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tehetném hozzá a pontosság ked
véért. Ugye tetszik emlékezni az 
anekdotára, mikor a nagy német 
muzsikus fojtott udvariassággal 
és iróniával már csak egyetlen ér
vet talált a hivatalnok packázása 
ellen: 'Tessék mondani, ki is volt 
az államtitkár Mozart idején?..." 
Épp a komissziót várom, felmé
rik a lakásokat, az én padlásom is 
sorrakerül s még ez a száműzeté
st csigahéj se elég szerény, hogy 
aggodalom nélkül nézhessek a 
rutin- találkozás elébe. Mint min
den elébe az elmúlt hatvan év
ben, amikor a keresztnevem he
lyesírásától kezdve, mindenbe 
beleakadtak, s csakis az én hátrá
nyomra akartak eldönteni min
dent. Bármit. Ez a személyes sor
som több mint húszmilliószoros, 
de most egyedül kell átélnem, 
mint egy influenzát vagy vakbél
műtétet. Egzisztenciális élmény. 
Ezért igyekszem valamennyiünk 
nevében figyelni, reagálni. Sor
ban jönnek a húsvétok, és kis pró
bapassiókon keresztre feszítge- 
tik-feszegetik a barátság eszmé
jét, a megbékélés gondolatát, az 
egyetem ügyét, a két- vagy több

nyelvű feliratok elvét. Csodálom, 
hogy egy ilyen nemzeti önérzet 
égisze alatt egyáltalán beleme
hetnek a 3,14-es Pi-érték általá
nos használatába és itt szintén 
9,81 a gyorsulás koefidense. Lé
vén ez egy egészen különleges 
rezervátum a a világegyetemnek. 
Annyira különleges, hogy nem is 
értem: miért ő akar Euro-Atlanti 
csatlakozást s nem  csatolja magá
hoz Euro-Atlantiszt. Mégis jó ta
vasz ez. Jobb tavasz. Nem a sok 
bal-tavaszhoz mérem, hanem ah
hoz, hogy drágább, nekünk, m int 
az eddig iek  bárm elyike. Igen. 
Hogy drágább az világos. Hogy 
jobb, arról el kell töprengeni, ha
csak nem  járunk ettől is úgy, mint 
valam i áriázó Bánk bán, hogy 
m íg itt(ott) töprenkedünk, ha
zánk borítja szemfödél s elvész 
becsületünk. De csak semmi ro
m antika! Szentmarjai d trom os 
vízzel csillapítgatta m agát, én 
cikket írok az ominózus regge
len. Igen, m ár hallom is a lépcsőn 
közeledő lépteket. Te jó ég, há
nyán is jönnek? jön a kozák a 
dzsidával s én a kukoricásban 
versifikálok. Ennek még Petőfi is 
» > »  fo lytastds a 4. oldalon Comeliu Baba: Harlekin

EGYED EMESE 
Szövetség
A nőké a szó, a hallgatás pedig 
a férfiaké.

A  panasz, a kérlelés, a kérdés, 
a faggatás, a nyaggatás, a terv; 
a vágy mondatfoszlányai,

a magány tagolása, 
a megértés makacs próbálgatása, 
a vallomásé, a naplóírásé, 
a versmondásé, hangos zokogásé: 
kislányoké a szó, a kamasz fruskák, 
lágyuló bőrű asszonyok hatalma: 
semmire sem jó örök diadalma, 
és övék legtöbb elhallgattatás 
a köznapokban, vak mindennapokban,

az események másnapjain, és

a hallgatás a mély zengés mögött, 
a bölcs vagy nyers eró fala mögött, 
apák és néma szeretők árnyában, 
vakon választott évek pitvarában, 
a vers előtti és mesék utáni, 
ima nélküli vagy árva-világi 
szótalan kapcsolatok idején.

Teremtetésünk örök idején, 
elődeinkben és gyermekeinkben, 
balul kezdett közeledéseinkben 
kiosztatott, rosszul megélt tudásunk: 
vizek melege, parti köveké.

Hát nőké a csalás, az ámítás!
Nőké a szó, a hallgatás pedig 
a férfiaké.
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A millennium Kolozsvárt
1996-ban lezajlottak a millecentenárium he

lyi és országos eseményei. Egyesek emlékeze
tesebbek maradnak, mások megrekedtek a 
honfoglalás eseményeinek, jelentőségének töb- 
bé-kevésbé tudományos felidézésén. Alig szü
lettek m aradandó  alkotások. Emlékpark, 
egy-két tucat elültetett fa, néhány kopjafa, s 
nagyon kevés emléktábla ad majd hírt az utó
doknak, hogy ünnepeltünk. Az eredeti sokkal 
pompásabb terveknek-elképzeléseknek gátat 
vetett a magyarországi gazdasági-politikai 
helyzet, illetve a határokon túli uralkodó nem
zetek gyanakvása, tiltakozása. Az ünneplések 
között rendszerint az 1100 évvel ezelőtti hon
foglalás lebegett szemünk előtt, s csak esetlege
sen történt utalás arra, hogy egyben cen
tenáriumot is ülünk; a millennium megünnep
lésének századik évfordulóját.

És ha a millecentenárium szétesőre, a terve
zettnél is szürkébbre sikerült, a millennium ma
ga volt a fény, a pompa, egy addig gyarmatinak 
vélt ország európai belépője. A szabadságharc 
vérbefojtása és az azt követő önkényuralom 
után az 1867-es kiegyezés meghozta Magyaror
szág belpolitikai függetlenségét. De közel há
rom évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 
hatalmi szervek, a helyi kormányzat a polgári 
államrend elvárásainak megfelelően működje
nek, hogy Magyarország mint az európai ke
resztény m űveltség egyik bástyája bem u
tatkozzék a maga ezeréves múltjával a nagyvi
lágnak. Nem utolsó sorban, ekkorra már gyen
gült az az ellenszenv, amit a magyarság Béccsel 
s a császár-király uralkodóval szemben táplált, 
háttérbe szorította ezt a ceremóniás hódolat, a 
kormánypárt táplálta alattvalói hűség.

A millennium megünneplése már az 1870- 
es évek végétől foglalkoztatta a magyarságot, 
de a történettudomány nem tudta biztos év
számhoz kötni a honfoglalást. Baross Gábor 
1891-ben benyújtott törvényjavaslatában 1895- 
re tervezte a nagy országos kiállítást, megemlé
kezést. 1892 decemberében meg is alakult az 
országos szervező bizottság. De az 1893-ban 
elfogadott törvénycikk végül 1896-ra rögzítette 
a kiállítást, ünepségeket, hogy legyen idő az 
előkészítésre. A fővárosi országos kiállítás mel
lett Budapestre két híd felépítését, egy honala
pító Á rpád- és egy Szt. István szobor fel
állítását, az ország hét történelmi nevezetessé

gű pontján (munkácsi várhegy, nyitrai Zubor- 
hegy, Morvának a Dunába torkollásánál levő 
dévényi várhegy, Pannonhalma, zimonyi vár
hegy, Pusztaszer, brassói Cenk csúcs) emlék
oszlop, szobor emelését, továbbá közigazgatási 
paloták, múzeumok, templomok építését, s 
nem kevesebb, mint ezer millenáris népiskola 
felállítását vették tervbe. A honfoglalás nagy 
eseményét pedig a Feszty-körkép fogja meg
örökíteni. A tervek még sokat alakultak, csiszo
lódtak, míg az 1896-os VIII. sz. törvénycikkely 
tételesen is felsorolta a millenniumi alkotáso
kat. Itt a népiskolák számát már 400-ra csökken
tik, s név szerin t em lítik  a fö lállítandó  
képzőművészeti múzeumot. A kormány rövi
desen közzé is teszi az ünnepségek, istentiszte
letek, alapkő-letételek és felavatások dátumhoz 
kötött programját Ezek május 2-vel, az orszá- 

os kiállítás megnyitásával kezdődnek, s októ- 
er elején, a Vámház téri (Ferenc József) híd 

felavatásával végződnek. Nagyjából hat hóna
pot fognak á t  Májusban ünnepelnek a törvény- 
hatóságok és az iskolák, június 8-án, az 1867-es 
koronázás évfordulóján tartott hódoló körme
net lesz a csúcspont. Szeptemberben sűrűsöd
nek még az emlékülések, fölavatások.1

A tervek aránylag kései véglegesítéséből adó
dott, hogy a csúcsrendezvény az országos kiállí
tás lett és a hódoló felvonulás. A maradandó 
millenniumi alkotások többségének csak az alap
kőletételére kerülhetett sor, csak néhány emlék
oszlopot tudtak az év folyamán fel is állítani.

Kolozsvár a kiegyezés óta a vidéki "szabad 
királyi" városok sorában osztozott, de mindun
talan hangsúlyozták vezetői, hogy fontosságát 
tekintve az ország második városa. Ipara ugyan 
elenyésző, de itt működik a második magyar 
tudományegyetem, a három vezető felekezet 
(katolikus, református, unitárius) egy-egy 
nagymúltú főgimnáziuma, s az akadémia mel
letti legfontosabb tudományos intézmény, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. Színházi hagyo
mányai és kultúrája szintén a fővárosival vetél
kedik. Lakosainak száma 50000 körül mozog. A 
polgári anyakönyvezés első évében, 1895 októ
berétől kezdve 308 házasságot, 1590 születést s 
1212 halálesetet iktatott Nagy Mór anyakönyv
vezető. Tehát a lakoság gyors iramban szaporo
dik. Az egykori falaktól övezett belváros kezd 
kiterjedni: a védőfalak előtti terek, a Trencsin 
(Bocskai + Hunyadi), a Széchenyi valamint a 
Szent György tér földszintes polgárházai közé 
emeletes paloták, közigazgatási, egyetemi épü
letek ékelődnek be, s a Főtér is rendezetlen 
piactérből dísztérré alakul. A Szt. Mihály temp
lomot övező falat és üzleteket már lebontották, 
a piac elköltöztetése napirenden van, a tér rang
ját megadó Mátyás-szobor alapkőletétele s a 
vele kapcsolatos térrendezés terve viszont épp 
a millenniumhoz kötődik.

Erdély központi városa szomorúan tapasz
talhatja, hogy az országos ünnepségekből, a 
tervbe vett emlékművekből neki egy sem jut. 
Nagy igyekezettel annyit mégis sikerül elérni, 
hogy a Mátyás-szobor alapkőletétele belekerül
jön az országos eseménynaptárba. Az anyagiak 
fedezete azonban a városra marad.

A városkép alakulása 
és az előkészületek
1896 első három hónapja a millenniumi ün

nepségek előkészítésével, a feltételek megte
remtésével telt el megyei, városi és egy
házi-iskolái szinten. Január 1-e ezúttal különö
sebb jelentőséggel bírt, a házak ablakát az új év 
első órájában kivilágították, Pongrácz Lajos ci- 
gányzekara éjfélkor kivonult a Főtérre, ahol az 
ünneplőknek eljátszotta a Himnuszt és a Rákóc-

tiszteletén megjelentek a helyi hatóságok veze
tői, este a színházban pedig Vörösmarty Árpád 
ébredése című darabját adták elő E. Kovács Gyu
lával a fÖszerepbea Az újesztendő meghozta a 
fagyot is, megnyíltak a korcsolyapályák.

Január 12-én az unitáriusok Dávid Ferenc 
Egylete meg is tartja az első millenáris emlék
ünnepet, ezen Boros György teológiai tanár az 
1568-ban kinyilatkoztatott vallásszabadság év
fordulóját méltatja, budapesti tanárnőnek a női 
emancipációról szóló dolgozatát olvassák fel. A 
már korábban megalakult millenniumi bizott
ság Groisz Gusztáv elnöklete alatt 18-án a vá
rosháza tanácstermében véglegesíti a városi 
eseménynaptárt. Képviseltetik magukat a koro
názási díszbandérium ban, törvényhatósági 
díszközgyűlést tartanak, renováltatják a Má
tyás-szülőházat, országos ünnepély keretében 
elhelyezik a Mátyás-szobor alapkövét, az ipar
múzeum építését is elkezdik, népünnepélyt 
rendeznek, színházi díszelőadásra és a város 
kivilágítására kerül sor a csúcsnapokon.

A következő hetekben a napisajtó2 néhány 
vissza-visszatérő millenniumi témát tárgyal. 
Az egyik a bandérium. Vagyis a június 8-i hó
doló körmenetben minden megye és szabad 
királyi város kisebb-nagyobb nemzeti vagy 
díszruhás lovas csapattal, zászlóval képviselte
ti magát. Kiderül, hogy Kolozsvár városának 
még nincs díszlobogója. így február közepén 
báró Bánffy Albertné elnöldetével zászlóbizott
ságot hoznak létre, amelynek valamennyi itteni 
előkelő hölgy a tagja, majd felkérik Pákei Lajos 
mérnököt, hogy készítse el a lobogó tervét. Rö
videsen megszületik a terv: a lobogó 2 m hosszú 
és 1,80 széles lesz. Egyik oldalára az erdélyi 
fejedelmek színét visdő zöld alapon a város 
címerét és arannyal magyaros motívumokat hí
meznek, a másik oldalára fehér alapra Mátyás 
király képét festik, s ide kerül a felirat. A zász
lórúd megtervezésére Molnár József tanítóinté
zeti rajztanárt kérik fel. A zászló kivitelezését a 
Női Iparegylet ipariskolájának 16 mestemője 
végzi majd báró Wesselényi Istvánné felügyele
te mellett. A bandérium látványos kiállítására 
Feilitzsch Arthur báró tett érdekes javaslatot: a 
zászlót vivő díszmagyaros lovast és csatlósát a 
Mátyás fekete seregének egy csapata kövesse 
korhű öltözetben, utána pedig a külvárosi férfi
ak csoportja lovagoljon szokásos ünnepi ruhá
ban (bizonyára a hóstátiakra gondolt). Ä lobogó 
a tervek szerint elkészült, a bandérium azonban 
igen szerényre sikeredett.

Állandó téma volt még a millenniumi faül
tetés, a város befásítása. "Egy kertész" február 
24-én írja az Ellenzékben: "minden megfogam- 
zott fával a millennium éve emlékéből oszlopot
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emelünk városunk egy-egy lakosának". Közü- 
letek, felekezetek és iskoláik a tanév folyamán 
ünnepélyesen kivonulnak, s egy-egy parkban, 
kertben nazafias szónoklatok, énekek kíséreté
ben elültetik a csemetéket. A Mátyás-szobor 
emlékbizottság külön gyűjtőbizottságot hoz 
létre Sándor József EMKE-főtitkár vezetésével, 
hogy a szoborállítás anyagi alapját biztosítsák. 
Szintén februárban indul mozgalom az 1849- 
ben Szamosfalva határában kivégzett székely 
vértanúk emlékoszlopának felállítására. A vá
ros nagyszabású képet rendelt a jónevű főváro
si művésznél, Roskovics Ignácnál: örökítse meg 
az unió kimondásának ünnepi pillanatát. Ros
kovics Wesselényit állította kompozíciója kö
zéppontjába. Bertha Mihály kolozsvári szob
rászművész elkészítette 19 erdélyi fejedelem 
életnagyságú reliefjét. Mielőtt ezeket felvinnék 
a fővárosi kiállításra, az iparegyesület helyi 
székházában (Főtér 28. sz. — ma városi műve
lődési ház) tekinthetők meg. Az Erdélyi Kárpát 
Egyesület 50 darab akvarell képet festetett az 
országrész természeti szépségeiről. Ezeket is 
átmenetileg kiállítják a New York (ma Conti
nental) szálló előcsarnokában. Ezeken kívül a 
város 12 látképét küldik fel a fővárosba.

Kolozs vármegyének nem kell új zászlót 
készíttetni. Az 1867-es koronázáskor használt 
erdélyi zászlót akkor Bánffy Albert báró vitte. 
Most özvegye a főtéri palota hűséges házmes
terével előkerestette az épségben megőrzött lo
bogót; négyszög alakú, nehéz kék selyemből 
készült, arany rojttal szegélyezett, arany nyo
mással ékített, egyik oldalán Erdély, a másikon 
Magyarország címere látható arany lenyomat

ban. A rövid zászlórúd nemzeti színű.
Nem kapcsolódik az ünnepségekhez, de a 

korabeli Kolozsvárt jellemzi néhány ada t A vá
rosi tanács legtöbbet tárgyalt ügye a vízvezeték 
és a csatornázás, s az ezzel járó ásatások. Nagy 
esemény szeptember 11-én, hogy megindul a 
vízszolgáltatás. Budapest után Kolozsvárnak 
van a legkiterjedtebb telefonhálózata 350 állo
mással, de áprilisban kiderül, hogy ebben az 
évben nem épül meg a fővárosig vezető közvet
len vonal. A világítást még légszesz biztosítja, 
csak a New York szálló büszkélkedik villamos 
világítással. Ismételten felmerül az igény, hogy 
át kell térni a modernebb elektromos hálózatra.

Számos jelentős építkezés folyik már, máso
kat ekkoriban kezdenek el, vagy csak tervez
nek. A Széchenyi-tér vashíd felőli sarkán a 
Babos-palota és a posta melletti Economul taka
rékpénztár székháza befejezéséhez közeledik. 
Áprilisban kezdődik a Farkas utcai Meixner 
Károly tervezte egyetemépület nyugati szár
nyának a felhúzása, Reményik Károly cége a 
kivitelező. Híre kél, hogy a szomszédos régi 
épületből a színházat kiköltöztetik, a Trencsin 
téren emelnek számára új hajlékot. (Szegény

diákoknak távolabb kell majd járniuk, hogy a 
színésznőknek csaphassák a szelet! — jegyzi 
meg az újságíró.) Áprilisban fog hozzá Endst- 
rasser Benedek cége a Monostor-út elején az 
Alpár Ignác tervezte új vármegyeháza felépíté
séhez. November elején fedél alá kerül a nagy 
épület, de az év végéig nem sikerül a belső 
munkálatok kivitelezése. Ugyancsak áprilisban 
határoznak a sétatér két épületének felhúzásá
ról. A pályázat kiírására július végén kerül sor. 
Pákei Lajos tervei alapján Reményik Károly vál
lalja a kivitelezést: a korcsolyacsamokot de
cember 1-re, a kioszkot jövő május 1-re fogja 
átadni. A korcsolyapavilon novemberben fedél 
alá kerül, de átadásáról nincs hír. Ebben az 
évben véglegesítődik a döntés, hogy az igaz
ságügyi palota a Nagykaszárnya sor és a Külső 
Magyar utca sarkára épüljön, a város 100, a 
minisztériun 150 ezer forinttal járul hozzá a 
munkálatokhoz.

Márciustól fel-felbukkan a főtéri státuspalo
ták ügye. Groisz Gusztáv főgondnok javaslatá
ra a katolikus egyház ide kettős palotasort ter
veztet Alpár Ignáccal, úgy, hogy a Szentegyház 
utca meghosszabbodjék a Főtérig. A városi ta
nács meg is adja a 12 m széles utca nyitására az 
engedélyt, az építkezésre csak 1898-1899-ben 
kerül sor. Hasonlóan még csak tervként merül 
fel novemberben a Felsőbb Leányiskola új épít
kezése. A szűkös Belső Magyar utcai rozoga 
házból új, Alpár Ignác tervezte palotába fog 
költözni. Egyelőre az állam a telket, a sétatérrel 
szomszédos Bánffy-kertet vásárolta meg. Az 
épület 1901-re készül el, ma az egyetem kémiai 
karának otthona. Hosszas viták után novem

berben döntenek arról is, hogy a temetőben ne 
külön halottas kamara és őrház épüljön, hanem 
a város igényeinek megfelelő halottas csarnok 
(mely 1897-re el is készül), a kapu mellé pedig 
a temetőőr lakása és irodája. Pákei elkészíti az 
új Redut, a városi mulató tervét is díszes nagy
teremmel, szerencsére kivitelezésére nem kerül 
sor, máig is áll a patinás régi épület (most Nép
rajzi Múzeum). Napirenden van a Karolina kór
ház kiépítésének ügye. A belügyi tárcától 
1896-ban átveszi a tanügyi, s klinikai rangot 
kap. Az építkezések helyéről még vitatkoznak.

Az utcák, terek rendezése okoz vissza
visszatérő gondot. Már februárban sürgeti a 
sajtó, hogy az úttest gödreit el kellene egyenget
ni, az ablakrácsokat leszerelni, a házfalakat ki
meszelni. S persze, a házszámok és utcatáblák 
felújítása is időszerű volna. A városi mérnöki 
hivatal és közgyűlés többször is foglalkozik az 
utcák irányvonalának a kijelölésével. Vagyis 
rögzíti a frontvonalakat, hogy ne kijjebb-beljebb 
épüljenek a házak. így szeptember elején a Gö
rögtemplom utca irányvonala kijelölésekor en
nek szélességét 12, a Külső Közép utcáét 28 
méterben állapították meg. A város fő közleke

dési eszköze a közúti vasút, az "ájváj" volt, mely 
az álomástól a Főtérig, onnan a szamosfalvi 
vámig, illetve a monostori sörgyárig szállítja 
1893 óta a lakosokat (s persze az árut is). A 
nehéz gőzmozdonyok hosszú fékezési távja, s 
az elszabadult vagonok ismételten balesetetet 
okoznak. Augusztus 17-én egészen merénylet
szerű a baleset; a király születésnapja előestéjén 
a Főtér felől a Magyar utcán lefele halad a kato
nazenekart kísérő tömeg. Valaki a Bel-Magyar 
utca vágányán veszteglő vagon kereke alól ki
veszi az éket, s a vagon a lejtőn felgyorsulva az 
EMKE-palota (ma vasútigazgatóság) előtt bele
gurul a tömegbe. Az eredmény két halott és 
több sebesült. A városnak van ugyan 16 rendes 
és 14 kerületi utcaseprője, de az utcák tisztasá
gával mindig baj van. A mai Bolyai utcáról ezt 
olvashatjuk: "A Tivoli utcában már vetik az 
ágyat az idei kolerának. Nem tudjuk ugyan 
biztosan, de valószínű, hogy a többi utca sarát 
mind oda hordják... Amint halljuk, az ott lakó 
városi polgárok készülnek a millenniumra fel- 
küldeni az utca színes fotográfiáját, hogy az ős 
budavári piszkos török sikátorokhoz mintául 
szolgáljon" (Ellenzék, március 18.).

Állandó probléma az utcák kikövezése, a 
flaszterezés. Meglehetős lassan halad, felülete
sen dolgoznak. Az Ellenzék április 25-i híradása 
ma is időszerűnek tűnhet: "Kolozsvár utcáin 
itt-ott foltozás történik. Némely helyen flaszte- 
reznek, de ez a flaszterezés úgy megyen, hogy 
csak itt-ott csinálják meg a gödröket vagy az 
útszéli árkot, nagyobb helyen pedig egyszerű
en behintik az utcát poronddal, és ráfogják, 
hogy az ki van flaszterezve". Júniusban a városi 
tanács határozatot hoz "gránit-adó" bevezetésé
re, melyet azon háztulajdonosok fognak fizetni, 
akik épülete előtt kövezett járda van. Különö
sen a Főtér rendezése, park és járda kialakítása 
képezi állandó vita tárgyát. Augusztus végén 
Hol késiki címmel érdeklődik az Ellenzék a főté
ri rendezés kezdetéről. Aztán kiderül, hogy az 
alapkőletevés a rendezetlen téren fog történni. 
Szeptember közepén még felmerül az ötlet, 
hogy legalább a piacot a Széchenyi térre lehetne 
költöztetni, így az alapozást kevésbé zavarná... 
A térrendezés majd csak a szoborleleplezésre, 
1902-re oldódik meg. A millennium évében ve
szi a tanács tervbe a nyári színház közelébe 
díszes vashíd építését. Ez szintén 1902-re készül 
el, s az időközben elhunyt Erzsébet királynő 
nevét kapja.

Az utcanevek rendezése még várat magára, 
de napirenden szerepel. Mint kiderül, 1894 
márciusában, Kossuth Lajos halálakor spontá
nul a Belső Magyar utcát Kossuthról nevezték 
el. Most, 1896. március 15-én a Trencsin térre 
függesztették ki a Kossuth névtáblát. A városi 
hatóság — nem lévén tanácsi határozat a név
cseréről — mindkét esetben a feliratokat lesze
dette. 1848. május 30-án az unió kimondásakor 
a Belső Monostor utcát Unió, a Híd utcát Wes
selényi névvel illették. Aztán az önkényuralom 
alatt ezek nem léphettek érvénybe. Egy decem
beri Ellenzéki-cikk az utcanevek rendezését 
sürgeti. 1899-ben erre is sor kerül.

( f o l y t a t j u k )

J e g y z e t e k :
*A millenium eseménysorát két fő forrásból 

rekonstruáltuk: A millenium lefolyásának története és 
a millenáris emlékalkotások. írta Kőváry László. Bu
dapest, 1897.; az Ellenzék című kolozsvári napilap
nak (főszerkesztő: Bartha Miklós, felelős 
szerkesztő és laptulajdonos: Magyary Mihály) a 
Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban őrzött 1896-os 
évfolyama 295. száma. Nb. a mai szótárak szerint 
a millennium a helyes alak, akkor latinosán Mil- 
leniumot írtak, s magyarul az ezredéves jelzőt hasz
nálták.

