*

Fagyöngyünk szerkesztője azonban csak de
mokratikus, és ebben gyökerezik minden véle
ménykülönbségünk: virágozzék minden virág, 
mondhatná ő, ki a gazzal! — így mi. Nemcsak 
azért, mert egyenetlen a kötet anyaga, hanem 
mert a gaz jól bevett szokása az, hogy elfojtja a 
virágot. Persze az is igaz, hgoy az "igazi műal
kotás" (régieskedő, konvencionális megneve
zés, de mégiscsak van benne valami) "régi, nagy 
titka fölvilágol" bármilyen kontextusban, de 
azért mégsem kellene talán ennyire próbára 
tenni... Tudjuk, olvasó, most azt mondod, ideje 
már konkrét neveket hangoztatni. Végül is 
azért olvasol kritikát.

De csalódnod kell, a botrányszag elmarad.
A kritikusnak itt meg kell állnia. Óvatosság

ból vagy miért? Hazudnánk, ha azt monda
nánk, hogy nem.

Antológiáról kritikát írni — mint már 
mondtuk — öngyilkosság. Igazi, kemény kriti
kát pedig még inkább. Hiszen egy hagyomá

nyos kritikával az ember maximum egy szerzőt 
csinál ki, egy antológiával viszont akár húszat 
is ki lehet egy lövéssel — nem kétség, Rambo-i 
tett, de fölösleges hősködés. Eredményesebb és 
biztonságosabb is, ha egyenként, szép lassan 
lődözzük le a társaságot.

Karinthynak persze könnyű dolga volt az 
így írtok ti-vel, mert ő nem éles töltényt hasz
nált, hanem olyan tapadós, cuppanós vákuum
gumikat, s azokon mindenki csak röhögött.

Végül néhány apró disznólkodás még a '96- 
os Fagyöngy külsejével kapcsolatban — úgy is 
mondhatnánk, hogy ezzel párhuzamosan a 
"történetiséget" is tollhegyre tűzzük.

Kötetünk nemcsak "belül" unalmas (egye
netlensége miatt), a nagy ásítozás már a borító 
megpillantásakor is "beindul".

Ugyanis minden a régi. Csak ezúttal Milka- 
színű. Folyóirat esetén kifejezetten hasznos, ha 
a külalak, a fejléc ugyanaz minden számnál 
(képzeljünk el egy napilapot, aminek minden 
száma más és más, lenne mit vadásszunk a 
szemünkkel az újságos-standon, míg ráakad
nánk), egy évente megjelenő antológia esetén 
azonban talán nem ártana a változtatás, mert 
ugyanannak a külsőnek az ismételgetése fantá
ziátlanságra vall.

Aztán ott van a 39 költő fényképe: nagyon 
emlékeztet egyes tanáraim hiúságára, akik az 
érettségi tablókra vagy húsz éven át ugyanazo
kat az üde, fiatalos képeiket rakatták ki (talán 
túl sok példány maradt meg annak idején, s 
azokon valahogy túl kellett adni). No de ne 
legyünk rondák. Hiúság, költő a neved!

(A szerkesztőé meg a meggyőző értékrend
nek, a kritikai érzéknek a hiánya.

S az sokkal szomorúbb).
idézet Odorics Ferenc egyik előadásából
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Az elmélet tevebőr sapkája
Volt annak idején a kolozsvári 

egyetemnek egy magyar nyelvtör
téneti kurzusa, amely a finnugor 
származási elmélet legklassziku
sabb szemléletére épült Dyen sza
vakkal operált, hogy voi, voi, meg 
vési, vezi, meg talán házu vagy kudu 
s hasonlók, mintha őseink egész 
nap négykézláb mászkálva ezeket 
a szavakat párosával ismételték 
volna. "De nehogy azt higgyük, 
hogy amiért ismerték a voi, a^az vaj 
szót, értettek volna netán a vajké
szítéshez is! Eh! Nyilván valami 
halzsírfélét értettek alatta; meg 
amit ők háznak neveztek, az nyil
ván gircses-görcsös ágakkal így- 
úgy befedett veremféle volt" stb. 
Nem is maguk e tények feltételezé
se, hanem a tárgyalási hangnem 
volt olyan, hogyha egy közép-afri
kai egyetemen ebben a szellemben 
tanítottak volna a pigmeus nyelv
ről, az UNESCO, az Emberi Jogok 
Alapítványai és a Szentszék is tilta
kozott volna.

A finnugor származási elmélet 
lényege ugyanis az, hogy a szóban 
forgó népek civilizációs-művelő
dési alkotásokra képtelenek; kez
detlegesek: "oly ostobák, mint a 
bar- mok", ahogyan Zsirai Miklós 
idézi nagy kedvtelve egy svédné
met kutatótól, kommentár nélkül 
— s ennélfogva bizonyítható, hogy 
nyelvükben minden műveltségi 
szó kölcsönzés, átvétel, sőt sokszor 
nem is értett, papagájos átvétel. (A 
származás szót azért emelem ki 
mindég a finnugor elméletről szól
va, mert az elmélet hirdetői nyíltan 
vagy fondorlatosán, a származás és 
a rokonság fogalmának különbségét el
mosni igyekeznek. Ilyenformán az 
ugor nyelvrokonság ténye náluk 
azt jelenti, hogy a vogulok és az 
osztyákok az ősök, és nem az elkal
lódott unokaöcsök.)

Természetesen, minden olyan 
feltárást vagy lelkesedést, amely 
ősi finnugor kultúrteljesítmények- 
re vonatkozik, akár szellemi alkotá
sokról, akár régészeti leletekről 
legyen szó, elutasítással, elhallga
tással vagy éppen kiátkozással fo
gadnak.

Ha Zempléni Árpád csodálatos 
átköltéseit, mondjuk, el is fedte, ár
nyékba borította a kortárs Nyugat
nemzedék nagysága, a nyelvé
szeknek fent kellett volna tartania 
kultuszát a vogul-osztyák fordítá
sai miatt is.

Korántsem ő járt csak egyedül 
így. Ott van például Barna Ferdi- 
nánd (1825-1895) aki a Kalevalának 
tán első fordítója (1871), s nemcsak 
a magyar etnológiai, ősvallási ha
gyományokat kutatta, hanem a fin
nel összehasonlító tanulmányokat 
is végzett; a Bodrogi-Diószegi-Kó- 
sa szerkesztette Magyar Néprajzi 
Lexikon nem tud róla. Avagy Fiók 
Károly, a kiváló numizmatikus, mi
után feltételezni merte, hogy ó- 
finnugor lovasnépek a szkíta civili
záció keretében kereshetők, fe
ledésre ítéltetett. Ezért nem hat 
őszintének Domokos Péter múlt al

kalommal idézett feljajdulása (A 
Medveének előszavából), hogy "ne
hezen adunk magyarázatot példá
ul arra a körülményre, hogy a 
vogul hősénekekből elénk álló lo
vas (és páncélos'.) harcosokból mi
ként lettek »halzsírszagú atya
fiak«"? Semmi nehézség nincs a 
magyarázatban, nyugodtan vág
hatjuk a szemükbe: Te tetted ezt, ó, 
király! Itt nem a Domokos említette 
Király Györgyre gondolok, aki a 
finnugor költészeti hagyományok 
"felhasználhatóságát a magyar ős
költészet kutatására 1921-ben egé
szében tagadta" hanem az irányzat 
kialakítóira.

A legjellemzőbb példa erre 
Kandra Kabos (1843-1905) esete, 
akinek 1897-ben jelent meg Eger
ben Magyar Mythologia című nagy 
áttekintésre és összefoglalásra töre
kedő munkája, méghozzá finnug- 
rista alapon. Nos, a legvadabbul ld- 
átkozták mint őrjöngő délibábos 
ámokfutót; egy történész barátom 
egy ellenem írt névtelen levelében 
például az ugyancsak rosszhisze
műen gyalázott Horvát Istvánnal 
együtt emlegeti, mintha éjszakán
ként pogány füzeknél fehérló máját 
áldozó vérgőzős turanista lett vol
na; pedig csak szelíd romka th. pap
bácsi volt ő is, mint Ipolyi Arnold, 
Kálmány Lajos és még sok kiváló 
folklorista.

Az említett Néprajzi Lexikon 
Kandra munkásságáról mindössze 
ennyit ír: "mind anyaggyűjtését, 
mind módszertanát tekintve kor
szerűtlen, nem éri el elődei, pl. Kál- 
lay Ferenc, Ipolyi Arnold hasonló 
témájú művének színvonalát". 
Vagyis, érdemben nem mond ró
la semmit. Pedig a szócikk szerzője, 
Diószegi Vilmos gyakorlatilag 
Kandra munkásságának is folyta
tója, a "sámánológia" terén. Diósze
git illik tisztelettel emlegetni mint 
kutatási területének vértanúját. (A 
sámánizmus kutatása során agy
sorvadást kapott, talán egy rosszul 
adagolt, transzállapotot létrehozó 
szertől).

Az emberben hevesen feléled a 
kíváncsiság, mi lehetett oly téves 
Kandra anyaggyűjtési módszeré
ben?

