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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Alternatív csodák
Az idő is igyekszik utolérni önma

gát. Van úgy, hogy két földrengés közt 
annyi idő telt el, hogy a jelenkori tudó
sok, akik visszamenőleg a történelmi 
korok katalogizálását, periodizálását el
végezték, úgy kalkuláltak, hogy egy- 
egy ilyen helybe-közbe egy egész 
társadalmi korszak vagy legalább is 
egy-egy jelentős stíluskorszak is belefér. 
Közismert, hogy — kivéve a piramiso
kat, melyek statikai alapelve egyesegye- 
dül tiszteli és követi a Földön érvényes 
és divatos gravitációt, — a világ többi 
hét (avagy 77) csodáját főleg földrengé
sek intézték el. Az Akropolisztól Assisi
ig. Éppen ezért szisszenünk fel most, 
mivel a dolog felgyorsulni látszik: bizo
nyára az idő is igyekszik utolérni önma
gát, rövidesen az erőlködéstől ösz- 
szeszorított állkapcsai közt esetleg be
csukódik Altamira ajka s a szájpadlások 
összeszorítják, a cseppkőfogsorok átha
rapják a falrafestett csodákat, mint vala
mi barlangi rágógumit. Egy biztos, a 
függőkertek, kolosszusok, fároszok, 
parthenonok megrepesztéséhez és le
omlasztásához többszöri nekifutás kel
lett, úgyszólván b e ta rto ttak  némi 
ledőlési határidőt, engedélyezett esély
zónát vettek tekintetbe, minek követ
keztében Hsa is áll még, és Velence is — 
bár igaz, ami igaz: Atlantisz meg a Tita
nic elsüllyedtek. Mégis: minden csoda 
három napig tart — az ember azt hinné, 
bár az ilyen ezerévekig gyűlt tapasztalat 
alapján megfogalmazódott igazságok
ban legalább annyira bízni kell és bízni 
lehet, mint a szőlősgazdának Herschel- 
ben, ott a kalendáriumokban. De nem. 
Nincs is ijesztőbb annál, hogy manap
ság a földrengések második mozzanata 
már olyan gyorsan követi az elsőt, hogy 
agyonüti a munkához látó kárbecslőket. 
Nem lesz idejük — nem a zsebóráikat 
előhúzni, hanem a karórájukra is csak 
más pillant le már, amikor a törmelék 
alól kinyúló félkarjukig érnek a romelta
karítással. És akkor ennek, effélének a 
kockázatát még Hirosimákkal, Nátóbő- 
vítésekkel és országukat a falnak vivő 
rezsimek, kormányzatok elleni bizal
matlansági szavazásokkal kell növelni? 
Álljunk meg egy percre, merevedjünk 
sóbálvánnyá inkább, mint Lótné, ahe
lyett hogy tovább fokozzuk az omlásve

szélyt. Itt minden benne 
van annak statikájában, 
ahová, amennyire om
lott, ahogy esett s puf
fant, ahogy megállapo

dott, divatos szóval mára stabilizálódott 
a helyzet. Mi lenne a kultúra dekoratív 
építményromjából, ha mondjuk Dante 
vagy Balzac hirtelen visszavenné a ma
ga hozzájárulását belőle, ide vele — 
mondván — egy konkurens kiadó, esz
méletgyűjtő, szépség-leltározó többet 
ígért, jobb szerződést ajánl. Hogy állna 
meg a hit asztala, ha a négy lábból az 
egyik evangélista kihúzná magát? Nyil
ván ezekre, ilyesmikre nem gondoltak 
azok, akik a már biztosnak hitt, kipró- 
báltnak vett dolgok esetére is most még
is előjönnek az alternatív megoldá
sokkal: ha nem négy a kétszerkettő, hát 
tessék választani: öt? vagy hat? vagy 
hetvenhét? Ha önnek a royalista New
ton almája nem tetszik, joga van a csá
szárkörtéhez! Legfennebb arra kérik a 
most már felvilágosult és felszabadult, 
civilizált és centralizált emberiséget, 
hogy ne teketóriázzék sokáig, mert a 
mentőcsónakok megteltek, el is indul
tak, meg is érkeztek, az idejében elindu
lok meg is kapták már az elsősegélyt és 
a forró teát, úgyhogy aki itt van, mert itt 
ragadt, és semmi esély rá, hogy elhagy
hassa a színhelyet és a színidőt, a hely
színt és időszínt, az tehát egyezzék és 
törődjék bele abba! Amibe! A következő 
rezzenés:tegnap; a legközelebbi epi
centrum: minden. Tessék átvenni a rez-

f;ést, a rengést, a robajt, a robbanást, a 
assított szállást és a szükségszállást. 

Igen, az az ön repedt üvegű karórája ott 
a lába előtt, de az idő, amit jelez, amit 
mutat, amit kimutat, még nem azonos 
az ön idejével. Az ön valódi ideje egye
lőre még önben van, amíg gyártsa, me
zőre, iskolai könyvtárba és PEN-ösz- 
szejövetelekre jár, hogy efféle semmisé-

f;eket tisztázzon. Kérdezzen, feleljen, ál- 
ítson, érveljen. Még eltalálhatja (telibe, 

mint egy elnök-gyilkos) akár a helyes 
megoldást is. Hogy majd rámondhas
sák: ez good choyce, jó választás volt! És 
az árnyalatok kedvéért és érdekében, 
ehhez a ceruzavégtől az Internetig 
egyelőre még 2791 idióma is rendelke
zésére áll. Holnaptól már csak 2790, 
holnaputántól 2789... Plusz a számító
gép-, a kormány- és szombatesti prog
ramok tömkelegé. Rohanjon tehát, s az 
istenért, ne most nézzen hátra! Az idő 
igyekszik utolérni ÖNT MAGÁT.
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SULYOK VINCE (Oslo)
K ö s z ö n t jü k  a  65 é v e s  k ö l t ő t

Menekülés
Egy ároknál megállt kísérőm, 
fojtottan súgta: »Ez itt a határ... 
segítse Jézus!» — Kezem megragadta, 
s csendesen ment is vissza már.

Háromnegyed kettő volt. Fénylett 
a mutató, az óra zümmögött.
A  hűvös köd derengve egyberettent 
imbolygó vállai mögött.

Magam maradtam. Átugortam.
A  dobbanástól visszhangzott a táj, 
s lihegve vártam, fuldokolva... higgyem, 
hogy mögöttem van minden borzadály?

S mert rágondoltam: mint az ostor 
az állatot, a szörnyű félelem 
úgy végigvert, hogy futottam, rohantam! 
S a Szabadság már ott futott velem...

Szép lenne...
Szép lenne ez a mai alkony, 
ha néhány durvahangú szerb suhanc 
nem ordítozna úgy a sarkon.

Lehömpölyög a fenyőillat 
s vele a csend a hallgató hegyekből, 
melyek ß lö tt már ég a csillag.

A  gyantaszagú félhomályban 
ó, mennyivel magányosabb vagyok, 
mint hegycsúcsok az esti tájban!

Szép lenne pedig ez az este, 
ha átkarolna messzi kedvesem 
s hozzámsimulna tiszta teste...

Niska-Banja, Jugoszlávia, 1957. március 14.

Csak akkor...
Mikor szép homlokod 

s hús homlokom ßlö tt virágok 
susognák újra 
s szivárog

a harmat ránk, füvekre, fákra 
s kinyúlva

parázsló melleid ß lö tt 
—  mint tűzmadár a karcsú ágra — 

világlón, 
suhogva

ráfulladok a szádra 
s lobbanva lángra gyűl az este 

s egymásba veszve 
borzongjuk és remegjük 

egymás húsába 
az oldott hiány fájó örömét, 
ha önmagámban elveszítlek, 

föloldlak, 
mint a holdat

csöndjében most a felleg — 
csak akkor lehetsz boldog, 

ha én ölellek!
Oslo, 1957. szeptember 20.

M ár csak...
Már csak a csutka vicsorog 
s valami jóíz még, zamat 
dereng a szájban, édesíti 
almaülatú ßgamat.

Elmúlt a hersegő öröm, 
mint elmúlnak a kék nyarak, 
s holnapjaim oly üresei még, 
mint mészillatú, hús falak

Párizs, 1957. október 28.

Fiatal arcunk
fiatal arcunk
már halott mindörökre
messzire lemaradt mögöttünk
az iramló időben
csak sárgult fényképekről
csak szétmálló emlékek
fakuló retina-falairól
villan még olykor vissza
halvány örömök elféhéredő
bánatok bármibekapaszkodó
reménykedések közül fiatal
arcunk olyannyira csupasz
arcunk hogy szinte ismeretlen
csak néz ránk idegenné
vált vonásokkal betekint
idegen mai életünkbe
hiábavaló drága s nevetséges
álmaink közül a fiatal
életünk egy-egy feszesre kimerevített
percéből elfutó
időnk valamelyik ezüstlő
fölvillanó pillanatából
soha többé újra-nem-épülőn
legközelebbi s legszemélyesebb
halottunk: valamikori
szép és fiatal arcunk
Oslo, 1984. június 2.

Ellobogó délutánban
Hallgasd csak: frissen loccsan lent a víz, 
kövekkel játszik boldogan a tó 
az ellobogó nyári délutánban, 
mikor a színek égnek még sötét, 
kevély erővel, telten, teljesen, 
tisztán és önfeledten, 
hegyeken,fákon, égen, réteken —

Hallgasd csak: szőke vizek kedve csörren 
játékosan a langyos grániton, 
ingó lombok közt gyors szellő iramlik 
s virágokkal hajlong a pázsiton —

Két hegy közé bezárva, csöppnyi völgyben, 
két part közé szorulva kis tavon 
elmondhatatlan-gyönyörúen 
itt lobog, árad, él, szeretkezik 
az öröfckévalóság —
Oslo, 1960. június 18.

AV&OLÓQIA.

Karácsony 
a magány keresztjén
I.
Jobbomon fehér gyertyaszál 
balomon fehér gyertyaszál 
két lobogó sárga láng közt függök 
magányom keresztjén fölfeszítve-------

Néhány fenyőág 
s papírangyal az asztalomon 
fiatal arcom
szentelt viaszgyertyáknál fehérebb-------

Ablakomon át 
örvénylik dől be a holdfény 
pendül a túleveleken 
szikrázik az égi hideg fén y -------

Ma született
ma született
jászolban az Isten
nézik az együgyű pásztori népek
s térdreborulva örvendeznek-------

Picike Gyermek 
isteni Gyermek 
Ellened boldog nem lehettem 
itt függök jaj megfeszítetten 
s még ezen éjjel 
meghalok Érted e kereszten

I I .
Karácsonyfánk az asztalon állt 
a tiszta szobában-------

A  konyhában mindannyian megmosakodtak 
s felöl tötték az ünnepi ruhákat-------

Akkor meggyújtottam a gyertyákat
és csillagszórókat

s a kitárt ajtón
elsőnek apám lépett a szobába 
nyomában anyám s kistestvéreim 
s álltunk a sercegő pattogó fényhullásban 
fenyőszagban gyertyalobogásban 
a régi csodától meghatottan 
s fölszivárványló szemmel-szívvel-------

"Köszönjük meg a ma született Kisjézusnak 
hogy mindnyájan együtt lehetünk 
s békességben és szeretetben ünnepelhetünk" 
mondta meghatott hangon apám 
s elénekeltük a Mennyből az angyalt 
ügyetlenül és szégyenkezve-------

Üvegdíszek és szaloncukrok 
be szép volt minden azon a fá n -------

i. •*.
I I I .
Szépséges fénylő ablakok 
sziporkáznak föl hozzám a völgyből
tüzüktől majdnem megfagyok-------
Jobbomon fehér gyertyaszál 
balomon fehér gyertyaszál 
két lobogó sárga láng közt függök 
magányom keresztjén ßlfeszitve 
s homlokon Jézust jelentő 
csillag áll'-------

Oslo, 1959. december 24.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A homokbánya
K ezünk időnkén t összeérintve úsz

tunk Krisztivel. A lemenő nap szinte fel
gyújtja a tengert, lassan elm aradnak a 
bóják, kitűnnek a képből a szörfözők is, a 
gum im atracaikon hánykolódók is, a leg
kitartóbb úszók is. Gombóc tébolyodot- 
tan rohangál a parton, nem  tudja meg
szokni, hogy időnként m agára hagyjuk, 
ugatását elsodorja a szél, m ár akkora, 
m int egy keljfeljancsi.

M indég délben m entem  el a használa
ton kívül helyezett hom okbányába. Elő
zőleg sokáig úsztam  az Oltban, a sod
rással szembe, aztán elengedtem  magam, 
a víz lassan átsodort a kis szigetre, ettem  
egy-két vadalm át, fanyar ízük a szám ban 
ma is, á túsztam  a m alom árkon, néhány 
m éterre pörgette a folyósodor a régi m a
lom  hatalm as kerekét is, m ozgásában 
hosszan elgyönyörködtem , majd felka
paszkodtam  a m eredek oldalon s a fűben 
(bogáncsoktól, szam árkórótól, tövisektől, 
bábakalácsoktól ódzkodva) a szemközti 
o ldalon , a gyom m al benő tt ösvényen 
száztizenkét lépést tettem  (szám talanszor 
kiszám oltam  unalm am ban, volt időm), s 
hirtelen, egy éles kanyar u tán  ott voltam 
a dom btetőn, alattam  a katlanban szinte 
izzott a homok.

Fenn, a katlan fölött lassú, kiszámított 
szám ycsapásokkal egy ü lü  körözött, ár
nyéka, m int laterna magica kiélesített ké
pe vibrált a fehér hom okon, káprázatok 
közé veszett, megint előtűnt, ha a vibrálás 
m egszűnt, tudtam , a vadászat is sikeres 
volt, a nagy m adár néhány életfogytiglani 
pillanatra szinte m egm erevedett a levegő
ben, m intha láthatatlan fonálon függött 
volna, majd m inden átm enet nélkül zu 
hanni kezdett lefele, m int egy hatalmas 
fekete kő, hogy szabad esését a céltól né
hány m éterre lassítva, hihetetlen bizton
sággal kapja el soros áldozatát: pockot, 
ürgét, mezei egeret, vakondot, sündisz
nót...

M ozgásában, m int előbb a malomke
rék forgásában, hosszan elgyönyörköd
tem , céltudatossága is elbűvölt, de  u- 
gyanakkor ingerelt is, talpam  égette a ho
mok, s éreztem , hogy máris kúszik fölfelé 
lábam on, m int láthatatlan ragadozó, a for
róság. Izzadtam  és szédültem , ez jó volt, 
kissé ijesztő is, fejem tom pán szaggatott,

szemem előtt egymásból nyí
ló és egymásba vesző vörös 
k a r ik á k  im b o ly o g ta k , az 
egészben — hogy ott voltam  
és m indezt látszólag tűrtem  

— volt valami eszelős kihívás is; ugrálva 
igyekeztem lefele, a katlan aljában álla
podtam  meg, a hom oktölcsér legalján, 
m agányos középpont a m agányos kör
ben, emlékszem, abban az időben olvas
ta m  n é h á n y  k ih ív ó  M o h o ly  N agy  
László-esszét; ő, köztudottan ezt az álla
potot — ti. "magányos középpont m agá
n y o s  k ö rb en "  — e g y e n e se n  » éd e n i 
örömállapotnak« tartotta. H át nem  is tu 
dom. Én a katlan alján szemlélődve, le
hunyt szemmel várakozva valamire, egy 
angyal érintésére talán, m ozgó szájjal 
idézve akkori kedves költőm  versét: 

"Valaha vártam még, hogy jön egy tündér, 
botjával vállon ü t és elvarázsol.
De csak visz tovább a hajó, 
ez az imbolygó lepratábor."
De nem  történt semmi, m ert mi is tör

ténhetett volna? Az angyal késett, hajam 
és fürdőnadrágom  viszont m egszáradt, 
fejemben lassan lüktetett egy ér, tarkóm  
kitartóan szaggatott, szemem előtt állan
dósultak az örvénylő vörös körök, talpam  
m ár-m ár elviselhetetlenül égette a ho
mok, a vörös körök imbolyogva, észve
szejtő gyorsasággal m éregzöld és lila 
foltokba csaptak át, mégse m ozdultam , 
helyzetem teljes és tökéletes kiszolgálta
tottsága értette m eg velem  Moholy Nagy 
fulm ináns megállapítását. Azt ugyanis, 
hogy miért is tartja ő a magányos középpont 
magányos körben állapotot édeninek; de 
hát m indez bizonyára csak játék volt a 
szavakkal, az igazság az, hogy átélt ki
szolgáltatottságom  kedvemre való is volt, 
m ásként mi a fenéért m aradtam  volna ott 
lenn a forróságban, az égető homokban, 
m ár-m ár saját tűréshatárom on is túl. Kép- 
zelegtem  is, persze, csuka szürke egyenru
hás katonák futottak felém a hom okon s 
ereszkedtek alá a tölcsérszerű hom okkat
lan pereméről, csizmáik alatt sistergett a 
forró hom ok, m íg néhány, a perem en 
megállapodó mesterlövész máris célba- 
vett, s borsózó hátam on tíz-tizenöt szálke
reszt vándorolt ide-oda, az iszonyú nap
fényben égő testemen keresve a megfelelő 
célpontot.

De soha nem  történt semmi, s egy idő 
u tán  feladtam. Kiszáradó torokkal, teli 
szájjal szedve a levegőt loholtam  fölfelé, a 
tetőről m ég egyszer visszanéztem, noha 
látszólag szélcsend volt, nyom aim at még
is azonnal belepte, eltakarta, semmisnek 
nyilvánította a homok, a rejtélyes m ódon 
mégiscsak mozgó homoktölcsér. Amikor 
a lüktetés a kisagyamban szinte elviselhe
tetlenné válik, a gyomokkal benőtt ösvé
nyen bábakalácsokat, szam ártöviseket 
kerülgetve baktatok vissza a malomárok 
partjára, s néhány percre m indég hanyatt 
fekszem a tébolyodottan illatozó lila ka
kukkfüvek között, majd beóvatoskodom  
a vízbe, sokáig paskolom  a mellkasom, a 
tarkóm , az arcom, aztán mély lélegzetet 
veszek  és a lám erülök; lassan, ny ito tt

szemmel süllyedek alá a derengő habok
ba, a kékesen sötétlő felszín alatt, s köve
ket, laposra csiszolt kavicsokat keresgélek 
a homokos folyófenéken. A vér staccatója 
ismét felgyorsul a fülemben, mellkasom 
ban  tébolyodottan  ver a szívem. Egy
másfél percig bírom  a víz alatt, fulladozva 
veigődök felszínre, zihálva kapkodom  a 
levegőt és elégedett vagyok magammal. 
Azóta s olyan m aradéktalanul többé ezt 
az érzést sem  élem át. Lebegek a vízen, 
pihenek, nézem  az eget: az ü lü  eltűnik, a 
kökénykék ég m egnyugtat, a bárányfel
hők lassan lebegnek ide-oda. Á túszok a 

*kis szigetre. Újra beleharapok egy vackor
ba, majd sokáig úszom  a folyóban, árral 
szemben.

Cselekedeteimnek akkoriban m egvan 
a forgatókönyve s a hagyom ányos kore
ográfiája is. De m it érthet m indebből egy 
kívülálló? Tán ezt szeretném  m egtapasz
talni, ezért ham arosan egy lányt is elhívok 
hom okbányái m editációim hoz koronata
núnak, de nem  bírja sokáig, fél, hogy nap
szúrást kap, iszonyodva bám ul rám , sze
méből szinte süt a gyanakvás és a harag, 
s ész nélkül m enekül vissza a m alom árok 
langyos vizébe, és napokig úgy néz rám, 
m int egy őrültre.

— Miért csinálod? — kérdezi a harm a
dik napon, a cukrászda teraszán, eper
fagylaltját kanalazva.

N em  válaszolok.
M ert mit is válaszolhatnék?
A bizony ta lanságérzetem rő l m égse 

purpárlézhatok neki. Kinevetne vagy fa
képnél hagyna, s olyan nagyon egyikre se 
vágyom. Inkább tenyérháttal, óvatosan si
m ítok végig a meztelen karján s kim ond
hatatlanul élvezem, hogy azonnal liba- 
bőrös lesz, hiába rántja ingerülten el.

És arról se beszélhetek neki, hogy tu
lajdonképpen ez az egész valamiféle önte
rápia. így akarom  legyőzni az időnként 
feltörő rettegésem et, m ely arra  kény
szerít, hogy elhagyjam  azt a helyet, ahol 
épp vagyok, s azokat is, akikhez éppen 
vonzódom...

H ogy ész nélkül meneküljek, ahogy ő 
a hom okbánya forróságából.

Egy kívülálló m indezt joggal nevez
hette volna eszelősségnek!

így nem  beszéltem  m inderről annak a 
lánynak , később e lm en tü n k  táncoln i, 
majd feljött garzonlakásom ba és tartal
mas éjszakát töltöttünk együtt, félni kezd
tem, hogy a végén mégis m egkedvelem , 
és azonnal elhagytam .

így volt?
Sajnálom, kár volt. Eddig példás csa

ládapát és lottózót "faraghatott" volna be
lőlem, tévedhetetlen  ösztönével megé- 
rezve, hogy m ondhatok , am it akarok, 
végeredm ényben én  is »ölmelegre« és 
»biztonságra« vágyom.

C supán azt nem  tudhatta, hogy külön- 
külön.

M indenesetre rájöttem, önérzékelése
im  tanu lságát lehetetlen m ásoknak — 
hozzám  a legközelebb állóknak is! — 
megfogalmazni. Egyszer benyitottam  az
» » >  fo lyta tás a 4 . oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról

anyám  üzletébe, épp nem  voltak vevők, 
szánt rám  is néhány percet, kávéval kínált, 
és am ikor kapkodva elkezdtem  hom okbá
nyái m egvilágosodásaim ról beszélni, kis
sé ingerülten szakított félbe: "mennyi kell, 
száz elég lesz, legfeljebb kétszázat tudok 
adni?" Elvörösödtem  és többé nem  beszél
tem  m inderről. Rájöttem, ha mégis meg
p róbálnám  elm ondani, am it a hom ok
bányában, a forróságban, a tűréshatáron 
érzek , e lv ise lhe te tlenü l m odorossá és 
egyúttal nevetségessé válik, m int m inden 
olyan m agyarázat, amely menthetetlenül 
kívülállókat akar valami olyasmibe beve
zetni, am it ők nem  értenek s nem  is érdekli 
őket. S rádöbbenhettem  arra is, efféle szi- 
porkázásaim m al m érhetetlenül nevetsé
gessé válók én m agam  is, ezért azután az 
»őrü lt széplélek« m eghitt vallom ásait 
egyelőre elhalasztva, továbbra is m agam 
ra koncentráltam , m ert — és ez volt a 
legdöbbenetesebb az egészben — rettegé
seim  nem  szűntek, noha a tortúra elhúzó
dott s a koreográfia is egyre tökéletesedett.

Egy péntek délutánon azután váratla
nul tö rtén t valam i. O tt álltam  lehunyt 
szem m el, m in t egy nyugállom ányban 
sem nyugvó silbak, a katlan aljában, körü
löttem  láthatatlanul örvénylett a hom ok
tölcsér, a forróság m ohó ragadozóként 
kúszott fölfelé, a vörös körök tébolyodott 
zöldbe és vakító lilába vesztek, úgy érez
tem, ham arosan m eggyűlök és ellobba
nok az égő hom okon, am ikor valami bal
jós nesz térített magamhoz.

Több oldalról is, észleltem tévedhetet
len biztonsággal (éizékeim hihetetlenül 
kifinom ultak a melegben, ha valami hasz
na lehetett ennek az egész őrültségnek, 
akkor kétségtelenül ez volt) — lépések 
közeledtek felém

K inyitottam  a szem em, de az elején a 
bíborló, feketülő göm bözön eltakarta a 
v a ló s á g o t, lá tá so m  fo k o za to san  té r t 
vissza, áttörve a káprázatok örvénylő vö
rös függönyét, s észlelhettem, kissé meg- 
hökkenve, hogy be vagyok kerítve, négy 
csavargó settenkedik éppen felém, négy 
irányból, ham ar rájöttem, az Olt fele most 
nem  m enekülhetek, így m inden erőmet 
összeszedve nekirohantam  a legmerede
kebb oldalnak, fellökve az utam ból kitérni 
nem  tudó  suhancot. Eszelősen üvöltözve 
követtek egy darabig, de én edzésben vol
tam , s ők egy idő u tán  m ár nem  látták 
értelm ét az üldözésnek, arra is rájöhettek 
közben, hogy az életemen kívül aligha ve
hetnek el tőlem  bárm it is, m ert azt azért 
m égsem  feltéte lezhették , hogy fecske- 
szárny szerű, akkor divatos fürdőnadra- 
gom ban vagyonokat rejtegethetek.

Azon a részen, a használaton kívül he
lyezett hom okbánya platóján addig  még 
soha nem  jártam. Figyelmesen nézegetve 
a talpam  alá — tele volt a hely üvegtörm e
lékkel s a rozsdásodó, egymásra hányt 
csillék között hom ályos eredetű olajfoltok 
sötétlettek, a term észet szívós életerejét 
példázva fűcsom ók is zöldültek itt-ott, 
merész, kitartó pionírok, az eljövendő bol
d o g ab b  k o r e lőh írnökei, m ert affelől
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egyáltalán nem  lehettek kétségeim, hogy 
akárcsak a bodvaji elveszett temető eseté
ben, a term észet előbb-utóbb itt is vissza
foglalja elrabolt terrénum ait, s a csillék 
között ham arosan m entabokrok és ka
kukkfűáradat illatozik majd tébolyodot- 
tan, győzelm ének örülve.

Atballagtam  a telepen s ott találtam  
m agam  a napfényben lángoló gabonaföl
dön, valahonnan távolról autók zúgása is 
hallatszott, a mező túlsó felén húzódha
tott az országút.

Most merre?
Érdekes, ahogy a veszély a csavargók 

képében konkretizálódott, m ár nem  fél
tem, bizonytalanságérzetem  elmúlt, m int
ha elfújták volna, viszont a kánikulában 
m ár-m ár elviselhetetlen szomjúságérzet 
tört rá m  Tudtam, innom  kell, ha nem  ju
tok vízhez, hamarosan elájulok, s ki tudja, 
m ég mi történhet? Tébolyodottan ide-oda 
forgattam  a fejem, de nem  láttam  semmit, 
csak a gabonatáblát a pipacsokkal, megej
tő kép volt, egy pillanatig sajnáltam, hogy 
nem  vagyok festő. Visszabattyogtam a te
lepre, ide-oda forogtam, aztán egy hordó 
alján találtam  egy kevés poshadt és meleg 
esővizet, m egnedvesítettem  az ajkam, ki
m ostam  az izzadtságot a szemem körül s 
visszafordultam.