2A városban az 1880-ban indult Ellenzék mel
lett még két napilap jelent meg 1887-től a Kolozs
vár, 1888-tól az Erdélyi Híradó.
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FO D O R  SÁ N D O R

T elegdi M agda születésnapjára
Vannak kedves hozzátartozó- 

ink-ism erőseink, akikről "nem 
akarjuk elhinni", hogy már az öt
venediket- hatvanadikat- hetve
n e d ik e t (stb .) tö ltik . N ém e
lyikükről annyira nem hisszük 
ezt, hogy felköszönteni is elfelejt
jük. Nos, nem szeretném, ha így 
járnánk kedves pályatársunkkal, 
Telegdi Magda — Veress Zoltán- 
néval is.

Bizony, Ő is túljutott "az ember
élet útjának felén", ha nem is túlsá
gosan sokkal — most ne firtassuk, 
hány évvel. Hölgyek esetében, azt 
hiszem, nem lenne illendő a múlt 
évek számát bögyörgetni ujjainkon. 
De egy szépen gyümölcsöző, még 
távolról se befejezett élet néhány 
mozzanatára illik odafigyelnünk a 
kerek születésnap — az ünnep al
kalmával.

A Forrás-nemzedék első hullá
mával indult, ígéretes prózaíró
ként: huszonévesen , 1963-ban 
jelent meg első novellája a vásárhe
lyi Igaz Szóban. Nyugtalan színek 
volt a dm e — és ez lett a három 
évvel később, 1966-ban, a Forrás
sorozatban megjelent novellagyűj
tem ényének a cím adó írása is. 
Három év múltán újabb könyvvel, 
ezúttal Útvesztő című regényével je
lentkezett. A novellagyűjtemény 
kedvező kritikai fogadtatása után a 
regénnyel már keményebben bán
tak az ítészek, meg aztán (tudom, 
sanda érv, de nem alaptalan) Teleg
di Magda (is) a "szabadon bírálha
tó" írók kategóriájába tartozott, 
márcsak politikai priusza követ
keztében is. Tizenévesen (férjével, 
akkor m ég csak diákpajtásával 
együtt), középiskolásokból álló 
"összeesküvésbe" keveredett a fia
tal gyerekek (köztük a nemrég el
h u n y t Palocsay  Z sigm ond is) 
világosabban látták az egyre szigo
rodó kommunista diktatúra lélek- 
és nemzetpusztító mivoltát: röp- 
cézni kezdtek. (Akkoriban nem 
volt szokatlan a "Középiskolások 
kézigránátos összeesküvése" című 
hír a pártsajtóban.) Ha börtönbün
tetésük jórészét utóbb el is enged
ték, két évet leültek abból, és az 
ítélet árnyéka tovább kísérte őket, a 
fiatal Veress házaspárt is. Kemé
nyen meg kellett küzdeniök azért, 
amit mások sokkal könnyebben el
érhettek. Nos: a regényét ért bírála

tok érintették túlságosan érzéke
nyen? Vagy inkább a kereszt, ame
lyet édesanyja rendkívül hosszas 
betegségével tett a vállára az élet, 
hiszen a beteget nemcsak ápolnia, 
gondoznia kellett, hanem éjjel-nap
pal őriznie is? Úgy tűnt, Telegdi 
Magda tollából kifogyott a tinta. De 
csak egy ideig: tizenhat év után 
(1982-ben) a Kriterionnál, most már 
Veress Magda név alatt kiadta Gom
báskönyvét Az ehető- és mérges- 
gombákról írt tudós — de pilla
natig se tudálékoskodó gombais
mertetőjét, egyfajta úti kalauzt a 
term észetkedvelő "sportgombá- 
szok" számára — és hadd tegyem 
hozzá: a legjobbat, amit ebben a 
műfajban olvashattam, pedig vé
giglapoztam néhány, a Veress Mag
dáénál sokkal díszesebb kiállítású, 
finomabb papíron, jobb nyomda- 
technikával illusztrált magyar- és 
idegennyelvű kötetet is. Veress 
Magda— Telegdi Magda — ugyan
is nemcsak tudományos leírását 
adja az ízletes, kevésbé jóízű, vagy 
éppenséggel mérgező — adott eset
ben halált is előidéző — gombafa
joknak, de megismertet a gomba
fogyasztás európai kitekintésű és 
helyi (magyar, illetőleg erdélyi) 
kultúrtörténetével is. És izgalma
sabbnál izgalmasabb, az ínyenc 
képzelőerejét igencsak megmozga
tó recepteket is ad mindenik fajta 
ehető gomba elkészítéséhez — 
mindezt pedig nem a szakácsköny
vek unalm as sablonja szerin t 
(végy...tégy hozzá... főzd..tégy még 
hozzá...tálald stb.), hanem élmény- 
szerűen, saját tapasztalatainak han
gulatával "fűszerezve" a leírásokat. 
Ha paradox módon hangzik is: Ve
ress (Telegdi) Magdának ez az 
1982-ben megjelent könyve tudo
mánynépszerűsítő jellege mellett 
— a szépíró munkája is — és ebben 
a minőségben is kitűnő.

Aztán jött a törés.
Törés a Veress házaspár, a csa

lád életében, de a mi közösségün
kében is. A Veress házaspár 1985 
decemberében Magyarországra lá
togatott — majd (már nem tudom 
pontosan, mikor) Budapesten felül
tek a Stockholmba induló repülő
gépre.

Voltak, akik megbotránkoztak 
ezen. Voltak, akik megdöbbentek. 
Legközelebbi barátaik azonban tö

kéletesen megértették. Ha 
valam ennyien éreztük a 
diktatúra nyomását, egyik
másikunk különböző foko
zatú és jellegű zaklatásait is 

— ami miatt számos más pályatár
sunk is más tájakra sodródott —, a 
Veress házaspárt igencsak kemé
nyen és következetesen zaklatták, 
hogy ne mondjam: idegtépőén kel
lemetlenkedtek nekik. Ezért men
tek el. Akkoriban Magyarország 
még nem fogadta be, hanem visz- 
szaküldte Romániába vagy (sze
rencsés esetben) tovább engedte az 
erdélyi menekülteket.

Az elmentek közül sokan úgy 
raktak fészket idegen tájakon, hogy 
szó szerint vették a népdal figyel
meztetését "Ha kiindulsz Erdély 
felől — Ne nézz, rózsám, vissza 
többé"... A Veress házaspár azon
ban pillanatig se szűnt meg hazafe
lé, Erdélyre nézni: szülőföldjükre, 
barátaikra, arra az "intézményre", 
amelyet mérhetetlen szerénység
gel, odaadón próbáltak idehaza is 
szolgálni, amelyet úgy hívnék, 
hogy erdélyi magyar irodalom. 
Megtanulták a befogadó nemzet 
nyelvét, igyekeztek munkájukkal 
beilleszkedni az ottani társada
lomba, majd hosszú, kitartó erőfe
szítéssel, a hozzájuk hasonló mó
don gondolkodó emigránstársaik 
segítségével megszervezték, létre
hozták az Erdélyi Könyv Egyletet, 
amelyik a romániai magyar iroda
lom megismertetését, lehetőség 
szerinti támogatását tűzte ki célul. 
Az így megalakult egyesület 1991- 
ben adta ld Erdély Kövei sorozatá
nak első kö tetét, a Vándor Idő 
balladáját, hogy attól fogva évről-

Román-magyar táncok
» > »  folytatás az 1. oldalról

m egadta az árát. Nem állandó 
feszült figyelő készenlétre nevel
tük  át m agunkat, képeztük ki 
egym ást jó pár évtizedig, s mi
lyen büszkék  lehettünk, hogy 
m ent a dolog, hogy túléltük. Azt 
a hetvenet lehet. De ezt a hetet, 
úgy  látszik, nem  fogjuk. Jövel, 

• Európa, ha dzsidás is vagy, ko
zák is vagy, ha jobb, ha különb

vagy ennél. Ha nem, akkor ma
radj ott m agadnak... "biztatóm 
valál, h ittem  szép szavadnak, 
m égis megcsalál..." Itt m indig 
minden törvényes. Akárcsak ed
dig. Törvény az, ami a tévedés, a 
nyomorgás, a bántalom, a kisem- 
mizés alapja, amíg valami más
sal, egy másik pont olyan alappal 
nem helyettesítik. Úgy változik, 
alkalmazkodik ez a fajta legali
tás, m in t a h arisn y am aszk  a

bankrabló pofájához. Egy biztos, 
világos, végleges: bármivel, am it 
felm érnek, kim érnek, számba- 
vesznek, eldöntenek, mindennel 
m indig engem, a kisembert, az 
állampolgárt szorítnak sarokba, 
rövidítenek meg, hoznak meg
alázó kényszerhelyzetekbe. Ne
kem  szorul össze a szívem, a 
szám. "Jó reggelt! Tessék! Tessék 
befáradni. Vigyázat, ott lépcső 
van..." — kondul a szöveg, ahe
lyett a félrevert harang helyett, 
melyet még Schiller előtt öntött 
m inden írástudó kebelébe, or

évre megjelenjék egy-két kötet az 
immár több m int natszáz tagot 
számláló EKE jóvoltából. Legtöbb
jükben erdélyi és közös gondokról 
szólnak — erdélyi írók. Idén, frissi
ben jelent meg a sorozat hetedik 
kötete, Egy kisebbség kisebbségei cí
mű, amelyben az Erdélyben élő, 
magyar anyanyelvű, de más szár
mazású — és ehhez az identitásuk
hoz is ragaszkodó népcsoportok 
életéről-gondjairól esik szó.

Kit illet (inkább) az elismerés az 
Erdélyi Könyv Egylet megalakításáért 
és fenntartásáért Magdát (az ünne
peltet), az Erdély Kövei sorozat felelős 
kiadóját— vagy a könyvek stockhol
mi szerkesztőjét, Veress Zoltánt?

G ondolom , m indkette jüket 
egyformán. Mint ahogy mindket
ten ugyanazzal a lelki, szellemi 
hozzáállással végzik ezt az anyagi 
hasznot nem hajtó — inkább áldo
zatokat követelő — munkájukat, 
amellyel megismertetni, támogat- 
ni-népszerűsíteni próbálják a nyu
gati magyar diaszpóra köreiben a 
romániai magyar irodalmat, tenni 
kívánnak és tesznek valamit a Szü
lőföldért, amelyet — Mikesként — 
elhagyni voltak kénytelenek.

De nem házassági évfordulóju
kat ünnepeljük most, hanem Teleg
di Magda születésnapját. Szóljunk 
talán Róla, Hozzá is néhány szót, 
mégpedig külön Hozzá — nem 
mintha majdnem ugyanazt, vagy 
éppen ugyanazt nem mondhatnék 
el férjével kapcsolatosan is.

Nem évei számáért köszöntjük 
elsősorban — hanem azért, amit 
évei során végzett, életviteléért. 
Mert úgy tudott elmenni közülünk, 
hogy nem szakadt el tőlünk. Azért, 
mert ha számos országhatár vá
laszt is el bennünket, velünk lévő
nek, közülünk valónak tudjuk, 
akárcsak a férjét És kívánjuk, hogy 
(ismét) feltöltse töltőtollát: sokat és 
érdekeset mondhatna el nekünk és 
az utánunk következőknek, "A tö
rekvő zsenge népnek — a növekvő 
nemzedéknek" azokról az időkről, 
amelyeknek tanúi voltunk, ha más
más nézőpontból vizsgáltuk is, ha 
más-más szerep jutott is bennük ki- 
nek-kinek, "Amit nem érthet, aki 
nem érte meg”, ahogy Illyés mond
ja Bartók című remekében. Mert ha 
szükségünk van áldozatos munká- 
jára-munkájukra, amit értünk oda
kint végeznek — szükségünk van 
írói jelenlétére —jelenlétükre is.

Éltesse a Fennvaló sokáig, jó 
erőben, egészségben.

szágok, rezsimek, jöttm ent ren
dek, kapkodó korm ányzatok el
len a becsület s a lelkiismeret. 
A h e ly e tt, ho g y  fe lü v ö lten é k  
ilyenkor, rájuk förmednék, akár 
ha bolondnak is néznek miatta — 
úgyis hülyének néznek, semmi
be vesznek, m it számítana? —, 
hogy ne hozzák nekem egyre a 
rendeleteiket, az újabb számítga- 
tásaikat, m in t házszenteléskor 
esedékes gáspárm enyhértboldi- 
zsárkodást, ne hozzák ők nekem 
az Európájukat, csak ne falazzák 
be végre az enyémet.
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K A R Á TSO N  ENDRE

In v itro
(...) a pestist hozzuk nyakukra (...)
(a  l e g e n d a  s z e r i n t  F r e u d  m o n d t a
J u n g n a k ,  a m i k o r  N e w  Y o r k b a n
p a r t r a  s z á l l t a k )

Idén nyáron megint kitört a pestisjár
vány Firenzében, és a zavaróan megnöveke
dett halálozási arányszámból kimaradni 
igyekezvén, több patrícius család felhúzó
dott Fiesoléba. Közelről nem volt a domb 
olyan kékeszöld, mint a városból nézve, de 
a Strozzik, Pittik, Medidek, Pazzik, Riccar- 
dik egyetértettek abban, hogy félelmükben 
nem kell a valóságot álomszínűre festeniük.

— A hullafolt úgyis kilátszik a tempera
folt alól — kacarászott Malavoglia. — Min
denen győz az élet. Még az álmon is.

— Dicsérjük, élet, gazdagságodat — ka
pott a szón Benevoglia, és a vagyonos urak, 
hölgyek rögvest kényelembe helyezték ma
gukat a bárszekrény körül süppedő karos- 
székekben. Újdonságokra terelődött a szó. 
Már a második pohár jeges italtól olyan ma
gasra hágott a hangulat, hogy ki kellett nyit
ni az ablakot, amely egy dprusligetre nézett. 
Mindenki egyszerre beszélt, kéjesen túlzsi- 
vajogták a madarakat.

— Egyszerre csak egyvalaki beszéljen — 
szakította félbe őket a házigazda, aki a já- 
tékszbály birtokában a szót is magához ra
gadta. Cinkék, rigók, zöldikék, felajzott 
verebek csivitelésétől kísérve adta elő a kö
vetkező esetet:

— A tények magukért beszélnek. Amit 
most elmondok, egy általunk hajdan jól is
m ert nemesemberrel történt meg. Nevét 
gondosan eltitkolom, nehogy megszóljátok. 
Az ilyen magányügyek könnyen rossz vért 
szülnek. "-ősként fog itt szerepelni, ami 
nem sok, de hát manapság három és négy 
csillagos erényről csak az ideológiák tudnak.

Szóval "-o s  nagyjából midnent megka
pott az élettől, amiről álmodni megtanították 
— megnyerő külsőt, vezető állást, villát sze
mélyzettel, itt Toscanában, hol a bejárónő is 
megfizethetetlen, szóval annyi pénzt, hogy 
csak komputerrel tudta megszámolni, és rá
adásul pazar házasságot az okos és ennivaló 
Carlottával, akinek erénye semmiben sem 
maradt el férjének erénye mögött, sőt, e téren 
majdnem három csillagot érdemelt, de kettőt 
feltétlenül. Annál is figydemreméltóbb volt 
ez az erény, mert Carlottát százszázalékos 
meddősége felvértezte minden házasságon 
kívüli terhesség ellen. Hiába próbálkozott 
házibarátokkal, aszfaltbetyárokkal, számos 
környékbeli közalkamazottal. Ugyanis pró
bálkozni próbálkozott. De aztán be kellett 
látnia, hogy nem a férjével van baj, hogy 
természetes ondóbevitellel nem megy. El
kezdte hát " -o s  fülét rágni mesterségesért.

" -o s  tartott kissé az aktus társadalami 
kézbe vételétől és főleg attól, hogy a beavat
kozó technikusok valamit elügyetlenked
nek. Szeretett Carlottája kérésének mégsem 
tudott ellenállni. Elment vele városunk or
vosgenetikusához, dr. Castrucdo Castraca- 
nihoz, aki teljes méhhiányt állapított meg 
Carlottánál és közölte, hogy dajkaanyára 
lesz szükség. A házaspár beleegyezett. Szerel
mi házasságára hivatkozva "-os annyit kötött 
ki, hogy a hölgy hasonlítson Carlottára.

Dr. Castracani szerzett egy ilyen hölgyet. 
Pszichológiai és intelligenciatesztje volt 
olyan kiváló, mint az ő bérméhére szoruló 
asszonyáé, ez utóbbinak kölcsönbe adott ru
hái pedig a kettejük közötti társadalmi kü
lönbség jeleit törülték el. Francescán — így 
hívták a bérméhest — szemernyit sem lát
szott többé, hogy nehéz altesti m unkával ke
re s i k e n y e ré t, nem  csak  ú g y  já tsz v a , 
sziporkázva, m int az egyetemet végzett nej.

— Neki is olyan okosan eleven a tekinte
te, m intha Ghirlandaio vagy M asacdo festet
te volna — közölte hitvesével a férje, és a 
hitves a hasonlatot közvetett bóknak értel
mezve, elmosolyodott, m int egy állapotos 
asszony. Különben is, amióta leszívott pete
sejtje körül látta a laboránst tenni-venni, gén
anyai tempókat vett fel: folyton nézegette 
m agát és egyre hízlalóbb tejtermékeket kí
vánt meg.

G énapaként " -o s  Francescát kívánta 
meg. Eleinte azt gondolta, a két nő közötti 
hasonlóság teszi, hogy nem is tud különbsé
get tenni köztük. Hogy teljesen mindegy. 
M ikor azonban gondolatát tett követte, és a 
kérdéses tettet Francesca lelkes közreműkö
désével hajtotta végre, rádöbbent, hogy vá
ratlan vonzalmát egy alig tudatosan remélt 
többlet elnyerésének tulajdoníthatja. Mert

noha Francesca nem nyögött másként, mint 
Carlotta, de a szóbanforgó nyögés méhének 
kürtjén erősödve és barlangjától visszhango- 
sodva Verdi-áriaként markolt " -ősünk  szí
vébe, onnan Carlotta erényes gregoriánját 
azon nyomban kilakoltatva.

Szó ami szó, elcsavart fejű nemesem
berünk fülig beleszeretett a nép egyszerű 
lányába. Többé nem volt hajlandó bérméhes
nek csúfolni, sőt dajkaanyának sem, m ert 
valódi anyává akarta tenni. Igen. Francesca 
m űvi megtermékenyítésének küszöbén áll
va elhatározta, természetes úton fogja meg
te rm ék en y íten i. M ikor ezzel elkészült, 
eszébe jutott, hogy frigye, s az ennek kereté
ben kifejtett, költséges gyermekáldási erőfe
sz íté s  h á trá n y o s  h e ly z e tb e  h o zh a tja  
szerelemgyerekét, valamint ennek leszárma- 
zottait. Nyomban bejelentette Carlottának, 
hogy válik, telefonált dr. Castracaninak, 
hogy a laboratóriumában m élyhűtött ivar
sejtet dobja ki, majd elment végrendelkezni. 
Épp igyekezett a közjegyzőhöz, mikor a köz

lekedési baleset elvitte.
Itt végre szavába kaphatott az addig  hall

gatásra kényszerült társaság:
— Úgy kellett neki.
— Reméljük, szörnyethalt.
— Reméljük, elkárhozott. így hangosko

do tt a hagyom ányos erénycsőszök egyik 
csoportja, amely főleg az egyén felelősségén 
lovagolt és azzal akarta a m ég hatalm asnak 
ta rto tt Vatikán jó in d u la tá t k iérdem eln i, 
hogy a nemesembert megfosztotta m indkét 
csillagjától.

Mások, akik szintén az egyén felelős
ségén lovagoltak, de nem  ugyanabból szem
pontból, C arlo ttáró l szed ték  vo lna le a 
csillagokat azzal a hátsó gondolattal, hogy a 
Vatikán nem kedveli az invitrózást.

— Maradt volna egyszerűen meddő.
— Meddő és hívő.
— Úgy kellett neki.
M indkét csoportban hadonásztak poha

rukkal Strozzik, Pittik, M edidek, Riccardik, 
sőt Pazzik is, akik így akarták feledtetni, 
hogy száműzetésből szivárogtak vissza. De 
nem m inden Pazzi osztotta ezeket az ellent
m ondó nézeteket. A m ondó is volt egy-kettő, 
hogy a házasság intézménye, jelesen az egy- 
nejűség követelménye a ludas, többnejűség 
esetén nem lett volna semmi baj. Szemben 
ezekkel az apostata Pazzikkal, egy nagyon 
enervált, selyemruhát, gyém ánt inggombot, 
betétes lakkdpőt és bőr gerincmerevítőt vi
selő M edids az utódnem zés vágyához fű
zött destruktív megjegyzéseket. Két Riccardi 
feleség nem  értett vele egyet, m ondván, 
hogy pénzt, b irtokot leszárm azottra kell 
hagyni. Egy kapatos, hájas Strozzi azt vágta 
hozzájuk, hogy csak fiúágira, m ert a leányá
giak a nevet nem m entik át. Kitöréssel fenye
getett a nemek háborúja, m ikor a jelenlevő 
három Pitti közül a legmerevebb tartású az 
ő szúrós cenzorszemét az ablak keretében 
zöldellő dprusró l a házigazdára vetve azzal 
vádolta m eg ez utóbbit, hogy az esetet csak 
úgy kitalálta.

— Ez olyan Pitti-szempont — mosolyo
don  el gőgösen az elbeszélő.

— Felelősen vitatkozni csak az igazság
ról lehet.

— Nem  azért meséltem, hogy vitatkozza
tok róla.

M entőautó hajtott el a domboldalon, kür
tölése közelről vágott be az általános zsivaj
ba. Hirtelen csend lett: a távolban elhaló 
vészjel helyébe sűrű madárcsicsergés tolako
dott. Szinte úgy vetődött fel a kérdés, hogy 
verebek beszéljenek-e vagy emberek. A házi
gazda felesége, kívánatos, kissé búsképű lo
vagnő, neküátott a gordiusi csomó kibo
gozásának.

— Talán ha m ásképpen m ondanád, iga
zibb lenne a történet — fordult biztatóan 
férje felé, aki halálra sértődött.

— M ondd akkor te, ha jobban tudod.
Neje megvárta, am íg a kom om a kicseréli

a csikkektől, olajbogyómagtól, pisztádahéj- 
tól púpos ham utartókat, aztán amarojában a 
jégkockákat lassan kocogtatva, tekintetét a 
dpruson pihentetve, síri hangon belefogott.

— Carlotta hosszú, fekete fátyolban kí
sérte utolsó útjára "-ő st, és m eghasonlott 
lélekkel. Túl gyorsan zajlott le m inden. Mi a 
rosszban a jó, a jóban a rossz? Kit is gyászol 
voltaképpen? Annyit tartott csupán meg
nyugtatónak, hogy Francesca nem jött el a 
temetésre. Ezek szerint a csekkért elcsinálta t-

folytatás a 6. oldalon
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HELIKON

» > »  folytatás az 5. oldalról
ja fattyát, akit, ha fejreáll, se tudna törvé
nyesíteni.

"Látod, te, Coglione, ki van veled ivaroz- 
va — m ondta gondolatban férjének, illetve 
férje emlékének, s a fekete fátyol m ögött szép 
és okos szem e kárörvendően villant. Diada
lába jól belelovallva magát, m ég azt is elha
tározta, am ikor nem  lesz m ár itt ez a sok 
ember, elhozza sétálni kedvenc kutyájukat, 
Alonsót, és ha a kutyának tetszik, rálds- vagy 
ránagydolgozhat a sírra.

Azokban az órákban viszont, m ikor nem 
a tudata irányította gondolatait, az özvegyi 
ágy lepedőjén félálmában tám adtak olyan 
képzetei is, hogy ” -os visszakísért őt termé
kenyíteni, m égpedig olyan beleéléssel, hogy 
csodák csodája, Carlottának kinő tőle a mé- 
he. Micsoda szégyen volt aztán negatív nő- 
gyógyászi leletekkel hazataxiznia. És akár 
álm ában taxizott haza, akár a fényes nappali 
valóságban, nem  várta otthon buksi gyerek
fej, am in szeretetét és gyűlöletét m inden te
ketória nélkül kiélhette volna.

Carlotta, aki eleinte nem csak a **-osnak 
Francescába telepített írmagját akart meg
semmisíteni, hanem  azt is, amelyet a sper
m abankban helyezett letétbe, a temetés után 
telefonált dr. Castracaninak, visszakövetelve 
petesejtjét és hisztérikusan utasítva őt, mint 
valam i alantas ondósíbert, hogy a **-os feles
legessé vált ivarterm ékét vesse a vécé hul
lám sírjába. Fájdalom, a m agas lóról ha
m arosan le kellett szállnia. Az orvos nem 
titkolt kajánsággal tudatta, pete s ondó többé 
nem  két külön tétel, egyesülve preembriót 
fogantak, amely felett végrendelet híján nem 
a génanya, hanem  a bíróság rendelkezik. 
M ajd m ikor lesz törvény, am dyre hivatkoz
hat... talán addig Carlotta megpróbálhatna 
új petével próbálkozni, egy új házasság ke
retében...

Carlotta kezdetben egy füst alatt akarta 
eltenni láb alól a hom unkuluszt és azőöt la
kat alatt őrző dr. Castracanit. De aztán a 
spadassino túl sokat kért, sőt, amikor kiderült, 
hogy a kérdéses pipetta kódszám át megbí
zója nem  ismeri, erényesen fel is háborodott:

— A kkor az egész állom ányt ki kéne 
csinálnom . M inek néz m aga engem ? Tö
m eggyilkosnak?

