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Istenszünet
"Eleuszíszban belátja az ember, hogy nem hoz 
megváltást, ha egy örült világhoz 
alkalmazkodunk. Eleuszíszban a kozmoszhoz 
alkalmazkodik az ember."

Egy árnyék átm ent a virágo
kon. Vagy járókelő volt, vagy 
csak a macska —, hiába pillanta
nék most abba az irányba, a reg
geli n a p  g y ö n g éd e n , d e  e l
len tm ondást nem  tűrve sü t a 
szembe, seper végig a kerteken, 
hogy csupán úgy járhatok, mint 
Saulusz: m ég m egkérdezi egy 
szemrehányó szózat —"mit les- 
kelődsz utánam?" A virágok, nö 
vények pedig  — kivéve, amit 
em berem lékezeten belül, m int 
valami urbanizált emlékbizott
ság megszelídített gruppjait az 
emlékmű köré, csak a nagyma
m ák és nagynénik rezedásítottak 
ide: dohányvirág, hortenzia, flox 
—, valamennyien leírva Orbán 
Balázs Torda város és környéke 
m egfelelő fejezeteiben. Flóra. 
Persze, ez szám om ra m egin t 
egészen m ást jelent. Kevésbé tu
dományos, de konkrétabb foga
lom. Tordai családnév, frissen 
pörkölt kávészag s a legelső gim
náziumi óra káldeus hangulata 
tapad hozzá rejtélyes magánle
gendáriumokban. M aradjunk az 
elsuhanóban árnyékát vető járó
kelőnél, akié m a átrezdült a já
cintokon, ahogy a felhők árnyé
ka szokott a Sóréten, vagy Virá
gosvölgy felé a dédapák dom b
v ilá g a  fö lö tt ,  fo l tró l  fo ltra , 
birtokról birtokra, földről földre, 
amíg csak bele nem vész abba a 
kékes időködbe, mely legalább 
annyira áll dátum okból mint jég
tűkből és szivárványt csillantó 
páracseppekből. Mezőség, Ara
nyosszék, Hesdát-völgye, Csil
lag, Tündér, Pardé, Borjúk rétje... 
Itt valami megmagyarázhatatlan 
m ó d o n  a té rség  Texasszal is

(Henry Miller)
érintkezik, és m inden távlatos, 
tehenes, mérsékeltövi kiáltással, 
amelyből valami örök flam and 
p lein -a ir érzék m inden  korra 
esően összehoz egy-egy körké
pet. Helyi dűlőnevek visszhan
goznak bizony világnagyságok 
végtermékeiben is, mióta Hom é
rosz mester komolyan vette Hi- 
szarlik látványát. Meg kell be
csülni m indent. A járókelőt nem 
ismerem, de hogyha ekkora ár
nyékot képes vetni a virágokra, 
hangyaszem szögből hata lm as 
lehet. Én pedig  m ostanában m ár 
csak alkalmilag, úgyszólván el
vétve ébredek Tordán. Csak ven
dég vagyok, aki egyre inkább 
ráér átszállásig elnézni a pókhá
lószálon gyülekező, csatlakozó 
harm atcsepp-csilléket. M ilyen 
súlyosak ezek a sem m iségek. 
Ugyanazalatt történnek, mialatt 
a várost lebontották s a temetőt 
lebetonozták. A feltám adásig- 
berendezkedők. Pedig kötélből 
ostort fonván, egyszer-kétszer- 
százszo r m ár k iű z ték  őket a 
templomból. N agypéntek van. 
E gynapos h a lá lra  je lképesen  
m e g m e rítk e z e m  a m ú ltb a n , 
ahonnan sosem vonultak ki sem 
a római, sem a török, sem a la
banc légiók. Ebben a helyzettu
d a tb an  neveltek . Erről in fo r
máltak. Ebbe csöppentem bele, 
hogy m egfigyeljem , m egbírál
jam és kijavítsam őket. Az én né
pem  és m inden népeket, melyek 
Bábel s a Szindipatak, M emphisz 
s a Kakasdomb, A thén s a Széna
tér közé eső úthálózat m entén le
te lep e d te k , fe lk e rek e d te k  és 
jönnek, jönnek bennem, belém,

» » >  folytatás a 2. oldalon

Szilágyi Béla festménye

•  F o d o r  A n d rás: Naplójegyzetek 1977-ből
•  Szőcs Géza: Passió
•  Bogdán László: Hogyan lettünk kétszínú'ek
• Lakatos Mihály: A trónörökös
•  Bágyoni Szabó István versei
•  Szőcs István: Hogy nem szumírkodom?
•  SERÉNY MÚMIA
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HELIKON

1 9 9 7 . j ú n iu s  2 7 - é n  6 8  é v e s  k o r á b a n  F o n y ó d o n  e lh u n y t  F o d o r  A n d r á s  K o s s u t h - d í ja s  
k ö l t ő .  É le t m ű v e  a z  é r z é k e n y  lír a  m e l l e t t  a  s z ö v e t s é g k ö t é s e k  n a g y  e m b e r i  s z ö v e v é n y é 
v e l  v o l t  t e l j e s  é s  m a r a d t  b e f e j e z e t l e n ,  d e  ö r ö k  p é ld á z a t .  í r ó i  e s z k ö z e i  k ö z ö t t  f o n t o s  
h e l y e t  f o g l a l  e l  a z  é v t i z e d e k e n  á t  v e z e t e t t ,  a  s z a k m a  k ö r e ib e n  m o s ta n á b a n ,  k ö t e t k é n t  
i s  n y i lv á n o s s á  v á ló  n a p ló ír á s .  (L . A .)

FODOR ANDRÁS: N aplójegyzetek 1977-ból
1 9 7 7 .  2 0 . P é n t e k
Bort és sört iszunk, pogácsát eszünk. Jáno

sunk olykor bedugja orrát a fürdőszoba ajtóré
sén. Furcsállja, de végül is elfogadja, hogy itt ma 
szokatlan dolgok történnek. — Összeesküvés? 
— És mi a program?

Talán csak annyi, amennyit Gyula megfo
galmaz: jobban kellene egymást oltalmaznunk, 
s nekünk se belenyugodni abba, hogy az önvé
delem itt nem úzus. Jóska szerint, Fejes könyve, 
a Pókfoci film s Karinthy Ferenc novella egymás
utánjában van valami reménykeltő tendencia a 
hatalom ostobaságának leleplezhetőségéről. 
Amint már Berzsenyi ünnepre szervezkedés 
óta, úgy érzem Sanyi érettebb, belátóbb lett. 
Szívesen szövetkezem vele. Ő a közügyekben 
jártasabb is nálunk. Talán az ifjak is elfogadják. 
Csák Gyula reflexióját hallom elmenőben: — 
Nagyon kedves fiú ez a Sanyi és a Tornai is.

V . 2 2 . V a s á r n a p .  F o n y ó d .
Azért kellett az éjjeli vonattal ideutaznom, 

hogy az itt érdekelt nevezetesebb emberek üdü
lőhelyi bizottságában részt vegyenek. Van köz
tünk akadémikus, pártiskolai tanár, MÁV-os és 
kalapácsvető olimpikon, vízügyi főember, köz
lekedési miniszterhelyettes is. Ki-ki mondja a 
maga háztáji panaszát. A helyi tanácselnök, Ko
vács Béla elég szellemesen beszél Fonyód jövő
jéről. Előállók én is Sándor-telep összes 
panaszával. Elmondok mindent, ami nővére- 
mékre sérelmes. Tóth Jóska (egykori játszótárs) 
megnyugtatja "Fodor elvtársamat", hogy nem 
építenek mindenüvé emeletes házat, csak aho
vá lehet. Merthogy a hatodik ötéves terben el
kerü lhetetlenül város lesz Fonyódból. A 
Balatonföldvárról bejáró tanácstitkárral uta
zom. Mulatságos képet ad az építőipar lehetet
lenségéről. Csütörtökön már a hétvégére 
készülnek a kőmívesek, hétfőn: blaumontag, 
kedden-szerdán egy kicsit fusizni kell. Meg az
tán nincs anyag, zsugáznak minden szobában.

A család örült röpke vizitemnek, Bözsi ki
váltképpen a nyugta tásnak, hogy nem fenyege
ti őket lebontási veszély. Csoóri kötetét 
olvasom. Nagyon szívem szerint való, szinte 
minden vershez húzhatnék tetszésjelet. Külö
nösen a következők fognak meg: Egy régi fény
kép, Szemek, Anyám szavai, Szoba, Célzógömb,

Berzsenyi elégiája, Búcsúztató a kivilágított éjszaká
ban, Nagy üregek visszhangja, Vad fiú hajjal.

V . 2 3 . H é t f ő
Lakatos András átnézte véglegesített Lar- 

kin-kéziratomat. Sorsszerűnek tartja, hogy ép
en legnagyobb erőfeszítéseim  vannak 
otránnyal, kétségbevonással kikövezve (A 

csend szólítása, A nemzedék hangján), de előtörté
netével ide tartozik Rózewicz kötetem is. A ro
konságon ő is elámul. És lám, ezzel a hanggal 
valaki Angliában világhírű költő, itthon 
meg!?... Enyhe káromkodással kísérte, amikor 
utószavamban azt olvasta, milyen öröm volt 
ilyen épkézláb nyelvű, szemléletű költőt fordí
tanom.

Részletezi a péntek délutáni jó tapasz
talatait is. O még másfél óráig állt Vekerdi Laci
val az Astoria aluljáróban. Csoóri, Hernádi 
mindnyájunknak tetszett. Vajon lesz-e folyta
tás, kérdezték aggódva, sejtve azt is, hogy a 
Kanizsai Dorottya-szerep rám vár: összeszedni 
a tarlott csatamezőn a még életben maradotta
kat.

Halomnyi postámban az ösztöndíjtanács 
értesítése a svéd utam elfogadásáról. Az illeté
kes referens megnyugtat, a tavaszi vizit vissza
adására csak ősszel kerül sor.

Maja Ulrich közli levelében, a "Szovjet Iro
dalom "-nak készített elemző cikkében megírta 
nyíltan, hogy én vagyok Tvardovszkij leghűsé
gesebb magyar fordítója, de ezt a mondatot a 
szövegből Királyék kihúzták.

V . 2 4 . K e d d .  S z e n t e n d r e
Különféle szellemi emberek, művészek Noé 

bárkaszerű sereglésében veszünk részt. Autó
buszok szállítanak a művelődési házhoz, mely
re találóan mondta Bereczky: egy sufni és egy 
virágház keveréke. Csaknem kétszázan va
gyunk. A különféle csoportok hellyel-közzel 
keverednek. Látok egy igazán csinos nőt, ké
sőbb derül ki, hogy Kodály Zoltánná. Cseres, 
Jovanovics, Szeberényi áll együtt. — Hernádi is 
kiformálódik — mondja Cseres —, és kiderül, 
hogy a Fodor csinált belőle embert. S csakugyan 
annyit ütötték? Elég csak arra emlékeztetnem, 
egy róla, a Magyar Nyelvőrben közölt tanul
mányra hogy csapott vissza Jovánovics bosz-

szuló cikke. (Jován ezt persze már nem hallja 
meg.)

Lator mellé ülök le a színházteremben. 
Pozsgay beszéde kifejezetten kellemes. A nyu
gat-dunántúli tájszólás, a saját szótárból beszé- 
lés, meg a szempár szimpatikus nézése engem 
is meggyőz. (Merthogy másokat is. Még utóbb 
kormánypárti leszek, mondja később Illyés, 
amikor szonszédságába kerülök.) Első hozzá
szólóként a csinos, világos ruhás Keresztúry 
nyíltan megdicséri az előtte szólót, s szokott 
reformkori hévvel lendül bele szónoklatába. A 
sok beszéd persze fáraszt, igazából csak Hu- 
bayra, Boldizsárra, no meg Kodálynéra lehet 
figyelni. Az ifjú özvegy természetes közvetlen
séggel, szinte megrendítő őszinteséggel, igen 
ügyesen beszél. Szokolay a nemzeti érzés, ér
zelmi nevelés meg az ízlésre oktatás hármas 
hiányát reklamálja, Boldizsár pedig a "néma 
nemzet" hazai tudósítóit, passzív újságíróit os
torozza. Mindenki nagyon hosszan beszél, oly
kor-olykor szundítani szeretnék.

A szünetben előbb Illéssel, aztán Petro- 
viccsal beszélgetek. (Sárosi Bálint űzöttségéről 
igen tárgyilagosan, Emil legutóbbi interjújáról 
pedig részemről nagyon elismerően.)

Ebéd után már csak arra koncentrálok, hogy 
szabadulni tudjak, mert a tervezettnél sokkal 
hosszabb lesz a számadás. Vígh Tamáshoz csat
lakozom, így a képzőművészek buszával meg- 
szökhetem.

Istenszünet
» » >  folytatás az 1. oldalról
velem azóta is, etruszk váza ala
kú  anyákban, Stradivari-hegedű 
alakú asszonyokban a láthatá
ron, az én testem-lelkem egyszer- 
csak ok nélkül esedékes Betle
hem e felé. Semmihez se fogható 
és m érhető, ami előtte volt s ami 
utána jött, m ert a gyermekkorom 
m indennél hosszabbnak tűnik. 
É letidőm  tere, életterem  ideje. 
A nyám  m o n d ta , m ondogatta: 
m eglátod, egyszercsak elkezde
nek  ro h an n i az évek, nagyon 
gyorsan fognak telni. Most már 
tudom , hogy első ébren meglá
tott, m egélt évtizedem  ettől a leg
gazdagabb. Mert lassan történt

meg. Nem ahogyan a kerítés előtt 
elhaladók egy pillanatra árnyé
kuk vetik a virágokra, hanem  
ahogy a felhők árnyéka átúszik 
Erdély udvara felett. Egész déle
lőtt tart. És eltart egész dálután. 
H ogy többszö r elálm osodom  
alatta és álomba merülök, és ő 
tart odakinn az én benti álmaim 
alatt és álmomban álomba m erü
lök, és ő tart odakinn az én benti 
álmaim alatt is. Az én életemben 
ott laktam, végig: én, a családom, 
az utca, a Bethlenem, a Bátho- 
rym, a tejes és a temetőpásztorék, 
a bevonuló és kivonuló katonasá
gok s a III-os, IV-es tanagyag, 
plusz a kis képes katekizmus. 
Plusz a kézimunkaórák, s a ce
mentpor. Igen, a legkedvesebb, s 
a legzsúfoltabb hátterem ez a kül

ső-belső vak táj volt; néha besütő 
napban unatkozó konyhaablak. 
De közel félévszázada ez is már 
csak dobozban tárolt jegyzet, cé
dulahalom Kolozsvár-életem író
asztalsarkán. Akkor hol van az 
egész, m elyet egy napi halál
ra,minden nagypénteken vállal
hatok? Az én pillanatnyi Köl
nöm , K oppenhágám , Kassám, 
Kecskemétem: hisz kihajoltam  
annyi állomáson. Könnyen belát
hatja az ember, hogy nem sze
mély szerinti volt ez a meghívás. 
De ha már itt talált (talá't ki) — 
megszólít és megpróbál értekez
ni velünk. Valami. A világ. Példá
u l m eg tan ít követ p a ttin tan i, 
kilesni a bozótból, mérgezett tüs
két tömni a fúvócsőbe és szonet
tet olvasni, esetleg írni. Tudni a

jóról és elviselni a borzalm ak tu
datát, emlékét, adatait is. Ember- 
em lék eze ten  k ív ü li és b e lü li 
híreket, könyveket, információ
kat, s a velük járó kedveket, han
gulatokat. A kedvenc helyszín, a 
fontos táj, a biztonságos hátor
szág az a képletes és valóságos 
pajzs, páncélajtó, csigaház, kínai
vagy spanyolfal, pingált tojáshéj, 
Don Quijote maszk, mely mögé 
elhúzódhatunk bármikor ennek 
a sötét tudásnak a viselése, bir
toklása közepette, ami az élet. Ez 
elől a fényesség elől, mely végig
süt a kerten, íróasztalon. Isten vé
dő  árnyéka, k ire-k ire  szabva, 
m érve  so rsa H iro sim ái alatt. 
Nagypéntekünk és nagyszomba
tunk között.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

SZENTGYÖRGYI
DEMOKRITUS

Hogyan lettünk 
kétszínűek
M űködött vala S. m unidpium ban, ebben 

az akkoriban egyáltalán nem szabad (volt 
m agyar királyi1) városban egy elvtárs. Tiszte 
szerint a környék ideológiai és/vagy  kultu
rális dolgaiért felelvén2  ̂értelem szerűen a 
m agyar irredentizm us rom án irredenták 
szerint soha nyugvópontra nem jutó, forron
gó, szerteágazó ügyeit és problémáit is vizs
gálta3... Akkoriban, az aranykorszakban a 
búbánatos és setét nyolcvanas években a do
log m ár odáig fajult, hogy egy fehér kutyát a 
zöld mezőre veszélyes volt kiengedni, hi
szen bármikor jöhetett egy szuka, csontit csi
nálhatott s készen is volt az... irredentiz
mus...

A felelősségét — mérhetetlen volt, már- 
már elbírhatatlan — felelőséggel viselő titkár 
elvtárs szigorú tekintetét fekete szemüveg 
mögé rejtve leginkább egy Gestapós tisztre 
hasonlított. (Ha jóhiszeműek akarunk lenni 
— s m ért is ne akarnánk, ez se kerül semmi
be, szívünk tele szeretettel, ha írunk s mivel 
örökkétig írunk, m ár buggyan ki belőlünk a 
szeretet — akkor inkább egy kelet-antillai 
diktátorra, aki ugyanüyen jóhiszeműen, sőt 
kedvesen nézi, hogy politikai ellenfelei heré
jét hogyan szegezik a székhez vagy hogyan 
vetik őket kiéheztetett krokodilusok közé 
egy medencébe etc...) Történt pedig, hogy 
híre jött, Csíkszeredában, a szomszédos m u
nidpium ban, a szom széd várban — ahova 
akkori első titkárunk propaganda titkár ko
rában (vannak, sőt voltak, akik titkárnak 
születtek, nos sapienti sat) nem engedte be a 
színház bizonyos előadásait — lelepleztek 
egy összeesküvést. Ez sokszor megesett ak
koriban, bár kiderült, hogy soha nem arról 
van szó, amitől m indenki rettegett, de ame
lyet m indenki immáron türelmetlenül várt... 
Felelőtlen revizionista, sőt horthysta ágen
sek olyan képeslapokat árusítottak, amelye
ken jól kivehető volt a piros-fehér-zöld szín, 
ami természetesen sértette a többségi s állam
alkotó nép  közism ert érzékenységét, m ás
részt alkalmas lehetett (volna) arra is, hogy 
a bolondulásra igen-igen hajlamos székely 
alattvalók makacs fejében kerengőztessen 
olyasfajta gondolatokat, amelyeket m ég ma 
is veszélyes kim ondani5, a m agyar nyelv 
két- vagy m ég többértelm ű irredenta nyelv
tani szerkezetei miatt...

A fekete szemüveges titkár elvtárs tehát 
hívatta Odüsszeuszt, a Demokritus íróját és 
hősét. (A kettő egy, innét a skizofrénia...) 
"Kávé, konyak, Kent?" "Na és Rilke?” kérdez
te a kelet-antillai diktátor-imitátor kedvesen, 
m iután m ár percekig békésen fújták a füstöt, 
hörpintve a konyakból és iszogatva a kávét, 
ejtőzve. O. úgy meglepődött, hogy a torkán 
akadt a füst s köhögni kezdett, végső szük
ségében, sejtette, hogy ez most ideológiailag 
a legnagyobb tévedés, am it csak elkövethet, 
de nem  volt m it tenni. A titkár viszont levéve 
szem üvegét, fáradt szem ét dörzsölgetve, 
biztatóan elmosolyodott. (Ha a Kelet-Antl- 
lákon lennénk, m ost írná alá a halálos ítéle
temet — gondolta borzongv a O., ha valahol

egy német városban lennénk —, a halál neve 
e német város —> most veretné ki szájamból 
az aranyfogaimat, ha zsidó kereskedő len
nék és lennének a szám ban aranyfogak, 
hogy leszármazottaim, m ár ha túlélik Da- 
chaut vagy Auschwitzot, ötven esztendeig 
m indhiába igyekezzenek visszaszerezni a 
semlegességüla-e rátarti rabló svájci banká
rok széfjeiből. O  tempóra, o móricz...) "Kép
zelje el, ez a Rilke milyen verset írna az 
Elvtársról, ha élne, s eljönne közénk, ő, aki 
még Máriáról is miket írt, nem?"

O. elképzelte és idegesen köhögött to
vább, "De nem él." Ezért azután O.-ra hárul
na am a feladat, hogy összehozzon egy 
harcos versezetet a magyar irredentizm us 
héricsei és hidrái ellen. Ugye újságcikkekben 
veszélyes effélékről írogatni, a m agyar 
nyelvben uralgó, sőt e jobb sorsra érdemes 
nyelvet eluraló kétértelműségek miatt.

Ekkor végszóra megcsörrent a telefon, 
"Hagyja, majd én — nézett O.-ra a titkár és 
idegesen nyúlt a kagyló után. — Hogyan? — 
nyomta el hirtelen félig szívott, immáron 
második szál Kentjét, s tekintete elsötétült. 
— Melyik üzletben? Megértettem. Máris me
gyek!... "Felállt. "Mostan a dolog— pillantott 
szórakozottan O.-ra — momentán m ár nem 
aktuális. Nálunk is lelepleztek egy magyar 
összeesküvést! Lehet, hogy Horthy keze is 
benne van" — tette hozzá még sokat sejtető- 
en és útjára bocsájtotta a még m indég köhé- 
cselő O.-t, aki csak egy óra múlva tudta meg, 
hogy a belügy közismerten éber, kékszemű 
tisztjei az egyik főtéri üzletben olyasfajta in
geket fedeztek fel (a kirakatban, hogy jobb 
legyen!), amelyek piros-fehér-zöld színösz- 
szeállításukkal eleve uszították a székelye
k e t, ak ik n ek  m ak acs fejében am ú g y is  
állandóan irredenta ötletek kergetőztek. Az 
ingeket természetesen bevonták, az elárusí
tókat megrótták, a gyár ellen panaszt emel
tek. Evekkel később egy beszerző Buzáuból, 
ahol az irredenta ingek készültek, imigyen 
vonta meg a történet lesújtó mérlegét: "...ak
kor lettünk végérvényesen kétszínűek, m ár 
ami gyártmányainkat illeti!..."6

1 Mielőtt félreértenék: amikor KIRÁLYI 
lett, csak MAGYAR KIRÁLYI lehetett, tekint
ve, hogy akkor m ég nem tartozott Romániá
hoz, sőt akkor még Románia sem létezett, s 
Havasalföld és Moldova sem voltak király
ságok, csupán fejedelemségek. Amikor meg 
a királyi Romániához került, m ár nem volt 
szabad. Tetszés'szerint behelyettesíthető MI- 
t nem!...