A katlan szinte izzott a napsütésben, a 
csavargók időközben eltűntek valahova, 
m ost nem  ereszked tem  alá, izm aim at 
megfeszítve óvatoskodtam  végig a pere
men, nehogy m ég egyszer meglepjenek 
tám adóim , s futva robbantam  bele a m a
lom árok langyos vizébe, de  m ost nem  
ereszkedtem  alá, nem  érdekeltek a m eder 
titkai, néhány határozott karcsapással el
értem  a túlsó partot, tébolyodottan töm
tem  m agam ba a vackort, á tú sz tam  a 
folyón is, s kezemben ruháim mal futot
tam  a legközelebbi kocsmáig, ahol a pin
cérek legnagyobb döbbenetére, egymás 
után  három  hideg sört nyeltem  le, pillana
tok alatt.

Azután soha többé nem  m entem  a ho
m okbánya közelébe. Bizonytalanságérze
tem  darab ideig szünetelt, m ár-már azt 
hittem , póz volt az egész, képzelgés, vak
lárma, olvasm ányaim  hatására csigáztak 
csak fel az események, m int forradalmi 
városok szalonjainak egykori polgárait, 
am ikor egy éjszaka, egy esküvői m ulatsá
gon, a részegségbe m erevedő arcokat fi
gyelve, m indennél erősebben tört rám  az 
erőszakos menekülés vágy.

Csak el innen!
El!
Izm aim  megfeszültek, és ahogy a pó

rázától m egszabadított kölyökkutya in
dul a mezőnek, vágtam  neki a világnak.

Azóta úton vagyok.
H át mit is mesélhetnék m inderről en

nek a kedves román lánynak, aki harminc 
esztendő elteltével itt úszik mellettem az 
örök jelen időben, szembe a lemenő nap
pal, és zöldesen sustoigó habokban, ram 
néz, nevet, s úszunk tovább, a part pedig 
nyugtalan ítóan  távolodik, akárcsak az 
emlékezetemben, kamasz korom delén a 
lángoló homokbánya.

GÁL ÉVA EMESE 
ő s z
Levelet kéne írnom neked arról, 
ahogy az ósz a lelkemben barangol, 
és olyan némára festi a tájat, 
mintha fénye lenne a hallgatásnak.

A  nap egyre messzebb egekről éget, 
az árnyékok már mindent körbeémek, 
a hideg nő: átfúj csenden, kabáton. 
Ablakom, ajtóm, álmaim bezárom,

és bentről, ahol semmi nem alázhat, 
nézem a magukat égető fákat.
Parazsak hullnak, s mégis mintha könnyek 
áztatnák el a horzsolt arcú földet.

A  szél hirtelen lázad. Dönti, tépi 
a világot mindenütt, ahol éri, 
mintha büntetné, mert lemond magáról. 
Idebentról minden annyira távol
történik, mintha nem is élet lenne, 
s mégis a halál foganna meg benne.
Ahogy átnézek a letarolt kerten, 
érzem, hogy vádol, amit kintfeledtem,

a hulló levél üres szeme vádol, 
mert nem emelem égre föl a sárból, 
vádol a fa, mert lombjával nem égek, 
vádolnak szélbe rekedt messzeségek,

és már nem írhatok levelet arról, 
ahogy az ősz lelkemből elbarangol, 
mert kirabolt. De olvasd el, ha érted 
hómezők lapjain az ürességet.

Szó
Csoda a szó, mert az, amit jelent, 
újraszülethet benne végtelenszer.
Oly időtlenné váltja a jelent, 
hogy túléli vele magát az ember,
de ehhez kell a teljes gondolat, 
az értelem fegyelme, szárnyalása, 
melyben a szó az állandó marad, 
a csillagok útját teremtő pálya.

De jaj, ha a szó szakad, megreped, 
ha önmagát kimondani is gyenge, 
és teljesség helyett csak részletet 
ruház a menekülő végtelenre!
Mert csillagok pályái hajlanak, 
kisiklanak, ütköznek égitestek, 
s a galaxis, a széthullt gondolat 
csak temetője lesz az értelemnek,

ha nem írja ki körívét a szó, 
hogy kerenghessenek benne a fények.
A  teljesség meg nem csonkítható 
büntetlenül, míg benne ring az élet.

A  bomlás elkezdődött: a szavak 
satnyulása kisérti meg a káoszt.
Se nyelv, se hit, se világ nem marad 
egész, hogyha hűtlen lesz önmagához.

Józsa László (Kanada): Tulipán
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LÁSZLÓFFY CSABA 
Újabb kori fondorlatok —  XXXV.

Az elillanó 
élet becse

Ahmatova, Babel és Vaginoo emlékének

(a lágerlakó)
Mintha a másvilágra gondolnék vissza. Le- 

ningrádra. Pedig akkor ott egy más világról halan
dzsáztunk. Pétervárról.

Az Oroszlános híd, a Katalin kert bokrai. Az 
oszlopcsarnokok és diadalívek. Vakító hóban cilin- 
deres urak gyászkocsit követnek, tömjénillat száll 
a légben, a fekete álarcos lovak lassan, ünnepélye
sen lépkednek. A hidak áttetszőén lebegni látszó, 
halványkék körvonalai a hömpölygőNéva felett. A 
Péter-Pál székesegyház tornyának aranytűje. Tom
pa fényű, megbámult ikonok a galéria ablak mé
lyedéseiben. A névai eperlánlazac íze; "Viborgi 
perecet tessék!” Köszörűsök, fazékfoltozók, kintor
nások... Hová lett a parkok üde zöldje? S a lóver
senypályák?! Az utcát fölverte a gaz, a kerítéseket 
rég feltüzelték. Egy béna hadfi orra elé rántja a 
fehérekkel vívott csatában megpörkölődött kato
naköpenyt, hogy az óvóárok bűze föl ne kavarja 
üres gyomrát; a vízvezeték fedetlen nyílásai felett 
— a háborús kórházak rozsdás csontvázai: a tábori 
ágyak. A szemjonovszkai téren (Dosztojevszkij itt 
várta egykor a halált) éktelenkedő, hangos varjú
felhő. Az átkeresztelt utcákon lézengők, a bőrkabá
tosoknak kiszolgáltatottak közül maradt-e valaki, 
aki az utánunk következő nemzedékkel megismer
teti a régi várost? — a borostyánkutyuskákat erek
lye gyanánt m egcsodáló ostoba, álszent kom- 
szomolistákkal; mert a kultúrtermekben lerészege- 
dett, szakállas atyafiak csak arra riadnak fel legfel
jebb, ha az ütem es taps elmaradt! Az ócskapiacon 
még egy-egy, kéz alatt kelendő "pornográf hamu
tartó vagy balalajkás Vénusz — de képi mivoltában  
mi marad meg a múltból? Visszahallom valahon
nan messziről, a lerombolt klasszicista paloták ár
nyékából az apokaliptikus hevületű "szkíták"1 
hangját vagy a kivert ablaküvegtörmeléket a talpa 
alá morzsoló "oberius"2-pária szkeptikus megjegy
zését, hogy: hadd bomladozzanak a cáratyuskák 
gipszmellszobrai! (Nemcsak azok— mi ez, ha nem 
a legyőzőitekkel, mi több: az egész világgal szem
beni megvetés és utálkozás?) —, miközben a lakó
gyűlés egyhangúlag úgy határoz valahol, hogy a 
műemlék-házban Vörös Sarkot létesítenek. "A Vi
lágtörténelem részesei lettünk ezennel!" — jelenti 
ki a Bizottság elnöke, egy állomásresti pincére.

A legvalóságosabb emlék, ami nekem még 
megmaradt itt, az irodalom. Mindenesetre, több 
mint a percenként széthulló világ. Az irodalom: 
m aga a s íro n tú li létezés. (így hittük valamikor. Én 
még úgy látom innen, hogy az ifjúság a Kínai hídon 
ácsorog. Egyikük megkérdi: "Értem én, polgártár
sak, persze, hogy megváltoztak a művészet, az 
alkotói beteljesülés célkitűzései és eszközei; de mi
ért kell feltétlenül guillotin is?!"...)

Nyüván csak az én képzeletemben történik 
meg üyesnú. Hőseim alaposan szétszóródtak Pé- 
tervár, akarom mondani: Leningrad utcáin. Nem 
járnak össze már. Az én (regén y)tokba  bújt emberem  
nem kap levegőt. Közönséget még úgysem. Ha 
teszem azt, Nyikolaj vagy Danyiil Harmsz bemegy 
egy kis teavízért az étkezdébe, a hajdani felolvasó 
asztalánál nem merész álmú, rikító kedvű szépecs
kék, rózsaszín arcú fűzfapoéták vagy bóbiskoló 
aggszüzek ülnek s nem a fókaprém galléros ezre
des, aki szokása szerint protézis-lábán kopogtatta 
ki a ritmust, hanem agyonrúzsozott fejkendős 
zsebmetszők s kartonruhás prostituáltak (a férfi
népség ilyen alkalmatlan órában a kocsmában la
zít), szóval a szimbolista költemény, az avantgárd 
"robbanótöltete" helyett (már látom, mint tűnnek el 
teleírt lapjainkról a betűk, az olyan verssorok min
denképpen, hogy "fáradt lelkiismeretedre gálád test 
sú lya  nehezül") —  a NÉP lelkes hívei hallgatják 
nyüzsögve a röpgyűlés határozatát arról, miszerint
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a bolsevik tömegek forradalmi lendülettel járulnak 
hozzá az új, univerzális ember gyártásához; s ha az 
én Danyiilom vagy Nyikolajom netalán megpró
bálná mérsékletre inteni őket, úgy bánnának vele, 
mint egy elvakart mérges pattanással vagy miként 
egy rovargyűjteménybe való "csodabogárral".

Meg is van rá a rigmus:
M in t gom bostűre szú r t lepke, 
a ko/ó/rképbe belefestve!

Nektek ott kint — ha vegetáriánus idők járnak 
is, s kétes személyek kerülgetnek is —■, nektek még 
kikerülnek néha a forró, szép szavak, nyelvetek 
egymásnak adogatja a legmegfoghatatlanabb trá
gárságokat. Bediliztem volna (mit szóltok hozzá), 
hogy az értelmen túli nyelvet olyannak képzelem 
el, mint az el nem orozható Édent?! Z a u m l..Z a 
um 3... Akár egy kutyacsaholás; nem mondom, fél
revezető. Tegyük föl, hogy titeket is elnyel egy 
kripta — horror-színház! —; a temetőben nem kö
vetnek, legfeljebb a kísértetek. Kint azonban nem 
vagy közvetlen veszélyben, vagy legalábbis nem 
hiszed... ezért hát könnyebb egykedvűen kivárni a 
halált; vagy akár ingerkedni vele. 'Tárd ki az er
kélyt (mind mondhatod, hogy ez Puskin), "nyisd ki 
a szádat"!... Qtt ki se nyitottadé másnap lehet, hogy 
úgy találnak mégis le fron t su r le p a vé  — arccal a 
kövezetnek.)

Egy intelligens ember — egy zseni — tetszés 
szerint választhat pusztulást magának! Jó vicc (va
lamikor így hittem)— de, lám, nem hallgattak rám; 
még ezt a jogot is megvonták tőlem. Az ügyosztály- 
vezető polgártárs a legelején precízen kartotékolt, 
megkérdezte, hogy én mondtam-e és mikor: "Sztá
lin keservesen zokog a bűntudattól Kirov holtteste 
fölött" (?)... Mondom: Semmikor, és nem én mond
tam. Gyengéden megpaskolta a képemet, persze 
titokban körülpislantott az alagútszerű folyosón. 
Akkor még reménykedtem, hogy elmúlik a frá
szom, s győz az igazság. A magánzárkában aztán, 
miután kiüvöltöztem, ldfellebbeztem magam és jól 
kifaszoltam, a körmeimet tövig rágva van időm 
morfondírozni, hogy hogyan lettem egyszerre hu
ligán, a nép hátán élősködő, fasiszta bértollnok és 
hazaáruló.

Közben eltűnt a faggyúszappan meg a zsilett
penge; valószínű, hogy ez is hozzátatozik a szocia
lista átnevelő programhoz, melyet a lágerstáb 
meghirdetett, akit mindössze egyszer láttam, ak
kor is spicces volt — a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom ünnepnapján, orrlikát felfújva, majd 
prüsszögve, mint egy leállni készülő sztálini vízie
rőmű, beslottyant egy fekete Volgába. Biztosan vár
ták a vörös bankettasztalnál a fejőnők, sakk- 
mestemők, vívó- és ivó (pardon: író)nők. Aznap 
este kásával tömött hasikával húztuk magunkra a 
penészes sötétséget.

Milyen meghitt környezetnek tűnik innen az 
átvedlett világváros. A lertingrádi kenyérsorok, a 
hóbuckákon csúszkáló, bukdácsoló nemezcsiz
más, bekecs es polgártársak, a zugárus gobelinjeit, 
porcelán-csecsebecséit élvezettel megtaposó rend
őr. Méghogy egy évszázadot temettünk mi hígított

vodka mellett minden áldott nap! A póz: hogy az 
alkalmazkodóképességem nulia! A lehangoltság, 
hogy sóherek vagyunk a burzsuj nadrágszabók- 
hoz-öltönykészítőkhöz képest, akik minden ujjúk
ra aranygyűrűt húzhatnak. A hősnek kikiáltott 
futurista festő ('Mussolini titkos ügynöke"), aki 
nem tudta, hogy Türkesztánban a beszolgáltatási 
tervet túlteljesítették; végül megúszta egy bordatö
réssel. Elborult az agyam, amikor a csekista Másen- 
kától formálisan elkobozta a vadonatúj Poe-mat 
(Sherlock Holmes még hagyján lett volna neki); 
azon az éjszakán Baudelaire-rel voltunk kénytele
nek vigasztalódni."Vannak gyermeki húst utánzó 
friss szagok, /  oboa-édesek, zöldek, mint a szavan
nák..." De mindhiába a kitörő mámor, a könny; a 
virradattal "fekete légiók, pondrók jöttek, s nyü
zsögve /  másztak az élő rongyokon"... A test — a 
dög tetem — "bizonytalan dagadva-lélegezve /  
sokszorozott életre kelt." (Mindenkinek volt egy 
dögé, akire gondolt. Nem lehetett nem gondolni rá. 
S "a széteső alak nem volt, csak álom, /  kusza 
vonalak tömege..." Melyet befejez-e valaha a mű
vész emlékezete? Az enyém!...)

Ne mondja senki a cellahomályba vesző féreg
nek, hogy elrohadt kedvét valahol őrzi még a ked
vese.

Felbőgsz, ahogy a minta szovhozban bőgnek a 
tehenek — ebben a "védettségben". Nem kell fél
ned, hogy az erdőben, az alagútban rádtömek és 
kifosztanak. A kényszermunkára vezénylő vezérlő 
csillag a generalisszimusz uniformisán egyszerűen 
abszurd vicc (emlékezetzavarban szenvedsz, hidd 
el!). Az viszont megfelel a valóságnak, hogy ettől a 
csajkába löttyentett mosléktól nem lehet csak úgy 
kifingani...

"Kuss, maga perverz Buadelaire!" Ezt a brosú
rákat habzsoló, két méter magasságot közelítő 
könyvfelelős "őrangyalod" sziszegi feléd. "Minden 
héten megérdemelne két nap szigorított zárkát, 
amiért egy percig is kételkedni mert a teljes győzel
münkben!" — Túlságosan telt idomait riszálja kis
sé; pillantásodtól előbb zavarba jön, aztán éktelen 
rikácsolásba fog: "Ez tilos zóna a szexnek! Hány
szor mondjam!"... Mint egy kosarazó, képes lenne 
kapásból behajítani a szögesdrót-hálóba kitekert 
koponyámat.

A barakkok s az őrtorony felett buja lég lebeg 
ma. Mi az Isten?! Acéklaleves is fokozza a potenci
át?

Bezzeg akkor nem jutott eszedbe, hogy kibo
ruljon az agyad, korholom magam, mikor éppen 
egy tangó közben kért földe) valaki, hogy kövesd!... 
Arra a pofára nem emlékszem egyedül (olyan kö
zönséges ábrázata lehetett, akár egy Petrov-vodka 
árusítónak); izgalmamban félrenyeltem csak úgy 
szárazon. A nyakkendőm is félrecsúszhatott, mert, 
látva habozásomat, megragadta.

"Az volt az első erőszakos cselekedet veled 
szemben? — Bizonyára ezt kérdezné tőlem, ha te
hetné, az ártatlanul bandzsalító Iszaak, aki számá
ra általában minden logikusnak tetszik: — Vedd 
úgy, hogy besoroltak a szovjet hatalom ellenségei
nek a táborába."

Akkor — minden véget ért.
Valójában semmi sem ért véget. Még ha az 

Ismeretlen Katona és az ismert költő összenézése 
elmarad is egyelőre.

(Intermezzo:
az utolsó kísérleti telep)
— Kérek egy tejszínes kávét piskótával.
(Tovább tarana az emlékezetzavar? "Cseréld ki

a díszleteket, öregem!"— Ez Nyikolaj Zabolovszkij 
volt; ő talán még megteheti, bár nem sokáig.)

"Ez a Jablocskina elég sokoldalú nő, illetve szí
nésznő — hadarja Harmsz. — Nem kulák-, nem 
kispolgár-ivadék. Megfigyeltétek az este a színpa
don, milyen peckesen, mindenre elszántan pökte 
szembe a fehérgárdista söpredéket? Még sokra vi
heti.

Az átutazóban vendégeskedő Iszaak Babel túl
zónak találja a költő lelkesedését:

— Egy kis perszóna még egyelőre, Moliére-nél 
egész helyes szobadca lenne, kecsesen járkálna az 
ablakpárkányon, szívesen bekukucskálnék a roko
lyája alá... Delátnotokkellettvolna azta szerencsét-

fo lyta tás a 6 ., 7. oldalon
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HELIKON

> » »  folytatás az 5. oldalról
len ablakmosó asszonyt, amint csóré lábbal egyen
súlyozott a párkányon a huszonöt fokos hidegben. 
A leégett kolostorszámyban, ahol a Textilmunká
sok Szakszervezete klubot épített

— Én már oda is képzeltem feléje a bíborvörös 
fellegeket, nem vagyok festőművész! — szólal meg 
Vvegyenszkij. Borzas fejét kucsma fedi, nem siet 
levenni.

A Vörös klubban, ahol különben teázni is lehet, 
rég kitűzve már a sarlós-kalapácsos lobogó — pon
tosít BabeL

— Ez a nap nagyon rumlisnak ígérkezik, ugye, 
Iszaak? — Vvegyenszkij ezt "nyájas" ugratásnak 
szánja, látva, hogy Babel megint deprimált.— Ilyen 
csikorgó fagyban csak egy tűzvész menthetne meg.

— Figyeltétek azt a spiclit? Megégett a bajsza
— fantáziái Harmsz. — Ahogy erre jöttem, útköz
ben tűzoltókat láttam: gumitömlőt csavartak az 
utcai vízvezeték csapjára. A tűz fészkét kerestem, 
de valami elvonta a figyelmemet...

— Mint mindig.
— Ne vacakolj, Danyiil. Kinyitották a csapot, 

és... néhány vízcsepp csöppent nagy keservesen a 
földre. A csap nem működik.

— Vagy befagytak a víztárolók — mondja Ba
bel. — Ezt azért feljegyzem magamnak. Egy film
forgatókönyvben m ég hasznát vehetem . — 
Kifordítja a zsebeit; nagy nehezen előkerül a note
sza. — Sajnos, egy üres lap sincs benne. — közben 
megérkezik Konsztantyin Vaginov. Degeszre tö
mött bundájából kenyeret és kaviárt vesz elő. Babel 
szórakozottan lapozgat a noteszban, majd fölnéz:
— Zagyvaságok...

— Amit oda följegyeztél? — hangzik a kihívás.
— Amit megírtam... Illetve: amit nem írhattam 

meg. — Kedvetlenül bámul a havas oszlopokon 
virító hatalmas plakátokra. — Nézzetek körül: csu
pa gondterhelt kispolgár meg kifosztott zsidó... 
mint annak idején a határvidéken. Beresztecskó- 
ban. — Orrán megremeg a csiptetős szemüveg. — 
Mit vártok még?!...

Vaginov, mint akinek leesett az álla:
— Egy járókelőt sem látni. Rajtam kívül. — 

Fel-alá masíroz az asztal mellett.
— 'TI VAGYTOK A HATALOM!" Nem azt 

üvöltik a plakátok?! — Iszaak Babel kérdő pillan
tással néz sorban a társaság minden tagjára. Enyhe 
mocorgás. Vaginov feje fölé emeli a fekete kenyeret: 
"Hleba", susogja, s vadul beleharap.

— A bölcsek azt tanítják — folytatja beteges 
hangon Babel —, hogy a férgeket nem szabad meg
akadályozni a tetemmel való egyesülésben.

— Az élet moslék! — bődül el Vvegyenszkij.
— A világ bordélyház! — nyerít föl Harmsz.
Babel megtörtén bámul maga elé:
— Kegyetlen tréfát űz velünk a sors, barátaim...
— Pedig "egyetlen összeforrott, erős test vol

tunk", ugye — vág bele, gonoszul, az idézet-játék
ba Vaginov, minden jelzőt külön nyomatékkai 
ejtve.

— ’Por, rend, katona zenekar" — toldja meg 
kántáló hangon Vvegyenszkij. — Ezt a nagyremé
nyű Bábelnél olvastam — és hunyorogva igazítja 
meg a levegőben nemlétező pápaszemét. — Na, de 
ezt is ő mondja: ’D e azért jó itt, falun, derű és 
jóllakottság"...— A kínos csendben Babel tekintetét 
keresve, türelmetlenül, szinte számonkérőn: Hát 
azok a szerencsétlen lengyel falusiak'.... Vagy ne 
idézzek tovább?!

Babel bólogat; majd kis idő múlva:
— Én nem zsákmányoltam semmit; bár megte

hettem volna. — A társaság közben, mintegy fura 
lazítással, a Bugyonnij-indulót kezdi dúdolni foj
tottam Babel halk szavai csak elvétve jutnak keresz
tül a duruzsoló hullámokon: — azt a lengyelt... a 
rozsban... erős szél volt... Úgy hajkurászták, mint a 
vadat... Tágas mező... bíbor fénydkázások... — 
Mindjobban elmélázva. — A lovasok s a szekerek 
nyomában nagy por kavargóit... Távolban a na
rancssárga tűz...

— Ez maradt meg belőle: Tor, rend és katona - 
zenekar"(!) — ismétli meg kijózanítóan Vaginov. — 
A többit a cenzúra úgyis kivágta volna.

Babel mintha egyből aggastyánná vált volna a 
többiek között; kétségbeesett arckifejezéssel ül ma
gába roskadva. Felrémlik előtte a méltóságteljesen 
nemes udvarház a tó fölött, fehér falaival. Miként

a gyermekkor. Harminckilenc fokos láza van, érzi 
megint; asztmaroham súlyosbítja állapotát Már 
nem látni semmit, csak a ködszitálás... Az erdő 
hideget lehel felé.

— Minduntalan lovakba ütköztem — motyog
ja, mint aki képtelen lépést tartani az irodalom, a 
Lovashadsereg rohamávaL — Professzionista kasza
bolok voltak... Izzadtan, porosán, kipirulva tértek 
vissza; izgalomnak nyomát sem láttam rajtuk. Ma
gabiztosan végezték a nehéz munkát. — A gúnyos 
hang önkínzás is egyben. — A takaros tornácon 
Bugyonnij és Vorosüov (én közben kábul tan hever
tem a ruganyos katonamatracon) hálásan szorítot
tak kezet egymással; a galíciai előrenyomulás 
győzelmére ittak. A szétvert koponyák, a meztele
nül vüágító holttestek... és a fenséges volhíniai töl
gyek, gyertyánfák!... "Ön túl fogékony az extre- 
mitások iránt" A lektorom is ezt rótta fel, évek 
múltán. A kiúttalanság érzésével élni! Belovagoltál 
a százesztendős erdőbe....

Harmsz közbekottyantja: — Ott legalább volt 
egy erdő, ahova...

— Erezték, hogy idegen vagyok köztük, a 
hosszúnadrágomban — mentegeti magát kissé 
ügyetlenül BabeL — Nem tartottak magjuk közül 
valónak. A fehér és vizeskék házacskák láttán, a 
szűk utcákban úgy éreztem, nem fogom kibírni. 
Egy régi katolikus templom kertjében a fehér nyír
fakeresztek — a lengyel tisztek friss sírhantjain. A 
kozákok szétszaggatták a miseruhákat, tépték a 
selyembélést, feltörték a ládákat, kifosztották a 
templomot. A csodálatos itáliai festménykkel mi 
lesz? Elhűlve álltam, nem mertem megkérdezni. A 
rózsaszín orcájú Szűzanya ijedten nézett le ránk: fel 
ne riasszátok a kisdedet! Égy kozákfiú rohant el 
mellettem, s röhögve csapott le a skárlátköntösű 
öreg papra. Sugárban ömlött a vér.

— S ezek után még az ukáz — szólal meg a 
mindvégig éber Vaginov; Babel könyvéből idéz 
újból: — "Ateinplomot bezárni, a bűnösöket átadni 
a haditörvényszéknek!"... S a beresztecskói kastély 
parkjában megtartott gyűlésen forradalmi bizott
ságot választanak. "A zsidó férfiak a szakállukat 
csavargatják, az asszonyok tudomást szereznek az 
oroszhoni Paradicsomról..." — Még hozzáteszi: — 
Ezt viszont valahol megírtad.

Nem szükséges folytatni; maguk előtt látják. 
Emberi ürülék a padlón a Steinway zongora előtt. 
A díványok is felkoncolva, kilóg belőlük a rugó. 
Széttiprot latin kódexek, gyöngybetűkkel rótt leve
lek. Babel korábban ezt mesélte volt már: ’Magam
hoz vettem egyet. Egy évszázad van benne: az öreg 
grófnő tragikus szerelme."

— Képtelen vagyök írni— vallja be végül. — A 
rossz idegállapot. A szememmel alig látok. — A 
szomszéd asztalnál megpillantja a két színészt: öl
tönyben, rikító nyakkendővel, dngárak, mohók 
habzsolják az olcsó süteményt. "Nem — gondolja 
—> arról egy szót se most, hogy kellemetlenségeim 
vannak az új darabom miatt." Az emberek mindin
kább kerülik egymást úgyis. Berendelték a Szín
házi Főigazgatósághoz, hogy ki kell húznia az 
egész ötödik jelenetet; várható volt. A jelenlegi po
litikai helyzetben a zsinagógának a kereskedők 
gyülekezeteként történt bemutatása elfogadhatat
lan... Erről önkéntelenül is a többszáz éves galíciai 
zsidó temető jut eszébe, a szerteszóródott kövek, 
benőtte őket a fű.

