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L Á SZ L Ó F F Y  A L A D Á R

B á jo ló
A  szürke parton szürke karton, 
egy szürke festő szürke-fest: 
az emlék-arany, gondolat-zöld 
volt-város neve Budapest.

Fekete-fdzom, m int a fák is, 
magyar köd, magyar január, 
többé nem Bakonyom már Párizs 
és Kolozsváron gyanú vár.

Két úr a Dunapartra érve 
kevesebb most, m int máskor egy. 
Itt minden inkább elfogy végre, 
semmi plusz semmi: közlekedj.

A  múltam mellettem jön éppen, 
megemelem a jelenem; 
a szembejövő tükörképem 
pontosan így köszön nekem.

Ó báj! Ha bájnál, 6 is bájna! 
a lehetségest terelem...
Ha jobban fájna —  agyon-fájna 
az Európa-szerelem.

K Á N T O R  L A J O S

A tizenkettedik pont•  E z e r s z á z
•  B o g d á n  L á s z ló :
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•  C s o b á n  E n d r e  A t t i la :  
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Évfordulós évben (melyik nem az?) én is 
eltöprengek a magam történelmi emlékein. 
Ha jól visszagondolok, zsenge ifjúságomban 
történész szerettem volna lenni, aztán csak az 
irodalom történetig  juto ttam , ném iképpen 
visszahátrálva azután a sajtó, a szerkesztés 
felé. E három (?) terület határvonalán akad
tam arra a történetre, amelyet szeretnék most 
az olvasók — nem utolsósorban az erdélyi 
magyar történészek — elé tárni. Fölfedezést 
m ondanék a legszívesebben, vagy inkább 
döbbenten, m ert még ma sem akarom elhinni, 
hogy a Pilvax kávéház s a pesti 1848. március
15. nagy pillantait nem tisztázta m inden rész
letében a tudós világ.

Az én történetem 1995 márciusában, szin
tén a Pilvaxban kezdődik, azon délután, ami
k o r a K o ru n k  sz e rk e sz tő sé g e  n ev éb en  
átvettem a Szabad Sajtó Díjat. Az ünnepi m ű
sorban természetesen elhangzott a híres Tizen
két pont is, arról, hogy "Mit kíván a magyar 
nemzet". A márciusi ifjak szerint elsőként kí

vánta a sajtó szabadságát, vagyis a cenzúra 
eltörlését, tizenkettedikként pedig az Uniót, 
Erdéllyel. Ezt azóta tartom  szám on, hogy 
gyermeki naivitással házi kiállítást szervez
tem a forradalom és szabadságharc centená
riumán, a családi házban, Kolozsvárt, s olyan 
forrásokra alapoztam, m int Cracza György "a 
serdültebb ifjúságnak" szánt szöveges-képes 
mesélése, a Talpra magyar!... A díjátvételtől 
(995-ben) még ném iképpen  m egilletődve 
hallgattam újra Petőfiék kiáltványát, s elcso
dálkoztam, amikor a tizenkettedik pontban 
csak ennyit hallottam: Unió. Erről nekem a 
szatmári konfekció-gyár jutott eszembe, no 
meg az, hogy alighanem baj van a "Mit kí
ván.." első pontjával, m árm int a szabad sajtó
val, ha még egy ilyen alkalomkor is meg
csonkítják az eredeti szöveget

Mindezt azon frissiben megpróbáltam be
leírni egy glosszába, hogy aztán a szerkesztő 
első lelkesedését (a megcélzott lap szerkesz- 
» » >  folytatás a 2 . oldalon
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A tizenkettedik  pont
> » »  folytatás az 1. oldalról
tőjéről van szó) kövesse a leforrázottság, egy 
nyom tato tt szöveg felmutatása: Länderer és 
Heckenast nyomdájában a röplapként kinyom
tatott kiáltványban, a fakszimile szerint, csak az 
"Unió" szó szerepelt, Erdély nélkül. Úgy érez
tem, itt valami mégsincs rendben. Nem az irre
dentizm us dolgozott bennem , higgye el az 
olvasó, nem is a magyar-román alapszerződés 
megtorpedózási kísérlete; egyszerűen a törté
nelmi érzék, a teljes igazság felderítésének vá
gya. U gyanis nem csupán  G racza György 
alapján  élt em lékezetem ben a tizenkettedik 
pont szövege— csak éppen bizonyítani kellene, 
honnan valók ezek az emlékek.

Tolnai Világtörténetében, majd a Krenner 
Miklós (kiváló Spectatorunk) által szerkesztett 
48-as Erdélyben találtam rá az általam ismert 
teljesebb szövegezésre. Most azonban m ár élt 
bennem  a kétely, rá kellene tehát akadni az ő 
forrásukra — m iután saját szememmel láttam 
az utóbbi időben is többször reprodukált fakszi
milét, a rövidebb, egyszerűen uniós változattal. 
Gondoltam, történészeink bármelyike leveszi 
könyvtára polcáról a perdöntő bizonyítékot tar
talmazó könyvét. Hát nem éppen így történt. 
A nnyit sikerült végül is m egtudnom , hogy 
1848. március 15-én (állítólag) több nyomtatás 
(változat) is készült a Tizenkét pontból, s ezek 
közt volt teljes változatú (Unió Erdéllyel). Min
denesetre egy tévhittel szembe kell néznünk: 
nem lehet egyszerre kipattant, végleges és kodi
fikált szövegnek tekinteni azt, amit mi A TI
ZENKÉT PONTKÉNT tartunk számon. Irinyi 
József szövegezése a március 11-i megszületése 
után változásokon ment át. A. Magyarország tör- 
ténetel790-1848 dm ű  akadémiai kiadvány (Bp., 
1980.) 1848. március 13-ról írja: "Az Ellenzéki 
Kör elfogadja a tizenkét pontot". A következő 
történelm i korszakot összefoglaló kétkötetes 
m unka (Magyarország története 1848-1890. Bp., 
1979.) Spira György tanulmányában (főszer
kesztő: Kovács Endre) megállapítja: "Március 
15-e fejleménye az volt, hogy Petőfi összeült 
Vasvárival meg a Pilvax-kör két további tagjá
val, Jókai Mórral és Bulyovszki Gyulával s a 
tizenkét pont eddigi — petícióhoz illő — keret
szövegét felcserélte egy új szerepének megfele
lő , k iá ltv án y t form ázó szöveggel, anélkül 
azonban, hogy maguknak a tizenkét pontban 
foglalt követeléseknek a szövegét is radikalizál- 
ni próbálta volna..."

A bökkenő csak az, hogy a Länderer és Hec- 
kenast nyom dájában elkészült példány szövege 
(nyelvileg, nyelvtanilag) heterogén. Nem szük
séges túl alapos elemzés ahhoz, hogy kimutas
suk: az első fele valóban megszólító, tehát 
kiáltványszerű, a második rész viszont címsza
vakban fogalmaz (erre mondhatják, hogy petí
ció). A mi vitás kérdésünkhöz visszatérve, hogy 
tulajdonképpen mi hangzott el 1848. március 
15-én a Pilvaxban, illetve a forradalom más 
színhelyein, arra az idézett történettudományi 
m unka ilyenformán nem ad választ.

M ár-már feladtam a reményt, hogy képes 
leszek eligazodni a "nagy nap" e végül is filoló
giai érdekességű, engem mégsem csupán szak
m ailag izgató "apró" vonatkozásában, s ér
demleges érvet tudok találni a szerkesztőkkel 
folytatott vitám ban (vagyis: megsértették-e a 
történelmi emlékezetet s a szabad sajtó elvét, 
szándékosan vagy akaratlanul, akik 1995. m ár
cius 14-én a Pilvaxban a szerintem csonka vál
tozato t olvastatták fel). És akkor a kölcsön 
kapott 1848-49 a korabeli napilapok tükrében című 
Officina-kötetben (Bp., 1943) rábukkantam a 
Március 15-e. Forradalom vér nélkül című cikkre,

az Életképek 1848. március 19-i számából. Innen 
idézem: "Martius 15-kén reggel a fővárosi fiatal
ság, melly a józanabb pártnak nevezett töredék 
által ajánlott türelmet és várakozást sérelmei 
gyógyszeréül nem tartotta elegendőnek, adan
dó reformlakomája fölött tanácskozni egybe
g y ü le k e z v é n , ez a lk a lo m m al Jókai M ór 
következő proclamátiót kiáltott ki ügybarátai
hoz: »Testvéreim! A pillanat, mellyet élünk, ko
m olyabb  teen d ő k re  szó lít fel bennünket. 
Európa minden népe halad és boldogul, halad
nunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen bé
ke, szabadság, egyetértés! Követeljük jogainkat, 
mellyeket eddig tőlünk elvontak, s kívánjuk, 
hogy legyenek azok közösek mindenkivel. Kí
vánjuk a sajtó szabadságát, censura rögtöni el
tö rlésé t, — felelős m in isz té rium ot B uda
pesten...« " És így jönnek sorra a pontok, el 
egészen eddig: "A political statusfoglyok bo
csáttassanak szabadon. Unió Erdély és Magyar
hon között! Ezen jogokat követelni tartozik a 
nemzet, s bízni önerejébe s az igaz ügy istenébe! 
Egyenlőség, szabadság, testvériség!"