Nem  m aradt m ás hátra, m int hogy Car
lotta m aga vessen tőrt dr. Castracaninak. Ne
m ük arzenáljából a csábítás kétélű fegyverét 
vette elő, de balsorsa úgy hozta, hogy ő csá- 
bult el a donorétól, akinek azonban, fájdalom, 
szíve is szőrös volt. Hiába kapott szabad 
bejárást a szerelmes és mazochista nőhöz, 
ugyanezt nem  tette a nőnek lehetővé, kivált
képpen m ivel lakásához a laboratóriumon 
kellett átmenni.

— Oda pedig rajtam kívül csak famulu- 
som léphet — jelentette ki ellentmondást 
nem  tűrő  mosollyal.

C arlo tta tud ta , hogy a fám ul üst Fos- 
som broninak hívják és egyszerre látja el a 
laboráns, a kom ornyik és a sofőr szerepkörét 
az ő im ádott hóhérának, "szaditruccsijának" 
birodalm ában. Azt viszont nem tudta, hogy 
a giliszta m odorú és hegyes ádámcsutkájú 
m indenes fehér köpönye alatt ugrásra ké
szen egy kirúgott szerzetes kanos gerjedel- 
m ei h ú z z á k  m eg  m ag u k a t. S az t sem  
gondolta, hogy e gerjedelmek tárgya gazdá
jának okos és ennivaló szeretője, m árm int ő 
maga, akiről Fossombroni azt hiszi, hogy 
szám ára hozzáférhetetlen s akire ezért végül

m ár szívével is epekedni kényszerül. Carlot
ta csupán azzal a gyanúperrel élt, hogy Fos
sombroni megvesztegethető, de Castracani 
iránti gyötrelmes szenvedelme úgy megza
varta női praktikáiban, hogy im ádójánál 
pénzzel kísérletezett. Fossombroni jobb hí
ján pornográf leporellókat vásárolt a busás 
borravalókbó l, m ajd  Á m or fu llánkjátó l 
mindinkáb gyötörtetvén, névtelen csokrokat 
küldetett szíve hölgyének, aki attól tartván, 
"szaditruccsi" ürügyet kovácsol ebből elhi- 
degülésre, a virágokat komomájával kivitet
te **-os sírjá ra . Am i C arlo ttá t ille ti, ő 
voltaképpen azért nem kapott titkos belépé
si engedélyt a laboratóriumba, mert a félté
keny famulus azt hitte, a dottore hálójába 
akar befeküdni.

Évekig tartott a félreértés. Az özvegy alig 
tudta már, hányadán áll, az alkalmazott pe
dig úgy érezte, állásának hátrányaiba bele
őrül. Egy kánikulai napon túl sok gra-ppával 
vigasztalván magát, arra a merész elhatáro
zásra jutott, beereszti gazdájához elérhetet
len imádottját, s miközben az gyanútlanul 
igyekszik a laboron át, ő hátulról hozzáfér és 
magáévá teszi. Mivel a nagy meleg miatt az- 
ennivaló test hátul még kevesebb öltözéket 
viselt, m int elől, a nekikeseredett erőszakte

vő alig pár percre becsülte az üdvözüléséhez 
szükséges, bestiális birkózás időtartamát.

Bár maga is úgy érezte, vágya megvaló
sításának küszöbére lépett, Carlotta megza
varodva próbált tájékozódni a lombikok, 
vibráló retorták, csuklós fémkarok, fedett 
kádak, éles és tompa csipeszek útvesztőjé
ben: nehezen fogta fel, hogy szerves kapcso
latban áll ezzel a pokolbugyorszerű, kísérleti 
világgal. Hogy itt az alkalom, mire is? Kérdő 
tekinetet vetett Fra Filippo Lippi M adonná
jának másolatára, mely a falra védszentként 
vo lt felrajzszegezve. Egy kékesen rezgő 
Tungsram-szál fényében a Boldogasszony a 
fiókos kartotékszekrény felé bökött a karjá
ban tartott kisgyerekkel. Persze a **-os nevé
nél és az övénél ott a kódszám. Carlotta 
indulni akart, de az a furcsa érzése támadt, 
helyette valaki más, illetve saját maga a háló 
ajtajából m ár elindult. Nyárias lengén öltö
zött mása több fiókot végiglapozva egy kar
to té k la p p a l  o d a m e n t a leg n ag y o b b

nitrogénkádhoz. Tetejét leemelve, bedugta 
fejét a gomolygó, fehér füstbe, aztán retten
tőt sikoltva visszahőkölt. Carlotta m egder
medt, azt azonban így is furcsállotta, hogy a 
sikoly nem  a támadástól, hanem  azelőtt és 
attól teljesen függetlenül hangzott el. Pedig 
a köréje gilisztázó, ádámcsukáját m agánkí
vül ugráltató Fossombroni ugyancsak nem  
kesztyűs kézzel bán t az ennivaló testtel. 
Szaggatva róla am úgy is m inimális öltözé
két, lihegve, trágár szavakkal biztatva m agát 
teperte ágyéka ügyébe ágyékát és látott hoz
zá fondorlatos győzelme élvezéséhez. Eköz
ben C arlo tta , aki p e rsze  nem  m ert egy 
mukkot sem szólni, azt is furcsállotta, hogy 
az áldozat az erőszakot kevésbé bánja, m int 
azt, hogy m ondanivalóját Fossombroni el
ereszti a füle mellett.

Ettől kezdve m inden felgyorsult és jófor
mán egyidejűleg zajlott. A termékenyítés ak
tu s á n a k  a lá v e te t t  m e z te le n  n ő  v á ltig  
hajtogatta, semmi kifogása a fam ulus bejö
vetele ellen, csak előbb valamit ki akar venni 
a nitrogén hűtőből. Nem hallatszott tisztán, 
hogy m iért akar visszanyúlni, viszont a há
lószobából tökéletes artikulálással a dottor 
Francescát szólította. Carlotta agyában vilá
gosság gyúlt, és most vagy soha elhatározás 
született. Látván, hogy Fossombroni nem 
hajlandó dolgavégzetlenül távozni, a méh- 
nélküli özvegy lábujjhegyen felkerekedett, 
hogy szerencsésebb, ám átmenetileg m oz
gásképtelen vetélytársnőjét "szaditruccsi"- 
nál helyettesítse. M ár m ajdnem  átlépte a 
küszöböt, m ár-már úgy érezte, védelmezőn 
ölelik azok az izgalmas, szőrös karok, m ár a 
nyitott ablakon át a ciprusokat is látta, am int 
nyúlnak, m ind magasabbra nyúlnak, m ikor 
kezét megfogta valami nyálkás és fagyos.

— Fussuk el, néni — m ondta a félho
mályban egy aszott és bibircsókos kisgyerek, 
uborkaszínű m andragóra testű.

Carlotta szívével fordult egyet a világ.
— Jesszusom, kis leikecském! — kiáltot

ta, és a hajmeresztő vakarcsot felkapva, sza
ladt ki vele a ciprusok közé. Zokogott, uj
jongott, valami ellenállhatatlan erő lódította.

♦
Ezt aztán már te lódítod — zördült fel az 

enervált M édiás, s ahogy kezét tiltakozón 
rázta, gerincmerevítőjében egész csontváz 
teste recsegett-ropogott. Ez a kedélytelen zaj 
nemigen ösztönözte a többi Pazzit, Pittit, 
Strozzit és Riccardit vélem ényük nyilvánítá
sára. ó k  valami ügyes csattanóra vártak, ami 
visszaadja nekik a kezdeményezést. Nyel
vükre venni megint a szereplőket, ne csak 
nyom ukban csetleni-botlani kénytelenül 
képzelődve, ó k  faképnél akarták hagyni a 
sok esendőséget és nem  akartak emlékezni 
arra, hogy imént m ég kapaszkodtak beléjük. 
Nem tetszett nekik, hogy a áprusliget az 
ablakból bekerül a történetbe, hogy egyik
nek sincs se vége, se hossza, hogy nincs hová 
kinézni. A háziasszonytól azt várták, intse le 
az orcátlan gerincmerevítőst, de az asszony 
csak bűntudatosan töltögetésre, ivásra biz
tatta őket. Töltöttek, ittak zavarukban. Kó- 
válygó fejjel bám ulták az ablakban a fákat, 
ahogy m ind  m agasabbra nő ttek , ahogy 
áradt belőlük a csicsergés. Elviselhetetlenül 
áradt, úgyhogy az enervált selyem ruhást fel
szabadult morajlás köszöntötte, am ikor m a
gához ragadta a szót. Hangja nem  hangzott 
természetesen, de nem  bánták. Döntse el ő, 
hogy mi hová tartozik, ha olyan jól tudja.

— Voltaképpen ezt szorgalmaztátok vol
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na ti is, ha történetesen az aszott, bibircsókos, 
zöld színű, m andragóra testű kisgyerek he
lyében kapaszkodtok Carlotta kezébe ott a 
labor retortafényektől lidérces félhomályá
ban. Csakhogy Carlottának esze ágában sem 
volt őt becézni. Carlotta rémeset visított, 
m int m inden nő, akinek varangyos békát 
raknak a kezébe. Először el akart azonnal 
menekülni, de aztán úgy vélte, és voltakép
pen ti is úgy véltétek volna az ő helyében, 
hogy az undok szörnyeteget nem ajánlatos 
szabadlábon hagyni. Felkapta hát, és bele
gyűrte a nitrogénkádba, amelynek Frances
ca az im ént a tetejét leemelte. Közben torkát 
szorította, hogy ne kiálthasson. Megvárta, 
am íg az alaktalan, kis test fölött összecsap
nak a fehér füstgomolyok, aztán kereket ol
d o tt.  K é n y te le n -k e lle tlen  F rancesca is 
m egvárta Fossombroni kimenetelét, csak az
után tudta megértetni a giliszta modorához 
visszataláló laboránssal, hogy az imént a dr. 
Castracani által nyilvántartott preembriót 
keresve, keze a füstben egy elemista nagysá
gú torzszülöttbe üközött.

Igen — ugráltatta zavartan ádámcsuká- 
ját a laboráns (és hasonló körülmények kö
zött ti is ugráltattátok volna) —, előfordul a 
rövidzárlatok miatt. Ilyenkor az életképes 
preem briók kikelnek, cseperednek, aztán az 
áram  helyreálltával m úm iává aszalódnak, 
telelnek. A dottore hiába ír rá az Elektromos 
Művekre.

— ö  is tud  róla?
— Persze, csak m agának nem mondta. 

M ert hogy maga képes megölni.
Francesca ekkor egycsapásra jött rá a kö

vetkezőkre: őt a laboráns Carlottaként tette 
magáévá, Carlottának viszonya van Castra- 
canival, de nem  élvezi teljes bizalmát, ő, 
Francesca, hiába adta oda m agát a dottoré- 
nak és fam ulusának, az embrió túl nagyra 
nőtt, nem  fér be, nem  lehet többé kihordani 
— szép zsarolási terve befuccsolt, ő pedig 
személy szerint torkig van ezekkel az őrült 
génesekkel.

Éppen sarkonfordult, hogy otthagyja, 
m int m ondta (s ti vajon nem  így m ondtátok 
volna?), az egész abnormis történetet, mikor 
valami nyálkás és fagyos megfogta kezét, és 
fejhangján az iménti aszott és bibircsókos, 
uborkaszínű és m andragóra testű kisgyerek 
azt javasolta:

— Fussunk el, néni.
A helyében nyilván ti is ezt m ondtátok 

volna, de mit tettetek volna Francesca helyé
ben? ó  Carlotta iménti incidensét a magának 
központi szerepet igénylő Fossombroni mi
att nem  kísérhette figyelemmel, ezért a maga 
gyakorlati észjárásával úgy ítélvén, a lom
bikbébi helye a génanyánál, felkapta az 
aszott vakarcsot és leadta Carlotta villájának 
cselédbejárójánál. Nem kelthetett nagy biz
tonságérzetet a bársony, a kristály, a da- 
m aszt, m ert ahogy a luxusban utat tört m a
gának a ház úrnőjéhez, őt elérve a nyomo- 
ronc tüstént dbáln i kezdte szoknyáját:

— Fussunk innen, néni.
Carlotta ezúttal nem  visított, inkább hall

gatott bosszúvágyára: Megölni m ár veszé
lyes, m ert túl nagy; legyen hát azé a múmia, 
akinek a m éhe kellett. És m ásnap délelőtt a 
superm arketben, m ikor Francesca a mély
hűtö tt halak pultjától visszafordult caddyjá- 
hoz, ebben ott trónolt az aszott és bibircsókos 
gyermek, ahogyan ti is trónoltatok volna, ha 
odacsem pésznek benneteket. A fogyasztók 
nézték borzongva, a pokolfajzat mily meg
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vetően néz vissza rájuk a caddy drótjait ráz
va:

— Fussunk el, néni.
Francesca sem volt rest, m ásnap Carlotta 

hathengeres Lanciájának hátsó ülésére pol
colva, ott üldögélt a hihetetlen aszaltszilva 
valahány bibircsókjával és rosszat sejtve d - 
bálta a beszorult biztonsági övét:

— Fussunk el, néni.
Az autót m ég aznap baleset érte, a sofőr 

meghalt.
A superm arket fogyasztói közül többen 

gyomormérgezést kaptak, Carlottától elra
boltak sok damasztot, ezüstöt, két betörőt a 
rendőrök lelőttek. Uborkaszínűen és pucé
ron a varas apróság mandragóra teste ezek 
után az Am o népstrandján bukkant fel. Mi
kor a napozó Francesca kinyitotta szemét, 
olyan kelletlenül, ahogyan ti is tettétek vol
na, meglátta frottír törölközőjén a vacogó 
vakarcsot, aki baljósán noszogatta:

— Fussunk el, néni.
Másfél óra múlva a patakzó felhőszaka

dástól kiöntött az Amo: sok strandoló bele
fulladt. Francesca döbbent rá először, ha 
tovább labdáznak a bestével, egész Firenzét 
elviszi a dúlás. Felhívta Carlottát. Fegyver- 
szünetet kötöttek és megbeszéltek a Boboli

Botár Edit olaszországi akvarelljei

kertben egy csúcstalálkozót. Persze a ho
m unculus is a közelükben ténfergett, és várt, 
ahogyan ti is vártátok volna, hogy miben 
egyeznek meg. Azt mondták, majd szólnak, 
addig hintázzon.

A m andragóratestű korcs uborkazölden 
fellépett a hom okozó függőhintájára és 
nyiszletten lendítgette. Pár lépésre egy óriás 
d p ru s árnyékába húzódva a génagya és a 
béranya a méhbérek árfolyamát taglalta egy
re szenvedélyesebben. Carlotta elárulta, ko
m olyan gondol méhbeültetésre, ha akad 
megfdelő. Francesca azt mondta, megkap
hatja az övét, ő m ár nem kívánja többet fog
lalkoztatni. Tegyen neki «Carlotta ajánlatot. 
Helyében ti is ezt kértétek volna. Carlotta 
felajánlott neki annyi lírát, amennyit akkor 
kapott volna, ha a laborból ellopott preemb- 
rióval zsarolja, ezenkívül pedig felvette ko- 
m ornának, amivel bizonyos szempontból 
megoldotta Francesca társadalmi beilleszke

dését. Ebben az egymásra találásban az lett 
volna természetellenes, ha a ragadós félresi
kerültét nem óhajtják közös akarattal vissza- 
toloncolni a nitrogénes kádba. Ott lesz ő el 
legjobban.

M ondanom  sem kell, hogy a hintapalin- 
tázó invitrós nem  így gondolkodott, és a 
helyében ti is inkább azt szerettétek volna 
megtudni, hogy melyik néni igazában a ma
mátok. Szóval ő m agát a nyűtt deszkán len
dítve és az ingamozgás tövényét aránylag 
gyorsan felismerve úgy számított, hogy ami
kor m andragóra teste eléri a vízszintes hely
zetet és kezd  veszélyben forogni, akkor 
valamelyik nő elsikoltja magát. Odarohan, 
és azzal sem törődve, hogy ő, a fékezni gyor
san nem bíró kölönc eseüeg bele is rúg, p ró 
bálja lerángatni, karjába kapni. Szó, am i szó, 
veszélyben érezte m áris m agát a vézna kar
jával, a viasz lábszárával. Azért csak iparko
dott, egyre hosszabbakat lengve a keserű 
örökzöld szag és a vakító napkorong között. 
Várta, hogy a vasváz nyikorgása a szükséges 
figyelmet kiváltja a beszélgetésben egyre in
kább elmerülő nénikből. De őket teljesen le
kötötték az új kilátások; sem egyikük, sem 
m ásikuk nem érdemesítette pillantásra a tor
názó selejtet, akit ugyanazok a lökések vittek 
m ind közelebb hozzájuk és m ind távolabb 
tőlük. "Lebegjen békében", ez a kívánság jel
lemezte fejtartásukat, frizurájukat, m inden 
m ozdulatukat. Változtatni nézetükön csak 
valami rendkívülivel lehetett. A m úgy is kó- 
tyagosan a körülötte örvénylő levegőtől, el
szán v a  m ag á t a saslen g és d u p la  vag y  
semmijére, a bibircsókos atléta lekiáltott:

— Élrepülök, nénik!
Miközben ezek kelletlenül felnéztek (és 

vajon ti hogyan néztetek volna?), ő m ár lent 
hevert uborkazölden az ciprusok között. 
Aszott tagjait Fossombroni szedte fel, akiért 
Carlotta elküldte Francescát telefonálni. Csi
golyáit dr. Castracani operáltatta, a protézist 
is ő fizette neki, nehogy az eset botrányt 
kavarjon.

Pittik, Pazzik, Strozzik, Riccardik egyre 
nagyobb feszengéssel hallgatták a történetet. 
Nem illett az ő világukba, nem azok jártak 
benne pórul, akik megérdemelték volna, és 
bár igaznak lehetett feltételezni, mégis ki- 
agyaltnak hatott. Legszívesebben kinézték 
volna m aguk közül a nagyranőtt lombiksar- 
jat, s az egyik oldalági Pazzi, heves olasz vér, 
meg is kérdezte tőle:

— Téged ki hívott ide?
M indenki egyszerre kezdett el beszélni, 

amikor kiderült, hogy az enervált, gerincme- 
revítős illető a házigazda és a háziasszony 
génfia, vagyis igazából nem  kellett neki 
meghívó.

— Mi M edidek — m utatott ki a történet 
frissen azonosított teremtménye a m adárda
los dprusokra —, mi úgy szoktuk dicsérni az 
élet gazdagságát, hogy változatokat mesé
lünk egymásnak a családi krónikából. Ilyen
kor kitalálunk egy csomó vendéget. Azt 
szeretjük képzelni, hogy m ég m indig mi va
gyunk Firenze központja.

— M ég hogy mi nem  vagyunk valóságo
sak? — néztek össze a Riccardik, Strozzik, 
Pittik, Pazzik.

— Hát, hogy nem  az igazi pestis elől 
húzódtatok ide, azt én nem m ondom  — 
m ondta az enervált invitrós az ő gerincme
revítőjében, és a kuncogástól rázkódó csigo
lyái ropogását nem fojtotta el a dprusokból 
áradó madárcsicsergés.
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f f l lÉ N V  MÚMM  89
ha majd m inden rabszolga nép sze rkesz ti:
járm át megunva olajra lép F ekete Vince V J

GERGELY EDIT VERSEI
ÖrökségVaktnerés

a  n a g y j e l e n e t e m  e lm a r a d

nem török-zúzok 
nem szitkozódom 

nem vágom bé az ajtót 
nem lajstromozom 

m it veszítesz 
nem osztom meg 

m it nyerek

m é l t ó s á g t e l j e s e n  c s e r b e n h a g y l a k

és szelíd
furcsa mosollyal 
szájam sarkában 

arra gondolok 
hogy kemény

Toldás:
...messzi bozótban gong-moraj... 

a kutató nő kék tintakuliktól búcsúzik

*Szőcs István, f. é. márc. 12.12 ó 17' AM.

Hekathé panasza 
a teremtés második napján

zúg-fortyog minden 
de nem számít 

hisz' ez egy másnapos vers 
mindenki m á s  napos benne 

csak én nem
Perszephoné sikolya 

n e m  m á s  mint 
olcsó álszemérem

de ha te is 
őt a k a r o d  

m á s  n e m  csak én 
kísérhetnek a Naphoz 

úgyhogy ne vakarózz, kedvesem

M iközben ezt írtam  á t/ le /k i/s tb .,  arra 
gondoltam , hogy ezt a szót csakis két 
vessző között tudom  elviselni.

Hekathé

(Sissz-nek)
elődeim keresztények

nagy szent ágyamban 
kicsiket alszom 

:keresztben

Pót-dal
agyban vénán és szemfenéken 

dörömböznek az angyalok 
el-táncolhatnék egy pengeélen 

tény, hogy bele se halhatok

Létlelet
még mindég szeretlek 
de egyre nehezebben 

viselem a figyelmetlenséget

akkor igenis 
meg akartam halni 

de nem gondoltam rá 
hogy sirass

azóta felnőttek hibáit 
követjük el sorra 

gyűlöletünk lappangva 
szlengbe menekül

testünkből előcsalogatjuk 
az örömöt

gyöngédségünket 
finomra hálózza valami 

vidám infantilizmussá sodort 
izgatottsági állapot 

és
ellazulunk

ha nem érdekel 
mit gondol 

a másik

másfél éve tartó kapcsolatunk 
nekünk még jó

másnak sem közömbös 
megállapodásunk

folytonos starthelyzet:
*

Szapphó dilemmája
(ab  e s s e  a d  p o s s e )

szeretkeztem egy nővel 
miközben ő is 

egy nővel 
vagyis velem

reggel azt vallotta 
hogy neki én 

nem én voltam  
mert neki én 

egy férfi voltam  
kit ő valaha 

nagyon szeretett

furcsa
mert ő sem volt 
nekem igazán ő 

mivelhogy ő nekem 
: én voltam

(ahogy magamban szoktam) 

ígyhát
ő sem szeretkezhetett 

egy férfival 
mivel hogy két nővel 

szeretkezett

Passz
pastiche

én gergelyedit vagyok 
egót fitymáló pipehús 
kit (vag)inakat reszkettető félszre 
intenek festett angyalok

eltáncolok akár egy pengeélen 
(nyilván: bele se halhatok) 
parázna hurkába töltött kényszer 
vagyok, kedves, míg vágyhatok

perverzdisznyó- s egérskizofrénen 
humanoiddá sminkel alkatom 
ki-s-be tünedezvén a balfenéken 
húgává avat ágyasom
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SÁNTHA ATTILA

Az elkülönbözddött nemzet
(S zocs Géza: K i cserélte e l a n ép e t ? ) 1

A "Szőcs Géza" márkanév egy 
ideje mintha (befogad)hatósági za
varral küszködne irodalmi berke
inkben. "Szőcs Géza", aki korábban 
az erdélyi, a magyar, az antitotalitá- 
rius, a politikus, a hagyományőrző
én av an tg á rd  költő  (és mű) 
megszemélyesítője volt, mintha ki
ment volna a divatból. "Szőcs Géza" 
ma már egyesek szerint jobban ten
né, ha nem politizálna az életben 
(ezek az egyesek kifejezetten utál
ják a háta mögött), mások meg ér
tetlenül nézik, mit mind izéi ez az 
irodalomban a politikával (mert az 
nekik nyóc), újabb mások meg, akik 
a direkte a politikát keresik, csaló
dottan teszik le a könyveket, mert 
ez nekik magas (de ők egyébként is 
újságot és nem könyvet olvasnak). 
Egyszerűen úgy tűnik, a berkek 
nem tudják hová tenni mindazt, 
ami pár éve a "Szőcs Géza" név alatt 
fut. Sőt, a berkek, ha újraolvassák a 
'89 előtti szövegeket, egyre inkább 
nem értik, hogy miért szerették azo
kat az írásokat — azért persze elis
merik, hogy Szőcs Géza, akkor és 
ott, igen... Mert a berkek, írásunk 
szempontjából nézve, nem aszerint 
tagolódnak, hogy konzervatívok, 
strukturalisták, hermeneuták, de- 
konstruktőrök, stb., hanem mint 
következik (9-mivel eg most itt iro 
dalom politika, esaksemmi ellenve 
tés, ragaszkodom a magam osz
tályozásához, kuss).

Először is vannak a puritán ber
kek, akik szerint az irodalom ne po
litizáljon, sőt, a szerző se poli
tizáljon, s akik emiatt legfeljebb jó- 
akaratúan nem vesznek tudomást 
arról, ami egy politizáló szerzőtől 
vagy egy p o litik u s m űtől jön 
("Szőcs Géza" = üres halmaz).

Aztán vannak a megengedők, 
akik szerint politizálhat ugyan, de 
akkor azt a régi szamizdatos idők
nek megfelelően tegye, ó nosztalgia 
("Szőcs Géza” = büdös elhajló).

Végül vannak a kemények, akik 
szerint az irodalom feladata, hogy 
megszabja a társadalmat, ápolja a 
nemzeti érzést, tisztán, világosan— 
"Szőcs Géza" viszont ezt nem tisz
tán és világosan teszi. És egyébként 
is, mit lehet kezdeni egy olyan 
alakkal, aki ugyan radikális a poli
tikában, de a szabadság felől indul 
a nemzet felé, és nem fordítva.