Akárhányszor végiglapozva 
Mythologiáját, csak egyet konsta
tálhatunk: óriási az olvasottsága, az 
anyagismerete, biztonsággal mo
zog e területen dolgozó összes e- 
lődje és kortársa munkáiban, de 
kitűnően ismeri az ókorfilológiát is. 
Ha semmi más értéke nem volna 
munkájának, akkor is megbecsü
léssel kellene emlegetni, mert ada
tai, hivatkozásai, idézetei bevezetik 
a téma kutatóját ma alig ismert 
múlt századi tudományos közle
ményekbe, nemcsak a könyvekben 
kiadottakba, hanem a folyóiratok
ba is, ez egyszerűen pótolhatatlan 
segítség minden érdeklődőnek.

Csak itt-ott beleszúrkálva, idéz
gessünk Kandra művének tarta
lomjegyzékéből: I. Ipolyi és 
Csengery. Magyar Tacitus hiánya.

ő si írott hagyományaink hiányá
nak okai... A latin és magyar nyelvű 
történeti iskola fölfogása... Ipolyi 
érdeme... Az Ipolyi-Mythológia 
módszere és ethymológiája Csen
gery megvilágításában... III. Az 
uraítáji honosság és a vogulokkal 
való közeli nyelvrokonság. Réthy 
László tudósunk a vogul és a finn 
teremtési mondáról... V. A vogul 
föld teremtéséről szóló monda és a 
finn világalakulás manójának szö
vege... VII. A magyar nép élő terem
tési hagyományai. Kálmány Lajos 
érdeme. A föld kibuktatásának 
nyomai a néphagyományban... Az 
ősvallás ember- és állatteremtésé
nek paródiái a néphitben... (aztán 
nagyobbakat lépve): IX. A vallások 
eredetének kettős elmélete... XIII. 
Mythológiánk istencsaládai. XIV. 
Boldogasszonyok. XVI. A Nagy- 
assszony figyermekeinek hagyo
mányai... XX. A sámánizmus a dae- 
monok cultusa... XXII. Milyen volt 
ős vallásunkban a sámánizmus? 
Majd: Meséink óriásai, hegyi és er
dei szellemek, ártó szellemek vagy 
Manók, Ördögök. (Ezen belül: Az 
Ördög szó tanulságai. Tering Isten 
hagyományai. Szólhatunk-e parz 
hatásról; íz azonos a finnek félel
metes Hizjével. A Kalevala kételvű- 
sége. Ős hitregénk el nem mosódott 
vonásai a néptudatban és torzalakí
tásai. Színe. Állatalakja. Lakása. 
Udvartartása, családja, népe. Va
rázslatos megjelenése... Ördög 
mint személy és helynév.)

Kiadós fejezetek következnek 
az Ünnepekről és jeles napokról, a népi 
gyógyításról, javasokról, Másvilág, 
Népszokások stb., stb. Az ember 
csak nem győzi kapkodni a fejét, 
hogy egy ilyen, legalábbis a meny- 
nyiség szempontjából páratlanul 
gazdag gyűjteményt a Néprajzi Le
xikon két sorban elintéz és elutasít! 
Mert mi a téves módszertan benne? 
Az erudíció, a kérdés irodalmában 
való tájékozottság; egyáltalán, az 
olvasottság.

Az olvasottságot az akadémiai 
finnugrizmus hagyományosan  
rossz szemmel nézi. Már Hunfalvy 
Pál gúnyolódott Horvát Istvánon 
olvasottsága miatt. Csoda-e, ha a 
finnugorosok saját szent szövegei
ket sem ismerik? Csoda-e, hogy Saj- 
novics Demonstratió\ának, ennek az 
ősfőszentgenézisnek a lefordításá
hoz két évszázad és még két évti
zed szükségeltetett? Hogy Révay 
Miklósnak, aki a Pátriárkák közé 
van sorolva, főműve magyarul 
nem hozzáférhető, és hogy rövidí
tett magyar nyelvű változata is 
könyvgyűjtői ritkaság?

Csingiz Ajtmatov Az évszázad
nál hosszabb ez a nap című regényé
ben elmeséli Belső-Ázsia mankurt- 
nak nevezett rabszolgáinak törté
netét a hadifoglyok kopasz fejére 
nyers tevebőr sapkát húztak, az ar
ra a napon rászáradt, s a szörnyű 
fájdalom és nyomás teljes emléke
zetvesztést okozott. Nos, a finn
ugor származáselmélet is egy ilyen 
síri nevű sapka, amely minden más 
képzetet és kapcsolatot kiszorít az 
agyból, lobbek közt azt is, hogy az 
embernek nemcsak egy ágon van
nak rokonai!

Jellemző erre a szumír nyelvha
sonlítás esete. Egyszerűen nem ké
pesek tudomásul venni, hogy az 
nem zárja ki a finnugor nyélvrokonsdg 
tényét, sőt alátámasztja; hiszen...

De hagyjuk. Elég legyen annyi, 
hogy amikor jó huszonöt éve az E- 
lőrében ismertettem, Varga Zsig- 
mond milyen összefüggéseket lát a 
finnugor népek etnológiája és a 
szumír vallás emlékei között, egy 
hipermarxista kritikus ököllel verte 
a szerkesztőségi asztalt, hogy: itt az 
ultranadonalizmus zászlait lenge
tik!

A finnugorosok, nyelvészek rá
dióban, sajtóban kenetteljesen em
legetik, hogy ugyebár, ha a villany 
elromlik, ha a gáz, ha a víz, szakem
berhez fordulunk; és akkor, ugye
bár; ha nyelvi kérdésekben felvi
lágosításra szorulunk, miért nem 
nyelvészekhez fordulunk, ugye?

Nos, megtettem egyszer-két- 
szer. Például olvastam egy oxfordi 
egyetemi kiadványban, hogy "úgy 
látszik, igazuk van azoknak az 
epigráfusoknak, mint Albright, 
Crossland és mások, akik a nagyke- 
rekű szekereken utazó Királyi Szu- 
merokat a finnugor népek közé 
sorolják". A meglepetéstől lehenge
relve, azonnal írtam a Finnugor 
Nyelvtudományi Intézet akkori 
igazgatójának, tájékoztatást kértem 
a kérdésben. Semmi válasz; talán 
egy év múlva Lakó professzor 
egyik egyetemi kollégája vissza
hozta kézben a levelem; Lakó igaz
gató elvtárs azt üzeni, ő ebben a 
kérdésben nem tud segíteni; erről 
soha sem hallott semmit.

Tehát egy akadémiai intézet ve
zetőjének át sem suhan az elméjén, 
hogy esetleg az illető egyetem meg
felelő tanszékéhez fordulhat, mi
lyen tudományos rangúak az em
lített szerzők, milyen jelentőséget 
kell tulajdonítani állításaiknak? 
Nem, ő teljesen kívülállónak nyilvá
nítja ilyenkor magát, mint ahogy az 
is volt, outsider, nemzetközi vi
szonylatban.

Nem véletlen, hogy a mankurt- 
szerkesztők által összeállított Nép
rajzi Lexikonban nincsen könyv 
címszó, csak könyv butélia.

Ezért kénytelen vagyok hang
súlyosan ismételgetni: az ősvallás, 
az ősköltészetkutatás, a néprajz, a 
hagyományok vizsgálata és egyál
talán minden tudomány területén, 
a régi alapvető munkák, dolgozatok 
forgatása módszertanilag legalább 
olyan értékes, mint a butéliáké, 
mint a bolondgomba fogyasztásá
val való kísérletezés és a csudabo
garak tűhegyre szedése.

Ezért is merem ajánlani nem
csak minden finnugrista és antifi- 
nugrista, hanem néprajzos figyel
mébe is Kandra Kabos kitagadott 
Mythologiáját!
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KESZEG VILMOS

A lovak és az emberek
(A téma)
A lovak, bárhova hajtja-űzi őket gazdá

juk, estére mindig haza(t)émek. Ha megla
zul, ha lekerül a kantár, ösztönükre bízzák 
magukat. Riasztja őket a távol, az idegen, 
vonzza az ismerős porta, istálló, jászol.

Gazdájuk nélkül megtértek hajdan Kür
tös Kálmán lovai. Hazatért a zsidózókat el
szállító Mózsi lova is. Talán a szökevény tót 
Pilka lova is hazaigyekezett volna, ha a go
lyók zápora el nem feledteti vele végleg a 
visszavezető utat. Visszatért (volna) a meg
bolydult, elmenekült Zsók család kölcsön
kért lova is. Nem igaz az, hogy gazdájukat 
követik a lovak — mondja az elköltözés elől 
az őrületbe menekülő Zsók Péter fia.

Milyen egyszerű az egyértelmű, az ösztö
nökbe, a vágyakba, az izmokba ivódott sza
bály. N in cs  h ív á s , k ih ív á s, csáb ítás, 
egyezkedés, lelkizés, okoskodás. Nincs út
vesztő, nincs téves út, csak otthon van, alter
natívák, m egalkuvások nélkül, s a fel
szabaduló teljes biztonság.

Az ember? A lovasgazda? Mi lesz vele, ha 
megbolydul a föld, ha első vonalba küldik, 
ha hivatása távolra szólítja, ha szomszédai- 
barátai rendre elköltöznek mellőle? A sza
badság, akár gyakorolja, akár áhítja az em
ber, vélt, lehetséges otthon felé lendíti a rádó 
és az ösztönök uralta ingát.