Az idézet alapjául szolgáló "hír-antológia" 
szavahihetőségében talán nem kell kételked
nünk. Az Életképek cikkírójának, feltételezem, 
ugyancsak hihetünk. A leírás szerint e prokla- 
mációt Petőfi szavalata követte, aztán ment a 
tömeg az egyetemi ifjúsággal egyesülni. "Ekkor 
a nép szónokai közül Jókai harmadszor is nyílt 
piaczon felolvasó a proclamátiót, s Petőfi elsza- 
valá fentebbi dalát, mellynek végezetével rög
tön elhatároztatott, hogy a nép a proclamatió 
első pontját, a sajtószabadságot, saját önhatal
mánál fogva teljesülésbe viendi, mit meg is tett, 
innét tömegestül Länderer és Heckenast nyom
dájára menvén..." Vagyis ha ez így igaz, nem érv 
az elhangzott szövegre az első kinyomtatott vál
tozat...

Az oknyomozásban én eddig jutottam. A 
tanulságok azonban sokkal izgalmasabbak an
nál, hogy a Pilvaxban március 15-én reggel el- 
hangzott-e az Erdély szó, vagy csak beleértették 
az Unióba. A kérdés számomra így jelentkezik: 
van egy "szent" nemzeti alapszövegünk, amely
nek máig sincs (vagy csak én nem akadtam 
nyomára, bár egy bibliográfiai utalásban?) filo
lógiai elemzése. Tudni vélünk valamit — amit 
igazában nem tudunk  (legalábbis pontosan 
nem).

A másik kérdés az, hogy ki mikor mire érzé
keny. És ezt önmagámmal szögezem szembe. 
Túlérzékenységünk — készséggel elismerem 
— igaztalan állításokhoz vezethet. Bár azt is 
meg lehetne vizsgálni, hogy alaposnak gondolt 
könyvek, szaktanulmányok miért hallgatnak 
bizonyos részletekről; miért kerülnek meg bizo
nyos idézeteket, választanak ki következetesen 
másfajtákat.

Személyesen örvendek annak, hogy a Pil
vax — és az éber redaköó — 1995 márciusában 
ezeket a gondolatokat elindította bennem. Ör
vendek — noha tudom és vallom, hogy ma kér
déseinket másképp kell feltennünk. Például Er
dély ügyében. A múltra hivatkozni kevés, sőt 
félrevezető lehet. De "szégyellősen" elmismá- 
solni az egykor voltakat nem kellene.

Ez még akkor is igaz, ha a redaktor vagy 
valamelyik szakkutató rácáfolna az Életképekből 
idézett Jókai-szövegre...

(Ennyit egyelőre, millecentenáriumi hozzá
járulásképpen.)

eEZ/E%SZÁZ
Sok szenvedélyes vita után vi

lágosság derült a magyar nemzet 
származására: ezt az eredetileg ha- 
lászó-vadászó finnugor népet, a 
ma is primitív életet élő vogulok 
és osztyákok legközelebbi roko
nát, török törzsek, állattenyésztő, 
harcias, lovas nomád néppé for
málták át, részesévé tették egy ma
gas, katonai állam szervezeten 
alapuló civilizációnak, s ennek a 
mezében tűnt fel a 9. században a 
Duna—Tisza-közén.

Voltaképpen a magyar nem is 
ázsiai nép, hiszen a finnugor ősha
za kétségtelenül Európában volt. 
A finnugorok legkeletibb ágát ké
pező népcsoport, az ugor leválva a 
tö rzstő l, K elet felé vándpro lt 
ugyan, s valahol Európa és Ázsia 
határán, az Ural ázsiai oldalán, 
esetleg még tovább, keletebbre va
lamivel, az Isim- és Tobol-folyók 
völgyében telepedett meg. Ennek 
a hosszú ideig egységes ugor nép
tömbnek legkeletibb ágát letépte, 
m eghódította, magával sodorta 
valamilyen Ázsiából előtört harci
as török nép Krisztus születése tá
ján. Ebből az ugor töredékből lett 
külön életében, török hatás alatt, a 
magyar nép.

A  nem ázsiai, de európai, köze
lebbről finnugor eredetű magyar
ság önálló életének úgyszólván 
első pillanatában érintkezésbe ke
rült egy tipikusan ázsiai néppel, a 
törökkel s egy új, ázsiai civilizáci
óval. Ennek amúveltségnek, ennek az 
életmódnak a kereteiben élt körülbelül 
ezer évig, egészen a kereszténység fel
vételéig.

Ami a keresztény Európa művelt
ségének a régi Görögország és Róma, 
ugyanaz a magyarság első, keresz
ténység előtti évezredének Közép- 
Ázsia.

A  magyarok fölvehették a ke
reszténységet, szakíthattak Kelet
tel s a régi élettel. Ez a szakítás 
bizony csak egyoldalú maradt. A 
nyugatiasodni akaró magyarságot 
nyugodt életében és fejlődésében 
szüntelenül újabb és újabb keleti 
hullámok zavarták meg; kunok, be
senyők, tatárok, törökök. A nemze
tünket ért két legnagyobb katasztrófa: 
Mohi-puszta és Mohács, keleti népek 
kezétől esett rajtunk. Még a békésen 
letelepedő és lassanként beolvadó 
besenyők, kunok, jászok is Ázsia 
leheletét hozták magukkal.

LIGETI LAJOS: Sárga istenek, 
sárga emberek (1988)
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SZŐCS ISTVÁN

Olvasatok
"Képzeletben még egyszer ott voltam ab

ban a csöpp kis szállodában, amely annak a 
csöpp kis tengernek a partjára simult. Csöpp 
kis leányocskák libegtek-lebegtek előttem 
óriási pillangó övékkel. A kicsi testük bő ru
hákba volt megbujtatva..." — némi önkárö
römmel élvezgettem magamban Balázs 
Ferenc emlékezéseit Japánról, amikor egy ja- 
páni (feltehetően műkedvelő és "kísérleti" 
színiegyüttes előadását láttam idén tavasszal 
Kolozsváron, és a csöpp kis leányocskák 
nem bő kimonóba voltak bujtatva, hanem 
hol kurta szoknyákba, hol fürdőruhába, és 
egyiküknek még a háj is lebiggyent a hasán, 
a fürdőruha pereme fölé; de nyilván szándé
kosan, olyanforma elidegenítő szándékkal, 
mint a Gombrovicz-féle Operett Tompa Gá- 
bor-i víziójában A NAGY PAMUT IVAR- 
SZERVEK, nesze nektek meztelenség, ha a 
lelketek mélyén képmutatóan úgyis mindég 
arról ábrándoztok...

Az önkáröröm — "kellett nekem" — for
rása az volt, hogy egyszer láttam már egy 
hagyományos japáni előadást, amelyben is 
minden mozzanat vagy részlet éppen há- 
romszor-négyszer addig tartott, ameddig 
tarthatna, ha a mi képzeteink szerinti érde
kességet akarná szolgálni; és olvastam Ba
lázs Ferencnél is, hogy, aszongya: "Az első 
japáni színielőadás a legzavarosabb érzése
ket váltotta ki belőlem. Érdekes volt, újszerű 
volt, különös volt, más volt. A szavakat nem 
értettem, a mozdulatok groteszkül hatottak. 
A táncban nem volt sem ruganyosság, sem 
kecsesség. A zene bántotta a fülemet, a há- 
romhúrú gitárt csontlappal pattogtatták; 
csak a dobok verésében fedeztem fel kelle
mes ütemességet. Ha nem tudom, hogy az új 
nap kapujában midig szörnyek állanak, elha
tározom akkor, hogy japáni színházba soha 
többé nem megyek, s idehaza előállók az első 
benyomásaim bosszarikodásával.