Miközben a megye kórusai teli torokkal 
énekelték meg Romániát, az elvtársak dob
bal fogván verebet még azt is irányítani sze
rették volna, amit az országos építőtelep 
kórustagjai... gondoltak.

3Ezért azután nem is volt nyugta szeren
csétlennek...

4Aminek máig döntő jegyei a piros-fehér- 
zöld. Igaz, manapság az ünnepeinken fel-fel
tűnő lobogókat m ár a tévéhíradókban is

HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

A le nem nyugvó Weöres
"Te is vagy néha így vele? "
— fejed árnyéka rám esett.
A  hátralévő keveset 
(sokat? hol van már a fele
királyságom?) —: elviselem.
No, nem a kaland fze, de 
valami csapongás, zene 
hozzám csapódik szüntelen.
Állok: kétfejű fenevad; 
a hasadásos értelem 
hasonszőrű verset terem 
azzal, mit a világdivat 
a lét árán vesz és elad.

Üzletként űzött múlt s jelen.

Le a világtörténelemmel!
És le

mindenféle és -fajta házi 
paktummal! — hiszen úgyse 
békíthet ki a kvázi 
erkölcsű élet ál
ítéletével a halál.
Mi ju t ki nekem itt még: több e fél
fürdőszoba sekély 
vizű kádjánál? Mondjuk 
egy lugasterebély?!

S gyúrtiszap-álmomban az ócska 
szivacsomon 
felszúr-e még vajon 
egy gyenge bimbótska?

(Ajánlás helyett szellemidézés)

Te, elmúlás tudásától megnemesült: 
lassan elhúl bennünk (a vér előtt még) 
vígság, lelemény, elhagy a rakonca* —  
marad szeretteinknek vagy a brancs- 
bélieknek csontot rázó ragaszkodása, 
s az éjbe, mélybe csüggó kérdés, 
hogy mi gyümölcs fakad  a másvilágon?  
s vakoskodnak-e (legalább ott) 
a hegyomlás sötétsége alól 
felfénylő alaktalanságtól 
a kívánalm ak célszerű dalnokai?
1997. VI. 21.

’támaszték, fogantyú (1567)

buzgón mutogatják. Úgy is, m int a testvéri 
Olaszország színeit, úgy is, m int az elnyűhe- 
tetlen irredentizm us lobogó jeleit. "Eztet se 
gondoltam volna — törülgette a m inap egy 
had irokkan t félszem ét a Golgotában. — 
Hogy magyari zászlót látok a rom án televí
zióban.” TJa látod — így a kolléga. — Hát 
akkor mit vársz, gyere, igyunk! Tudva levő, 
az igazi magyar nacionalizmus nem más, 
mint minél több román pénzt elinni!..."

"— Pszt — felelte titokzatosan a doktor. 
— Felejtsük el azt a kort, jobb arról nem is 
beszélni. Még mindég fülük van a falaknak." 
(Krúdy Gyula: Aki a m agyar szent koronát 
elásta)

^  korántsem csak az ingeket s előállítói
kat, forgalmazóikat számíthatjuk ide, de a 
vásárlókat is, en bloc, az egész elfuserált és 
meg nem valósuló Nagy Országos Kantin 
jobb sorsra érdem es fogyasztóit...
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SZŐ CS GÉZA

P a s s i ó
A  k e r e s z t  
Júdás 
Lázár 
P é te r
A  k a k a s s z ó  
A  n e g y e d i k  k ir á ly  
(J ú d á s )
A  s z a m á r  
S a u lu s
Mária Magdolna
(A  t ö m e g )
S im o n  
P i lá t u s é k n á l  
V e r o n ik a  
A  f e s z ü le t - á r u s  
A  G o lg o t á n  
J á n o s  é s  J ó n á s  
A z  u t o l s ó  s z a v a k  
B a r a b b á s  
( P i lá t u s  k i s f ia )  1 .
A  k e r e s k e d ő  
P é t e r  á lm a  
M á t é  á lm a  
S z o m b a t  e s te  
(B a r a b b á s )  2 .
V a s á r n a p  h a jn a lb a n  
J á n o s

A kereszt
K óru s: Kívül-belül virágok 

növik be a rácsot. 
Folyvást kérdezi

a Hang:
Mit ácsoltok, ácsok?

Mit árultok, árusok? 
Bárány gyönge testét?

S fennhangon egy 
tanítvány:

Vas szögeket tessék! 
Tanítvány: Vas szögeket tessék! 
Járókelő: Mit ácsoltok ácsok? 
Ács: Keresztet. A názáretinek. 
Járókelő: Ebből a réges-régi fá

ból?.
Ács: Ebből a régi almafából. 
Járókelő: És honnan ez a régi 

almafa?
Ács: Egy szőrös képű, vén fa

vágó hozta.
Járókelő: Honnan hozta a fát, 

miféle régi helyről?
Ács: Azt mondta: a legeslegré

gebbi kertből.
Járókelő: És hol van az a haj

danvolt régi kert?
Ács: Tudja a kígyó.

Júdás
Júdás: Huszonnyolc, huszon

kilenc, harminc. Egy, kettő, három, 
négy-

járókelő: Mit számolsz, Júdás? 
Júdás: ... tíz, tizenegy, tizenket

tő. Tizenkettő. Tizenkettő. Tizen
három.

Lázár
Mária Magdolna: Ha mindenki 

eljön, akivel csodát tett, még meg
menthetjük.

Lázár. B árcsak  m in d e n k i o tt  
len n e .

M ária  M a g d o ln a : Lázár! te  a z  
é le ted  k aptad  v issz a  tő le.

Lázán Bizony. A halálból ho
zott vissza engem.

Mária Magdolna: Szükség van 
rád ott, Lázár. Jöjj velünk.

L á z á r  B eteg  v a g y o k . B eteg  va 
g y o k .  A z  o r v o s o k  a z t  m o n d tá k , 
h o g y  v ig y á z z a k  a z  e g é sz ség e m r e .

Mária Magdolna: Lázár, nem 
jössz? Még megmenthetjük.

Lázán Vigyáznom kell ma
gamra. Majd máskor jövök én is.

Péter
Péten Hogy meg fogom tagad

ni őt!
fgy mondta: kakasszó előtt.

De ahol nincs kakasszó, 
ott nincsen árulás.

H ang: H a  va lak i m ez ítlen , n em  
le h e t  á lruh ás.

Péten így hát kitekertem a ka
kasok nyakát.

Kórus: Kakasok, végetek van!
Péten Ne kínozz engem, 

ne kínozz engem.
Nincs már több kakas 
Jeruzsá

lemben.
, Szolgálólány: Ez közülök való! 

Te is a názáretivel valál!
Péten Nem ismerem, s nem is 

értem, amit mondasz!
Szolga: Ez is ővele vala! A kert

ben láttalak vele együtt!
Péten Esküszöm, nem! Nem! 

Fusson ki a szemem, ha valaha lát
tam azt az embert!

Bámészkodó: Imhol jön, ottan 
hozzák!

Péten Hol? Kit?
Hangok: Ott! Ott!
Péten Hol? Ó uram Istenem, 

nem látom Őt.
Hangok: Ott! Ott!
Péten Mit látok?! mi az? egy 

nagy-nagy kakas, éppen rám néz! 
most éppen rám tekint!

Hangok: Ő az! ott!
Péten Hol vagy, Jézusom?

Óriás kakas néz engem
magamból.

Kakasszemek, túlvilág
és átok!

Jézus: Minden szemből én te
kintek rátok.

A kakasszó
(Aurelius Prudentius himnu

sza olvastakor)
Galli cantus, galli plausus sentit 

diem proximum.
Kakas hangja, szárnya tapsa 

szól az új nap jöttekor.
Bűneid között ott állsz árván
elmédben zűr és izgatottság
s áthallszik telkedben a lármán
hogy Jézus hív,
Hogy Jézus szólít.

Halld az új nap harsonását! 
új életre kelti benned 
éned égi hasonmását

Magadra öltöd fénylő inged!*
Hajnal a bevérzett szemekben. 
Alvó szemed fény ingerli, 
kelj föl, ébredezzél!
Éjünk b ilin csé t fe ltö rö d , 
lezárt sz e m ü n k e t fö ln y ito d  
Tu rumpe noctis vincula, 
novumque lumen ingere.
Te új nap fénye, angyala 
és inge is és ingere, 
egy másik élet hajnala.

Ö rök létem , céd ru som !

— Jesum clamo, 
clamo Jesum.

— fgy kiáltok: Jézusom!
— Jesum, Jesum!
— Jézusom!

A negyedik király
Vándon Melyik út vezet Betle

hembe?
Helybeli: Az ottan balra. Fél 

nap még az ú t
Vándon Ó, Egek, hála nektek! 

Hát megérkeztem...
Helybéli: Ki vagy te, messziről 

jött idegen?
Vándon Napkeleti bölcs va

gyok, híres király.
Gáspárral, Menyhárt

tal, Boldizsárral indultunk réges- 
régen el...

Helybeli: Hova?
Vándon A gyermek Megvál

tót megkeresni.
Helybeli: S m eglelétek-e, 

mondd, utazó?
Vándon Társaimtól én elsza

kadtam. Őket csillag vezette, en
gem a tudás. Hát végre itt vagyok. 
Ajándékot hoztam a Megváltónak. 

Helybeli: Ajándékot?
Vándon Igazgyöngyöt, mely 

megvéd az árulóktól.
Helybéli: Hogy mondod, bölcs 

király?
Vándon Gyöngyöket hoztam 

neki, hogy árulás el ne veszejtse őt. 
No de indulok, sietnem kell Betle
hembe.

Helybeli: Szerencse kísérjen 
utadon, bölcs király.

Júdás
Júdás: Tizenkilenc, húsz, hu

szonegy, huszonkettő...

A szamár
Aztán végül a szamár, az olaj

fák alatt.
A szamán És velem mi lesz? 

Hol a gazdám?

Saulus
—Mit csinálsz itt a Getsemáné 

kertben, Saulus?
—Itt ni. Éppen üldögélek. Az 

üdvösségen elmélkedem, és azon, 
hogy mikor jön el a Messiás.

—Nem jössz velünk a Golgotá-. 
ra?

— Mi van ott?

— Valami rablógyilkosokat 
meg lázadókat végeznek ki.

—Az jó.
— Tessék?
— Hát csak végezzék, mon

dom. Rendnek kell lenni. Néhány 
jó kis megkövezés, és olyan nyuga
lom lesz itten...

— Keresztre feszítik őket. 
—Kereszthalál, az is jó.
— Van köztük egy szemfény

vesztő Názáretből...
— Názáret... tudom. Nyomo

rult sárfészek fent Galileában.
—Igen, odavaló. Valami ku

ruzsló vagy csodadoktor az illető, 
önjelölt próféta...

—Rengeteg ilyen szélhámos 
szaladgál mostanában, barátom, 
teljesen elárasztottak bennünket

—Azt mondják, ennek nagyon 
sok követője van. Egy egész eretnek 
szekta.

—Ha eretnekek...
—Azok.
—...akkor majd kiirtjuk őket. 

Véget vetünk mi itt a tévelygésnek 
és istenkáromlásnak, barátom.

—Tudom, hogy számíthatunk 
rád, Saul.

—Szívvel, lélekkel.
—Na akkor én most indulok. 

Tényleg nem jössz?
—A, nem. Jól néznék ki, ha ott 

akarnék lenni minden földönfutó
nak és hülyének a kivégzésén. Hát 
jó szórakozást.

—Jó heverészést, Saul.

Mária Magdolna
M ária Magdolna: H át csak 

ennyien vagyunk? És hol vannak a 
napkeleti bölcsek, minden bölcses
ségükkel? És akiket megszabadí
tott, most hol vannak? Hol vannak, 
akikkel csodát tett, akiket meggyó
gyított?! a különféle betegségekben 
és kínokban sínylődök, az ördön- 
gösök, holdkórosok és gutaütöttek, 
a bélpoklosok — hol van a száza
dos szolgája?! Hol van a naini ifjú, 
hol van Jairus és Jairus leánya? hol 
vannak a meggyógyult vérfolyáso- 
sok, elszáradt kezűek, sánták, cson
kák, siketek és némák, hol van a 
kananeai asszony lánya és hol van 
Bortimeus és minden meggyógyí
tott vak és vízkóros és hideglelős??

(A tömeg)
Hang: Pénzért gyógyított, tö

mérdek pénzt összeszedett! Engem 
mért nem gyógyított meg?

Másik hang: Keresztre vele!
Hangok: Villát épít magának a 

Golgotán!
Mit keres itt? Miért 

nem ül otthon Názáretben?
Oda nem mehet! Ott

túl forró neki!
Meglépett a hitközség

pénzével!
Huá, huó...
Éljen Barabbás!
Barabbás, Barabbás!

?i#*ria Magdolna: U ram  ne 
hág, / j1! hol vannak, akikkel csodát 
tett?

Hangok: Feszítsétek meg! Ha
lál reá! Halál reá! Huá, huó...
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Simon
Szomszédasszony: H allom , 

hazakerült az urad, Sára.
Sára: Az úrnak legyen hála.
Szomszédasszony: Azt mond

ják, mindenféle viszontagságokon 
ment á t

Sára: Hát azt elmondani is ré
mes... képzeld, hogy járt... Valahol 
vidéken történt...

Szomszédasszony: Az öröksé
géért kelt a hosszú útra, nem?

Sára: Igen, a hagyatékot kellett 
volna elosztaniuk a fivéreivel... és 
akkor egy helyen... ó megmondja 
hol, egy keresztútnál... megszólí
tották az ottani király szolgái.

Szomszédasszony: Mit akartak 
tőle?

Sára: Hogy a királyi udvarban 
éppen menyegzőt tartanak és a ki
rály mindenkit szívesen lát...

Szomszédasszony: És?
Sára: Nahát az én uram nagyon 

fogékony az ilyesmire... és éppen 
akkoriban hallott beszélni egy cso
dás menyegzőről, valahol Kapena- 
um ban vagy K ánéban... azt 
gondolta, hátha ez is valamilyen 
rendkívüli... hogy isteni csodák 
meg minden. És hát elfogadta a szí
ves meghívást.

Szomszédasszony: Na és mi 
történt?

Sára: Na és alighogy leültek az 
asztalhoz... megterítve, ökrök, hí
zott állatok, am it csak akarsz... 
megjelent a király és egyenesen rá
förmedt az uramra... hogy így nem 
szégyelled magad meg úgy, ilyen 
öltözékben menyegzői asztalhoz 
ülni... hát az úti ruhája volt rajta, 
persze.

Szomszédasszony: És ő mit 
szólt?

Sára: Ő meg csak kapkodott le
vegő után, szóhoz sem tudott jut
ni... Aztán a király a fogdmegjeivel 
kivitette, majdhogynem agyonver
ték, kezét-lábát megkötözték...

Szomszédasszony: C-c-c...
Sára: És közben végig, hogy 

lesz nemulass és fogcsikorgatás... 
és azóta mostanig ott tartották 
gúzsba kötve az uramat, s hogy mit 
el nem műveltek vele, hát azt ne 
tudd meg.

Szomszédasszony: Szörnyű.
Sára: Az. Közben a testvérei ki- 

semmizték az örökségéből is, nem 
csoda, hogy embergyűlölővé lett.

Szomszédasszony: És most hol 
van?

Sára: Most kiment egy kicsit a 
mezőre, dolgozni, meg hogy ne lás
son embert, de kéne már jönnie, 
nem tudom, hol marad... mi ez a 
csődület?

Szomszédasszony: Ott jön az 
urad, Sára! Nini ott jön! Egy hatal
mas keresztet dpel!

Sára: Hát én mindjárt megőrü
lök. Tényleg ő az. Hé, elment az 
eszed, Czirénei Simon!? Teszed le 
azt a keresztet!

Simon: Hallgass, asszony, fogd 
be a szádat, nem látod... kény
szerítenek... hogy én vigyem ennek 
a názáretinek az istenverte kereszt
jét?! De megint miért pont én... 
Hogy mért pont erre kellett jön
nöm... Ördög és pokol...

Sára: Nem tetszik ez nekem... 
félek, rossz vége lesz, hallod!? Si
mon, Simon, mibe keveredtél már 
megint!!

Pilátuséknál
Pilátusné: Hogy te mekkora 

nagy... milyen rongy ember vagy te, 
Pilátus.

Pilátus: Aranyom, hogy érted 
ezt? Megint valami álmot láttál?

Pilátusné: Ne nyúlj hozzám. 
Véres a te kezed, Pilátus.

Pilátus: De szívem! Hiszen 
megmostam. Mindenki látta.

P ilátusné Azt a vért nem tudod 
lemosni róla.

Pilátus: Ártatlan vagyok a ná
záreti halálában, Procula Barbata.

Pilátusné Megmenthetted vol
na.

telte.
Pilátusné Hát katona vagy te, 

Pilátus, vagy vénasszony? Róma 
helytartója! szépen állunk. Úgy tán
col, ahogy a csőcselék fütyül.

Pilátus: Te ezt nem érted, drá
gám. Itt metafizikai szerepekről 
van szó. Az Úrnak volt szüksége 
ezekre.

Pilátusné Miféle Úrnak?
Pilátus: Aki egyszülött fiát 

ideküldte, hogy megváltsa a vilá- 
got.

Pilátusné És te hagytad, hogy

megöljék.
Pilátus: Igen.
Pilátusné: Na jól nézünk ki.
Pilátus: Ide figyelj, Procula. A 

Megváltónak előbb kereszthalált 
kell szevednie értünk s megjárnia a 
poklokat Csak így lehet Megváltó
vá.

Pilátusné: És ehhez kellettél 
te...

Pilátus: Kellett valaki, aki el
árulja és valaki, aki halálra Ítéli.

Pilátusné: Hagyjuk a fata... Kis
fiam, hozz egy kézmosó tálat apád
nak.

Pilátus: Az jódesz. Szóval kel
lett valaki...

Pilátusné: Hagyjuk a fataliz
must, Pilátus. Ez nem ment föl té
ged.

Pilátus: A názáreti úgyis fel 
fog támadni. És eljő az ítélet napja 
és minket is feltámaszt.

Pilátusné: Én helyedben semmi 
jót nem vámék attól a naptól, Pilá
tus.

Pilátus: Eszköz voltam. Hol 
van az a tál... Az Isten Fia számára 
fontos eszköz.

Pilátusné: Kés voltál, amit az 
emberiség szívébe döftek.

Pilátus: Nevem fennmarad,
amíg az övé.

Pilátus kisfia: Édesapa, itt van 
a kézmosó tál.

Pilátusné: Mit beszélsz, Pilá
tus?

Pilátus: Amíg követói lesznek 
a földön, nevemet imájukba foglal
ják majd. Mert kellett valaki, aki az 
Isten Fiát halálba küldi. És én let- 
tema kiválasztott.

Veronika
V eron ik a: ... hát senki? éppen

séggel senki?
senki nem törli meg a

homlokát?
Arcát por, veríték és vér

borítja.
Ki lehet ez az ember, aki

nek senkije sincsen?
Kisfiú: A Halangya! a Halan-

gya!
Veronika: Mit beszélsz? mit ha- 

langyázol itten?
Kisfiú: Ott repül!
Veronika: Kicsoda?
Kisfiú: A Halál Angyala!

A feszület-árus
Bíbor-árus lány: Bíbort tessék, 

bíbort vegyenek, tömjént, mirrhát!
Árus: Feszületet tessék! Ke

resztet tessék!
Érdeklődő: Te mit árulsz itt?
Árus: Keresztrefeszített embe

reket. Olcsón adom. Feszületet tes
sék! #

Érdeklődő: Te készíted ezeket?
Árus: Igen.
Érdeklődő: Dehát rémesek. Ki

nek kell az ilysesmi?
Árus: F arago tt feszületek! 

Megfeszített ember a kereszten! 
Feszületet tessék!

»

Kórus: Egetverő cédrusok 
földet érő ember 
Megváltással van tele 
vagy tán félelemmel.

A Golgotán
1. katona: Ide a kalapáccsal.
2. katona: Tessék. És itt vannak 

a szegek.
1. katona: Várj. Tarsd egy pilla

natra.
3. katona: A feliratot ki írja 

meg?
1. katona: Tartsd!
2. katona: írjad. Iesus Nazare- 

nus Rex Iudeonam.
3. katona: írom. Ie-sus...
Mária: Ó én ézes urodum.

Eggyetlen egy fiodum!
4. katona: Nesze, igyál.
3. katona: Mi az?
4. katona: Ecet. Hahaha.
2. katona: Itt a szeg. Üsd be! 

Úgy] Mélyebbre!
Érdeklődő: Ez már a feltáma

dás?
Feszület-árus: Feszületet tes

sék!
Z katona: Itt vannak a dobó

kockák.
Mária: Szem em  könyüel

árad...
1. katona: Várjatok, mindjárt 

végzek...
4. katona: Te dobsz.
1. katona: ... hé, én is akarok 

játszani.
Z katona: Mi lesz a tét?
3. katona: Ennek itt a köpenye

» » >  folytatás a 6., 7. oldalon
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folytatás az 5. oldalról 
minket illet

4. katona: A Názáretinek?
2. katona: Igen.
1. katona: Udvöz légy, zsidók 

királya! Hahaha!
3. katona: Na, ki dob?
Járókeld: Ha Isten fia vagy,

szállj le a keresztről! Hehe.
1. katona: Várjatok meg.
3. katona: Elkezdjük. Te jössz.
Feszület-árus: Feszület kapha

tó! Erre tessék!
Mária: Világ világa

Virágnak virága! 
Keserűen kínzatul 
Vos szegekkel veretül

Laton Ha Izráel királya vagy, 
szállj le a keresztről, szabadítsd 
meg magad!