— Elmenve megmaradni? — emelte meg 
hangját Jenei.

— Igaz. Logikai ficam.
— Kétágú villa, Ambrus mester, s félek, 

hogy inkább tudati.
Megfoghatatlan valami, talán még fogal

munk sincs rá, de bízvást létezik a tudat 
alapcsöveiben, mert átsugárzik rajtunk, mert 
égeti talpunkat.

(Ki ez a Jenei Vaskó?)
Miért tűnik ismerősnek Jenei Vaskó? Ta

lálkoztunk már vele daróti arasznyi lakásá
ban, amint a két studiosus diák, Cs M et J G 
és társai nevezetes 1707-es kollektájának pél
dázatával készült szülőfaluja, Bogárd fiainak 
találkozójára. Az írott és az állandóan csiszo
lódó élő emlékezetből metaforákat és köré
jük építhető történeteket válogat, hogy az 
ünnepi színpad reflektorfényében fel- és 
megismerjék övéi. A felpörgő emlékek nyo
mán emésztő indulatok parázslanak benne. 
A tudatban zajló történésekben alakja egyre 
élesebben körvonalazódik. Kiépül gyermek
kori, tanítói, "mozgalmi", szerkesztői múltja, 
a maga sajátos kapcsolatrendszereivel, a vi
lághoz való viszonyulás etikája: az értelmi
ségi hivatástudat, felelősségérzet, a meg
sebzett önérzet. Ez a szerep, amelyet Jenei 
Vaskóval együtt a közép-európai értelmiségi 
egyenruhaként öltött magára és visel, jóideje 
már, s a mögötte szerveződő szereptudat tel
jesen átitatja egyéniségét. Ez motiválja csele
kedeteit, szavait, ítéleteit, termeli viszo
nyulásait, maró iróniáját, feltételekhez kötött 
derűjét. A tudati beállítottsága révén a szod- 
um, a közösségi érdek és hasznosság szférá
jában határozza meg élete értelmet. Élete 
ezért állandó sebezhetőség, résenlét, útja in- 
govány. Kora, környezete lépten-nyomon 
zúdítja rá a célirányosságot, az egyetemes 
emberi érdekeket megkerülő történéseket, 
eseményeket. S bár Jenei Vaskó nem tudja

megfékezni a történelem kohójában termelő
dő káoszt, a maga és parányi "udvara" tuda
tában teremtett renddel igyekszik védekezni 
torzító hatásával szemben. (Kis tanítványai
val Übü királyt gyakorolják, miközben a vi
dék "patkányai" Szodomái tivornyát ülnek a 
falu erdejében.)

Hősnek csak konvendonálisan nevezhe
tő vergődő ember. Nem elismerésre áhítozik, 
csupán lelkiismeretének megnyugtatására. 
Be kell látnia, hogy az áttekinthetetlen, sza
bályok nélküli, etikátlan küzdőtér a győze
lemre nem kínál esélyt. E pályán mindenki 
vesztes; az alámerülő áldozat a maga mód
ján, a sorskegyelt fanatikusok és bohócok a 
magukén. A történelem, az ember diadalútja 
célt vesztett, már nem alkalmas sem a bűn, 
sem az erény példázására.

Jenei Vaskó tragédiája, hogy védtelen az 
emlékekkel, az emlékezéssel szemben. Sőt, 
egyfajta Krúdy Gyulaként bármerre jár, min
denütt a múlt alagútjaiba téved. Félresiklott 
életek, italba, neurózis mélyére rejtett trau
mák, feldúlt életvilágok és életterek emlé
keztetik mindegyre az előidők történéseire. 
Negatív, modem mítoszként azt sugallják 
ezek az emlékezések, hogy ezt a világot nem 
teremtették, hanem elrontották a titokzatos 
khtonikus lények. Jenei Vaskó kívül helyez
kedik ezen a teremtéstörténeten, s bár követ
kezm ényei lépten-nyomon szemmel lát
hatóak, megkérdőjelezi e történések érvé
nyességét. A valót a lehetséges torz megva
lósulásaként láttatja. Mert a világ jelen 
esetben az és olyan, amit és ahogyan Jenei 
Vaskó tudomásúl vesz és elrendez.

(A világ)
A (mezőségi) Sártelek a véletlen körülmé

nyek folytán másfél napra a világ közép
pontjává válik.

Jenei Vaskó egy készülő disszertáció ter
vével, sötét este érkezik ide a Marosludas- 
Beszterce között közlekedő vicinálissal. 
Mögötte egy igazságtalan csatában elvesz
tett, parázsló világ. Bogárd, a bogárdi iskola, 
értelmes nebulóival, rögtönzött színpadával. 
A tanfelügyelőség szemében a cinkosság 
visszautasítása miatt kegyvesztetté vált ta
nár szívesen fogadja újabb száműzetését. 
Mindenütt jól érzi magát, ahol szükség van 
rá.

A rózsakertész emeleti szobájában, a kilá
tótoronyban csakhamar új világ nyílik meg 
előtte. A rövid idő alatt vonatok, emberek, 
sorsok, hírek találkoznak össze körülötte.

M egkönnyebbülést, m egváltást remélve 
Vaskó számára mindenki m agival hozza 
traumáit, emlékeit, indulatait. Értelmetlen, 
oktalan és céltalan történések, a történelem 
melléktermékei, csúfondáros fricskái.

Az éjszakai kártyázás, tivornya rituális 
keret az emlékezéshez. Az öt személy hol 
fegyelmezetten, hol tehetetlenül, hol önma
gát kínozva, hol társait kímélve önti ki ma
gából a feltorlódott eseményeket. Nehéz 
eldönteni, hogy az öntudat kóros betegségé
nek a tünete-e, vagy egyszerűen ébrenlété
nek bizonyítéka a lázas emlékezés. Hoza- 
déka Jenei Vaskó számára értelmezési para
digma.

Az elnéptelenedett mezőséget a földet 
birtokló arisztokrácia telepítette újra. A Kár
pátokon túlról hozott olcsó munkaerő ha
mar gyökeret vert és népesedett az új 
hazában. A századfordulón újabb telepítési 
hullám vetett újabb családokat a mezőségi 
dombok közé. Ézúttal a magyar földműve
lődésügyi miniszter, Darányi Ignác forgató- 
könyve szerint, reformátusokat, katoli
kusokat és szombatosokat. Sártelek ettől 
kezdve újra és újra emberi élettel, megvont 
jogaival, anyagi javaival fizetett a megmara
dásért, hol az államnak, hol a történelemnek. 
Az 1923-as román földreform érvénytelení
tette a telepeseknek a magyar állammal kö
tött szerző d ésé t, három  év tized  után  
földönfutóvá tette az idegenbe telepedett 
családokat. A tanító Porkoláb végtagjait 
hagyta 1916-ban a fronton. Feleségét, Kabde- 
bó Veronika asszonyt, akárcsak Erzsébet-Sá- 
ra szüleit, a 126 szombatost puskagolyó 
pusztította el.

A második sárteleki napon felkavarodik 
a világ. A káoszban, az apokalipszis káoszá
ban nincs remény, nincs támpont, nincs sza
bály. Titokzatos, ellenséges erők feszítik a 
földet és a lelket. Feltörni készül a felgyülem
lett földgáz, elmozdul a szombatosok tete
mét fedő domb, az asszonyok kapkodni kez
dik hozzátartozóik kivetett csontjait. A falu 
középpontjában a kútból előkerül a falu haj
dani orvosának, a Párizsból érkezett Sarkadi 
Vilinek és néger barátnőjének hullája. Zsók 
Péter megőrül fia menekülési szándékát 
hallva, Porkoláb eszelős módcin lövi ki a 
menekülők szekeréből a lovat. Élelmes ügy
nökök, rajoni képviselők, "patkány" Viktor 
elvtárs kultúrbrigádjának tagjai hullámza- 
nak az iskola körül. A megölt zsidók és 
szombatosok emlékművének avatása elma
rad, a haifai hazalátogatók valahol félúton 
megtorpantak. Recsegő mikrofon tereli, ré
míti az embereket. A robbanásveszély miatt 
leáll a forgalom, tilos a járműhasználat. Sár
telek leválik a világról, elszigetelődik.

Tehet-e itt valaki valakiért valamit? Akár 
magáért is? Aligha. A történéseket, abszur
ditásuk miatt, sem megélni, sem megakadá
ly o zn i, sem  irányítani nem  leh et. Az 
eszelősen csatangoló emberek hasonlatosak 
a ketrec rácsainak oltalmába menekülő far
kaskutyához. Tehernek érzik azt, hogy dön
teniük, ítélkezniük, cselekedniük kell. 
Vannak napok a történelemben, amikor 
nemcsak a törvény, hanem az erkölcsi igaz
ságszolgáltatás is szünetel. Ilyenkor érvény- 
telen m in daz, am it a m é ltó sá g ró l, a 
helytállásról, a felelősségről, a hűségről, a 
tudat irracionális átszervezéséről, a hitről tu
dunk és vélünk.

Bágyoni Szabó István két ilyen napot örö- 

folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról
kit meg. A kötetnek ezért vannak ilyen tanul
ságai, m int aki — mint a ló — megtér szülő
földjére, az áldozatul esik; aki mártíriumot 
szenved, azt elfelejtik; aki patkány módra él, 
annak hatalma és tekintélye van.