De végzetesen és ostobán igazságtalan 
lettem volna, ha így cselekszem."

Én is így vélekedtem, különösen, hogy 
annyiszor olvastam Bertha Csillánál, hogy a 
japán no-színház és az ír (különösen Yeats 
dramaturgiája) között mily sajátos lelki ro
konság forog fenn; arról, hogy kabuki-színhúz, 
csak annyit tudtam, hogy olyan varieté-féle, 
vagy orfeum-szerű műfaj. De mit tagadjam, 
befolyásolt az is, és nem utolsósorban, hogy 
az előadás színlapján szerepelt a Tokyo md- 
lett az Álom, az Erotic és a Shock (ez utóbbi 
kifejezést Bayer Sándor — Bérd Darázs né
ven eszperantista költő, tehát nagy japánba
rá t — Dob, vagy Döbb, esetleg Megdöb 
szókkal akarta magyarítani), és arra is gon
doltam, a döb vagy meghök terén nem indo
kolt a kolozsvári vagy pesti előadások 
kínálatára szorítkoznom, és ezért befizet
tem...

Az említett japán lányok — posztgésák — 
amikor kurta szoknyácskáikban fürgén ide- 
oda szaladgáltak a színen, kimonóba nem 
bujtatott kezüket a szoknya alá dugva, hab- 
verésre emlékeztető mozdulatokat végeztek; 
az erotikái vonatkozású ízléstelenség még
sem ebben tetőzött, hanem egy álnőnek 
maszkírozott lógó-csupaszmellű homosze- 
xis imitátor parádézásában; de nemcsak az 
érzékiség terén voltak ízléstelenségek.

A színpad két szélén két működő tévé

HELIKON

képernyő: a jobboldalin egy hazai tévéállo
más műsora folyt, a baloldalin pomófilmek 
csorogtak; volt köztük nehány nagyon mű
vészi kocka, többnyire azonban szemét. A 
pornóképek közé háborús képsorok keve
redtek. Mint ahogy az egész előadásban is ez 
vegyült: amolyan 1920-as évekbeli német 
expresszionista-politikai színház és "a 68-as 
évek' proteszt-heppeningjei erőlködő-erőlte- 
tett stílusának a rémuralma alatt állott végig.

Egy ismerősöm kijövet ezzel fordult hoz
zám: "Eddig azt hittem, hogy csak germán és 
zsidó szodáldemokraták tudnak ennyire íz
léstelenek lenni; most beismerem, ez nem faji 
kérdés, lám, az őskultúr-japcsik is!"

A produkdó egyik mondanivalója volt, 
lett volna, a japán nemzeti romantikának 
mint olcsó nadonalizmusnak leleplezése; de 
amint ezt Európában is annyiszor megéltük, 
ha ez nem belülről, hanem külsőségek — 
külsőséges gúnyolásával vagy utáltatásával 
történik, inkább visszatetsző, az előadókat és 
nem a nézőket alázza le, és az is megesik, 
hogy visszafele sül el, ellentétes hatást vált 
ki.

Ha már annyira tárgyilagosnak szeret

Egy hagyományos-töredék alapján el 
tudjuk képzelni, mi nem tetszett a sogunnak: 
a három posztgésa egy vidám talajtoma- 
tánc során a férfi szereplők ingjét, nadrágját 
ritmikusan lerándgálta, s egy kis úszónad
rágszerűséghez érve, abbahagyta. (Ekkor tá
voztak az első csalódott nézőnők.) A 
sogunok és szamurájok annyira körültekin
tők voltak, hogy "1652-ben még a fiatal fiú
kat is kitiltották a színpadról, és ezután 
minden szerepet csak koros férfiak alakít
hattak”. (Nyüván, azok közül is csak olya
nok, akik megfelelően tartásos publicisztikai 
és társadalomtudományi életművel rendel
keztek.)

Ami egyébként is "elidegenítőleg" hat az 
itteni nézőre, hogy amíg nálunk ugyanazt a 
csattanót (szövegben, játékban, beállításban) 
legfennebb kétszer illik egymásután elsütni, 
s harmadszor már modulálni kell, a Tokyo 
Döbb hétszer-nyolcszor is ismételte. (Holott 
a török is azt vallja, ősi taktikai alapelvül: 
kétszer üss, harmadszorra fuss; lám, e téren 
sincs turáni egység!). Ez összefügghet azzal 
a jelenséggel is, amiről Winter így ír: "kiala
kult egy mienek nevezett előadás forma: a

Kabuki színházi előadás, Okumura Maszanobu metszete

nénk mutatkozni, akkor — inkább fogadjuk 
el és népszerűsítsük azt a torzképet magunk
ról, amelyet ellenségeink rajzolnak rólunk, 
nyüván keményebben és szellemesebben! 
Gondolom, kínai, koreai, orosz avagy ajnó 
szomszédokra kellett volna ezt bízni —; az 
ön-nyelvöltögetés — ön-felszamárfülezés és 
az ön-kielégítés csak egymás változatai, 
azért is szerepelhetnek egy műsorban.

Azóta viszont megjelent a Művelődés ja
pán súlypontú száma és ebben Winter Péter
től olvashatni a kabuki-színházról, hogy: "Ez 
a fajta színielőadás egy meglehetősen ledér 
XVI. századi ének- és táncelőadásban gyöke
rezik." (Tehát felesleges mindent az exp
resszionistákra és Hamburg-Berlin-Kop- 
penhága kabaréira fogni.)

"A Kyotóban... rendezett, kizárólag nőket 
szerepeltető előadások (onnan kabuki) elin
dítójaként egy Okuni nevű színésznőt emle
getnek. A sogunátus egyre népszerűbbé váló 
műsorait más női társulatok is átvették, de a 
műsorok egyre kihívóbb szexuális jellege mi
att 1629-ben megszüntették"...

leghatásosabb jelenetekkor a színész pózba 
merevedik és hosszú percekig úgy marad".

Akárcsak a magukat fényképeztető poli
tikusok. Nem csoda, ha "a kabuki kizárólag 
Tokyo nem szamuráj lakóinak szórakozási 
lehetősége volt, a szamurájok ugyanis nem 
léphették át egy kabuki színház küszöbét"... 
A fentiek fényében ez érthető. Manapság 
csak a 14-16 éven aluli gyermekek részesül
nek a szamurájoknak egykor kijárt megbe
csülésben és ízlésféltésben. Szerintem 
viszont ez is felesleges: nemegyszer tapasz
taltam, hogy a gyermeket inkább érdekli bi
zonyos fajta infantü-erotika, illetve a kiskorú 
inkább tud kommunikálni a szatír-irizáló mí- 
mussal, mint a nyugdíjas, vagy ahhoz köze
ledő réteg...

Annál is inkább, mert, mint ahogy azt a 
nagy Jón Qeary is megmondta: "A szextől 
sok minden megemelkedik, de a szellem 
szintje nem nagyon."

Művelődés 4 XLIX. évfolyam 1996. április
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B O G D Á N  LÁSZLÓ

A sötétség fejedelm e
— Miért idéztetek meg? — 

hallatszik megint a hang, és künn 
újra elkeseredetten, már-már 
nyüszítve vonítanak fel a kutyák. 
— Miért háborgatjátok örök nyu
galmamat?

S ekkor felkacag.
Átmenet nélkül alszik el a vil

lany, távolodik a kutyavonítás, s 
ahogy Rebi néni végső kétségbe
esésében kipillant az ablakon, 
láthatja, hogy az ezüstüs szűrt 
holdfényben, a már-már foszfo- 
reszkáló szőrű, világító kutyák, 
Diana, a magyar vizsla s az erdé
lyi kopók vezérletével lefelé vág
táznak a domboldalon, a völgy
ben megbúvó védtelen falu felé, 
mintha menekülnének. Aztán a 
kerek, napraforgótányérhoz ha
sonlító hold köti le a figyelmét, a 
domboldalon, veszi észre iszo
nyodva, mintha megnőnének a 
fák, a fehéres fényben egészen 
olyanok, mint fehér köpönyeges 
vitézek, mintha ők is pillanato
kon belül útra akarnának kelni.