Ezért a berkek elismerik ugyan 
"Szőcs Gézát" (elsősorban múltbeli 
teljesítményeiért), de mivel nem az 
övék, nem szeretik igazából.

Mi most mondhatnánk (te, a 
kedves olvasó és én, a kedves kriti
kus, akik találkozunk valahol a fe
jedben), a berkesdihez nekünk 
semmi közünk, próbáljunk ne be
rekszempontok szerint vizsgálód
ni. Mondhatnánk, beszéljünk úgy 
"Szőcs Géza" legújabb színjátéká
ról1, hogy csupán felerősítjük a mű
vet, rezonálunk rá, és hagyjuk, 
hogy a mű vigyen, amerre akar.

Mondhatnám, igen, s deklarálhat
nám értékítéletem (miszerint én ezt 
a szövetséget szeretem) transzcen
dens fenntarthatósága érdekében a 
berkenkívüliséget — de sajnos már 
rég elmúltak azok az idők, mikor ez 
lehetséges volt Mikor a külső mű
vet tételeztük elsődlegesnek, és 
nem a belső, interpretált szöveget, s 
mikor emiatt lehetett hűvösnek és 
berkenkívülinek lenni. Ma már 
csak személyesség van, s mert sze
mélyesség, hát semmi abszolút fo
gódzó, semmi kívülállás, inkább 
árok és berek (mert azért el kell ha
tárolódni azoktól, akiket nem szere
tünk). Ma már tudjuk, hogy aki azt 
mondja, hogy berkenkívüli, az ha
zudik, vagy nem tudja, mit beszél. 
Ma már rafináltak vagyunk, tudjuk, 
hogy mi, olvasók írjuk a szöveget, 
vagy fordítva, a szöveg minket (és 
semmiképp sem a szerző a művet) 
s talán rá sem ismernénk pár évvel 
ezelőtti, még ártatlan és hittel teli 
önmagunkra, ha véletlenül talál
koznánk ama fiatalemberrel.

A berek elkerülhetetlenségét 
imigyen tudatosítva, az eddigieket 
nem szeretve, ássunk hát a további
akban egy olyan berket, ahonnan 
meg tudom magyarázni, miért sze
retem a Ki cserélte el a népet? (c. 
színm űvet), egy olyan berket, 
amely elfogadja a politikum és a 
tételezett, idézőjelbe tett szerző fo
kozott jelenlétét az olvasóban ösz- 
szeálló szövegben.

A dolgokról, 
úgymint 
kémkedés, 
a szerzó 
és a politikum
Igen, valam ikor még m ind

annyian nyíltan és tiszta szívből 
szerettük "Szőcs Géza" költészetét, 
és még az sem zavart (sőt!), hogy 
szerzőnk közben az erdélyi kom
munistaellenes ellenállás szimbó
luma volt, és nem csak költészettel 
foglalkozott. De azóta! Azóta már 
inkább csak tiszta költészetet ké
rünk, mondja bennünk a széplélek, 
mert a politika mocsaras és bűzlik, 
s miért kellene nekem utálnom a 
költő "Szőcs Gézát" is, ha már a po
litikust nem szeretem... A régi sza
m izdatos idők óta nem csak 
politika, hanem politikák lettek, ma 
már jobboldaliak-baloldaliak, re- 
publikánusok-demokraták, stb. va
gyunk, ketten-hárman összeha- 
jlunk, az ám. (Egyébként, köztünk 
szólva, kurva dolog ez a politikák: 
ha ideteszem, akkor te tovaállsz, ha 
tovaállok, akkor te ideteszed, nem 
beszélve arról, hogy hülye vagy-e, 
miért teszed ide, s miért nem oda, 
lerúglak, te fasz. Sok az út, de cél 
csak egy sincs, mondhatnánk, s ha

politika, akkor az egyiknek Brüsz- 
szel, a másiknak Dicsőszentmár- 
ton.) Előfordulhat (mint ahogy elő 
is fordul), hogy aki beleszáll a poli
tikákba, bűzlik egész életében, elő
fo rd u lh a t, hogy egy közéleti 
személyiség esetében, mint Szőcs 
Géza, a politikus, a sajtócézár, a kö
zéleti ember nemcsak meghatároz
za, hanem el is nyomja a köz
tudatban a költő-drámaíró "Szőcs 
Gézát". Ez történik a fenti berkek 
olvasatában, amelyek nem tudnak 
szabadulni attól, hogy Szőcs Géza 
politikus (is).2

Kérdés, az én berkem miért sze
reti mégis "Szőcs Gézát", mikor ez a 
berek sem tud szabadulni attól, 
hogy Szőcs Géza politikus, és a po
litikában nem nyilatkozik az általa 
fémjelzett radikális vonalról.

(Válasz a kérdésre) Ha netalán a 
kedves olvasó még hinne az iroda
lom szent és magasztos céljaiban, 
kérem lapozzon tovább. Kösz.

a beszélő másik hang konstituáló- 
dását és a monologikusság, a ma
gány megszüntetését jelenti. Az 
olvasó abban az esetben, ha nem 
egy teljesen ismeretlen szerző telje
sen személytelen könyvét olvassa 
szöveggé, kémlelő horinzontra he
lyezkedik, s ha van egy kis előzetes 
ismerete a szerzőről (pl. Szőcs Gé
záról — márpedig van, mert nem 
ma született), előkészül a harma
d ik  típusú  találkozásra. Várja, 
hogy a szerző "Szőcs Géza" mögött 
felbukkanjon a botrányhős, az em
ber, a mindenikünk ismerőse Szőcs 
Géza, akit személyesen ismerünk a 
tévéből és az újságból, s valami 
nagy horderejű leleplező bejelen
tést tegyen az erdélyi magyarság 
pénzügyeiről, vagy pedig vallja be. 
Tudja ő mit. A Ki cserélte el a népet? 
(miközben a magyar történelem 
tablóin hordoz végig minket) bő
ven ad alkalmat a "Szőcs Gézával" 
való találkozásra, aki maga is elébe 
megy az ilyen irányú elvárások
nak.

Vett-e Szőcs Géza villát a Ró
zsadombon? — íme a nagy kérdés, 
amely az olvasót érdekli, ha nem is 
a legmélyebben, de azért a legizga- 
tóbban. Vitriolba mártott kompjú-

(Mosfc,- hegy - megunkra marad  
tunk) Kedves ironikus bóratom, aki 
velem marodtól, nagyon csúnya 
dolgokat művelsz. Nem érdekel te 
ged, hogy megtudd a nem túl ér 
dekfeszítő kérdésre a választ, szívet 
a kézre, ó, nem. Téged nem érdekel 
ebben a pillanatban Szőcs Géza, ha 
nem utánam kémkedsz, hogy-kt le 
hét az a tökkelütött, aki eltanácsolja 
maradék olvasójat. De sajnos ezzel 
visszavonulok az-előtérből, úgy
hogy nem fogsz sokat megtudni ró
lam, pedig kár.

Kémkedés
Freud, Lacan és Bahtyin óta 

nem új, hogy az irodalomnak sok
kal prózaibb funkciói is vannak, 
minthogy pl. jövőképet nyújtva a 
nemzetnek, megmentse azt; ilyen 
például a dialogikus viszony meg
teremtése, amely az olvasó számára

terével a szerző azt sugallja, hogy 
nem, és jól lehúz a szegény olva
són, aki ilyent mert feltételezni ró
la. Az áruló Hegedűs így lázítja 
Eger várában a katonákat: "(Dobó) 
a pénzen, amit a magyar katonaság 
színe-virágának értelmetlen lemészá
rol tatásáért kap, meg a tóletek ellopott 
zsoldon, már építi magának a kasté
lyát, mit gondoltok hol? Budán, a Ró
zsadombon." (47. o) Ezek u tán  
nyilvánvaló, hogy mivel Dobó ár
tatlan, mint a maszületett bárány, a 
Dobó-Szőcs kettős együtt kerék
pározik el gyanakvásunk elől egy 
tandembiciklin. Következőkor már 
kevésbé gyanakszunk, és egyre in
kább várjuk, hogy felbukkanjon a 
rehab Szőcs, akiről tudjuk, hogy 
nincsen villája a Rózsadombon. És 
"Szőcs Géza" jön és jön, és nyilván
való, hogy a színműben sosem Ár
pád vagy a többi alak beszél,
> » »  folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról
hanem maga Szőcs az, aki elmélke
dik a nemzetről, és ezt most már el 
is fogadjuk, mert ő sem kutyább, 
mint Árpád vagy Benyovszky Mó
ric. így az olvasó ezt az alaptalanul 
m egvádo lt, nagyszerű  em bert 
meghallgatja, mert korábban alap
talanul gyanúsította meg, s most 
rosszul érzi emiatt magát. S mert az 
olvasóval is bizonyosan történt 
egy-két kabátlopási ügy, az olvasó 
a szerzővel kezd szolidarizálni. Ha 
az olvasó viszont továbbra is na
gyon tamás, akkor előbb-utóbb 
csodálni fogja a szerző azon fellépé
sét, amellyel lepergeti magáról a 
vádakat.

M ondhatnánk , m in t ahogy 
mondjuk is, hogy az olvasás egy
ben kémkedés (ismert, nem sze
m élytelen szerző írásainak ese
tében), melyet a Másikkal való dia
lógusteremtés motivál. Sőt, ha a 
szerző ismeretlen, de a mű szemé
lyes utalásokkal teli, akkor is kém
kedünk, mivel kémkedés közben 
"a nézó egy belsó bizalmat tapasztal 
meg a kiállított (egyébként otthonos
— S. A. megj.) terek és tárgyak iránt, 
melyek az 6 belsó tapasztalatának is 
részei". Gyarló az ember, az olvasó 
pedig még inkább — ezt jól tudják 
a poszttextualista erős szerzők, 
mint pl. Szőcs Géza, és (szerencsé
re) gátlástalanul építenek is erre az 
eszközre: "a kém-effektus, a személy 
életébe véletlenül bekukkantó tanú ef
fektusa a nézővel való "munka" egyik 
legerősebb eszköze. (...) Ez a közvetlen 
kapcsolat egy ismeretlen életével olyan 
erős hatással bír, amit nem egykönnyen 
felejtünk el.1,3

A tételezett 
szerző ügye
Ebben a szövegben eddig meg

lepően sok szó esett a szerzőről 
("Szőcs Gézáról"), és ez különösen 
hathat a vájtfülű olvassónak, aki 
tudja, hogy Barthes óta a szerző ha
lott. Nyilvánvaló, hogy "Szőcs Gé
za" itt nem az a Szőcs Géza, hanem 
az érzékszerveinkkel egy lassúsza- 
vú embernek percipiált illúzió téte
lezett mása. A valóságos szerzőről 
nem mondhatunk semmit, ez nyil
vánvaló, mint ahogy a valóságos 
világról sem mondhatunk semmit
— hisz, közhellyel élve, semmiről 
sem szerezhetünk abszolút bizo
nyosságot —, de annál többet 
mondhatok magamról, mint olva
sóról, aki azt tételezem — miután 
olvasás közben kémkedek—, hogy 
egyre többet tudok a szerzőről. Azt 
tételezem, hogy sokmindent tudok 
a szerzőről, aki emiatt a fejemben 
létezni kezd, mint tételezett szerző.

Van a (tételezett) szerzőről fo
lyó beszéd felerősödésének4 egy 
másik vetülete, amely ezen iroda
lomtudományi fejlemény alapjai
val van kapcsolatban. Ez az alap a 
realizmusról szóló beszéd vége.5 
Ma egyre inkább nem ciki a nagy 
posztm odern bizonytalanságról 
beszélni, hogy van-e a világ, nincs- 
e, szavaink mennyire reprezentál
nak bármit is magukon kívül, hogy 
minden mennyire relatív — nem 
ciki mindaz, ami kérdésként csak

akkor nyer értelmet, ha a sziklaszi
lárdnak tételezett valóság, a realitás 
ellenében tevődik fel. Mert kide
rült, hogy a valóságról sem azt nem 
tudom mondani, hogy van, sem 
azt, hogy nincs — nem tudok mon
dani róla semmit. Mert mi van, ha 
a valóság van? Akkor nincs relativi
tás. És mi van, ha a valóság nincs? 
Akkor nincs bizonyosság. Ebben az 
esetben pedig sem az elkeseredés
nek, sem a lelkesedésnek semmi ér
telme. Rorty a realizmusból való 
kilépést az antireprezentacionaliz- 
mus műszóval jelöli, többé már 
nem kérdés, hogy egy nyelvi egy
ség ténylegesen reprezentál-e egy 
nem nyelvi egységet (mint a repre- 
zentacionalisták állítják), mert 
nincs szükség egy külsődleges ha
tóságra (a valóságos almára az al
ma szóhoz viszonyítva), hogy a 
nyelvünket hatékonyan használni 
tudjuk. Minden attól függ, hogy 
mennyire segít az illető nyelvi egy
ség bizonyos kommunikációs és 
életpbbító célok elérésében.

így a nem valóságos, tételezett, 
idézőjelbe tett szerző is visszatérhet 
a beszédbe anélkül, hogy reprezen- 
tacionalistákká válnánk. Talán így 
jobban tudunk beszélni a befoga
dás-interpretálás olyan lényeges 
(és éppen a szerző fogalmának tisz
tázatlansága miatt háttérbe szorult) 
tényezőiről, mint a kémkedés és a 
politikum.

Politikum
Ha kémkedünk és a szerzőről 

beszélünk, akkor előbb-utóbb fel
merül a politikum kérdése is egy 
erősen politikus (politikusán erős) 
költő esetében, igaz, már jóval eny- 
hültebb és nyitottabb kontextus
ban. Ha kémkedünk, akkor minden 
esetben a legérdekesebb ügyek fog- 
la lkozta tnak : hogyan élhete tt 
együtt Szabó Lőrinc két nővel, sze
rette-e Szendrey Júlia Petőfit, 
Csinszka Adyt, hogyan ír Szőcs Gé
za a politikai ellenfeleiről, éppen 
kinek tart be legújabb színművé
ben. Ez végül is az irodalom egyik 
fő funkciója: a rejtvényfejtés, a szó
rakoztatás. Ezt nyilván "Szőcs Gé
za" is tudja, és szórakoztató játék- 
helyzetbe hozza az interpretátort 
azáltal, hogy mint jó szakács hinti 
az utalásokat élő politikusokra. 
Igaz, ezek általában erdélyi politi
kusok, s így a tételezett szerző ki
sebb hatókörre korlátozza magát, 
kevesebben fogják pl. a magyaror
szági olvasók közül a sikeres kém
kedés miatt jól érezni magukat — 
de talán sebaj, azoknak marad a 
tiszta irodalom és a tiszta eszmék, 
majd szórakoznak azzal.

(Ez a rész csak erdélyieknek 
ajánlott:

" l. NAGYÚR: Na és kivel írassuk 
meg a cikkeket?

2. NAGYÚR: Hát a bértollnokok- 
kal... Fey, Makkay, satöbbi... Pártvona
lon szólaljanak meg a Bélák... Tökélyi 
Béla bizonyítsa be, hogy a vérszerzódés 
eredménye nem is volt érvényes.

1. NAGYÚR: Mért ne lett volna 
érvényes?

2. NAGYÚR: Mondjuk, mert az 
egyik törzs képviselője valójában nem is 
volt ott, s hogy ezért a szavazást meg

kellett volna ismételni... Bordély Béla, 
a mi derék Sevillai Lászlónk, szólaljon 
fel és mutassa ki, hogy Árpád kifosztot
ta a törzsszövetség kasszáját, és eljárást 
kellene indítani ellene... Funda Béla 
mindehhez tegye hozzá, hogy Árpád 
külpolitikája teljesen katasztrofális 
volt, Zalántól és Laborétól Szvatoplu- 
kig mindenkit ránk haragított, aminek 
a levét ma is isszuk... Aztán vegyük eló 
a nőügyeit, hány gyereke volt, hány 
nótól... amíg vissza nem kotródik oda, 
ahonnan jött."

Frontális támadás az RMDSZ 
vezetősége ellen. Szőcs felfut a 
jobbszélen, kinyírja a balhátvéde
ket, úgymint Fey Lászlót (a kolozs
vári Szabadság napilap tó l) és 
Makkait (a marosvásárhelyi Népúj
ság főszerkesztőjét), majd hirtelen a 
Bélákkal találja szemben magát, 
akik többen tesznek ki egyet, egy
más megtöbbszöröződései és iga
zából a Markó Béla, Borbély László, 
Frunda György nevekre hallgat
nak. Igen, ilyen az erdélyi politika, 
intrikák vannak benne, hatalmi 
harcok, s ugyan kit érdekel a köz 
boldogulása...)

Szőcsnek az összmagyar politi
kai viszonyokról is van egy-két ke
resetlen  szava. A m agyarság 
tragédiájának igazából nem azt 
tartja, hogy az egyéni érdek a kö
zösségi érdek fölé helyeződik, ha
nem azt, hogy hiányzik a szabad
ságnak mint emberi alapértéknek a 
(felismerése. A már idézett részben 
Hegedűs például azért árulja el Do
bót (amellett, hogy neki abból hasz
na származik), mert fél, és mert 
számára mindegy, hogy majd a tö
rököknek hajbókolnia kell. Hege
dűsben egyszerűen nincs meg a 
szabadság szeretete. A kisbereki 
magyarok pedig (látszólag közös
ségi érdekből) azért lesznek bö
szörményekké, négerekké, azért 
mondanak le identitásukról, hogy a 
diktátor kegyeibe férkőzzenek és 
egy afrikai császár védelmét élvez
zék. A böszörmények kudarcot val
lanak, lemoshatatlanul négerekké 
válnak, és még az afrikai császár 
sem jön el — a túlélés politikája 
csak akkor lenne megvalósítható, 
ha legalább egy értéket, pl. az iden
titás vállalásának szabadságát 
megtartanák maguknak. Szabad 
akkor vagyok, ha olyasmihez ra
gaszkodom, amit tiltanak, s amihez 
ragaszkodnék akkor is, ha nem til
tanák.

(Kissé bonyolult okfejtés. Akár 
fordítottját is be lehetne bizo
nyítani, például azt, hogy Szőcs a 
közösségi érdeket helyezi az egyéni 
fölé — lásd Dobó várkapitány er
kölcsi megdicsőülését —, ha éppen 
azt akarnánk kihozni, hogy Szőcs 
egy népnemzeti vátesz. Ám a szö
veg retorikája ellentmond ennek: 
Dobó nem a nemzetet védelmezi, 
hanem a szabadságot: "Mi ennek az 
országnak a szabadságát védelmeztük 
és védelmezzük. A tiéteket is. Várkony 
szabadságát is." Ezen már az sem 
változtat, hogy több helyen éppen 
a túlzásba vitt szabadság, a felelőt
lenség kerül pellengérre— a várko- 
nyiak azért ölik meg az egri hős 
Mekcseyt, mert Várkony község 
földjén táborozik, engedély nélkül;

Széchenyi, Petőfi és Arany azért 
szenvednek csúfos vereséget a vá
lasztásokon, mert jó hecc az egész, 
s miért csináljunk jót, ha egyszer 
rosszat is lehet. S mert valahol a 
felelőtlenség a szabadság hiánya is. 
Felelőtlen egyénekből, akikből épp 
a szabadság érzése hiányzik, nem 
lehet nemzetet építeni, mert Szőcs 
szerint nem ember az ember, amíg 
nem autonóm a mindennapi léttől, 
íme hogyan zajlik a Batthyány gróf 
halotti ingét elrabló paraszt és a 
zsandár közti párbeszéd, hogyan 
m utatkozik  m eg a szabadság  
igénylésének hiánya:

"ZSANDÁR: Nem sajnáltad a 
grófot?

PARASZT: Melyiket?
ZSANDÁR: Aki Magyarorszá

gért halt meg, a magyar szabadságért 
és azért, hogy a paraszt ember legyen 
ebben a hazában, nem pedig állat.

PARASZT: Haggyon mán engem 
a zsandár úr. Nem lássa, hogy én élek? 
A gróf meg mán meghótt, nincs neki 
szüksége ingre.")

Mi ez, kapja fel a tisztelt olvasó 
a fejét, talán szerzőjómagam azt 
próbálja most bebizonyítani, hogy 
Szőcs Géza hirtelen megtagadta 
egész népnemzeti politikai kapcso
latrendszerét, amelyhez '89 után 
látszólag kötődött? Hogy mindig a 
szabadságról és nem a nemzetről 
beszélt? Hogy hagyta a fenébe pl. a 
transz ilvan izm us ideológiáját, 
amely a mindenáron való túlélést 
propagálja, s amelyhez a népnem
zeti vonal oly szívesen nyúl vissza? 
Igen, éppen ezt próbálom tenni, an
nak ellenére, hogy ezáltal elveszí
tem politikailag m eggyőződött 
olvasóm rokonszenvét, vagy azért, 
mert az olvasóm népnemzeti, s ak
kor hagyjam meg neki a Szőcs Gé
záról alko to tt ideálképét, vagy 
pedig azért, mert olvasóm liberális, 
s akkor hagyjam, hogy utálja ki ma
gát kedvére. A fű, a törpefenyő le- 
hajlik, de úgysem törik el, a nemzet 
lehajlik, de megmarad, tanítja a 
transzilvanizmus, tanítják a nagy 
nemzeti bárdok, ezzel szemben 
Szőcs azt mondja, hogy a fű lehaj
lik, és előbb-utóbb meg is hajlik, s 
hogy a nemzet mit sem ér, ha nincs 
szabadság. Hajlongani veszélyes! 
Pericoloso sporgersi!

Ám Szőcs Géza épp ezáltal nem 
hazudtolja meg önmagát: ő annak 
a harmadik Forrás-"nemzedéknek" 
(?) a meghatározó figurája, amelyik 
elsőként szakított az erdélyi ma
gyar irodalomban azzal a közös
ség-központú szemlélettel, amely 
az erdélyi magyarság mindenáron 
való megtartására törekedett. Poli
tikát csak szabad egyének tudnak 
csinálni, sugallja Szőcs. Csak mi
után kiépítettük autonómiánkat, 
szolid bázisunkat a világgal szem
beni kapcsolatainkban, lehetünk 
képesek arra, hogy szolidaritá
sunk, másokkal szembeni felelős
ségtudatunk jól működjön.

S ilyen szempontból jó lenne el
oszlatni azt a tévhitet, miszerint 
Szőcs szélsőséges nacionalista len
ne, tévhit, amit a román média (és 
nemcsak) oly szívesen táplált az 
utóbbi időben. Szőcs dühödt radi
kális, de a másik oldalon: az egyén
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szabadságának, autonómiájának a 
védelmezője, aki úgy véli, hogy 
nem érdemes az egyén szabad
ságát, identitását korlátozó nemzet 
tagjának lenni, s aki éppen ezért az 
egyén védelmében egy egészséges 
nemzetért szól a nemzet ellen és 
mellett — tudván, hogy senki sem 
lehet meg a közösség, a nemzet nél
kül.

"ÁRPÁD 2: A hazáért — min
dent! A haza minden előtt!

ÁRPÁD 1: Rettenetes haza! 
Mennyi áldozatot

Követel még tőlünk, legnemesebb 
vérből? "

Az elkülönbö- 
zodött nemzet
"..de minden ember
két másikból áll
s e kettő újabb kettőből s így tovább...

Szétszóratás
A Szőcs-drámák központi kér

dései: hű maradhat-e a magyar sa
ját id en titá sáh o z , érdem es-e 
lemondania erről, ha úgy hozza a 
helyzet (A kisbereki böszörmények), 
vagy egyáltalán, van-e saját identi
tása a magyarnak (Ki cserélte el a 
népet?) (vö. "mi a magyar most?"). 
Lehet-e szabad az a személy, és ki
terjesztve, az a nemzet, amelyik 
nem tudja, hogy ki is ő valójában, 
lehet-e szabad az a nemzet, amely
nek nem adatik meg az identitás 
tudásának bizonyossága?

A Ki cserélte el a népet? tizenöt 
felvonásban hordoz végig minket a 
magyar történelem alakjai között, 
és senki sem tudja, hogy íd kicsoda. 
Mindjárt az elején két Árpáddal ta
lálkozunk, Árpád 1. és Árpád 2. 
egymással beszélget. Nyilvánvaló 
a kapcsolat az ömagukkal nem azo
nos Árpádok és a derridai felfogás 
között, miszerint a szavak nem azt 
jelentik, amit jelentenek, a szó min
dig elkülönböződik a csupán nyo
m okban  fellelhető  jelen téstő l. 
Ugyanúgy, mint Derrida, Árpád ki
jelenti, hogy "Nem csak Isten: a dol
gok sem nevezhetők meg. Csak utalni 
lehet rájuk". A nyom sem utal sem
mi eredeti jelentésre, csupán sejté
seink lehetnek ezzel kapcsolatban: 
"minden egyes szó: spanyolfal, amely 
mögött titokzatos állatok árnyai oson
nak át."

Ha ehhez hozzávesszük  a 
nyelvfilozófia tanait, mely (Saussu- 
re óta) a nyelvet állítja a filozófia, a 
létről szóló beszéd középpontjába, 
és a nyelvvédőink által talán túl so
kat is hangoztatott nézetet, misze
rin t "nyelvében él a nem zet", 
érthetővé válik a kapcsolat, amely 
a nyelv elkülönböződése és a nem
zet elkülönböződése között fennáll. 
A dráma egyszerre beszél a nyelv 
és a nemzet alapvetően elkülönbö- 
ződött vagy elkülönböződő jellegé
ről:

"ÁRPÁD 1: De Árpi, mért van 
szükség nyelvi álruhákra?