(A regény)
Bágyoni Szabó István úgy ír regényt, 

hogy messze elkerüli a regényesítés konven
cióit. Különböző idősíkok, tématömbök, 
egyéni sorsok mozaikjai látszólag önkénye
sen kerülnek egymás mellé. A regény hősei 
úgy élnek egymástól térben és időben távol, 
de egyazon regény világában, hogy mit sem 
tudnak egymásról. Bágyoni Szabó István 
könyve valójában a tudat regénye. Egyedüli 
szereplője tulajdonképpen Jenei Vaskó, törté
nése pedig az emlékezés, illetve a mások em
lékeivel és indulataival való feltöltődés. A 
regényt szervező latens elv a két nap krono- 
logikája, az emlékezések, reflexiók és történé
sek rendje. A tudati világ és a külvilág 
folytonosan kommunikál egymással. E kom
munikáció egyik, a metatextust is szervező 
formája a történeteknek vissza-visszatérő 
metaforák alá gyűjtése. Ez az eljárás egyúttal 
Jenei Vaskó értelmezési paradigmáit teszi 
explicitté.

Ehhez csupán annyit tegyünk még hozzá, 
hogy rendhagyó a regény szövegesítése. A 
szerző a legkülönbözőbb beszédmódokat 
váltogatja. A különböző szövegtípusok sajá
tos perspektívát kínálnak az eseményekre 
való rálátáshoz, az olvasót kényszerítve arra, 
hogy az intertextualitás nyújtotta informáci
ót átkódolja a maga nyelvére. Olykor egy-egy 
epizód életkép vagy novellaszerű narrádó. 
A szombatosok tragédiájának mozzanatait 
fiktív törvényszéki jegyzőkönyv követi nyo
mon. Néha pedig balladai hangvételű sza
badversbe szerveződnek az élmények.

Bágyoni Szabó István regénye magán vi
seli az erdélyiség bélyegét. A prózának abba 
a vonulatába tartozik, amely egy tudatosan 
vállalt és őrzött élményanyag művészi fel
dolgozásához keres adekvát formai és poéti
kai megoldásokat (Király László, Páskándi 
Géza, Szávai Géza).

Bágyoni Szabó István: A lovak estére 
hazaérnek. Bp. Kráter Műhely Egyesület 
1995.

Az ember és a táj
Mi van előbb: a kép vagy a keret?
Vajon mi az, ami számunkra felismerhetővé 

és otthonossá teszi Dobribán Emil festészeti tá
jait?

A kérdések a kiállított műalkotásoktól nem 
függetlenek, hanem maguk a képek teszik fel 
számunkra. Ha ugyanis azzal a válasszal kísér
leteznénk, hogy mindenekelőtt a vászon lehatá
rolt területe, keretbe foglalt tagolatlan tere 
szólítja meg a művészt, a maga teremtés előtti 
élettelenségével és kietlenségével, akkor máris 
azok a munkák kerülnek a látóterünkbe, ame
lyek éppen a mindenhatónak hitt keret dialogi
kus bevonásával és átlépésével jöttek létre. A 
keret anyaga, színe, sajátos textúrája nem lezár
ja, hanem mintegy belép az alkotó folyamatba. 
A kép üy módon nem egy kiállítóterem falára 
illik, hanem a mindennapi élet részévé kíván 
lenni, miáltal éppen a mindennapiság profánu- 
mát szakralizálja a maga létével. Ha tehát azt 
állítottuk, Dobribán Emil képei elmélyült, idő
ben is hosszan — gyakran évekig! — tartó dia
lógusok nyomán született műtárgyak, úgy ezzel 
csak annyit mondtunk, hogy a kiállított kép 
"csak" egy újabb stációja ennek a lezáratlan, 
mert lezárhatatlan folyamatnak. A dialógusnak 
ettől kezdve mi magunk vagyunka részestársai. 
Beletekintünk a festett vüágok némelyikébe és 
máris szereplőivé, megszólított alanyaivá vá
lunk a művészi alkotásnak. E századvég eszté
tikái egyébiránt — miközben a demiur- 
gosz-művész képzetét a modemitás utáni ma
radék hatalmi jegyeitől is megfosztották — a 
műalkotás puszta létét is az ún. mindennapi 
emberrel történő interakdójában határozzák 
meg, tekintettel arra, hogy a művész is minden
napi ember: megszólított és — következéskép
pen — megszólító.

Dobribán Emü munkái kimeríthetetlen táv
latát nyújtják ennek az egyetemes dialógusnak. 
Avatott szem azt is észreveszi, hogy vannak 
felületek, amelyek a kép egészéhez mérten na
gyon frissek, talán éppen a kiállítást megelőző 
napokban kerültek a vászonra, ennél frissebb 
már csak a szemlélődő tekintete lehet, aki elme
rül a tájban, számba veszi a csendéletek tünemé
nyes tárgyait és megnyílik a beszélgetésben. A 
táj Dobribán Emü számára gyakorta az emberi 
test, nem egyszer több alak asztrál-hiposztázisa 
révén születik meg. Ha tehát geografikus ihle- 
tettségű, úgy ez a fajta földrajz mindenestől 
fogva szellemi természetű, amennyiben a táj és 
a test, a természet és az ember valamiféle pri- 
mér, mára már úgy tűnik, kizárólag a művészet, 
illetőleg a vallás nyelvén artikulálható és meg
élhető egységét mutatja fel. A tájfestészet ezen a

századvégen alighanem a leghumánusabb tett, 
amennyiben a színek és a formák, a textúra 
gazdagsága és bonyolultsága a sorvadó növé
nyi és állati lét drámai nyomon követése is egy
szersmind. Nem tartom kizártnak, hogy 
gyermekeinknek vagy gyermekeink gyermeke
inek az általunk megismert természeti létet már 
csak festett vásznak segítségével mutathatjuk 
meg, hiszen az identikus fölidézésre törekvő 
fotográfia megfakul, a képernyő gépi közvetí
tettsége távolságtartó — a festett kép azonban a 
kéz, a zsigerekben munkálkodó résztvevő affek- 
trvitás emlékeit is mindenkor frissen, megélhe- 
tően és felidézhetően megőrzi.

Van itt egy kép, amely az Egyetlen Ember, a 
földre született Istenfiú kereszthalálát, ezt a lé
tezésünk centrumában történő drámát idézi fel 
A hihetetlen gazdagságú és variádójú sötét tó
nusokat látszólag mintha egyeüen színből bon
taná ki a festő, tovább már alig fokozható 
tömörséggel, ám a nappali sötétség felett ott 
dereng már a fehér test, a feltámadás beteljese
dett ígérete. Olyan ez, mint az Urfelmutatás időt 
megtorpantó mozdulata, amelyet azonban a 
festő ama Rilke-i tekintettel alkot meg a mi sze
meink előtt.

A "Változtasd meg élted!” felkiáltás azon
ban már a mi feladatunk

Hölgyeim és Uraim, pillantsák meg önök is 
ezeket a tájakat, megpillantván lépjenek bele a 
festett térbe, belelépvén pedig növeljék meg éle
tük terét és hosszabbítsák meg életük idejét a 
láthataüannal.

Dobribán Emü meghívása fennáU!

VISKY ANDRÁS
Kolozsvár, 1997. december 19.

„Ritka rend, hogy összegyűljünk ... 
Harvoin yhtehen yhym m e..."

1997. december 6-án ünnepelték Finnor
szág függetlenségének 80. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból a bukaresti finn nagykövet 
védnöksége alatt a fővárosban és Kolozsváron 
kulturális napokat szerveztek. Kolozsváron 
december 2-án és 3-án két film, a Mona és az 
Akvárium-szerelem bemutatására került sor a 
Művész moziban. Az előbbit az avatta rend
hagyó eseménnyé, hogy a közönség megis
merkedhetett Anna-Leena Hárkönen írónővel, 
aki hazájában színészként és előadóművész
ként is igen népszerű. Ő alakította a Mona fősze
repét, az Akvárium szerelem forgatókönyve 
viszont egyik regénye alapján készült.

Mikko Heikinheimo nagykövet, aki Bu
karestbe való akkreditálása előtt újságíróimét 
maga is számos művelődési fesztivál rendező
je volt, s háron ízben is megfordult Kolozsvá
ron, most a multikulturális társadalom mű
ködéséről, a kétnyelvűségről, az együttélő, 
különféle etnikumok műveltségének kölcsön

hatásairól tartott előadást. 
A rendezvény meghívottja 
volt Tompa Gábor is, a Ko
lozsvári Magyar Színház 

igazgatója, valamint Visky András író, a szín
ház dramaturgja. A művésznő, a nagykövet, 
a színigazgató és a dramaturg alkotta kvartett 
a filmvetítés után társadalom és színház kap
csolatáról rögtönzött vitát. A több nyelven 
zajló beszélgetés— francia, magyar, finn és román 
(szinkrontolmácsi segédlettel) —, ha egyelőre 
nem is zökkenőmentesen, egy újfajta kommuni- 
kálási mód meghonosítását kísérelte meg.

December 8-án a finn hétköznapokról és 
ünnepekről Sanna Láhde és Kovács György 
beszélgetett a finn szakos diákokkal.