A szakácsnő képtelen levenni 
a szemét az egyre veresedő hold
ról, amelynek tányérja megnő, 
bíborulva takar el mindent, óriási 
erővel szívja, szippantja magába, 
felemelkedik, kettéválik előtte a 
fal, és máris a kastély fölött repül, 
a tiszta októberi levegőben. 
Ahogy meg visszapillant, láthat
ja önmagát is, a kályha mellett áll 
görnyedten és imára kulcsolt 
kézzel szemléli az Ödön úr széke 
mögött várakozó, fekete köpe
nyes, arc nélküli alakot. A zöldes, 
foszforeszkáló fényben— amely
nek forrása ismeretlen — a többi
ek úgy ülnek az asztal körül, 
mintha élőhalottak lennének, 
magatehetetlen, de valami miatt 
mégis készséges utasításokra vá
ró ivóbabák. Csak ők — kacag 
magában a szakácsnő —, ám lám: 
nyitott szemmel alszanak.

A szél borzolja haját, ahogy 
egyre táguló körökben repdes a 
kastély fölött. Elképed, milyen 
könnyű repülni, igazán olyan, 
mintha úszna, és ugyanakkor — 
döbben meg — milyen meg
nyugtató is, milyen élvezetes, 
csak az a furcsa és félelmetes az 
egészben, hogy figyelme mind
végig mégősük: hol azt érzi, re
pül s kissé ’lenézően" szemléli 
lenti önmagát, amint kétségbee
setten, imára kulcsolt kézzel resz
ket a kályha mellett a zöldesen 
foszforeszkáló fényben, hol úgy 
érzi, ott áll lent, a többiektől kissé 
távol, az elvarázsolt konyhában 
és vágyakozva csügg künt, a kas
tély fölött, szabad madárként 
repdeső önmagán, s menekülne 
is legszívesebben ebből a zölde

sen foszforeszkáló fényből, 
amely ott vibrál a konyhában s 
kiszikkasztja szívéből a remény
séget... Igen, valami meghatáro
zatlan sötétség, valami elve- 
szejtő, tompa kábulat közeledik 
feléje, de ő képtelen mozdulni, s 
ugyanakkor megmagyarázhatat
lan módon érzékeli azt is, hogy 
amint ott úszik az ezüstüs hold
fényben, a Turóczyak alvó kasté
lya fölött a feltámadó szél egyre 
rámenősebben lebegteti kendője 
alól kiszabaduló, negyvenéves 
korában is még hollófekete fürt
jeit...

— Kérdezzetek! — hallatszik 
megint a láthatatlan vendég 
mély, kongó hangja. — Ha nyu
galmam merészeltétek háborgat
ni, hát most kérdezzetek!

— Halljam, mire vagytok kí
váncsiak — hallatszik harmad
szor is az Idegen mély, kongó 
hangja.

Nem, ez a hang mégsem a 
pincéből jön, miért is jönne on
nan, mit is keresne a pince pók
hálós távoli zugaiban, az elrejtett 
borosflaskák között? Ez olyan — 
töpreng lázasan a szakácsnő —, 
mintha torzítaná valami, mintha 
rádió szólna, de nem, még annál 
is idegenebb és nyugtalanítóbb, 
igen, megvan, olyan, mintha egy 
gép beszélne. Mintha egy szerke
zet beszélne, egy nem evilági 
szerkezet. Rebi néni szeretne ke
resztet vetni, de mintha meg len
ne kötözve a keze, nem tudja 
mozdítani, mintha mérhetetlen 
súlyok nyűgöznék, nem képes 
mozdulni, nem tudja felemelni a 
kezét, nem tudja mozdítani a lá
bát, ha akarna sem tudna elmen
ni, mintha testrészei nem enge
delmeskednének akaratának. 
Legszívesebben elfordulna az arc 
nélküli, csendben várakozó Ide
gentől is, de nem képes mozdíta
ni fejét sem. Ez annál is furcsább, 
mert künt a szabadban pazar 
úszó-mozdulatokat is tehet a ke
zével és lábával, és fejét is szaba
don ide-oda forgathatja, hogy 
megnézzen felülről mindent; ér
dekes, repülés közben a sötétben 
is lát, mint a bagoly vagy a szel
lemek, s úgy, olyan odaadással 
szemléli a kastélyt és környékét, 
ahol darab időre zátonyra futó 
élete zajlik, mintha búcsúzkod- 
na, mintha utoljára látná, pedig a 
lelke mélyén pontosan tudja, 
hogy ő nem megy el innen már 
többé soha; hová is mehetne? mi
ért? — itt kell megvárnia rabos
kodó férjét s lelke egy távoli 
sarkában még pislákol a remény 
is, hogy előbl>utóbb tisztázód
nak a dolgok, s akkor akár a ta

nügybe is visszakerülhet, itt
hagyhatja ezt a kongó, hatalmas 
konyhát, ahol pontosan olyan 
idegennek érzi magát több év 
után is, mint ez a fekete csuklyás, 
arctalan alak.

Remeg.
— Először te kérdezel — mu

tat a fekete csuklyás Idegen az 
orvosra, aki mintha rugóra járna, 
készségesen emelkedik fel, kissé 
inog, mintha viharos tengeren 
hányódó csónakban állna, sze
mét mereven szegezi az Idegen
re, mintha nem is látná a Sötétség 
Fejedelmét, mintha óceánon há
nyódó lélekvesztőjéről szemlélné 
egyre kétségbeesettebben, für
készné egyre szomorúbban a re
ménytelenül, vigasztalanul üres 
látóhatárt. Aztán megmozdul, 
mintha el akarna fordulni! — 
döbben meg a szakácsnő —, de 
természetesen ő sem képes rá, az 
Idegen iszonyú ereje nyűgözni le, 
arca rángatózik és megfeszül az 
erőfeszítéstől, mégsem képes 
mozdulni.

— Az elvtárs — hebeg —> mi 
lesz az Elvtárssal? Meddig él még 
győzedelmes m unkáspártunk 
harcos első titkára?

— Csak ez érdekel — ütődik 
meg az ismeretlen. — jól meg
gondoltad?

— És én velem mi lesz, nagy jó 
uram? Én meddig élek?! Még 
annyi elintéznivalóm van. Ha
laszthatatlan, fontos ügyek.

— Nézzétek — kacag újra 
egészen furcsán, már-már ugatva 
az Idegen, és a kályhával szem
beni szabad fehér falfelületre 
mutat.

Mindannyian tesznek egy fél
fordulatot, ki gyorsabban, ki ál
matag, végtelen lassúsággal, a 
szakácsnőt kivéve, ő ugyanis 
szemből kapja a nem várt lát
ványt, mert a fehér fal egyszerre 
megelevenedik. (.Érdekes, hogy a 
két egymással szembefordított kö
csög sem tűnik el —  emlékezik évti
zedek  m ú lva  Rebi n én i, és 
bodzaszörppel kínál — , végig ott le
begnek, az összefogást példázva, a 
sűrűn váltakozó képek közegében, 
szelíd figyelmeztetésként függnek a 
látvány fölött, mintha csak azt akar
nák jelezni, hogy semmi sem olyan, 
m int amilyennek mutatja magát, és 
semmi sem olyan, mint amilyen le
hetne. Minden más, újszerű, átte
kinthetetlen, idegen és nyugtalanító. 
Minden zavaros, minden zavaró... 
Én például —  sóhajt Rebi néni, kö- 
hécselve és bánatosan nézve rám —  
akkor már sem eleven nem voltam, 
sem holt, s megdöbbenni is csak né
hány hét múlva döbbentem meg, 
amikor a kastélytetó cserepeit javít