2. katona: Itt van. Négy-három.
3. katona: Öt-kettő.
1. katona: Ne csaljatok. Jövök 

én is.
4. katona: Most dobok egy 

nagy duflát...
1. katona: Na megvagyok a 

munkával. Hé, nem te dobsz. Én 
jövök.

Mária: Hűl így  kinzassél 
Fiom, halállal.

Jézus: Szomjúhozom.
Főpap: Másokat megtartott, 

magát nem bírja megtartani.
Járókelő: M it m ind lökdö

sődsz itt, Júdás?
Júdás: Engedjetek oda engem 

is. Meg szeretném csókolni.
1. katona: Hat-hat.
1  katona: Te csalsz!
Mária: Kegyüggyetük fiom- 

nak...
Járókelő: Hah! Lássuk, eljő-e 

Illés, hogy megszabadítsa?
Jézus: Elvégeztetett.
Júdás: Hagyjátok, hogy meg

csókoljam.
4. Katona: Három-három
Mária: Avagy halál kínjáal

Anyát ézes fiáal 
Egyembelü üllyétük!

János és Jónás
János: ... a világosság eljött a 

világba,
de az emberek jobban sze

rették a
sötétséget
mint a világosságot.
Öreg, te ki vagy?

Jónás: Jónás vagyok.
János: A próféta?
Jónás: Igen, az vagyok.
János: És mi járatban vagy itt, 

próféta?
Jónás: Az Úr küldött.
János: És milyen üzenettel?
Jónás: Hogy nehogy elpusztít

sátok a fiát.
János: Az Úr Fiát?
Jónás: Öt.
János: És?
Jónás: Mert ha megölnék őt, 

vagy aki hagyja, hogy megöljék, 
azok fejére és fiaikéra az Úr Fiának 
vére száll ...bűnös város! Jeruzsá
lem! bűnös nép lakozik tebenned.

János: Ez biztos.
Jónás: Te, ezek nem normáli

sak.
János: És miért nem mondtad el 

nekik az Úr üzenetét?

Jónás: Miért, miért...
János: Na miért?
Jónás: Mért nő a fű... s mért szá

rad le, hogyha újra nő...
János: Jónás! próféta vagy te, 

vagy...
Jónás: Mit tudom én, mi akarok 

lenni...
János: Jónás! El kell számolnod 

az Úrnak!
Jónás: Igen. Az üzenettel.
János: Nem azért bízta rád, 

hogy te megtartsd magadnak.
Jónás: Nem is tartom... Bará

tom, tudod te, milyen sötét van egy 
bálna gyomrában?

János: Mi lesz az üzenettel?
Jónás: Tudod, nem akartam, 

hogy valami bajom essék... tudod, 
ezek nem normálisak. De majd ki
hirdetem nekik... habár ezeknek 
úgyis hiába...

János: Kihirdeted? Legalább 
így utólag...

Jónás: Igen! halljátok, Jeruzsá
lem népe! A z  Úr azt üzeni nektek, 
nehogy valami szörnyű bűnt kö
vessetek el az ő fia ellen. Ezt fogom 
mondani nekik. Nemsokára. Csak 
még várok egy keveset.

Az utolsó szavak
Kórus: Ö nm agának halt-e 

meg?
Vagy valaki másnak?
Nézd a sírásókat is, 

sírnak, esznek, ásnak.
Ismeretlen: S az igaz-e, hogy a 

keresztfán derült ki, hogy jobbol
dalt van a szíve?

Érdeklődő: És melyek voltak 
az utolsó szavai?

Ismeretlen: Állítólag azt mond
ta, hogy Méné, Tekel, Ufárszín. 
Megszámláltattál és híjával találtat
tál.

Péten Dehogyis. Éli, Éli Iám
má sabachtáni. Atyám, Atyám, mi
ért hagy tál el engem. Ezeket

mondta.
Arrajáró: Azt is mondta, hogy 

szomjúhozom.
Tanítvány: Szerintem  azt

mondta: Atyám, a te kezedbe te
szem le az én lelkemet. És ezt 
mondva meghalt.

János: Én úgy hallottam, az
volt az utolsó szava: Elvégeztetett.

Mária Magdolna: Én meg úgy, 
hogy azt mondja: Megváltottalak, 
neveden neveztelek, enyém vagy.

Barabbás
—Már mindenki a keresztfán 

vélt látni téged! Csodás volt a meg
menekülésed, Barabbás.

—Csodás, persze... ami azt je
lenti, hogy igazságos... emellett 
azért természetes is volt, azt hi
szem... magától értetődő...

—Hogy érted ezt, Barabbás?
—Szabadon bocsátásom at a 

nép követelte, barátom. Érted? a 
Nép!

—Igen, de Pilátus...
—Pilátus látta, ha egyetlen ha- 

jamszála is meggörbül, a felkelés 
úgy elsöpri őket, hogy hírmondó
nak sem marad római Júdeábán. 
Barátom, nagy dolog a Nép akara
ta!

—Azért valami isteni fordulat 
is volt a sorsodban, Barabbás.

—Persze. Hiszen a népek vezé
reit az istenek kiválasztó kegyelme 
óvja. Nem úgy, mint azt a szeren
csétlen názáretit...

—A népek vezéreit? Hogy érted 
ezt, Barabbás?

—Azt hiszem, népünk élére kell 
állnom... A nép bizalma számomra 
parancsszóval ér fel. Még sokat fog
tok hallani rólam.

—És hogy gondo ltad  ezt, 
hogy... élére állni?

—Azt hiszem, új vallást fogok 
alapítani... de lehet, hogy királlyá 
választatom magam... hiszen olyan

erő van mögöttem, amely a már- 
már megtörtént halálból is vissza
hozott... s ezt ki m ondhatná el 
magáról rajtam kívül?

— Hát tényleg...
— Enyém a jövő, barátom! Éljen 

Első Barabbás, a király, Isten Biro
dalmának földi megalapítója! Na! 
Senki nem éltet engem?

Pilátus kisfia
Pilátus fia: Édesapám , m ár 

megint a kezét mossa?

A kereskedő'
Tanítványok: És mi lett a sza

marával?
Kereskedő: Hát, ami a szama

rat illeti... azt éppenséggel én is 
meg tudom mondani... tudniillik 
hogy az énhozz ám került.

Tanítvány: De jó, hogy meg
van, kegyelmes Isten! Áldott le
gyél, am iért vo lt g o ndod  a 
Megváltó szamarára.

Kereskedő: Hát azt, hogy izé... 
hogy megvan... ami azt illeti, az ép
penséggel nem pontosan így van...

Tanítvány: Hanem hogy van?
Kereskedő: Hát ami a teljes 

igazságot illeti, a helyzet éppenség
gel az, hogy... hát jött egy mészáros 
Keriothból... aki kitűnő szamárkol
bászt készít, erről nevezetes... és hát 
én nem akartam megválni ettől a 
csacsitól. Isten tudja, miért... na
gyon ragaszkodtam hozzá... de ez a 
keriothi hentes annyit mind erősza
koskodott... és olyan jó árat fizetett 
érte, hogy én végül... hát szóval el
adtam neki a szamarat. Ma sem ér
tem, miért van néha olyan érzésem, 
mintha megbántam volna... lehet, 
hogy ma már el sem adnám?... eh, 
felejtsük el. Kérsz egy kis kolbászt?

Péter álma
Furcsa álmot láttam... Krisztus 

urunkkal gyalogszerrel vándorol
ván... egy különös országba vetőd
tünk... az volt a neve, hogy Csár
da... de lehet, hogy a fogadót hívták 
így... én be akartam menni közelről 
megnézni... Jézus rámszólt: "Ne 
menj be, Péter!" Nem mondta két
szer... és ahogy mégis bementem, a 
hátamra nőtt egy hegedű... valami 
lantféle hangszer... és a fogadó tele 
volt mindenféle emberrel... néhány 
névre még emlékszem is... Pörge 
Dani... a vén Márkus... Tuba Fer- 
kó... Bolond Istók... meg az asszo
nyok... Dalos Eszti... Sinkó Terka... 
Szőke Panni... egy rémes boszorka, 
Vörös Rébék... egy másik, valami 
Ágnes asszony... aztán a kasznár... 
görögök, fuvarosok... és mind ittak 
és minden garázda nekem esett, 
hogy "Húzd rá! húzd rá!"... ezt ki
abálták, s én nem értettem, mit 
a.camak tőlem ezek a magyarok. 
Mert most jut eszembe, magyarok
nak hívták őket.

Máté álma
Én is álmodtam valamit... Gö

rögországban történt. Egyik este, 
amikor a nap éppen lenyugodni ké
szült, Krisztus odaült mellém a 
padra, olyan egyszerűen és nyu-
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godtan, mintha csak a szomszé
dom lett volna. Egy üres zsákot tar
tott a kezében; felsóhajtott, és a 
zsákját a földre ejtette. A lába poros 
volt, a szegek ütötte öt seb felfakadt 
és vérzett.

— Szeretsz-e te engem? — kér
dezte szomorúan.

— Édes Jézusom — feleltem ne
ki —, kész vagyok meghalni érted, 
ha úgy kívánod. Ő mosolyogva bó
lintott, de nem szólt. így ültünk egy 
darabig; meg voltam illetődve, s én 
sem beszéltem. Végül is nekibáto
rodtam, és megkérdeztem:

— Fáradt vagy, uram; a lábadat 
por és vér fedi; honnan jössz?

— A falvakat járom — válaszol
ta Jézus. — Most jövök Lykovrisz- 
sziből. A gyermekeim éheznek; 
magammal hoztam ezt a zsákot, 
hogy alam izsnát gyűjtsék bele.

Nézd: hazafele tartok, s a zsák üres. 
Belefáradtam...

Mindketten a lenyugvó napot 
néztük. S Krisztus egyszerre csak 
rám támadt, szemrehányásokkal 
halmozott el:

— Azt mondod, hogy szeretsz, 
és gondtalanul, összetett kézzel ül
dögélsz itt? Eszel, iszol, kényelem
be helyezkedve, a tanításaim at 
olvasgatod, sőt, könnyeket is hul
latsz, ha arra gondolsz, hogy en
gem megfeszítettek, aztán ágyba 
bújsz és elalszol. Nem szégyelled 
magad? így szeretsz engem? Ezt 
nevezed te szeretetnek? Talpra!

Felpattantam, a lábához vetet
tem magam, és felkiáltottam: "Bo
csáss meg, Uram, bocsáss meg! 
Parancsolj és engedelmeskedem!"

— Fogd a pásztorbotod  — 
mondta Krisztus — és menj az em
berek közé! Ne félj, beszélj hozzá
juk!

— De mit mondjak nekik?
— Mondd meg — magyarázta 

Jézus —, hogy éhezem. Zörgetek a 
kapukon, kinyújtom a kezem és ezt

kiáltom: könyörüljetek rajtam, ke
resztények!

Szombat este 
a Templom téren
Járókelő: ... és vajon mikor jön 

el végre a Messiás...
Arrajáró: Hát hiszen épp a teg

nap feszítettük meg...
Pilátus fia: Édesanya!
Pilátusné: Tessék, fiam!
Pilátus fia: Apuka miért mossa 

reggeltől estig a kezét?
Bíborárus lány: Bíbort vegye

nek!
Feszület-árus: Feszület kapha

tó!
Barabbás: Éljen Barabbás!

Barabbás, Barabbás!
Hentes: Szamárkolbászt tes

sék!

Barabbás 2.
— Nem jössz ki a názáreti sírjá

hoz, Barabbás?
—Minek?
—Hát, hogy... egy szál virágot... 

csodálatos megszabadulásodért...
—Nem érek most rá, barátom.
—Miért, mi sürgős dolgod van, 

Barabbás?
—Királyságomat kell megala- 

ítanom. Meg különben is, mi érde- 
es lehet egy sírban?

Vasárnap hajnalban
Ismeretlen: Mennyi lehet az

idő?
^  Tanítvány: Te mire vársz itt, 

atyafi?
Ismeretlen: Én csak itt várok... 

hogy izé... hogy mi történik.
Máté: Mostmár harmadik nap

ja, hogy...
Tanítvány: Azt hallom, a Sá- 

tány kétségbe van esve.
Ismeretlen: Az meg miért?
Tanítvány: Azt mondják, az Úr 

fogado:t a Sátánnal, hogy az embe
rek lelke kié legyen.

Ismeretlen: Na és kié lett?

Tanítvány: Az Úr Fiának halála 
árán mindannyiunknak része lehet 
az üdvösségben. A megváltás le
rombolja a Sátán művét. Ezért őr
jöng most a szőrös bestia.

Ismeretlen: Szóval így...
Máté: De miért kellett ehhez 

meghalnia?
Tanítvány: Mert a Sötétség Fe

jedelmétől csak saját házában lehet 
elragadni a lelkeket az örök életre.

Ismeretlen: Igen?
Tanítvány: Igen. Ezért kellett 

Jézusnak poklokra szállnia, mint a 
közönséges halandóknak.

Ismeretlen: Aha...
Máté: Mintha csak ember lett 

volna? Mintha lecsökkentette volna 
saját istenségét?

Tanítvány: Igen.
Máté: Szóval ezért volt szük

ség az ő ember-halálára. Hogy alá-

szállhasson.
Tanítvány: Hát persze. Hiszen 

mi keresnivalója lenne az Úrnak a 
pokolban?

Ismeretlen: Tényleg.
Tanítvány: Úgy nem is lenne 

érvényes a fogadás az Úr és a Sátán 
között.

Ismeretlen: H á t-
Tanítvány: A Sátánt az Ember

fiának kell legyőznie.
Máté: De ki hozza föl Jézust a 

halálból?
Tanítvány: Hogyhogy ki hozza 

föl?
Máté: Eisz tén abüsszon... Ki 

megy le az alvilágba? Azért tudni
illik, hogy Jézust felhozza.

Ismeretlen: Na ez az!
Tanítvány: Micsoda?
Ismeretlen: Hátha mégsem tá

mad föl és ott marad lenn nálam...
Tanítvány: Hogy mi?
Júdás: Melyik az a sírkamra? 

Szeretném még egyszer utoljára 
megcsókolni.

Máté: Tűnj innen, Júdás.
Mária Magdolna, asszonyok: 

Üres a sír! Feltámadott! Feltáma
dott!

Ismeretlen: Egészen biztos?

M á ria  M a g d o ln a :  Igen. Saját 
szemünkkel láttuk. Üres a sír! Fel
támadott!

Ismeretlen: Akkorhát vesztet
tem!

János
János: Isten Bárányt áldozott

Kórus: Egetverő cédrusok, 
földet érő ember.
Lépett az úr. Áldozat.

S látja Sötét: nem nyer.

János: Újonnan kell születne
tek.

A szél fú, amerre akar, 
és annak zúgását hallod, 
de nem tudod, honnan jő 
és hová megy: így van min

denki,
aki Lélektől született.

M egjegyzések
Lázár. A bethániai Lázár szent- 

spgtörőnek ható beállítása Karel 
Capek egy miniatűrjére utal vissza. 
Tény, hogy — különösen ha pl. Pé
ter megingására gondolunk — Lá
zár túlzott önkímélésének feltevése 
bizony nem zárható ki. (Érdekes 
m ódon  egyébként sem Jairus 
ugyancsak feltámasztott leányáról, 
sem a naini ifjúról nincs olyan isme
retünk, hogy Jézushoz szegődtek 
volna.) Mint tudjuk, Jézus bizalmá
ra még azok közül sem volt min
denki érdemes, akiket tanítványául 
fogadott. Lázárról nem más, mint 
János apostol állítja, hogy Jézus 
szerette őt, olyannyira, hogy a 
megköveztetés kockázatát is vállal
ta, mikor visszament Júdeába, őt 
feltámasztani.

A kakasszó. Lásd: Aurelius 
Prudentii Clementís — Hymnus ad 
Galli Cantum, Babits Amor Sanctu- 
sában. Ugyaninnen, a szöveg első 
sora megváltoztatott szórendű idé
zet Szent Hilarius Hajnali énekéből 
(Hymnus antelucanus de Christi)

Simon. Az ókori teológusok egy 
részének véleménye szerint a Gol
gotán nem Jézust feszítették meg, 
hanem helyette Czirénei (Kyrénei) 
Simont. Lásd például: Mircea Elia- 
de: Vallási hiedelmek és eszmék törté
nete, vagy Rugási, i. m.

Máté álma. A szöveg idézet Ni- 
kosz Kazantzakisz Jézus-regényé
ből. (A kinek meg kell halnia. 
Fordította Rubin Péter)

Vasárnap hajnalban. "Ki megy 
le az alvilágba?" Azért tudniillik, 
hogy Jézust a halálból felhozza. Pál 
levele a Rómaiakhoz, 10,7.

Jézus pokolraszállása közben 
"mintegy lefokozta magát és le
csökkentette istenségét", alászállt 
az alvilágba és lerombolta "azt a 
börtönt, amely ősidők óta lerom- 
bolhatatlanul állt". Euszebiosz szö
vegét idézi — és az egész 
kérdéskört elegáns és mély gondo
latmenettel járja körül — Rugosi 
Gyula tanulmánya: Eszkatológia és 
túlvilághit az újszövetségi apokrifek
ben, in: Örök romok, Latin betűk ki
adó, Debrecen, 1997.
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BOD A EDIT 
Homo caro factum est
Valaki exhumált.
Kiválasztott a porból, hamuból. 
Felcsatolta rám a biztonsági övét.
Nem tetszett.

Valaki áldozott.
Elhívott a Koponyák hegyére. 
Lecsavarta a lámpát.
Nem akartam.

Valaki útra tett.
A  port felkavarta.
Kikereste kartotékomat.
Elengedett.

Mozaik
Szavak gyöngyfüzére bomlik ajkamon, 
Szavak. Csak szavak.
Elveszek a hasonlóság pariagában: 
az igaz és a hamis között.
Két szót kimondani egyszerű:

(nem szeretlek).
Egyet kimondani nehezebb:

(szeretlek).
Lehullanak a füzérek, 
odaesnek a disznók elé, és 
az én szegény Istenemnek 
alig jut egy pár hamis, 

sós gyöngy csepp.

—  Mint Sziszüphosz
Sziszüphosz munkáját végezni:
Széttépett papírdarabokat eggyé kovácsolni, 
Kemény félelem lakatjának kulcsát 
Hegy tetején kútba vetni,
Kimarni a szorongás bogáncscsomóit,
Lerázni a rettegés koloncait,
Szétrepeszteni a rémület újonnan 

felépített kemencéjét —
Hasztalan.

Mert hitetlen Tamásnak megadatott ugyan a látás, 
De Júdás kötél-kereszttel zuhant a poklok 

fenekére: Istentelenül.

Hiábavaló kísérletek
Aranyozott szögesdrót virul tested körül, 
a tudat sötét vermeiben nézhetsz menedék után

—  azt hiszed.
Keresed a kiutat, te, aki már nem 

lehetsz többé tudattalan.
Hiú reménység az cdászállás.
Szögesdrót határol minden összekötő 
utat, mely innen oda vezet.
Felébredtél, az álomba többé 

nem léphetsz át.
Szól a Ratio.

Varázshegyen
A  perzsaszónyeg indái közt motoz fehér lábad, 
kezed halvány éle eléri a vakolatot.
Mintha jéggé fagyott egres-bokrok tövisei 
közt kajtatnál gyümölcsért — hasztalan...
És hihetetlennek tűnik az, hogy az idő önmagába 
tér vissza percről percre.

Télből nyár.
Nyárból tél.

Te is folytathatod.
Az, hogy a nyár valóban létezik, csak költői kérdésként 
merülhet fel. (Látod: a Golgota keresztje 

válasz nélkül marad.)
Mindeközben szemed fénye lassan-lassan 
sötét álomba omlik. Megszűnsz gondolni.

Marad a hideg tövis.

Utakon
Kívánság-barmok húzzák szívem.
Isten, te ismered a csillagok járását,
Kezem utait és szemeim elrejtett alagútjait. 
Szeretném, ha barmaim feláldozhatnám 

Neked szívemmel együtt.

Négy sor
B. M.-nek

Két szív egy vérből,
Négy kar egy anyától, 
Szemeink a haláltól. 
Testvérem vagy az életben.

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD 
Mert én tudom
Újra belefogunk, 
nekilendülünk az egésznek, 
a kert végéből ránk 
buta virágok visszanéznek.

Búcsút se intve 
a magvak átugomak a kerten; 
ősszel térnek csak vissza 
fáradtan, megviselten.

Meghalok és mégis 
tavasztól tavaszig élek.
Két pofára zabálja 
lelkemet minden féreg.