A rendezvénysorozat egy másik esemé
nyére december 9-én a Heltai Klubban került 
sor, ahol Mari-Anna Suurmunne politológus 
hazája kisebbségi politikájáról a Finn példa 
címmel tartott angol nyelvű előadást.

Közben a finn—erdélyi kapcsolatok kiszé
lesítésének igénye is fölmerült; erre december 
7-én, ugyancsak a Heltai Klubban a harmadik 
magyar Kalevala-fordítás megjelenésének 25.

évfordulója kínált alkalmat, mikoris Nagy 
Kálmánnak, a finn eposz kolozsvári fordítójá
nak munkásságáról emlékezett meg az iroda
lombarát közönség. Itt került sor egy helyi 
vonzáskörű finn—magyar baráti társaságá in
dítványozására is, melyet Nagy Kálmánról 
neveznének el. (A kezdeményezők: Ritva On- 
nella, Riikka Vartiainen, Krista Kaipanen, Kir- 
si Luukkanen, Sanna Patkonen, Sanna Láhde, 
Bodrogi Enikő, Ábrahám Iza, Nagy Kinga, 
Cseke Zsuzsa, Daczó Tünde, Kinizsi Zoltán, 
Sziágyi Júlia, H. Nagy Mária, Kányádi Sándor, 
K. Tihy Magdolna, Murádin László, Murádin 
Jenő, J. Nagy Mária, Pohdránszky László, Pal
kó Attila, Lászlóffy Aladár, Pillích Katalin, Pil- 
lich László, Essig József.) A rendezvény em
lékkiállításán könyvek, kéziratok, fényképek, 
Baász Imre néhány illusztrációja követték 
nyomon a Kalevala erdélyi útját, miközbena 
halhatatlan eposzból előadóművészek és diá
kok szavaltak, énekeltek részleteket. A kolozs
vári egyetem finn szakos hallgatói elénekelték 
a finn állami himnuszt az ünnepségsorozat 
záróakkordjaként.

H. NAGY MÁRIA
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TÁNCZOS VILMOS

Keletnek megnyílt kapuja
Néprajzi esszék
Egy irodalmi mű mindig ka

puként működik az azt kézbeve
vő olvasó előtt: világokat kapcsol 
össze, de ugyanakkor el is határol 
eg y m á stó l. Tánczos V ilm os  
könyvét a kezébe véve, s a címét 
megpillantva attól a szorongástól 
szabadul meg a befogadó, amely 
esetleg egy ismeretlen világ előtt 
fogná el. Ugyanis a szerző a cím
mel már egy eleve "megnyílt ka
pu" elé invitálja az olvasót, vala
mint egy pontosan meghatáro
zott, s talán "ismerősnek, ottho
nosnak" tűnő világ, "Kelet" felé 
irányítja figyelmét. S ennek ered
ményeként úgy tűnhetik a szá
mára, hogy ebben a világban a 
tájékozódás könnyűvé válik. S ez 
arra készteti, hogy engedjen e 
csábításnak, belépjen és benne le
gyen. Maga a dm  bekebelez te
hát, hatása, vonzása alól a gya
nútlan olvasó nemcsak hogy nem 
tud, hanem nem is akar szaba
dulni, hiszen szeret elterpesz
kedni az otthon világában.

A könyv egyik érdeme, hogy 
e világ-fölnyitásban elsősorban 
nem a néprajzi kérdőívek "előre 
megkonstruált" világát fedezteti 
fel a szerző a vele együtt haladó
val; egy olyan világot láttat, tuda
tosít bennünk, mely néha az azt 
tudom ányos m ódszerességgel 
föltárni akarókra is fittyet hány
va, tőlük függetlenül működik, s 
teremti mássá önmagát. Ezáltal 
nemcsak az olvasó kényszerül az 
aktív részvételre benne, hanem a 
szerzőnek, kutatónak is, meg- 
fosztottan irányító szerepétől, 
vállalnia kell e világ-lehetőségek 
értelmezési, megértési kockáza
tait. "Mert amit rögzíteni aka
runk, az term észeténél fogva 
megfoghatatlan és nehezen ma
gyarázható." A könyvben feltá
rulkozó világ tehát nem egy meg
teremtett, befejezett egész. Benne 
állandóan történik valami,"köz
ben még történik valami". így az 
olvasó — akárcsak a szerző — 
'nem mondhat ellene az ördög
nek', áki körülötte "settenkedik", 
s arra készteti, hogy "teljes jogú 
részese és egyik tényezőjévé" vál
jék az "akkor és ott" megnyilatko
zó világ számtalan helyzetének, 
m elyek  sokszor nem csupán  
gyűjtési helyzetek, hanem "való
di beszélgetések" is (vagy talán 
ez az "igazinak, hitelesnek"  
mondható, bizonyuló gyűjtési 
helyzet?!). És "hagynia kell, hogy 
a világ kinyilvánítsa önmagát, 
hogy megtörténjék vele az, ami
nek meg kell történnie". E világ
ban való léte nem egy rákény- 
szerített lét; éppen nyitottsága ál
tal engedi, hogy "szabad szellemi 
portyázóként" haladjon benne, s

azt lássa meg, ami "valami oknál 
fogva megragadja a figyelmét".

Az esszé mint műfaj ezt a sza
bad csapongást különösen meg
engedi mind a mű szerzője, mind 
befogadója számára. S m ivel 
néprajzi esszék gyűjteménye e 
kötet, abban a meseszerű idő- és 
térélményben részesül az olvasó, 
hogy viszonylag rövid idő alatt (a 
reális gyűjtési időt, mely körülbe
lül ha t év — 1991 -tői 1996-ig tartó 
—, megtakarítva) számtalan te
ret, vidéket, kultúrát bejárhat. 
Részt vehet tehát egy igazi gyűj- 
tőúton, mely nemcsak megmu
tat, hanem értelmezési, megér
tési lehetőséget is kínál a számá
ra. Hadd jegyezzük meg, hogy e 
műfaj, melynek művelői között 
említhetjük Csoóri Sándort, Do
bos Ilonát, Nagy Olgát, a néprajz 
területén meglehetősen ritka; e

könyv szerzője nem e sort gazda
gítja csupán, hanem újszerű, 
egyéni színekkel, stílussal tágítja, 
mélyíti e műfaj kereteit. Az esz- 
szék a "másság természetes tudo
másulvételét" tükrözik, lehető
séget adva a külön-világok meg
szólalására, önmegmutatására.

Az olvasó számára föltárul
kozó vüágban benne rejlik egy 
másfajta, más irányú világ-nyitás 
is, melyet a dm  szimbolikája 
szintén magába foglal. A "Kele
ten" élő em berek számára a 
"megnyílt kapu" elsősorban egy 
kifelé mutató irányt jelez. Egy 
olyan világ felé mutat, melynek 
értékei eltérőek ugyan, de befo- 
iyássál bírók a "keleti" népek ér
ték ei, h agyom án yai, világa  
számára. így e megnyílt kapu ér
tékek szembesülésének, áramlá
sának, kom m unikálásának a 
színhelye is.

A hagyományos Kelet zárt vi

lága szűnik meg e kapunyitással, 
s ezáltal 'az otthon — »egy múlt
ból kinövő szellemiség..., amely
hez tájakon, tárgyakon, embe
reken, könyveken keresztül ve
zet az út« — egyre hűtlenebb lesz 
hozzánk'. Addigi értékei mellé 
(melyek fokozatosan a magas
kultúra részévé válnak, s "rászo
rulnak az államilag támogatott 
intézményekre") újak sorakoz
nak föl, egym ást k iegészítve  
vagy éppen kiszorítva töltik be 
funkciójukat az azokat hordozó 
és igénylő közösség életében. S 
mindez annak a következménye, 
állapítja meg a szerző, hogy "ko
runknak már nincsenek biztos és 
állandó értékei. A bizonytalan
ság, a hitetlenség, a jövőtlenség 
érzete kikezdett min- dent". Rá
döbbenti az olvasót arra, hogy 
"az értékválság elől nincs menek
vés: a népies félpomót a vallásos 
giccs, a könnyűzenei tingtitanglit 
az Ott, ahol zúg az a négy folyó..., a 
heavy métáit a csíki népdal, az 
István a királyt a dgányzene köve
ti". Ezek a jelenségek egy kultúra

belső lényegének alakulására 
mutatnak rá.

Tánczos, v á la sz t keresve  
könyvében a folklór hagyomá
nyos műfajai eltűnésének okára, 
megállapítja, hogy azok fokoza
tosan "képtelenek kifejezni a 
megváltozott életérzéseket. És 
nem is várhatunk tőlük semmifé
le adaptálódást, mert mindig az 
élet, a kor szelleme teremti a mű
fajokat. A valódi folklór öntudat
lan, nem ideológiák jegyében 
szerveződik. Nem az önismere
tet, nem a megmaradást, még- 
csak nem is a színvonalas szó
rakozást szolgálja, legalábbis 
nem tudatosan. A valódi folklór 
csak a valódi élet része lehet". Ezt 
tükrözi a csíksomlyói búcsúsok
nak a rítusban ma is átélt katar
zis-élménye ("habár ez az élmény 
a százezres tömeg egészét tekint
ve talán évről évre halványo
dik").