gató mestereket ellenőrizve fent jár
tam a Turóczyak ősi kastélyának ha
talmas, üresen kongó padlásán, s 
döbbenettel vehettem észre a tetőn 
ama furcsa réseket, néhány kitörött 
cserép idegesítő nyomait, melyeket 
már mintha láttam volna valamikor. 
Maga jobban ért ehhez, Boticselli úr! 
Természetesen nem hiszem ma már, 
nyolcvanesztendősen, hogy tényleg 
repültem akkor, de ha mégse emel
kedtem a levegőbe — és hogyan is 
tehettem volna, nem igaz? —> akkor 
honnan láthattam volna ezeket a sa
játságos réseket? Ha nem köröztem 
volna a sötétben a kastély fölött, hon
nan tudhattam volna ezekről az eltű
nő cserepekről, amelyeknek hiánya 
mintha ismeretlen, megbúvó kérdé
sek légióit ébresztette volna fel ben
nem? Csak álltam akkor megdöb
benve a homályos padláson, a rése
ken beszökdöső fénysugarakban 
eszeveszetten táncoló porszemecské- 
ket nézegettem, és igazán nem tud
tam, ébren vagyok-e én még, vagy 
mégiscsak álmodon?... Akkor, hogy 
visszatérjek a könyörtelen konyhai 
jelenethez, csak egyetlen dolog izga
tott: keresztet szerettem volna vetni, 
mintha ez az ismert és meghitt moz
dulat felidézhetné bennem a jóisten 
elmosódó képét, mely képmás — hit
tem akkor és hiszem ma is — meg
védhetett volna mindentől, a rám 
leselkedő konkretizálhatatlan veszé
lyektől éppen úgy, mint a konkrét 
üldözésektől és megkülönböztetések
től, amelyek az iskolásaim közül ebbe 
a konyhába sodortak s többek között 
ettől a gurgulázó hangon hahotázó, 
hatalmas termetű, fekete köpenyes 
arctalan és árnyékot sem vető isme
retlentől is, de nem bírtam megmoz
dítani a kezem...)

Igen, Rebeka néni keresztet 
szeretne vetni, imádkozni szeret
ne, a keresztre feszített megváltó 
alakját idézné fel legszívesebben, 
hogy védelmezze meg az előtte 
tornyosuló, sötét és hátborzonga
tóan hahotázó, fekete köpenyes, 
arctalan és árnyékot sem vető je
lenségtől, de nem bír megmoz
dulni, utána már nem is akar, 
mert leköti a látvány, a falon most 
hirtelen megelevenedik egy nap
sütötte terasz, s ő megdöbbenve 
az Elvtársat figyeli, ahogy a dok
torral sakkozik, aki, miközben 
gonoszkodva előretolja fehér fu
tóját, nem vág olyan fancsali ké
pet, mint most a Turóczyak ősi 
kastélyának államosított kony
hájában, az asztal mellett. Aztán 
változik a kép, az Elvtárs, a vas
utasok, mozdonyvezetők, váltó
őrök és fékezők nagy barátja 
máris egy emelvényen szónokol, 
körülötte vörös és piros-sárga- 
kék zászlók úsznak a tiszta leve
gőben, megannyi repülni vágyó, 
megkötözött madár, de az arco
kat nem tudja tüzetesen megfi
gyelni, mert az első titkár elvtárs 
máris egy nagy fenekű, rengő 
mellű, szalmasárga hajú leányzó-
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val üldögél, bocsánattal legyen 
mondva, egy dézsában, simléde- 
res sapkáját sem véve le nagy fe
jéről. Arca szigorú, mint a képein.

Mindezek a jelenetek úgy
szólván egymásra zuhognak, 
egymásból nyílnak, eszeveszet
ten követik és váltják egymást, de 
egyszerre mintha lassulni kezde
ne a "pokoli" körforgás, s az Elv
társ valahol egy teremben, ól- 
mosan gomolygó cigarettafüst
ben, a rumtól és a gyűlölet roha
maitól reszketve — mely érzés 
sűrűn tör rá s ilyenkor elcsuklik 
magabiztos hangja —, vörös arc
cal és leeresztett nadrágtartóval, 
szőrös hasán szétnyíló fehér ing
ben szónokol, a párt Annáját 
szidja, ezt az alamuszi héber rin- 
gyót és alávaló orosz kémet, aki 
befurakodik a pártba, s nem elég 
az, hogy hatalmat követel magá
nak, mások érdemeire sincsen te
k in te tte l... M ellette többen 
állnak, készségesen figyelő arc
cal; többen a vadászatok állandó 
résztvevői közül együttérzően 
bólogatnak, a magas tábornok a 
sarokban állingál, mintha nem is 
érdekelné főnöke szónoklata, ti

tokban a kiszolgálóleányok szok
nyája alá nyúlkál, egy elpiroso
dó, termetes leányzó ijedten 
húzódik el, egy másik vezető, 
egyike az első titkár elvtárs leg
gátlástalanabb kiszolgálóinak, 
ülve alszik, szemüvege az orrára 
csúszik, nem bírja az italt; a má
sik kettő — a két besszarábiai "ér
telmiségi" — még úgy-ahogy 
tartja magát, állhatatosan követik 
tekintetükkel a főnököt, minden 
szavára buzgón bólogatnak, 
időnként a gyűlölet rohamaitól 
el-elcsukló hangú szónokot biz
tatva, együttérzően helyeselnek 
is, s néha szolgálatkészen fel is 
jegyeznek valamit ugrásra kész 
noteszeikbe... Jelen van egy isme
retlen elvtárs is, őt még soha nem 
látta Rebi néni a vadászatokon,

hebegő, patkányképű, kerti tör
pére emlékeztető emberke, arca 
kivörösödik a rumtól, tábornoki 
egyenruhája szétnyílik a mellén, 
túrót eszik, puszta kézzel tömi a 
szájába, legszívesebben fehér 
bort inna hozzá, de nem lehet, 
követni kell a Vezért; a rumtól 
nagyokat böffentve, végtelen 
odaadását elárulva nem átall 
időnként tapsolni sem, de az Elv
társsal ma nem lehet bírni, nem 
hiába ő a párt első embere, min
denáron le akar számolni a 
moszkvai kémbandával, a zsidó 
ringyóval, a székely disznóval, s 
a pénzügyérrel, akiben az anyja 
sem bízott meg soha, őt is becsap
ta, átverte, falnak állította... A tá
bornok változatlanul tömi ma
gába a túrót, hebegve és vihogva 
tapsikol; újabb és újabb gondo
san behűtött rumos és ásványvi
zes palackok érkeznek, aztán a 
vezér váratlanul megkívánja az 
erdei epret, és Albu alezredes is 
megjelenik a képen. A konyhá
ban most, önmagát szemlélve 
mélán sóhajt — ellenőrzi kíván
csian a szakácsnő —, és tekintete 
lassan üvegesedik meg; a képen

hatalmas üvegtálat dpel, az eper
szemek mint egy-egy szilva vö
röslenek a tálon, s akár a porhó 
fehérlik a sűrűn rájuk szórt por
cukor. Az egyre részegebb elvtár
sak rávetik magukat az eperre, 
folyik arcukon az izzadtsággal 
keveredő vörös lé, mintha vérez- 
nének. Hersegnek foguk között 
az érett eperszemek.

Fejük fölött titokazatos mó
don ott függ a levegőben a volt 
Turóczy kastély államosított 
konyhájának falán lógó két, egy
mással szembefordított köcsög, 
mintha mégis a végzet jelei len
nének, mintha a dolgok vissza
fordíthatatlanságára figyelmez
tetnének, dacosan, vonzón, felejt
hetetlenül...

A szakácsnő szíve mindene

setre összeszorul a félelemtől, ne
hogy ráessék az az átkozott kö
csög a Román Népköztársaság 
első emberének, a szeretve szere
tett vezetőnek a közismerten ma
kacs, gondokkal és ötletekkel teli 
fejére, mert mi is lenne velünk nél
küle?! De ekkor furcsa esemény 
zavarja meg az epret zabáló ré
szeg pártvezetők idillikus cso
portképét, először a magas 
Tábornok, majd a patkányképű, 
tábornoki egyenruhás kertitörpe, 
végül a titokzatos besszarábiai 
értelmiségiek is egymás után böf
fenteni kezdenek, bocsánatkérő 
arccal fordulva a Vezér felé. Iszo
nyatos erőfeszítésekkel igyekez
nek ugyan visszatartani, de nem 
képesek rá, böfögnek, mintha 
versenyeznének. Közben az első 
titkár megbotránkozó arcát látva 
kánonban kémek elnézést, majd 
egymás szavába vágva újra fel- 
tartózhatatlanul böfögni kezde
nek, miközben zavartan igye
keznek együttérzésükről biztosí
tani a vezért, a moszkvai kém
bandát tényleg ideje lenne 
leleplezni és börtönbe juttatni.

— Mi ez? — üvölt fel a Vezér, 
de ő is hatalma
sat böffent, fe
hér hab folyik a 
szája sarkán, s a 
többiek, mintha 
csak utánozni 
akarnák, enge
delmesen köve
tik.