Ennek nincs címe
akáctövissel az esték 

elringatnak minket 
álmot hozó hajnal rajtad 

szárítja az inged 
zengő délelőtti napfény 

szemeidet szúrja 
fadarab lett a hegedű 

elpattant a húrja 
ének marokbaült hanggal 

ez a dínomdánom 
a torkomat szoríthatod 

most már azt se bánom

Esőbe hajló
zúgott a záporeső 
megfoltosodtak a falak 
víz gyűlt zavaros tócsákba 
alighogy megálmodtalak 
napokig tartott az eső 
sárrá lágyult a föld 
rohadt már bennem minden 
mit nyártól örökölt 
rövid hajnali álmok 
nyúltak utánad, kedvesem 
nem érhetek nyomodba 
pedig mily' rég keresem 
hajad színét s lépted 
kopogását a járdán 
nehéz félálomban motyogom

Milyen játék
esténként útrakelnek 
zavaros forró vágyak 
árnyékodban énekelve 
magamnak mit kívánjak

lámpák fényében játszó 
keresgélő szemekkel 
nem talál meg az álom 
de messze van a reggel

és fölrezzenek — várj rám 
éppen csak megjegyeztelek 
üvöltöm ne menj várj még 
hamiskás szemed rám csukja 
testetlen sűrű árnyék 
éppen csak megálmodtalak 
nem voltam szokva hozzád 
a sötét utáni vaksötétet 
a villámfények hozzák 
alighogy álmodtam rólad 
kereslek menekedve 
beleballag az éjszakába 
egy bamba járású medve 
mert én álmodtalak meg 
csak az enyém lehetnél 
ha senkire sem találva 
énhozzám menekednél

langyossá hűlő hangok 
visszhangjátéka ásít 
most kellene hát merni 
kívánni óriásit

vagy csak egy apró csókot 
s hinni értem létezel 
ha nem szeretsz eléggé 
magad ellen vétkezel

Reggeli szemed
kövön koppanó fémpénz 
félénk reggeli fények 
selyem suhogó árnya 
te vagy szívemen bélyeg

hajló füveken harmat 
eső porszagú fátyla 
hímez szememre téged 
díszt a seszínú vágyra

magas szivárvány szíve 
tűnik semmibe lassan 
szemed takaró tincsed 
engedd hogy megláthassam
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SÁ N T H A  ATTILA  
Fiát — naplók — 1996

Haza a
Az ember elmegy, hogy ne le

gyen ott. Aztán hazajön, hogy ne 
legyen ott. Vagy fordítva, izé. 
Még szerencse, hogy nem meta
fizikai hontalanság ez, csupán 
egy érzelmi bonyodalom követ
kezménye. Igen, a zember már 
ilyen. Habár mindig én vagyok a 
verseimnek hőse, mégsem szere
tek magamról írni, így jól jönnek 
az elidegenítő effektusok: a zem
ber így, a zember úgy.

Az ember alszik, már rég éb
ren kéne lennie, és Árkos felé au
tóznia, de jobb nem megébredni. 
Mígnem Hunor csenget, hogy P. 
bácsi odakint vár, nem számítva 
nagy költőnket, aki a bekötő uta
kat figyeli. Az ember felkel, bo
csánatot kér, beül a kocsiba, és 

. tovább szunyókál. Az embert 
nem igazából érdekli semmi, ha
bár a test, ez a hülye atomóra to
vább m űködik. Az embernek 
még szerencséje sincs, hogy egy 
hülye ülne mellette, akit földbe 
lehetne döngölni, az legalább ér
dekes lenne.

Aztán Árkos, újabb kellemet
len élmény: akiket szeretek, mind 
itt vannak, akiket nem, azok csak 
közlegén yek k el képviseltetik  
magukat. Nem  lesz, akit kicsinál
jak, vagy legalább nagyon meg 
kell erőltessem magam, hogy ta
láljak valakit. Elvégre altruismus 
nyet, és jobb mást kicsinálni, mint 
magamat.

Borcsa vitaindít az "új nemze
dékről". Látszik rajta, hogy nem  
érti. Irodalomtudomány poziti
vista és strukturalista módra. Fel
húzódom . Lebontok. Sértek. S

Vetró András domborművé

K ARÁCSONYI ZSOLT

Fiát-ok, Árkos, Luxusokk

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

Első nap:
Brassóban találkozom Fe

kete Vével és még valakivel... 
Imigyen szól Wincze: menjek 
nyugodtan Árkosra, másnap 
délelőtt ő is ott lesz. Sepsiről 
Árkosra stoppal. Sötétség. Au
tós kitesz a Kastély előtt. De 
kastély sehol. Út befele magas 
fák között; semmi fény, csak a 
telihold. Mint egy vámpiros- 
ka-lelőhely— a kastély tényleg 
olyan. Mellette modem szállő- 
szerűség, kb. két emelet. Ajtó 
nyitva. Sehol senki. Bent gyer
tyák. Egy másik modem épü
let. Itt már két ember, egyikük 
az őr. Vacsorázik. Én is. Irány a 
szálló. Találkozás György és 
Simon Attilával. Már összeha
verkodtak a helyi alvilággal. 
Az egyik bűnöző még a tetová
lásait is megmutatta nekik. Kü- 
lönben se villany, se víz; 
szükség a szabadban.

M áso d ik  nap:
Reggel hatkor kimegyek a 

szálló elé. Zömök emberke áll 
ott. Azt hiszi, én vagyok az őr. 
Mondom, ki vagyok, ő is: Mol
nár Vili. Erre, háromszor, 
amúgy barátilag fenékbe bil
lentem . Egy jelentéktelen  
probléma így megoldódott.

Olyannyira, hogy — már csak 
egymás jobb megismerése mi
att — képesek vagyunk másfél 
órán át beszélni a romániai 
magyar irodalom jelenlegi ál
lásáról és felette szükséges vol
táról. Egy kis szendergés a 
kora reggeli vallani vagy vál
lalni vita után, és berobban P.
S. Zsigmond, borostás-vidá- 
man, ahogy szokott (vagy ez 
már szak-áll?). Aztán lassan 
megérkeztek a többiek, beszé
dek, beszélgetések stb. Nem 
derült ki, van-e vagy sem legú
jabb nemzedék tájainkon... 
szerencsére?

Van víz és villany.
Harmadik nap:
Délután felolvasóest Sep- 

sin. Vissza Árkosra. Vince vod
kát hoz... kártyaparti vagy 
mi... O. J. D. leánykérőből jön, 
vigyorog, mondja: jól ment a 
dolog. Valaki ordít, majd álmá
ban csenget egy kicsit.

Negyedik napi?):
Foci, kaja...megyünk ha

za...Korona Expresszen jut 
eszembe, pizsama, bicska ott 
maradt, Zsiga aszondja', ho
zom a formám, "Nem is tu
dom, mondom, erre én”.

egyébként is, ne próbáljon engem  
senki azokkal egy kalap alá ven
ni, akikhez semmi közöm. Túl
lépve ezen, vita az értékekről. 
Körvonalazódnak a metafiziku
sok és a populárisok (transzközé
pek). Az egyiknek a Logosz, a 
másiknak a zember. Mi lesz itt, 
előbb-utóbb vér fog folyni. Egye
dül P. bácsi drege busuiocul. Bor
csa aszongya, hogy határozzam 
meg magam pozitívan, mert amit 
csinálok az az, hogy megmon
dom, miért nem szeretem a meta- 
f iz ik u sok at. M ondom , ezt  
csináltam egész életemben. Ha 
meghatároznám magam, az úgy
sem én lennék. A transzközép 
nem lehet behatárolt, nem válhat 
módszerré, mert akkor iskolává 
válik, mint a rosszul művelt der- 
ridai dekosntrukció, s akkor meg 
minek.

Később a Smokie telepszik az 
agyamra, és azon gondolkodom: 
who the fuck is Alice? Válasz 
semmi, ilyenkor jól esne a doktor 
bácsi hűvös keze a homlokomon. 
De nincs, de nincs. Azember nem 
lesz többé gyermek (pedig még 
az), nem jönnek a doktor bácsik, 
akik lázcsillapítókat írnának fel 
és három napig nem kellene isko
lába menni.

Fellépés Szentgyörgyön. So
kan vagyunk, sokfélék, érzem, 
néha a szekér hat irányba megy. 
S akkor meg hol a közép, talán 
fent, a magasban, mint a haza, 
mely Ausztráliába repül Beremé- 
nyi szövegeiben? Igen, egy or
szág a levegőben, ott lenne jó az 
olyan élhetetlen halacskáknak, 
mint én, és nem szállni le soha, 
még Ausztráliában sem. Csak re
pülni jóságos doktorbácsikkal 
körülvéve, és soha nem menni 
iskolába.

Baszásokról olvasok fel, ká
romkodom, röhögök a saját ver
seimen, hátha mégis megmozdul 
a föld és elszakadnak a telefonvo
nalak. De nem, de nem. Egyedül 
Gajzágó anyuka nevet hangosan 
és folyamatosan, hálás is vagyok 
ezért, mint egy ázott tacskó, csak 
nem mutatom ki.

Igen, haza a magasban, mely 
középen van és transz, s melyet 
akár úgy is lehetne hívni, hogy 
Székely Abszurdoid és Matriar- 
chátus Köztársaság. Elvégre kü
lönös dolog, de akik egy húron 
pendülnek, mind székelyek (va
gyunk). Ezt az ötletet ragozzuk 
tovább a szabadságharcos A.-val, 
kiépítjük az államformát, tör
vényeket hozunk, s az arra érde
mes embereket ültetjük kulcs- 
pozícióba. Már megvan, ki lesz...

Fiatal írók Árkosi Találkozója

SIM O N  ATTILA

Arkosi napló
Egy kínai közmondás sze

rint a kócsagok (gondolko
dom, ahogy a számítógép elé 
ülök, eszem magam, esz a fe
ne) nem halnak meg soha, (ez 
hülyeség, ezzel már találkoz
tam, valószínűleg egy könyv
eimben); akkor alszanak el, 
amikor..., (ez sem jó, nem hite
les); egy kínai közmodás sze
rint az ember az, ami az álma, 
piros alma, köpönyeg, (ez sem 
így volt) segge vörös. Mi pedig 
Gyagyával kitalálhatjuk ma
gunknak: nem lehet olyan ké
sőn indulni Árkosra, hogy 
elsők ne legyünk!

Guszti a parkban, mi bo
lyongunk, nagysokára kulcs, 
de a szobában se víz, se fény. 
Istenem, adj mindenkinek azt, 
ami nincs. Sörök. Séták. Éhes 
vagyok, megennék egy sárga 
biciklit. Ehelyett lencsefőzelé
ket és valamilyen vöröses húst 
kapunk, üyen finomat még 
nem ettem, a jófene tudja, le
het, hogy kócsag. Gyertyák fé
nyében belbelünk.

Az éjszaka még csak egy 
hájas vénasszony sem látoga
tott meg, pedig nyitott ajtóval 
aludtunk. Az asztalkán kó- 
csagtoll vagy miafenetoll, Gya-

gya státusszimbóluma. Nem 
tudja, hogy a kínaiak szerint 
(befele nőnek a tolláim, úgy 
nézek ki, mint egy tollas párna, 
hajtsd reám a fejedet, kissé szú
rok, csonttollak) ami van, az 
nincs, ami pedig nincs, az van.

Közönségtalálkozó Szent
györgyön. Kinde és Vilike nem 
ül ki "a standra", talán már vén 
húsnak érzik magukat. Én sem 
mennék, de tuszkol valaki, mi 
a fenét keresek ott, legalább 
egy éve nem írok szépiro
dalmat. Vágóhíd. Lehetne vé
resebb is. Bogdán osztogatja a 
bárdokat, élez, köszörül, segít, 
hogy kilóra mérjék a tehetsé
get. (Ugyanbiza, hány küót 
nyomhat az emberben a szar?)

A találkozó végén Farkas 
Árpáddal, Bogdánnal és Forró 
Lászlóval sörözünk a parkban. 
Sötétbe borult zöld lombok 
alatt a fényben piros műanyag
asztaloknál valami kinyújtja 
csőrét üvegemből. Hallgató
zunk.

Ma jött Melinda, veszeked
tünk, kibékültünk, estére fasír- 
tot, uborkát és telemeát ettünk, 
holnap megyünk haza.

MÚMIA
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KELEMEN HUNOR

Fiát-napló
Május 2.
Tegnap este úgy búcsúztunk egymás

tól, mintha bármikor találkozhatnánk 
Három nap, mínusz egy illúzió. Ki ki által 
létezik és kiért?

Későn aludtam el, illetve korán. Ször
nyű álom, mintha valóság; állunk J-vel 
egym ástól távol valami mozgójárdán, 
jönne felém, mennék hozzá. A járda ellen
tétes irányba mozog, ahhoz hogy haladni 
lehessen, futólépésre kell váltani. Amikor 
már-már összefogódzhatnának, üvegfal
ba ütközünk Nem  is látszott, hogy ott 
van. Az üvegfal messzire hajít egymástól, 
minden kezdődik élűiről. Eléggé tudato
san álmodhatom ezt az egész történetet, 
mert amikor többszöri próbálkozás után 
sem tudunk egymásba kapaszkodni, fel
ébresztem magam. Fáradt vagyok és csu
rom víz. Zuhanyozás, rohanás az autó
buszhoz.

V. és M. úgy döntöttek, hogy Aradról 
Brassóba m ennek Egyedül utazom Ko
lozsvárra. Váradig minden újságot kivég- 
zek, maradok magammal. Néha nagyon 
hálátlan, szemtelen és idegesítő társam 
bírok lenni. Most is.

Este érkezem haza (haza?), üzenet vár 
SZI-től: hajnali fél ötkor indulunk Árkos
ra. Éjfélig dolgozom, majd összecsomago
lok és az útról megmaradt Am stellel 
elnyomtatom a napot. Nem bírok elalud
ni, J. elől olvasásba menekülök, majd pipa 
és zene, párpercnyi félálom, rettenetes tá
volságokat száguldókét, mintha zsinegen 
húznának, többször felriadok. Fél négy
kor cseng az óra, hogy raknám belé.

----------------------HELIKON —

Időben érkezünk Árkosra, fel kellene 
frissülni. Se áram, se víz. Hiába na, a dol
gok összefüggenek így kezdeni egy na
pot, nem sok jót ígér. A kastély foga
dótermében félhomály és eltökélt szán
dék ama kérdés megválaszolására, hogy 
egy nemzedék vagyunk-e, és ha igen, ak
kor miért nem? A kérdés nem igazán tűnik 
m egválaszolhatnak, mindenikünk elb
abrál a saját alkotói "nyomorúságával". 
Majd jön valaki és megírja az új Kántor- 
Láng-ot, helyünkre tesz valamennyiün
ket, apró dobozokba, címkével ellátva és 
útmutatóval, ahogy történni szokott.

Délután közönségtalálkozó Szent- 
györgyön. A felolvasás után beszélgetés, 
BL a moderátor. BL saját tradícióit szerető 
férfiú, mihelyt alkalma adódik, rögtön 
provokál. Misit, Attilát, Jánost, engem. 
Kérdi BL, hogy mi az én véleményem a 
transzközépről, és hogy én transzközép 
lennék-e vagy mi a hányódás? Visszafo
gom  magam, de érzem, hogy itt a lélegzet
nek is éle van. Jánostól kérdi BL, hogy mi 
a véleménye az én regényemről. Érdekes 
írás, de amatőr munka, mondja János, 
amatőr, mert hogy a szerkezet nem tuda
tos. Indulat ez, vagy jól megfontolt véle
kedés? Mindegy, ki lett mondva. Feszült 
hangulat, érezzük, hogy innen nincs to
vább. A közönség menjen haza, fáradtak 
vagyunk, sértegetjük egymást, oda ütünk, 
ahová nem illik: öv alá. Nonó remek dip
lomáciai érzékkel megelőzi a további vé
rengzést. Nem  mondja senki, de tudjuk: 
itt valaminek vége van, s ha vég, aÚcor 
kezdet is egyben. Harag ne legyen, mert 
abból rossz cselekedetek születnek.

Visszamegyünk Árkosra, hajnali né
gyig pókerezünk. A. és V. nyernek, Zs-vel 
fizetünk. Ismét vége egy hosszú és rossz 
napnak.

SZÉKELY EDINA 
A vulkanizátor
Ma megjelent nekem 
Jézus Krisztus,
Kezében egy 21-es 
gumibelsóvel.

Vulkanizálni jöttem.
— mondta egyszerűen, és 
ateizmus ide vagy oda, 
elég ószintén hangzott.

Odaát — folytatta —  mindén 
szuper: mindenki boldog, 
és nagyokat kacagunk.
Ki vulkanizálna?

De... — nyújtotta felém 
a 21-es gumibelsót, 
mint valami szomorú 
bizonyítékot —

...de ért
és elcsuklott a hangja 
...de é n ...
és megjelent egy bazi nagy 
könnycsepp a szemében,

...DE ÉN OLYAN NAGYON  
SZERETEK BICIKLIZNI 
üvöltött fel hisztérikusan 
Ó, ISTENEM!

És letilt a földre.
Döbbenetes volt. Bevallom, 
megváltónk gyengesége 
kissé meg is ijesztett!

Nincs rosszabb, mint 
egy csóró istenmaradék, 
úgyhogy most ne zavarj: 
vulkanizálok.

Ebédig séta a kastély parkjában. A teg
nap esti tüskével szöszmötölök. A helyzet 
megoldása számomra egyszerű: az Előre
tolt Helyőrségben, a hiteles és profi lapban, 
nincs mit keresnie egy amatőr szerzőnek, 
mert csak rontaná a lap kikezdhetetlen 
hitelét és jó hírét. Ezt pedig nem szeret
ném  A nevemet le kell venni a lapról, így 
helyes. A probléma megoldhatatlan részét 
az Időre bízom  az Idő, mint problémame
goldó.

Négy hetyke legények a Golfban: a le
gidősebb vezet, dinamikusan és biztosan, 
tehát jól. A legfiatalabb arról beszél, hogy 
milyen sikert aratott leendő felesége csa
ládjánál, amikor tegnap este leánykérés 
alapos gyanújával beállított hozzájuk. A 
mellettem ü ő, aki nem ugyanaz, mint teg
nap hajnalban, alszik. A z  Árkoson és 
Szentgyörgyön történtekről szemérme
sen hallgatunk. Százhússzal belehajtunk 
e >y májusi záporba, víz van és sötét. Fel
ébred a mellettem ülő, a legfiatalabb arcá
ra a tetőablakon keresztül eső csepeg. 
Kiérünk a zápor alól, ki a fényre, ahol 
minden másképpen látszik. FIÁT-LUX.

Más j us 3.
N égy hetyke legények a Golfban; a le

gidősebb vezet, dinamikusan és biztosan, 
tehát jól. A legfiatalabb nősülésre készül, 
sok a mondanivalója, van amin szórakoz
ni; a mellettem ülő többnyire alszik, s ha 
néhány percre felrázza egy nagyobb gö
dör, akkor a nősülés előtt állót ugratja. 
Félúton leállunk egy pislantásnyi szünet
re. A. szomorúan mondja, hogy neki most 
nem megy, mert reggeli merevedése van. 
Megértőek vagyunk, várunk: férfiszolida
ritás.

Május 4.
A. remek előadása a posztmagyarról. 

Egyetlen része a szövegnek, amellyel vi
tatkoznék, az a metafizikai kérdések el
utasítására vonatkozó gondolat. Meta
fizikai kérdések nem attól vannak vagy 
nincsenek, hogy mi akarjuk azok létét 
vagy sem. Van egy olyan "szokásuk", 
hogy a legváratlanabb pillanatban rátalál
nak az előlük menekülőre. Olyankor pe
dig nincs kiút, valamilyen választ össze 
kell ácsolni.
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HELIKON

BOGDAN GHIU

Mindnyájan őt vigyáznák
Toti vor sä aibä grijä de ea

I
Hirtelen mindnyájan ót vigyáznák, 
ott tudnák távol, távoliként, 
maguk között.
Egyszerre megörült a város,
a haverok körben tanácskoznak,
nem nyerték meg ót, de nem akarják elveszíteni sem.
Fel akarják díszíteni életét,
s díszeknek érzik magukat.
— Ha elmegy, emlékét sem őrizzük meg!
Hadd ássa el a feledés 
azt, ki elmegy,
azt, kihez jöttünk, ha kedvünk tartotta, 
s akitől részegen távoztunk, nem bortól ittasan, 
nem cujkától, nem női ragyogástól!
Hol van most? Már el is ment, a csúszdán 
engedte le magát, ilyen az élet, olykor 
elferdül előttünk, s mi értjük, 
hibásan tán, de mindvégig szilárdan, 
percig sem habozva.
Elment, itt van, még nem érkezett meg, 
de jön, bátran kapaszkodik, 
kezével emel akadályt, 
beleakaszkodik, pardon, zihálásával, 
megcsúszik —  soha nem esik le! —, és mikor 
lebeg, biztos talajjá lesz, a legbiztosabbá, 
melyen nem kívánsz felállni, 
győztesen, hogy arcodat mutasd —  
úgy maradsz, elásva.
És arcod nem gyújt emlékeket, mint régen,
magával találkozik,
veled.
Itt van, én vigyázom őt.

II
Kapaszkodj, hogy a'kellő helyre ess majd.
Alacsonyan még, nem ott a föld, hová árnyékod hull, 
nem oda kell eljutnod.
És hiába vergődsz — életed 
egyenest a cél felé halad.
(Beszélj, metszd el mássalhangzóid,
most a ritmus: minden —  részletes és bonyolult,
de pontos —> el kell találnod
az utolsó lélegzetet, hiába tudsz táncolni,
utolér az út és hirtelen
megérkezel.)
Nem tudod, hol vagy.

H l
Vagy inkább: jól tudod.
(Tétovázol "."és "!"között.)
De szavaid már rég átszivárogtak 
bőrödön, valaki megkapta őket, 
valaki olvassa és ismétli őket, 
talán semmit sem ért,mert 
nem mondtál semmit — nem szádon, 
ajkaid, fogaid, nyelved közt jutott ki 
az a néhány szó — és mégis, ím, 
csak ők érkeztek meg!
Tudod, hol vagy, nagyon is jól tudod, 
de nem mered kinyitni szád.
A szó most ajkadon van, szétroncsolta 
fogaid, felszaggatta nyelved,

a szájad most: szavad.
Szó vagy, valaki téged olvas, 
nem ért semmit, megismétel.
Nagyon is jól tudod, hol vagy!