ÁRPÁD 2: Mért van szükség ru
hákra? Ugyanazért.

ÁRPÁD 1: Ha minden ruha álru
ha, mert csak a meztelenség Istentől 
való... ha minden név álnév... akkor 
tulajdonképpen miért is nem volt jó a

mi régi nyelvünk? Az is csak öltözet 
volt, nem?

ÁRPÁD 2: Mert az első öltözék a 
valóság bőrét érte. A valóség pedig nem 
ember szemének való; vakító és rettene
tes."

És ha már nincsen semmi bizo
nyos, amihez viszonyítani lehetne, 
ha már a valóság úgysem fogható 
meg, az avantgárd indulás jegyeit 
megőrző Szőcs Géza veszi a bátor
ságot, hogy megbotránkoztassa hű 
népnemzeti olvasóit, és a deszakra- 
lizációig is elmerészkedik:

"ÁRPÁD 1: Eika, eika. Sünci mi- 
nár farkas, isa pur és chomuv... vagy 
most milyen nyelven beszélünk?

ÁRPÁD 2: Mindegy. Nyelvében él 
a nemzet.

ÁRPÁD 1: Nyelvében él, dalaiban 
pedig érez...

VÉRBULCSÚ: (be) Miről van 
szó?

ÁRPÁD 2: Á, semmi. Arról beszél

tünk, hogy nyelvében élvez a nemzet."
Annak ellenére, hogy a darab 

magyarul íródik, a szövegben vé
gig bábeli nyelvzavar uralkodik, 
hol közmagyart, hol értekező nyel
vet, romantikus nyelvet, klasszi
kus, veretes nyelvet használnak a 
szereplők, hol finn, angol, román 
szavakat kevernek a beszédbe. Az 
"alapnyelv" a mai köznyelv, amihez 
képest az eltérés mindig hangsú
lyosan nyilvánul meg. Az Árpádok 
emiatt reflektált helyzetbe kerül
nek, és önmaguk is megdöbbennek 
az általuk használt szavakon:

"ÁRPÁD 2: Új nyelvünkön min
denesetre egész tűrhetően lehet beszél
ni. Még hexameterben is... Nem is 
rossz. Es végül is nem dőlt dugába az

az elképzelésünk, hogy...
ÁRPÁD 1: Mit beszélsz a száddal, 

ember? Mi az, hogy duga?
ÁRPÁD 2: Várjunk csak... rémlik 

valami... két dugás egy csárdában..."
Árpádék az új jövevényszava

kat természetes módon hasznáják, 
mindaddig, amíg valamelyikük
nek nem tűnik fel a szó idegen ere
dete. Nyilván a nyelvében élvező 
két Árpád lázadna az új szavak el
len, védené még a nyelvet, de már 
csak színleg. Mert beszélni kell.

"ÁRPÁD 2: A világ, amit nem 
tudsz megnevezni, csak félig látható. 
Vagy olyan ez, mint a coitus interrup- 
tus.

ÁRPÁD 1: Miféle jövevényszava
kat használsz, Árpád? Mért nem neve
zed nevén a félig ba... fűig kefé...??

ÁRPÁD 2: Nem is tudom... -vajon 
így beszél egy honfoglaló vezér? És ezer 
év múlva? Mit gondolnak majd ró
lunk?"

Tény, hogy a nemzet és a nyelv 
keményen el van különbözve. A 7. 
színben a kívülálló John Smith sze
mével nézzük a magyar elkülönbö- 
ződést. Habár már egyetlen nyelv 
sem viseli az elsőruháját, és így 
minden nyelv el van kölönbözve 
önm agától, mégis a magyarok 
helyzete a legsúlyosabb, mert a 
nyelvi skizma belső töréssel is járt.

"]OHN SMITH: A magyarokat vi
szont sehogy sem tudjuk azonosítani. 
Egyszerűen nem tudjuk, mivel azono
sak. Nem lehet tettenémi őket, mert 
időközben elcserélték a nyelvüket, a 
vallásukat, a királyukat, az isteneiket s 
végül mint kiderítettem, ők maguk is el 
vannak cserélve. Olyan a magyar, 
mintha vendég volna önmagánál."

Madagaszkárban Benyovszky 
Móric már teljesen össze van zava
rodva a nemzetet illetően: az a ma
gyar, aki magyar jogar alatt áll. így 
lesznek a négerek is magyarok. Bár
mit lehet tenni, mert a nemzet már 
úgyis el van cserélve.

"BENYOVSZKY: Magyarország
nak szüksége van ránk... Ma hajnalban 
hatvan francia katona partraszállt Ma
dagaszkár földjén... csapataink harcban 
állnak... a szabadságért... tűz! Alattva
lóim, magyarok! Éljen a magyar sza
badság... éljen a haza..."

Sűrűsödés
Árpád, mikor a 11. színben fel

támad, csodálkozva látja, hogy Bel
la, a színésznő, ki Rékát alakítja, 
igazából is Réka. Vagyis hát nem, 
de Árpád számára az. Az elkülön- 
bözőaési folyamat itt megfordul, 
már nem minden ember két emberből 
áll, s e kettő újabb kettőből s így to
vább..., hanem két ember lesz egy. 
Réka és Bella egy lesz, annak elle
nére, hogy Árpád egy elviselhető 
kettősséget továbbra is érzékel. Az 
illúzió győz az elkülönböződés 
végzete fölött:

"BELLA: Réka a hányadik felesé
ged volt?

ÁRPÁD: A harmadik.
BELLA.■ És nagyon...
ÁRPÁD: Nagyon szeretlek."
Talán ez lenne a megoldás az 

elkülönböződés, a szétszóratás el
len, sugallja Szőcs, az illúziónak a 
győzelme a valóság fölött, az illúzió 
valósággá válása. Az elképzelt 
nemzet vállalása a valóságos nem
zet helyett. Bella végül Árpád hű 
társává lesz, megszűnik a határ az 
elkülönböződés miatt (majdnem) 
menthetetlenül különváló világok 
közt. Bella lesz a híd a világok kö
zött, sűrű hely a diffúz világok met- 
széspontján. Egy elcserélt már 
kevésbé elcserélt, mint két elcserélt. 
A színésznő követi Árpádot az ál- 
latkerbe is, hogy kiállítási tárgyak, 
szamojédek legyenek.

"CSONTVARY: Árpád?! Te itt?! 
Bella?! Maga is?! Mi történik itt?!

ÁRPÁD: (mintegy magának, töre
dékesen): ...és mikor a tárgymegszállási 
drive a vágyhorizontra irányul, a tárgy 
szimbólummá lesz... s így már meg le
het lépni a helyzetből...

BELLA: Nekünk itt jó. Itt látható 
Juhász Gyula félrecsúszott nyakkendő
je, nem akarja megnézni? "

Még ha kissé későn is jön a meg
oldás, s Árpád már szituációs hely
zetről beszél, a rem ény m égis 
felcsillan, a távoli jövő számára. 
Mert lenne még megoldás, mégpe
dig az illúziónak valósággá való e- 
lőléptetése.

Szőcs megpróbál arra is vála
szolni, hogy miért nem jön létre 
több sűrűsödési pont a magyarság 
esetében, amint ahogy az más, sze
rencsésebb nem zetek esetében 
megtörtént. Ugyanis feltevődik a 
kérdés, hogy miért éppen a magyar 
ennyire szerencsétlen a nemzetek 
között, mikor más nemzetek sem 
voltak jobbak, mint mi, és más 
nemzetek is alá voltak vetve az el- 
külömböződésnek. Van erre egy

» » >  folytatás a 12. oldalon
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folytatása 11. oldalról
magyarázó mozzanat a drámában, 
amely kulcsfontosságú ugyan, de 
nem a legelegánsabb. A válasz egy 
rosszindulatú félreértelmezés ese
tén: mert van egy ördögi erő, amely 
mindennek a tetejébe még plusz
ban a nyakunkon van. Az ördögi 
erő, röviden és velősen (scurt és con- 
cis): a románok. Még hagyján, hogy 
Gertrudis a gyerekkirály Lászlóhoz 
románul szól mézesmázas szava
kat: "Egy cukorfalat! O bomboana!" 
(noha már nyilván tudjuk a Bánk 
bánból, hogy Gertrudis egy kígyó), 
a darab még rátesz egy lapáttal: az 
utolsó (tehát kifejezetten hangsú
lyos helyzetben lévő) színben a ro
mán kapitány az, aki (a bibiliai 
kígyóhoz méltó módon) borral kí
nálja a várkapitány eltűnt lányát, 
aki hétszáz év után kerül elő a ró
zsaszedésből. Természetesen a 
lány, miután elfogadja a bort, azon
nal megráncosodik, majd porrá 
omlik szét. Ha Gertrudis nem szó
lalna meg románul, akkor talán 
még lehetne egy gyengébb értelme
zést adni a szövegnek (miszerint a 
magyarság belső elkülönböződése 
képtelenné teszi őt az idegenekkel 
való szembeszállásra), ám Gertudis 
elpottyantott román szava miatt 
már csak erős értelmezés lehetsé
ges: az, hogy a századok folyamán 
mindig volt egy ördögi erő, amely 
ellenünk dolgozott, s amely leg
alább részben bűnbak m ostani 
helyzetünkért. így sajnálatos mó
don áttevődik a hangsúly a színjá
ték n ag y részé t k itevő belső 
elkülönböződés problémájáról egy 
igazából mellékes szálra.

De talán menthető ez azzal, 
hogy a játékidő, annak ellenére, 
hogy lineárisnak tűnik, mégis pont
szerű: a darab a

folyamatos jelen
ben játszódik. Ha így van ez — 

márpedig így van, mint látni fogjuk

alább —, akkor a románok hét év
századon át tartó ördögi jelenléte is 
pillanatnyivá zsugorodik, és kisebb 
súllyal esik latba.

A történelem minden irányba 
egyidőben történik meg, a múlt be
lefolyik a folyamatos jelenbe, hisz 
mindent a saját szemszögünkön 
keresztül látunk. A szerző meg sem 
próbál történelmileg hű atmoszfé
rát teremteni, a történelem képlé
keny, változtatható, az igaz történet 
az, amit Jókai ír meg Árpádról, és 
nem amit a történészek. Akorhűség 
reménytelen. Árpádról kiderül, 
egyszerre két korban és két helyen 
van jelen: a színpadon önmagát lát
ja, a színésznőben pedig feleségét 
(a két kor tehát egy, mégpedig a 
jelen), és az is, hogy ugyanúgy be
szél magyarul, ugyanazokat a ne
veket használja, m int a jelen 
emberek. Az Árpád ébredéséről írott 
darabjában a színjátékbeli Jókai 
csupán egyszer vall csődöt, amikor 
korhű akar lenni és Rékát Regehű
nek nevezi.

"KÖLTÓ: Most éppen Árpád ve
zért és feleségű, Regehút látjuk.

ÁRPÁD: Regehú?
KÖLTÓ: Miért, nem úgy hívták 

valójában a kegyelmes... a felséges feje
delemasszonyt?

ÁRPÁD: Majdnem úgy. Az egyi
ket. Rékának. Tulajdonképpen eredeti
leg Emesének."

Más esetben (például mikor a 
honfoglalás történetét meséli) Ár
pád megpróbál ugyan a honfoglaló 
vezérhez méltóan beszélni, de lát
szik rajta, hogy a krónikások be
szédstílusát könyvből tanulta, s 
csupán a régmúlt igeidő használa
tát képes behozni megkülönbözte
tő stiláris jegyként. Árpád úgy 
beszél, mint aki elképzeli, hogyan 
beszélhettek ezer évvel ezelőtt az 
emberek.

A síkok egymással keverednek, 
először megütközünk azon, hogy 
költészet és valóság nem választha
tó szét (talán azért, mert a "valóság"

nem létezik, csupán interpretációi), 
majd rájövünk, fikció és történelem 
ugyanaz. Mert mi csináljuk a törté
nelmet, visszamenőleg is.

S talán így még van remény, 
nem kell mindent a románokra fog
nunk — mert csupán egy jobb, sza
badabb jelent kell elképzelnünk 
(amelyben a múlt is benne van), 
hogy az elcseréltség, az elkülönbö
ződés ellenére is megmaradjon a 
remény.

Az indiánok 
nem hagynak 
cserben minket
A dráma — amellett, hogy ko

moly és súlyos dolgokról beszél — 
olyan gyermeki fantázia jegyeit 
mutatja fel, amely a lesújtó végki
fejlet ellenére is mintha valamilyen 
reményt sugallna az elkövetkezők
re. A színek a gyermeki fantázia 
szabályait követve váltogatják egy
mást: ha szó van az utolsó magyar 
királyról, akkor az tutti, hogy Be- 
nyovszky Móricot jelenti, és nem az 
utolsó Habsburg uralkodót; Egerbe 
azért megyünk, m ert Gárdonyi 
megírta az Egri csillagokat; a halál 
nem végleges, mint a mesékben, 
Árpád minden további nélkül feltá
mad; sőt még az újvilába is elju
tunk , ahol m agával Pocahon- 
tas-szal találkozunk. Maradjunk mi 
is egy pillanatra a fantázia igazi te
rén, ott, ahol még minden lehetsé
ges, mert még semmi nincsen: az 
újvilágban.

Az indián mítosza... Az örök re
mény arra, hogy az elnyomottak 
végül erkölcsi győzelmet arathat
nak az elnyomók felett. A rossz el
leni kilátástalan, de annál dicsőbb 
küzdelem metaforája. Az indián, a 
szabadság szimbóluma. Az indián, 
akivé mi magunk szeretnénk lenni, 
vagy mit nem adnánk azért, ha leg
alább a rokonunk lenne.

Szőcs Géza egyik leghíresebb és 
legtöbbet idézett versében (Indián

szavak a rádióban) egyértelmű meg
feleltetés van a magyar és az indián 
között (elnyomás és rokontalanság, 
az "egyedül vagyunk" érzése, stb. 
alapján), éppen ezért az indiánra 
ténylegesen is ráruházódik a rokon 
szerepe, azé, akitől segítséget is le
het várni:

"egy napon néhány indián 
a Bering szoroson át 
akármilyen szoroson át 
segítségünkre jön majd 
segítségünkre jó majd, 
átvágja hozzánk magát.(...)
Az indiánok nem hagynak 

cserben senkit.
Az indiánok nem hagynak

cserben minket."
A drámában ugyan már felfejle- 

nek a különbségek is a magyar és az 
indián között, de az indián alapjá
ban ugyanaz az indián marad, mint 
a fenti versben. Az indián a rokon, 
aki után vágyunk, s akiről titkon 
azt reméljük, hogy ő is vágyik utá
nunk. Ő az, akire felnézhetünk, s 
aki szeret minket. Ugyan az indián 
is el van cserélve, m inta magyar, de 
tudjuk hogy ő mégis hős: neki leg
alább megvan az eredete, Pocahon- 
tas-ról kiderül, hogy ő igazából 
Mataoka — nem mintha ebből a 
névből valamit is megtudnánk, de 
nem is ez a fontos. A magyar eseté
ben ha leásunk, akkor csupán der- 
ridai álnyomokat találunk, melyek 
nem utalnak semmire— ez kettőnk 
közt a különbség. Mégis, az indián 
Erdélybe kívánkozik:

"POCAHONTAS: (indián tánc
lépteket lejtve) Édes Erdély itt va
gyunk, érted élünk és halunk... fáradt 
lábam estére haza talál, nem messze van 
még innen Kolozsvár...

...őszi éjjel
izzik a galagonya 
izzik a galagonya 
ruhája..."

Talán az van, hogy az indián 
sincs otthon Indiániában, talán Er
dély a hazája mindazoknak, akik el 
vannak cserélve, tudnak vagy sem 
eredetükről. Erdély a hazája mind
azoknak, akik nincsenek otthon, él
jenek Erdélyben vagy sem...

Sóvárgás ez egy elképzelt haza 
és egy elképzelt nemzet után, ahol 
nemcsak szétszóratás van, hanem 
néha-néha sűrűsödés is. Egy hely, 
ahol meglehet, egyszer felfeslik a 
nyelv ruhája mögül az igazság, és a 
látásába nem fogunk belehalni.

xKi cserélte el a népet? Erdélyi Hír
adó Könyv- és Lapkiadó, Kolozsvár, 
1996.

2Még szép. Én viszont most úgy 
teszek, mintha elmarasztalnám őket az 
objektivitás ezen hiányáért, de igazából 
nem (ezért). Részemről ez csupán han
gulatkeltés a többi berek ellen. Csak 
azért mondom, no. Hogy tudjátok,
hogy tudom, no.

Tlya Kabakov:On the Total Installa
tion. Cantz Verlag Bonn, 1995.277.

4Lásd például Farkas Zsolt írásait, 
melyek egyre gyakrabban szólnak az 
„erős szerzőkről"; ő az eredetiséget al
kalmazza „tulajdonképpen új szöveg- 
szervező elvként".

^ ch a rd  Rorty:Objektivity, Rela
tivism, and Truth. Cambridge Univer
sity Press, 1992,2.

PASZTÁI ANDRÁS 
Honnan jönnek...
Honnan jönnek a színtelen kanárik 
a lépcsők, a zajok, a hangjaid, 
a telek, az esték, a nappalok, 
a felejtésre szánt hajnalok!
Dülledt szemű házak, bicsaklott kilincsek, 
szememre szemfedók, karomra bilincsek. 
Tenyeremből kopár fák nőnek égig, 
s ágaik közt a hangok tovább mesélik, 
hogy csillogó rímeim kihalnak 
maguk után összeborzolt szavakat hagynak, 
mert az ébenéj szobáiban magadra hagytalak 
magammal
s most ezeregy éjszakád velem együtt vacog.

Kedveseim
Városaitokban laktam 
Városaitok bennem laknak

Távolsági buszok emlékeznek rám 
Ablakaikban rekedt integetések követnek
Álmomban az utakra ébren indulok 
Álmukban a buszok ébren indulnak velem, s 
Melletem az elmúlás ül csendben

De nem érkezünk meg reggelig

Szintéiért szavakkal
a csöndek szürkülnek, 
a színek halkulnak már 
önkéntelen visszarímel 
egy sárguló nyár.

távolodó esők kopogják dallamom, 
s hangjuk még hatalom 
fölöttem.
szempilláid lecsukódtak 
akár a városra fagyott esték, 
a fényjáték testeden 
múlt varázs, illúzió, egy emlék
kezed homlokomon — harmat, 
s most csak múlt idejű igék laknak 
velem.

de a csöndek szürkülnek, 
a színek halkulnak már, 
s csak alig hallhatón 
rímel vissza ide: az a sárguló nyár.
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LÁSZLÓFFY CSABA
Újabb kori fondorlatok — XXVII.

A

Elet, kiben rosszra
ingerlés tanyáz
Amikor felszállt a vonatra, úgy érezte, 

hogy teste üres; ez a könnyedség mégsem 
segítette hozzá ahhoz, hogy be ne süppedjen 
a bársonyülésbe. Elmúlt a nyár, m indjárt vé
ge az ősznek, s az agyban (vagy talán a te
kintetben is) m intha tovább lobognának a 
pipacs pokollángocskái. Pedig a strandok 
rég bezártak, nem  ingerkedik szabadon a 
sok napra tárult váll, mell, a kihívóan m eg
feszített combok, a bám ulásra vágyó, eler- 
nyedt porhüvelyek, m int hűstestű szalma
nadrág a homokban, a nedves mozaikkocká
kon. O, m indenesetre, fölkészült bármilyen 
veszélyre, nem  kívánt külső beavatkozásra. 
Kihűlt szobában, lehúzott redőnnyel várta ki 
a virradatot, öntötte m agába a fanyar ízű 
bort (abroszt sem terített az üveg alá), érez
vén, hogy nem  m egy a búvárkodás és hábor
gó szívét ijedséggel tölti el a leszboszi dalok 
enyelgő hangja a fényes trónusú, halhatatlan 
Aphrodité előtt; m ár nem  váltott ki belőle 
szenvedélyt a m űvészet diadala, hogy Sapp- 
hó Isten cselfonó lányán is túltesz. A kedves 
emlékeket, m int ékköves gyűrűk és antik 
serlegek tom pa fényvillanását is ki szerette 
volna rekeszteni záruló szívként elkomoruló 
hajlékából... Pöfög a mozdony, kattognak a 
kerekek; végre úton van, ha célba érni úgy
sem fog már. M inden lekerekített (élet)út, 
m inden kiteljesedett szépség a görög szük
ségszerűség és derű  illúziója csak. A fülke
függöny  halo tti lepel redői gyanánt vet 
arcára ám yékráncokat.

Amióta utolsót sípolt a vonat, csak töpö
rödött, fehér falú tanyák, a rozsda kikezdte 
tájba kicsapott állatok, s szelíd angyalszem 
kékségű ég... Azelőtt történt egy és más, 
igaz. A Platón kettős varázstekintetével néző 
(Janus)arc egyfelől a görög életre nézett 
vissza, m ásrészt egy eszményi világot kere
sett, mely azonban megint csak az első em
léklétet látszott tükrözni, oly m agas régi
ókban, hol földi tüdő nehezen tud  lélegezni.

M égsem éltem én itt úgy, mint akinek 
nincs földi hazája — pillantott hátra Péterfy 
Jenő a m agyar lapályok, lelkek s lidérces 
nádasok felé. — De van valami rejtély, amit 
nem  voltam  képes megfejteni. M iként annak 
a bám ulatos szépségű velencei lánynak el-el- 
forduló arcélét, m időn beléptem a lábam 
alatt imbolygó gondolába. Én m ár útra ké
szen. ó  viszont, m int aki páholyban szeretné 
látni magát, az ismeretlen élményre várva 
midenáron. A leülepedett vágyat felkavarni 
kész szeleburdi gyönyör. Csakhogy ilyenkor 
rendszerint (mint törzspáholybeli, ezt m ár 
tudtam ), elég hogyha a nézőtéren valami
lyen m ozgolódás tám ad — ne adj' Isten, vi
rágot vagy rothadt paradicsom ot kezd do
bálni a színpadra az együgyű hálával telített 
vagy felbőszült közönség —, elég egy gyors 
fejfordulása a szépségnek, hogy elcsituljon 
bennünk az érzés. Acsöndes elragadtatásból 
a nevetséges kotkodácsolásszerű zűrzavar
ban m inden lehet, csak éppen eksztázis nem. 
A pánik elorozza orrod elől, vagy legalábbis 
eltorzítja a m űvészi hatást, olyannyira, hogy 
semmilyen arcfestékkel, púderrel, pótszerrel

nem  lehet helyrehozni-pofozni. 
A legkisebb fészkelődés, sus- 
mogás nyugtalanságot vált ki 
belőlem, hogy kész vagyok ha
nyatt- homlok menekülni. Akár 
a gyilkos cinkostársa a tett szín
helyéről, hogy megőrizze név
telenségét.

A (\u\ un poéte est-il bon? Mire 
jó egy költő — ha m ár megszületett? Nem 
kérte senki rá — nincsenek életben már, hogy 
számon kérjem tőlük: a könnyű pezsgő-fel
hőkben járó, szélhámosán csapongó apától, 
s a békétlenkedő, vakbuzgósággal büntető 
anyától. Barátaim (Lederer Béla, Angyal Dá
vid) bizonyára úgy vélekednek, hogy ami
nők a szülők együttvéve, olyan lesz a gyer
m ekük is, a sajátságok fokozott mértékben 
nyilvánulnak meg az utódban. Nálam azon
ban az ellentétes tulajdonságok le kellett 
hogy rontsák egymást!... Miért nincs hát 
bennem több szélhámos-nagyvonalúság s 
gazemberség-reflex, mint egy útkaparóban, 
s annyi közvetlenség bár, akár egy kóbor 
ebben?!... A nyám m al han t a l f  tem ettem  
összes domestiális érzelmeimet, naponként

Színészek

jeget hozatok, abba "frappirozom" m aradék 
életkedvem et, és saját ablakom tükrében 
úgy bámulom magamat, m int valami indif- 
ferens monsieur-t.

Átérzem teljes súlyát és igazságát min
dennek, amihez valaha is közöm volt. Buda
p est e ltip ro tt életekkel van kikövezve. 
Abbáziái hotelomból Lybia, Egyiptom felé 
nézek, Keletnek, hol őseink annyit szenved
tek, míg nyugatnak tartva aztán kivereked
tek maguknak (alkudozni képtelenek lévén) 
egy kis presztízst a világ színe előtt.

*
Fázósan húzogatja fel ölébe csúszott úti 

takaróját, s a vele szemben ülő, fürkésző 
tenintetű fülketársra pillant, aki sehogy sem 
boldogul borzos cilinderével. Jobbra, balra 
tologatja, legalább telik az idő. Rövid nyakú, 
tömzsi emberke, egészen olyan, mint az ő 
jóakarója. Gyulai Pál, akit utóbb utolért az 
őfelsége iránti tisztelet (ebben talán Jókai is

ludas), a hazafiúi óvatosság — akadémiai 
körökben újabban ez a "divat" —, m inek kö
vetkezménye, hogy kénytelen eltűrni a diák
ság indu latát, gúnykacaját. Az óráján is 
ellene tüntet m ár az egyetemi hallgatóság, 
abcugolja a professzor urat, am iért nem  m ert 
koszorút küldeni az aradi vértanúk emlék
m űvére a Kisfaludy Társaság nevében.