Nincs meg
állás!

Hamarosan 
versenyt böfög 
az egész Köz
ponti Bizottság.

Az Elvtárs 
eltorzult arccal 
emelkedik fel, 
kezét hasára 
szorítva, gyű
lölködve, el- 
szörnyedt arc
cal szemléÜ be
osztottjait, mint
ha most látná 

őket először, majd váratlanul ki
nyílik a szája, és újra óriásit böf
fent. "Méreg!"—kiáltja elfulladva, 
és a hasához kap. "Méreg! Meg
mérgeztek!" — visítja a patkány
képű tábornok, egyenruhába 
öltöztetett kerti törpe is. "Hol van 
az a doktor? Az a szarevő boz- 
gor!?!" — üvölti hasát tapogatva 
a magas tábornok is. "Hol az a 
muszkaügynök — érdeklődik 
fájdalmas arccal a besszarábiai 
elvtárs is —, biztosan maga Sztá
lin Jóska bérelte fel." "Vagy Beri- 
ja" — száll be a kórusba a másik 
besszarábiai is, miközben ver
senyt böfög vezérével, aki hely- 
benhagyólag bólogat s rettegve 
szorítja hasára a kezét, mintha 
egy ismeretlen ellenséget akarna

kitapintani.
Itt világosodik ki a kép, egy 

pillanatig megmerevednek a 
gyanakvóan egymásra tekintő, 
különben senkire és semmire te
kintettel nem lévő elvtársak, ki
merevedik a látvány, mint egy 
hajnaü számonkérés, majd su
gárzó fénybe tűnik át minden; 
kanyargó országút sejlik fel a fe
hér falon; a köcsögök most mint
ha az egyik, út menti vadalmafa 
óvón az út fölé hajló ágán függe- 
nének! Az orvos, ezúttal sötét öl
tönyben, mintha gyászolna, ott 
bandukol ezen a napsütötte or
szágúton, s egyre szaporázza 
lépteit, bizonyára a fetismerhe- 
tetlen, kifürkészhetetlen, megjó
solhatatlan jövő felé siet, az arca 
nagyon elgyötört és szomorú, 
akár azt is mondhatnánk: elkese
redett, de a szeme nevet, s mintha 
bévül a szívében — gondolja vi
dáman Rebi néni, noha maga 
sem érti a váratlanul rátörő vi
dámság igazi okát —, mintha ne
vetne is a gézengúz doktor.

— Ki fognak rúgni — közti 
lakonikusan a túlvilági hang. — 
A szakácsnők is besöröznek itten, 
nálatok, fiam, mindenki vedel, és 
a becsiccsentett konyhatündérek 
összetévesztik a porcukrot a szó- 
dabikarbonáttal. A főnökeid, 
ezek a nehéz természetű, zabo- 
lázhatatlanul gyanakvó emberek 
pedig azt hiszik erről az epret bo
rító cukorszerű fehér porról, 
hogy méreg, és pánikba esnek. 
Persze nagyon hamar kiderül, 
hogy mégsem az, hiszen nem
hogy nem halnak meg, de néme
lyek határozottan megkönnyeb
bülnek, mégis dühükben és szé
gyenükben, hogy ilyen kiszolgál
tatott helyzetben látták őket, 
mindenkit kirúgnak a belső em
berek közül. Érthető módon 
igen-igen kényesek arra, hogy ki 
hogyan látja őket, szemérmesek, 
mint a nép egyszerű, bárdolatlan 
fiai általában, s noha a hatalomba 
esve számtalan flancoló szokást 
vesznek fel az évek során, alap- 
termászetük legáltalánosabb vo
nása mégis ez a puritán szemér
messég, ez az alig-atig titkolható 
szégyenlősség marad.

Mondja ezt a sötétség fejedel
me? ó k  gondolják? Rebi néni iga
zán nem tudja eldönteni, min
denesetre az Idegen újra haho- 
tázni kezd, hangja végiggurul a 
konyhán, kettéválik előtte a fal, 
kigurul az udvarra s lavinaként 
görög lefelé a dombon, a nemrég 
elrohanó kutyafalka nyomában, 
a védtelen falu felé, s mintha csak 
rá válaszolnának valahol a hold
fény sütötte lapályon, panaszo
san vonítanak fel a láthatatlan 
kutyák.

Csend lesz.
A foszforeszkáló zöld fény

ben szinte lebeg a konyha.
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FRIED ISTVÁN

A transzközép keresés lírikusai
(Fiatal erd é ly i kö ltők )
"az ember csak akkor játszik, 
mikor a szó teljes értelmében 
ember, és csak akkor egész 
ember, amikor játszik."

(Friedrich  Schiller)

"a szójáték szétveti a beszéd 
egységét és megköveteli, hogy 
azt egy magasabban reflektált 
vonatkozásban értsék meg."

(H ans-G eorg  G adam er)
Az erdélyi magyar irodalomban ismét 

történt valami. Pontosabban szólva a törté
nésdarabok megint kezdenek valami egész- 
szé, átláthatóvá, talán nem túlzás emígy 
fogalmazni: fontos jelentéssel teljessé össze
állni. Nem először, és minden bizonnyal nem 
is utoljára. Már a két háború között a Szépmí
ves Céh könyvsorozatának számos darabja 
igényelte, hogy a szabvány honfibút mellőz
ve a magyar irodalom értékei felől méltas
sák, nem is szólva arról, hogy ugyanennek a 
vállalkozásnak pályázatára született meg a 
valószínűleg egyik legjobb, mindenesetre 
máig olvasható-olvasásra ajánlható iroda
lomtörténet: a Szerb Antalé. A II. világhábo
rú után pedig mind a tudományban, mind az 
irodalomban, az eufemisztikusan szólva 
kedvezőtlen körülmények ellenére, olyan 
életművek körvonalazódtak, amelyek tudo
mányos nézetek, irodalmi értékítéletek újra
gondolására ösztönözték (vagy kellett volna, 
hogy öszönözzék) a magyar tudományos és 
irodalmi közvéleményt. Mert Szabó T. Attila 
Erdély Szótöréneti Tára (mely nem csupán egy 
a táji lexikográfiai vállalkozások közül, ha
nem nyelv- és művelődéstörténet egymás 
közelébe hozásának lehetőségét igazolja) 
még csak-csak beleillik az újgrammatikusok 
utáni magyar nyelvészet történeti felfogásá
ba, ellenben (például) Szabó Zoltán elemzé
sei a magyar stilisztika köréből, kivált
képpen olyan dolgozatai, amelyek egyes 
korszakok nyelvi műalkotásainak stilisztiká
ját írják le, a magyar stílustörténeti kutatások 
új fejezetét alkotják. Az alábbiakban jel
zésszerűen regisztrálok olyan lírai kezdemé
nyezéseket, amelyek révén fölerősödik a 
nyelvre, saját költőszerepére, az össztársa
dalmi elvárásra ironikusan reflektáló poéták 
kísérletező kedve: ő a kísérletezés alanya és 
tárgya, egyben a múlt történéseinek mozaik
jait új rendbe szervező, mégsem omnipotens 
lírikus. A vers hőse és kárvallottja egy sze
mélyben, aki jogot formál a maga előszöve- 
geinek kijelölésére, és a maga számára 
újrakanonizálja a magyar- és a világ- 
irodalmat. Ez a fajta líra ki meri mondani, 
hogy nem bizonyosan nő meg a súly alatt a 
pálma, mint ahogy az ezt a lírát értelmezni 
szándékozó kritika-irodalomtudomány fél
reteszi mindazokat a kliséket, sztereotípiá
kat, amelyek akadályai voltak-lehettek az 
esztétikai szempontú elemzésnek. Szilágyi 
Domokos számára Shakespeare, Batsányi Já
nos vagy Vörösmarty egyként költőelőd, fel
szabadíthatták az egyoldalúan magyarázott 
hagyomány kötöttségei alól, lehetővé tették 
számára, hogy eljusson palimpszesztus for
málásáig, példázva a szövegszervezésnek a 
linearitással szemben az emlékezet logikájá