IV
Ritmusunk — mely részletes és bonyolult, de pontos —  
aggodalmat kelt.
A haverok most másként szólnak, 
s beijedtek — nem tudom, miért.
Oly szerelembe estek, amely nem az övék, 
m dy nem tartozik nekik semmivel, 
mely megrázza és felkavarja őket, és 
túlzottan felgyorsítja életük és lényeik (hirtelen 
meglátják életük: mintha föntről, egy tenyérben).
Ah, az élet nélkülünk táncol tova, és 
mi - semmi sem!
Mi történik? S hol? Gyerünk!
Tanácskozunk, küldöttséget menesztünk,
telefonálunk, figyelmeztetünk, kitartunk,
így tán kimenthetjük életünk
e létből, amely megfosztana
életünktől! Valaki ott éli
életét, valaki ott — ki nem lehet magányos! —
életet teremt, és ez az élet
elszívja az élőlények életét,
íme, mint a higany fut tova
módfelett vidáman, fürgén — végre!
Nem haltunk meg még, s az élet máris feltámadt.

V
Itt a pillanat, amikor összegyűl az élet, 
egybegyúl az utakról, az 
élőlényekből, nincsen halál, ám 
élethez húz az élet, szólítja magát, 
megugrik,
valaki beindította, éli életét,
sezaz  élet most magához gyújt minden életet.
Az élet összegyűl, nem satnyul el, 
folyékony réteggé lesz az élőlények közt, 
egyesek így egymáson lebegnek, 
míg mások visszahozhatatlan 
tűnnek el.
(A félelem kétségbeeséssé lett.)

VI
Most mindenki másokban lévő 
életét gondozza.

VII
És ez még nem minden. Majd folytatódik.
(A kapaszkodás megy tovább, a zuhanást még 
számítgatják, a közeledés lassan-lassan 
mássá változik.)
(A félelem szintén növekszik.)
Könnyű táncolnod, ha nem te szerezted 
a dallamot.
(Folytatása következik.)

BALÁZS IM RE JÓ ZSEF fo rd ítá sa
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HELIKON

LAKATOS MIHÁLY

A t r ó n ö r ö k ö s
( b e f e j e z d  r é s z )

1 6 . j e le n e t
Kisvárosi park, nyárvégi estén. (Ugyanaz, mint 

a 4. jelenetben.) A környék kihalt. A hídon egy lány 
jelenik meg, tétova léptekkel középre megy, majd 
rákönyököl a karfára. Néhány pillanat múlva a park 
irányából egy sötét, sapkás alak megy feléje. A lány 
szembefordul vele. Nézik egymást.

TÜNDE (hitetlenkedve): — Attila... Te vagy?
ATTILA (halványan elmosolyodik és lerántja a 

sapkát. A feje kopaszra nyírva.): — Nem ismersz
meg?

TÜNDE (hátralép): — Szentisten... Hogy né
zel ki...

ATTILA: — Nem öltem embert... Betörő 
sem vagyok, úgy hogy nyugodtan megölel
hetsz.

Tünde tétován feléje lép, majd megöleli.
TÜNDE: — Sokáig nem tudtunk semmit 

rólad. A szüleid azt hitték, nyaralni mentél Ist
vánnal. Csak én meg a bátyád tudtuk az igazat. 
Aztán egy nap telefonált valaki Bécsből az 
apádnak. Anyád rosszul lett.

ATTILA: — Igen... Mesélte... Nem tehetek 
róla.... Másképp is alakulhatott volna...

TÜNDE: — Nagy szerencse ezzel az am
nesztiával...

ATTILA (kesernyésen nevet): — Hát igen... de 
csak azért, mert nem volt hely már az újonnan 
érkezőknek... (A fejére mutat.) Látod? Ezt úgy 
hívják, hogy határfrizura. Most nagyon diva
tos.

TÜNDE: — Remélem, most már megnyu
godtál. Megpróbáltad, nem ment. Lehet, hogy 
jobb is így. (A fiú hallgatagon néz valahová mesz- 
sze..) Istvánról tudsz valamit?

ATTILA: — Nem sokat. Azóta egyszer tele
fonált haza, hogy dolgozik. És hogy jól van. Azt 
nem mondta meg, hogy hol lakik, mert fél, hogy 
a telefonokat lehallgatják. A szülei nekem tá
madtak, hogy miért vittem bele ilyen őrültség
be... Hogy én vagyok a hibás, mert István a 
maga fejétől soha nem vetemedik ilyesmire. 
Hát persze! Engem fognak el, engem tartanak a 
dutyiban két hónapig és én vagyok a hibás! 
István pedig ártatlanul éli a világát Pesten... 
szóval így. Ahelyett, hogy felfogott kézzel mon
danának köszönetét, hogy kivittem a fiukat eb
ből a szarból!

A közelben zajongó csoport tűnik fel, feléjük 
közelednek.

TÜNDE (aggódva tekinget a csoport felé): — 
Menjünk be a fák közé! Nem szeretek így éjsza
ka idegenekkel találkozni az utcán.

ATTILA (rákönyököl a karfára): — Csak nyu
gi. Ha nem féltem a határőröktől és a kutyáiktól, 
holmi részeg fajankóktól nem fogok betojni. 
(feléjük néz) Különben sem bántottunk senkit.

TÜNDE: — Ez igaz. (Mellé könyököl, de a 
szeme sarkából a közeledőket figyeli.)

ATTILA (az órájára pillant): — Most van vége 
a diszkónak. Nézd csak a folyót, az előbb egy 
hal dobta fel magát!

TÜNDE (éredeklődve): — Viccelsz?! Hol? 
Nem látok semmit.

A csoport melléjük ér. Amikor elhaladnának, az 
egyikük megtorpar..

GÜZÜ: — Hoppá, ez az én tündérem! (Tün
déhez) Hát te mit csinálsz itt ilyenkor?!

TÜNDE (megfordul, majd elpirul): — Güzü... 
(Attila is megfordul.)

GÜZÜ: — Igen, én vagyok. Hát ezért nem

találkozhattunk ma este? (Attila döbbenten néz a 
lányra.) Ki ez a börtöntöltelék, akivel itt lóf
rálsz?!

ATTILA: — Tartsd a szádat!
GÜZÜ (közelebb lép): — Micsoda?! Nicsak, a 

világjáró! Hát megint itt vagy? Már reményked
tem, hogy megdöglöttél!

ATTILA (higgadtan): — Ha én nem is, de te 
most közel állsz hozzá. (A másik három is közelebb 
jön, körbeveszik őket.)

GÜZÜ: — Pofázni mersz, te nyálas? Ha 
elmentél, maradtál volna ott. Az ilyenek nem 
közénk valók! Tünde, gyere, haza viszlek!

TÜNDE: — Nem... Most nem akarok haza
menni... Majd beszélünk máskor.

GÜZÜ: — Semmi máskor! (Elkapja a karját.) 
Csak nem hagylak itt ezzel a jómadárral! (elránt
ja, de Attila mellbe löki, s egy pillanatra hátratánto- 
rodik.) Szóval így, még hozzám is ütsz...

Rárontanak, dulakodnak Tündekétségbeesetten 
próbálja szétválasztani őket, de nem sikerül.

VALAKI: — Dobjuk a vízbe!
TÜNDE (sikítva): — Neeeü Engedjétek el... 

gazemberek! Segítség!! (Rángatja őket, de azok 
félrelökik, elkapják Attilát és átdobják a korláton.)

A csobbanástól egy pillanatra megszeppennek
GÜZÜ (észbe kap): — Futás, fiúk! Tünde, 

gyere! (Megragadja a zokogó lány kezét és magával 
vonszolja.)

1 7 . j e le n t
Ballagás. Iskolaudvar. Ünneplő tömeg. Az igaz

gató ünnepi beszédet tart!
IGAZGATÓ: — ....Most, hogy már felnőttek 

vagytok és kiléptek a nagybetűs Életbe, minden 
erőtökkel küzdenetek kell egy jobb sorsért, né
pünk megmaradásáért és felemelkedéséért. 
Napjainkban, a sorsdöntő decemberi fordulat 
után, a szabadság felelőssége fokozottabban 
nehezedik a vállainkra. Átéltük a nehéz időket 
és nem hátráltunk meg. Ezután sem fogunk! 
Erre tanítottak a nagyapáitok, a szüléitek, a 
tanáraitok és erre tanít a szülőföld! Itt kell bol
dogulnotok és nem máshol! Ahogy a költő 
mondja: "Itt élned-halnod kell..." Mostanság, 
hogy megnyíltak a határok, sok fiatal a kezébe 
veszi a vándorbotot, sokan cserben hagynak 
bennünket. Ezt ne tegyétek! Tudnotok kell, 
hogy minden egyes elmenő helye üresen ma
rad. Pótolhatatlanul. Minden egyes távozó ma
gyarral gyengül a népünk. A ti helyetek itt van, 
ahol az őseink éltek, küzdöttek és annyiszor 
lerázták a rabigát! A sírkövek alatt az ősök 
csontja porlad. A sírkő benneteket is kötelez. 
Csak a gyávák futamodnak meg! Aki mégis el 
akar menni, az menjen, mert ahogy egy másik 
költőnk mondotta: az nem közülünk való. Be
fejezésül, remélem, hogy ilyen nincs köztetekés 
sok-sok év múltán is nap mint nap köszönthet
jük egymást a város utcáin. Sok sikert az élet
ben!

Taps, ének, majd a tömeg megbolydul és minden
ki átadja a virágokat a ballagóknak. Attila (kopaszon) 
leül egy padra és a szülei meg a rokonok elhalmozzák 
virágokkal, egész koszorúkkal. A virágok lassan be
borítják a feje búbját is, mígafiú helyén egy hatalmas 
"virágkúp" keletkezik, mely egy kősírhoz hasonlít.

18. jelenet
Ballagási buli a háznál, kispolgári mulatság la

kodalmas rock-kai stb. Attila és Tünde hallgatagon 
ülnek egymás mellett,láthatóan nem érzik olyan jól 
maguk, mint a mulatozó rokonság. Egymáshoz is 
csak ritkán szólnak. Attila apja, kissé becsípoe, egy

pohár borral a kezében odamegy hozzájuk. Szabad 
kezével végigsimít Attila fején.

APA: — Hagyhatnád már, hogy kinőjön ez 
a haj! Úgy nézel ki, mint aki most került elő a 
cellából... (Nevet és a fiú vállára teszi a kezét. Tün
déhez.) Amikor megtudtam, hogy megszökött... 
és mástól kellett megtudjam, nem tőle....azt 
mondtam: agyonütöm, ha hazajön.... a mi famí
liánkból senki sem ment el....mi ilyen itthonülő 
fajták vagyunk.... de ez a kölyök nem tudom 
hová ütött... ő mindig változtatni akar vala
mit... már gyermekkorában is ilyen volt... nem 
tetszett neki, hogy a csirkék a földön szaladgál
nak... mire a nagyanyja észrevette, már a föld 
alá is tette őket.... csak úgy elásta... A tízből kettő 
élte túl... (Koccintásra emeli a poharát, a fiatalok 
kényszeredetten koccintanak vele, de nem isznak. Az 
apa iszik, majd folytatja.) Mindig mondtam neki, 
hogy tanuljon, de hiába... Mintha a falaknak 
beszéltem volna... Vagy azokat a hülye regénye
ket bújta, vagy tekeigett... Belőle már nem lesz 
tanárember, mint a nagyobbikből, de olyan 
ügyes a keze... Mondom én: jobban fog élni, 
mint a bátyja... (Átszól az asztal túlsó oldalára egy 
idős férfinak) Sanyi bácsi, jöjjön csak ide egy 
kicsit!

(Az öreg átverekedi magát a társaságon és leül 
velük szemben.) A z  előbb beszéltem Sanyi bácsi
val és azt mondta, hogy elintézi neked az állást 
a szervizben... Kitanulod az autószerelést és 
soha az életben nem leszel szegény ember! Igaz- 
e, Sanyi bácsi?^

SANYI BÁCSI (botladozó nyelvvel): — Az 
egyszer igaz! O...Olyan dolgod lesz, mint a kis
k irá lynak .... A zt ne...nekem  elhiheted! 
Pé...pénz, pálinka....amennyi....csak kell...

Valaki bekiált a konyhából: "Zoli bácsi, hol van 
a kenyérvágó kés?"

APA: — Na várjatok, jövök... (felhajtja a bo
rát, átöleli a két fiatalt) Szórakozzatok, erre még 
ráérünk... (elmegy)

Sanyi bácsi magába mélyedve iszik az asztal 
túlsó oldalán, Tünde kérdőn néz Attilára, de a fiú 
legyint. Majd feláll és int Tündének, hogy kövesse. 
Kimennek az udvarra.

TÜNDE:— Az apád egy kicsit ittas, de igaza 
van... Az autószerelés jó szakma.

ATTILA (türelmetlenül megfordul): — Tünde, 
mondanom kell valamit! Belőlem nem lesz Sa
nyi bácsi autószerelője!

TÜNDE: — Hanem?
ATTILA: — Más terveim vannak. El akarok 

menni.
TÜNDE (meglepetten): — Már megint? És 

hová?
ATTILA: — Pestre. Levelet írtam Istvánnak. 

Azt válaszolta, hogy neki már vannak barátai, 
ismerősei és tud munkahelyet szerezni.

TÜNDE: — De hát miért?! Nem azt ígérted, 
hogy csak egyszer próbálkozol és ha nem sike
rül...

ATTILA (közbevág): — De igen, azt mond
tam. De azóta változott a helyzet.

TÜNDE (haragosan): — Csak te nem változ
tál! Amit beveszel a fejedbe, attól nem tágítasz, 
ugye?

ATTILA: — Ne haragudj. Nem tudom, 
hogy magyarázzam. Úgy érzem, hogy el kell 
mennem. Nem maradhatok itt tovább. Ha most 
elmegyek Sanyi bácsihoz, akkor vége az egész
nek. Húsz év múlva én leszek Sanyi bácsi, min
denki sanyibácsija, aki egész álló nap bűzlik a 
pálinkától. Ezt akarod?

TÜNDE: — Nem. Nem ezt akarom. De el 
tudok képzelni más megoldást is.

ATTILA: — Nincs más megoldás. Apám azt 
mondta, hogy itthonülő fajták vagyunk. Egy
szer ennek is véget kell már vetni. Nem ülhe
tünk folyton a hegyeink mögött, néha azt is meg 
kell tudnunk, hogy mi folyik a hegyeken túl.

TÜNDE: — Nem értem, hogy mit akarsz,
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hogy miért nem jó neked az, ami mindenki 
másnak jó, de azt értem, hogy nekem már sem
mi szerepem nincs a terveidben!

ATTILA: (a két tenyerébe fogja a lány arcát): — 
Jaj, dehogynem, dehogynem. Erről nem beszél
tem, de ez mindennek az alapja. Hogy tudjam, 
hogy rád számíthatok. Hogy ha távol leszünk 
is egymástól, nem fordulsz el tőlem és bízol 
bennem. A terveim csak akkor érnek valamit, 
ha megvan ez a biztonságérzetem, ha tudom, 
hogy másik felől közben nem állok vesztésre.

TÜNDE: — Azt akarod, hogy várjak... De 
mire? ....Egyszer már vártalak és akkor bilincs
ben hoztak haza.

ATTILA: — Ez most más. Most csak ide 
megyek, a közeibe. Ha úgy lenne, mint valami
kor régen, akkor egyáltalán nem éreznéd ilyen 
tragédiának. Hiszen én akkor a fővárosba men
nék dolgozni, te meg itthon tanulnál, vidéken. 
És időközönként hazajárnék, máskor meg te 
jönnél hozzám. Próbáld így felfogni. Ez már 
másokkal is előfordult...

TÜNDE: — Tudod, hogy szól a román köz
mondás: "A ritkán látott szemeket hamar elfe
lejtik!"

ATTILA: — Hát persze. Ha a szerelem nem 
az igazi, akkor ez százszázalékban így van. 
Minden azon múlik, hogy igazán szeretsz-e 
vagy sem!

TÜNDE (lesüti a szemét): — Szeretlek...
ATTILA: — Én is. Hány éves vagy most?
TÜNDE: — Tizenhét.
ATTILA (lelkesen): — Tizenhét. Rendben! 

Két év múlva elveszlek feleségül! Jó?
TÜNDE (még mindig nem néz fel): — Jó...
ATTILA: — Előbb te jössz ki hozzám, majd 

mindketten hazajövünk. így jó lesz?
TÜNDE: — Azt hiszem...
Attila megöleli.
ATTILA (suttogva): — Megvársz?
TÜNDE (magához szorítja): — Meg...
Egy középkorú férfi jelenik meg az udvaron és 

amint megpillantja őket, nevetni kezd.
FÉRFI: — Hát ide bújtak el a galambocskák? 

Kisasszony, régóta keresem, hogy felkérjem egy 
táncra. Most éppen csárdás megy. (Pózolva Atti
la felé.) Fiatalember, megengedi?

ATTILA: — Hogyne, persze...
A férfi kézen fogja Tündét és bevezeti a házba. 

Táncolni kezdenek, a férfi egyre jobban belelendül, 
végül elengedi a lányt és egyedül figurázik. Tünde 
kissé esetlenül, bátortalanul lépeget.

FÉRFI (nevetve): — Mi az, nem megy?
TÜNDE (elpirul): — Nem a legjobban...
FÉRFI: — Pedig ezt minden magyar lány

nak tudni kell!
Megáll a pattogtatásban és a lassúbb változatot 

kezdik el, kettőt jobbra, kettőt balra. A csárdás ritmu
sára a kép lassan elhomályosul és átvált a vonatkere
kek zakatolásába.

19. jelenet
A vonat. (Tulajdonképpen az 5. jelenet folytatá

sa.) Attila kifelé néz az ablakon, kint már a házak 
látszanak. A szeme előtt hol Tünde jelenik meg lehaj
tott fejjel, hol az egyre növekvő virágsír, mely őt 
magát lassan beborítja. Egy kéz utolsóként koszorút 
helyez a virágkúp tetejére, rajta szalag: "Utolsó üd
vözlet keresztapádéból. "Avonat befut a Nyugatiba. 
Az utasok leszállnak. Attilát és Zoltánt István várja 
a peronon. Megölelik egymást.

ISTVÁN (Attilához): — Na végre, hogy újra 
látlak! Hogy vagytok, mi ez a sörte a fejeden?

ATTILÁ (mosolyogva): — Emlék.
ZOLTÁN (nevetve mutat a saját fejére): — Én 

már nem emlékszem semmire.
A román útitdrsuk halad el mellettük. Odakö

szön nekik.
FÉRFI: — Na, eu am plecat Toate cele bű

ne! (F: Na, én mentem, A legjobbakat!)

ZOLTÁN: — Muljumim. La fel. S-aveJi 
grijá cu croajii! (F: Köszönjük, viszont! Aztán 
legyen óvatos a horvátokkal!)

FÉRFI (nevetve fordul vissza): — Voi avea. 
N-aveJi grijS, mS descurc eu! (F: Jó. Ne aggód
jon, minden helyzetben feltalálom magam!)

ISTVÁN: — Ez meg kicsoda?
ATTILA: — Egy világvándor. Éppen Rómá

ba tart.
ISTVÁN (csóválja a fejét): — Gondolom, 

hogy díszparádéval várják az olaszok... Na de 
induljunk, mert még azt hiszik, hogy hajlékta
lanok vagyunk. (Elindulnak.) Zoli, veled mi a 
helyzet, te is maradsz?

ZOLTÁN: — Igen. Két napig. De egyébént 
isten őrizz!

ISTVÁN: — Dplgozol?
ZOLTÁN: — Á, dehogy. Egyetemre járok. 

Klassz évfolyamunk van, öröm velük együtt 
lenni. Csakhát most egy hét szabadságot vet
tem ki, hogy a kölyök ne ténferegjen egyedül a 
nagyvilágban.

ISTVÁN (Attilához): — Az öreged mit szólt 
a dologhoz?

ATTILA: — Hogy mit? El sem köszönt. Azt 
hiszem, magában kiátkozott a családból. De 
idővel csak megbékül a gondolattal.

ISTVÁN: — Á, persze... Azt hiszed, velem 
másképp volt? Az enyémek a múlt héten jártak 
nálam először. Akkor is csak azért, mert meg
nősültem.

ATTILA: — Megnősültél?! Nahát, nem jön, 
hogy higyjem! És ki az az agyalágyult, aki veled 
összeállt?

ISTVÁN: — Majd meglátjátok. Annyit el
árulhatok, hogy egy otthoni lány.

ZOLTÁN: — Es most hol laktok?
ISTVÁN: — Albérletben. A mellettünk levő 

szobákban pedig a háziak. De van külön bejá
ratunk az udvarról.

ZOLTÁN: — És nektek hány szobátok van?
ISTVÁN: — Hány szoba?! Öregem, te hol 

élsz? Örülök, hogy kaptunk egy helyet, ahol 
meghúzhatjuk magunkat... Egy-két év eltelik, 
aztán majd meglátjuk... (Attilához) Néhány hé
tig te is nálunk maradsz. Amíg lesz annyi pén
zed, hogy albérletet keress.

ATTILA: — írtad, hogy munkahelyet tud
nál szerezni...

ISTVÁN: — Nem csak írtam, szereztem is.
ZOLTÁN: — Te hol dolgozol?
ISTVÁN: — Ott, ahol Attila is fog. Egy por

celángyárban. Elég jól fizetnek. Nem mondom, 
hogy a legjobb hely, de egyelőre ez van. Na, itt 
is a busz. Szálljunk fel, jegy van nálam!

20. jelenet
István lakása, egy elég kis szoba. Éjfél van. Ist

ván a feleségével a nagyobb ágyon alszik, Attila egy 
plédbe csavarodva a másikon. Időnként álmos mocor- 
gás hallatszik, hol az egyik ágyról, hol a másikról. 
Hirtelen dörömbölés az ajtón.

EGY NŐI HANG: — Nyissák ki! (Újabb dö
römbölés.)

EGY FÉRFI HANG (rövid szünet után): — 
Nyissák ki azonnal!

István kikecmereg az ágyból, felgyújtja az éjjeli 
lámpát, majd kinyitja az ajtót. A küszöbön a háziné
ni áll meg a férje.

HÁZINÉNI: — Engedjen be!
ISTVÁN (zavartan): — Miért? Mi történt?!
FÉRFI: — Álljon félre az útból, be akarunk 

menni!
István félreáll, a háziak becsörtetnek. A férj egy- 

ból a villanykapcsolóhoz nyúl, a szobában teljes vi
lágosság lesz. A házinéni elszántan a kisebb ágyhoz 
megy és lerántja Attiláról a plédet. A fiú álmosan 
hunyorogva takarja el a szemét.