Egy csíkszentdomonkosi pél
dával (a pap kérését megtagad
va, a hagyomány, az "ősi rend" 
védelmében a nép böjt idején 
nem veszi föl színes népviseletét) 
arra is rámutat a szerző, hogy a 
régi világkép, értékek, szokások, 
közösségi normák változásaival 
szemben "a hagyományos világ
nak még vannaik olyan részele
m é , meíyek máig érintetlenek". 
A népi kultúrában az értékvál
ság, -bizonytalanság ellenére ér
vényesül az a természetes sze- 
lekdó, mely a kultúrát átsegíti és 
hozzásegíti a fennmaradásához.

A Kelet szimbolikája a mold
vai archaikus imák kontextusá
ban egy másfajta jelentéssel is 
bővül. A homo religiosus számá
ra Kelet "az isteni erő általi örök 
m egvilágosodást jelképezi" (1. 
"Kimenék ajtóm elejibe, feltekin- 
ték napkeletre" kezdetű reggeli 
imádságban, melynek "nap mint 
nap arccal keletnek történő el
mondása az idősebbek körében 
még ma is Moldva-szerte általá
nos"). Vajon az új kultúrák s azok 
értékeinek beáramlása az immár 
megnyílt kapun keresztül (a val
lásos ember számára ugyanis ez 
a kapu, az örök templom keleti 
kapuja, zárt, s csak az Úr nyithat
ja meg, írja Ézékiel próféta 1. Ezé- 
kiel 44:1-2) nem a "fényes fel- 
emelkedést", az "ébredést", "az 
igazi forrás értelmének" (mely 
jelképiségek a vallásos ember 
számára Kelet, valamint a Nap- 
Krisztus fogalmához társulnak) 
megtalálását jelenti a profán em
ber számára is?! Hiszen ezek a 
változások, jelzi az író, "a min
dennapos szenvedés és megaláz
tatás elől csillagösvényre vá
gyódok vívódásait" tükrözik. En
nek megértése mutatkozik meg 
írásaiban, miközben a magyarsá
got érintő sosrskérdésekre is 
"korszerű", "és mindenekelőtt 
őszinte választ" keres (1. csángó- 
kérdés "Én román akarok lenni!" 
problematikáját).

A "köznapok apró reflexeit" 
figyelve, néhány egyedi példán 
keresztül (melyek alkalmak a 
konkréttól való elrugaszkodásra, 
elm élkedésre) egy sokrétű és 
mély világot tár föl az olvasó 
előtt, megmutatva az újra és újra 
fölfeslő s benne rejtőzködő érte
lemfoszlányokat. S erre csak az a 
kutató képes, aki kész dialógus
ba lépni e világrészecskékkel s az 
azokat hordozó és rejtő, de bár
mikor ('a kerítés mögül is') föl
nyitni hagyó emberekkel (s nem 
pusztán adatközlőkkel!), tudatá
ban annak, hogy "maga az Él
mény, amelynek részesei vol
tunk, újra meg újra kibújik az ér
telmezés hálója alól”.

NAGY MAGDOLNA

KOMP-PRESS. Korunk Bará
ti Társaság. Kolozsvár, 1996.

A3., 5., 15., 17. oldalon Kedei Zoltán rajzai
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Actio comica
az ólján história kiben az világnak 

dolgai mutatkoznak meg. Praesentalta- 
tott Eger városában ezen esztendőben. 
Kidolgoztatott és elé vezettetett az régi 
Collegiumban vitéskedő Poéták által.

Prológus
Gyalló emberek, világban kik vadtok, 
Világnak szépségű moston meglássátok, 
Ahogyan itt néktek szépen praesentáljuk, 
Minden hívségével néktek kívánhatjuk.

Elétek terjesztjük az Ámornak jussát,
Utána leírjuk Theophilus sorsát,
Mindezek utána ti majd láthatjátok,
Az szép Helénárul hogy vonnak le fátyolt.

Megmutatjuk imhol Egernek ostromát,
Eger ostromához rósz praefigurát,
Világnak színpadán ítíló bírákot,
Mindenféle jókhoz írunk laudákot.
Mindezek utána jól figyelmezzetek,
Az szép tisztességről ti példát tegyetek, 
Kísérjétek szemmel kis Comoediánkot, 
Hagyjátok el mostan a sok mocorgástok!

Actus primus
Seena prima
(Certainen inter Rosam el Liliunt)

Poéta:
Híres ez világon Semiramis kerte, 
öreg fák közepeit virágokkal telve,
Az régi Poéták víg mulató helye,
Nem gondolhat szebbet ennél semmi elme.

De lássuk a kertnek kétféle virágát,
Tiszta liliumot és az kacér rósát,
Mint vetekednek, fennszóval csatáznak,
A z szép dicsőségért mert igen lármáznak.

Rosa:
Én vagyok a legszebb, Ámornak virága, 
Ezen nagy világnak teljes boldogsága.

Lili um:
Hiába szólalsz így, enyém az elsőbbség, 
Makulátlan ruhám, én vagyok a fennség.

Rosa:
Lángnyelvek pirosa kacér termetemre, 
Öltözék szép díszbe, bárha innep lenne.

Lilium:
Az én innepem lész az derűs tisztaság, 
Derűs tisztaság lesz örökké királyság.

Rosa:
A z én csábításom mindörökkön regnál, 
Előbbre való az minden liliumnál.

Lilium:
Miféle regnum az, ellobban a lángja, 
Engemet ültetnek világnak trónjára.

Rosa:
Világnak az trónja mit sem ér nélkülem,
Ki szépséget kíván, énérettem üzen.

Lilium:
Engemet letésznek az oltári helyre,
Tiszta oltároknak vagyok én a dísze!

Rosa:
Én pedig legének kezei közt lészék,

Szerelemvallomást ők énvelem tesznek. 

(Venit Amor Sanctus(
Amor Sanctus:
Paisom az lilium, makulátlan zászló!

(Venit Amor Mundanus)

Amor Mundanus:
Paisom lész az rósa, az lángoló zászló!

(Qauditur scena)

Actus primus
Scena secunda
Amor:
Minden virágozzék, a Szeretet mondja, 
Vidám légyen mindig szívünk állapotja, 
Serlegünket borral, keblünket örömmel, 
Töltse ez mái nap jó nagy lopótökkel!

Dlecebra:
Én vagyok az Amor régi jó barátja,
Mit segítek néki, tudom meghálálja.

Fidelitas:
Hallod-é te, Amor, minek prozsmitálsz itt, 
Szavaidba vermet Illecebra ás itt.
Miért hinted széjjel hívségnek igéit,
Hisz tudhatod te is annak szörnyű végit.

(Venit fém ina)

Femina:
Mit halinak füleim, minő komédiát? 
(Venit vir)
Vir:
Megtárgyalják itt az Ámornak sorsát! 

Illecebra:
Jöjj ide, bátorság, te asszonyt állat, 
Töltsétek ónéki mézes pálinkákat!
Az vígságra magát soká ne kéresse,
Az jó ember előtt magát illegesse.

Amor:
Nem úgy van csábítás, hallgassál el végre, 
Miféle szókat szólsz szegénnek fülébe, 
Nem ezt tanítóm én tenéked barátom,
Nem ebből áll bizon az én igazságom.

(Venit Diabolus)
Diabolus:
Beh víg társaság ez, hogy vitáznak itten, 
Mi szépen segít itt Illecebra nékem, 
Úgyhogy pártját fogom, bárhol is találom,

Meglelem magam is benne mulatságom. 
Bárha Theophilust tudná rábeszélni,
Hogyan kell az jókkal, vidámsággal élni.

Illecebra:
Csakhogy itt vagy ismég, kedves jó barátom, 
Szavaid hallgatni mindig megkívánom, 
Tanácsid fogadom, reád mind hallgatok, 
Akárha mondanák kálomista papok.

Fidelitas:
Távozzál el asszon, távozzál el ember,
Ez istetentelenség a pokolra kever!

Vir:
Musika a fülnek Illecebra szava, 
Megfogadom mindjárst, ki nem teszi, tunya.

Femina:
Borzongok hogy mondod, mintha hideg lenne, 
Ámornak tüzénél szívem melegedne.

Vir:
Jöjj ide hát hozzám, majd én melegítlek,
Fázós bőrödre majd jó ruhát terítek.

Amor:
Immár, Fidelitas, itt szerepünk nincsen,

Jobb, ha hazamegyünk, nem lógunk kilin
csen.

(Qauditur scena)

A szövegkiadásról
A szöveget az eredeti kézirat alapján 

közöljük. A könnyebb érthetőség kedvé
ért a helyesírást és a központozást javítot
tuk, csupán néhány esetben tettünk  
kivételt stilisztikai megfontolásokból.

A kézirat töredékes, csak az első felvo
nás első két jelenete maradt fenn. A teljes 
rekonstrukció igen nehézkes, a Prológus 
sem igazít el egyértelműen.

Mint a dm  igazolja, a drámát bemutat
ták, azonban sem a bemutató idejét (csak
úgy mint a dráma keletkezésének dá
tumát), sem a bemutató helyét (a 'régi 
Collegium' kevés támpontot ad) nem si
került megákllapítanunk. A helyesírási és 
paleográfiai szempontok a XVIII. század 
végét mutatják.