— Még csak egy mondat — szólal meg várat
lanul. Körülnéz, úgy látja, hogy a szemcsés fény is 
dermedten simul a falakhoz. — E z a lengyel-kozák- 
zs id ó  történet megdöbbentően ism étlődik m eg... ma is! 
Ez az, amit a naplómból is törölnöm kéne.

"A szovjet előrenyomulás", "a kommunizmus 
szele" kísértet gyanánt követi. Valósággal restelli 
izgatottságát. De a társaság most mintha nem ven
né annyira a szívére az egész ügyet. Isznak — 
undort éreznek. Nincs szükség különös képzelőe
rőre, hogy kitalálja.

— A művészetnek befellegzett — adja meg a 
kegyelemdöfést mindnyájuknak Vvegyenszkij. 
Úgy érzi, pillantnyilag nincs mitől tartania; nemrég 
húzott le egy évet Harmsszal Kurszkban. Azóta, ha 
rájuk jön a szereplési vágy, magánlakásokba invi
tálják meg az arra érdemes különcöket, akik nem 
restellnek, nem félnek emlékezni arra, hogy müyen 
volt a régi Pétervár élete. Ez a város az utolsó 
kísérleti tä ep — az emlékezet fenntartására. A töb
bi úgyis csak hallucináció; mint az, hogy az üres

szatyrát ülében lógató drámai színész (asszonya 
vásárolni küldte) hirtelen feláll, és kellemes bari
tonján rázendít:

"Barátaim rómaiak, földieim ,
F igyeljetek rám.
Tem etni jö ttem  Caesart, nem dicsérni 
A  rossz, m it ember tesz , tú léli őt..."

Eközben a borostás képű színész valóban feláll, 
s odagyalogol hozzájuk a sarokasztalhoz.

— Este játszom — mondja. — Lesz vagy har
mincöt-negyven néző, ha ti is eljösztök. — Már 
osztogatja is a meghívókat. — Ótkor kezdünk, mi
vel a színháznak is takarékoskodnia kell az áram
mal.

— Halkabban — szól rá Vvegyenszkij, mint 
akinek a képzeletét még mindig a Shakespeare- 
dráma áthaŰásos monológja tartja fogva. —  Egy 
"ügynök"! — figyelmezteti a baritont.

— Csak az öregasszony után szimatol — súgja 
oda neki Harmsz.

A cúgos cipős, sminkelt idős hölgy kagylókat, 
ezüstüzött emléktárgyakat árul.

— Nos hát, én most elbúcsúzom — nyekergi 
Iszaak Babel.— Kívánom, hogy porhüvelyetekben 
zavartalanul folydogáljon a daL akár az örökkéva
lóság. Mint Nápolyban. — Könnyed szellemesség
nek szánja. — Ott még találni igazi művészeket. 
Alekszej Makszimoviccsal felmentünk egy étte
rembe, ahonnan le lehet látni a városra. A pincérek 
odarohantak és kezet csókoltak Gorkijnak. Rögvest 
dalénekesekért menesztettek. A két hetvenéves el
aggott bárd recsegő hangján rázendített; a hátam is 
borzongott bele, míg élek, el nem felejtem. Alekszej 
Makszimovics zokogni kezdett, a pohár száját ha- 
rapdálta kétségbeesetten. Gorkijéknak harmad
napra rá Londonban el kellett érniük az Odesszába 
induló hajót

— Amiatt zokogott hát a fogatlan oroszlán! — 
jegyzi meg rosszmájúan Vaginov. — De te, Iszaak, 
amint hallom, világi életet élsz Moszkvában. El
jársz a szovjet kongresszus üléseire. Sőt: nyaralót 
építtetsz Moszkva közelében...

— Ez igen! — kontrázik Vvegyenszkij. — Fe
nyőillat és dácsa!

A járdaszegélyt kint fekete szemcsés hó lepi be.
— Entre nous sóit dit4, rosszul érzem magam. 

Higgyétek el, nem csak fizikaüag és lelküeg állok 
rosszul. Anyagüag is. — Babel óvatos mozdulattal 
pénzt csúsztat az abrosz alá.

A társaság felélénkül; egymás szájából veszik 
át a szót:

— Minket máskor is megtalálsz!... Ha nem tom
pul el időközben az ítélőképességed... Kedvenc dé
ligyümölcsöddel várunk majd... Ha húsz év után 
újra megjelenik az vizeletekben a banán!...

Az öreg nő pukedlit vág a zavartan álldogáló 
Babel előtt. Kárminpios, ráncos ajka szögletében 
fertelmes vigyor.

A söntéspultnál egy részeg matróz, kötekedő 
kedvében lehet, megcsikorgatja feléjük a fogát.

— Elsöpörtük a cárokat! — Felragad egy üres 
butéliát, s az üveg száját mint egy forgópisztolyt 
rájuk fogja: — Éhenkórászok! — kiabálja. — ez a ti 
porciótok! — S az öklével mutatja. A spicli oda
megy hozzá, lefogja; a pincér is segít. A matróz 
görcsösen vinnyog.

Az utcán gyűl a sorban álló tömeg. Nyílik az 
ajtó: egy rokkant lép be. Bicegve körbejárja őket; 
fokhagymaszag árad belőle.

— Ennek könnyű — dünnyögi Vvegyenszkij. 
— Kokainista; de őt nem motozzák meg.

— Azt hittem, sztahanovista — replikázik 
Harmsz.

— Fokhagymapista — toldja meg álmosan Va
ginov. +

A spicli félretolja maga elől a rokkantat, és sűrű 
pislogással megindul feléjük.

— Mi lesz, ha a proletár urak is rájönnek a 
dolgok ízére — emeli m eg az asztal fölött gyűrt, 
beteg arcát Vaginov, és hatalmas, tiszta szemével 
fogadja az idegent.

Babel e provokációra ijedtében leejti szemü
vegét.

— Sebaj — suttogja —> fél rubelbe sem kerül az 
üvege. Izgatottan pillant ki az ablakon, úgysem lát 
•semmit. "Lótetem ek h elyett d ö g lö tt v illa 
moskocsik!" Más nem jut eszébe hirtelen, és elsírja 
magát.
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(a lágerlakó)
Elájultál, vagy csak elszenderültél?
Összetörtén fekszel— ha megmozdulsz, ropog 

a gerinced; de jobb így, mint felajzott idegekkel, 
lázasan szaladgálni a porhóval hintett cementkoc
kákon, mezítláb. (Lám, Oszip Mandelstamról azt 
híresztelik, hogy kiugrott a kórházablakon, és ki
törte a kezét.)

Sárgán és dermedtem Pucér, fonnyadt csípőjű 
férfi lettél. Szent. Akár egy ősi ikon. Szenvtelen 
hidegséggel veszed tudomásul, hogy a nehéz igás- 
lovak vaspatái belevágnak a jégbe. A parasztok 
szánon fuvarozzák maradék lisztjüket...

Az utolsó megszállottság percekig vagy csu
pán pillanatokig tartott? Hamar eljutottál a végki
merülésig. (Ha beismered, véged. Ha nem ismered 
be: akkor is.) A foglár dühösen rázogatott, s mielőtt 
káromkodva fölnyalábolt volna, perverz módra le 
is húgyozott. Kivitt a komor, sötét udvarra, s fél 
órán át okított, hogy amíg el nem jutsz a bűntudat 
állapotába, addig csak szégyent meg szart hagysz 
magad után. Nagy, Ulára fagyott füleidet a rabmun
kára kivezényelt menet kuncogva megcsodálta. 
Délutánra az egész tested tüzelt. Egy ápoló injekci
ós tűt vert beléd, aztán mint a fiityülőn a ráncos 
bőrt, felcsípve szemhéjadat, megvizsgálta a pupil
ládat.

Mikor a szemedbe világítanak, az a legször
nyűbb... Már évekkel ezelőtt. Ültél a vackorfa alatt. 
Alattomosan tört rád a két civil. "Mi a fedőneved?... 
Adiplomata, akivel láttunk, dollárban fizet?!"Nem 
tudtad, hogy sírj, vagy nevess. "Niná, mert kopej
kában..."

A denundálás hazafias kötelesség!... A madza
gon lógó lepedővel elválasztott lakásban ezt volt 
alkalmad megtanulni az évek során. De azt viccnek 
vetted eddig, hogy: házkutatás után a lakást illik 
kiszellőztetni! Hogy vissza ne térjenek a "szelle
mek"...

Ó, anyácska, aki még most is ahhoz a Jágó-képű 
Nyikolaj Ivanovicshoz írod a kérvényeket! Aláger- 
ben azóta volt aki felvüágosítson, hogy Jezsov nép
biztosban a koncepciós perek előkészítésének 
nagymesterét kell tisztelnünk. (Kívánom neki, 
hogy Robespierre sorsa teljesedjék be rajta mi
előbb.) Hát a fő kultúrideológusunk: Zsdanov! ó t  
valamikor alkalmam volt személyesen is megis
merni. A szögesdrót mögött is az ő rögeszméjével 
etetnek. Van, aki — mint egy bűvészmutatvány 
alanya — képes megjátszani a hatalom előtt, hogy 
megváltozott. Belőlem, úgy látszik, hiányzik a 
"bűnhődéskomplexus”.

Minden rossz ott kezdődött — ott lőttem el a 
dolgot — a városon kívül. Elhagytuk a Becs és 
Bajorország csehót, és egy kastélyparkba csöppen
tünk. "Szanatóriumi" állapotok fogadtak — már 
javában állt a bál. Jelszavak, plakátok! Ki ne érezte 
volna otthon magát? A nyárfasor fölött vörös vász
nak lengedeztek: "A kolhoz ügye legyőzheteüen!"; 
"Pihenjünk kulturáltan!"; "Éljen a bolsevik pártos
ság!" "A fasizmus és a kapitalizmus országaiban 
sokszáz millió munkás és paraszt sorsa éhezés és 
halál!"... Az ötletes szervezők a fasor szobraira is 
feliratokat és élmunkásjelvényeket tűztek. Az ön
tőforma mintázó, GTO-jelvényes (Kész a munkára 
és a Szovjetunió védelmére" felkészítő mozgalom) 
Knyizel elv társ köszöntött bennünket. Végigveze
tett a frissen nyírt gyepen, nyájasan mutatta, hogy 
dugjuk be ujjunkkal a fülünk, ugyanis egy dicső 
veterán felöntött a garatra, s most élvezettel szapul- 
ja a szemtelen NÉP-spekulánsokat. "Az igazi hős 
— szavalta felénk fordulva — széles vállú, nyüt 
tekintetű, osztályöntudatának köszönhetően kont
rollálni tudja szexuális vágyait. S ami a legfonto
sabb: könyörtelen  az e llen séggel szem ben, 
nemcsak éber!... Ti honnan a fenéből kerültetek 
ide?!"

Buzgó "Vergiliusunk" bizonyos K. elvtársnak is 
bemutatott, aki Komintern útlevéllel utazott a nagy 
Szovjetunióban, tengertől tengerig, s akivel kutya 
kötelességünk lett volna lehetőleg többet elhitetni 
annál, mint amennyit a P urgatórium  magaslatára 
vezető Dante VH. Henrik vállalkozása idején egyál
talán hihetett: hogy a szenvedések, a dühöngő ke
gyetlenség korszaka már lezárult K. riporterként 
kelt útra, ám hogyha megszívleli a halhatatlan fi
renzei költő intelmét C'...urával együtt zengi ama

,v

völgyet — ki sose volt ott, az is hallott róla /... /  hol 
mindenkit félrevitt a Rossz Fej, /  maga nem nézett 
a gonosz utakra"), úgy szerződés alapján tüstént 
300 rubelt kap megírandó könyvére, melyet lefor
dítanak majd grúz nyelvre is; s fél év múlva, ha 
élményeit közzétette, kiderül, hogy Tolsztojjal fog
ják emlegetni nálunk egy napon, vagy züllött pat
kánynak titulálják. Addig persze különálló lakás 
(klozettel), személyautó és dácsa áll rendelkezésé
re.

Diskurálás közben észrevétlenül akkora forgó
szél kerekedett, hogy csak úgy röpködtek körülöt
tünk az ehhez hasonló párbeszédek; "Nekem nincs 
lelkiismeretem?"; 'Igen, olyan vagy, mint egy nepis- 
taV'... 'Más-más társadalmi osztályból valók..." 
"Úgy hát kizárt dolog, hogy e g y  legyen a lelkünk."

Adjak hálát az égnek, hogy üyen környezetben 
nem rekedtek meg tartósan a szürkeállományom
ban antiliterárius fordulatok?!... Csak be ne teljesed
jék rajtam a felcser jóslata. (Sokáig nem tudtam, 
hogy hívják; elneveztem Grisának.) "A meleg lötty 
a csajkámból elfolyhat — mondtam neki egyik haj
nalban, midőn a betegszoba falai is zúzmarásnak 
látszottak. — De a lelkem soha." (Erről jut eszembe: 
mikor jártányi erőd sincs már, a legszebb álom a 
beteggondozó vattapaplanja.) 'Ti mind azt hiszitek 
— vetette oda nekem foghegyről G(risa) —, hogy 
ez csak átmeneti állapot A külvilágra is gondolok, 
nem csupán a lágeréletre. — Táskás szeme meg
duzzadt, ahogy egymás után küldte le a torkán a 
két pohár szeszt. — Nem érdekes, hogy kémek 
vagy titkos szabotőrök. De idegen elemek! Min
denki idegen a másiknak. Meg van értve?!... Én 
mindig eminens voltam, irigykedtek is rám kint. 
Nekem elhiheted, amit mondok. Túl sokat hisztek 
magatokról — szinte vártam, hogy azt mondja: ti, 
emberek! — Azt képzelitek, hogy kedvetekre lé
zenghettek, mint a fák!"...

Kass János: Majakovszkij illusztráció

Előbb szörnyen kínos volt vele beszélgetni. 
Alig értettem valamit az egészből: kiről szól ez a 
darab — töprengtem —, és mi lesz májd a vége? 
Ám ahogy múlik az idő, kezdek igazat adni neki. 
Nem csupán abban, hogy az erős nyugtatok sokat 
segítenek; jó, hogyha az egyik álomból a másiba 
zuhansz. Időnként még ismerős arcok és hangok is 
meglátogatnak. Valamelyik reggel ébredés előtt 
mintha az Iszaak száraz krákogását hallottam vo
lán. (Azelőtt való nap hoztak egy újoncot a lágerbe; 
rongyos volt, rabbi-szakállas, a vállán mesébe illő 
batyuval.) "Oroszhonban mennyi hó, mennyi bá
gyadt szempár! — környékezett meg az álombéli 
Iszaak. — Müyen sok elgémberedett vasúti talpfa, 
és mennyire kevés másodosztályú utas." Egy másik 
alkalommal költő barátaim kerestek föl. Előtte Gri- 
sa az altatóval együtt beadagolta nekem a sötétben, 
hogy a lassú süllyedés állapotába jutottam. Mint 
holmi ostoba színpadi szöveget, folyton ismétel
gette, hogy süllyedés így, a süllyedés úgy... A tes
temmel már nem rendelkezem, mondta, bárki 
kedvére taposhat rajta. A lelkem is az övék lesz 
nemsokára!... Ezen az éjszakán találkoztam ál
momban Nyikolajjal, Danyiillal meg a többiekkel. 
"Ez itt a díjazott írók névsora!" — mutatták nekem. 
"Azt akarjátok, hogy röhögjek?" — kérdeztem. 
Éreztem, hogy ki vagyok hevülve; mint amikor
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anyám reám erőszakolta az apám öltönyét ("Ezt 
vedd föl, ez jobban tartja a meleget", s látva, hogy 
egy előzékeny "elvtársúr" várakozik az ebédlőben, 
halkan még megkérdezte: "Ne kínáljam meg e g y  
pohárka erőssel?") Anyám csupa jóakarás volt min
dig... Vannak még üyen áldott, hiszékeny teremté
sek, mint például ez a német prof. Alighogy 
behozták— ott voltam, mikor ujjlenyomatot vettek 
tőle: "Hogy össze ne tévesszék a hullátokat!", 
mondta heherészve egy öreg "szaki" —; szóval en
gem épp akkor kísértek egy különleges magánzár
kába, amelyikben csak állva lehet aludni, amikor 
ez a német (Schell-Schull... SCH-val írták a nevét) 
önként ajánlkozott, hogy segít a boncolásoknál. 
Azután, ha enni hívták, máris rókázni kezdett; a 
harmadik héten aztán lepedőkből kötelet csavart, 
és szépen felkötötte magát az emeletes priccsre...

Dehát hová is akartam küyukadni? Igen, a ba
rátaim... Jóformán nem is figyeltem rá álmomban. 
'Hát nem csodálatos?— mutattam nekik a ropogós 
cseresznyét (lehet, hogy ők hozták). — A kukacok 
pont olyanok, mint régen." De egyikük sem viho
gott; talán mert arra gondoltak, hogy mennyi min
den nem  olyan. "Minek a sok h ü lye vers? 
Iroda-lom?! — srófoltam tovább a hangulatot — 
Hamarosan önállósítom magam: féregjrtót fogok 
forgalmazni!"... Még annyit se mondtak rá, hogy 
kész röhej. Ezek után nem csodálom, ha észre sem 
vették, hogy amióta nem láttuk egymást, lekerült 
rólam a csinos báránybőr bekecs, s a bélelt kesz
tyűm is a közbűntényesekhez vándorolt; így meg
úsztam, hogy nem kúrtak seggbe, vagy nem  
fojtottak meg az első hetekben."

A kapca kilóg a sáros gumibocskorból; de sze
rencsére már nem bugyborékol genny belőle. Ke
zeden a fagyhólyagok úgyis kifakadnak, a vékony 
bőr sajog, az evőkanalat is alig bírod megfogni. A 
félszemű munkafelügyelő kezében cetli, névsorral. 
Bányába viszik őket, vagy kivégezni?!... Szeren
cséd van, ma megúsztad — itt nem a rohadt rím, a 
tarhó idea, hanem a túlélés a tét. Egy aranyfogért 
megkaphatod az elhalt latrinás állását. Bogyókra, 
fűgyökerekre vadászol; pótolják a fejadagot. A ba
rakkbűz után a tűlevelűek gyenge illatában meg
széd ü lsz . Szelek, fagyok  józanítanak ki. A 
vörösfenyő a fény felé nyújtja zöld ágait. Egy ma- 
horkacigarettából egy slukk feltámaszt benned va
lamit. Ha nem is a bizakodást...

Az ébredés a legküátástalanabb. Valamikor 
Voltaire arcképe alatt gyertyát égetve virrasztottál. 
Szarvasagancsok árnyékával, Helsingfors kéken 
fénylő gránitjával szikrázott a sokfejű hajnal a Né- 
va fölött Egy állhatatos nézésedbe került, és a 
puszta tekintetednek köszönhetően eukaliptusz
fák lebegtek valahol a magasban, s ha lehajoltál, 
keserű tengerhabban mostad le magadról a ledö
fött bika párolgó vérét.

Most hiába gyötrőd magad; tajték lepi el szájad 
szögletét.

Lehetséges volna, hogy költői erőtlenséged 
okozza a "rövidzárlatot'? Hogy újabban nem tűn
nek föl előtted azok a látomások. (Valaki azt mesél
te: úgy megváltozott a Puskin utca, hogy, ha sok 
idő után arra vetődsz, már nem emlékeztet rá sem
mi, milyen volt egykor.)

Ezek után te mit várhatsz még?... "A kultúra 
papjaiból"— ez nem jövendölés már— tisztes vagy 
törtető szovjet kisemberek, hivatalnokok lesznek. 
Egy-két lézengő különc őrzi legfeljebb — a letűnt 
vüág relikviái között — foszladozó emlékedet. 
H ogyan is hívták?... Azt a vézna árnyékot.. Egy
folytában monologizált, ha hagyták!"

A képtelen kompromisszumok kora jön; mert 
élni kell — o tt is.

*
Iszaak Babel utolsó leveléből: "Ki akarok köl

tözni a nyaralóba..."
(Leningrad, 1939. április 22.)
Innen vitték el május 5-én.
Konsztantyin Vagino w a 11934-ben tuberkoló

zis végzett. így hát ő valójában — megúszta.
1996. XI. 28.

’szimbolista és parasztköltők csoportosulása; 
2a szovjet korszak utolsó szabad művészeti társu
lata; 3zaumnij jazik; értelmen túli nyelv; 4 köztünk 
szólva
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TÉREY JÁNOS VERSEI
A problémamegoldó
A nehéz falat vagyok, amely megköhögtet.
Mint kemény diót, küszködve feltörsz.
Vagyok a gömbölyű, kemény mag, 
rostádon sosem akadok fönn.
Havonta megmérhetsz, de nem mérhetsz kilóra. 
Alkalmazz, légy oly szíves, mesterséges 
légzést, lehelj életet tagjaimba!
Fáradságod megszolgálom és megérem.
Mondd, hogy gömbölyödöm és kisimult az arcom! 
Létem csak úgy legitim a földön, hogyha kezébe vesz 
és visszaigazol egy másik éló.
Botfülem van, üsd meg helyettem a hangot!
Te vésd eszembe életrajzom, 
nekem nem káptalan a fejem.
Ötletgazda, problémamegoldó, témafelelős, 
elég, ha te tudod, hogy mi a pálya.
Vörös salakon hatszáz méterek, 
stopperrel kezedben állsz a célvonalnál, 
egyetlen befutód vagyok, akárhány atlüát indítottál. 
Személyem körüli titkár, ne 
hagyj időt kötetlen foglalkozásra!
Együtt sírunk, együtt nevetünk.
Véd- és dacszövetség életre-halálra.

Diktálj, s én fölmondom a leckét.
Nem vasárnapi szülöm vagy, 
aprópénzzel nem fizetsz ki, alamizsnád 
nyílt borítékban visszaküldöm.
Földedből a nadrágszíjparcella nem elég.
Légy önzésem szolgája, jó cseléd, 
ki nem felesel vissza, s a háttérben intézkedik helyettem, 
jobbik felem légy, láthatatlan uram, 
parancsoljon fegyelmet puszta léted.
Ha elbukom, lelkeden száradok.
Ha nem rugdosol ki a koporsóból, 
árulóm vagy.

A z ado tt keretek
Nem fekszik tovább 
melegágyában a megszokásnak. 
Kikászálódik, cipekedó hangyák 
keresztezik egymás útját 
a langyos délutáni padlón.
Fölpúposodó parketta 
a végzetes reccsenés előtt.
Miért, hogy korhadtak és festetlenek 
az adott kéretek? Déli negyed egy. 
Instantkávéa gyorsulásért, fózetlenül, 
forró, de nem lobogó vízzel felöntve, 
ldónyerés. Habzó szájjal vádolni 
a mindenkori körülményeket.
Üveg alatt fejlődő nebáncsvirág, 
üvegkoporsóban alvó csipkerózsa, 
közelről szemügyre véve: egyszerű mimóza. 
Ó a hunyó, semmi életjel, elsötétített. 
Miért, hogy egyedül a kiväeles 
bánásmód lehet 
számára a kellő tisztelet?
A készre, kerekre csiszolt 
idomok szerelmese, 
ujjacskáit rajtuk pihenteti.
Miért, hogy mégse köti hűség 
semmihez, ami gömbölyded és végleges? 
Foga van az időnek, vasárnap déli egy, 
nem ideje a pozitív gondolkodásnak. 
Visszaaludni bún, visszaaludni 
önvédelemből. Miért, hogy ablaka alatt 
egyedül a foghíjak reményteljesek?

A bérlő
Idegesít a lakás rovarvilága, 
de tisztelet a nálam élelmesebbeknek.
Belőlem élnek, soraikat mégsem ritkítom.
Bent van a bérlő a Jobb Híján-házban, 
nem az én váram, nem az én asztalom.
Uralnám a lakást — volna csak, sajátom —, 
mint szemtdombját a kiskakas.
Vonalamon egész délelőtt ül az iker. 
Határidőnaplómra telepszik a pók.
Nem az én váram. Nem az én asztalom.
A keresztségben ezt a nevet kapta: Lerakat. 
Nem örökbérlet. Ideig-óráig lakcímem.
Átléptem a küszöbét, nem érkeztem haza.
Ajtón belül csupán; birtokon belül korántsem. 
(Volna saját jószág, fölvirágoztatnám, 
kezem között arannyá válik a tulajdon.) 
Álmatlan a bérlő a nyavalyás házban.
Éber helyzettudat, foglaló vagyok, aki 
csak az izmosabb behajtóknak fizet.

Kalapács alatt: öröklakás kisigényúeknek.
Két apróság, amely a leleményes építészek 
számításából mindig kimarad: az idő 
vasfoga, meg az emberi tényező.
Szivárgó vizesblokk, salétromtól ittas 
négy fal, kóboráram. Akinek nem vára 
az ormótlan bérkaszámya, a közös 
költséget szabotálja, a villanyórát kipöcköli. 
Terjed a folt az öregek plafonján, 
a fönti lakó konokul tagad.
Ébred a bérlő a Jobb Híján-lakásban, 
nem takarítja, nem csinosítja: minek?
(Becsesek egyedül az otthonról hozott relikviák, 
mint ólomkristály hamutálak, törhetetlenek.) 
Formálhatnám önképemre, hogyha váram lenne. 
Mentsváram, bázisom. Arcképcsarnok 
népesítené be csupasz falait.
Mossa kezeit a bérlő. Irgalomból 
letelepített nomád, 
lenullázza és lelakja, 
lábtörlőnek használja otthonát.