HÁZINÉNI: — Ez itt ki és mit keres a laká
somban?!

ISTVÁN: — Az unokatestvérem... Nem fo
gadhatok vendégeket? A lakbért kifizettem!

HÁZINÉNI: — Milyen vendég az, aki egy 
hónapja itt alszik?! A lakbér, amit kifizetett, az 
két személyre szól!

FÉRJ: — Úgyhogy, fiatalember, legyen szí
ves és hagyja el azonnal a házamat!

ISTVÁN: — Hová menjen ilyenkor, éjnek 
idején?! Reggel majd elmegy...

FÉRJ: — Nem reggel, most! Vagy mindhár
man szedhetik a sátonájukat! Ebből nem lesz itt 
vendégszállás bérmunkásoknak, megértette?! 
És azon is gondolkodni fogok, hogy a jövő hó
napra egyáltalán maradhatnak-e maguk is!

Attila lassan öltözködni kezd.
HÁZINÉNI (morgolódva): — így engedje be 

az ember ezeket a házába...
FÉRJ (türelmetlenül az órájára néz): — Igye

kezzen, fiatalember, mert hatra nekem is mun
kába kell mennem és aludni is szeretnék még 
ma éjjel!

Attila kifelé indul az ajtón, de a házinéni megál
lítja.

HÁZINÉNI: — A csomagját is vigye magá
val! Nem akarom még egyszer itt lábú!

Attila visszamegym vállára akasztja a táskáját és 
köszönés nélkül távozik.

FÉRJ (utána kiabál): — Azért köszönni meg
tanulhatott volna!... Legalább az az egy hónap 
alatt, amíg itt volt!

21. jelenet
Attila a buszmegállóban ácsorog, fázósan össze

fonja a karjait a mellén, táskája a pádon. Hideg, őszi 
éjszaka van. A környék teljesen kihalt, autó is ritkán 
halad el. Végül feltűnik az éjszakai járat. A fiú fel
kapja a táskáját, felszáll a buszra. Az teljesen üres.

ATTILA (a buszsofőrhöz): — Egy jegyet, le
gyen szíves!
> » > >  folytatás a 14., 15. oldalon

— HELIKON----------------------
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» ^ » / o Z y t o b í s  a 13. oldalról
BUSZSOFŐR:— Meddig utazik?
ATTILA: — Meddig megy?
BUSZSOFŐR: — A Határ útig.
ATTILA: —  A kkor odáig.

Hátramegy a legutolsó ülésre és hamarosan kó- 
kadni kezd. Arra ébred, hogy a sofőr a vállát rázogat-
ía-

BUSZSOFŐR: — Ébredjen, fiatalember! 
Megérkeztünk!

A fiú leszáll, majd visszafordul.
ATTILA: —  M ikor indul vissza?
BUSZSOFŐR: — Egy óra múlva.
ATTILA: — Köszönöm.
Leül egy közeli padra, a táskáját maga mellé teszi 

és lassan a mellére ejti a fejét. Motorzúgásra ébred. 
Felugrik és a buszhoz szalad. Nyújtja a pénzt a 
sofőrnek.

ATTILA: —  V égállom ásig.
BUSZSOFŐR (szánakozva végigméri): — 

Hagyja csak. Rendben vagyunk.
A fiú ismét hátramegy az utolsó ülésre. A végál

lomáson a sofőr már nem költi fel, csak akkor ébred 
meg, amikor a busz újból elindul. Megdörzsöli a 
szemeit, az órájára néz. Félúton előre megy és beszól 
a vezetőfülkébe.

ATTILA: — Itt leszállnék!
A sofőr fékez.
BUSZSOFŐR: — Van ahová menjen?
ATTILA (vörösen): — Igen. Köszönöm. (Le

száll.)
BUSZSOFŐR (utána szól): — Ha gondolja, 

maradhat velem! Fél hatig dolgozom...
ATTILA: — Nem, köszönöm. És kösz min

dent! Viszlát!
A sofőr bólint, majd indít. Attila végiggyalogol 

néhány utcán, majd a Porcelángyár élé ér. Ott meg
áll, töpreng egy ideig, majd határozottan bemegy a 
portára.

PORTÁS (meglepetten jön elő a szobájából): — 
Jó reggelt, öcsém, bár az még elég messze van. 
Elromlott az órád?

ATTILA: — Jó reggelt, Feri bácsi. Nem rom
lott el, csak nincs hol aludnom ma éjjel...

PORTÁS (meghökkenve): — Nincs hol alud
nod?! Hát az meg hogy lehet?

ATTILA (vállat von): — Kurom Istvánnál 
húztam meg eddig magam, de ma éjjel kirúgtak 
a háziak.

PORTÁS: — Szemét népség! Most mit csi
náljak veled?

ATTILA: — Gondoltam, az öltözőben alhat- 
nék még néhány órát...

PORTÁS: — Tudod, hogy az szabályellenes.
ATTILA (lehajtott fejjel): — Tudom.
PORTÁS (morgolódva): — Nektek is sok 

eszetek van, csak úgy kijönni ide a semmire... 
Na eredj! Aludj, ameddig még lehet, de reggel 
te légy az első, aki talpon van, nehogy nekem 
kiderüljön a dolog! Hadd higgyjék azt, hogy te 
jöttél elsőnek...

ATTILA: — Köszönöm, Feri bácsi. (Sietve 
elmegy.)

PORTÁS (maga elé): — Különben tényleg 
elsőként jött...

2 2 . j e l e n e t
Éjszakai bár. Szinte minden asztalnál ülnek. Az 

egyiknél idősebb, túlzottan kisminkelt hölgyek a 
szomszédos asztalnál sörözgető srácokat figyelik, 
időnként összesúgnak és nevetnek.

ISTVÁN (Attila felé emeli a söröskörsót, majd 
iszik): — Ez igen. Ilyen jó sört rég nem ittam.

ATTILA: — Csilla mit szólt, hogy ilyenkor 
elhívtalak?

ISTVÁN (nevet): — Semmit. Ha rólad van 
szó, nem szól semmit. Szimpatikus vagy neki.

ATTILA: — Pedig haragudhatna rám az éj
szakai jelenet óta, a házinénivel...

ISTVÁN : — Úgy an, az a vénasszony egy 
rosszindulatú némber. Meg aztán nem ez az 
első eset nekünk sem. Ha tudnád, hogy hány 
albérletet végigpróbáltunk.... Csoda, hogy bírja 
még idegekkel.

ATTILA — Erős lány. Szerencséd van vele...
ISTVÁN: — Ez igaz. De ne ereszd búnak a 

fejed. Előbb-utóbb neked is bejön valami.
ATTILA (iszik, majd megtörli a száját): — .... 

Nekem nem kell bejöjjön semmi. Hiszen tudod, 
hogy Tünde otthon van.

ISTVÁN: — Tünde?! Még tartjátok a kap
csolatot?

ATTILA: — Miért ne? Hiszen így beszéltük 
meg...

ISTVÁN: — De van már egy éve, hogy nem 
jártál otthon.

ATTILA: — Tudod, hogy nem lehetett. Csak 
a kenguru ugrálhat üres erszénnyel.

ISTVÁN (nevet): — Legalább írtál neki né
hány sort?

ATTILA (elgondolkozik): — Hát... Van an
nak már egy féléve...

ISTVÁN: — Öregem, te el vagy tévedve!

Hát azt hiszed, hogy a lányok ilyenek?! Hogy 
csak úgy évekig várnak rád, mint a királyfira és 
közben a kemencesutban kötögetnek?! Melyik 
világon élsz?!

ATTILA: — Tünde nem olyan fajta. Jól isme
rem. Ő biztos megvár.

ISTVÁN: — Ebben azért ne légy annyira 
biztos! Ahol van egy Tünde, ott egy Csongor is 
akad és a Csongor a legritkább esetben él ezer 
kilométerre Tündétől!

ATTILA: — Most bele akarsz rondítani a 
lelkivilágomba?

ISTVÁN (nevet): — Isten ments! De még 
mindig jobb, ha én teszem és nem más!

ATTILA: — Még nincs itt az ideje, hogy 
hazamenjek. Nem vagyok felkészülve rá. Tu
dod, milyenek az emberek... Azt mondanák, 
hogy ezért nincs értelme kóricálni a nagyvilág
ban... Hogy minden rendes ember otthon ma
rad és megélhetés után néz...

ISTVÁN: — Lehet, hogy nekik van igazuk, 
ki tudja? Mert tulajdonképpen mire is jutot
tunk?

ATTILA: — Akármire is jutottunk, már más 
emberek vagyunk. Sok mindenen átmentünk, 
tudjuk, hogy mi mit ér... Hogy mik a lehetősé
geink. _

ISTVÁN: — Lehet, hogy jobb lenne nem

tudni... De a fene se tud már eligazodni a dol-

E;okon, végtére is: semmi sem múlik el nyomta- 
anul, azért ezt-azt tényleg felszedtünk menet 

közben. Na mindegy, én nem akarok beleszólni 
a dolgaidba, mert dumálni sokat lehet, de min
denki úgy csinálja, ahogy jónak látja...

ATTILA: — Én így látom jónak. Legalábbis 
egyelőre...

ISTVÁN: — Milyen az új főbérlőd? 
ATTILA: — Rendes pasas. Mindent rám 

bízott. Hetekig felém se néz. Azt mondja: nem 
akar zavarni.

A hölgyek említett társaságából valaki feláll és 
kezében egy pohár itallal azasztalukhoz megy. Attila 
utolsó szavait még meghallotta.

NŐ (úgy negyvenöt-ötven körüli): — Bocs, én 
sem akarok zavarni. Leülhetek?

ATTILA (meglepetten): — Persze.... Valami 
baj van?

A nő elmosolyodik és ekkor látszik, hogy több 
foga hiányzik elölről. Egyébként a valamikori szép
ség még nyomokban fellelhető az arcán. Mély dekol- 
tázsú ruhája mélyebb bepillantást engedélyez, mint 
közönségesen elvárható volna, és telt mellei még jó 
fizikai állapotáról tanúskodnak.

NŐ: — Baj?... Itt ugyan sok minden van, 
csak baj nincs.

ATTILA: — Akkor segíthetünk valami
ben...?

NŐ (kacéran): — Igen... főleg te... Nem tán
colunk?

ISTVÁN: — Láthatja, hogy nem. Ülünk az 
asztalnál.

NŐ: — Én a haverodat kérdeztem... (gyön
géden Attilához) Mert ő olyan táncoslábúnak lát
szik...

ATTILA (elpirul): — Sajnos, én erre a zenére 
nem tudok táncolni. Én a heavy-metalért rajon
god

NŐ: — Na nem baj. De azért még beszélget
hetünk, nem?

ATI ILA (kényszeredetten): — ....Hát igen... 
ISTVÁN (szedelőzködni kezd): — Na, én me

gyek is.
ATTILA (kissé ijedten): — Hová mész? Nem 

vársz meg?
A nő felnevet, látszik, hogy élvezi a fiú zavarát.
ISTVÁN: — Ne haragudj, de tudod, hogy 

miként van... Csillánál sem jó túlfeszíteni a 
húrt. (kezet nyújt) Holnap találkozunk. Viszlát! 

ATTILA: — Szia!
ISTVÁN (visszanéz): — Ja, és a levelet ne 

felejtsd el.... Ha jót akarsz...
ATTILA: — Milyen levelet?!
István legyint és elmegy.
NŐ: — Na végre, galambocskám, hogy ket

tesben maradtunk. Jó fej a haverod, érti a dol
gát.

ATTILA: — Mire tetszik gondolni?
NŐ: — "Tetszik"?! Na jó, ezt most hagyjuk. 

Igaz, hogy egy akkora fiam van, mint te, de ő 
most kint van az osztrákoknál. És amikor itthon 
van, akkor sem magázódunk. Na, szia! (koccin
tásra emeli a poharát)

ATTILA (felemeli a söröskorsót, de visszahúz
za): —Ja, bocs. Sörrel nem szabad...

NŐ: — Miért nem? Az is csak alkohol. (Koc
cintanak, isznak.) Hanem van egy ötletem: ren
deljünk valami töményebbet is.

ATTILA: — Már nincs sok időm. Mennem 
kell, mert messzire lakom.

NŐ: — Ne izgulj, én viszont itt lakom a 
közelben. Egyedül. Ma éjszakára felmegyünk 
hozzám... Pincér, egy pillanatra, kérem szépen! 

PINCÉR: — Parancsolnak?
NŐ: — Két vodkát kísérővel.
A pincér elmegy, Attila a zsebébe nyúl.
NŐ (mosolyogva megfogja a karját): — Hagyd 

csak, ezt én fizetem!
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2 3 . j e le n e t
Pandház liftjében. Attila és a né, mindketten 

kissé mámorosán. A nó benyomja a lift gombját, 
majd magához húzza a fiút.

ATTILA (gyengén ellenkezve): — Nem kelle
ne...

NŐ: — Van idő, amíg a tizedikre ér... (simo
gatja a fiú haját)

Kiszállnak a liftből, a nó kinyitja az ajtót. Attila 
tétovázva áll a küszöbön.

NŐ: — Gyere csak, mire vársz?
Betuszkolja az ajtón, és belülről ráfordítja a kul

csot. Villanyt gyújt, majd bekapcsolja a gyengébb 
fényű falilámpát és a mennyezetit eloltja.

NŐ: — Ülj le, mindjárt jövök!
Amíg a nó a konyhában van, Attila óvatosan 

körülnéz. A berendezés dég kopottas, de azért tiszta
ság van és rend. A nó két pohár vörösborral tér vissza 
és az egyiket Attila kezébe nyomja. Isznak, közben a 
nó a fiút simogatja. Aztán kimegy. Attila ernyedten 
hever a kanapén. Nemsokára visszatér a nó, már csak 
mdltartó és bugyi van rajta. A fiú meglepetten nézi. 
A nó leül szorosan melléje és hátat fordít neki.

NÓ: — Ezt már neked kell kikapcsolnod! 
(mutat a melltartóra) (A fiú nem mozdul.) Na, mi 
lesz már?!

ATTILA (vonakodva): — Nem tudom, én 
még.

N ő  (anyáson mosolyog, még mindig ugyanab
ban a pózban): — Még nem csináltad, ugye?

ATTILA (szégyenlősen): — Nem...
NŐ: — Nem baj. Van időnk. Csak kezd már 

el...
A fiú óvatosan babrál a melltartó gombjával, 

végül sikerül kikapcsolnia. A melltartó lehull, Attila 
ismét nem mozdul. A nó ekkor hátranyúl és a kezdt 
a mellére húzza.

NŐ (szemét lehunyva): — így.— Ez jó... (Köz
ben 6 is a fiú combját simogatja, néha a lába közét is. 
Aztán hirtden megfordul és vetkóztetni kezdi. Ami
kor kész van, ráveti magát, Öleli, csókolja, Attila 
pedig belemegy a játékbaj

A nó hirtelen megáll és a saját bugyijára mutat.
NŐ: — És ezzel mi lesz?
Mindketten nevetni kezdenek és Attila lerángat

ja róla az alsónemút.

2 4 . j e le n t
Alig pirkad, amikor Attila megébred. Mindket

tőjükön takaró, a nó Attilát átölelve horkol. A fiú 
óvatosan lefejti magáról a nó karjait és öltözködni 
kezd. Már szinte készen van, amikor a nó felébred.

NŐ (álmosan dörzsöli a szemét): — Mit csi
nálsz?

ATTILA: — Most már megyek...
NŐ: — Ilyen korán? Még alig hajnalodik—
ATTILA: — Nem számít... Mennem kell, 

mert elkések a munkából...
NŐ (lehunyja a szemét): — Te tudod...De ne

hogy azt hidd, hogy elhittem... Most azért ro
hansz el, hogy valahol megigyál egy kávét, 
elszívj egy cigit és újból végiggondold az éjsza
kát... Aztán loholsz egyenest a haverodhoz, 
hogy eldicsekedj neki... Mind ilyenek vagytok...

ATTILA: — Nem dicsekszem... És igazat 
mondtam: dolgoznom kell.

NŐ: — Jól van, jól van, ne vitatkozz! Eredj!
ATTILA (tétován a nadrágja zsebébe nyúl): — 

Mivel tartozom?
NŐ (kinyitja a szemét és közömbösen néz rá): — 

Semmivel.... Illetve mégis! (összeráncolja a hom
lokát) Azt akarom, hogy gyere még vissza? Ki 
akarom kérdezni azt, amit ma éjszaka tanultál...

ATTILA (leejti a kezét és megpróbál mosolyog
ni): —Tó...

N Ó  (szigorúan): — Nem hogy "jó" (utánozza 
a fiú hangját), hanem eljössz! Megértetted?! Kü
lönben is van még pótolnivalód!

ATTILA (elkomolyodik): — Rendben, eljö
vök.

NŐ (a telefonra mutat): — Látod azt ott? írd 
fel a számát és hívj fel!

Attila készségesen felírja és elteszi a cdlit.
NŐ:— Aztán nehogy nekem kelljen megke

resselek! Minden hónap utolsó hetében foglalt 
vagyok. Olyankor itthon van a fiam. Ezenkívül 
bármikor jöhetsz!

ATTILA: — Értem.... És köszönöm... Szia! 
(kifele indul)

NŐ: — Szia! (kajánul)... Jó munkát! (A fejére 
húzza a takarót.)

25. jelenet
Attila zsebrevágott kezekkel, ráérősen sétál az 

utcákon. Körülötte hajnalodik, tompulnak a reklá
mok fényd. Mire a rakpartra ér, már napsütötte 
nyári reggel van. Leül egy padra és a mozdulatlan 
dunai hajókat bámulja. Rövidesen egy közeledő ha
jóra lesz figyelmes. Már messziről látszik, hogy ame
rikai lobogó van kitűzve rá. A hajó lassan elhalad 
előtte, és 6 dermedten nézi, mintha valami szokatlan 
dolog történne. Amikor már jól eltávolodott, a mell
védhez rohan és rajta keresztülhajolva bámul utána, 
ósz hajú férfi megy el a háta mögött és váratlanul 
megszólítja.

Löwith Egon szobrai

FÉRFI: — Ne haragudjon, fiatalember, nem 
tudná megmondani, hány óra?

ATTILA (Készségesen nézi a karóráját. Az óra 
fél kettőt mutat.):—  Nem. Sajnos ez is megállt 
valamikor az éjszaka.

FÉRFI (barátságosan nevet): Amióta nyugdí
jas vagyok, nem hordok magammal órát, így 
legalább nem látom, milyen gyorsan múlik az 
idő. Azt hiszem, így lassabban öregszem...

ATTILA (mosolyogva): — Ez is egy mód
szer... Lehet, hogy hatásos is.

FÉRFI: — Hát nem? Az időt is mi találtuk 
ki, az órát is. Úgy gondoltam, egy füst alatt 
megszabadulok mindkettőtől. Bár igaz, hogy 
későn kaptam észbe. Ha ez fiatal koromban 
eszembe jut, talán több hasznát veszem. így 
csak azt nyújtom meg, ami amúgyis rossz. No, 
köszönöm. Isten áldja!

Attila tűnődve néz utána, aztán az órájára pil
lan t. Egy hirtelen mozdulattal leoldja a karjáról, még 
egyszer megnézi, aztán nagy lendülettel a Dunába 
hajítja. Utána sem nézve, sietős léptekkel elhagyja a 
rakpartot. Az első utazási irodánál megáll, negnézi 
a kirakatot, majd bemegy. Az üvegfal mögött fiatal 
nők üldögélnek. Az egyikük megszólítja.

NŐ: — Parancsol, fiatalember?
ATTILA (az üveghez lép): — Ne haragudjon, 

csak azt szeretném megtudni, hogy mennyibe 
kerül egy repülőjegy New Yorkba!

N ő  — A retúrjegy ötvenezer.
ATTILA: — És csak oda?
NŐ: — Kb. harminc. Ha akarja, utána nézek 

pontosan.
ATTILA: — Nem, köszönöm, csak ennyit 

akartam. Viszlát!
Kijön az irodából és egy utcai árustól vásárol egy 

képeslapot. Gyorsan körmöl rá valamit, aztán bedob
ja a postaládába. Egy kirakatüveg dőtt megigazítja 
a haját, a ruházatát és elvegyül a tömegben.

26. jelenet
Várrom, aránylag épen maradt falakkal. A  távol- 

ból egy lovascsapat közeledik. Végül felismerni az 
élükön a herceget az 1. jelenetből. Már derék férfiú, 
bajusza van és kis szakáU az álián. A várromnál 
megállnak. A herceg leugrik a lováról, a katonáknak 
inti, hogy várjanak. Döbbenten szemléli a romokat, 
majd bemegy a vár udvarára. Bent magasra nőtt a 
fű, minden elhagyatott, sehol egy lélek. A herceg, 
mint aki ismerős a környéken, határozott léptékkel 
egy lépcsőhöz megy, mely a pincébe vezet. Az ajtó 
zárva van. Megdöngeti, hogy visszhangzik a kör
nyék, de semmi életjel. Ekkor halk motoszkálás hal
latszik belülről, lánccsörgés, és az ajtó résnyire 
kinyílik.

EGY HANG: — Ki az? Ellenség vagy jóba
rát?

HERCEG: — Jóbarát! Bújj elő! (Visszahátrál 
az udvarra, hogy ne ijessze el az idegent.

Egy ötvenév körüli férfi jelenik meg, torzonborz 
szakállal, elnyűtt ruhában, melyről látszik, hogy va
lamikor papi öltözékül szolgált. Fáradtan botorkál fel 
a lépcsőn.

HERCEG (elképedve): — Uramisten! Luria- 
no atya... Mi történt veled?

LUCIANO (fénytelen szemekkel): — Ki vagy? 
Nem ismerlek, idegen...

HERCEG: — Nem ismersz?! Hogy-hogy 
nem ismersz?! Hiszen én vagyok, a tanítvá
nyod!