val megvalósítható célszerűségét. Kovács 
András Ferenc a világkultúrába(n) bolyong, 
maszkot ölt, hogy maszkot vessen le egy 
újabb maszk kedvéért, utánoz, hogy maga 
mutasson rá utánzatainak valójában változat 
voltára, olvasmányait akképpen emeli be a 
kortárs magyar lírába, hogy formaművész
ként, középkori értelemben véve jongleur- 
ként a maga sokszínű, proteusi egyéniségét 
kivillantsa a hol könnyed, hol kacagva is 
véresen komoly játékok mögül. Látszólag 
jobban tiszteli a hely szellemét Lászlóffy Ala
dár: az ő egyszerűnek látszó soraiban ironi
kusan artisztikus forma rejlik. Ez a kultúra 
formája, a markáns képiségé, amely a szójá
tékokban immár nem pusztán a veszélyezte
tett helyzetben a metaforákba vagy az 
allegóriákba fogózó lírikus gesztusait teszi 
szemléletessé, hanem a szavak súlyának, ér
tékének, teherbírásának aggályos mérlegelő- 
jéét. Azét, aki írjon bár verset, netán 
publicisztikát vagy beszámolót egy kortárs 
pályatárs művéről, azt érzékelteti, hogy a 
rövid terjedelem ellenére is ott a tudatában a 
líra, a kultúra egésze és ezt az életművét át- 
meg átszövő utalásrendszer tanúsítja. A kul

túra megélt élet, nem életpótlék, hanem a 
létező itt-létének nyelvben testet öltött híra
dása. AForrás első, majd második "nemzedé
kének" jelentkezése nemcsak azért volt 
eseménye a magyar irodalomnak (azért tör
tént valami), mert párhuzamosan a magyar- 
országi irodalommal (természetesen más 
vitapontok szerint) kezdett áttevődni a 
hangsúly a költészet dolgait tekintve, hanem 
azért, mert a folyamatosság mellett a meg- 
szakítottság is érződött, a folytatás mellett a 
más útra lépés, az ön-meghatározásnak más 
lírai formája, ezzel együtt a művekből, a kö
tetekből kihaliatszó, az eddigiektől eltérő 
"felhívási struktúra" jelentette be igényét egy, 
az eddigiektől ugyancsak eltérő befogadói 
magatartásra.

Az előbb csak Szabó Zoltán (hozzáte
szem: és tanítványai) tevékenységét említet
tem. Jóllehet például a magyar irodalmi 
impresszionizmus stílusjegyeinek, ezen ke
resztül az irodalom stílustörténeti szemléle
tének is megvolt a maga nem csekély je
lentősége akkor, amikor még a két háború 
között szerveződött "prágai iskola" nézetei
nek recepciója sem történt meg a kívánt 
mélységben. Az hamar kiviláglott, hogy az 
egymás után jelentkező költők, költői cso
portosulások értékeinek fölismeréséhez alig

ha elegendő az ortodox ál-historidsta szem
lélet, sem a pusztán leíró és legfeljebb az 
explication du texte módszerét hasznosítani 
tudó versmagyarázat. Szilágyi Domokos fel
tehetőleg azért nem kapta meg életében a 
jelentőségét megillető elismerést, mert hi
ányzott (mindkét hazában) az a fajta elméle- 
ti-líraértelm ezési fölkészültség, amely 
nélkül (például) az említett palipszesztus- 
versek poétikai újdonságát nemigen lehet 
fölismemi-ismertetni. A költészet az elmélet 
előtt járt, Szüágyi Domokos a lírában hajtot
ta végre a fordulatot, majd egy másik gene
ráció fogja vállalni, hogy lírai vállalkozásai 
mellé, mögé (olykor: elé) elméleti traktátuso
kat építsen. Szilágyi Domokosnak is, Lász
lóffy Aladárnak is, de Szőcs Gézának és 
Kovács András Ferencnek is önmeghatáro
zása, azaz költészetesztétikája (nem egysze
rűen: ars poeticája) versben, ritkábban: 
esszében fogalm azódott-fogalm azódik 
meg, olykor kötetkompozícióban, a masz
kok játékosan komoly váltogatásának ho
gyanjában. Hogy éppen Cs. Gyímesi Éva 
mutatta be monográfiájában Szilágyi Domo
kost, talán erősíti tételemet: olyan iroda
lom tudós munkájáról van szó, aki két 
kiadást megért Teremtett világ dm ű iroda
lomelméleti bevezetésében a kortárs magyar 
és román teoretikus megfontolásokra éppen 
úgy reagált, mint a jelen- tősebb "nyugati" 
gondolkodók műveire. Cs. Gyímesi Éva Szi
lágyi-kötete már csak azért is fontos, mivel 
szakított az akkor még (és részben ma is) 
általánosnak mondható írómonográfiák 
szellemiségével, amely csapdába vezethette 
szerzőjét: biográfiát párosított műelemzés
sel, hol az egyiknek, hol a másiknak kárára. 
A Szilágyi-monográfia költészetrajzot adott, 
pályaképet olyaténképpen, hogy a versek, a 
kötetek egymás- ra-egymásba épülése men
tén készült. Cs. Gyímesi Éva a kolozsvári 
egyetem magyar irodalmi tanszékén közve
títhette az irodalomelmélet magyar, román, 
angol és francia változásait hallgatóinak, 
akik így alaposabb elméleti képzésben ré
szesülhettek, s a hagyományos iroda
lomfelfogásokkal szemben megismerhették 
a nem bizonyosan jobb, de bizonyosan más 
(többnyire mégis jobb) irodalomfelfogásokat 
is. Az a pluralizmus-igény, amely Cs. Gyímesi 
Éva cikkeiből, könyveiből kiolvaható volt, las- 
san-lassan szélesebb hullámokat vetett, és se
gített oldani az egyoldaúan filológiai, 
illetőleg a nem kevésbé egyoldalúan szocio
lógiai költészet-szövegszemléletet. Nem 
utolsósorban azt szükséges megemlítenem, 
hogy a kisebbségi-nemzetiségi önmetaforák 
(vö. Olasz Sándor cikkét: Tiszatáj 1996/1. sz.) 
szerkezetét vüágította át Gyöngy és homok 
című kötetében. A két háború között leírt 
önmeghatározások nemcsak az utódálla
mok polgáraivá kényszerülő magyarság 
magatartását voltak hivatva jelezni (kisebb
ségi géniusz, felvidéki szellem, transzszüvá- 
nizmus stb., hanem irodalomtörténészek az 
irodalomban is ennek kifejeződését keresték 
és értékelték. Aligha vitatható ezek jelentő
sége a trianoni békeszerződést követő évek 
tanácstalanságában, eszmei zűrzavarában; a 
magyarság helyzettudatának körvonalazó
dását segítették ezek az emblémák. Népsze
rűvé tette őket képiségük, az elhiva
tottság-érzés szerint természetes heroizáló- 
dás (mint az "ahogy lehet" esetében), kivált
képpen Áprily Lajosnak főleg az 1920-as 
években írott versei foglalták allegóriákba a

6



HELIKON

(történelmi? politikai?) árral szemben leg
alább morális győzelmet arató vállalások re
mélt sikerét:

a perzsa tél hadát rohamra gyúlva 
ott lenn legyőzte a görög tavasz. (...)
[az] első ünnep-herold 
forró szívét a rengetegbe dobta 
sistergő csóva-módra: Győzelem.

(Marathon)
S mire kipirkad fenn a hajnal 
s vörös fény gyűl a fenyvesen, 
az érhez zúgón, szirten állal 
megérkezünk győzelmesen.

(Pisztrángok kara)
Erős hitet, hogy hattyúidnak ajkán 
sokára csendül még a hattyúdal — 
s a szellem elrendeltetése: élet, 
feltámadás és örök diadal!