Kétes egzisztencia
Pihenni szoktam a vallatólámpa fénykörében. 
Biztonságos vakációm, elkövetett 
és elkövetendő vétkek között a szélcsend. 
Kivontak a forgalomból, a nagy számok törvénye 
alapján lekapcsoltak — ezúttal engem.
Vallatólámpák fénykörében, végre itthon! 
Akárhányszor landoltam idegenben, 
ugyanannyiszor — bizony mondom —

talpraestem.
Soha hátizsákos turizmus, egyedül 
a bizonytalan kimenetelű, fűszeres kaland. 
Örülnöm kellene a zsíros falatnak, 
de partraszállásom napja máris panasznap.
Fél fogamra sem elég a szenzáció, 
hullámverés kell, égzengés, színeváltozás; 
másképp nem tudok egyhelyben maradni.
Orrom előtt elhúzzák a mézesmadzagot, 
kirándulásból lehet még sima terepgyakorlat, 
hidegvérrel mérem föl a napo6 oldalt, 
ahelyett, hogy ernyedt testtel 
fogadnám a káprázatot.
Kilencvenhatban a Michigan-nél, 
erőnlétem nyarán. Ajócsengésú név,

azon a parton kevesebb, mint semmi.
Ebéd utáni sétám, Sherman Ave.
Eső szitál, édes pangás, semmi dolgom, 
se szívdobogás, se pénzgondok, se otthon. 
Walkürck lovagolnak az Ambiance-ben, 
mikor leghátul helyet foglalok. Három asztal 
van lámpással fölszerelve, az utolsó jut nekem. 
Három óra hosszat maradok a seggemen, 
nem mintha pesti tűkön ülnék, viszketegen. 
Visszasírandó csoda, ajándék a júniusi rend.
A kávégép mögött mosolytalan kínai nő, 
száraz kóró. Állandó délutános, mint én.
Fekete őzek szemeznek velem, hasztalan,
jó az átmeneti egyedüllét. Afestőlánnyal levelezek,
akihez nincsen szívem visszamenni.
Szigorú házirend: a vendég 
üríti ki maga után a hamutálat.
Ismerik a pofáját, goloázt szív, 
mint Evanstonban senki más, fizet, 
és hagy a Clark-saroknál egy húlt helyet.

Hadarok a vallatólámpa fénykörében.
Virtusból védem szétbombázott sáncaimat. 
Beszélőkém ilyenkor a legjobb, 
a harcos tisztázás igénye hajt.
Väkezem legtöbbet pediglen: mulasztással.

Táptalaj, amelyben nem eresztettem gyökeret. 
Fűtőtestek, amelyeknél szárítkoztam, hűlt helyek. 
Ahonnét leléptem, érdeklődés hiányában el — 
Függtek tőlem, mint kemény szerektől; 
nők, akik valaha sétáltak a jobbomon.
Olvasva krónikámat, hitelrontásért beperelnek. 
Hadarok, hogy már egy porcikám se, 
meg hogy az akkori eszemmel.
Ha szakítok, miért mindig vasárnap?
Nem voltak fix pontok azok, hanem csak 
világvégi, vetetten ágyak —
Nem volt az jólfizetett állás,
csak kétes egzisztencia, elláthatatlan föladatkör.
Üljön helyemre új fiú! +
Lennék bár a teljesítménybérből élő, 
álommunkás egy ködös ötéves tervben. 
Hidegvérrel összpontosítanék a föladatra, 
izzadó sztahanov,
cigarettaszünetben fogadnám a káprázatot,
ami a szélcsend két munkadarab között.
Folyadékszükségletemre fogom
a zabolátlan fogyasztást,
ha üresjárat, ha vakáció van, engedek a szesznek.
Megbékélni végre a ténnyel,
hogy szabott ára munkámnak sosem lesz.
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JOIKITS MELINDA
A v id eod iszn ók  esete és más történetek
Mélyen tisztelt publikum!
M eghökkentő élményben lesz részed az 

elkövetkezendőkben. Láthatsz a gravitáció
nak és Newton almájának fittyet hányó ak
robatákat, kigyóbűvölőket, pénztárcád úgy 
eltűnik egy illuzionista dllinderében, akár a 
saláta, a nyúl, a galamb. Attrakció! A tttrak- 
dóóó!

Mélyen tisztelt olvasó!
Bizonyára m ár kételkedsz is abban, hogy 

komoly kritikát fogsz olvasni Ficsku Pál A 
videodisznók esete és más történetek dm űnovel- 
láskötetéről, vagy m ondjuk inkább csak így 
egyelőre: kötetéről. K izárólag határtalan  
óvatosságom és körültekintésem belső hang
jának engedelm eskedem  akkor, amikor no- 
velláskötet helyett egyszerűen csak kötetet 
m ondok és kész. Légy türelemmel, kedves 
olvasóm, ezt a nyitvahagyott kérdést a to
vábbiakban alaposan lezárjuk.

Hanem m it is keres kritikám elején az 
akrobata, a kígyóbűvölő, az illuzionista?

Igen olvasóm, ők tényleg egy cirkusz nél
külözhetetlen prim adonnái és primadonjai. 
M ert hát m i is történik egy cirkuszban? A 
konferanszié egyenként, m űsorszámaik sor
rendjében bekonferálja nagy dérrel-dúrral az 
artistákat, akik eljátsszák m indig ugyanazt a 
produkciót. Mivel is m arad ezek után a pub
likum? Szinte semmivel. Kialakul úgy egy 
általános vélem ény a cirkuszról, és talán 
megkockáztat m ég egyet körülbelül tíz év 
múlva, amennyiben az első és m eghatározó 
cirkusz-élményén a fogatlan oroszlán nem 
falja fel a szelídítőt, és az akrobatával nem 
szakad le a trapéz. Nevekre m ár nem  is em
lékszik, de pillanatnyilag — m eg kell adni — 
jól szórakozott.

Nos, hát valahogy így állok én is Ficsku 
Pál Videodisznóival... Hatalmas cirkusznak 
érzem az egészet, "fél-szakmai" terminussal 
élve blődnek, és hiába is töröm a fejem, mert 
nem találok megfelelőbb kifejezést a "blőd- 
re”.

A cirkusz produkcióinak szinte semmi 
közük egymáshoz. Az egész kohéziója leg
feljebb ha abból nem  adódik, hogy minden 
artista valam ilyen form ában veszélyezteti 
saját testi épségét. De ezzel korántsem aka
rom  azt sugalm azni, hogy a kedves olvasó 
fizikailag lesz veszélyeztetve Ficsku kötete 
folyamán. Sőt m ég szellemileg sem... Ficsku 
Pál cirkuszi konferansziéja felebarátja, Gyu
lai Csaba. S ez alatt nem csak ama bizonyos 
bibliai felebarátot értem, de azt is. Gyulai 
Csaba szereti Ficsku Pált, hisz fülszöveget ír 
kötetéhez. S e kis szöveg harsányságával, 
(ön)reklámozásával megközelíti egy cirku
szi konferanszié speechét. Javaslom az att
rakció beszúrását a fülszövegbe, ha m ár úgy 
is az olvasó lankadt figyelmének a felkeltése 
a m agasztos cél. Gyulai nagyon elnéző Ficsku- 
val. Es kivel a legelnézőbb az ember, kedves 
olvasó? Hát persze, hogy önmagával. A gor
diuszi csomó kettévágva: Ficsku Pál és Gyu
lai Csaba egy és ugyanaz a személy. Hát nem 
ötletes? Gondolom, hogy ez a leleplezés re
habilitál az olcsó kis személyeskedések vádja 
alól. A szerzői álnévvel való önfeledt játsza
dozás tényleg érdekes: Ficsku nemcsak a kö
tet szerzője, hanem  a kötet kvázi-szereplője 
is egyben ("Csak én bírok versemnek hőse 
lenni..."), aki itt-ott felbukkan a kötet folya
mán. Arctalan megszólított, egy "Palikám",

aki mélységes rezignádóval tud  a többi sze
replővel (ők m ár nem kvázik) együtt tö
m ényt inni, és képes végigülni a parafenoma 
nagymama puzzle-játékát, amikoris ez bio- 
és nem bio energiával egyenként szedi ki és 
tisztítja meg Ficsku szerveit és zsigereit, s 
úgy melegében m ég vissza is helyezi őket. 
("röpködnek a szavak, hogy hipofízis, meg 
epofízis vagy pajzsmirigy, és sorba szedi ki a 
mama belőlem ezeket... Amikor a prosztatá
mig ér, akkor m ár kicsit gyanúsan nézek rá, 
nézni m ég legalább tudok, amíg a szemeiűiet 
ki nem  veszi" — Puzzle, avagy rakd össze 
magad). Summa sum m árum , a szerzői ál
név-játékhoz talán csak annyit még, hogy 
szórakoztató, főleg azért, m ert eleget tesz a 
heurisztikus m ódszer alapvető követelmé
nyeinek: a felfedezés-felfedeztetés örömét 
meghagyja neked, kedves olvasó. Arra azon
ban feltétlenül vigyáznia kell Ficsku Pálnak, 
(hogy) nehogy az önfeledt játszadozás át
csapjon szkizofréniába, m ert attól tartok, azt 
m ég a parafenoma nagyi sem tudná orvosol
ni.

S most itt az ideje, hogy egy elvarratlan 
szálat elvarrjunk. Novelláskötet, vagy m ara
dunk az angolosan diszkrét kötet terminus 
mellett. Na jó, kedves olvasóm, legyen no
velláskötet. Végtére is ne legyünk igazságta
lanok. Mert hát mások is írtak novellákat 
"csak úgy", amik aztán egy kötet fedőlapjai 
között egy helyre kerültek. Blőd a szöveg, 
blőd, de azért m eg kell adni: Ficsku Pálnak 
van stílusa, s ez egységesen jellemzi az egész 
novelláskötetet S ez m ár kohéziós erő a javá
ból. Aztán az egyre-másra felbukkanó Cé- 
gély Vendel, Sebestyén atya, Bögyös Gitta, 
Kerkó Jani meglehet, hogy azért léptek a 
novellákba, aztán lépkednek egyik novellá
ból a másikba, hogy 'kohéziósak" legyenek. 
Olyanok ők, mint a novelláskötet csirkegyá
rának dolgozói, akik nélkül sehogyse üze
m elne a csirkegyár.

Aztán mi minden van még a novellák
ban? Van még négy apáca, egy parafenoma 
nagyi, egy úszó és pörköltön élő nyúl, vide
odisznók (az ember azonnal kedvet kap ah
hoz, h o g y  n ég y k é z láb ra  e reszk ed jen ), 
tökmag Lenin koporsóján, illatos szappan
habból tárca nélküli miniszter szobra, kizá
ró la g  i lla to k k a l és egyéb  p á r la to k k a l 
táplálkozó úriemberek, egy buditakarító, aki 
napi huszonöt-harmincezrét szenved.

Összevonod szépen ívelt szemöldököd, 
olvasóm? Nem érted? Én sem értem az egé
szet. De szilárd meggyőződésem az, hogy 
ezt a novelláskötetet nem is kell komolyan 
venni. Nem kell számonkémi tőle a mély 
gondolatok veretességét. Ugyan minek is fa
ragjunk abból tragikomikus történetet, hogy 
Sanyi bácsi, a tisztességben megőszült Szuk- 
gyári dolgozó jutalom képpen elmehet "a 
Moszkvába" (Sanyi bácsi, Lenin és a tökmag). 
Azt sem tudja, hogy mi fán terem Lenin és jól 
bélelt "muzóleuma". Igaza van Ficskunak, az 
ilyesmit csak akkor éh túl ép ésszel az éppen 
NATO-ba és EU-ba igyekvő ember, ha nihi
lista és ha fertőzőén az. Mindez még nem 
mentség a novellák blődségére, de ha úgy 
akarod, olvsóm, akkor súlytalarútjuk egy ki
csit a blődöt. Blőd, de nem úgy, hogy az első 
novella után már repítem is a kötetet nagy 
ívben a kukába, hanem úgy, hogy éppen 
blődségében olvastatja magát. Úgy is fogal

m azhatnánk, a blődség a lélegeztető gépe a 
novelláknak.

A 20. század angol regényirodalmának 
(és nemcsak) kedvelt narrádós technikája a 
FID (free indirect discourse). Vagyis az írói 
tudat az, am i szabályozza, mediálja a szerep
lők gondolatait, tudatfolyam át. Ficsku a FID 
speciális technikáját "béleli ki" novellái szá
mára. ó ,  azaz Ficsku mediálja a szereplők 
tudatfolyamát, de hát ki tudná egyértelm ű
en megmagyarázni, hogy m i is folyik itt a 
novellákban?

Megkapó ötvözete e kis lila novelláskötet 
a ficskui hum ornak és a népiesch tem pó pa
tologikusán kiújuló rángatózásainak. Fi
gyelmeztetlek olvasóm, nehogy komolyan 
vedd: a ficskui hum or a ficskui blődség ge
nerálója. Kicsit úgy m űködik ez, m int Iones
co ab szu rd  drám ái. M egterem tődik  egy 
bizonyos szituádó a szövegben, mely kiala
kít egy neki megfelelő elváráshorizontot. Ez 
utóbbi aztán sürgősen megcáfolta tik, m ert a 
szereplő sohasem azt teszi vagy mondja, 
amit az olvasó elvárna tőle (lásd Kopasz éne
kesnő). Tudom, sohasem  lehetünk eléggé 
óvatosak abban, hogy kit kivel hasonlítga- 
tunk össze. Hogy Ficsku hol helyezkedik el 
Ionescóhoz képest, azt rád  bízom, olvasóm, 
és persze a becses utókorra, de azt hiszem, 
ez a blőd hum or a m agyarázat az elektroni
kus falu, a videodisznók és a parabola csürke 
(ez m ár saját hum orom  terméke) novellákba 
kerülésére. Ezekben a novellákban m indent 
szabad, nincsenek műfaji szabályok és egyéb 
m egszorítások. Ezért sem keÚ kom olyan 
venni őket.

A népiesch lépegetés és bokázás enyhén 
irritáló  a novellákban. Elsősorban azért, 
m ert agyon és túl van hajtva.

Ízelítőként: "És hát azt kérték tőlem a 
gyesznók hogy csak úgy hadd  ejtőzhessenek 
az árnyékban hogy csak akkor kelljen enni
ük m akkot ha akarnak és m ég azt is m ondták 
hogy velem jó m ert én rendes em ber vagyok 
hozzájuk és én akkor azt gondoltam  hogy 
amekkora gyesznó olyan jószívű ez és akkor 
m ondtam  nekik hogy hát ha van tévéjük 
akkor biztosan elfáradnak az éjszakai m ű
sorban és azért olyan lusták és hát nyugod
tan  p ih e n je n e k  az á rn y é k b a n ."  — (A 
videodisznók esete Kerkó Jánossal)

De hát m ár kifejtettük, hogy ez a novel
láskötet olyan játszótér, ahol ha az ember 
akarja, akár a fején is lecsúszhat a csúszdáról, 
s m agára vessen, ha aztán a fején landol.

Valóságos ATTTRRAKCIOÓÓBAN lesz 
részed, olvasó, esztétikai élményeimről m eg 
had d  ne beszéljek. S nem  győzöm eleget 
h a n g sú ly o z n i: N EH O G Y  KOMOLYAN 
VEDD! Ficsku se veszi komolyan...

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

FICSKU PÁL: A videodisznók esete és 
más történetek. Seneca Kiadó, Budapest, 1995.

Vida Géza: Béka
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HELIKON

FICSKU PÁL

Videodisznók
(The b ig  V ideopig)
Cégély Vendel a Vakegér tulaj

donosa, de ő azért jobban szereti 
magát kocsmárosnak nevezni.

A falu amolyan szokásos hegyi 
falu. Ha a Nagydél tetejéről nézi az 
ember, semmi különöset nem talál 
benne. Közepén kis főtér, egyik ol
dalán a templom, szemben vele a 
kocsma, mellette pedig a tanácshá
za. Az is természetes, hogy a kocs
ma a társasági élet központja.

A kocsmáros korán kel, hiszen 
mire indul a hajnali busz a városba, 
ki kell nyitnia. Arra azért büszke, 
hogy már közel az ötvenhez, felesé
gével, Icával még hajnalonta meg
történik "az".

Utána moslékot kever, meg kell 
etetni a disznókat. Különleges disz
nók ám ezek, m agától a híres 
Schwarting úrtól szerezte.

Hans Schwarting urat a mün
cheni sörfesztiválon ismerte meg. 
Véletlenül egymással szemben ül
tek a sörsátorban, s a nagyhasú ba
jor sonkát eszegetett. Néhány korsó 
sör után beszélgetésbe elegyedtek, 
s kiderült, Hansnak egy kis faluban 
van Gasthausa, s hogy jobb legyen 
a házi koszt, disznókat is tart, még
pedig tudományosan. Mert a jó 
disznó a boldog disznó, mondta 
Hans, és mitől lehet boldog egy 
disznó, na, hát attól, ha szabadon 
él.

A kocsmáros hazatérve elgon
dolkodott, hogy ő mikor is boldog. 
Hát akkor, amikor a tévét nézi. Vá
sárolt három panaszonik tévét, és 
behelyezte az ólakba. Azóta a disz
nók nemcsak boldogok, hanem az 
esti filmnél még nassolnak is, így 
jobban híznak, és ez mindenkinek 
jó.

Történt aztán egy reggel, hogy 
önti be a moslékot az ólba, de a 
malackák meg se mozdulnak. A 
második ólnál is így jár. Végül a 
leghátsó ólhoz ér, ahol egy hatal
mas méretű disznó fekszik. Meglát
ván a férfit, egyszer csak megszólal, 
papa ne fáradj, ne öntsed. Mi már 
többet nem eszünk. A kocsmáros 
ijedtében elejti a vödröt, és rohan be 
a kocsmába, amit már Ica, a felesé
ge kinyitott. A pult mögött ott áll 
Bögyös Gitta. Néhány falusi turista 
éppen reggelizik. A disznók azt 
mondják, többet nem esznek, üvöl
ti kivörösödött fejjel a kocsmáros, 
azt mondják, az én fóztömet nem 
eszik. A turisták szabadkoznak, 
hogy pedig jó a Vendel főztje, de a 
kocsm áros csak tovább kiabál, 
hogy na majd megmondom én a 
Kerkó Janinak, hogy beszéljen 
ezekkel a disznókkal.

Kerkó Jani a falu kondása volt, 
az utolsó házban lakott, feleségé
vel, Jolánnal és fiával, Jancsikával. 
A kondás ötven körüli, magas, so
vány ember, jellegzetes arccal. Az a 
furcsa képzete van, hogy a világon 
minden elbeszélhető, ezért állandó
an beszél. Furcsa tö rténeteket 
mond, anekdotákat és vicceket, de

ha nem  ju t eszébe 
semmi, akkor beéri a 
reggeli hírek ismétel
getésével is. Kerkó Ja- 
nai fia ugyanúgy néz 
ki, mint a kondás húsz 
évvel ezelőtt. A fiú 

egyébként viszonyt folytat a kocs
máros lányával, Vandával, ami mi
a tt m ostanában  m egrom lott a 
kapcsolata Cégély Vendellel.

Kerkó Janit kikíséri fia a kapun. 
A kondás vállán ott van a karikás 
ostor, mellette pedig két pulija ug
rándozik. Mielőtt elindul, még oda
szól a fiának, aztán meg ne lássalak 
ma a Gulyakútnál. Hát micsoda do
log szabadon üzekedni. A fiú ne
vetve válaszol, csak nem szokott 
kukkolni, édesapám. Veszek in
kább újságot magának. Abban kö
zelebbről láthatja. A kondás lekapja 
válláról ostorát, és viccesen a fia 
felé csap vele. Eddig csak azt tud
tam, hogy a Bíder András leskelő- 
dik utánunk, kiabál apja után a fiú.

Bíder András a falu fölött, a ho- 
dályban lakik feleségével, Májer 
Ulrikével. A fiú valaha író volt, a 
lány pedig szobrász. Nem régen 
költöztek a faluba.

András Ulrikével egy keletné
met úttörőtáborban ismerkedett 
meg. Azóta is maga előtt látja az 
egészet.

Reggel zászlófelvonás, a másik 
rajban áll a lány, állandóan egymást 
nézik. Aztán a tengerpart, amikor 
homokkal betemeti a fiú testét. 
Vagy amikor éjszaka elrabolják a 
táborvezetőnőt, ők meg elbújnak, 
azután az első mozgalmi csók. Mert 
nekik mozgalmuk van. Együtt ma
radtak. Nászútra is az "endékába" 
mentek. A mozgalmat egy kerthe
lyiségben alapították meg. Látja, 
amint egy lugasnál ülnek, mögöt
tük hullámzik a tenger. Te nem 
unod, kérdezi a lánytól. De, feleli a 
lány. András ugyanis abból élt, 
hogy Klara Zetkint, meg keletné
met ifjúsági regényeket fordított, 
Ulrikének meg állandóan emlék
műveket kellett készíteni, vagy a 
Münnich Ferenc ujját visszaragasz
tani, amit valaki minden héten lefű
részelt. Akkor vonuljunk el ebből a 
világból, valahova vidékre, ahol 
nyugalom és csönd van, mondja, 
aztán feláll az asztal tetejére, és be
jelenti, hogy meine Damen und 
Herren, megalakult a Bíder-Májer 
terrorista csoport. Célunk a befelé 
élés, a belső terror. Többet nem za
varjuk önöket. Azzal fizetés nélkül 
távoznak.

Most András éppen felkel, beta
karja a mellette levő meztelen lányt, 
felöltözik, majd kimegy a hodály 
melletti fészerbe. A fészerben van 
az első elkészült miniszter.

Nem mentek vissza a városba, 
leköltöztek ide a faluba. Amikor 
megtalálták ezt a hodályt, a sarkát 
berendezték lakrésznek, a maradék 
meg a műterem lett. Hát akkor ta
lálták ki, hogy csinálja meg Ulrike 
a kormányt, szappanból, hiszen 
mire kész a szobor, akkorra úgyis új 
miniszterek lesznek, és akkor a ré
gieket ki lehet rakni az udvarra, és 
ha jön a Medárd napi eső, elmossa 
mindet egytől egyig. És hömpölyög

majd le a faluba. Legalább tisztán 
tartja az utakat.

Visszatakarja a miniszterét, és 
elindul, le a faluba. A reggeli har
mattól gyöngyöző réteken vág át, 
átugrik egy-egy kisebb patakot, át
szalad a Büdösér apró fahídján. A 
Nagyréten, ahol Kerkó Jani szokta 
makkoltatni a disznókat, most nem 
lát senkit. Jobban körülnéz, majd 
egy fa tövében felfedezi. Mi a csu
da, tán meghibbant. A kondás kö
rül ott fekszik az összes malac és 
disznó. Olyan, mintha az öreg be
szélne hozzájuk. Beér a faluba, öre
gasszonyok siklanak biciklijükön el 
mellette. A kocsmához ér, nagy tü
lekedés. Éppen a kocsmárost, Cé- 
gely Vendelt rakják be egy men
tőautóba. András a parókiához siet. 
Beszélnivalójuk van, mert mától 
megváltozik a falu élete.

Este van, Kerkó Jani is hazatér a 
kondával. Átöltözik, és a kocsmába 
siet. A kocsmában a pult mögött 
most kivételesen Vanda áll, a kocs
máros lánya. Hol van az apád, kér
dezi a lányt, aki meglepődik. Hogy
hogy a János bácsi nem tud róla. Jaj 
az aput bevitték a kórházba. A ro
hammentő jött ki érte. Kényszer- 
zubbonyt is adtak rá. Idecsődült az 
egész falu. A csirkegyárban mun
kaszünetet rendeltek el. Annyi volt 
itt a nép, hogy csak na. Olyan muris 
volt az apu. Nem baj, legalább most 
lesz egy kis szabadidőnk, mondja, 
és szégyenlősen elpirul. A kondás 
felhajt egy felest, majd kilép az ut
cára.

A templom előtt áll Sebestyén 
atya. Ő a falu élő lelkiismerete, 
nagy tisztelet övezi, ahogy a kon
dás mondani szokta, az atya "fölvi- 
lágosult" ember.

Atyám, mondja neki a kondás, 
feltétlenül el kell mondanom, mi 
történt ma. Kint makkoltattam az 
öreg malom mögött a gyesznókat s 
bevallom a délutáni napon elalud
tam. Álmomban valami furcsa be
szédet hallok, s ahogy felébredtem, 
hát látom, beszélgetnek a gyesz- 
nók. No, mondom, csak nem bolon- 
dultál meg Jani. Biztosan csak 
álmodol, hát megcsíptem magam, 
oszt akkorát ugrottam , hogy a 
gyesznók mind elhallgattak.

Ekkor a legnagyobb kan, a Cé
gély Vendelé, odajön hozzám, oszt 
azt mondja. Követségbe jöttem 
hozzád, Kerkó Jani. Tudom, hogy te 
rendes ember vagy, és hát arra ké
rünk, kérésünket közvetítsd a főbb 
hatóságokhoz. Szóval ezt mondja a 
gyesznó, hogy nekik az ólban van 
tévéjük, mert a gazda rájött arra, 
hogy a gyesznó, ha a tévét nézi, 
akkor szórakozottabb lesz, és éhe- 
sebb, és akkor többet esznek, és 
nemcsak moslékot, hanem az esti 
filmhez sósmogyorót is kapnak, 
meg pirított makkot. És eddig él
vezték is, a múltkor is jót nevettek 
a falutévében a kukorékoló verse
nyen, de most a hajnali adásban 
valami Fukugyama nevű főszer azt 
mondta nekik, hogy a történelem
nek vége, és hogy ezt állítólag di
rekt a magyar disznóknak üzeni, 
szóval hogy a történelemnek vége, 
már nincs fejlődés és nincs haladás. 
Ilyeneket mondott az a Fukugyama

a gyesznóknak, azok meg nekem. 
És ma reggel, amikor a Cégély Ven
del vitte a moslékot nekik, a nagy 
kan gyesznó azt mondta, hogy pa
pa, a történelemnek vége. Hát hova 
etet, hova hizlal. Már nem a moslék 
a lényeg, meg a hovahízlalás. És 
még azt is mondta, hogy a kökör
csin meg a parti sás szebb, mint a 
moslékban úszó árpaszemek. És 
hát azt kérték tőlem a gyesznók, 
hogy csak úgy hadd ejtőzhessenek, 
meg dagonyázhassank, és csak ak
kor kelljen enniük, ha akarnak. Hát 
mondja meg atyám, most mit csi
náljak.

Az atya elmosolyodik, és atyás- 
kodóan válaszol. Mint aki bolond
dal beszél, de nem akarja meg
bántani. Hát fiam, én még nem ta
lálkoztam ilyen esettel. Mindene
setre azt bizonyítja, hogy valóban 
vannak még csodák. De azért én 
amondó vagyok, hogyha tényleg 
tudsz beszélni velük, akkor mondd 
meg annak a nagy kangyesznónak, 
hogy csak egyenek nyugodtan, 
mert az a világ rendje. A rendet meg 
nem szabad felbolygatni soha.

Az atya elfordul, és a templom 
tetejére mutat.

A templom szokásos falusi ka
tolikus templom, frissen sárgára 
meszelve. A szürke bádogtető alatt 
minden oldalról egy-egy kisablak 
van.

A templom tetején két overallos 
munkás dolgozik. Éppen egy-egy 
parabolaantennát szerelnek fel. Az 
egyiket a keleti, a másikat a nyugati 
oldalra.

Látod fiam. Parabolaantenna. 
Most már a templomban is nézhe
ted majd a tévét. Az egyik azért néz 
nyugatra, hogy a nyugati adók is 
bejöjjenek, a másik pedig azért néz 
keletre, hogy azok is. így mi le
szünk az elektronikus világ köze
pe.