LUCLANŐ — A tanítványok nem felejt
hetik el a mesterüket. A mester azonban elfelejt
heti a tanítványait.

HERCEG: — Igazad van. Bocsáss meg, a- 
tyám. Akkor emlékeztetnélek rá, hogy te voltál 
az, aki felnyitottad a szemem, aki megtanítottál 
arra, hogy lássam is, amit nézek, aki... aki meg
értetted velem, hogy Délre kell mennem ahhoz, 
hogy Északot megértsem és Keletre, hogy a 
Nyugat titkaira magyarázatot leljek.

LUCIANO (tűnődve): — Ilyet mondtam vol
na....? Ne haragudj, nem emlékszem rá...

HERCEG: — De atyám udvarára, ahol éve
kig éltél és atyámra, akinek a hívására érkeztél 
ebbe az országba csak emlékszel...?!

LUCIANO (fürkészőn): — Atyád udvarára? 
Ki vagy te tulajdonképpen?

HERCEG: — Az ő legkisebb fia. A világjáró.
LUCIANO (hitetlenkedve): — Valóban?! Te

te lennél a kis herceg?!
HERCEG: — Igen, a kis herceg.
LUCIANO: — Tele van bitorlókkal ez az 

ország... Mind a trónt követeli magának ilyen 
vagy olyan jogcímen, pénzzel, vagy erőszakkal. 
Miért hinnék éppen neked?

HERCEG: — Amit most mondani fogok, 
arról nem tudhatott más, mint atyám, én és 
legfeljebb te, aki a gyóntatója voltál. Atyám 
annak idején úgy döntött, hogy ráveszi az ud
vari tanácsot: érvénytelenítse az elsőszülött 
trónöröklési jogát és engem, a legkisebbet nyil
vánítson trónörökösnek.

LUCIANO (éltátja a . zaját): — Ez igaz... Va
lóban foigatott ilyesmit a fejében. De nem lett 
semmi belőle....

HERCEG: — Nem, mert nem egyeztem be- 
> » »  folytatás a 16. oldalon



HELIKON

» » >  folytatás a 15. oldalról
le. A te tanácsodat fogadtam meg, miszerint a 
Föld mindnyájunk háza és nem elégedhetünk 
meg egyetlen szobájának megismerésével. Szí
vemet és elmémet akkoriban a Nagy Egész tar
totta vonzalmában.

LUCIANO: — És most?
HERCEG: — Most már készen állok a rész 

birtokba vételére.
LUCIANO: — Úgy. (fáradtan leül egy kőre) És 

ha azt mondom, hogy tévedtem? Hogy távollé
tedben nemcsak a részed foszlott semmivé, de 
már jogod sincs visszakövetelni azt, amiről egy
szer lemondtál?!

HERCEG: — Erre nem válaszolhatok, amíg 
nem ismerem a tényeket...

LUCIANO: — Jó, akkor még tovább me
gyek és azt mondom, hogy mi ketten voltunk 
azok, akik az összeomlást előidézték: én az 
idealizmusommal és te a hozzá való hűséged
del. Én, aki felelőtlenül megidéztem a szellemet 
és te, aki az ő sugallatára nem hallgattál atyád 
intő szavára...

HERCEG: Engedd meg, Luciano, hogy. ké
telkedjem szavaid igazságában. Ha a felvilágo
su lt értelem  és a tudásszomj katasztrófát 
idézhetnek elő, akkor a világ rendjének őrei 
talán az ostobaság és a szellemi tunyaság?

LUCIANO: — Felvilágosult értelemről és 
tudásszomjról beszélsz. De hátha csak egysze
rűen kalandvágyról van szó?

HERCEG: — Ne becsüld le a kalandvágyat, 
atyám. Rettentő sokat köszönhet neki az embe
riség. A csecsemő sem tudja, mit akar, amikor 
először az anyja keblei felé kalimpál, ám szük
ség van erre az ösztönös mozdulatra, hogy az 
anyatejhez hozzájuthasson!

LUCIANO: — Jó, tegyük fel, hogy ezt így 
elfogadom. Tegyük fel, hogy mindkettőnknek 
igazunk volt, amikor fiatalos hévvel úgy dön
töttünk, ahogy döntöttünk és valóban a józan 
ész szavára hallgattunk! De ha nem így te
szünk, a birodalom valószínűleg még ma is áll, 
atyád talán békés öregkort ér meg és a bátyáidat 
nem összeesküvők fojtják meg álmukban, ha
nem havijáradékkal valamelyik vidéki kastély
ban élik szenvedélyek uralta léha életüket. Es 
történik mindez a te bölcs kormányzásod alatt, 
a főurak és a pómép legnagyobb megelégedé
sére. Ezt végiggondolva állíthatjuk-e még, hogy 
a mi szempontjaink voltak a magasabbrendű- 
ek, hogy a józan ész vagy legalábbis amit annak 
gondoltunk, irányítja a világ működését?!

HERCEG: — Szavaid elkeserítenek, atyám. 
Mert nincs szomorúbb dolog a világon, mint az 
önbizalmát vesztett értelem és nincs megalá- 
zóbb, mint amikor végül önmaga ellen fordul...

LUCIANO: — Sajnálom, fiam... Ezt is el 
kellett mondanom neked... És most mit akarsz 
tenni, miután mindenedet elvették?

HERCEG: — Csak azt vették el, ami sosem 
volt az enyém! j is  az pusztult el, ami megérett 
a pusztulásra! Új világ lesz itt, atyám, új és 
életképesebb! Velem tartasz?

LUCIANO (védekező mozdulattal): — Nem... 
Nem. Csak a terhedre lennék.

HERCEG: — Elveszítetted a hited?
LUCIANO: — Igen... Azt hittem... De most 

már tudom, hogy nem veszett el. Elköltözött, 
mint a férj hűtlen feleségétől. Más, méltóbb haj
lékba.

A herceg megöleli.
HERCEG: — Köszönöm, atyám. Isten ve

led!
Gyors léptekkel elhagyja a várromot, Luciano 

könnyes szemekkel néz utána. A herceg felül a lovára, 
és a csapat nagy robajjal elvágtat. Luciano a zajra 
ügyetlen igyekezettel a bejárathoz szalad, de már 
csak a lovasok keltette porfelhőt látja.

LUCIANO (mormogva): — Új világ... Hm, új 
világ... Legalábbis egyelőre...

OLÁH ISTVÁN
nulla kilométerkő
az idő már nem az ami volt nem az ami lesz 
halkan emelgeti hófehér szárnyait az idő 
ahol megáll ahogy megindul az a nulla

kilométerkő
egy mező közepén szakadékban

a havasokban havakban 
a lakásban a parkettlécek felszaggatott dombján 
bárhol bármi ennyi az egész

átváltoznak a zajok csak mi leszünk 
kik voltunk mik vagyunk 
címerétől megfosztott zászló 
a holnapi város zászló nélkül

legyünk szívesek maradjunk ott
ahova éppen megérkeztünk ahonnan el se
indultunk amit
nem láthatunk amibe
farkastejfoggal nem haraphatunk
amitől nincs hova
amiért nincs kora
sem ennek sem pedig másnak
a megmaradásnak az elmaradásnak

jobbágykék az ég jobbágykék a ház 
egy műhelyben ami becsapódott a földbe 
olykor klarinéton játszik valaki zsírpapír- 
szájmuzsikán kerékpár küllőin 
pengeti pengeti a néma a mész alatt 
sistereg a salétrom ha fellobban 
estére kész cirkusz artista
arkangyalok kötéltáncos angyalok vértjéről 
sárkányok forró fekete vére 
patakzik az udvar macskakövére 
van tűzijáték és van ami csak játék 
végül a játék halála a költözés 
kásahegy tövéből a futóhomok 
tarajára

a csitári hegyek alatt 
csitáját csitározza 
míg meg nem kérik 
addig csitárkodik

csitárít csitárott 
dicsérem fennen a halmot 
ékes nőstényi holmit 
mi lesz ha nem bolondít

ha valamit még el akarsz mondani
mondd gyorsan 

mert a prágai óratoronyban 
óránként csengettyúz a halál 
a dóm orgonáján fenn a várban 
ki játszik azt hiszem ismerem 
a párizsi metró labirintusában 
az hiszem 6 játszik ismerem 
és fönt a budai hegyekben 
a gellértet csontlisztté őrlő malomköveken 
a duna padmalyán mi csont 
homokkő és aranytól fekete márvány 
csuda egy szivárvány 
nagy keleti sámán

hogy vízre ültünk lecsordogáltunk orsováig 
olténián át váltott lovak vissza- 
visszavisznek egész éjszaka 
mint ki keresgél az ikonok 
vert ezüst és mégis bágyadt arany fényeinél 
hajnalban bukaresl kazamatái fölött 
az ortodox pópa így énekel a§a a fo s t  
s ö  fie  Doamne

kilépünk a bazilikából bolyongunk azon túl 
mint aleppóban júdeábán 
bizáncban a koldusok és az apostolok 
ravennában pénzt vernek képünkkel 
mi vagyunk a szárnyas aetemitas

a szárnyas gloria
a szárnyas victoria DACIA CAPTA

S c h w a r z e n e g g e r

terminátor

ó ezek a fenyők 6 ezek rámutatsz 
az egészen festői farakásra 
ó ez a borvíz ó ez a pohár töltőd 
szakadt címkéjű üvegből 
ó ezek a csillagok
a főhadnagy a százados az őrnagy vállán 
ezzel megismerted a szülőföldet 
ami lassan már csak ennyi nem több 
nemcsak a fatomyot a tájat is szétszedték 
és aztán elfelejtették összerakni 
ezt is el kell mondani sajnos 
ha posztómodem vagy egy kerékasztalon 
Svédországban ausztráljában

ott hagytuk el hogy kiáltozom 
és elhagytak még a kiáltás előtt 
mind kik megtörténtek a balladákban 
déva nagy falát tonnás szemfedőt 
az utolsó szerető sírására zártam

csak utána mentem a másik világba

Vida Géza szobra
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BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN

Csontok menetelése
(egy gyermek-ráolvasószöveg 
és annak esetleges környéke)

én n e k e d c s ő n  t f o g a  t
é n n e k e d c s ő n  t f o g
én n e K e d c s o n t f
é n e K e d o n t
é n e K e t
é K t

K

azt sem tudjuk előttünk visz-e az útjuk 
esetleg minket követ avagy halántékunk 

táján csöndben köröz miként 
v a d a k  

kerülik lovainkat
hogy hasába! hogy véknyába! 

ha már a szegy védett s az orrcimpa 
vicsorítdsnak túl messze 
azt sem tudjuk C sontút van-é egyáltalán 
vagy csupán a föld vonulna paták égboltja alatt 
s egy még föl nem fedezett (avagy: rég lejáratott) 

t e r m é s z e t i  t ö r v é n y  
értelmében EZ ugratná mint bütyköstengely 

ideges csontjainkat? 
különben tessék kipróbálni: egyszerű 
de jól beütemezett kalapácsütögetésre 
miként menetelnek s milyen istenien 
a csontízek a csontperecek a csontkötelékek

festett cipőkben jár ma a világ 
magam mégis lépni akarok

csak csattog idegem hiába hajt 
lépteim elzarándokolnak 

titkon hadd feledjem milyen a rajt 
s pázsitja hajdan-Marathonnak 

*

a d o k  én n e k e d  c s o n t  f o g a t  
a d o k  én  n e k e d  c s o n t  
a d o k  é n  n e k e d ! !

vonul az alakoskodő természeti törvény ellen 
vonul egy alakoskodő törvény ellen 
vonul természet szerint 
lecsiszolt kőtojások forgásával 
sűrűsödő vesekövek forgásával 
guruló fogak forgásában

kézbevesz ringat kivet a partra 
lobbanó széllel sebed takarja 
felültet bújtat majd falhoz állít 
kiveri fogaid a katonáit 
húsából épít pergamenvárat 
szél fúj az ellen magára várat 
éjszaka mikor a pinty is hallgat 
beléd költözik diadalnak 
szabadon álmodik — anyanyelven 
él mint minden: a halál ellen 
emeld fel ringasd havazott jég volt 
nem kímél semmilyen kölcsönvett égbolt 
a fagyot a telek csontodba hordják 
toborzót fúj az any any elvország

(egykori távfutó 
éneke bénaszékéhez)

hiába hajt a nógatás a rajt 
útra kényesek lábaim már 

csattog csupán idegem hiába hajt 
velőmben világ széke himbál

moccan a négy láb nyugat és kelet 
s a megkopott két égi sarok

jól beütemezett és messzemenően tudatos jelre
lehetőleg gumival burkolt kalapácsok célt nem tévesztő moccanatára
miként menetelnek s minő istentelenül
az idegtelenített csontszerelvények

a d t á l  v o l n a  v a s f o g a t  
Anyám!

(Kolozsvár-Budapest, 1989)

Hármasoltár
"Embernek szemit, háznak 
ablakát, hazának hírit deszkázzák..."

(Misztótfalusi)

Szüleim  emlékére

A
a tavasz ha van becstelen elinal 
és késve futnak be mindég a nyarak 
tengünk évszakok ütközői között 
akár ösztönök után — és röpülés előtt 
a madarak
akár a föld míg másik körre billen 
részek között akár a gongütés 
bekecs-szorítások és kalap-emelések között 
dohánymérgezetten örökös agyvérzésben 
elpörgött férfiálmok után 
pergamenarcú kábulatban 
a
megnevezhetetlen évszakban

a tél mert van el jövend bizonyára
madárléptekkel
akár az istenek
és látni fogunk
látni madarak röptét
tekintetünk a szabadságba fagyasztva

B
híreket hoznak 

érthetetlen érthetőt 
rézhuzalok és sánta szálkabetúk 

napóra 
tárcsáz

forog egy udvar
kút pörög zuhannak cseréptetők 
gyermekkorlovak patája rugdal 

HÍREKET 
hoznak

kőasztal-köszörú tárcsáz 
csorba borotvát fen a halál 
dagadt bokákkal topog két öreg 

HÁTHA
a hazányi családra valahol rátalál 

h 
í 
r 
e 
k 
e 
t

hoznak
pörögnek sorsok 

szakadt idegek seprűje porzik 
dekkung-vulkánok tárcsája villan 
megannyi légszomjas orrlik

ek 
r e 

í t
H  H  

k o
a z 

n
két öreg indul s nem néznek hátra 
néznek csöndholnapba örök holnaputdnba 

utánuk 
világ

szekere gübben 
rézdrótidegünkben

c
majd ha a te szemed is bedeszkdzzák 
s hunyorítasz csak mint az őzek 
puska-neszre fejük sem rázzák 
egyetlen pillantásba rejtőznek

majd ha kitikkad benned is az este 
s a csönd szálkája végtelenné 
duzzad akár az idő teste 
és szemed képeit felenné...

mint föld a gödröt a gödör földet 
mint gyom az udvart az udvar házát 
CSAK HUNYORÍTNAK: KILŐTT ŐZEK 
míg a szemedet bedeszkázzdk

(Kolozsvár, 1986)
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SZŐ CS ISTVÁN

Hogy nem szumírkodom?
Vannak letolások, am elyek 

nagyon jól jönnek az embernek, 
m ert alkalm at adnak a félénksé
günk és elfogódottságunk legyő
zésére. A nnak idején, az idők 
mélyén, m indnyájunk között a 
legeslegvonalasabb kritikus, egy 
bizonyos Kovács János, akit az 
iro d a lo m k e d v e lő k  csak  Pra- 
kovszki néven emlegettek, kemé
nyen megbírált, hogy irodalom- 
kritikáim at az apologetizmus, az 
ajnározás, a magasztalásosdi jel
lemzi, ez szerfölött ösztönzőleg 
hatott rám, m ert mások ugyanak
kor (és ezek voltak többen) nega- 
tivizmussal vádoltak.

Egyszer m eg Prága városá
ban egy ottani hölgy ugyancsak 
gúnyosan éreztette velem, hogy 
németnek — elég pecsovics va
gyok. Am erről majd kiadatlan 
ú tin ap ló im b an , m in d en ese tre  
hasznom ra volt a felesleges óva
toskodások kerülgetésében.

M inap egy cikkemben az et
ruszkokról szólván, megemlítet
tem, hogy az istenség neve náluk 
setenu (talán estenu) volt s hogy 
m indenesetre m ás források sze
rint pantheonjuk főalakját Tinia 
néven tiszteltje. Én e ten, tin szó
tagokat kapcsolatba hoztam  "Is
ten" szavunk ten elemével s egy 
bizonyos körülm ényes metafizi- 
kuskodó megjegyzésben utaltam 
arra, hogy esetleg a sátán szó má
sodik tagjával is szembetűnően 
összecseng, ugyanakkor az is, es 
szócskát szintén távoli célzások 
formájában a "van -ás", az igenlés 
indogerm án nyelvek es, is, est, iszt 
stb. szavakkal hoztam  kapcsolat
ba; m agát a ten szót pedig a "ten
ni" igével, pl. m in th a  "tenő", 
tevőt" (terem tőt) m ondanánk; 
bár m ás alkalommal "nagy" jelen
té sű n ek  is értelm eztem , m int 
egyes altáji nyelvekben.

Nos, kapok erre egy mérges 
megjegyzést: hogy-hogy nem tu
dom, hogy szumírul, (sumérul, 
a h o g y  v ita fe le m  m o n d ta  és 
ahogy m a ajánlják) dingir az "is
ten, isteni" jelentésű szó, hogy eb
ből jön tenger szavunk is, hiszen 
m ondjuk, hogy: az ég tengeré

ben, ami annál is meggondolan- 
dóbb, m ert a török nyelvekben a 
"tengri" eget jelent; hogy miután 
a szum írban olykor felcserélhető 
a kiolvasás során a szótagok sor
rendje, a ding-ir szóból jöhet az 
ürdüng, az "ördög" e red e tib b  
alakja, de m indenképpen való
színű, hogy a tündér szó például 
ebből jön, sorolja fel bírálom.

É rdekes m egjegyzések; az 
idők folyamán m ár sokakban fel
merültek. Üssük fel hát néhai jó 
Galgóczy Jánosnak főleg az Uj 
szumír szószedetét, am ely 1903- 
ban jelent meg, és sajnos magyar 
nyelven azóta sincs jobb.

Galgóczy a szum ír tin szó je
lentését egyszer "élet", majd "kó
borló"  je len té sb en  jegyzi ki, 
szum ír példaszövegeiből; nem 
csak szerin tem , hanem  sokak 
szerint is; ez magyarul, az élet bi
zonyos formáját jelölő tényész és 
teng, (vagyis vegetál) szavakkal 
van kapcsolatban; sőt a teng-nek 
az ide-oda mozgásra való utalás
sal még a "kóborlás"hoz is lehet 
köze! A szum írban ugyanannak 
a szónak gyakran vannak d-t, g-

k, vagy s-sz, esetleg sz-z hangos 
változatai, s ezek egyidejűleg él
nek a nyelvben, mint a magyar
ban is.

G algóczy szótárában a din 
szónak is élet jelentése van, s va
lóban ehhez kapcsolva tárgyalja 
le az összes dingirekét, azaz iste
neket. Hogy mit tesz a gir szó
rész, azt itt nem elemzi, viszont a 
gir szónak  rengeteg jelentését 
megadja: skorpió; tőr; éle, hegye 
valam inek; tövis; villám sugár; 
em elkedett; magas; magasztos; 
hal; szív; távol lenni; diadém; ko
rona; hatalom; öv; vihar; északi 
szélvész; láb; erő; hatalom; föld
szurok; hadsereg; út, ösvény. Eb
bő l a sok  jelen tésbő l esetleg  
kiválogathatjuk az erő szót és ak
kor a szum ír "isten" — életerő len
ne, amely nagyon tetszetős gon
dolatmenetekre adhat alkalmat; 
de nem tudom, hogy a szumírok 
is így értették-e? Egyébként Fal
kenstein szerint a ding irt — amit 
nemcsak "isten", hanem "isteni, 
égi, mennyei is" stb. jelentésben is 
használtak — dimer-nek ejtették 
ki — s viszonylag új német kézi
könyvecském ' , ugyancsak di
mer kiejtést jelöl; jelentését meg a 
latin factilius: "machhaltig" érte
lemmel magyarázza: a latinban 
ez csinált-at, mesterséges-t jelent 
(ebből jön a portugál feiliqo-n ke

resztül a Fétis szó is); m indeneset
re a "csinálás, tevés" jelentés kö
zelébe jutottunk megint. A dim 
szó ném et könyvecském szerint 
is "anfertigen, tun", tehát: csinál
ni, tenni.

Szerintem viszont isten sza
vunk ten eleme nem  a szum ír 
"dingir-dimer"-ből jön, hanem  az 
ősjelentésű ten — él, élő, éltető 
szóból vagy a tenni szótövéből.

Egyébként ha a szum ír gir 
szó, (illetve szórész) jelentéseit 
tanulmányozzuk, a vallásos reto
rika ősi fordulataira kapunk su
gallatokat benne: "az élet koro
nája, az élet útja" stb; vagy a hal, 
és szív: mint vallásos jelképek.

Ami az ürdüngöt, azaz az ör
dögöt illeti: — nem  tudom? Gal
góczy is idéz olyan adatot, ahol 
egy udug szó — démon, ördög je
lentésű, s ma m ár tudjuk, hogy 
ezt valószínűleg ödög-nek, eset
leg öldög-nek olvasták ki; az l-r 
hangcsere folytán m ár helyben is 
vagyunk; mindenesetre, úgy lát
szik, a dingir-dimer-hez nincs sok 
köze. Az írott adatok alapján úgy 
tűnik, az ördög és nem az ördöng 
a régebbi alak, hiába hat ez utób
bi oly avíttasan; bár m ár a Halotti 
Beszédben az urdung olvasható. 
A Káldi féle katolikus bibliafordí
tásában ördöngös helyett is ördö- 
gös áll.