Ugyancsak nehéz eldönteni, hogy ka
tolikus, vagy protestáns darabról van-e 
szó? Illecebra utalása a kálomista papokra 
nem releváns, bár megfontolandó, hogy a 
mulatságosnak szánt mondat éppen az 
ördög hívénekszájából hangzik el.

A darab forrásairól semmit sem tu
dunk, érdekessége, hogy a certamen 
egyes szófordulatai a Virágok vetélkedése 
című népballadát idézik, a Semiramis 
kertjére való utalás majdnem szó szerint 
egyezik egy hasonló témájú, Csíksomlyón 
keletkezett vetélkedés szövegével. A szö
veg hangulata pedig a kolozsvári unitári
us kollégium ban előadott színm űvek  
hangulatára emlékeztet.

A dráma allegóriák láncolata, a közép
kori misztériumdrámák szerkezetére is 
emlékeztet, csakhogy itt mind a praefigu- 
ra, mind a figura világi témájú. (Nyilván 
az elveszett részek: Eger várának ostroma, 
Heléna története, Theophilus intelmei, az 
Amor Sanctus és az Amor Mundanus ve
télkedése is szervesen illeszkednek ebbe a 
sorba.)

KEDVES CSABA
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%& D TX —
H ol él a vaddisznó?
A vaddisznó mindenütt megél, ahol egy kis helyet hagynak neki 

az emberek. Családot bármely jól védett bokor alján hajlandó alapí
tani, ahol a malacait a születés után képes egy időre elrejteni. Mivel 
éjszakai életet él, szabadon mozog azokon a területeken is, ahol 
napközben sok az ember — országutakon, faluszélen, elővárosok
ban.

M it csinál a vaddisznó?
Az emberrel ellentétben a vaddisznónak nem kell dolgoznia. 

Vadászva, halászva, csipegetve, földet túrva éli életét, mint azt tették 
az ember ősei. Este felkerekedik a családjával, megkeresi a legköze
lebbi közfürdőt, dagonyát, és a toilette után alapos masszázs követ
kezik egy fenyő, vagy tölgy törzsénél. Imigyen felfrissülve nyakába 
veszi az erdőt, mezőt, és bekap mindent, ami az útjába kerül.

Mire jó a vaddisznó?
A vaddisznó nem jó semmire, csak vaddisznónak.
M ilyen az ember?
Hétköznapi, vaddisznó szemmel nézve egy ronda, gusztustalan, 

csupasz és büdös állat, amelyik mindenféle még büdösebb ún. 
illatosítóval keni be magát, hogy ne lehessen összetéveszteni a vad
disznóval. Formája ormótlan, leginkább egy nagy bunkósbotra em
lékeztet, olyanra, amilyet a disznópásztorok hordanak magukkal. 
Nagy, kerek feje a vékony nyakán igen sérülékennyé teszi. Mélák, 
hosszú kezei nem érnek le a földig, így állandóan a hátsó lábán 
kénytelen járni. Bárhonnan is nézi egy vaddisznó, röföghetnékje 
támad.

Az ember látszólag békeszerető. Ellensége csak önmaga és a 
többi ember. Mivel sűrű, egymás hegyén-hátán él, sok az összetűzés, 
a verekedés, a háború köztük. Táplálékaik közé tertozik minden 
ehető a növény gyökerektől a gombákon át a vaddisznókig. A kuko
ricáért állandó háborúságban van a vaddisznókkal, ítélőképessége, 
ébersége messze alatta marad a vaddisznóénak.

H ol él az ember?
Az ember mindenütt megél. Családot bármelyik jól vagy kevés

bé jól védett bokor alján hajlandó alapítani. Gyerekeit igen sokáig 
ápolgatja, míg olyan formátlanok és életképtelenek nem lesznek, 
mint szüleik. Mivel az ember nappali életet él, szabadon mozog 
azokon a helyeken is, ahol a vaddisznók élnek.

Mire jó az ember?
Az ember bármire jó, csak embernek nem. Jó munkásnak, szol

gálónak, papnak, tanítónak, politikusnak, jó zenésznek, favágónak, 
vadásznak és még számtalan célra, de embernek használhatatlan. 
Bár sűrűn emlegetik ember mivoltát: kiáltványokat szerkeszt, vá
lasztásokat szervez, szerződéseket fogalmaz, szövetségeket köt, de 
ettől nem lesz ember, mert ezek mind csak papírok. Ember lenne, ha 
szeretné a vaddisznót élni hagyni, ha szeretné a másik embert élni 
hagyni, ha szeretné az életet élni hagyni. Ember lehetne, ha beérné 
azzal, amivel a vaddisznó beéri, azaz hogy vaddisznó maradjon.

Van-e a vaddisznónak és az embernek közös vonása, talál
kozási pontja?

Alig. Egy kis kukorica föld, némi fürdő-ivóvíz, a levegő és a 
napfény. A tisztálkodási és egészségügyi szokásaik. Kis eredei tisz
tás, vadmálna, szarvasgomba. A többi pont ellentétes. Az ember 
megeszi, hasznosítja a vaddisznót, a vaddisznó kerüli az embert és 
csak ritkán eszik belőle.

Kell-e együtt élni a vaddisznóval?
A vaddisznó szerint nem. Az ember szerint sem, csak addig, 

amíg a vaddisznó hasznos, jó valamire. De egyre kevésbé az, már 
csak játéknak jó. Célbalövésre, mint a vidámparkban a hurkapálcika, 
ajándékként. Virtusból.

Akkor miben állhat a közösségvállalás?
Élni-hagyásban, békén-hagyásban. Abban, hogy az ember lassan 

leszokik a gyerekes játékairól— bár azok nagyon kedvesek számára: 
a célbalövöídözésről, a disznótorról, az enyém-a-nagyobb-trófeáról. 
Nem kell összeköltözni a vaddisznóval! Ezt a vaddisznó sem kíván
ná. a közösségvállalás, a sorsközösség vállalása: legyen tőlem és 
általam minél vaddisznóbb a vaddisznó. Az ellenségei megtartásá
val is, a kukoricaáldozattal is, a közös szarvasgomba-vadászattal is. 
És ettől emberebb lesz az ember is.

És hogyan vállaljunk közösséget a másik emberrel?
Ilyen tekintetben semmi lényeges különbséget nem látok egy 

vaddisznó és egy ember között.

FARKAS ISTVÁN: Hogyan vállaljunk közösséget egy vad
disznóval. Ökotáj, 1997.16-17. (részletek)
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ZENEI CSEVEGÉSEK 8.
Gyertek!, — írjunk operát...

Nagy tömegben álltunk. Egy 
barátom jött hozzám: írj nekünk 
kamaraoperát — kért kedvesen, 
majd hozzátette: biztosan előad
juk.

Mindig egy kicsit megüt az 
ilyen "felhívás" operaírásra. Már 
csak azért is, mert jómagam évek 
óta arra buzdítom zeneszerző ta- 
nítványimat, hogy ők is írjanak 
operát. Nem szabad úgy "bezár
niuk" főiskolai tanulmányaikat, 
hogy ne ismerjék az operaírás — 
legalább néhány! — alaptitkát. 
Majd mindenik tanítványom meg 
is hallgatta kérésemet, tanácso
mat, egyre-másra születtek ál
lamvizsgadolgozatként a kisebb- 
nagyobb m éretű operák. Két 
gyermekopera is szerepel "gyűj
teményünkben". Útban van egy 
görög mitológiai témára épülő 
opera-balett is.

A másik, amiért mindig meg
érint az operaírásomra való cél
zás, az a tény, hogy immár évek 
óta vezetem a zenedramaturgiai 
doktorátust, majd tucatnyi ope
ras témával foglalkozva. A sorban 
a modern kamaraopera témája 
éppúgy szerepel, mint a barokk 
opera stílustörténete vagy a mo
dem hagszerteátrum világának 
elemzése-értékelése és a gyer
mekoperák története, stíluselem
zése. És én még mindig nem írtam 
m eg a magam opera-válaszát a 
nagymúltú műfaj kortársi kihívá
saira. Miért — teszem fel magam
nak a kérdést. Ez döbbent belém 
most is, amikor újra elhangzott a 
"felkérés operára". Rögtönzött 
volt a válaszom: amíg nem érzem 
magamban, hogy igazi operás 
operát írjak, mondjuk olyat mint 
Puccini Pillangókisasszonya, addig 
nem érdemes nekifognom. Azt 
hiszem, ez a műfaj írásának legér
zékenyebb pontja: az új, modem  
vagy kortárs operák nem jutnak 
túl a filozófiai problémák felveté
sén és filozofikus megválaszolá
sán — még ha oly kitűnő művek 
is azok m űvészileg, zeneileg. 
Nem jutnak túl a szöveg — néha 
szervilizmusig fokozódó — szol
gálatán. Az ilyen műveket hívjuk 
"BESZÉLŐ OPERÁKNAK", töb
bet beszélnek bennük, mint éne

kelnek. Sok opera nem jut túl az 
alapul vett irodalmi művön sem, 
nem válik opera-dramaturgiáva 
a szerkezet. A színdarab opera 
változatában is CSAK SZÍNDA
RAB marad. Ezek a "színdarab
operák". Sokszor alig várjuk, 
hogy lehámozzuk róla a zenét, 
mert az irodalmi alapváltozat 
messze fölülmúlja a rárakott ze
nét. Sok opera nem jut túl a szo
náták, szimfóniák, szimfonikus 
költemények világán sem. Tünte
tőleg nem akar bdépni a színpad 
világába, csak eltűri, hogy színpa
don adják elő. Igazából a hang- 
versenyterem pódiuma az ilyen 
művek otthona. Ezek a "pódium- 
operák". "Hallgasd meg őket in
kább odahaza, CD-lemezjátszó- 
ról a művészi élmény így meg
hatványozódik, és semmiképpen 
se szenvedjed végig az operák 
színpadán" — szokták mondo
gatni operaberkekben.