A két férfi boldog arccal mered 
a magasba.

Néhány nap múlva kiengedik 
Cégély Vendelt a kórházból. Boldo
gan jön haza, kezében egy videoka- 
ze ttáva l. No anyjuk, m ondja 
Icának, mától fogva csak ezt fogják 
nézni a disznók. A kazettán felirat: 
"Hogyan hízzunk meg könnyen 
gyorsan". Ica aggódva nézi a férjét, 
de az mitsem törődve vele, folytatja 
tovább. A Jani meg még megkese- 
rüli a dolgot, biztosan ő beszélte teli 
a fejüket. Nem elég, hogy a fia Van
dát csábítgatja, de még a disznaim- 
mal is vandálkodik.

A parabolaantennák  term é
szetesen nem véletlenül kellettek. A 
polgármester ugyanis keresztülvit
te a főbb hatóságokon, hogy kábel
tévét üzemeltethessen a fglu. Az 
lesz ám a jó, mondta Sebestyén 
atya, így minden házhoz eljuthat 
Isten igéje. A polgármester szerint, 
a stúdiónak a templom tornyában 
van a legjobb helye. Onnan úgyis 
mindent látni, no és az sem mellé
kes, hogy nem kell bérleti díjat fi
zetni. Holnap hozzá is kezdhettek a 
munkához, mondja Bíder András
nak, és Hollauer Pistának, a falu 
feltalálójának. A két férfi nem veszi 
észre a polgárm ester szemében 
megjelenő apró könnycseppet.
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M ásnap van  a falu n agy  esem é
nye, a búcsú .

Hallauer Pista kezeli a felvevő
gépet, hogy az első kísérleti adás
ban már megnézhessék magukataz 
emberek. Hollauer Pista számára 
ez maradt meg a búcsúból:

A  tem plom  előtt kőkereszt, rajta 
érdekes m ód on , faragott kő helyett 
bádogkrisztus. Tövében imádkozó 
öregasszonyok.

Látjuk a körmenetet, amint Se
bestyén atya halad elöl. Ez a kép 
rendszeresen  visszatér, term é
szetesen mindig más helyszín előtt 
elhaladva.

Sörsátor, hosszú asztaloknál ül
nek a férfiak. A délelőtti időpont 
ellenére már elég jó kedvvel.

A léggömbárusnál elszakad a 
cérna. Színes léggömbök szállnak 
az ég felé.

Egy megtermett férfi száján fo
lyik je a debreceni zsíros leve.

Öreg néni túlszínezett szentké
peket árul, a zenén is áthallik, amint 
selypítve magas hangon kiabálja, 
hogy térjetek meg fiaim, mert eljön 
az Uly olyszága, mert hatalmas az 
Úly.

Fiatal srácok süldő lányokat 
hajkurásznak.

A körhintán lebeg a lányok 
szoknyája.

Jancsika és Vanda a falu határá
ban járnak.

Közben a kocsmában is zajlik az 
élet. Bögyös Gitta éppen Kerkő Ja
nit ugratja. Tudja János, hány tévé
adó lesz a faluba. A kondás sorolja, 
hogy szkájcsenel, meg szjúpercse-
nel. És a felejcsenel, mondja általá
nos kacagás közben bögyös Gitta.

A búcsú azonban nem ért ilyen 
vidáman véget. Valaki észrevette, 
hogy a körhinta már hosszú ideje 
forog, megállás nélkül, és egy férfi 
ül rajta. Az egyik kisfiú szerint, aki 
türelmetlenségében, hogy mikor 
ülhet már fel, mérte az időt, a pol
gármester úr pontosan egy órája 
kering. A körnintás megpróbálja 
megmagyarázni a háborgó tömeg
nek, hogy ő nem tehet róla. A pol
gármester reggel kezébe nyomott 
tízezer forintot, hogy az pont két
száz menet, és amíg tart a pénzből, 
nehogy meg merje valaki is állítani. 
Kérem én nem tehetek semmit, ná
lam az üzletfél a szent. De hát meg 
fog halni, kiabálják többen, és való
ban a polgármester előre bukva, ló
gó kezekkel kering. Lassan megáll 
a körhinta. Már csak az élettelen 
holttestet tudják kiemelni.

Másnap a polgármester felesé
ge zokogva mondja gyónás közben 
Sebestyén atyának, hogy az ura ha
gyott búcsúlevelet is. Egyet nekem, 
egyet meg atyámnak. Azt írja, nem 
tud így élni. A féltékenység mérges 
kígyója fojtogatja a torkát. Ugye mi
lyen szépen írt. Mér kell az ilyen
nek meghalni. Én tehetek róla, igen. 
Nem vettem észre, hogy bántja. 
Hogy sokszor járok a városba. Szo
láriumba. És hogy biztosan másnak 
barnítom a testem. Azt is írta, hogy 
nem tud önkezével véget vetni az 
életének. Ezért választja a ringlis- 
p írt Hogy egy utolsó nagy bódulat 
legyen a halál. Oldozzon fel, atyám. 
Én nem tehetek róla. Ha tudtam
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volna, inkább kifehérítem  a bőröm. 
Mint a Michael Jackson. A városban 
már azt is lehet. Ezt magának küldi. 
Az engedélyek vannak benne Hogy 
a nagy álma, a kábeltévé megvaló
suljon. Hogy ne felejtsék el az embe
rek. És hogy magában megbízik. 
Hogy maga csinálja. A nő még keser
vesebben zokog. Majd elcsendesül, 
mikor az atya megnyugtatja. Szép 
temetése lesz a férjének, az lesz a 
kísérleti adás, nem a búcsú.

A stúdiót végül is berendezik, 
ugyan még nem lehet minden ház
ban fogni, de Cégély Vendel kocs
májában megnézheti majd min
denki az első igazi adást. Hollauer 
Pista valami humorosat akar, Bíder 
András olyan belső terrorosat, ami 
finom, de kikészíti az embert, a 
kocsmáros meg olyat, amivel meg
keserítheti a kondás életét Hollau
er Pista közben a távcsővel kémlel 
az ablakon. Ez igen, cuppant egyet, 
mintha valami pikánsát látna. Mi 
az, kapja ki kezéből a kocsmáros, 
aztán megdermed. A Gulyakutat 
látja, a hosszú vályút, amit évek óta 
nem használ senki. A vályúban 
meztelenül Vanda és Jancsika sze
retkeznek. Na hogy ez mit kap 
majd tőlem este.

Nemsokára a szerencse segítsé

gükre siet. A nagytévé délelőtti 
adását nézik a stúdióban. Éppen 
gyerekfilmet adnak. Valami gyere
kek plakátot lopnak a plakátra
gasztótól. Hirtelen közelről látjuk a 
plakátragasztó arcát. A három férfi 
egyszerre szisszen fel. A plakátra
gasztót játszó színész kiköpött má
sa Kerkó Janinak. Összenéznek, és 
szinte egyszerre mondja András, 
hogy én megtalálom, és megírom, 
Pista, hogy én megcsinálom, tech
nikailag, a kocsmáros pedig, hogy 
én meg levetítem.

A színésszel nem kellett sokat 
egyezkedni. Minden magyar film
ben játszottam eddig, mondja pa
naszkodva a film gyár melletti 
kocsmában Andrásnak, de vagy ki
vágtak, vagy statiszta voltam. 
Ahogy elmondta, ez egy igazi sze
rep lesz, igaz, hogy egy mondatos, 
de hát a színész igazi vágya, hogy 
tökéletes illúziót keltsen. Észre sem 
fogják venni, hogy nem a kondás 
van a képen.

A z adás napján az egész falu 
izgalomban égett Annyi volt a kí
váncsiskodó, hogy Cégély Vendel 
kénytelen volt a disznóólakból ki
hozni a tévékészülékeket, és a kocs
maablakba kirakni, hogy az utcán 
is nézhessék. A székeket összehúz
ták, a tévé elé, pont úgy, mint a 
hatvanas években. Igaz, hogy nem 
élő adás, de mégiscsak miénk, 
büszkélkedik Cégély Vendel, aztán 
a mellette álló lányát ölelgeti. És az 
én kislányom műsorvezető. Na mit 
szóltok hozzá. Még jó, hogy nem a 
Bögyös Gitta, szólt közbe valaki, 
nem férne be a képernyőbe. Neve
tés a válasz. Elcsöndesednek, kez
dődik az adás.

Vanda kicsit zavartan, állandó
an kifele pislogva beszél.

— Jó estét kívánok kedves né
zőinknek. Kedves falunk televízió
jának első adását láthatják. Felhí
vásunkra, hogy a falu életét bemu
tató amatőr felvételeket is közlünk, 
máris érkezett egy kazetta. Kérem 
tekintsék meg.

A nézők érdeklődve tekintenek 
a képernyőre, de egyszer csak a te
kintetek elkezdenek zavarba jönni, 
bár néhány férfi izgatottan fütyül.

A tévében egy franciaágyat lá
tunk hátulról, a paplan alatt két pár

láb. Az egyik lassan ráfordul a má
sikra, majd elkezd hullámzani a ta
karó.

Közben egyre több bekiabálást 
hallunk, majd egy pillanatban álta
lános felhördülést, és egy döbbent 
hangot, a Kerkó Jani feleségéét.

A paplan alól ugyanis a Színész 
bújik ki, megrögzötten úgy néz ki, 
m int Kerkó Jani, s csak annyit 
mond a paplan alatti nőnek: szeret
lek.

Engem már nem szeretnek, 
mondja Kerkó Jani, a kondás. Ott ül 
szokásos helyén a nagy fa alatt, 
szemben vele a nagy kangyesznó, 
és a Jani annak mesél. No hát ez 
történt Hát nem disznóság, mond
ja bocsánatkérően, ne haragudj, 
nem akartalak megsérteni, de hát 
az emberek ezt mondják minden 
rosszra. Pedig, ha ismernék az álla
tok lelkét. Ha tudnák, hogy én most 
hogy szeretnék a helyedben lenni. 
Milyen jó lenne, ha most én lennék 
te. Neked biztosan nem dobálta ki

az asszonyod a ruháidat a házból. 
Most hova mehetek, kondást már 
nem keresnek sehol. Az is csoda, 
hogy engem még nem mutogatnak 
múzeumba, aztán álmodozva hoz
záteszi, de jó is lenne most, ha én te 
lennék... jól belaknék, hadd hízzak, 
és csak úgy hadd vágjanak le...ne 
élném ezt a nyomorult életet. Csak 
a fiamat sajnálom. A Jancsikát. Tu
dod, a kocsmáros lányával jár, a 
Vandával. De a Vendel nem nagyon 
szereti, ha találkoznak. Hétvégén ő 
csinálja a kocsmába a videodiszkót, 
vagy hogy hívják. Tegnap csúfolták 
is, hogy na Jancsika, hol van apád, 
az a videodisznó. Most már biztos 
jobban fogják tiltani őket egymás
tól. Eddig is a Gulyakútra jártak. 
Ott már nem itat senki. A hatalmas 
vályúba régen lerakodott a marhák 
nyála, zöld bársonybevonatot ké
pezve. Reggel Jancsika telihúzza 
vízzel a vályút. Délre jól megmele
gedik, oszt abba ülnek bele...no 
mindegy. Állítólag a Bíder András 
tette ezt velem. Hogy keseredjen 
meg a kenyere.

Bíder András a kocsma sarká
ban ül, az ablak mellett. Kisfröcs- 
csök és felespoharak vannak előtte. 
A kocsmában zajlik az élet, senki 
nem törődik vele. Néha iszik, de 
amúgy mozdulatlan, csak a szája 
remeg egy kicsit, mintha beszélne. 
Csak úgy befelé. Már hónapok óta 
így ül. Minden nap. És csak úgy 
létezik. Úgy bévül.

Kerkó Janit soha nem fogadta 
vissza az Ica. Néhány hétig még itt 
lakott, Sebestyén atyánál húzta 
meg magát. Aztán egyszer csak el
tűnt. A fia egy darabig még keres
tette, de hiába.

Sebestyén atya mit sem tudott a 
filmről. Csak azt hajtogatta, annyi
ra csalódott isten bárányaiban, meg 
ebben az egész elektronikus világ
ban, hogy inkább kolostorba vonul.

Cégély Vendel lett a falu pol
gármestere, ki más lett volna. Van
da Jancsikával együttest alapított, 
az lett a neve, hogy Modern Trakto
rok. Úgy hirdették magukat, hogy 
kilencvenfokos fordulat a magyar 
rockzenében. Háton fekve játszot
tak. Persze, hogy befutottak vele. 
Itt a kocsmában is sokszor vannak 
a tévében. Összeházasodtak, Cé
gély Vendel ennek örömére levágta 
az összes disznót. Csak a nagy kan 
gyesznót nem. Azt filmesek kivit
ték Hollywoodba, a Színész intéz
te. Most ott sztár. A tévéstúdiót 
Hollauer Pista vezeti, most kiélheti 
kísérletező kedvét.

És hogy mi lett Ulrikével. Ulri
ke elment a Színésszel. Azt mond
ta, nem bírja ezt a belső terrort, és 
hogy ez a bídermájer terrorcsoport 
egy nagy hülyeség. Nem láttam az
óta sem. A szobrokat rám hagyta. 
Aztán Medárd nap elkezdett esni 
az eső. Elkezdtek olvadni a szob
rok. Előbb csak az udvaron gyü- 
lemlett fel a habos lé, aztán egy 
hajnalban elkezdett folyni lefelé, le 
a hegyről, mintha el akarna mosni 
m indent, meg akarna tisztítani 
mindent, ami itt történt.

V ÉG E

11

T



HELIKON

poszt-posztmodern
A KILENCVENES ÉVEK

VÉLEMÉNYEK ÉS FILOZÓFIAI VIZSGÁLÓDÁSOK 
KORSZAKVÁLTOZÁSUNK ÜGYÉBEN

Válogatta és szerkesztette
PETHŐ BERTALAN

Posztm odernológia
(részlet)

Építőelem ek és viszonyulások
A posztmodernológia a korunkra jellemzőnek ta

lált események és képződmények megjelöléseiből és 
gondolati feldolgozásának fogalmaiból épülhet fel. 
Többszörösen kockázatos ez az elméleti terv, mert az 
események nyelvi jelölőivel, ezek kognitív vizsgála
tával, majd a vizsgálat eredményeinek a megfogal
mazásával számol. Mindhárom lépésben sok valami 
veszhet el abból, amit egy adott lépésben megragad
nak. Ugyanakkor a megragadás és a feldolgozás "sa
ját-zaja" és egyéb hozadék járulhat úgy hozzá a 
kapott eredményhez, hogy ezt kontrollálatlanul tor
zítja. Ami pedig a kiindulási helyzeteket illeti, ezek
ből sok minden kimaradhat, amikor szemiotikailag, 
tudatilag és tudományosan processzuálják ezeket. 
Nem csupán figyelmetlenségből vagy kapacitáshi
ány miatt, hanem azért is, mert bizonyos események 
nem közvetíthetők ilyen, a tudományra kifutó meg
közelítési vagy kifejezési módokon. "Az élet"-nek az 
elméletekkel szembeni, réges-régóta emlegetett kü- 
lönbözete, többlete, de lemaradása is problematikus 
(pl. mint "vagancia") ebben a vonatkozásban, de me
rőben újfajta történésekbe fordulva. Az emberen vég
zett kísérletek és az embernek önmagával folyó 
kísérletezései elsősorban a mai életnek azok a sajátos
ságai, melyeket átél ugyan az ember, konceptualizál- 
ni azonban (egyelőre? a dolgok természetéből 
következőleg?) maradéktalanul nem, de még nagyjá
ból sem képes.

Ezzel a kérdéssel korunk felfogásának egyik fon
tos építőelemét céloztuk meg: az önkísérletet. Ha a 
megfigyelt külvilági események nem függetlenek a 
megfigyelőtől — mint pl. a mikrofizikai kísérletek 
példázzák ezt —, akkor az önkísérletben hatványo
zottan bonyolódik egymásba alany és tárgy, kiindu
lás és befejezés, indíték és kivitelezés, a hatás- 
gyakorlás és a hatás következménye. A hatványozó- 
dás mikéntjében pedig az önkísérlet médiuma, és az 
egymásbabonyolódásban a médiummal-együtt-mú- 
ködés, vagy is a mediálódás szerepel. A term é
szettudományos kísérletekben, és az ezek mintájára 
végzett humán kísérletekben is külön tényező persze 
a kísérlet eszköze és az eszköz működtetése. A kísér
let megtervezésekor és kiértékelésekor — vagyis a 
kísérlet folyamatát keretező két nyugvóponton (ami
hez harmadikként járulhat a kísérletfolyamatot "kí
vülről", "objektíve" megfigyelő ember helyzete) — 
mégis úgy számolnak el a médiumokkal és a mű
ködi/tet/ésükkel, hogy kimondottan vagy hallgató
lagosan az alany meghosszabításaként, vagy a tárgy 
tartozékaként könyvelik el. így volt ez a régebbi, 
nevezetes orvosi önkísérletek esetében is. Amikor 
önmagát oltotta be egy ismeretlen kórokozóval az 
orvos, vagy maga állt az ismeretlen C'X") sugárzásba, 
akkor egyrészt a maga alanyi távolságtartásával tette 
ezt (akkor is, ha belehalt), másrészt a kísérletnek a 
tárgya valóban "tárgyiasult" (pl. új betegség címén, 
ill. a röntgenezés technikájában).

A mai önkísérletekben viszont ez a bináris alany
tárgy leegyszerűsödés nem történik meg, mert a köz
v e títő  m édium  önállósu l, ugyanakkor pedig  
m ediális saját-működése teszi annyira mind az 
alanyt, mind a tárgyat, hogy egyik sem függetlened
het ettől a működéstől, minőségük pedig nem vá
lasztható külön az átmediálódásuktól. Köznapi 
esetekben is így van ez; egy tévén felnőtt serdülőtől 
nem lehet pl. azt kérdezni, hogy milyen lenne, ha

nem nézett volna 10-15 évig tévét. Ellenpróba nem 
azért nincs ugyanis, mert az adott egyénnek nincs 
duplikátuma, akit tévémentesen lehetne felnevelni, 
hanem azért, mert a kiindulási állapot nem szubsz
tancia a bekövetkező változásokkal (mint akcidenci- 
ákkal) szem ben, hanem a serdülő  m inőségét 
(személyiségét, lelkületét, egyéniségét stb.) a mediá- 
lódásai eredményezik. Ha két példányban létezne a 
serdülő, és egyikük tévén, a másikójuk tévémentesen 
nőne fel, akkor egyik emberpéldány sem lenne kísér
leti "kontrollja" a másiknak, mert mindkettejüket a 
maguk mediálódása tenné olyanná, amilyen (vagyis 
tévénélküliség esetén más médiumok működnének 
közre a valamilyenné-válásban). Marshall McLuhan 
mondásának a megfordítása ("az ember a médiumok 
bővítménye") nem tréfa, hanem azt jelzi, hogy ez a 
bináris tétel egyik irányú megfogalmazásban sem 
találó; a két véglet között a mediálódás emelkedik ki 
(amit előrejelzett a másik két — még a Modern naiv 
hitében fogant — mcluhani mondás: "a médium az 
üzenet", vagy "a masszázs", hiszen ezeknek is bekö
vetkezett a fordítottja; mind az üzenet, mind pedig a 
masszázs médium/mediálódás).

Fontos építőelemek azok a terminusok is, ame
lyeket a Posztmodem botrányai kapcsán tárgyal
tunk. Innovációjuk és botrányosságuk egyaránt 
találó. Kimondhatjuk, hogy ha a Posztmodemnek 
lenne temploma, akkor a szentélye botránykövekből 
épülne. A korunkbeli — posztmodern — viszonyu
lások pedig a botrányok horderejének felmérésekor 
válnak kivehetőkké. Ebben az összefüggésben mu
tatkozik meg, hogy a Posztmodern "poszt"-ja, "után"- 
ja legalább három féle v isszam enőlegesség. 
Szembefordulás a 20. sz.-i modernizmussal ("poszt- 
modernizmus "), szembefordulás az elmúlt négyszáz 
év Modemjével ("Posztmodem"), és szembefordulás 
két és félezer éves metafizikával ("posztmetafizikai 
kor"). Az utóbbi vonatkozásra nem fordítottak eddig 
kellő figyelmet, bár a címkéje elterjedt. Ezt tartjuk 
azonban — a Posztmodem három-négy évtizedes 
történelmét tanulmányozva meggyőződhetünk erről 
— a legfontosabbnak. Eszerint artikulálhatja ugyanis 
önmagát találóbban az ember a mai korban, mint 
eddig. Különösen a negyedikként említendő viszo
nyulására gondolva: ahogyan a jövőjére készül 
("praefutura"; azaz saját jövőjére készülődés, esetleg 
csak toporgás, de semmiképpen csak a jövője küszö
bén "állás" kora).

Pólusok ás feszültségek
Ha a Posztmodem végeire járunk, másféle hatá

rokon akadunk fenn, mint az eddigi történelemben 
bármikor, és különösképpen mint a metafizikai kor
szakban. Önmagát kutatva nem szubsztanciának ta
lálja vagy tudja magát a mai ember, hanen érzés és 
romlás, épülés és tönkremenetel valamelyik mozza
natában ismer magára. Nemcsak arról van szó, hogy 
lelke nem isteni és nem halhatatlan, hogy a lélek nem 
entelcheiá-]a a testnek, és hogy a végesség az ereden- 
dősége, hanem arról, hogy élte virágja is a maga 
romlékonyságából fakad. Feledése, fáradása, kiha
gyásai, gondolkodásának — Cogitójának — gyenge
ségei figyelmeztetik erre nap mint nap, amikor 
legjobb erejében van; ha pedig eléggé sokáig él, akkor 
megéri, hogy a lelke öregszik meg benne. Ezt a felis
merést fogalmazzuk meg a "romlékony Alany" ter
minussal. Hihet persze továbbra is valaki a lélek 
halhatatlanságában, bizonyítékot azonban nem talál 
rá. A romlékonyság bizonyítékainak viszont se szeri, 
se száma. Legmegrázóbb példái közé tartozik — 
posztmodern rádöbbenés — a pszichédélikus ta
pasztalat. Radikális tudatosításuk mégis a legújabb 
időkre maradt, mert a "halál" és a "végesség" veszélye 
a transzcendencia (ill. vallásosan Isten) felől leveze
tett szubsztancialitásának a megszűnte után is a 
szubsztancia méltóságát kölcsönözte egy ideig (pl. a 
Heidegger fundamentál-ontológiájában és az egzisz
tenciális filozófiákban) a halállal szemben helytálló 
és a végességgel dacoló embernek.

Ez a görcsösen fenntartott póz oldódik a romlé- 
konyságra eszméléssel.

PET H Ő  BERTALAN

K e d v e s  B a r á to m !
( l e v é l r é s z l e t )

Budapest, 1996. február 1-jén 
Elnézésedet kérem, hogy megtisz

telő körleveled mind ez idáig megvála
szolatlanul hevertettem az íróasz
talomon, de ennek az a magyarázata, 
hogy amióta kézhez vettem, azóta is 
egyfolytában azon tűnődöm: vajon il
letékes vagyok/lehetek-e én, hogy ezek
ben a súlyos kérdésekben véleményt 
nyilvánítsak? Szerény /ön/megítélé- 
sem szerint: aligha. A z én —  elisme
rem: sommás és túlzó —  véleményem 
szerint ugyanis a magyar posztmo
dem, amennyiben van, egy félreérté
sen alapszik, s nem annak a (nem 
egyszer kissé felelőtlen) szabadságnak 
a szellemi játékterét jelenti, ahová "a 
modem után", a hetvenes évek elején 
az irodalom bizonyos irányzatai a neo- 
és transzavantgárd zsákutcáiból kitör
tek, hanem ellenkezőleg: a nálunk el
maradt vagy föld alá kényszerített 
neoavantgárd másutt "lecsengett" to
vábbélése, kinövése stb. A  magyar 
posztavantgárd egy szellemi-képzelet
beli világórára vetítve a megkésettség 
tünete, aminek nemcsak "magasztos " 
történeti okai vannak —  a három T  
művelődéspolitikája stb. — , hanem 
sokkal szégyellnivalóbbak is, amelye
ket éppen ezért nem illik, nehéz nyilvá
nosan bevallani: a tájékozatlanság, a 
múveletlenség. (Tisztelet a kivételnek.) 
A z idézőjelbe tett múlt ironizáló/öni- 
ronizáló effektusainak a használata 
ugyanis nemigen képzelhető el a múlt 
ismerete nélkül; nálunk viszont a ha
gyomány épületét a múveletlenség 
bulldózerei igyekeznek földig rombol
ni, s nem téves városépítészeti elképze
lések szolgálatában, hanem a kel
lemetlen versenytárssal szemben ér
zett Minderwertigkeitsgefühl kom
penzálása képpen. S az így keletkezett 
ürességben, megítélésem, olvasói ta
pasztalatom szerint nemigen jelenik 
meg "új", akkor se, ha történetesen 
"szöveg" a neve (és múneme). Egyszó
val: akár van magyar posztmodem, 
akár nincsen, genezisében különbözik 
attól, amit annak idején az új irodalmi 
jelenségek esztétái és elemző kritikusai
— és természetesen gyakorló művészei
— ezzel a kifejezéssel illettek.

D O M O K O S  MÁTYÁS
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HELIKON

Posztmodem/ 
magyar posztmodem

( r é s z l e t )
Stephen Jay Could írja "The Arrow of Time" c. könyvé

ben, hogy azok a társadalmak élnek harmonikusan, ame
lyek nem próbálják meg feloldani az emberekre általában 
jellemző kettős időérzék paradoxonét, azaz a körkörös és 
a lineáris időérzék közötti ellentmondást. Amit Nyugat
nak nevezünk, olyan társadalmi berendezkedés, amelyik 
legkésőbb a Felvilágosodás óta — de bizonyos fokig már 
a reneszánsz, sőt talán már a kereszténység elterjedése óta 
— a lineáris időérzék bűvöletében él: az emberiség egy cél 
felé halad, a jövő valamilyen szempontból mindig jobb, 
mint a múlt (még akkor is, ha az idősebbek — az ókortól 
napjainkig, és még akkor is, ha sok háborút megéltek — 
mindig szeretnek a "régi szép idők"-ről beszélni).

Amikor a modern-posztmodem ellentétpárról beszé
lünk, érzésem szerint a modernség egyoldalú időérzéké
ből kell kiindulnunk. Amit az amerikaiak a huszadik 
század művészetében modernizmusnak neveznek, nem 
más, mint a nyugati időérzék és haladáshit kétségbeesett 
megkérdőjelezése, Beckettnél éppúgy mint Bemhardnál. 
A modernizmussal időben egybeeső avantgárd — futuriz
mus, konstruktivizmus, kubizmus, stb.— a szép humanis
ta múltat elveti ugyan, de a jövőt nem: a haladást a múlttal 
való szakítás árán akarja megvalósítani. Mindkét áramlat 
valamilyen formában foglya még a nyugati időérzéknek.