Az a bizonyos Pirringer Mi
hály császári tanácsos és titkos- 
rendőrségi főnök, aki 1832-ban A 
magyar nyelv ágazatait írta (s aki 
ellen Horvát István annyit hada
kozott, mégis neki tulajdonítot
ták P irringer nem egy ö tletét, 
illetve m űve m ódszerét) m int 
ór(ző)ítögöt m agyarázza meg; mi
vel a dög amely talán a dag(ad) szó 
rokona, fenevadat is jelent, ku
tyát is; szerintem az angol dog 
ősének is elmenne (írtam m ár va
laha, hogy az én tudatom ban a 
hot dog — hó dög-öt jelent; mivel a 
dög szónak van pecsenye értelme 
is, lásd Móricznál.) Sokan az ör- 
szórészt a forgást jelentő ör-rel 
m agyarázzák, lásd ör-öl és őr
jöng, mivel az ördög megszállta 
ember ugyancsak őrjöng, forgo
lódik.

De ha már ördögnél és szumí- 
roknál tartunk, van a m agyar 
néphitnek, illetve a népmesének 
egy Durumó nevű örc :öge: ez meg 
m inden valószínűség szerint a

szum ír Daramah névből jön; ő Is
tár vőlegénye, Dumuzi, a szent 
fiú, aki mitológiai kalandjai so
rán szarvassá is változik; ennek a 
hiposztázisának a neve dar moh, 
azaz: "nagy szarvas" (szarvas- 
nagy)... É rd ek es le n n e  tu d n i, 
hogy került népmeséinkbe?

(Magyardécsében öt féle ör
dögöt ismernek: Plútó, Durumó, 
Kesztyű, Síp és R ivió— ez utóbbi 
rívó, vagyis sivító lehet, bár van 
Rigyió alakja is, talán Móra Fe
rencnél is, a Kesztyű név lehet n é 
petimológia is; de ezt most hagy
juk.) A szumír vallási fogalmak 
és a finnugor etnológiai képzetek 
közötti összefüggésekkel sokat 
foglalkozott dr. Varga Zsigmond 
A nyugatázsia i népek művelő
déstörténete c. művében. (1906)

Egyébként az édenkert, az 
"éden", egyesek elemzésében "az 
élet háza" volna szum írul; / É: 
ház, valószínűleg a héj, haj(lék) 
szavunkhoz van  köze;) de az 
edin, idin többnyire "mező, pusz
ta" jelentésben jön elő a szum ír
ban.

Ismételten m egkérdhetné va
laki, miért írok szum írt a ma el
terjedt sumér helyett? Ismételten 
azt felelhetem, egyrészt kegyelet
ből Galgóczyék iránt. M ásrészt a 
"sumér" olvasat is csak átmeneti, 
m e rt v a ló sz ín ű leg  söm érnek , 
szöm ém ek kell ejteni. Egy máoik 
szumír-1 je len tő  szó  (K iengar: 
földmíves) — kiejtése kém er. Ami 
azért izgalmas, mivel néhai sze
gény jó Baráth Tibor a "szumír" 
szóban a szem, szöm szót vallotta 
lenni, — viszont a kém szó eredeti 
jelentése ugancsak: szem! Lásd: 
kémlel. (Harm adik "szem" sza
vunk is m egvan a szumírban: Igi! 
vesd össze: igéz! És még: oculus, 
Auge stb.)

Az említett Kiengar-nak azon
ban szerintem, szemben mások
kal, nincs köze a hungar szóhoz; 
ez, illetve az ungur m ásképpen is 
értelmezhető "akár a szumírból 
is" de nem onogur alapon. Erre 
eteleg az ősz folyamán visszatér
hetünk, ha addig  élünk...

* Meiszner-Oberhuber: Die Ke
ilschrift, Berlin, 1967

Falkenstein: DAS SUME
RISCHE, Leiden, 1959
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Funderburk egy Amerikába kivándorolt zsidó család le
származottja, ő maga hívő baptista, s a hetvenes években 
Fulbright-ösztöndíjjal Romániában tanult. Kitűnően beszél ro
mánul, az egyik észak-karolinai egyetemen volt professzor, 
am ikor 1981-ben 37 éves korában kinevezték az Egyesült Ál
lamok bukaresti nagykövetének. Alig négy évig volt állomás
helyén, de ez alatt a viszonylag rövid idő alatt úgy átlátott 
Ceausescu rendszerén, m int csak kevesen a nyugati (és nem 
csak nyugati) világban.

Jelentések tömegével ostromolta a washingtoni külügym i
nisztériumot. Jelentette, hogy Romániában lábbal tiporják az 
emberi jogokat. (...) Románia egyre inkább függ gazdaságilag 
Brezsnyevéktől, és azokat a legm odernebb technológaiai 
gyártmányokat, amelyeket Amerikából a Szovjetunióba tilos, 
de Romániába szabad volt exportálni, Ceausescu átjátssza az 
oroszoknak. A nemzetközi fegyverkereskedelemnek egyik fő 
haszonélvezője Bukarest, amelyik a világban az ötödik helyen 
áll a fegyverüzérek sorában.

Funderburk jelentéseit a főnökei nem vették figyelembe.
(...)

David Funderburk válaszút elé került. Vagy hallgat és 
tovább szolgál egy általa hibásnak tartott külpolitikát, vagy 
lem ond az állásáról. Funderburk az utóbbit választotta. És 
nemcsak lemondott, hanem  — és ez volt a gesztusában a 
jóformán egyedülálló, a teljesen szokatlan és a legkevésbé 
diplom atikus — lem ondásának az okait az amerikai és a világ
közvélemény elé tárta. (...) — Én azt szeretném, hogy a State 
Departm ent következetesen valósítsa meg Reagan elnök ide
áljait az emberi jogok védelmében. Ezzel szemben a külügy
minisztérium ban egyes magas rangú tisztviselőknek érdekük 
fűződik ahhoz, hogy Románia úgy tűnjék fel, m int a szovjet 
tömb pártütője, amely engedékenységet érdemel az Egyesült 
Államok részéről. (...) A legmesszebbmenőkig védik Ceau^es- 
cut, és igyekeznek m entségeket találni számára, m ert állásuk, 
karrierjük függ attól, hogy beigazolódjék korábbi megítélésük 
Romániával kapcsolatban..."

Az akkor 41 éves David Funderburk a saját kezével törte 
ketté ragyogóan indult diplomata-pályafutását, odadobta a 
nagy kiváltságokkal járó nagyköveti állását, és visszament 
tanítani az észek-karolinai Campbell Egyetemre. (...) Funder- 
burknak az egész világsajtóban ismertetett nyilatkozata óta 
senki sem m ondhatta többé a nyugati (és nem csak a nyugati) 
világban, hogy nem tudja, mi történik Romániában. Hozzá kell 
tenni: 1985 júniusában Funderburk volt az, aki az amerikai 
kongresszus tudom ására hozta, hogy abból a 20 000 Bibliából, 
amelyet a protestáns egyházak világszövetsége az erdélyi ma
gyar reform átus egyháznak küldött, Ceausescuék vécépapírt 
csináltak, ő  volt az, aki figyelmeztette a Romániában készülő 
Billy Graham  baptisa prédikátort, milyen vallásüldözés folyik 
az országban. Hiába figyelmeztette: Billy Graham Bukarest
ben kijelentette, hogy a román hatalom  "teljes és valóságos", 
sőt, e bátor igehirdető m ég attól sem riadt vissza, hogy hely
színi megfigyeléseit ezzel toldja meg: "az ország vezetése a 
nemzetiségi kérdést teljesen megoldotta". (...)

M int m agyar, egyetlen dolgot jegyeznék meg, term é
szetesen magánvéleményként. Ütött az óra, hogy az erdélyi 
m agyarság — m inden agresszivitás nélkül, békében, de hatá
rozottan — kezébe vegye sorsának az intézését. Azt hiszem, 
hogy addig is, am íg az egyéni és kollektív jogok törvénybe 
iktatandó biztosítása és az autonómia kérdése napirendre nem 
kerül, az első helyen a m agyar nyelv és kultúra védelme, ezen 
belül pedig a m agyar nyelvű oktatás áll, az óvodáktól az 
általános iskolákon és a középiskolákon át a felsőfokú intéz
ményekig. És ha a Bolyai Egyetem (...) újjászületik, akkor szép 
és megérdem elt cselekedet volna részéről, ha ez a magyar 
egyetem — gyorsan, mielőtt más egyetemek megelőznék — 
David Funderburk professzort díszdoktori címmel tisztelné 
meg.

(Magyar Nemzet, 1990. január 6.)

Részletek MÉRAY TIBOR: Falra borsó című 1989-1996 közötti 
írásokat tartalmazó kötetéből. (Argumentum és Bethlen Kiadó, 
Budapest, 1997.) .

—

PARAMUZIKOLÓG1A 32.
A dam aszkuszi pillanat...

Gyakran hivatkozunk az élet
ben, a művészetben a dam aszku
szi ú tra . Pál apostol m egtéré
sének történetére utalunk vele. A 
nagy, váratlan, fényességes meg
téréseket, életútváltásokat jelez
zük, amikor rá hivatkozunk. És a 
híres esem énysorán belül is a 
megvakító fényességű pillanatot 
szoktuk, kim ondatlanul is, újra 
meg újra megidézni. M indnyájan 
egyszer — akarva-akaratlanul — 
vég igm együnk  a m agunk  da
maszkuszi útján, és átéljük a meg
v a k ító  fé n y e ssé g  lé n y ü n k e t  
betöltő TELJESÉGET is. A m ű
vész csak a maga damaszkuszi 
útján válik azzá, am ivé lennie 
rendeltetett.

A zene világából nagyszerű 
történeteket őrizünk a sokféle, ér
dekes dam aszkuszi útjárásról.

Beethoven dam aszkuszi útja a 
leghasonlatosabb Pál apostolé
hoz. Az Eroica szimfónia írásakor 
lép Beethoven e fantasztikus útra 
és a megvüágosodásért nagy árat 
is "fizet”; külső hallása elveszté
sét, lassú elsorvadását adja cseré
be megigazulásáért. Szinte vakon 
keresi az utat az eroica-zene m eg
teremtéséhez. Modulácók tucat
jait írja meg, míg megtalálja a vég
legest, a zenébe beépíthetők A las
sú tétel gyászinduló-témájához is 
rengeteg változatot ír. Az első ép
pen csak jelzi a zenei szándékot. 
A többiek szin te hangonkként 
"közelítenek" a végső formához. 
Az eredmény zenei kinyilatkoz
tatás. Ami utána jön, az már az 
igazi Beethoven. M inden újabb 
remeklése az ötödik, a hetedik, a 
kilencedik szimfónia szinte újrajárja 
a jólismert utat: ismét találkozni akar 
a vakító fényességgel. Már ezekből a 
művekből is sejteni lehetett volna, 
hogy Beethoven megkeresi magának 
a MÁSODIK damaszkuszi utat is. 
Utolsó vonósnégyesei már erről a 
megtett útról adnak hírt. Tizennégy 
évi szünet után 1824-ben Beethoven 
elindítja az életművét lezáró különös 
művek sorát. Különösek, mert szinte 
mindenben eltérnek attól, amit Beet
hoven addigi zenéjében megszokhat-
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tunk. Egyszerűen romantikus úttö
rőnek nevezzük Beethovent e művei
nek tükrében. Pedig sokkal többről 
van szó. Nem stílust újított, hanem 
egy új világot teremtett zenéjében, 
zenéjével. A z op. 130-as, B-dúr vo
nósnégyes Cavatina  té te lé rő l 
m ondta Beethoven: "Még soha 
nem  tett rám  a m uzsikám  ilyen 
benyom ást, ha csak felidézem  
m agam ban ezt a darabot, köny- 
nyezni kezdek..." És m ég valami; 
ez az egyetlen beethoveni zenei 
tétel, amelyben a szerző utasítása 
az első hegedű szólamához: "bek
lemmt", azaz "megilletődötten".

Mozart is végigjárta a maga 
d am asz k u sz i ú tja it. Ebből az 
egyik leghatározottaban körvo
nalazódott ú t az a hat vonósné
gyes, amelyet Haydnnak ajánlott. 
Áz ajánlás szavai is sokatmondó- 
ak. Idézzünk belőle egy kis rész
letet: "Te híres Ember, legked
vesebb Barátom — íme az én hat 
fiam. ő k , igaz, hosszú és fáradt
ságos m unka gyümölcsei, mégis, 
reménységem... (miszerint ennek 
legalább részben jutalmát látom 
majd) azzal biztat, hogy egy na
pon majd vigaszomra lesznek..." 
A hat haydni M ozart-vonós /lé
gyes, hat stációja a mozarti da
maszkuszi útnak. De a dam asz
kuszi pillanat az a huszonkét ütem
re terjedő adagio, amely megelőzi 
a hatodik vonósnégyes első tétele 
C-dúr főrészének a kezdetét. Töb
ben akarták  k ijav ítan i M ozart 
disszonanciáit. Á m últ század hí
res teoretikusa, Francois Joseph 
Fétis szinte nem  akart hinni a fü
lének, amikor meghallotta a 22 
ütem  disszonanciáit.

Bartók "váltása" a harm adik 
és a negyedik vonósnégyes kö
zö tt m en t végbe... ELŐSZÖR. 
Majd néhány évvel később, Ame
rikában, a hegedű szóló-szonátá
val. Bartók halála u tán  sokan 
"elmarasztalták", sőt következet
lenségnek érezték ezt az utolsó 
’leegyszerűsödését". Pedig maga 
Bartók írta le csodálatosan a Can
tata profaná-ban az "átváltozás" fe
le jth e te tlen  m eg ig az u lá sán ak  
pillanatait.

A dam aszkuszi ú t az örök 
kozmikus hídon át vezet egyik 
vüágból a másikba. Ott, a hídon 
történik m eg a csoda. Azt a pilla
natot, am ikor a csoda felfénylik 
és vakítóan besugározza erejével 
azt, aki átéli ama pillanatot nem 
lehet csak katarzisnak nevezni. 
N em csak  m eg tisz tu lásró l van 
szó, hanem  TELJES MEGÚJU
LÁSRÓL: CSODÁRÓL. A d a
m aszk u sz i p illa n a tb an  új, az 
előzőtől független lény költözik 
belénk.

TERÉNY I EDE
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M egjelent a Látó 7. száma, amelyben 

verset o lvashatunk  Ferenczes Istvántól, 
Gál Éva Emesétől és Szász Jánostól. Francia 
költőktől — René Guy Cadou, Jean Jacques 
Celly, Philippe Chabaneix, Guy Chambel- 
land, Georges Chataire, Eugene Guillevic, 
Jean-Luc M oreau, Raymond Queneau, Je
an Rousselot, Saint-John Perse — Tóth Ist
ván  fordít. N aplójegyzetet, prózai írást, 
P anek  Zoltán (Jelmondat), Papp  Sándor 
Zsigm ond (Beethoven út kilenc) és Tóth Má-

E hdodx var  .

ria (Kutyák tele) ad közre. A Fórumban Se
lyem Zsuzsa A z és angyala című tanul
mánya. A Dokumentumban Méliusz József 
levelesládájából válogat Szász János. A 
Szemlében Demény Péter Egy pohár vigyor, 
Palkó Mária Illúziók labirintusa, Joikits M e
linda Mene tekel ufarszin, Luffy Kati "Igazi 
szép békebeli történet" és Vallasek Júlia 
Üszökköltészet cím ű recenziója. Postaláda: 
Lászlóffy Csaba Kapard meg a kultúrát avagy 
a befogadás etikája. A szám képzőművésze 
Major Gizella.

A  Kriterion Könyvkiadó új kötetei: F. Ha- 
lay Hajnal — Szentimrei Judit Torockói var- 
rottasok; B ibp Is tv á n  A kelet-európai 
kisállamok nyomorúsága; B. Kovács András 
Szabályos kivétel. A  romániai magyar oktatás
ügy regénye; Fehér volt a világ. Nagy Albert 
élete és kora. Szerkesztette Kántor Lajos.

Júliusban Szent Mihály üzenete címen 
megjelent a katolikus főegyházmegyei zsi
nati fórum első száma, amelyet a kolozsvá
ri p léb án ia  a ján d ék ak én t kap  kézhez 
olvasótábora m inden m ásodik hónapban.

A  Holmi 7. száma Rába György, Lász
lóffy Aladár, Lázáry René Sándor verseit, 
valamint Horváth János és Schöpflin Ala
dár levelezését közli.

Bé)fcés Megye önkormányzata, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város önkormányzata és a József 
Attila Alapítvány támogatásával jelent meg 
a Bárka első száma. Főszerkesztő Kántor 
Zsolt. Felelős kiadó Am brus Zoltán. A lapot 
alapította Cs. Tóth János. Alapító m űvé
szeti vezető Petőcz Károly. A szerkesztőség 
tagjai: Am brus Zoltán, Cs. Tóth János, Elek 
Tibor, Grecsó Krisztián, Kántor Zsolt, Köte
les Lajos. Kiadja a Békés Megyei Könyvtár és 
a Tevan Kiadó.

M egjelent az Erdélyi Magyarság 30. szá
ma. A tartalomból: Lipcsey Ildikó A ma
gyarságnak kijár a történelmi igazságtétel; 
Király Károly Utóhang a Román — Magyar 
Alapszerződéshez; Patrubány Miklós Elkob
zott közösségi és egyházi vagyonok Erdélyben; 
Fodor Sándor Cinizmus; Sombori (Sala
mon) Sándor Kisebbségből többségbe; Finta 
Ella ímé, szegeletkövet teszek Sionban.

A  Magyarok Világlapja 2. számában ol
vasható egyebek mellett Horváth Andor 
Egyetem kerestetik című írása.

A z  Új Horizont 2. számában Bertha Zol
tán Benne lüktet magyarságunk. Szilágyi Do
mokosról című tanulmánya.

-MI

Búcsú
Juhász Gyula versének két sorát idézzük a 

vízszintes 1. és a függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: Y, A, K, A). 16. Ady Endre-vers 
dme. 17. Kocsonyaszerű édesség, névelő
vel. 18. Az Avas hegység térségéből való. 
19. Redőny. 21. Lantán vegyjele. 22. Rész
let a kabaréból! 23. Hogyan? — oroszul. 
25. Hevesség, düh. 28. Éter és alkohol gyö
ke. 30. Közlekedési pályák. 32. Vízzel kí
nál. 33. Magatok. 34. Keretfűrészek. 36. 
Frensh..., angolkürt angol neve. 37. Csen. 
38. Fordított kétjegyű mássalhangzó. 39. 
Királyi szék. 40. Főleg humoros írásairól 
ismert neves írónk névbetűi. 41. Aktát hi
vatalosan bejegyző. 44. Felvigyázó. 45. 
Dyen rózsa is van. 47. Az elektromos áram 
erősségének mértékegysége. 48. Szultán- 
ság az Arab-félszigeten. 51. U.S.A. szövet
ségi állam . 54. Felszín i form a. 55. 
Feleségek háza. 57. A megjegyzés ilyen 
néha. 58. Hangtalanul esik. 60. Ilyen ve- 
gyületek a benzolszármazékok. 62 Aigon 
vegyjele. 63. Köszöntési forma. 65. Szé
kelyudvarhelyi újság névbetűi. 66. Angol 
férfinév. 67. Német gyermek. 69. Erszé
nyes állat, névelővel. 71. Kicsinyítő képző.
72. Satunak kettő, tokmánynak három 
van. 73. ...Pumnul (1818 — 66). 74. ...-fán, 
fordítva. 75. Edényeket tisztít (zárt betű 
M). 77. Német műholdas adó. 79. Osztrák, 
norvég és luxemburgi kocsik nemzetközi 
betűjele. 80. Mennybolt. 82. Befejezetlen 
rakpart. 84. Harmadkori kovadarab. 87. A  
revizor írója. 90. Bűncselekmények foglal

kozásszerű elkövetése. 92. Két szó: érzék
szerv; nem érdes.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második so
ra (zárt betűk: S, I, B, B). 2  A Szahara is ez. 
3. Öt vegyértékű alkohol. 4. Méhlakás. 5. 
Zuhan. 6. Gáli Sándor. 7. Kanadai város. 8. 
Kálium és nobélium vegyjele. 9. Csorog. 
10. Nemesgáz. 11. N.G. 12 Toldalék, a -ve 
párja. 13. Tanít. 14. Üres ler! 15. ...-utó, 
Juhász Gyula-vers. 20. Viskó (zárt betű P).
24. Történelmi nevezetességű cirkáló. 26. 
Gyümölcs. 27. Dűlő. 29. Altató egynemű 
hangzói. 31. Antal Klára. 33. Vallásos tisz
teletben részesített tárgy vagy állat a ter
mészeti népeknél. 35. Énergia. 36. így is 
nevezik a magas hegyet. 37.... kőhöz két 
hétre szokott megtörténni az, ami tulaj
donképpen sohasem történik meg (zárt 
betű S). 40. Dicsőségjelkép. 42 Támadó 
páratlan hangzói. 43. Ez a szék megyei 
újság (zárt betű H). 45. Ragad. 46.1.M. 49. 
Berde..., írónő. 50. Tagadószó. 52 Alá. 53. 
Izgalmas filmsorozat volt. 56. Ilyen kifli is 
van. 59. ... és dac, Ady Endre verse. 61. 
Ruhásszekrény régi, népies neve. 63. Ha
lálos mérgű ízeltlábú forró égövi állat. 64. 
Fordított járom. 65. Radioaktív érc. 68. 
Nitrogén és ezüst vegyjele. 69. Nagyszent- 
miklósi kocsijel. 70. Hatalommal kapcso
latos. 72. Arcodat ütlegeli. 73. Az eset 
szemlélője. 76. A 13 vértanú városa. 78. 
Papírra vet. 81. Caragiale-úrfi. 83. Hangta
lanul kódoló. 85. Mozsár-elem. 86. Tas be
tűi. 88. G.S. 89. Lásd a vízsz. 21. sort! 90. 
Helyhatározói rag. 91. Teleorman megyei 
kocsijel.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 16. számában közölt, Be szép volt d m ű  
rejtvény megfejtése: Szinte szálltam már, pillangósán. / 
Súlytalan, kamasz-boldogan. /Mézcsepp villant a mosolyom
ban, / miként a napfény, fölttalan.
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