Tehát: OPERA-OPERÁT KEL
LENE ÍRNI!

A m odern musical ezen  az 
úton halad, csak éppen lemegy a 
rockzenék, a pop- és egyéb mu
zsikák kissé sekélyes vizű világá
ba. Ez amolyan "zenetengerparti" 
világ, sok napsütéssel, friss, fi
nom levegővel, kellemesen simo
gató hangzáshullámokkal, egy 
csipetnyi felhőárnyék-konflik- 
tussal és a messzi kék horizont 
ábrándképeivel. Szép (zenei) vi
lág ez, csak éppen nem mélyten
geri változatosságú, színességű, 
drámai realitású. Az élet egyszál- 
deszka-hintájú örökmozgásának 
csak egyik oldala, a mindig emel
kedőben lévő, könnyű oldalé. Va
jon nem éppen ezért is szereti a 
közönség? Vajon nem éppen ezt 
várjuk el a musicaltől? Ha ez így 
van, akkor igazi operára, amely a 
műfaj nyomdokain haladva is
mét bejárja a lélek mélytengeri vi
lágát, nincs is igazán szükség. 
Tehát nem is érdemes ilyet írni? 
N agy dilemma! Vajon oda tu- 
dunk-e figyelni korunkra, úgy, 
ahogyan azt például Verdi tette 
vagy Mozart? Mert az igazi opera 
maga az élet, a mindennapi élet, 
a gondok, bajok, remények, bol
dogságok, letörések, ismét fel- 
emelkedések világa.

DIVINA COMMEDIA!
A 20. század csak kopogtatott, 

hol erősebben, hol gyengébben a 
Divina commedia hatalmas ércajta
ján. De talán egyszer, valamikor, 
a 21. században kopogtatásunkra 
egy kicsit kinyílik ez az ajtó. Gye
rünk hát, kedves tanítványaim, 
zeneszerző  társaim , ÍRJUNK 
OPERÁT, vagyis írjuk meg az 
ÉLETET..., ÉLETÜNKET.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Ü j könyvek: A Csíkszeredái Pro-Print 

kiadásában megjelent a Maradok — 1 rema
in. Magyar költők hangja Erdélyből — Voices 
of the Hungarian Poets from Transylvania cí
mű kétnyelvű kötet. A verseket Sohár Pál 
ültette át angolra, Harkó Gyöngyvér szer
kesztette. A fordító bevezetőjét követően 
Sütő András Maradok, másként nem tehetem 
című, Sinkovits Imréhez címzett levele áll 
a könyv élén. A kötet szerzői: Farkas Ár
pád, Ferenczes Istváh, Hervay Gizella, Ká- 
nyádi Sándor, Király László, Lászlóffy 
Aladár, Magyari Lajos, Markó Béla, Szilá
gyi Domokos, Szőcs Géza.

A iaji-i The Center for Romanian Studies. 
The Foundation for Romanian Culture and

Studies kiadásában, Adam J. Sorkin és Liviu 
Bleoca szerkesztésében és fordításában, 
Egyed Emese közreműködésével jelent 
meg a Transylvanian voices. An anthology of 
contemporary poets of Cluj-Napoca dm ű kö
tet. Magyar szerzők: Balia Zsófia, Egyed 
Emese, Kányádi Sándor, Király László, 
László Noémi, Lászlóffy Aladár, Szőcs Gé
za, Visky András.

A  marosvásárhelyi Mentor adta ki nem
régiben Egyed Emese Három dió dm ű ver
seskönyvét.

Ugyancsak a Mentornál jelent meg Be
nő Attila Visszatérintés dm ű verskötete.

A kolozsvári Biblioteca Apostrof M entet
te meg Várady Katalin Hangok a szélben 
dmű verskötetét.

Január 9-én, ötvenhat éves korában el
hunyt a szlovéniai magyar kultúra egyik 
mindenese, kiválósága, Szunyogh Sándor.

Kaposváron decemberben adták át az 
1997-es Berzsenyi-díjakat. A z  egyik kitünte
tett Lászlóffy Csaba volt.

A  Korunk Galériában január 23-án ke
rült sor Ovidiu Petca kolozsvári grafikus- 
m űvész kiállítására. Bevezetőt mondott 
Kántor Lajos és Livius George Ilea. Tristan 
Tzara költeményeiből Boér Ferenc olvasott 
föl, Béres Melinda és Ioana Gaíu Bartók-he- 
gedűduókat játszott.

Január 24-én a Korunk szerkesztőségé
ben a Babe$-Bolyai Tudományegyetem Böl
csészkara M agyar Irodalom tudom ányi 
Tanszékének szervezésében került sor a 
(Poszt)Modemitás (?) dm ű irodalmi vitaest
re.

A Forrás januári száma Kovács András 
Ferenc Zoo de Targu Mures és Királyhágói 
dallam dm ű verseit hozza.

A Hitel 1-es számában olvasható egye
bek mellett Czegő Zoltán A nemzet kitett 
árvái dm ű írása.

,a;::-MI\

Lidi fogadósné
Áprily Lajos versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1. és függőleges 16. 
sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első két sora 
(zárt betűk O, Á, R, Z, L). 16. Település 
a ’Magyar tenger" partján. 17. Majszol.
18. Lámpát kikapcsol. 19. Deka egyne
mű hangzói. 20. Távozik. 22. Konstan
tinápolyból származó román uralkodó.
26. Formában van! 27. Palóc alma. 28. 
Felfelönt a garatra. 31. Menyasszony.
33. Fára vés. 34. Kereskedő. 35. Csepű.
36. Komplex táplálék, névelővel. 37. 
Német, norvég és belga kocsik nemzet
közi betűjele. 39. Ausztráliában honos 
visszataszító külsejű gyíkfajta. 41.... ro
mánok, újlatin nyelvet beszélő nép. 43. 
... Bator, Ázsiai főváros. 45. Tartó szer
kezete. 46. Kerítést von köré. 48. Moz
gatja a n y ü stö k et. 50. Ábrahám  
pátriárka felesége. 52. Engedélyt visz- 
szavon. 53. T. S. 54. Időhatározó szó. 56. 
Lantán. 58. Amerikai Egyesült Álla
mok. 59. Nem ezt. 61. Ozmium és fosz
for vegyjele . 63. Lyukas a... teteje 
(népdal). 66. Osztályozás. 69. Nagy 
Éva. 70. Magyarózdon született neves 
költő. 71. Hazai pénzegység. 72. Kiejtett 
mássalhangzó. 73. Van bátorsága tenni.
74. A. A. T. 75. A kellemetlenség. 76. 
Állatkert. 78. Svájd tagállam. 80. Asz-

szonyok. 82. Germánium. 83. Nagybá
nya folyója. 85. Latin tagadás. 86. Meg
üli a lovat.

FÜGGŐLEGES: 2. Hazai költő. 3. 
Kosztolányi-vers. 4. Fordított figura. 5. 
Vegyi elem. 6. Bárd Oszkár. 7. Hajhullá- 
mosítás. 8. Tárolás. 9. Velő egynemű 
hangzói. 10. Fohász. 11. Z. Á. 12. Szigli
geti személyneve. 13. Takarmány er- 
jesztők . 14. H alottham vasztó. 15. 
Kapaszkodik. 16, Az idézet harmadik és 
negyedik sora (zárt betűk: O, Á, R, Z, L).
21. Mister. 23. Kárpátokon túli megye. 
24. Argon. 25. ... gyök nitrogénből álló 
hatvegyértékű csoport. 29. Fokhagy
macikk. 30. Fordított fiúnév. 32. Hely
határozó rag. 36. Részben patetikus. 38. 
Főzeléknövény. 40. Szekér románul. 42. 
Két szó: díszes; mitológiai pásztoristen. 
44. Nikkel és oxigén vegyjele. 47. ők  
Párizsban. 49. Fölásott! 51. Morfológia. 
55. Légszomj. 57. Az izzó kőzet. 60. 
Adós. 62. Nyugodna. 63. Nem jelentős 
(mennyiség) 64. A próféta. 65. Ozmium.
67. Vés betűi. 68. Köröndi művelődési 
egylet. 69.... Basarab, egykori havasal
földi uralkodó. 71. Hangtalan liba. 75. 
Szándékában áll. 77.0 . A. K. 78. Kálium 
és rénium vegyjele. 79. Monstrumhoz 
tartozik. 81. Birtokos névmás. 84. Amb
rus Berta. 86. ALÁ. 87. Giurgiu megyei 
kocsijel.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 2. számában közölt Hóhullásban dm ű  
rejtvényünk megfejtése: Lassan lép már fürge lábad, 
óvakodva, félve; /  Egyet lépsz és bezuhansz az örök-ála- 
mu télbe...
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