Ezzel szemben a posztmodem az a szellemi magatar
tás, amely komolyan veszi az idő iránynélküliségét, azaz 
nem veszi komolyan az idő célirányosságát és nem esik 
kétségbe olyan drámaian, mint Camus vagy Beckett (bár 
Camus kivágja magát egy pirouettel, amikor azt állítja, 
hogy Sziszüphoszt boldognak kell elképzelnünk). Múlt és 
jövő magánéletünk elodázhatatlan kellékei, magunk te
remtjük meg őket, de ennek az időérzéknek vajmi kevés 
köze van ahhoz, amit a nyilvános életben, ahol a Hatalom 
retorikai okokból még mindig ragaszkodik a lineáris idő
fogalomhoz, múltnak és jövőnek neveznek.

Ebből az kövekezik, hogy a posztmodem nem stílus, 
hanem világnézet és magatartás. A mai világ nem egészé
ben posztmodem, hiszen sokan képtelenek elfogadni az 
időtlenséget, mint tartós állapotot. Egyesek — valószínű
leg éppen ezért — már évek óta a posztmodernizmus 
halálát hirdetik (mely egyébként legkésőbb 1979-ben, Lyo
tard híres könyvével született). Mi jön a posztmodem 
után? Valami neo-modem, azaz egy új céltudatos hitrend
szer?

Ide tartozik az intertextualitás, az idézés és a másolás, 
regényben, festészetben, építészetben egyaránt. A másolás 
csak addig bún, amíg mindig előre kell nézni, amíg célirá
nyos az idő. Az intertextualitás felújítja a múlttal való 
viszonyt. Szép magyar példák erre — csak az irodalomból 
idézek — többek között: Kovács András Ferenc, Kukorelly 
Endre, Esterházy Péter.

Ide tartozik úgyszintén a renarrati vizáció. A moderniz
mus utolsó nagy nemzedéke úgy látta: a Balzacok és Mó
ricz Zsigmondok ideje lejárt, a modem világ nem túri már 
meg az elbeszélést Mészöly Miklós, majd valamivel ké
sőbb talán Bereményi Géza és Pusztai János képviselik 
nálunk leginkább ezt a hősies paradoxont, az antinarratív 
narrációt, ezt a Nouveau Roman-magatartást A posztmo
dem  író megint mer elbeszélni, mert másképpen, magán
életéből kiindulva beszél az időről, ágyazza be érzéseit és 
cselekedeteit az időbe. Itt elsősorban Nádas Péterre gon
dolnék. Vagy a maga egyéni-szubjektív világnézete-filozó- 
fiája szerint írja át az eddig nagybetűsnek hitt történelmet 
Krasznahorkai László.

Életünk egyéni, tudatos renarrativizálása posztmo
dem  tett, de egyúttal a kollektív etikákból kiábrándult 
ember első etikai tette is. Hogy a posztmodem összefügg-e 
az etikával, vagy pedig inkább azt kellene mondanunk, 
hogy a narratív etika már a posztmodern meghaladása, 
nem tudom. Tény, hogy az Én legradikálisabb megkérdő
jelezése, az Én többesszámba tétele és határainak humanis
taellenes tág ítása  nagy vonalakban  egybeeseik a 
posztmodem életérzés elterjedésével. Az "aljas művészet" 
(Abject Art) és a brutalitás, mint posztmodem anti-etika? 
Erre is található meggyőző magyar példa: Hazai Attila.

K IBÉD I VA RGA Á R O N

(részlet)
Azok a kisebb nyelvek/kultúrák, ame

lyek — miként a magyar — nem igazán 
ve(he)ttek részt a "posztmodern'-fogalom 
köré szövődött diskurzus alakításában, 
m eglehetősen  e llen tm ondásos (be- 
széd)helyzetbe kényszerülnek a "saját" 
posztmodem (ön)meghatározása során. A 
paradox helyzet abból fakad, hogy a 
posztmodem kor "diagnózisaiban" — le
gyenek ezek bármilyen sokfélék — közös 
vonás a kultúrák közötti (mind történelmi, 
mind "térbeli" értelemben vett) viszony 
decentrált felfogása, a "másságok" egyen
rangúsága s egyáltalán a kulturális külön
bözőség értékképző szerepe, de 
az is, hogy ezek az elgondolások 
elsősorban amerikai, német és 
francia eredetűek s a saját "mássá
guk" felfedezésére biztatott egyéb 
kultúrák nagyjából csak az ezek
ben a — nyilván tehát valamilyen 
kulturális identitásból és tradíci
ókból születő — diskurzusokban 
létrejött posztmodem-fogalmak 
átvételére szorítkozhattak. A 
"posztmodem" fogalma tehát — 
elterjedését tekintve — kény
szerűen  ú jra te rm elte  a cent
rum /periféria viszonylatokat az 
interkulturális párbeszédben, s 
így a regionális "másságok" mint
egy visszaíródnak egy középpön- 
tos szerkezetű  d isku rzusba , 
vagyis az ezek által kitermelt 
"másság'-pozídókhoz rögzülnek 
(ilyesmire vonatkozik egyébként 
Edward Said kánon-kritikája is).
Nem könnyű megítélni, hogy az 
ebből az univerzalizáló diskur
zusból kitömi nem tudó s így fo
lyamatosan elsősorban receptív, 
marginális szerepbe kényszerített 
"alternatív" posztmodemek elég

erőteljesek-e a diskurzus rendjének 
szétrobbantásához, a posztmodem- 
fogalom interkulturális szétszórásá

hoz... A hazai posztmodem első néhány 
éve mindenesetre óvatosságra int e tekin
tetben, hiszen még nyomaiban sem alakult 
ki valamifajta alternatív, "magyar" poszt- 
modemitás: a posztmodern magyarorszá
gi története a nyugati elképzelések értő, 
rosszabb esetben félreértő átvételeként ír
ható le — hacsak nem nevezhető sajátos 
"alternatív" vonásnak a lukácsi hagyomá
nyokból "építkező" posztmodern-felfo- 
gás, ami a magyar filozófiai és esztétikai 
diskurzusban meghatározó szerephez ju
tott.

K U LCSÁ R-SZA BÓ  ZO LTÁN

Jakabos Olsefczky Imola: Csendélet

Végre a valahára! 
— avagy ez a harc 
lesz a végső —

( r é s z le t )
Mi a posztm odern? A m űvé

szettörténet legcsodásabb mondatai és leg
zseniálisabb gondolatai egybebitorolva. 
Persze — mi tagadás — szarkafészek-sze- 
rú, de hát éppen ez benne a realizmus. A 
Gazdaságkor szarka-világ. Szóval kinyit
hatunk egy könyvet, úgyszólván az izmus 
bármelyik mesteréét — mert ezek a meste
rek csereszabatosak, akár a biztonsági 
övék meg a tollbetétek — és csodásabbnál 
csodásabb mondatokat olvashatunk. Oko
sak és meghökkentők. Gondolatok kúsz
nak egyikből a m ásikba. Musilból 
Goethébe, Goethéből Hamvasba és Kosztolá
nyiba, kérdőjelként tekeregnek, fényeket 
vetnek ide-oda, különösen a szerzőnek 
mondott bitorlóra, árnyékot a konkurenci
ára és cöcögnek, fintorognak, mászolyog- 
nak és időnkén t odacsörd ítenek  az 
olvasónak, nehogy már elaludjon: nyald 
szét a picsám, te fasz! Miközben az irodal
mi beszéd határtalanságára ily életesen rá
mutattak, egyszersmind eredetiségüket is 
jelezték; a posztmodem ti. nem akar tudni 
az előzményeiről. A modem még tagadta 
a klasszikust, a posztmodem törölte. Akér- 
dést mint olyant Egyáltalán. Tudomást

sem vesz róla. És aki véletlenül tudja, hogy 
melyik mondatcsoda honnan való, az hall
gat, ki ne lógjon már a korból. Egy picit 
pironkodva. Mint a hitelező az adósa 
előtt...

Ez persze a fölület. Hogy mi volna a 
lényeg? Elsősorban a katarzis, talán. A mo
dem  előttiek műveiben még az volt a kö
zéppont. A bún, mélyebben: a világrend 
sérelme, ami ha fönn marad, a létezés lehe
tetlenné válik. A hős tehát kikel ellene, el
takarítja, megtisztítja tőle a világot és 
megtisztítja önmagát, megtisztítja Kreónt 
és a világ többi beszennyezőjét és megtisz
títja közönségének lelkét is. A művészet 
működésének alapja az őstudás, melyet a 
bűnbeeséssel szereztünk: képesek va
gyunk elválasztani a helyest a helytelentől, 
mi több, ez egzisztenciális alaptudásunk 
élményünk és létföltételünk. A bún elke
rülhetetlen számunkra, de csak ellenében 
élhetünk. A mű tere így — Antigonétól 
Hamleten és Raszkolnyikovon át Bormes
ter Virgilig — az emberi személy volt, más 
szóval a szív. Nem a nyelv és nem a mon
dat: ezek szolgák voltak ilyen és amolyan 
hősök zsoldjában.

Gazdaságkor mefisztói fordulatának jó 
két évszázad kellett ahhoz, hogy a poszt- 
modern beérhesen. A posztmodem kor, 
mint a modem utáni, melynek szabadsága 
célja és erkölcse immár a Dolgok szabad
sága, célja és erkölcse. (...)

C Z A K Ó  G Á B O R
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KISGYÖRGY RÉKA

Kolozsvár
magyarsága
(Az áruló)
(A  provokáció)
Történt egy napon, nevezetesen 1997. m á

jus 28-án, hogy a város m agyar lakossága 
(mert akkoriban a közép-kelet-európai Ro
m ánia összlakosságának jórésze román ajkú 
volt), a szomszédos M agyarország idős, ám 
korától függetlenül szellemileg friss, tettre- 
kész és nem  utolsósorban mélyen liberális 
gondolkodású államfőjének fogadására ké
szülődött. A tett (a találkozás) a történelem 
m éhében bár évszázadok óta beért már, még
sem lehet azt állítani, hogy e készülődés 
konkrét formát is öltött volna, inkább amo
lyan látens sürgölődés volt észlelhető m inde
nütt, és a város különböző pontjaiban, amint 
egymástól függetlenül, szinte egy íratlan, ám 
az emberi fejekben ott levő kódex törvény- 
szerűségei szerint, ki-ki a saját elképzelése 
szerint értelmezte e m omentumot, mely úgy 
általában véve, az évszázad egyik legjelentő
sebb eseménye volt.

A nap  folyamán, m ár kora délelőtt, a he
lyi m agyar sajtó reprezentánsai álruhában 
vagy szabadon, de m indenképp felismerhe- 
tetlen formában, elvegyülve a kora délelőtt 
höm pölygő  em beráradatban , bevallottan 
szubverzív tevékenységet folytattak, ami fő
képpen arra irányult, hogy magukra tereljék 
a helyi (és a központi) román média szakem
bereinek a figyelmét. Uram, m i jön ki ebből?!

A város maga egyébként oly kicsi volt, 
hogy a keresgélő tömegnek délelőttönként és 
napjában többször is m eg kellett fordulnia, át 
kellett hullám oznia a belváros házai, bérpa
lotái és középületei labirintikus formái közt, 
hogy kivétel nélkül m indenki beférjen ide, s 
az épp  adandó (magát nyújtó) látványok és 
látványosságok felélése, elfogyasztása után, 
m indenki elvégezhesse napi dolgát. A város 
tűrte, am eddig tűrhette ezt az esztelen és 
felbolydult tolongást, amikor m indenki ke
resgélt valamit, a maga boldogulását vagy a 
m ásét, vagy  m indközönségesen: a privát 
szerencséjét vagy nyom orúságát, m ely sok 
esetben bizony olykor csak a m indennapi 
táplálék beszerzésére korlátozódott. Az épü
letek viszont magaslottak, s a tornyok felett 
szelíd galam bok és gerlék keringtek, meg
bolygatva olykor a főtér békés járókelőinek 
lelki csöndjét, ezt a történelmi századok fö
lötti nyugalm at, mely a Jóisten nyugalma 
volt. H ogyan lett volna elképzelhető akkor
— kérdem  én —, hogy egyszer egy estére bár 
m indenki, vagy legalább: m inden magyar 
m eghívót kapjon a színházba, mely köztér
nek is kicsi volt, épületnek pedig szegényes, 
szürke, m indenképp államilag koncepdo- 
nált. Itt a nézők rendszerint a színészek játé
kát figyelték, a nézőket pedig  — napközben
— a rendőrök, a román hazafiak, vagy egy
szerűen: a külváros, m integy belváros köré 
épült blokknegyed; az egész tehát, a dolgok 
egésze, és úgy általában véve, a tényállás, 
úgy  m űködött, m int egy panoptikum , mely 
kölcsönös tevékenységnek egyrészt nézői, 
m ásrészt pedig elszenvedői voltak. S ha a
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középületeket rendszerint "cserélték", azaz 
funkdóikat időről időre szándékosan meg
változtatták az újabb és újabb kormányren
deletek folytán, vajon m i a garanda arra 
vonatkozóan, hogy épp a színházak épülete
it nem cserélték ki, és nem a volt magyar 
színház lett a román színház, ...a magyarok 
számára pedig felkínáltak egy új (monoton, 
szürke, betonból készült) épületet? A köztu
datban pedig m inden m ásképp élt: Az Oszt
rák-M agyar M onarchia politikája a m a
gyarok szám ára oly "gyümölcsöző" volt, 
hogy azt m ár nem lehetett tovább bírni... Az 
operaház a maga egykori pompájában erről 
szólt: a hajdani fényről, s arról a fokozatos 
földalatti tevékenységről, melynek célja a 
gyökér fokozatos szétrágása és szétzúzása, a 
falak lebontása, az ablakok betörése, s a sze
mélyzet saját hamvából való feltámasztása 
volt. "NAGYTESTVÉR figyel" — a jelszó 
akár így is fogalmazható. De erre még külön 
meghívót is kérni?! Hiszen szabadság volt, s 
bárki a szabad megfigyelés jogát élvezhette: 
megfigyelhette önmagát, másokat, a baráta
it, vagy egyszerűen, nézhette pusztán a szí
nészek spontán játékát, m inden mellékzönge 
nélkül, m iután megvásárolt egy egyébként 
nem túl drága színházjegyet...

Történt, hogy egy úr sietett a semmiből az 
állomás felé, sokan úgy tudták, hogy Pálffy 
Mircea az, de lehetett volna Pálffy Károly. 
Pedig Pálffy Zoltán volt, a titkár a Romániai 
M agyar Demokraták Szövetségétől. Másfe
lől, az ú t másik oldalán, Tóth Emese néni (ki 
egy időben Tabó Emse néven futott) haladt 
egyenletes sebességgel szintén az állomás 
felé, s a Laura cukrászda gyalogosátjáróján 
mintegy spontánul keresztezte a Pálffyak út
ját. Mit mondjak? Fel sem ism erték egy
mást... Emse néni vidékre u tazo tt volna 
(szeretett volna utazni), ha akkortájt (azon a 
napon) lett volna forgalom. Am az úttest, bár 
zajos volt, vonat aznap sem, sőt m ásnap sem 
indult, s az utasok minden helyváltoztatásra 
vonatkozó igyekezete fönnakadt a vasúti tár
saság általános tehetetlenségének hálószer
kezetén. S hogy m iként lehet innen to
vábbjutni?! Nos, erre vonatkozó informádó- 
ink nemigen voltak, bár lehetőség egyre több 
kínálkozott... Emse néni egy osztálytársa 
édesatyjához igyekezett vidékre (falura), 
vagy — nem tudom  m ár — egy tanítványa 
családjához, de m indenképp, felkínálta a le
hetőséget nekem, hogy tartsak vele. Adott 
kontextusban vagy adott körülmények kö
zött, értsd: feküdjek le a barátaim vagy isme
rőseim  édesapjával, vagy a tanítványom  
nevelőapjával, vagy a saját férjemmel vagy 
az ő fiával. M indenképp, menjek a fenébe!

Alig kevéssel később, ép p  ellentétes 
irányban (az álomásról a központ felé jövet) 
egy nehéz, m egrako tt szatyrokat cipelő 
asszony vágódott be harántiránt az önmagát 
sodró tömegbe, a lendület, amellyel haladt, 
már-már szinte nekicsapta a Metropol-ven- 
déglő falának, s ahogy igyekezett, fejével 
időnként úgy tett, mint egy kiszáradt torkú 
lúd: hatalm asakat tátogott és bólogatott. 
Egyszóval nem túl sok igyekezet kellett ah
hoz, hogy e mozgások összképében egyértel
m űen felism erjük a célszerűség szám os 
jegyét. Hisz a cselekvéseknek aznap is, m int 
akár bármikor, súlya és értéke volt; egy távo
li, de m m indenképp dolgokon és történése
ken kívüli opdó  felől nézve, egyféleképpen 
és egyértelműen volt megítélve m inden, s 
ennek értelmében m inden cselekedetet az

emberek és a Jóisten is aszerint osztályozott, 
hogy  e te leo lóg iá t tekintve: jó-e avagy  
rossz?!

Nos, m agában a megfigyelésben, megfi
gyeltetésben vagy akárcsak figyelésben nem  
volt semmi rossz, a bajok csupán akkor és ott 
kezdődtek, am ikor egyesek e szorgos tevé
kenység okán elhurcoltak másokat, tettei
kért felelősségre vontak, s kiszabták aztán a 
"méltó" büntetést. Ilyen hangulatban járni az 
utcán, hát, nem m ondom , nem  nagy dicső
ség. És igen nehéz. A boltok, üzlethelyiségek 
villogó kirakatai előtt, s az am m óniákszagú 
falak mentén éjszaka patkányok osontak vé
gig, s olyan emberek és nők, akikről talán 
egyelőre jó semmit sem tudni; nappal pedig 
egyfajta általános piackutatás folyt, amikor 
az ezerszeresére dagasztott, infiadonalizált 
árak alapján az emberek a felkínált gazdag 
árumennyiségből azt választották ki, am i ne
kik... jutott.

Kevéssel sötétedés előtt a sétatéri színház 
épületénél félig vagy talán "egész" m érték
ben ünneplőbe öltözött emberek kisebb-na- 
gyobb csoportjai kezdtek feltünedezni, az 
asszonyok, beszédbe elegyedve egymással, 
a lassan fehér-fekete ék alakú építm ény for
máját öltő fiatalok stábja pedig egyfajta ígé
ret volt arra nézvést, hogy e faji "disz
krimináció" — m ár am i a látványt illeti — 
megszűnőben van, s minden, így együtte
sen, a fölfele törekvés, az aszcendenda sokat 
sejtető ábráját rajzolja ki a generádós és a — 
nóta bene — fajok és fajták fölötti általános 
egyetértés jegyében. A m agyar államfőt ho
zó konvoj késett. Bár a várakozóknak 7 órai 
megérkezési időpontot ígértek, az ünnepi 
műsor, Kodály Zoltán: Székelyfonó című 
daljátékának előadási időpontja kitolódott 
fél 8-ra is, a lassan szép szám ban felgyűlt 
tömeg közben beszivárgott a piros-fehér- 
zöld, m agyar nem zetiszínű zászlóval fello
bo g ó zo tt épü le tbe , m ások  v iszo n t k in t 
m aradtak az érkezők fogadására. Ez az ará
nyos megoszlás méltán jelezte a — nevezzük 
nevén — : tömeg iszonyatos elkeseredését az 
itt uralkodó állapotok miatt, s nem  utolsó
sorban azt a rend  utáni óhajt és vágyat, mely 
alapvető feltétele volna valamiféle új hatalmi 
konstrukdó kialakulásának és m egszilárdu
lásának. Hiszen az államfő találkozót ígért a 
város magyarságának. S m int jól tudjuk: a 
találkozás elkerülhetetlen. M inden találko
zás elkerülhetetlen... De hogy aztán mi a 
garanda e találkozás zavargásmentes lebo- 
nyolódására?! Erre vonatkozóan nem  szüle
tett m eg sem m ifajta politikai vagy p ro 
tokolláris p resk ripdó , netán konszenzus, 
m ár ami a végeredm ényt, az államfő és a 
lakosság közt szövődő szimpátiát, avagy lá
tens megegyezést, alá sem írt állam-államkö
zi sz e rz ő d é s t ille ti. "M in d en t n ag y o n  
köszönök, és köszöntőm azokat, akik ját
szottak és azokat is, akik részesei lehettek 
ennek az előadásnak"— hangzott el az elnö
ki köszöntőbeszédben az előadás végén, 
majd villámcsapásszerű gyorsassággal az el
nöki reprezentádó az elnökkel egyetemben 
levonult az emeletről, csillogó, fekete autók
ba szállt, és az ujjongó és m egbolydult tömeg 
sorfalai közt gyorsan elhajtott. M ondanom  
sem kell, m ásnap, a helyi és az országos 
szintű sajtóban, de a rom án m édiákban is, e 
találkozás, s úgy általában az elnöki találko
zások sorozatának elvi jelentőségéről beszél
tek, az elvi és gyakorla ti "megbékélést" 
tárgyalták és szorgalm azták, pár újságíró
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pedig messzemenő lelkesedéssel "Göncz Ár
p ád  személyének és karakterének ideális és 
példa értékű" voltáról értekezett, m árm int 
hogy e sajátos pszichikai felépítettség, lelki 
struktúra és tem peram entum  egyenesen ga
rancia volna arra nézvést, hogy béke van, és 
hogy "a dolgok" jó irányban haladnak to
vább, nem  "csapva ki" jóelőre és jómélyre 
ásott medrükből...

Kevéssel sötétedés előtt egy fiatalabb nő 
tűn t fel egy sétatérhez közel álló utca sarkán, 
s apró léptekkel ő is a színház épülete felé 
igyekezett. A nyárias idő ellenére az illető nő 
hosszú-hosszú, majdnem a földet seprő fe
kete ruhát visélt, s rajta narancsszínű, zub
bonyhoz hasonlítható vászonkabátot, s az 
együttes, ilyen kombinációban és színössze
állításban m indenképpen élénkítően hatott a 
tömegre. A nő meg-megállt, veszélyt szima
tolva beleszippantott a kora nyári est tisztuló 
légterébe, és barna táskáját magához szorít
va a színház bejárati ajtajához lépett.

— A táskákat kérném ellenőrzésre— mond
ta a pipacspiros szolgálati egyenruhát (kosztü
möt) viselő fiatal rendőrnő, majd a rendőr
kordon összeszorult, s a piros, valamint sötét
kék rendőri színegyüttes mintegy közrefogta, 
közrezárta a hallban sürgölődő, egészét nézve 
sötét és feketén villogó tömeget.

— Mi az?!
— Diktafon... Reportofon... — m ondta a 

nő, táskája mélyéből pedig előhúzta a m eg
nyugtatóan kicsi, kézhezáüó műszert.

— Mi az?
_?
— Helyezze működésbe! — hangzott a 

felszólítás.
Egyetlen gom bnyom ásra a mini-hang

szalag surrogni kezdett, s a közzsivajban, 
mely a készülődő, m indenre kész és elszánt 
töm egek általános jellemzője, ez a ném a sur- 
rogás olyan volt, m int a csend, m egnyugtató 
az általános zűrzavarban.

— Bine — m ondta a rendőrnő — Puteti 
intra. (Beléphet.) — Mivel nem  hallott sem
mit. S ez bizonyíték volt arra is, hogy nem 
történt semmi.

— Franciska, hát itt vagy?! — szólalt meg 
egy hang föntről, s hatalm as fényesség jelent 
meg, mely olyan volt, m int a Nap, vagy mint 
egy óriási narancs az egyenlítő vidékéről, 
mely hosszú-hosszú időn, akár évszázado
kon is át, m agába szívta a fényt, s m ost ontja 
a világosságot, a meleget, m ert kötelessége, 
hogy így viselkedjék.

— Itt vagyok, atyám!
A fény ham arosan oszlani kezdett, s he

lyét a sű rű  hom ály foglalta el, mely előbb 
szürke volt, m ajd lassan befeketedett, s a 
tekintetek ebben a sötét, fortyogó masszában 
lassan izzani kezdtek, azaz vörösen világí
tottak, hogy az em bernek az az érzése tá
m adt: késő éjszaka sötét erdőben jár, és 
lépteit árgus szemekkel állatok követik, és 
lassan összébb és összébb szorul a hurok.

Nos, megérte-e élni? Volt-e elegendő kéj, 
gyönyörűség, boldogság és öröm az életed
ben? S volt-e elegendő erőd, hogy szembe
sülni tudj a bajjal, a gyerekeiddel, s hogy 
vállalni tu d d  a halált, hogy farkasszemet 
tudj nézni vele? Szakadt volt-e a ruhád, vagy 
m indig  volt valami, ami arra ösztönzött, 
hogy tiszta ruhában járj?

Ezek a g o ndo la tok  áraszto tták  el az 
agyát, s a lelkét valamiféle furcsa félelem, 
szorongás, vagy valami ahhoz hasonlatos 
érzés járta át.

— Franciska, vállalod-e a halált?
__!
— Akkor járj békével! Az Úr békéje le

gyen Teveled!
— És a Te lelkeddel!
S a lány sím i kezdett; olyan volt, m int egy 

róka, ravaszul körül-körültekingetett, s el
tűnt, tovaosont az emberek sűrűjében.

Aztán már semmi nem  történt.
Mint űzött vad a pusztán, kit maga előtt 

hajt a sorsa, nyomában jár a szél, mögötte 
pedig összehajtanak a szelíd gallyak, hogy 
elbújtassák, s a vadcsapást elmossa az eső, 
olyan volt és olyan m inden találkozás. A 
bársonyos alkony, m int egy lágy hullású hó
fe h é r fü ggöny , h a lk an  le e re szk e d ik  a 
mennyből s ráborul a tájra, mely a holdfény
ben olyan lesz, m int egy könnyű ezüstlepel
le l b o r í to t t  n ő i te s t, m e ly e t ék ek k e l 
díszítenek a csillagok. Hamarosan kialszik 
az égi fény, s a szorongó emberekkel telt sötét 
nézőtér olyan lesz, m int egy alvó test, melyet 
meg-megemel és visszaejt a közös lélegzés 
ritmusa.