Ha valakinek, m éghozzá a nem zet nagy 
írójának, Jókainak a király fizeti ki felgyűlt 
adósságait (vagy Erzsébet királyné a hitele
ző, akinek az öregúr állítólag személyesen 
szokta elvinni dedikált köteteit? tökm ind
egy), az ilyesmi m ár kívül esik bármely stí- 
lu sje lenségen-v itán , m inden  eszté tikán . 
Péterfy a fülkehomályban megtapogatja kis
sé fölfelé álló, tüskés "Nietzsche’-bajuszát. 
Szerencsére, ő nem csupán öltözékében gon
dos, pedáns; adósságcsinálásban is igyeke
zett m értéktartó lenni. Egy-egy finom szivar 
vagy jó bor inkább segíti az emésztést; s 
m indenből egy kevés, ami nem fekszi m eg a 
gyomrát. Mert neki az is kényes. M ind lehet 
kedvence a Sacher-torta, ha nem  friss vajjal 
készült! Legutoljára azért szagolgatta annyit 
az elébe rakott tányért az előkelő társaság
ban.

Csömör ellen olykor egy szem mazsola: 
"Valóban nagy öröm! /  Igaz, hogy a szonett 
divatba jön?" M agában m ár nevet, noha egy 
arcizma sem rezdül. A gyorsvonat a határon 
rostokol; Ferenc József — a Heltai-paródiá- 
ban — a Költészeti Csarnokban.

Az egyenruhás urakra váró utas egészen 
átadja m agát a szellemi élvezetnek:

"Hogy a király a nagy kapun belépett,
Doktor Fáik Miksa mondott szép beszédet, 
Örömrepesve jelentette ki,
Hogy ez a csarnok a költészeti.
"Szép, szép, nagyon szép" — mondta ófelsége, 
"Hogy ennek is van pavilonja végre.
A versek ugye-bár gyártatnak itt? " 
"Megkérdezünk" — így szólt Fáik — "valakit."
"Kik ülnek ott morgorván egy rakáson?"
— Ezek poéták, felség, megbocsásson.
"S ki az, aki ókét megihleti? "
— A múzsa, fölség, mondta Fáik neki.

Mi boldog volt a múzsa, óh mi boldog!
Reá a fölség nyájasan mosolygott,
S azt kérdezi: "Régóta áll a gyár?
Külföldre is exportálnak-e már?"...
Péterfy csontjai ropognak, a nyakában nyHal

lásokat érez. Sajogni kezd a bal válla, bizonyára 
az időjárás miatt; Olaszországban remélhetőleg 
még tart a meleg. A z út fárasztónak ígérkezik, 
szeretne elbódulni, miként az üres Bistrol halijá
ban annak idején a pezsgés est után. Ki is volt 
vele a kollégák közül? Ha emlékszik, csak a fiatal 
Riedl tanár úr. Levetették a cipőjüket (melyikük 
is kezdte?), és egymást célba véve, azzal dobálóz
tak. Azon az éjszakán valamelyes büszkeség töl
tötte el, hogy lám, excentrikus mertem lenni!... 
Másnap aztán örült annak, hogy a két-három 
hölgy-szemtanú diszkréten kezeli a különös 
epizódot. Szerencsére, csak évek m úlva 
kezdtek terjedni a m endem ondák "psychi- 
kus depressziójáról", ő  különben örökké vi- 
szolygott a látványos szélm alom harctól; 
alkatilag a sors nem őt szemelte ki a Don 
Quijote-szerepre itthon. ("Azt hisszük, drá
ma lesz belőle, /  Pedig csak egy kis epizód.") 
Nem m inden Petőfi-utánzó elvetnivaló. Kár, 
hogy nincsen ideje észben tartani a sok ne
vet. De hát az ő mestersége nem  az érzékeny- 
kedés, inkább a távolságtartó gúny, m ég
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hogyha nem  is ő gyártja a disszharmóniát. 
Csak tetten éri, m int érdekességet. M egannyi 
csökevényt vagy elburjánzó dudvát... Beteg
séget... Dagályt...

Lassacskán elszenderült; s álma sokkal 
különlegesebb látvánnyal ajándékozza meg, 
mint amilyent a Bistrol halijában ő produkált 
volt.

...Az a 250 néger atyafi, kik az ezredvégi 
ünnep tiszteletére Afrikából Budapestre jöttek, 
most ott tanyáznak az Állatkertben. Ruházatuk 
mindössze egy tarka szövetű lepel. Van tehát mód 
tanulmányozni testalkatukat, s ez már magában 
is megérdemli az 50 krajcámyi beléptidíjat, mivel 
a négerek mitólünk olyannyira elütő emberek. De 
fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai 
élvezet. Szebb idomokat aligha lehetne találni... 
Ott ülnek saját készítményú zsámolyaikon, ki-ki 
pálmalevelekből összetákolt kunyhója előtt. A ko
vács lándzsavéget kalapál; egy másiknak az a 
mestersége, hogy tökhéjakai díszít, durva kés- 
heggyel cirádákat vésve rájuk. Van kuruzsló, ki 
ért a gyógy füvekhez; ha kinek valami baja van, 
őhozzá fordul...

Az Allatkert is egyre messzebb van, nem
csak Afrika. Kint m egvirradt, a nap izzón süt 
be a vonatfülkébe, ahol m ég az álomfoszlá
nyok díszm agyarban öltözött daliái kísérte
nek. (Pedig a díszm agyar nem az Adria- 
partra szánt öltözet.) Izzadt orcák, a lovakon 
szerszám , ruha csupa hab. (Még nem  a ten
ger habja.) S a harsogó éljenzés, bandérium 
kíséret?... Ez m ég m indig a millennium. A 
vérm ezőnek elnevezett sík térségen hem 
zseg a sokaság. ("Él magyar, áll Buda még!" 
— legjobb skandálni a feliratokat.) Körös-kö
rül hatalm as póznák, sátrak felállítva, laci
k onyhák , csapszékek , lá tványosbódék... 
M ind olyasmi, ami elől ő menekülni szokott.

Elég bepillantani a kiteregetett újságla
pokba:

"Képünkön látható m ég az atlétabál tánc
rendje, mely egy kis kápolnát ábrázol kék 
plüssfalon feltüntetve. A mélyedésből egy 
kirohanó atléta alum ínium ból készült alakja 
látszik, a kápolna talapzatán pedig a magyar 
atlétikai klub címere és monogramja látható, 
szintén hazai gyártmány, Fábry ezüstm űves
től. N egyedik képünk a technikusok táncrend
je; e z  fo g a s k e re k ű  v a s ú t  m o z d o n y á t 
ábrázolja, s ennek szerkezete annyira tökéle
tes, hogy ha m eghúzzák, fut is egydarabkán. 
Az elmés találm ány nagyon kapós a höl
gyeknél...”

Az olvasó, ha szegény is, morfondíroz 
m agában az utazó Péterfy, hátha megszédül 
az elmésségektől (kitapogatja nyaka körül a 
kellemetlenkedő dudort), és megfeledkezik 
bajairól, m int én erről a növekvő "púpocská
ról", am i m iatt székely pedellusunk gyává
nak titulált. Ha orvoshoz nem is megyek, 
úgym ond, d e  bicskájával ő egy-kettőre kika- 
nyarítja onnét, persze csak a fölöslegest... 
G onddal és bajjal teljes volt a m últ esztendő 
— ha jól, emlékszik, éppen ezekkel a szavak
kal kezdődött a Budapesti Szemle újévi ve
zércikke; Lederer Bélával össze is kacsin
tottak a redakcióbán, s m ár kalkulálni kezd
ték — két agglegény — a családos kollégák 
szerint reájuk ugyan alig vagy csak módjával 
vonatkozókat. A d p ő  ára 25%-kal, a liszt há
rom  hónap alatt 9 krajcárról 17 krajcárra, a 
fehér kenyér 12 krajcárról 20-ra emelkedett; 
a disznóhús és a zsír 10%-kal drágult, a szár
nyas hús 30-40%-kal, a "fűtőszerek" ára pe- 
d ig  eg y en esen  "m esés". Egy kétszobás

--------------------- HELIKON —

lakásnak tíz évvel ezelőtt 200 Ft volt az évi 
lakbére, most 3000 Ft. 'N em  sikerült megnő
sülnöm " —jegyezte m eg Lederer; rokon
sz e n v e s  b en n e , h o g y  nem  ig y e k e z e tt 
m indenáron egyetemi tanár vagy képviselő 
lenni, független akart m aradni ("szóval egy 
hajóban utazunk, m ár ha az olyan vénlegény, 
m int én — m eg ő — független lehet egyálta
lán; Lederer eljegyezte egy ezredes lányát, de 
nem  lett belőle házasság, én m ég odáig se 
jutottam : kosarat kaptam  egy huszonegy 
éves tüneménytől"). "Mióta a mama meghalt, 
nekem nincsenek családi gondjaim — vette 
át a szót kollégájától ő a redakdóban —, 
lassan még (vagy talán pont emiatt?) ember
gyűlölő kezdek lenni."

Forgolódik, nem  találja h d y é t a vonatfül
kében, m intha hőség bántaná, a homlokát 
törölgeti. Majd kimegy a folyosóra, és szivar
ra gyújt. Utoljára egy kőkorlátra felkapasz
kodva szívták Ledererrd együtt ezt a finom 
szivart; akkor az ő anyja m ég életben volt, 
egy sienai sikátorból kibukkanva gondolt rá 
éppen, hogy bizonyára most is a fiáért aggó
dik a József körút 27 szám alatt, szélütéstől 
bénultan, kifinomult idegrendszerét s a fölös 
képzelgéseket tőle örökölt s tovább vivő fiá
ért, aki közben az olasz lovagvilág kápráza
tos operadíszletei között lép d d  egy holdas 
éjféli órán, mely a legkísértetiesebb rablóro
mantikával, egy darab középkorral ajándé
kozza meg őket, világjáró magyar elméket; s 
ahogy úgy hátradőlve, lábukat lóbálva a kő
korláton ültek és nagy elégedettséggel fújták 
a füstöt, poros Üstökűkkel, melyre különös 
égi fény permetezett, sikerült megfeledkez
niük arról, hogy budapesti reáliskola sze
rény jövedelmű tanárai.

Őróla különben sokan azt képzelik, hogy 
a csúcson van, vagy legalábbis minden erejé
vel meghódítani szándékszik azt. Mint ami
kor Angyal Dáviddal nekivágtak a Berger 
Tirol hegynek a húsvéti szünidőben jó pár 
évvel ezelőtt. Kezdetben gyerekjátéknak 
tűnt a mászás. Egy órányira a csúcstól aztán 
kitört a vihar. Bőrig áztak, kiránduló társa 
tehetetlenül csúszkált, majd derőtlenedve 
hullott vissza a folyékony sárba, ő  azonban 
gyöngéden fölemelte, és húzta-vonszolta 
magával. Félhangos dadogással a görög kul
túra csodatevő erejére, holmi lélekvándor
lásra hivatkozott, valójában az életösztön oly 
nagy volt benne akkor, hogy makacsul for
dult szembe az előre fel nem mérhető körül
m ényekkel, veszéllyel, m inden  alkalm i 
sorscsapással.

A zavarosan (rád) támadó fergetegben 
lehet-e esélyed. Hiszen percekkel korábban 
még nem gondoltál arra, hogy a szelíd, gyap
jas fellegekben farkasordítás rejtőzik. Olasz- 
országi kalandozásaid során, kolostorban, 
templomhajókban, képtárakban, az áhítat és 
csodálat isteni pillanatain túl is m indvégig a 
görög szellem vezérelt, mely nem ismeri a 
korlátozottságot; a törés és salak nélkülit 
meglátó esztétika örökifjúsága. Ez hatott szá
zadokon át ellenállhatatlan erővel a kiváló 
emberekre, a történetnek oly örökségét őriz
ve féltékenyen, melyet a civilizáció újabb ro
ham aiban kultúránk könnyen elveszíthet. 
Ott, a tiroli hegyek közt, a levegőt felfűtő, 
fenyegető villámlásban reméltem megpil
lantani bajtársam igazi arcát. 'M ás úton té
rünk vissza Lienzbe", m ondtam  neki meg- 
nyugtatólag.

A természet hangjától elandalítva köny- 
nyebb szeretni felebarátainkat. Otthon a ko

pott albérletben csak a süket csend, a hit és 
hitegetés hiánya. A m am a kérlelhetetlen am 
bíciója valami nagyot várt tőlem, a Dante-ta- 
nulm ány és a görög irodalmi arcképek után 
is. S a karrier egyre késett.

Két év óta olyan volt, m intha gyermekem 
lett volna — írtam  jó Haraszti Gyulám nak 
Kolozsvárra. — Őrült, mosolygott, ha a szo
bába léptem, s csüngött az életen m int vala
mi nagy gyönyörűségen...

M eg kellett volna könnyebbülnöm  az 
után — adtam  ki m agam  gyöngeségemben 
Lederemek. — Hiszen nekem m ás gyónta
tom nem  volt, csak az anyám. Tudom, azt 
képzelitek, hogy olykor m ár terhes is lehetett 
szám om ra... Benned kü lönösképpen  ott 
visszhangzik m ég talán néhai kifakadásom 
a gyónásról. Én a híres Phaedra-szarkofágot 
látom m agam  előtt a girlentini dóm  sekres
tyéjében, amint fojtott indulattal megállók, s 
kimondom: "Ezek öltek m eg engem, gyónás
sal!"..." Te visszapillantasz a homályos szög
letbe a potrohos papra, ki magából kikelve 
ült a magas támlájú zsőllyében és fogait m u
togatta az előtte remegve, összetörve térdep
lő leánykának. M ire felm érhettem  volna, 
hogy mit teszek, a gyóntatószékhez siettem, 
és kalapomat hónom  alá gyűrve, ökölbe szo
rított kézzel, szikrázó szemekkel megálltam 
kihívóan a pap  előtt. Mit bántam  én, hogy 
barbárt vagy eretneket lát bennem ; nem  
nyelvi korlát gátolt m eg abban, hogy megér
tessem vele, milyen veszedelmes "játékot" 
űz a gyermekek leikével. A gyónás a felnőtt
ben is fokozhatja a félszegséget, a belső za
vart, a serd ü le tlen t azonban  egyenesen 
megrontja. A vadul vádoló vagy netán ásítá
sát elnyomó felnőtt arc által szuggerált bűn
tudat az ártatlan gyermekleiket beszeny- 
nyezi.

*
A fülke üvege vakít, behunyja szemét. 

Furcsa, m intha nem is a szokatlan erejű dé
lifény csalná elő könnyeit. M ozart m uzsiká
jának hallgatása közben, barátai mondják, 
szemében rendszerint kihuny az irónia, el
halnak a különös szikrák, tekintete bensősé
gesebbé válik. H átha gyermeki báj ül ki 
arcára most is, és ismeretlen útitársai bizal
mukba fogadják. Hová lett belőle a kérlelhe
tetlen zenekritikus (valam ikor egy lehet
séges útnak ígérkezett ez is), akinek a Heltai- 
versben szereplő Fáik Miksa, a Pester Lloyd 
szerkesztője kegyesen felmondott volt, ne
hezményezvén az ifjú Péterfy őszinteségét, 
aki Goldmark Sába királynéjánek zenéjét "ola
josnak" érezte, m intha déligyümölcsök és 
kondirozott cukor ízét kapná benne a közön
ség. Pedig akkoriban ő m ég alig sejtette, 
hogy hol terem és milyen az igazi déligyü
mölcs. Azóta m inden évben kijutott neki Itá
liából, meghallá a tenger morajlását, m int 
Mikes vagy Zrínyi, órákat sétált az időtlen
ségben, édes napfénnyel telve, hazaküldött 
leveleihez néha "csatolt" egy kis abbáziai le
vegőt, egy rőf tengerkéket, vagy egy olasz 
hölgy szemének sötétlő pillantását; máskor 
meg — ha elfogyott a pénz — m int Moha
m ed koporsója ég s föld között lebegve vár
ta, hogy "Budapestről megjöjjön a denaro".

In k áb b  titk o n  v érezz , sem h o g y  ott 
könnyezzél, hol egyaránt olcsó a könny és a 
mosoly. Hogyan is m ondta Kemény Zsig- 
mond? "Állhatatosan hiszem, hogy keblünk
n ek  m in d e n  h a n g u la ta  tö b b n y ire  o ly  
eszmetörmelékből származik, melyet észre 
sem veszünk. Ily tőlünk független, noha be-
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lőlünk tám adt hatásocskák közt alakul tette
ink növényágya — a kedélyállapot” Mely fá- 
tum m á lesz, ha  k ielég ítetlen  vágyakkal 
társul. A csalódás érzete lerántja életünkről a 
remény zöld mezét; így lesz az ember erin- 
nüszek nélkül is nagyon boldogtalan. Kedé
lyünk fonnyad; m int folyondár indái, szo
rongat valami... Valahányszor szemben ál
lunk a boldogság esélyével, szótlanul (s in
gerülten) elfordulunk. A végzettudat mint 
betegség nő, és fáj belül. A cinizmus köny- 
nyebben férkőzik lelkűnkhöz; minél tovább 
vagyunk a földön, annál több anyagi— rom 
landó — költözik belénk (Saint-Beuve), s el
jön az idő , m időn  gyerm ekhangok, va
rázslatok hite helyett hibákkal, különcségek
kel, apró, alattomos bűnökkel telítődünk. Az 
idő erős kérget von a lélek köré; jellemünk is 
átalakul... Amit önm egnyugtatással fátum- 
nak nevezünk, az nem  m ás m int m egalkuvá
sunk a kényszerűséggel. M ár nincs erőnk 
megkeresni azt a pontot, honnan a szellem 
ereje és a szív gyöngéi eredtek, azt a zilált 
viszonyt, mely a pszichológiai és fiziológiai 
tényezők konfliktusából ered. Természeti 
diszpozíció is, hogy mennyire lesznek eré-

szintébb felét. Ha közben leteszi a hegedűt, 
borongás, életuntság ül ki arcára; de aztán 
megint kendőt csap álla alá, és szinte dgá- 
nyos vadsággal játszik, míg erejéből s kis 
hallgatósága lelkesedéséből futja.

Csak szellemi am bícióval m eddig  él
hetsz?!... Föltette volt e kérdést anyjának is, 
nemegyszer kihívóan, gúnyosan. Közös ki
rán d u láso n , m időn  a m am a valósággal 
szemrehányó hangon kérte számon — nem 
is annyira tőle, m int inkább a m egütközni is 
óvakodó kollégától — azt, ami az ő fiának, 
egy Péterfy Jenőnek az élettől kijárt volna s 
am it környezete elorzott, egyszerre csak 
kedve tám adt neki is a gonoszkodásra. "Csak 
kartlijavító professzor lett a fiamból!"— mél
tatlankodott a mama; ám ahelyett, hogy bán- 
kódást m utatott volna, netán egy-két könny
cseppet is ejtve, gonosz finánctekinetettel, 
ravasz uzsorás vigyorral nézett körül, ő ,  
anélkül, hogy levette volna szemét a mama 
arcáról, fölmászott a krasznahorkai "feneket
len" várkút peremére, és azzal ijesztgette az 
idős asszonyt, no meg az egész ártatlan tár
saságot, hogy kútba ugrik. Egy következő 
alkalommal m ár nyíltabban rótta ki a szeré

nyeink a ki nem  fejlődött hibák, s mennyire 
hibánk a túlzásba vitt erény. A halludnatív  
képzelem  elhintett magja gyorsan kikel; az 
ilyenkor tám adt víziók az őrülésig visznek. 
A fenyegető képek, a belső indulat jelzi, hogy 
a jellem végpontjához ért. A lélek és a sors 
útjait föld alatti üregeknek látja-láttatja a 
mély kedély. M indez a lelket a lét durvasá
gainál jobban kényszeríti magányba, a vég
leges magába vonulásba.

A m elankóliát ő (Jágóval mondja ezt va
lahol) m inden dalból, zsenge korától fogva, 
úgy szürcsöli, m int m enyét a tojást. Az öreg 
hangszer nem  lett hozzá hűtlen ("Ha hege
dűm űvész lehettem  volna, ó!"), vénülő nap 
jaiban, m int aki egy kicsit megbillent, m ind 
gyakrabban veszi elő. Angyal Dávid unoka- 
öccsei m éltányolják a legjobban ezt a hóbort
ját, akik egy em elettel feljebb laknak, a 
harm adikon. M ikor szüleik m agukra hagy
ják őket, ő bolondos szenvedéllyel szalad föl 
a lépcsőkön s kijátssza nekik lelkének legő

pében újfent tetszelgő asszonyra a büntetést, 
most m ár barátaival összejátszva. "Akarjá
tok, hogy a mama megijedjen?" — súgta oda 
az előresiető házaspárnak, s egy bokor mögé 
megbújva, revolvert rántott elő és elsütötte. 
A szegény mama "Aber Jenő!" kiáltással, két- 
sébeesetten tipegett a csattanás irányába, s 
remüldözésére fia kacagása volt a felelet. A 
társaság lem aradva, kínos susputyálásba 
kezdett "Valami baj van Jenővel?!... Ez m ár 
nem játék, ez m ár komoly tünet..." "Épp az 
anyjával szemben, ő, aki oly visszafogott, oly 
kíméletes örökké!" "Ó, menjetek már! Amiért 
m indig azt mondja, hogy rajong érte?!..."

*
Amióta eltemettem, m ár nem szömyül- 

ködnek a hátam  mögött, Legalábbis nem 
emiatt. Most m ár jobban kezdi izgatni őket, 
hogy húsos ajkamon kívül mit takar még 
tömött, szúrós bajuszom. (Hogy festem vagy 
sem, az kis ügy, semmiség.) Egyik tisztelőm 
kifejtette m ár nekem, hogy az a két nagy

barázda erős szemöldököm fölött a fin de 
siécle-hangulat jellegzetes kifejezője. Hogy 
nem viselek magas keménygallért és cilin
dert a Ferenc József-kabát korában, az mellé
kes — különcködés. De a többi — a lényeg!
— rám, illetve belém van írva.

Az emlékeim is.
Egyre többen szoronganak a gyóntató- ' 

szék előtt. Félszegségükben, félelmükben a 
sorstól kisajtolt boldogságérzet tölti el lelkű
ket, hogy kibeszélhetik gyarló, szánalom ra 
méltó létük kis bűneit. Kiáltások, sivalkodás; 
a pap meghökken, m ár-m ár kiesik szerepé
ből. A m ama árnya is ott tolong — hajtja 
valami; a comb, a hajlatok vonulatán már 
csak húspangás, szilánkok; szálkagörbület 
esedezik a testetlen kék felé. Elejtett, széttö
redezett, eltaposott szavak; m int lába alatt 
ropog tato tt drága tükörtörm elék. Látom, 
hogy térdepelnek, az angyali kórus dallamos 
csilingelősét hallom. Meghajtok m agam  is 
szomorúan a ném et gótika boltívei, a sixtusi 
mennyei kupola alatt. "Gonosz voltál, kevély
— mondja az Úr. — A pokol nyel el, de azért 
hiányozni fogsz." Arcomon bávatag mosoly, 
a kevélység hitvitázó, torzsalkodó felmenő
imnek szól, a szegényházban kimúlt, "gaval
lér" apámnak, akire gondolva m ár akkor is 
nehezen  tu d tam  elérzékenyüln i, am ikor 
még szégyell ősén térdepeltem a m am a mel
lett, behunyva szemem. Egy ragacsos mancs 
cirógatni kezdi szeplős képemet, sprőd haja
mat, s egész ormótlan testével rám neheze
d ik , a m in t a s z ilv ó r iu m o s  f ia s k ó é r t  
előrehajol... A nyám  babusgató  szája rég 
m egfakult, szem e e lapadó  tó, keble két 
süllyedni-kész halom; ahogy port töröl, por 
rakódik aszott bőrére. Olyan szürke, m int 
egy egérke — de mielőtt kijárta volna a két
kedés poklát, nő volt. Nő. Az én elfoglaltsá
gom , önzésem  okozta, hogy m éltóságát 
feledve hagyta: haszontalan morzsalétében 
felszippantsa az Űr. Utoljára be se m ert hívni 
magához, nehogy fölfedezze bennem  a rop
pant m éretűvé növesztett elhagyatottságot, 
az egyeüen valamit, am it örökségképpen 
rám hagyott.

Emlékszem, egyszer haragra lobbant, mi
dőn a szakadozott torontáli szőnyegre kiön
töttem  a langyos tejet. "Az ap ád  szerze
ménye Szinerváraljáról!" — s valósággal to
pogott a fehér latyakban, fröcskölte felém, 
mint a tehetetlen indulatot, hogy ilyen balog 
fiat hagy hátra. Mi lesz velem agglegénysé
gemben, ha Uyen ügyefogyottan élhetetlen 
vagyok!... M ásnap verejtékben ébredtem , 
lucskosan, feldúltam ő  m ár világon kívüli 
m agábazárkózottság volt csak. Kevély jel
kép. M egfejthetetlen m etafora. Képtelen 
enigma.