Amint a 404-es széken ültem, s az előtér
ben, no meg a zeneárok mélyéről élénk m oz
golódás és kölcsönös jelváltások közepette 
felharsant a várva várt nyitány, a hirtelen

Szabó Tamás felvétele

rám  tám adó félelem szüneteiben azt kísérel
tem meg eldönteni, hogy miért és vajon ho
gyan rendeződnek egységbe, simulnak el a 
dolgok úgy, hogy senkinek ne támadjon 
semmiféle ellenvetése. A sok hölgy és úr, a 
sokféle baj a meggyüremlő ráncokban, a fé
lelem a testben megülepszik, s a pár óra 
erejéig mintegy együtt lélegző massza olyan 
lesz, mint egy tálkában a nehéz olaj, melybe 
csak kanóc szükséges, hogy egy gyufaser- 
dntésre majd láng lobbanjon, s a tömeg meg
égjen, benneégjen a kulcsra zárt ajtajú sötét 
épület vak termében. És persze, kedv is kell 
hozzá, sok-sok energia, egyenesen nótakedv, 
kurjantások és a fiatalok helybenhagyó bólo- 
gatása, hogy az ember hagyja elragadtatni 
m agát, s fütyüljön magára az égésre, mi 
több, végül önmagát önnön erejéből égesse 
fel, s ez a folyamat olyan legyen, m int egy 
hosszú-hosszú (akár vég nélküli) epikus köl
tem ény általános-magyarosan hangszerel

ve. M ondhatom, a zenekar alájátszott ennek 
az érzésnek. S e találkozás, ez az újabb és 
újabb egyesülés a Szervezet számára olyan 
volt, m int a megváltás, hiszen a dalban ró
lunk volt szó, külön-külön m indegyikünk
ről, s így  együtt: az egészről, az egész 
magyarságról, a hazaiakról, s a határokon 
innen és túliakról. S hogy a fejekben megfért- 
e, m egfordult-e az egyesülés, a régi Magyar- 
o rszág  és a rég i É rd é ly  egyesü lésének  
gondolata? — Nos hát, erről volt szó. S így 
nem lehetett senkit elítélni azért, hogy netán 
furcsán villant a szeme, valaki felé kacsin
tott, különféle bizalmas jelzések kibocsátásá
ra  v á lla lk o zo tt, vagy: eg y szerű en  csak 
élvezte a helyzetet. Magyarán: alaposan kö
rül voltunk kerítve. S m indenki a helyén ült, 
merőn nézett, nézett a színpad felé (hátha 
valam it lát!), s ragaszkodott a helyéhez 
m indaddig, mígnem m eg nem  szólalt a szü
netet jelző csengő.

Görcseim m últán a gyomromból feltolu
ló érzés talán a lassú  és fokozatos m eg
könnyebbüléshez hasonlíthato tt, hirtelen 
légiesnek éreztem magam, s jó volt a zenét 
hallgatni, m ert 'kiléptél a történetből", fél 
fejjel magasabb lettél, s am int a padlóra pil
lantottál, talpad alatt ott láttad  lebegni a fél 
Kolozsvárt, s K. Feri bácsi kopaszodó, gyér 
hajú fejebúbját, melyre akár rá is taposhattál 
volna. De m iért e rosszindulat?! Az ember él, 
emészt, a másikhoz dugja m eleg testét, rále
hel, s ez így megy egészen addig, mígnem 
m agára húzza a koporsó fedelét, s a földbe 
vájt merőleges folyosón át leereszkedik az 
ossarium-ba, hogy a többiek közé vegyítse 
k isz ikkad t, m egszárad t, zö rgő  és lapos 
csontjait.

Eddig jutottam  a mélázásban, m ire a hal
ványdrapp színű bársonnyal bevont szín
h áz i székek  szű k  so ra kö zt a k o sz lo tt 
fűtőtestig vergődtem, hogy ott megvessem a 
hátam, s a veszély szűntével pár percig kiél
vezzem  a hirtelen rám  szakadó m agány 
édességét.

— N u dormiti? V-ati trezit? — így a fá
rad t hang. S amint a rekedten suttogó hang 
irányába pillantottam , hatalm as mellkast 
pillantottam  meg, m elyen fehér ing feszült, 
s a fehér ing fölött bordópiros zakó, méreteit 
tekintve szinte a legnagyobb. A zakóba p ré
selve széles váll, s a váll fölött viszonylag 
apró fej, erős pofacsontok, téglaszerűen e- 
lőreugró homlok, ébenfekete haj. S végül 
mosolygós ábrázat, azaz mosolyra húzott 
száj, s a dús ajkak közül elővillanó erős, hó
fehér fogsor.

A lány m egtorpant. Agyát hirtelen ho
mály borította el, a vértolulás következté
b en , s az im é n t a to rk á b a  g y ü le m lő  
keserűség lassan visszaereszkedett a gyom
rába, hogy onnan szép csendesen felszívód
jék, zsibbadó vérré váljon, s szétáramoljon a 
végtagok felé, átadva helyét ismét a könnyű
ségnek.

— Épp unatkozom.
__?
— Nem tudom , m iért kell a szünetben 

benn maradni...; s azt sem tudom , hogy az 
ifjúság ilyenkor, este, m iért nem  ül otthon, a 
könyvek mellett, s m iért nem  tanul?!

— Haragszik valakire?
— Én nem haragszom  senkire, csak dühít 

a tömeg, a gyűrődés... s am úgy sem találkoz- 
hatom  az államfővel.
> » »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

— Miért nem jön el a fogadásra, a Belve
dere Szállodába? Én is ott leszek.

— Nincs meghívóm. Egyébként ide se 
volt...

— Nehezen engedték be?
— Hát...
— Munkaidőben van?
— Igen. Az újságtól. Találkoznom kell az 

államfővel. Ismerjük egymást. Emlékeznie 
kell még rám... Ön is munkaidőben?

— Igen. Mi biztosítjuk a teremben a ren
det és a fegyelmet. Aztán meg a Belvedere- 
ben.

— Nem találkozhatnánk előadás után?
— Dehogynem... Hol gondolja?
— Hát... Á Rainbow-nál, közvetlenül itt, 

az épülettel szemben. Előadás után öt perc
cel, jó? Ott van a kocsim a közelben. Viszlát!

— Viszontlátásra...

— Az anyukáddal élsz?... A szüléiddel? 
— nevetett később a lány, saját otthonában, 
a gyors és viharos szeretkezés szüneteiben, 
am ikor kitakarva szemlélték egymás vakító 
fehéren villogó testét. Szorongatták egymás 
kezét, sim ogatták és csókolták a hosszú com
bokat, a karcsú és keskeny hátat, a vállat, 
m ely olyan törékeny volt, m int a madaraké, 
az erős ujjakat, a lány forró és piros nyelvével 
végignyalta a fiú kérges és szikkadt tenyerét, 
m iközben lábával átkarolta a derekát, s több
ször is magába húzta, megkönnyebbülve, 
végre feszabadultan.

— ... Keressél m ajd m eg a Megyei Ren
dőrségen, a Traian úton, abban az épület- 
ben...tudod...

— A volt Árpád-úton...
— S m ajd fölhívlak telefonon — ígérte a 

fiú  ö ltö zk ö d és  közben , m íg vékony  és 
hosszú, sötétkék bőrből szabott nyakkendő
jét kereste az összedobált holmik között...

— M ami — tette hozzá, s búcsúzáskép
pen újfent megcsókolta a lányt.

Aztán elment.
Távozott
Később gyakran eszébe jutott az immár 

késő este, a barna autóban a város körül 
együtt, közösen m egtett út, ahogyan üvölte- 
n i tudott volna a fájdalomtól, s a kéj hosszú, 
vég nélküli évszázadai, amíg újra megpillan
totta a lány vértől csillogó ajkát, s kedves 
halványkék  szem ét. Egy forró, kicsi kéz 
m egsim ogatta a hasát, s ettől elmúlt a pen- 
gehasogatású fájdalom. Aztán ismét látta a 
volánon saját kezét, am int nyugodtan kor
m ányoz. S fiúsán rövidre nyírt tarkóján ott 
égtek a tekintetek, szintén simogatóan és bá
torítólag, hiszen most m ár nem volt többé 
m it veszítenie.

Ilyen volt Kolozsvár magyarsága. S ilyen 
volt a város. Apró, kicsi, egyre szűkebb, egy
re összébb szoruló, s egyre többen fértek el 
benne. S ezért harcolt is akár m indenki éret
te. Küzdött, ölt és ölelt, amíg bírt.

"Jézus kerüli a nyilvánosságot. Mikor Jézus 
ezt meghallotta, eltávozott onnan. Azután is 
sokan fordultak hozzá és meggyógyította 
valam ennyit. De m egtiltotta nekik, hogy 
nyilvánosságra hozzák. így  beteljesedett 
Izajás próféta jövendölése:

Ez az én szolgám, kit kiválasztottam,
Szeretett fiam, kiben kedvem telik.

---------------------HELIKON —

Rálehelem lelkemet,
És hirdetni fogja az igazságot a népeknek.
Nem vitatkozik s nem kiabál,
Szavát sem hcdlják a tereken.
A megroppant nádat nem töri el,
A füstölgő mécsest nem oltja ki,
Míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.
A z 6 nevében bíznak a nemzetek.

Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. 
Akkor egy ördögtől megszállott, vak és né
ma embert vittek hozzá és meggyógyította 
úgy, hogy az beszélni és látni kezdett. Erre 
az egész nép elámulva mondta: Csak nem ő 
Dávid fia? A farizeusok is meghallották ezt 
és megjegyezték: ó  csak Belzebubbal, az ör
dögök fejedelmével űzi ki az ördögöt.

Jézus, átlátva gondolataikon, így szólt 
hozzájuk: M inden meghasonlott ország el
p u sz tu l és egyetlen m eghasonlott város 
vagy ház sem állhat fönn. Ha sátán űzi ki a 
sátánt, akkor meghasonlott önmagában: te
hát hogyan állhat fönn az ország? Ha én 
Belzebubbal űzök ördögöt, fiaitok kinek a 
segítségével teszik? Ezért ők lesznek a ti bí
rái tok. De ha én Isten Leikével űzök ördögöt, 
akkor elérkezett hozzátok Istennek országa. 
Hogyan is törhet be valaki az erős ember 
házába s rabolhatja el holmiját, ha előbb meg 
nem kötözi őt? Csak azután foszthatja ki 
házát. Aki nincs velem, ellenem van, aki nem 
gyűjt velem, szétszór.

Bűnök a Szentlélek ellen. Azért azt m on
dom nektek: minden bűn és káromlás bocsá
natot nyer, de a Lélek ellen való káromlás 
nem nyer bocsánatot. Aki az Emberfia ellen 
szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek 
ellen szól, nem  nyer bocsánatot sem ezen a 
világon, sem a jövendőben. Ha jónak m ond
játok a fát, tartsátok gyümölcsét is jónak, de 
ha rossznak mondjátok a fát, tartsátok gyü
mölcsét is rossznak, hiszen gyümölcséről is
merhető föl a fa. Viperák fajzata! Hogyan 
beszélhettek jót, holott gonoszok vagytok? 
Hiszen a szív bőségéből szól a száj. A jó 
ember jó kincséből jót szed elő, a rossz ember 
rossz kincséből rosszat szed elő. Mondom 
nektek: M inden fölöslegesen kim ondott szó
ról számot adnak majd az emberek az ítélet 
napján. Szavaid alapján fognak igaznak ítél
ni, szavaid alapján fognak elmarasztalni... 
Jónás jele. Erre néhány írástudó és farizeus 
így szólt hozzá: Mester, jelet szeretnék tőled 
látni, ó  így felelt: A gonosz és a hűtlen nem 
zedék jelet kíván, de nem kap m ás jelet, mint 
Jónás prófétáét. Amint ugyanis Jónás próféta 
három nap és három éjjel volt a hal gyomrá
ban, úgy lesz az Emberfia is a Föld szívében 
három nap és három éjjel. A ninivei férfiak e 
nemzedékkel együtt jelennek meg majd az 
ítéleten és elítélik azt, m ert ők megtértek 
Jónás prédikációjára. De Jónásnál nagyobb 
van itt. Dél királynője e nemzedékkel együtt 
jelenik meg az ítéleten és elítéli azt, m ert a 
föld végső határáról is eljött, hogy meghall
gassa a bölcs Salamont. De Salamonnál na
gyobb van itt!

Visszaesés a bűnbe. Mikor a tisztátalan lé
lek kiszáll az emberből, puszta helyen bo
lyong, nyugtot keres, de nem talál. Akkor azt 
mondja: Visszatérek házamba, ahonnét ki
jöttem. Amikor odaér, üresen találja, sőt még 
kisöpörve és földíszítve is. Erre elmegy, hoz 
magával hét másik lelket, m agánál is gono
szabbat. Bemennek és ott laknak. Annak az 
embernek a sorsa pedig rosszabbra fordul, 
m int előbb volt. így jár ez a gonosz nemze
dék is."

BÖGÖZI KÁDÁR JÁNOS
Levél helyett
I
Hitetlenné űzték a hitemet, 
maradt az emésztő kétely.
Kővé kövezték a szívemet, 
benne csak a szigor fér el.

Pedig gyöngéd szeretnék lenni, 
jókedéllyel szépet tenni, 
és tótágast állni pajkosan.
Adni szeretnék,

de azt hiszem, hogy semmim nincsen, 
kincsem egy nyelvnyi gyönge szó, 
s hogy nem voltam alávaló.

Adni. Folyvást fogynak az évek, 
és jaj, szomorú a virágének, 
amit dadogva elmondok néked, 
és mégis úgy, hogy ne feledd.

Gyönge vagyok, rémült, beteg, — 
bűvöld, élővé szívemet.

n
Add a kezed, kedves-kedves, 
lám, a szemed könnyel-könnyes, 
szép szivárvány kél belőle, — 
az én lelkem pőre-pőre.

Miért hűvös e szivárvány, 
szín a hajnalmadár szárnyán, 
mért nem forró, mért nem éget, 
takarván a póreséget?

m
Erdő mélyén vadcseresznye, 
törzse síma — nyári este; 
ha érintem  —  kedves játék — 
ágaskodó esti árnyék.

TV
Kedves,
a vallomásod vágyom, 
de sose kérem.
Tedd,
hogy bár a csönd 
helyetted beszéljen.

V
Harmatos az érő szilva, 
m int a szemed, mikor nézlek, 
fekvő füvön hűvös almák 
hivalkodnak, m int a térded.

Érinteném puha ajkad, 
de a kezem már a télé.
Félelem a remegésed, 
ezért lesz a könnyem jéggé.

VI
Kedves,
én nem kérni — de adni jöttem: 
szót, mozdulatot, éber álmot.
Ha majd nem lesz m it adnom, 
fogadd el az útszélen tépett 
katángvirágot.

Kolozsvár, 1997.
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HELIKON

SZABÓ GYÖRGY

Olümposzi történet
A nyám  a z égből ledobott, az ebszem, 
m ert csúf valék és szégyenére sánta; 
teljes egész nap, teljes éjjel estem  
m in t hullócsillag, a nagy Óceánba.

Babits: Héphaisztosz

Három nap óta megállás nélkül 
dühöngött a vihar. A z eső vadul 
ostorozta az Olümposz bazaltszik
láit s fergeteges gyorsasággal egész 
völgyeket öntött el. Házaikat sodort 
magával, templomokat, juhnyája- 
kat — percről percre kevesebb bir
ka úszott a víz felszínén s a pásztor 
átkozódva gondolt messzi gazdái
ra, akik biztonságban voltak — és 
az a kevés ember, akinek maradt 
ideje védettebb helyekre, barlan
gokba húzódni, aggódva kémlelt ki 
a viharba: nem mutatkozott semmi 
jel, amiből a fellegek szétoszlására 
lehetett volna gondolni. Vakító 
fénysugár után fülsiketítő csatta
nás: másodpercenként ismétlőd
tek. Az eget zéta alakú villámok 
hasogatták ezer csíkba, s ahogy 
kezdett alkonyodni, a felvillanó 
fénytől zöldes táj egyre félelmete
sebb lett. Különben is, az este köze
ledtét csak az idő múlása sejtette, a 
felhők eleve éjjeli sötétet borítottak 
a földre.

Az olümposzi palota egyik há- 
lószobájában fájdalomtól lila arccal 
feküdt Héra asszony, Zeusznak, a 
világ urának hitestársa. Már közel 
volt a szülés ideje, óráról órára kí
nosabb görcsök rángatták gyönge 
testét. Vén szolgáló kuporgott az 
ágy lábánál s tehetetlenül ingatta 
pergamentfejét. Héra felnyitotta 
szemét s halkan megszólalt:

Ó uram, Zeusz atyám! — 
Csak a vénasszony felelt, foghíjas 
volt, alig lehetett érteni, mit mo
tyog.

— Nincs itt, azt mondta, tanács
ülésre megy.

— Ó, hát senki sem segít raj
tam? Mondjátok meg neki, hogy 
miféle isten, ha az anyai fájdalmat 
nem tudja enyhíteni. Legalább ezt a 
féktelen égiháborút szüntesse meg, 
ha mást nem tehet érdekemben. Ép
pen most kell viharral sújtsa az em
bereket, amikor szörnyű haragja 
nekem is szenvedést okoz? Nem 
így képzeltem el magamnak az 
újabb istenfi v ilág rahozatalát. 
Csendes szobában kellene feküd
nöm rózsaszirmokon, lágy muzsi
kát hallanom s a Múzsák énekét. 
Amikor Héra gyermeket szül a vi- 
lág uranak, az egész természet vi
dám legyen s próbálja feledtetni 
úrnője mérhetetlen kínjait. Ó, ha fi
am születnék, mosolygó, nagy erejű 
hős! De nem bánom, ha lány is: 
könnyedjárású, szorgoskezű, feke
tehajú, szerelem re term ett. Ám 
ilyen viharban csak egy szörnyeteg 
nem fél a világra jönni.

így siránkozott félhangosan az 
istenasszony, de Zeuszt nem hatot
ta meg felesége könnye. Nyugod
tan tanácskozott az istenekkel s 
intézte az államügyeket. Időnként 
rátette kezét a jobbján álló fakupára

ez volt a jeladás a pohárnoknak

—, s komoly arccal 
ürített magába egy jó
kora adag nektárt. A 
vihar a palota levegő
jét is lehűtötte, s az is
teni nedű most kü
lönösen jólesett.

Héra felnyögött:
— Jaj, hát soha

sem lesz már vége? 
Az asszonyt csak arra rendelte a 
végzet, hogy fájdalommal gyereket 
szüljön, a férfiak pedig csak lopják 
a napot? Mit is tudnak annyit be
szélni abban a tanácsban? Jaj! Már 
megint a görcsök! Azt sem tudom, 
hol fáj jobban; már egész testem 
csak egy nagy fájdalom! Ó, bár soha 
asszonnyá ne lettem volna! Jaj, Ze
usz atyám, segíts! Te, lelkem daj
kám, szaladj orvosért, hátha tudna 
valami jóféle füvet beteg testem
nek.

A vénasszony kicsoszogott. Lé- 
ései hosszan visszhangoztak a kő- 
ockás fo lyosón; az orvost 

seholsem találta. Biztosan a vihar 
előtt kinnrekedt a hegyekben, s így 
a mai napon már nem is jöhet haza. 
Cikázó fénysugár és eget-földet 
rázkódtató dördülés — megren
dült az istenek palotája; a vénasz- 
szony összébbhúzta kendőjét; a 
fiatalabb istenek félénken egymás 
mellé húzódtak, mint a barmok, ha 
veszélyt éreznek.

És Héra magára maradva meg
szülte fiát. Mire a dajka visszatért, 
az ágyon rekedten visító kisisten 
feküdt s csodálkozva szemlélte a 
világot. Héra elgyötört testtel he
vert s nem törődött senkivel. Arcán 
nemsokára nyoma sem volt a kín
nak. Az öregasszony felemelte, né
zegette a gyereket, aztán kajánul 
Hérára nézett.

— Leányom, Héra, láttad te ezt 
a gyereket?

— Nem láttam, dehogy láttam; 
örvendtem, hogy megvan, mit néz
zek rajta?

— No lám, milyen szívtelen 
édesanya. Nézd csak meg köze
lebbről — itt gúnyosra fordult a 
hangja — a drága csemetédet.

Héra odatekintett s kővémeredt 
az ijedelemtől. A fiúcska vézna kis 
pára volt, elálló fülekkel, tömpe or
ral, s ami a legrosszabb, egyik lába 
rövidebb volt a másiknál. Héra 
megrémült. Ő rózsás arcú, mosoly
gós, erős gyermeket várt. Mi lesz 
ebből a törpeségből? Olümposz 
szégyene, világcsúfja, nevetség és 
gúny tárgya az istenek és maga Ze
usz előtt

— Te sátánfajzat, kutyakölyök! 
Te fogsz szégyent hozni rám az is
tenek előtt? Semmiházi, szamárfü
lű, folyna ki a szemed, azt a lapos

orrod rágja meg a penész, füled se
perje a földet, farok nőjjön a farod
ra, szőr a hom lokodra ebszem 
fattya! Szájad ne fogadja be az ételt, 
fogaid hulljanak ki s lehelleted le
gyen bűzös, mint a rothadt sastojás. 
S ha életben maradnál, nyugtod so
ha ne legyen, senki be ne fogadjon, 
szállást ne adjon, meg ne szánjon!

Szól, s kiugorva ágyából, a bá
muló öregasszony kezéből kira
gadta a kicsit. Kinn még zúgott a 
vihar, most ért a tetőfokára. Felrán
totta az ablakot — dézsányi esővíz 
csapott be rajta —, s a gyereket 
messze kihajította. Egy utolsó csat
tanás és a vihar megszűnt. Abban a 
pillanatban kitisztult az ég, a fényes 
csillagok előjöttek az óceánból s 
millió tücsök kezdett énekelni. Hé
ra zúgó fejjel állt s nézett, nézett 
kisfia után.

A kisfiú szép lassan, mintha 
szamya nőtt volna, lebegett, egyre 
alább ereszkedett. Amerre szállott, 
világosság támadt s lenn a földön 
mutogattak az emberek: "Fényes 
hullócsillag". Aztán lassan hajna- 
lodni kezdett. A csillagok elálmo- 
sodtak, visszahúzódtak; az Óce
ánból Héliosz emelkedett ki négy
fogatú tüzes szekerével s a Hajnal 
végighúzta rózsaujjait a nagyvilá
gon. A kisfiú kacagott, elfeledkezett 
éhségről, szomjúságról, annyi volt 
a látnivaló. Kis kezével vidáman in
tegetett Héliosznak, aki viszonzá
sul m eghajtotta sugárkoszorús 
fejét. Csodálatos madarak szálltak 
el mellette, kiterjesztett szárnyuk 
széles árnyat vetett a földre. Teljes 
nap és teljes éjjel esett lassú lebegés
sel, míg egyszer csak hűvös szellőt 
érzett s valami friss, fanyar illatot: 
az Óceánhoz érkezett. A habokból 
mosolygó, barna nő tárta feléje kar
jait:

— Jöjj szegény kis árvám, már 
két napja várjuk érkezésed; ezért 
volt ez a nagy vihar is, Poszeidón 
atyánk engedte szabadjára, hogy 
lehűtse a levegőt, mert a gyors esés
től nagyon átforrósodtál volna. Mi 
rendeltük el a vihar megszűnését is; 
mi feszítettük ki föléd a hűvös, csil- 
lagos eget s mi szóltunk Héliosz
nak, hogy szórjon rád langyos 
sugarakat. Jöjj, mi szeretünk, amért 
nagy és elálló a füled, tömpe az 
orrod és sántítasz egy kicsit. De már 
éhes lehetsz, kicsim, gyere, vigye
lek be új otthonodba.

Karjára vette a kisfiúts lemerült 
a vízbe. Rövid ideig süllyedtek, az
tán zöldes épület körvonalai bonta
koztak ki. Megérkeztek.

— Eurünomé, gyere ki! Megjött 
a vendégünk! — kiáltott be az elő
csarnokba. Hozzá hasonló, de ala
csonyabb, teltebb fiatalasszony 
sietett elő; állandóan nevetett, még 
akkor is, ha semmi oka nem volt rá. 
Kikapta nővére kezéből a gyereket 
s hozzádörgölte az orrát. A kicsinek 
tetszett a játék s viszonozta. így 
szórakoztak, míg a sötétség be nem 
állott. Akkor felváltva megszoptat
ták a kicsit — mind a ketten fiatal 
anyák voltak —, s puha alvóhelyet 
készítettek neki. Bölcsőül óriási 
tengeri kagylóhéjat kapott, amelyre 
tengerimoszatot raktak, s egyikük 
altatódalt énekelt.

Nyolc évig lakott Héphaisztosz 
— így hívták a sánta istenfit — a 
tengeralatti palotában. Fölötte zú
gott az Óceán s ő órákig elnézte az 
óriáshalakat, amint zsákmányok 
után rohantak a tengerben. Játszott 
aranyhalakkal, ezüstös kagylókkal, 
ismerte őket s nevén nevezte vala
mennyit. Várat épített finom ho
mokból s a bástyafokokra tengeri 
virágokból tűzött zászlót. Látott 
hajóroncsokat s csodálkozott a ha
jókat azért építik, hogy azután el
süllyesszék? Nem vette észre saját 
csúnyaságát; a két jó asszony sze
rette, sohasem beszélt erről. Bará
tai, a halak, csigák, kagylók, tengeri 
csillagok nem tudták, milyen a szép 
s milyen a csúnya külső.

Nyolc évig élt így, boldog gyer
mekségben, látszólag elégedetten. 
Nyolc év múlva így szólt nevelő- 
anyjaihoz:

— Kedves két anyám, ti felne
veltetek engem s én inkább tekin
tem anyámnak akármelyiketeket, 
mint azt, aki az isteni hegyről, az 
Olümposzról ledobott. Nem felej
tettem el, mert isten vagyok én is és 
az istenek nem felejtenek. Arra is 
emlékszem, hogy anyám kutyakö- 
lyöknek nevezett s halálomat kí
vánta. Most bosszút akarok állni. 
Vissza akarok jutni jogos helyemre, 
az istenek közé.

A nővérek elszomorodtak, de 
tudták, hogy a sors ellen harcolni 
nem lehet, s Téthüsz, aki a kicsit 
kifogta, válaszolt:

— Kedves kisfiam, nem tartóz
tatunk; mi egész szívvel melletted 
állunk a harcban, amit a hatalma
sok és főleg anyád ellen fogsz vívni. 
De okosnak kell lenned, puszta 
kézzel nem szállhatsz szembe vele, 
mert Héra felesége Zeusznak, a vil
lámok atyjának s nagy az ő hatal
ma.

Szólt és kézenfogta Héphaisz- 
toszt.

— Jer, mondta, véggigvezetlek 
palotánk műhelyein. Nézz körül, 
melyik mesterség nyeri meg jobban 
a tetszésedet s állj be oda dolgozni. 
Dolgozz. Alkoss nagyot, szépet, 
csodálatosat. Valami olyant, amivel 
az égieken diadalmaskodhatsz s 
anyádon bosszút állhatsz.

Megindultak. Az első teremben 
tengerivesszőből kosarakat fontak 
s kötelet sodortak növényrostból. 
"Akötél elszakad, nem tartörökké", 
gondolta Héphaisztosz, s továbbin
dult. A második teremben ruhákat 
szőttek. Fehér szálak közé vegyítet
tek ezüstös holdsugarat s bíborcsi
gával festett vöröset. "Asszonyi 
munka", szólt s itt sem állott meg.

folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról
Következtek a famunkások. Pom
pás ruhásládát faragtak, oldalán 
egy vadász éppen szarvast ejtett el, 
vére a földre öm lött Héphaisztosz 
odaérintette ujját a szarvas sebé
hez, piros lett a vértől. 'Szolgáknak 
való apró munkát nem végzek". 
Végre a negyedik teremben ércből 
készült minden. Ragyogó sisako
kat kovácsoltak hófehér tolldísszel, 
messzeszálló dárdát, mely köny- 
nyen átüti az ellenség bőrpáncélza
tát, nehéz kerekű harci szekeret, 
villámló csatabárdot, repülő buzo
gányt. Mások aranyból csengő fül
bevalót, fénylő nyakláncot, guruló 
gyűrűt.

Héphaisztosz nem szólt, csak 
intett, hogy ittmarad. Odalépett az 
esztergapadhoz s felemelt egy ka
lapácsot, munkához látott. Röp
ködtek az aranyszikrák jobbra, 
balra, s nemsokára készen volt, 
amit akart aranyból megmintázta 
sajátmagát, ezenkívül két nyaklán
cot, két gyűrűt és aranyos öveket: 
mindezt ajándékba vitte két anyjá
nak, amiért felnevelték. Sírva-ne- 
vetve ölelték magukhoz — saját 
gyermeküket sem szerethették vol
na jobban, mint ezt az égőszemű, 
komor fiút — és sajnálkoztak, mert 
tudták, hogy nemsokára el kell vál- 
niok.

Másnap hozzáfogott új munká
jához; egy trónszéket akart készíte
ni színaranyból. Kerek esztendeig 
dolgozott rajta. Áttört hátán a nap, 
a hold és a csillagok ragyogtak, két 
karfája oroszlánfejben végződött, s 
mikor valaki beleült, az oroszlánok 
odaszorították; csak Héphaisztosz 
ismerte a titkot, hogyan lehet meg
szabadulni belőle. Azt akarta, hogy 
Héra üljön majd a székbe s essék 
foglyul; így fog bosszút állni azon, 
aki ledobta őt az égből.

Mikor az utolsó simításokat is 
elvégezte, behívta a nővéreket és 
így szólt:

— Kedves két anyám, letelt az 
én ifjúságom. Nektek köszönhetem 
az életem , nektek köszönhetek 
mindent: a tengert, a játszótársa
kat, a mesterséget, amit tanultam, 
és azt, hogy most felsegíttek a vi
lágba, mely nékem jogos helyem. 
Köszönök nektek m indent Ne fe
lejtsétek el Héphaisztoszt, ő sem 
felejt el benneteket.

Aztán megölelte két anyját s 
hóna alá kapva a csodaszéket, elin
dult. A nővérek könnyes szemmel 
néztek utána: tudták, hogy itt már 
soha nem látják viszont. Alakját 
csakhamar elnyelte a messzeség, és 
őt magát elöntötte a szomorúság. 
Egy ismeretlen világ felé indult, 
ahol puszta erejére és ügyességére 
lesz utalva, ahol mindenki, még 
szülőanyja is ellensége. Szívét el
szorította a félelem, s egy pillanatig 
úgy érezte, jobb lett volna örökre a 
tenger alatti palotában maradnia. 
Majd felemelte a fejét. Bicegő alakja 
torz árnyékot vetett a pázsitra, az 
állatok ijedten tértek ki a furcsa em
ber útjából. Nagyot szívott az esti 
levegőből, és sántítva, de határo
zo tt léptekkel m ent felfelé, az 
Olümposzra vezető ösvényen.

SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA
Dobó Jakab —  apokrifek
1- INVENTIO POETICA 

de seipso
voce ad vocem  ex Angeriano
ad nótám: "Időd s z é p  v irá g á t"

1. Tündérek kertjébe, titkos ligetébe 
erdőn járván jutottam,

Ottan hús kútfőből, csodatévő vízből 
hamar inni akartam,

Elmét élesítő, szép verseket szerző 
bölcs tudományt akartam.

2. De mikor hirtelen az csörgőhöz léptem, 
hogy igyam az szent vízből,

Tündérek egyike vevén ezt eszébe, 
rámkiáltott berkéből:

"Nem olthatod szomjad, parancsomat halljad: 
távozzál ez környékből!"

3. Ezen sírtam-rívtam, fáknak panaszkodtam, 
szívem igen bánkódott,

Ekkor Venus asszony megesett magamon, 
szánakozva így szólott:

"fujj előmbe — úgymond — te nyavalyás bolond, 
idd ki én poháromot!"

4. Eszem vesztve mentem, nagy volt én örömem, 
csakhogy szomjam olthassam,

Venus édes mézzel, s keserű méreggel 
tölt pohárát kiittam,

Égtem azon nyomban, mint bűnös pokolban, 
magam halálra adtam.

5. Büntetésem most az, hogy ajkam nem mondhat 
illendő szép éneket,

Csak nagy szerelmemről, csuda gyötrelmemről 
mondok egyre verseket,

Mert tulajdon vesztem, szerencsétlenségem 
háborítja elmémet.

3. EGY TÖRÖK BEYT 
ad nótám: "Időd szép virágát"
Hasta gönlüm seftali ister, ayva, nar olmaz bana, 
Ben seni sevdim, duydular, kimse yar olmaz bana.

* A z én beteg szívem kínzó gyötrelmében 
almát óhajt magának,

Nem kíván narancsot, sem pomagránátot, 
enyhódést nem adhatnak,

Téged szeret, szolgál, kin ez világ csudái, 
nem vall mást asszonyának.

4. TÖREDÉKEK
Időd szép virágát, termeted szép vo ltá t 

szívem , m iért hirvasztod?
Hogy sűrű sok könyvvel, mint egy nagy esővel 

orcádat így áztatod,
S szörnyű nagy hideggel, hóval, kemény jéggel 

lelked szinte fonnyasztod.

Fejemet nincsen már mivel vigasztalnom, 
Szívem nagy keservét kinek panaszolnom, 
Könyveim is elfogytak, meg kelletik halnom.

Magam gondolván és megalázván, 
Uram, téged kérlek, 

őrizz meg engem minden veszélyben, 
mikor fenyegetnek,

Jártom-keltemben tőrt vetnek nekem, 
reám leselkednek.

2. COLLOQUIUM SEPTEM PRINCIPUM 
Hungaricae iuventutis (Jacobus Dobó, 
Valentinus Balassi, Michael Káthay, 
Stephanus Báthory, Georgius Enyedi, 
Albertus Gergei,Thomas Széchy) 
et deae Echo vocatae
Ad nótám: "Időd szép virágát"
1. Hét ifiú legény, versszerzésben serény 

követői Tollasnak,
Minap úton menvén, s fennen énekelvén 

kiabálónk Echónak,
Hogy mondja meg, rejtve, verseink végibe, 

ki neve mátkáinknak.

2. Először Jakab szól, mert az fényes napról 
jutott eszébe kára,

Echo, (úgymond) kérlek, hogy szegény fejemnek 
adjad végre tudtára,

Hogy ki vetett engem a tüzes szerelem 
megemésztő poldára?

Echo: KLÁRA

3. Bálint is elkezdi Echót szólongatni, 
várva jó feleletet:

Mondd meg hát ki neve, ki arra esküve, 
hogy nem felejt engemet,

S kinek ért erkölcsén, mint tündérek testén, 
nem ejthet ember sebet?

Echo: ERZSÉBET

4. Mihály nagy felszóval így beszél Echóval, 
hangja messzire szállá:

Mondd meg annak nevét, ki deákul nem ért, 
s szép verseim útdíja,

S kinek adnám kincsem, kit hordóba tettem, 
ahol jó borba álla?

Echo: BORBÁLA

5. István Echót kérdi: Mondjad hát ki az, ki 
nevét tőlem titkolta,

Pedig megkötözött, rabigára fűzött 
szép és jóságos volta,

Szívem lángba borult két szemétől a múlt 
éji vígasság óta.

Echo: ÁGOTA

6. György pedig így szála: Echo, (mond) ki volna, 
az ki halálba taszít,

Engem, a szerelmest, miként Holofemest 
egy zsidó lány, úgy veszít.

Fejem hulltát várni, látok seregeim 
sok károgó varjút itt.

Echo: JUDIT

7. Echót eztán Albert búsan kérleli, mert 
gyötri szíve nagy kénja:

Egy vidám kegyesnek nevét (így szól) mondd meg, 
ki engemet csal néha,

ó , úgy hiszem, bátran az Tündérországban 
lehetne királynévá.

Echo: ÉVA

8. Echónak, utolszor, Tamás így parancsol:
Választ szavam után vess;

Nevezd meg a szüzet, (mond) ki fátyla megett 
a templomban reám les,

Szívemet úgy vonssza, mint vasat magára 
csudaképpen a mágnes!

Echo: ÁGNES

9. Csergő patak mellett szerzé ez verseket 
Dobó Jákób bújában,

Mikor szeretőjén, édes ellenségén 
gondolkodnék magában,

A z másfélezerben és az nyolcvannégyben, 
Kisasszonynak havában.
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A kulturális kánonok kérdésében, gondolom , a liberá
lis megközelítés m indig a sokaság mellett érvel. A régi 
m agyar filozófusok m űszavával, a kánonok kérdése első
sorban fennállás kérdése. M ásrészt azon gondolkoznék 
állandóan, hogy m iként valósulnak meg a jó tekintélyek, 
mivel a kánonokat m inálunk elsősorban tekintélyek tart
ják össze, amelyek, ha m ár m egkoptak és megöregedtek, 
m indig hajlandóak politikai mezbe is öltözni, személyes 
kérdés. Igazából a kultúra és a m űvészettársadalom  belső 
kérdéséhez érkeztünk ezzel: szerintem  ebben a régióban 
a tekintély rosszul m űködik, és ezzel van igazán baj. A jó 
tekintély lenne az, am elyik folyamatosan bizonyít, és 
amelyeket egy értéktudat, kritika folyamatosan visszaiga
zol. A szent bölényeket pedig állandóan mészárolja. De 
hát ez itt m ég sajnos a legjobb esetben is csak nemzedéki 
vállalkozások folyam atában valósul meg. Itt lépnének 
igazából közbe a liberális szervezetek és intézmények, a 
társadalom , amely anyagi ráfordításokkal fenntartja az 
alternatív kulturális és m űvészeti rendszereket, fórumo
kat, lapokat, m űszaki felszerelést és a többit, mivel — és 
ez talán a kérdések megfogalmazási módjából adódik — 
a liberális elképzelés itt talán nem  két, hanem  három pó
lusú lenne. A harm adik az a bizonyos kulturálisan orien
tá lt tá rsad a lo m  a m aga sajátos célszervezeteinek  a 
formájában.

A liberális szabadságról kialakult elképzelések m aguk 
is választhatók: a hagyományosabb, m ondjuk a későlibe
ralizm usnak az egyének számára továbbra is valamiféle 
szerepet biztosító válfaja, amely a tömeg és a közvéle
mény zsarnokságával szemben ezt egy végső soron m eg
védendő értéknek tekinti. A totalitarizm ussal szembeni 
ellenállás felértékelte az egyén szerepét a kelet-európai 
társadalm akban, jóllehet a jövőjével kapcsolatos szkep
szist nem  tud ta  eloszlatni. A m ásik elképzelési m ód az 
erős kisközösségek kialakításában látja azt a pályát, amely 
kellő biztonságot nyújthat az egyéni élettevékenység ki
alakításában és különböző társadalm i szervezési techno
lógiákkal kívánja ezt a folyam atot menedzselni. Úgy 
vélem , hogy az esélyegyenlőséget és a formálisan jól meg- 
m ódolt, ellenőrizhető versenyszabályokat és feltételeket 
egyaránt közérdek fenntartani, ha nem  ez történik, akkor 
tovább tart az a gyötrelm es, csúf, balkáni szürkeség, 
amely esztétikai értelem ben sem  egy látvány. Sok szép és 
célirányos megfogalmazás akad, a legsikerültebb talán 
mégis a M ontesquieu által az Enciklopédiába írt egyetlen 
szócikk m ondata: "ízlésünk szabadságunk szerve". Arra 
is em lékeztetnék, hogy az egyik legterjedelmesebb sza
badságdefiníciót Hegel az Esztétikában adja, a legmaga
sabb rendű szellemi m eghatározottságról lévén szó, a 
dolog term észettől fogva a m űvészettel ős a kultúrával 
kvadrál. Ha van m ásodik term észetünk, akkor az talán 
mégis ez lenne. Teremtett környezetünk többnyire a lehe
tőségeinkről és a jövőnkről kialakított pocsék és lesújtó 
kép tükre, kifejezi, hogy igazából nincs reflektált viszo
nyunk sem  világunkkal, sem  önm agunkkal. Hogy a túlé
lés rabjai voltunk.

EGYED PÉTER: A jelenlétről (Ariadné Könyvek) 1997.
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PARAMU ZIKOLÓGIA 33.
Fekete lyukak a zene csillagégboltján?

Különös jelenség a QUASA- 
ROK világa: energiát nyelnek 
el, sötét foltok a csillagos égbol
ton, FEKETE LYUKAK. A Föld 
m inden  jelensége egy darab  
kozmikus jelenség is. Miért ne 
lehetnének ilyen energia elnye
lő foltok a zene, az irodalom, a 
képzőm űvészet "gálák- tikéi
ban" is?

MINDEN ENERGIA!
Ez m ost m ár m ind világo

sabb formát ölt m agára a 20. 
század végi zenében (m űvé
szetben!) is. M ár jó ideje energi
azenékkel élünk. A hatalm as 
hangerővel dübörgő rockzenei 
hangversenyeken is tulajdon
képpen m ár régen nem  a ha
gyom ányos é rte lem ben  ve tt 
zenei energiák szabadulnak fel 
(el!). Itt valam i más történik: az 
ERŐ D IA D A LA . M o n d h a t
nánk, a nyers eró diadala. Fizikai 
(izom)energiává! alakul át a pár 
hangon mozgó, azt ismételgető 
hangorkán. Ezernyi kar nyu- 
lánkozik, testek hullám zanak, 
elemi erővel feltörő kiáltozások 
tengerébe fullad a "kis m uzsi
ka". A külső megfigyelő szám á
ra világos: ez a zene nem  su
gároz energiát, de a technika 
n y ú jto tta  e rő fo rrá so k  révén  
(erősítő berendezések, hang
szórók és ehhez még fényhatá
sok) k ö lc s ö n v e tt  e n e rg iá t  
sugároz hallgatóira, akik ezt 
szinte be sem várva elébe "sza
ladnak" e sugárzásnak azzal, 
hogy ők m aguk adnak át ener
giát a zenének, és persze az elő
adóknak is.

Em lékszem , egy előadóm  
azzal dicsérte meg darabom at, 
hogy: "ez az első olyan m odem  
zene, am elyhez  nem  kelle tt 
sem m it h o z z áa d n o m , hogy  
életre keljen". Nagyon elgon
dolkoztato tt a kijelentése. Fi
gyelni kezdtem, hogyan is ál
lunk zenehallgatás közben az
zal az  energia adással-kapás- 
sal.

Az újabbkori zenedivatok
ból felénk özönlő  "darabok" 
m ajd m indenikéhez energiát 
kellett hozzáadnunk hangver
seny közben. Mi m agunk, a kö
zönség segített abban, hogy az 
előadó valamelyest sikerre vi
gye a kompozíciót. Sikeren azt 
értve, hogy a hallgatóság vala
hogyan elfogadja a hallott ze
nét. H á n y s z o r  k a p tu k  m a 
gunkat azon, hogy a hangver
seny u tán  m egpróbáltuk szi
lánkjaiból ú jra  összerakn i a

m űvet, hogy így tegyük azt be
fogadhat óvá. A hangverseny 
közben szerzett negatív benyo
m ásainkat hazafelé m enet vál
to z ta ttu k  á t p o z itív  b e n y o 
m ásokká. A m űvek  energ iát 
szívtak el és nem  adtak cserébe 
sem m it érte. A m olyan QUA- 
SAROK voltak, csak éppen ze
nei kozmoszban.

A zeneszerzők úgy próbál
tak enyhíteni a dolgon, hogy a 
legjobb e lőadóka t p ró b á lták  
meggyőzni: vállalják a bem uta
tót — hiszen e m űvek túlnyo
m ó többsége nem  élte túl az 
első előadás tűzpróbáját. Az e- 
lőadók becsülettel teljesítették 
az alkotók kívánságát, m indent 
beleadtak , csak hogy valam i 
"kijöjjön!" a kompozícióból. Saj
nos az esetek többségében ez a 
vérátöm lesztéses eljárás sem  
segített a m űveken. A m ásik 
próbálkozás az volt, hogy m eg
m agyarázták a felhangzó zenét. 
H osszú szövegek hangzottak el 
a bem utatók előtt vagy kerül
tek nyom tatásban a partitúrák 
élére. Az előadók zöme rette
gett ezektől a szövegektől. A 
közönség is! M aguk az alkotók 
sem  kedvelték. így  aztán m ára 
m ár kikoptak a hangverseny- 
termekből ezek a közönség- "ne
velő" akciók. Eleve hiábavalók 
voltak. Hogy m iért szép egy ze
n e m ű , m ié r t  te ts z ik  nekem  
vagy m ég m ás, többszáz hall
gatónak — ez a hangzásból kell 
hogy megszülessék, és nem  a 
járulékos pótakdók révén.

A m odem  zene talán csak 
m anapság döbben arra, hogy 
óriási koncentrációjában (pár 
perces idő ta rtam , m axim ális 
szerkezeti előépítkezés, végte
len érzelmi befelé fordulás,...!) 
belefelejtkezett az avantgarde 
m ám orba és pusztuló csillag
ként zsugorodott m ind kisebb
re, még a fényt is elnyelve ön
magában.

A zenét, többek között ép
pen azért hallgatjuk, m ert erőt 
a d , ENERGIÁT. A z a zen e , 
amely energiát von el belőlünk 
— m inden esetleges nagysze
rűsége dacára is —, negatív ha
tá s t  g y a k o ro l reánk . És ha 
ráadásul m ég arra is kényszerít, 
hogy m i m agunk éltessük ener
giánkkal, akkor az ilyen zene és 
ha llga tó sága  közö tt m inden  
kapcsolat m egszakadhat.

Ez pedig  senkinek sem  érde
k e

TERÉNYI EDE
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áhítatot tartottak a kolozsvári Szent Péter 
katolikus templomban október 12-én. A há
zigazda Oláh Dénes tisztelendő emlékbe
széde után  a Corvineum Alapítvány égisze 
a la t t  m ű k ö d ő  Amaryllis-klub  régizene 
együttese (Macalik Arnold, Lőrincz Abigél, 
Takács A ndrás és Vass Berenisz) muzsikált. 
A rendezvény mottójául Tamási Áronnak a 
László Bakk Anikó emlékkönyvébe 1956. 
szeptem ber 10-én írt szövegét választották: 
"Az egyetemes és legfőbb egészség szerint 
úgy él az ember, m intha örökké élne. Bizo
nyára örökké is él, változó formában. Az 
emberi forma m ódot ad arra, hogy az örök
lét ajándékáért valam it fizessünk. Ki-ki te
hetsége szerint".

A Korunk 9. számából: Horváth Andor 
ötvenes évek; Denis de Rougemont Korunk 
dilemmája és Európa (Horváth Andor fordí
tása); Szabó Gyula "Igazságkeresó lámpás 
Szász János Terror az irodalom ellen: Baracs 
D én es Kína — hullámvasúton; M ik lós 
György Tárgy és módszer; Fodor Sándor A  
félelem évtizede; Hans Bergel — Hajdú Far
kas Zoltán "Senki cédája nem vagyok, s művé
szetem ugyanvalóst nem az..."; Nyitrai Mózes 
Hat esztendeig palást nélkül (1958— 1964); Vi
rág Zoltán Testitér)kép; Markó Béla A z ele
fántcsont ára; Bállá Zsófia A párka; Dávid 
Géza Egy magyar demográfus; Fejér Adám 
Mi született újjá a reneszánszban?; Kali Kinga 
A gyergyószentmiklósi Vörös Köpenyegesek; 
Orosz Judit M int aki megérkezett; Szabó Gé
za Románia integrációs politikájáról. A  szám 
képzőművésze Kazár László.

A Magyarok Világszövetsége és a Szent 
László Akadémia rendezésében Zsoltárok fe
hérben; zöldben címmel október 20-án nyüt 
m eg Finta Edit kiállítása a budapesti Ma
gyarok Háza termében. Megnyitóbeszédet 
Bertha Zoltán irodalomtörténész mondott. 
Közreműködött Petrás Mária népdaléne
kes és Szabó András előadóművész.

A  Jelenkor októberi számában Kovács 
András Ferenc versei olvashatók.

A  budapesti Polisz októberi számában 
olvashatók egyebek m ellett Sütő András
"Fiaim, csak énekeljetek!"; Lászlóffy Csaba 
"Opál börtönben körülzárva..."; Asztalos La
jos Gyermekember a támpilléren (Egy kolozs
várifej nélküli szobor mondája); Király László 
Az utolsó história; Zudor János Hattyúdalok; 
Pusztai János Nagy álomkönyv; H unyadi 
Mátyás, Pataki István, Szűcs László és Baj- 
na György versei; Huber András Éjjeliedé
nyek egy témára; Mózes Attila " Ä Tusage de 
ceux cjui voryent"; Bágyoni Szabó István A 
2000. látomás; Ködöböcz Gábor Végtelennel 
játszó véges (Adalékok Szilágyi Domokos port
réjához); Átkelőben d m  alatt Farkas Á rpád
dal készít intrjút Szondi György. Kormos 
Istvánra Pinczési Judit, Veress M iklós, 
Nagy Gáspár és Fábián László emlékezik. 
A szám képzőművészei között van Páll La
jos, Kovách Géza, Suba László, Plugor Sán
dor, Paulovics László és Lmets László.

A  Tiszatáj 10. számának költői között 
találjuk Lászlóffy Aladárt, Király Lászlót és 
Lászlóffy Csabát. A számban Széles Klára 
"Akinek integetnek, nem hal meg soha?" cím
mel méltatja Király László költészetét.

£RH

Nyájas ősz 
Udvarhelyen
Tompa László versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1.33., függőleges 68., 
és vízszintes 63. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora 
(zárt betűk: Á, E, Y). 16. ...-begy, Kolozs 
m egyei falu. 17. Hajlíthatatlan. 18. El
ítélt. 19. Karjaiba zár. 21. Bárium. 22. 
Hibáztat. 24. Nem ez. 25. S. L. É. 27. 
Forradás. 28. Valakivé válnék. 31. író.
33. az idézet második sora. 36. Kötőszó. 37. 
Három , oroszul. 38. M ondatrész! 39. 
Fordított m utatószó. 40. Román férfi
név. 42. M átka. 45. Névutó. 47. Régi 
űrm érték. 48. M aros megyei falu. 49. 
Arcot csúfítja, névelővel. 51. Brüll ..., 
A dy Lédája. 52. Járom. 53. Két szó: csíki 
völgy; mezei vad. 55. Részben kopíro- 
zó. 56. N em zetközi segélykérő je l 57. 
Aradi szárm azású neves m agyar költő 
névbetűi. 58. LY, I, P. 60. Máltai, osztrák 
és belga kocsik nemzetközi betűjele. 62. 
Zita egynem ű hangzói. 63. A z idézet záró 
sora. 69. Kerti virág. 70. Gyógyszertár. 
TI. Sifon-betét. 74. Helyhatározó szó. 
76. Imreh Ödön. TI. Száraz levélsző
nyeg. 79. Kicsinyítő képző. 81. Tévesen 
jegyez. 84. Űrm érték az ókori zsidók
nál. 85. Hatalmas. 88. Csík-..., Hargita 
m egyd  község.

FÜGGŐLEGES: 1. Kovászna m e
g y d  város. 2. Fővárosa Bagdad. 3. Ez a

település is Kovászna megyében talál
ható. 4. Orosz személyes névmás. 5. Ku
kac. 6. Ittrium és oxigén vegyjele. 7. 
Hosszantartó csapadékos idő. 8. Oltyán 
buzgóság. 9. ...-prés régebbi hazai hír- 
ügynökség. 10. Fordított ipari növény. 
11. Y. R. 12. Iram egynemű hangzói. 13. 
Magot szór. 14. Kis folyóvíz. 15. Dögle- 
teg ló. 20. Sütőipari adalékanyag. 23. 
Balti nép. 24. Fiúnév. 25. Vásznat készít.
26. Ön-..., jogos büszkeség. 27. A fiziká
ban üyen testek is ismeretesek. 29. Ideg, 
románul. 30. Kálium és d n k  vegyjele.
31. Indiánok diadalmi jdvénye voít. 32. 
Azonos a vízszintes 39-cel. 33. Mérges.
34. Két női név. 35. Néhol üyen körök is 
működnek. 36. Madár. 41. H arm adkon 
kovadarab. 43. Szabószerszám, névelő
vel. 44. Has betűi. 46. Arab férfinév. 49. 
Az álmosságát jelző. 50. Balassi Bálint 
születési helye. 53. Hivatkozó. 54. Sajtó
elírás. 59. P. T. P. 60. Operáló. 61. Apaál
lat. 64. Egy n ap  B ukarestben . 65. 
Részben átkozott!. 66. Két szó: kifogás
talan, angolul; kiejtett betű. 67. Jászvá
sári ingajárat. 68. Á z idézet harmadik sora 
(zár^betűk: M, R, J). 71.... János, a Toldi 
költoje.'73. Mezőgazdasági birtok Ame
rikában. 75. Lásd a vízsz. 19. sort! 78. A 
rágó-szerv. 80. Egykori orosz uralkodói 
dm . 81. Vezekléshez tartozik. 82. Auszt
riai folyó. 83. Saláta egynemű hangzói. 
86. Szamár "beszéd". 87. Fordított kötő
szó. 88. Simó József. 89. M. H. 90. R. F.

KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 20. számában közölt, N ekem  m érték 
ezt k i című rejtvényünk megfejtése: S nem lehet megállni, 
I Helyem meg kell állni, /  Míg a szív beléhal: / Egyenes 
derékkal!
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