Fölkaptam a hegedűmet, és torokszorító, 
rekedt hangokat szaggattam ki belőle nyiszi- 
telő vonómmal. Szerencsére nem  voltak itt
hon a gyerm ekek a harm adik  em eleten; 
különben faldöngetéshez, égboltostromlás
hoz hasonló, vad erőlködést hallhattak vol
na, m ég hogyha öklöcskéjüket dugták volna 
is fülükbe. A barbár ösztönvüág érthette csu
pán azt a kant a szukával, Kantot, Hegelt 
Feuerbach-hal összeugrasztó, torz üzenetet. 
Mintha csak amiatt jöttem volna a vüágra, 
hogy bosszút álljak az értelmetlen kínokért, 
az annyiszor meggyalázott, m egvetett érte
lemért. M ind gúnyolódhatok vele, ki is ne
vethetem, a világ nem  engedi m eg nekem, 
hogy én, a csonka, szerves részévé válhas-
» > »  folyta tás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
sak. M ert a világnak nincs szüksége ilyen 
félszeg, törékeny, jelentéktelen kiegészülés
re.

A szépség, a tudás — csak hogyha fáj, 
akkor lehet igazi. Alázat nélkül a mindenség 
nem  fogad be. A meztelenség, a megsemmi
sülés a tét — akár az érzékiségben, a hús 
kielégülésében.

Híjával találtattam  valamiben? M arad a 
szorongás, az iszony.

*
*

ü g y  képzelte, hogy az eszelősség m indig 
a nyerssel kísért meg, a hangossal fenyeget. 
Elég, ha egy kiáltás eltalál, egy élesebb zaj
szilánk, hogy elvágja a halántékon átütő eret. 
A moccanatlanság, az átmeneti magány pe
dig az egyedüli védelmet jelenti az olyan 
szenzibilis lény számára, m int amilyen ő is.

Ez az, am in rajtavesztett most.
M intha nem  csontjaiban, gerincében hor

dozta volna, hanem  pusztán  szellemével 
próbálta volna egyensúlyban tartani s irá
nyítani azt, am it a világegyetem törvényei 
ráosztottak.

"Kegyetlen, nagyon kegyetlen fickó a 
végzet!"... Ez a felismerés m ár tizenkilenc 
éves korában ólomsúllyal nehezedett rá, mi
dőn fölfedezte családi környezetében (nem
csak am iatt, hogy szülei elváltak) a har
m óniahiányt. S önm agában is. Eltér Elizék 
biederm eier hangulatú székesfehérvári haj
lékában élte m eg "leghatékonyabb lelki kúráját 
— ki hinné, hogy harm inc évvel ezelőtt volt! 
A kert virágai, a poézis, a klasszikusok (Be
ethoven , M endelssohn s az ördögi Schu
m ann) hangjai m ellett az első szerelem  
jelentette akkor a világharmóniát. Mennyei 
gazdagság együtt!... Azóta m intha kontár
kézre került volna minden; akár a nemzet 
m aga is. Mely régen volt olyan szegény ki
válóságokban, m int most. A  közszellem el
iszaposodott. Látszólag m inden úgy van, 
m int volt. A tojáson sem látszik meg, hogyha 
megzápul.

Vajda János m egjegyzése ju t eszébe: 
"Olyan közönnyel olvassuk m ár a lapok ön
gyilkossági híreit, akár a szállodákba érkező 
vendégekét..."

A fiumei vagy abbáziai szállóban lesz-e, 
aki betöltse a cenzorszerepet mellette, mi
ként otthon? Elég volt utóbb, ha egy unalm as 
értekezésbe lapozott bele, m int amilyen a 
Csetneki Jelenik Elek úré (közös ismerősünk 
Ledererrel, a Nemzeti M úzeum  derék tiszt
viselője), aki azt fejtegeti a nemzet színe előtt, 
ho g y  v iru ló  leányok, rem ényteljes ifjak 
("lám, én m ár az sem vagyok!") egyre-másra 
dobják el m aguktól az életet. Ameghasonlott 
kedélyek és kétkedő elmék számára jó ter
mőtalaj a m ai társadalom, melynek kaotikus

viszonyai m ég messze állnak attól, hogy be
lőlük egy jobb állapot jegecődjék. Korunk a 
szkepticizmus kora: felfogásában igen sok a 
kiszámítottság, igen kevés a melegség; túl
nyomó szerepet játszik az értelem, s csak 
elenyésző csekélyét az érzelem...

Ehhez ő csak annyit tenne hozzá, hogy 
sok illúzóval szegényebbek vagyunk előde
inknél, viszont mégsem nézünk elég bátran 
az igazság (és egymás) szemébe. M iképpen 
ő kényszerült Palermóban: amilyen tüzes és 
mohó pillantással fogadta magába m indig a 
műemlékek s romok, a naptól aranyozott 
ezeréves pillérek festői látványát, éppolyan 
hatást tett rá az a csenevész fiúcska, akinek 
kolduló kezébe egy csokor virágot nyomott 
zavarában. Egy kapásra lenyelte az istenad
ta, demonstrálván, hogy milyen éhes. ő  ne
vetséges turistam ozdulattal kapta le orra 
nyergéről a szemüveget, kezébe vette s ide
gesen játszott vele. "Néhány éve ugyanazo
kat a tisztított, vasalt öltönyöket váltogatom 
évszakonként." Érezte a kezefejére pottyanó 
cseppet; tán ettől a gondolattól eredt el a 
könnye. A kölyök torz vágyónál meredt rá, 
m int egy útonálló.

Az üyen laptudósításokat a tanári szobá
ban feltűnően el szokták rekvirálni az ő orra 
elől. De hát a Pesti Naplónak ez a megsárgult 
régi száma épp az olasz tengerparton unat
kozó nyaralóknak való, ha m ár agyonsüttet- 
ték agyukat a n ap p a l s nincsen kéznél 
hidegzuhany.

"Szombaton délután a társaság a Sváb
hegyre kocsikázott. Együtt voltak Csáky- 
P a llav ic in i A r tú r  ő rg ró f, te s tv é re , 
Csáky-Pallavidni Roger őrgróf, B. hadnagy 
és B. egyéves önkéntes, továbbá négy Báná
son nővér, név szerint Ethel, Gertrud, Olga 
és Zsófia. A társaság igen zajosan m ulatott a 
svábhegyi fogadó egyik különtermében. Kü
lönösen Artúr őrgróf volt felette jókedvű. Az 
ő udvarlásai Barrison Ethelnek szóltak, akit 
folyton eláraszott bókjaival és szerelmi aján
lataival. A társaság többi tagjai, ismervén 
A rtúr őrgróf legújabb szenvedélyét, nem  za
varták őt, csak amikor A rtúr hirtelen előrán
tott zsebéből egy revolvert, és azzal fe
nyegetett, hogy az egész társaság szeme lát
tára főbe lövi magát, ha Ethel meg nem hall
gatja őt, akkor öccse, Roger őrgróf mégse 
vette tréfára a dolgot, és kiragadta Artúr 
kezéből a hattöltésű revolvert... Két fiákeren 
visszasiettek a városba; A rtúr őrgróf úgy vi
selkedett, m intha mi sem történt volna, csak 
amíg a Barrison leányok a színpadon voltak, 
le sem vette róluk a szemét. Amikor befejez
ték énekszámaikat, azt indítványozta társai
nak, hogy küldjenek valamennyien virág
bokrétát a színpadra. Az előadás után a fiatal 
tisztek a négy énekesnővel ismét elmentek

egy belvárosi fogadó éttermébe, ahol cigány
zene mellett mulattak, és vasárnapra m egál
la p í to t tá k  te rv e ik e t .  E zek  a z o n b a n  
meghiúsultak.

A m ikor tegnap éjjel C sáky-Pallavidni 
A rtúr őrgrófnak a Ferenc József-laktanyában 
lévő lakásába belépett két tiszttársa, hogy 
elhívják a városba, iszonyú látvány tárult 
elébük. Az ágy előtt elterülő szőnyegen ott 
hevert élettelenül a fiatal őrgróf. Fején táton
gó seb, melyből csak úgy patakzott a vér. 
Mellette a szolgálati revolver hevert, mely
ből egy töltény hiányzott...

Tartozunk egyébként tudósításunk hitele 
kedvéért a tény konstatálásával, hogy Barri
son Ethel kisasszony felcserélte remek fehér 
nyári ruháját egy gyásztoalettel, am ikor hí
rét vette, hogy a fiatal őrgróf öngyilkos lett."

M ég egy versikét is talált a lap túloldalán. 
Sztojanovics Jenő (drusza is ráadásul) kup- 
lé-üzenete Ós-Budavárból:

"Századvégi lányok csupa chic és játszi kellem
Ez a mi jelszavunk;
A jelennek élünk s az unalom réme ellen
Mámor a mi orvosunk;
Délig séta, dálután meg truf, totalisateur,
Este színház, vacsorához pezsgő meg likőr..."
Az ő mai sétája elmarad. Kár lenne ezt a 

szép tengerpartot elrondítani. Mikor is indul 
a fiumei gyors Budapest felé?... Színházi m u
latság gyanánt megteszi egy idézet: "Krisz
tusra! mit tennél meg, hadd  lám: /  Sírnál? 
viaskodnál? tépnéd magad? /  Innál-e mér
get? ennél krokodilt? /  En megteszem...”*

A mindenségit! Önök számára ez ünnep
rontás? Számomra ez volna a világvége.

Hamlettel kelünk, nyugszunk, és örökös 
a napfogyatkozás.

*
Ragyogó vasárnap volt. Az Adria kéksé

ge után a horvát alföld jellegtelenebb, ele
g y es s z ín e k e t k ín á lt .  A z u ta s o k  a 
pisztolydörrenést hallva, a hang irányába 
siettek, majd m eghúzták a vészféket.

A vasútállomás, ahol a holttestet a gyors
vonatról levették, egy kis horvát falu határá
ban van. H m etics Károlyvárostól északra 
fekszik. A károlyvárosi pap azt hitte, hogy a 
halott Petőfi Sándor rokona. A hiedelem ha
m ar terjedt; a horvát lapok Eugen Petöffy— 
Petőfy öngyilkosságáról írtak, aki tükörből 
célozta meg halántékát. Ezek szerint a m á
sodosztályú vasúti kocsi WC fülkéjében tü
kör is volt.

A halott tárcájában pár forintot és két 
(gyűrött) papírlapot találtak mindössze. Az 
egyiken a reáliskola órarendje, a másikon 
Demoszthenész a Koszorúról tartott beszéd
jének görög címlapja volt. Ennek hátsó olda
lán Péterfy Jenő kezeírásával ez olvasható: 
"E vézna testet nem érheti baj, m íg agya 
működik..."** S alább egy Faust-idézet: AZ 
ÉN IDŐM LEJÁRT.

Voltak, akik később a talált "hagyaték" 
hitelét kétségbe vonták, vagy m ás szövege
ket emlegettek. Mint ahogy némely nekro
lógban vagy megemlékezésben száj- vagy 
tarkó- és nem halántéklövés okozta a halált.

A pisztolyt m indenesetre Orbán Antal 
nevű idősebb kollégája kölcsönözte az olasz 
tengerpartra induló Péterfynek, holott tud
valevő, hogy az adriai fürdőhelyeken nin
csenek cápák és krokodilusok.

1996. VII. 30.

16

* Shakespeare: Hamlet (Arany János fordítása)
** Munkácsy Mihály Miltonjáról szóló írásából
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SZŐCS ISTVÁN

Miből vannak a csodák? I.
A kritikus elme nem rég még 

bizonyára így felelt volna, gon
dolkodás és mérlegelés nélkül, 
kapásból: A csodák hiszékenységből 
vannak. A  mai kritikus viszont in
kább visszakérdez: Attól függ, 
hogy — milyen csodákra gon
dolsz?

Ha a kérdező viszont köntör
falazás nélkül így egészíti ki a 
kérdést: azokról a bizonyos cso
dákról van szó, amelyeket vallá
sos értelemben szoktak csodának 
nevezni, s amit a vallás m aga úgy 
határoz meg, hogy olyan jelen
ség, amely túllép a természet tör
vényein — vagy éppenséggel meg 
is szegi a fizika törvényszerűségeit
—  akkor a kritikus válasza így, 
vagy úgy, de emlékeztetni fog a 
Generalisszimusz kijelentésére — 
kinyiltkoztatására —> amely végig 
ott ragyogott fiatal korom zenei 
élményei fölött.

A kolozsvári D iákház (ma: 
Egyetem iek Háza) nagyterm é
nek a belső hom lokzatán a méltó
ságteljes eredeti feliratot — Ars 
longa, vita brevis, doctrina multip
lex, veritas una — ugyanis 1948 
után  kicseréltette az Ideológiai 
Katedra arra, hogy "Nincsenek 
m egism erhetetlen dolgok, csak 
olyanok, amelyeket eddig a tu
dom ány m ég nem" stb. Ami kü
lönben felesleges volt, hiszen azt 
a tételt, hogy A  tan sokféle, az igaz
ság egy — maga a legnagyobb ta
nítóm ester is vállalhatta volna.

A z igazság egy, ez  igaz; de az 
em ber előtt ez az egy is csak fo
kozatosan és részleteiben nyilat
kozik meg; ez a hitből fakadó 
tétel talán bizonyos m entalitás 
számára m a is ugyanolyan m eg
haladott, m int ötven évvel ezelőtt 
volt a Katedra számára. Ugyanis
— Miféle igazság? Melyik igaz
ság? Hiszen több egym ásnak el
len tm ondó  igazság is létezhet 
egyidőben, m ondogatják a filo
zófusok, és különben is, az az 
igazság, hogy m a helyesebb vol
na m egfordítani e kijelentést: A 
tan egy, az igazság sok. Azaz a kü
lönböző dogm ák végül is m ind 
ugyanazt hajtogatják, csak kü
lönböző körítéssel; igazság vi
szo n t n incs; ha m égis, akkor 
nagyon is sok és sokféle létezik.

A csodák tehát léteznek, m ert 
v a ló s  je len ség ek , am elyekkel 
m indenképpen m eg kell barát
koznunk; egyesek közülük kez
d e n e k  m á r re g is z tr á lh a tó a k  
lenni, ha mérhetőekké talán még 
nem  is váltak. Itt-ott kezdik fény
képezni őket, s néha látszanak is 
a felvételen. A csodás jelenségek 
egy részét átutalják a paranorm á- 
lis kategóriába, m ásoknak még 
nem  találtak ki megfelelően te
k in té ly t őrző kifejezést, de  ez 
csak idő kérdése.

A század egyik legnevesebb 
csodavadásza, Däniken, aki — az 
Azonosítatlan Repülő Tárgyak
ról írt könyveivel Vendégek a vilá
gűrből stb. — oly népszerű lett, s 
aki szerint m ár az ősmúltban is 
jártak a Földön más bolygókról 
érkezett magasintelligendájú lé
nyek, paleoasztronauták, sőt ők 
vetették m eg az emberi civilizá
ció alapjait, mi több: génsebészeti 
b eav a tk o zás fo ly tán  m in tegy  
mesterséges mutációként ők hív
ták életre a homo sapiens fajt, s az 
emberiség egyetemes mitológiá
ja őrzi e látogatások eseményeit, 
m ár amennyit a nyiladozó értel
m ű  biológiai találmány akkori
b a n  fel tu d o tt  fo g n i be lő le , 
mesei-költői formába öltöztetve, 
szóval ez az Erich von Däniken 
írt egy olyan könyvet is, amelyik 
nem  vált olyan népszerűvé, mint 
a többi műve. Magyar dm e: Jelen
ségek. Csodák, amelyek izgalomban 
tartják a világot. Jellemző, hogy 
1974-ben jelent meg, m agyar for
dítása éppen húsz év múlva ké
szült el, s azóta sem sok hivat
kozás történik rá.

Miközben isten-asztronautái 
nyom ait követte, Írja, felkeresett 
a földkerekén m inden nevezetes 
csodahelyet. Azokat, ahol külö
nös jelenések estek meg, vagyis 
ahol többnyire Szűz Mária, "jel
legze tes körülm ények" között 
megjelent, többnyire fiatal nők
nek vagy gyereklányoknak, és 
ezeken a helyeken csodás gyó
gyulások is mentek végbe. Ilyen 
helyek például a franciországi 
Lourdes és a portugáliai Fatima, 
amelyekkel különösen részlete
sen foglalkozik.

Az olvasót a könyv első fel
ében előző tudomásai Däniken 
nézeteiről félrevezetik. Amikor 
például leírja, hogy a M adonna
látomások után több esetben is 
olyan jelenlévők, akik m aguk a 
látomást nem észelelték, azok is 
"napjelenséget tapasztaltak" — 
azaz a borús égen szétoszoltak a 
felhők, s megjelent egy fényes 
csillag, majd mintha ez maga a 
N ap lett volna, csak szédítő se
bességgel forgott; sőt ide-oda 
pattogott, m int egy rulettgolyó 
—, azt hiszi az ember, helyben 
vagyunk: megint az ufók; a lour- 
des-i szűz megannyi gyógyítása 
is egy ufó-látogtás következmé
nye stb.

Am rövidesen kiderül, hogy 
szó sincs róla! Valami ennél bo
nyolultabb ügy ez; csak a kötet 
hátsó felében tudjuk meg, hogy 
mégiscsak ufók, de nem olyan 
egyszerűen, m int várnánk: azaz, 
ezekben  a konkré t esetekben 
nem  jelennek meg konkrét ufók, 
de  m aguk az események a hajda
ni ufó-m agvetésből sarjadtak,

amennyiben szerző nem feledke
zik m eg felvetett kérdései m eg
válaszolásáról.

Sajnos olykor megfeledkezik, 
talán a legfontosabbakról is. Azt 
m ég magyarázni próbálja lélek
gyógyászati alapon, hogy miért 
gyakoribb a nők között a látom á
sok előfordulása, m int a férfiak 
között, miért nem így volt ez az 
ószövetségi régmúltban, de nem 
ad kielégítő értelmezést arra a 
tényre, hogy a csodatevő látom á
sok leggyakoribb személye miért 
Szűz Mária?

M indjárt az elején meglepi az 
olvasót, hogy Däniken milyen 
kritikus hangú e szentséges cso
dák dolgában éppen a katolikus 
egyházzal szemben: nos, nem  
azért, mivel az egyház túlságo
san is könnyen elismeri e csodá
kat és kanonizálja szereplőiket, 
hanem éppen ellenkezőleg: túl
ságosan is tartózkodó és hideg 
irántuk.

Belekezd Jézusnak m int törté
neti személyiségnek a megvitatá
sába — talán csak azért, mivel az 
utóbbi évszázadban ez szinte kö
telező volt m inden ideológiatör
ténet számára, de az Újszövetség 
szövegeinek ellentmondásain és 
az egyházalapító császárok, illet
ve szponzorok  rém tetteinek a 
taglalásán túl újat nem tud m on
dani, a témát végül lezáratlanul 
elejti. Egy hivatkozásából viszont 
kiderül, hogy első írásaiban m i
ért is nem nagyon emlegette azt 
az orosz Kazancevet, aki elsőként 
tett közé olyan freskó-reproduk
ciókat, amelyek Jézus Krisztust 
űrhajónak felfogható szerkeze
ten ülve ábrázolják? Däniken 
ugyanis szemben Jajcewel, egy 
belorusz ufológussal, nem sorol
ja Jézust a paleoasztronauta kul- 
túrhéroszok sorába.

M inderre a továbbiak során 
m ég kiadósán vissza kell tér
nünk. Egyelőre azonban h ad d  
időzzünk el Däniken legfonto
sabb kérdésénél: hogy-hogy ezek 
a csodahelyek mindég jelentékte
len, eldugott zúgai a földkerek
ségnek, poros, v idéki helyek, 
hegyi falucskák, erdei barlangok, 
tisztások; m iért nem  m ennek 
végbe e csodák, mondjuk, a ró
mai Szent Péter katedrális előtt, a 
nagy téren, vagy hasonló rangú 
helyeken?

Noha Däniken kitér arra is, 
hogy a csodák — az ismert termé
szeti törvények áthágásának ese
tei — csak ko rlá tozo tt körü l
mények között, helyhez s időhöz 
kötve mehetnek végbe, mintha 
teljesen m egfeledkezett volna 
m esei-m ito lógia i e lő tan u lm á
nyairól, sőt azoknak a parapszi
chológiái jelenségeknek a tulaj
donságairól is, amelyeket m ás 
vonatkozásban később érint.

M inden mesehallgató gyerek 
tisztában van vele, hogy még a

legrettenetesebb varázsló, a leg
bűbájosabb tündér vagy a legtu- 
dósabb boszorkány sem képes 
bármikor a csodát létrehozni.

Vagy csak éjfél után és hajnal 
előtt, vagy csak máskor; szüksé
ges hozzá egy bizonyos szál tollú 
vagy varázskendő, pálca, ismer
ni kell a kódszavakat, amelyektől 
beindul az apparátus; sokszor 
m ár az elég, ha kitépnek a hajából 
egy bizonyos színű szálat, hogy 
vége legyen hatalm ának. Egy
szóval együtt kell lenni egy sereg 
tényezőnek a csoda létrejöttéhez. 
Tündér, manó, óriás m indég za
vartalan rejtekhelyeken tartja ál
landó szállását.

N em csak a m eséből: tudo
m ányos hitelű vüágjáró utazók 
beszámolóiból is m egtudhatni — 
például Sven Hédin — hogy mi
nél gyérebben lakott valam ely 
tartomány, annál gyakrabban ta
lálkozni benne a gondolatátvitel 
vagy a "távolból megérzés" ké
p e s sé g e in e k  h o rd o z ó iv a l is. 
Nincs ebben semmi rejtély: az él
őlények és tulajdonságaik meg
valósulásának a számára m indég 
létezett egy optimális populáció
sűrűség. M agyarázzák bioára
m ok egym ást kioltó, vagy egy
m ást erősítő interferenciájával, 
vagy a szagok sűrűségének jelzé
seivel, de tény, hogy m inden él
őlény m ásképpen viselkedik, ha 
korlátozott területre szorul. Ha 
például egy kísérleti helyiségben 
a patkányok létszáma m eghalad 
bizonyos értéket, az állatok egy 
része apatikussá válik, m ás része 
m ég agresszívebbé és felfalja az 
előbbieket.

Egyszóval Däniken csak ka
cérkodik a csodákkal, de amikor 
szemtől-szembe kerül velük, jó
zanságot s szemérmességet mí
melve, kitér szúrós tekintetük 
elől. Miért? Ez nemcsak az ő ese
tében a kérdés lényege!

(folytatjuk)
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Eugene Ionesco: A székek
"Egy 1957-es levelében Ionesco a követke

zőket írta: H ét éve játszották az első darabomat 
Párizsban. Kis bukás volt, közepes botránnyal. 
Második darabom már sokkal jobban megbu
kott, a botrány is nagyobb volt. 1952-ben A  
székek bemutatásával a dolgok kezdtek komo
lyabb méreteket ölteni: mindössze nyolc elége
detlen ember ü lt esténkét a nézőtéren, de a zajt, 
amelyet darabom kiváltott, ennél jóval többen 
hallották meg Párizsban, Franciaországban, 
egész a német határokig. Harmadik, negyedik, 
ötödik... nyolcadik darabomnál a bukás egyre 
hatalmasabb méreteket öltött, s a tiltakozás 
hullámai átcsaptak a csatornán, áttörték a Pi- 
reneusokat, elértek Németországba, Spanyol- 
országba, Angliába. A  mennyiség átcsap a 
minőségbe? Úgy vélem, igen, mivel tíz bukás 
már sikert eredményezett. Ha balsikereim így 
folytatódnak, ez már valóságos diadal lesz."

Ionesco egyfelvonásosai közül A szé
kek a legkiforrottabb. Vlad Mugur, a ko
lo z s v á r i  e lő a d á s  re n d e z ő je  eg y ik  
interjújában azt nyilatkozta, hogy beszélt 
szem élyesen Eugéne Ionescóval, akinek 
az volt a véleménye, hogy darabjait natu- 
ralisztikus eszközökkel kell játszani. Úgy 
is rendezte meg. A székekben, piszkos fa
lak, ajtók, nagy vaspántos ablakok, döngő 
vasajtó alkotják a díszletet, pallók, amiket 
téglákra helyeztek, az egyik szék a szín
pad előterében hom okkupacon nyugszik, 
a hom okkupacban cigarettadoboz, fény
képek hevernek rám ában, egy pár cipő, 
am it a m ezítlábas asszony húz a lábára.

A m ikor a nézőtér elcsöndesül és meg
kezdődik a játék, a színen csak az öreg
asszo n y t látjuk , am in t használt házi
kabátban, mezítláb jön be, néhány percig 
ott kering az ajtók között a pallókon, majd 
m eggyújtja a villanyt egy lelógó zsineggel 
és félhom ály lesz a helyiségben. Az ablak 
m ögött vízcsorgás hallatszik, az öregem
ber vizet lözsböl egy vederbe és nem  aka- 
ródzik bejönni a színre; az asszonynak 
többször kell kiszólnia, am íg végre meg
jelenik lógó inggel, nyakkendővel, szuty- 
kosan, hogy m egkezdődjék a társalgás 
közöttük. Az ablakpárkányra ül, m íg az 
asszony a székre. M egtudjuk, hogy na
gyon régóta házasok, a férfi fiatalon veszí
tette el az édesanyját és azóta a felesége 
helyettesíti az anyát, akinek be is ü l az 
ölébe és gyí lovacskám at játszanak. A fér
fi, akiről kiderül, hogy házm ester ebben a 
to ronyban , am elyet tenger vesz körül 
m inden oldalról, többre is vihette volna, 
de  sajnos csak házmester, akit senki sem 
ism er és senki sem  látogat már, nem  úgy, 
m int tíz évvel ezelőtt. A két öreg játszani 
kezd, hogy gyorsabban teljék az idő: a 
férfi bejelenti, hogy vendégeket vár, szer
ződtetett egy szónokot, aki majd elmeséli 
az öregem ber élete történetét. Az érkező 
vendégek azonban láthatatlanok, csak a 
színpad telik meg székekkel, amelyeket 
az öregek hoznak be, hogy leültessék a 
m eghívottakat. Az asszonyt váratlanul éri 
az esemény, kimegy átöltözni, egy fekete

szoknyát húz, pólót vesz és ráhúz egy 
zöld színű kombinét, és behozza az első 
széket, mert élesen megszólal a hajótülök, 
m egérkezik az első láthatatlan vendég, 
egy hölgy, akinek a kalapját m ár az ajtó
ban leveszik, hogy könnyebben hatolhas
son a helyiségbe, majd a színpad szélén 
leültetik egy székre és társalogni kezde
nek vele. Nemsokára megint csengetnek 
és jobbról m egérkezik egy ezredes, az 
öreg elragadtatott kiáltásokat hallat, ör
vend a találkozásnak. Az asszony az ajtó 
m ögött fogdostatja m agát az újonnan jöt
tél, közben folyton-folyvást szól a csengő, 
újabb és újabb vendégek érkeznek, képze
letbeli vendégek természetesen —, még 
gyermekek is jönnek a szüleikkel, attól 
félnek, hogy a gyereksírás elrontja az est 
hangulatát. Amikor megtelik a terem, el
fogynak a székek, amik között akad ten

geri kagylókkal, moszatokkal teli szék is, 
m ert kintről hozzák be őket, sőt megre
pedt a papírm asé fal és székek röpülnek 
be a helyiségbe az öregember ijedelmére, 
majd köteleken bezuhan egy trónus — 
maga a Császár is eljött. Közben az asz- 
szony egy székre áll és hajókötelekkel, 
amikkel bárkát vontattak, ajtókat vontat, 
majd a feje köré, a szemére tekeri a köte
leket; m ialatt a férje egy rossz mikrofonba 
beszél, rész le teket m ond élete tö rté 
netéből, mire a feleség m inden utolsó szó
ta g o t  m e g e rő s ít .  N y ílik  a v a sa jtó , 
megérkezik a szónok, egy tojásfejű fickó, 
aki kem énykalapo t hord , a bal karja 
gipszkötésben van, ujjatlan fekete kabát
ban, bakanccsal a lábán, és a székek ülő
kéjére krétával m onogram ot rajzol, majd 
elhelyezkedik a színpad hátterében. A fér

fi, vagyis az öregember, m ert Bíró József 
nem  játssza öregnek a szerepet — nagyon 
szerencsés megoldás, m ert totyogás he
lyett jól koreografált m ozgást látunk, am i
kor a tömeg között vonaglik, vagy am ikor 
a vontatókötelet szeretné átugrani — az 
ablakpárkányra áll, o tt élteti a császárt 
többször is, m íg fel nem  szólítja asszo
nyát, hogy kövesse, és beleugrik a tenger
be, m inekutána felesége is követi, elérték, 
am it akartak, az asszony a székeken buk
dácsol az ablakhoz, m ár nem  vak, a köte
leket közben levette a szeméről és követi 
férjét az öngyilkosságba, m ást nem  tehet.

A szónok lassan feláll, közelebb jön a 
nézőtérhez és a süketném ák jellegzetes 
gesztusbeszédét mímeli, majd höigéssze- 
rű  hangokat hallat, nem  tudja közvetíteni 
a rá bízott feladatot; a televízióhoz megy, 
bekapcsolja a készüléket, feltűnik a képer
nyőn egy partra vetett, tátogó hal, majd a 
vasajtóhoz közeleg és csendesen elhagyja 
a játékteret. A szín elsötétül, csak a víz 
locsogása hallatszik, vége van az előadás
nak.

A három  színész kitűnőre form ált figu
rát hozott a színpadra: Stief M agda m oz
gásával, hanghordozásával kitöltötte a 
teret, spontán játéknak hatott m inden ki- 
számítottsága, nagyon artisztikusan, szé
pen beszélt m agyarul, m ozgása pedig  
tanulm ányba illő volt. Bíró József nem  
akart öregnek látszani, testével és hangjá
val fejezett ki m indent, alázatos testtartá
sa remekbe szabott volt.

Dimény Áron kopaszra borotvált fejjel 
félelmetesen handabandázott, hörgött a 
székek előtt, talán jó is, hogy nem  tudott 
megszólalni, a megváltás elm aradt; vajon 
nem  keltett volna csalódást, ha a szónok 
nem  süketnéma és továbbítani tudja a rá 
bízott üzenetet? A házaspár komikus ügy- 
buzgósága láttán azt kell hinnünk, hogy 
az egybegyűltek nem  sokat vesztettek az
zal, hogy nem  hallhatták m eg a nekik 
szánt üzenetet.

"A dráma témája nem az üzenet, és nem is 
a két öregember életének kudarca, erkölcsi ka
tasztrófája, hanem maguk a székek; vagyis az 
emberek hiánya, a császár hiánya, Isten hiá
nya, a lényeg hiánya, a világ irrealitása, a 
metafizikai üresség. A  dráma témája a SEM 
MI. A  láthatatlan elemeknek egyre világosab
ban kell jelen lenniök, egyre reálisabbá kell 
válniok (hogy a realitást irreálissá tegyük, reá
lissá kell tennünk az irreálist), ameddig csak 
el nem ju tunk addig a ponthoz — amely az 
okoskodó szellem számára elfogadhatatlan —, 
amikor az irreális elemek megszólalnak és 
megmozdulnak... és a semmi hallhatóvá, konk
réttá válik..."

(Levél az első előadás rendezőjéhez) 
VAJDA ZSUZSA

Eugéne Ionesco: A székek
— tragikus tréfa —

Fordította: Gera György
Rendező — Vlad Mugur m. v.
Díszlet —  T. Th. Ciupe, Nagy Endre
Jelmez — Vioara Bara m. v.
Dramaturg— Visky András
A rendező munkatársa — Dimény Áron f. h.
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Q V E X —
A  közép-európai változások, az államszövetségek felbom

lása és új, önálló államok kialakulása M agyarország határai 
m entén jelentős hatást gyakorolnak a határ menti térségek 
életére. Ezek a változások szükségessé teszik annak a vizsgá
latát, hogy m it jelentett a határm entiség az érintett térségek, 
települések s az ott élő népesség életében az előző évtizedek
ben, s milyen folyamatok alakulnak ki a megváltozott körül
m ények hatására.

Vizsgálatom tárgya tizenkét olyan falu, amely Zala m e
gyében, a Kerka és a magyar-szlovén határ között található. 
A terület a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú térségek 
közé tartozik, rossz vízgazdálkodású talajokkal, az országos
nál nagyobb arányú erdősültséggel.

A települések össznépessége 1990-ben 3737 fő volt. Ekkor 
a népességszám  alapján a tizenkét faluból kilenc törpefalu 
(500 főnél kevesebb lakossal), kettő aprófalu (500-1000 fő 
közötti népességgel), s csak egy kisfalu: Rédics, 1003 lakossal. 
A törpefalvak közül Lendvadedes, Lendvajakabfa, Márok- 
föld és Szíjártóháza népessége nem éri el a száz főt.

A terület a 75-ös szám ú közúttal és a Zalaszentiván-Rédics 
vasútvonallal kapcsolódik be M agyarország közlekedési há
lózatába. Szlovénia önállóvá válásáig csak egy határátkelő — 
a rédicsi nem zetközi— volt ezen a határszakaszon. Az utóbbi 
öt évben nyüt m eg a határszakasz déli végén a tomyiszent- 
miklósi magyar-szlovén forgalmat bonyolító határátkelőhely.

A vizsgált települések az első világháborút követő határ- 
változásokig a történeti Zala megye alsólendvai járásához 
tartoztak Kerkaszentkirály kivételével, amely a letenyei járás 
része volt. A trianoni döntés következtében Zala megye há
rom  járása a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került, s a 
központ nélkül m aradt falvakból szervezték m eg a későbbi 
lenti járást.

Az új határok ekkor még nem zárták el hermetikusan 
egymástól a kettévágott területeket, mivel a földek, erdők 
tulajdonosai egy névre szóló, de fénykép nélküli kártyával 
bárm ikor átkelhettek ezen a határszakaszon is. Az Ukk-Zala- 
szentiván—Rédics-Alsólendva—Csáktornya vasútvonalon 
Rédics-Alsólendva között csak a második világhábú után 
szűnt m eg a forgalom, s ekkor a két település között a magyar- 
jugoszláv határ két oldalán kb. 5 kilométer hosszan fel is 
szedték a síneket.

Egy 1950-ben kiadott bizalmas belügyminiszteri utasítás
sal nem  csak az Ausztriával szomszédos sávban, hanem a 
jugoszláv határ m entén is megkülönböztető intézkedéseket 
vezettek be, melyek következtében a korábbi kapcsolatok 
lehetetlenné váltak. A határ m entén egy 15 kilométer széles 
sávba csak különleges engedéllyel — határsáv-igazolvánnyal 
— lehetett bejutni. Az 1960-as évek végén a határsáv széles
ségét 500 m éterre csökkentették, ez azonban egészen 1989-ig 
érvényben m aradt.

A magyar-szlovén határ m entén lévő településeken a m a
gyarországi rendszerváltás és a Szlovénia önállóvá válása 
előtti négy évtizedben — a megkülönböztető intézkedések 
hatására — az am úgy sem túl kedvező körülmények között 
élő em berek behozhatatlan hátrányba kerültek a fejlettebb 
térségek lakóival szemben. A hátrányos helyzet m ind a térség 
népességének jellemző vonásaiban, m ind a falvak gazdaságá
ban és infrastruktúrájában megmutatkozik.

A térség lakossága a trianoni döntés előtt elég homogén 
összetételű volt. A falvak össznépessége csaknem elérte a 
9000 főt (1910), s ebből csak 0,4% volt nem magyar — horvát, 
tót, ném et, egyéb — anyanyelvű. Négy településen csak m a
gyarok éltek (Bödeháza, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Ne
mesnép). Római katolikus vallású volt az itt élők 94%-a. A 
m ásodik legnagyobb vallási csoportot a reformátusok alkot
ták 5,8%-kal, akik M árokföldön és Nemesnépen abszolút 
többségben voltak. Rajtuk kívül 0,4% izraelita és 0,2% evan
gélikus élt m ég a területen.

M O H O S  M Á R I A :  A  h a tá r  t ú l s ó  o ld a lá n  ( r é s z le t )  M u r a 
tá j, L e n d v a ,  1 9 9 6 /2 . s z .

—  IO^pEX

HELIKON

ZENEI CSEVEGÉSEK 4.

Jó költőnek lenni!
—  m ond ta  zenész társaság

ban egyik  m uzsikus barátunk . 
R ezignált volt a hangja és le
m ondó  a kézm ozdulata .

K érdően n éz tü n k  rá.
T udjátok — folytatta —, a 

költőnek csak egy Ids d arab  p a 
p írra  van  szüksége és egy pi- 
curka ceruzára, a többi...!? Ihlet 
és ru tin  dolga. És a költem ény 
néha csak p á r sorból áll. Egy
m ásu tán  sokat lehet írni. Ami 
ped ig  a legfontosabb, h am ar le
het publikáln i a kész verseket. 
A hogy m o n d an i szokták : "... 
m ég m eg sem  szárad t rajta a 
t in ta ,  m á r  n y o m ta tá s b a n  is 
megjelent..."

A m uzsikus társaság  látha
tóan  e lgondolkozott a dolgon, 
bár... régi közhely igazságként ha
tott, am i így elhangzott.

Az e lg o n d o lk o zás m élyén  
valam i m ás gondo lat lap p an 
gott: a k ö ltő n ek  m eg ad a to tt, 
hogy rövid  időközökben  lépjen 
kapcsolatba olvasóival. A  költé
szetéről k ialakuló  kép  h am ar 
v á l ik  összképpé. íg y  m in d e n  
újabb költem énye olvasásakor 
m ár o lvasott, m egszeretett köl
tem ényeinek hosszú  sora képe
zi a z t  a g o n d o la ti-h a n g u la ti  
háttéri, am i rendk ívü l fontos, 
hogy egy életm űrészlet o ttho 
nossá váljék szám unkra. A m ű 
v ész e tb e n  az  ö s sz k é p  re n d 
szerint csak a m uzsikus, a festő 
vagy ép p en  a szobrász halála 
u tán  kezd valóban összeállni. 
A ddig  rendszerin t nagyon  töre
dékes az  inform ációk láncolata; 
láncszem ek h iányozhatnak , ta
lán ép p en  a legfontosabbak. Az 
írót a költő, és egyáltalán  a SZÓ 
MŰVÉSZÉI ham arabb  alakítják 
ki m űvésze tük  image-át és fo
lyam atosan  életben is tartják. 
Az image ú jabb m egjelenési for
m ái nem csak erősítik  a folya
m atot, d e  a kollektív m em ória 
szám ára ú jabb  im pu lzusokat is 
közvetítenek

K étségkívül: a költő gyor
sabban fut fel pályáján —  a cse
k é ly szám ú  k ivéte l is a "sza
bályt" igazolja — , talán  gyor
sabban is ég  el, d e  üstökös csó
vája m ég sokáig v ilágít a csil
lagos égbolton.

M uzsikus b ará tu n k n ak  van 
ném i igaza.

A zeneszerző  ép p  ellen téte  a 
k ö ltő n ek

Sok, m egvonalazo tt p ap írra  
van  szüksége. És jól előkészí
tett, rezisztens írószerszám ok
ra. E gyetlen  p a rtitú ra  o ldalra  
többszáz jelet ír  vagy rajzol be. 
N e m c sak  h an g jeg y ek e t! H a 
nem  egy sor m ás jelet is, p é ld á 
u l  tem pó jelzéseket, k ifejezés
u tasításokat, d in am ik ai jeleket, 
artiku lác iókat és a lk a lo m ad tán  
sz ö v e g e s  m ű v é n e k  s z a v a it ,  
m o n d a ta it  és a z o k a t is néha 
tö b b sz ö rö se n  ism é te lg e tv e  a 
kó rus szó lam im itáció inak  po li
fon szövevényében.

Persze v an n ak  zeneszerzők, 
ak ik  k ivételesen sok hangjegy 
le jeg y z ésé re  p re d e s z tin á ló d -  
t a k  E gyik  p é ld a  a g y ö n y ö rű  
s z é p  m ű v e k e t  k o m p o n á ló  
Rachm aninov. Egy-egy m ű v é
ben több tízezer jel is előfor
d u lh a t .  V a n n a k  k e v é s  je lle l 
kom ponáló  alko tók  is. P éldáu l 
A n to n  W eb em t id ézh e tn én k , 
ak inek  ö sszm űve ráfér három  
lem ezre (W agner egyetlen  ope
rája három  lem ezt igényel!).

És am i a zenem ű pu b lik á lá
sát illeti. Jobb arró l nem  beszél
n i. N é h a  c s a k  é v t iz e d e k e t ,  
m ásk o r év század o k at v á r egy 
rem ekm ű, m ire n y om ta tásban  
m egjelenhetik . És akkor is csak 
a beavato ttak  szű k  köre "olvas
hatja" el. És m ire jó egy p a r titú 
ra elolvasása? A szakem bernek  
in fo rm á c ió g y ű jté s .  A z e n e 
ín y en cn e k  es té li csem ege. A 
nagyközönség  inkább  m egvár
ja a m ű  előadását.

N o ez sem  m egy könnyen! 
E g y  s z im fó n ia  e lő a d á s á h o z  
m ajd 100 em ber, néha több  is 
igényeltetik. A zért írnak  a m ai 
zen eszerző k  an n y i k am araze
nét, m ert ez esetben egy-két e- 
lő ad ó v a l m eg o ld h a tják  a m ű  
h a n g z ó  " v a ló s á g g á  teoését". 
M ert b izony  az ú j m ű  n em  m in
d ig  az ih letett előadás ajándé
kával ju t el a hallgatósághoz. 
Jobbára am olyan  p a rtitú ra  ol
vasás, am ely  ép p en  csak  infor
m áció a zenéről.

A m íg  egy zeneszerzőrő l ki
a lak u l az  ö sszkép , ad d ig ra  ő 
m ár régen nincs közöttünk .

A kön n y ű zen e  m in d ez t a d i
lem m át m ár rég  feloldotta. Jó 
könnyűzenésznek  lenni... MA! 
De vajon h o ln ap  vagy h o ln ap 
u tán  ki em lékszik  m uzsikájuk 
ra. Talán örökzöld  dallam aik .

TERÉNY I EDE
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HOL-
A  székelyudvarhelyi Ablak kiadásában, 

Majla Sándor szerkesztésében megjelent az 
Erdélyi Dekameron című rövidprózát, valamint 
a Fagyöngy című, verseket tartalmazó kötet, 
amely kortárs romániai magyar költők és írók 
műveit tartalmazza.

A  KOMP—PRESS Korunk Baráti Társaság 
Ariadné Könyvek sorozatában megjelent Egyed 
Péter A jelenlétről című esszékötete. Ez alka
lomból május 13-án a kolozsvári Reiser Köny- 

_pes/iű'zban Kelemen Hunor államtitkár tartott 
könyvbemutatót.

A  Látó májusi számában verset olvasha
tunk Lászlóffy Aladártól, Király Lászlótól, Se
b es ty én  M ihály tó l, Bogdan Lászlótól, 
Csávossy Györgytől, Demeny Pétertől és Be
nő Attilától. Prózai írást, filmnovellát jegyez 
Fodor Sándor (A tizenegyedik üveg), Gulyás 
Miklós (Útóirat előszó gyanánt), Káli István 

. (Kutyák), Szecső András (A bűvész); a lap hoz
za John Keats Jánosházy György fordította 
Nagy Ottó dm ű drámájának befejező részét. A 
Fórumban Selyem Zsuzsa Az és angyala. Az 

• Esterházy-recepció vázlatos áttekintése dm ű ta
nulmánya. A Művészvilágban Király Hajnal, a 
Szemlében pedig István Mihály, György And
rea, Bartha-Balog Emese, CsoDán Endre Atti

la, Orosz Judit és Markó Enikő írása. A szám 
képzőművésze Siklódy Tibor.

Székelyudvarhelyen Farkas Wellmann 
Endre szerkesztésében jelenik meg az Alteregó 
című irodalmi lap, amelyben verset közöl 
Majla Sándor, Főcze Kornélia, Sándor Éva, 
György Andrea, Pap Viola és Benkő J. Zoltán; 
prózai írást Szakács István és Buzogány Ár
pád jegyez.

M ájus 14-én a kolozsvári Györkös-Mdnyi 
Albert Emlékházban Starmüller Éva és Jakabffy 
Tamás rendezett zenés estet Erik Satie zongo
raműveiből és zongoraműveiről. A rendez
vény címe: Az ismeretlen Satie.

A  Tiszafa; 5. számában verset olvashatunk 
egyebek mellett Csíki Lászlótól, Lászlóffy 
Aladártól, prózai írást pedig Sigmond István 
közöl. A lapban Erdélyi Erzsébet-Nobel Iván 
beszélget Sigmond Istvánnal ("bennem annyi 
optimizmus sincs, mint egy buldózerrel letaposott 
kétéltúben...")

A  Heltai Alapítvány rendezésében május 
8-10. között Kolozsváron, Désen, Tordán és 
Zilahon erdélyi költők verseiből összeállított 
műsorát adta elő Novák Gizella budapesti 
előadóművésznő.

M ájus 18-án a Szatmárnémeti Kölcsey Kör, 
a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, az 
EMKEés a Háromashatár Irodalmi Társaság ren
dezésében a 90 esztendővel ezelőtt született 
Dsida Jenőre emlékeztek. Az ünnepségen 
részt vett Gálfalvi Zsolt, Kántor Lajos, dr. Kötő

József, Boér Ferenc, Marcel Mircea, Cs. Gyí- 
mesi Éva és Láng Gusztáv.

Kolozsvárott május 9-10-én került sor a 
hagyományos Lucian Blaga Napokra.

A z Alföld májusi száma Sigmond István 
Sugallatok talpig mosolyban című novelláját 
hozza.

A  Hitel áprilisi számában Csíki László 
Földút című prózai írása. A lapban Bertha 
Zoltán rajzolja meg Bálint Tibor írói pályáját.

A  Korfars 5-ös számában Lászlóffy Aladár 
Épületes hármas című verse és Köntös-Szabó 
Zoltán Róbogányók ideje című regényrészlete.

A  szegedi JATE rendezésében április 17- 
én és 18-án tartották meg A szerző neve című 
rendezvényt, amelyen részt vett Hárs Endre, 
Berta Ádám, Szirák Péter, Sántha Attila, Bó- 
nus Tibor, Odorics Ferenc, Müllner András, 
Szilasi László, Erdei L. Tamás, Hegyi Pál, Hó- 
dosy Annamária, Fogarasi György, Bocsor Pé
ter, Milbacher Róbert, Farkas Zsolt, Ficsku 
Pál, Garaczi László, Hazai Attila és Németh 
Gábor.

H ibaigazítás. Lapunk 9. számának 5. 
oldalán Egyed Emese versének két utolsó 
sora helyesen: (S bár nem lehetne, úgy is 
kellene /  tartóztatni a percet: oly erőtlen.)

-MI

Június
Radnóti Miklós verséből idézünk a 

vízszintes 1., függőleges 16., vízszintes
31., valam int a függőleges 48. szám ú 
sorban.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora 
(zárt betűk: A, Y, Y, A). 16. Csire Gabriella 
Pandórájának több is volt. 17. Ragaszko
dás. 18. Németországi nagyváros. 19. 
Vaslui m egyei kocsik betűjele. 21. USA- 
szövetségi állam. 22. Vas. 24. Hangtala
nul áldó. 25. Páskándi személyneve. 27. 
ó .  D. 28. ...mind, Zola-regény. 29. Új... a 
nyolcvanas évek hazai képes folyóirata. 
31. A z idézet harmadik sora (zárt betűk: E, 
Gy, N, ó ). 32. Olasz és belga kocsik nem 
zetközi betűjele. 34. Korhadt fa. 35. N e
m ere egynem ű hangzói. 36. Tagadószó. 
37. Elhibázni, románul. 38. Komplex 
táplálék, névelővel. 40. Y. E. 41. Hüm- 
m ögni kezd! 42. Arcáról leolvasható. 43. 
Kén és lítium  vegyjele. 45. Európai fővá
ros. 47. Akna egynem ű hangzói. 48. Rit
ka. 49. M aguk. 51. Szelén és lantán 
vegyjele. 52. E. I. ó .  53. Létezik. 54. Házi- 
szárnyasok, névelővel. 57. Itt, oroszul. 
58. Erbium  és am erídum  vegyjele. 59.... 
téma, egyházi átok. 60. T. H. 61. Gondoz.
63. Vissza: pénz, d g án y  nyelven. 64. Ru- 
ór és nátrium  vegyjele. 65. Építőanyag, 
névelővel. 66. Tútószó. 67. A. F. 70. ...Já
nos, a "zongorás" kislány énekese. 71. 
Tőr betűi. 73. A Görzi elégiák c. verseskö
tet szerzőjének névbetűi. 75. Angliai vá
ros. 76. Toldalék, a -va párja. 77. Zakó

egynemű hangzói. 78. Egykori somogyi 
tanintézmények. 81. Parajdon is bá
nyásszák. 82. Női név. 84. A bibliai Evó- 
dia vetélytársa. 86. Éjjelizene.

FÜGGŐLEGES: 2. Motorkerékpár- 
márka. 3. Sérülés. 4. Tüzet elfolyt. 5.... a 
lelke m indennek. 6. Mangán és nitrogén 
vegyjele. 7. E. C  8... a  hitveshez, Radnóti 
Miklós verse. 9. Nagy Sándor. 10. Rész
ben bezabál. 11. Almából serkenő. 12. A 
13 vértanú városából való. 13. Nem egé
szen rebellis. 14. A szervezeti egyed. 15. 
Szél és hegy a Keleti-Kárpátokban. 16. 
A z idézet második sora (zárt betűk: A, E, G, 
I). 20. Hozzájárulás. 23. Elmagyaráz. 25. 
Iratkapocs. 26. Eltökélt szándék. 30. Fo
netikus mássalhangzó. 31. Egyik arab 
államból való. 33. Olténiai városka. 36. 
Szél igéje. 39. Magatok. 4L Hélium. 43. 
Gőzfürdő. 44. Líra egynemű hangzói. 
46. Nyomtalanul tovatűnő. 47. Kitagad. 
48. Az idézet zárósora (zárt betűk: M, T,S).
50. A színműíró Kisfaludy személyne
ve. 52. Latin kötőszó. 54. Oszlopcsarnok.
55. ... Zoltán, neves folkloristánk. 56. 
Pusztakamaráson született írónk névbe
tűi. 57. A Balaton is ez. 62. Természetesen.
64. F. G. K. 65. Albert Olga. 68. Nem egé
szen feltűnő. 69. Moszkvai.70. ... Ferkó, 
mesefigura. 72. Azokszintén. 74. ...és Ábel, 
Sütő-dráma. 76. ...-Cruz, mexikói város. 
79. Ómleszt. 80. Részben rokkant. 82. Ma
got szór. 83. Az asszony. 85. Számnév. 87. 
Nap, románul. 88. Igekötő.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 10. számában közölt, G yérül a kedvem  
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