(A fejedelemhez)
Az 1930-as években Reményik Sándor 

programversei fogalmazták meg a helytállás 
imperativusát; s a két költő, hozzászámíthat
juk a ma kevesebbet emlegetett Tompa Lász
lót, kialakította azt a szó- és képkincset, 
amely az erdélyi magyar irodalom(tudat) 
emblémáiként mintegy alapjául szolgált az 
elméleti, a kisebbségi helyzettudatot erősítő 
gondolkodásnak. A transzilvánizmus kriti
káját transzilván alapról Cs. Gyímesi Éva 
végezte el, leginkább oly módon, hogy az 
egyszínű-egysíkú, valójában kizárólagos
ságra törő nézetrendszer helyébe a pluraliz
must elismerő, a sokszínűséget lehetővé 
tévő, a változatok jogát beiktató magatartást 
és szemléletet igényelte; nyitottságot és kor
szerűséget, a múltsóvárgás és a rekonstruk
ció illúziójának helyébe meg a kulturális 
emlékezet jelenkoriságát, interakciót hagyo
mányolvasás és korszerűség-követelmény 
között. S hogy ezt irodalom tudós tette köny
veiben (most nem foglalkozom a Csíkszere
dái szociológiai műhellyel, a megújult 
Korunk sokféle kezdeményezéseivel, a Ko
runk Galériával, mint ahogy éppen csak 
megemlítem Harag Györgynek a maga ko
rában igen korszerű színházi rendezéseit, il
letőleg színházszemléletét stb.), ebben az 
irodalomnak és a modem irodalom-magya
rázatnak találkozását vélhetjük fölfedezni: 
az irodalom önmegújító törekvése olyan ha
tástörténeti gondolkodást igényelt, amely a 
múltat nem az "örök" kánon felől értékelte, 
hanem a jelen felől, jelen és múlt léphetett 
egymással dialógusba, nem pedig egy soha
sem egészen pontosan "rekonstruált" múlt 
szerint alakult a jelen irodalma-tudománya.

Hogy az új irány szabadon nyilvánosság
ra kerülhetett, ez nyilvánvalóan régiónk po
litikai változásainak köszönhető. Még akkor 
is, ha a "nagy narratívák" közül egyiknek- 
másiknak "bukása” nem mindenütt és nem 
teljesen következett be. Az ideológiai szférá
ban lejátszódott átrendeződés terminológiák 
cserélődését eredményezte, ugyanakkor 
más ideológiák makacsul tartják hadál
lásaikat, így az irodalomnak be nem vallot- 
tan ideológiai szemlélete és értékelése, ezzel 
kapcsolatban régebbi emblémák továb- 
bél(tet)ése, régebbi (esztétikai) kánonok 
(olykor mesterséges) életben tartása vitákat 
gerjesztett, akarata ellenére hozzájárult az 
ellenvélemények határozottabb artikuláló- 
dásához. Erdélyben is, másutt is megvoltak 
az előzmények. A Vajdaságban az Új Sympo
sion körül lett sűrűbb nem egyszer a levegő,

emlékezetes Szalatnai Rezső egykori vádja, 
miszerint a szlovákiai magyar költők nem 
teljesítik hivatásukat, ha nem elég erőtel
jesen nyilatkoznak meg nemzeti(ségi) prob
lémákról, helyette a költészet "magán"- 
ügyeivel foglalkoznak. Elhangzott az is, 
hogy Tolnai Ottó(ék) olvasóriasztó irodal
mat műveltek, a neoavantgárd kísérleti poé- 
zist favorizálták a közönségigényt inkább 
kielégítő irodalom helyett. Egyszóval: a 
többségi-hivatalos beavatkozáson kívül (ne
vezzük most az egyszerűség kedvéért így) a 
kísérletezőbb költészetnek el kellett viselnie 
(nem belső ellenzéke, mert a többféle irány 
léte az egészséges irodalmi rendszer bizo
nyítéka) a magát hagyományőrzőnek tudó 
kritikusi tábor különféle hangerősségű és 
hangvételű támadásait. Az viszont már érzé
kelhető, hogy Lászlóffy Aladár és Kovács 
András Ferenc nagyjában-egészében a jelen
kori magyar irodalmi kánon része lett, annak 
ellenére, hogy akképpen és csak annyira "ha
gyományőrzők", amennyiben a hagyo
mányt átminősítik, a saját költészetükbe 
integrálják.

1993-tól a Helikon (az Utunk utóda, emlé
kezve az Erdélyi Helikonra) néhány újságol
dalt bocsátott az akkor még kötettel nem 
rendelkező, ám öntudattal, elképzeléssel bí
ró fiatalok rendelkezésére, akik Serény Mú
mia című rovatukban verset, prózaverset, 
fordításokat, esszéket, interjúkat, vitacikke

ket adnak közre. Azóta többük verses- vagy 
prózakötetben (novellagyűjteményben vagy 
regényben) jelezték, hogy számolni kell ve
lük, ha azt mondjuk: magyar irodalom. La
pot is jelentetnek meg: Előretolt Helyőrség, 
mely címről az avantgárdra éppen úgy lehet
ne asszociálni, mint többük szerfölött ked
ves szerzőjére, Rejtő Jenőre. A csoportosulás 
(egyik) ideológusa, Sántha Attila szerint 
szemléletrendszerük "a végletek (...) egymá- 
sértlevőségéből táplálkozik." Az összefogla
lóként "transzközép irodalom"-nak ne
vezett, lassanként történetté váló történésso
rozat önelnevezése is efelé mutat. Modern
ség- és posztmodernség-ellenesnek mi
nősítik meggyőződésüket, helyzetüket nem 
a "tagadás", hanem a "fölötte áll"-ás határoz
za meg. (Helikon 1993.18. sz.) Fekete Vince, 
a rovat szerkesztője Sziveri János költészete 
jellemzésének ürügyén valójában azt a költői 
magatartást mutatja be, melyet maga is kép
visel kötetének tanúsága szerint

"A versírás már nem ünnepi alkalom, ha
nem a viszonylagosság, a távlathiány beis
merése folytán inkább az elbizonytalanodás, 
a kétely kifejezője. Ennek megfelelően alakul 
ki a negatív építkezésű, lebontó és újra elren
dező költészettípus. A művészi pozíció meg
rendülése pedig az iróniát, az önreflexiót

előtérbe állító magatartással egészül ki." (He
likon 1994.18. sz.)

Ez a fajta költészet azonban messze nem 
mindegyikük sajátja. A csoporthoz tartozó 
László Noémi ragaszkodik a dallamhoz, a mí
ves séghez, a modernségig visszavezető képi- 
séghez, a versben jelenléthez. De még az ő 
egyik Érái prózájában is ott a hagyományos 
költészet visszavonásának szándéka, még ha 
szürrreálissal érintkező formanyelven is:

"állunk a körön kívül, fáradtak vagyunk 
és álmatlanok, és egyre nagyobb tért hódít 
bennünk a teliholdfogyatkozás." (Helikon 
1996.4. sz.)

Sántha Attila a vele készített interjúban a 
transzközép irodalom esélyeit körvonalaz
za, fölvázolja a maga (és szövegei) viszonyát 
a posztmodem elméletekhez (mindeneke
lőtt Rostyéhoz), és úgy tetszik, mintha a 
transzközép és a transzavantgárd közé 
egyenlőségjelet tenne. Az mindenesetre ki
tetszik a nyilatkozatból (meg a többi nyilat
kozatból, de a művekből is, sőt, onnan a 
leginkább), hogy felkészült, olvasott nemze
dék jelentkezett, végiggondolták fellépésük 
mikéntjét, szinte megszervezték transzközé- 
pi akcióikat, s mint egy felolvasó estjükön 
magam is végigélhettem: az egymástól sok 
tekintetben inkább eltérő, mint közös költői 
világokat teremtő egyéniségek képesek úgy 
megkomponálni bemutatkozásaikat, mint
ha műveikben egymást folytatnák, egymás

ra reflektálnának. Egyszóval műhely benyo
mását keltik. Sántha Attüa nyilatkozata 
(meg transzközép kiáltványa, Orbán János 
Dénes elméleti, de nem elméletieskedő dol
gozatával együtt az Előretolt Helyőrségben) 
egy olyan irodalomfogalmat népszerűsít, 
amelynek mintha több köze volna világszer
te egyre népszerűbb-olvasottabb deretorizá- 
ló, dekanonizáló, deszakralizáló szöve
gekhez, költői jogot igényel a periférikus
nak, s a magyar irodalomból azokat a nyelvi 
törekvéseket viszi a kacagtatóan obszcén, 
nem egyszer meghökkentően trágár megol
dások felé, amelyek az egykori "csúfolok" és 
diákköltészet révén Csokonai Vitéz Mihály 
lírájában kaptak irodalmi megformálást; 
majd Petőfi Sándort rótta meg póriasságáért 
a szépelgő kritika. Másfelől az argó vonulhat 
be diadalmasan a versbe, bár Villonnal vagy 
József Attilával immár régebben hont fog
lalt, ha belakni nem sikerült is. Sántha Attila 
ekképpen fogalmaz:

"Lehet, hogy bizarr világokat hozok létre, 
de ennek a mitikus világnak éppen a para
dox logika a jellemzője, s mint esztétikai ka
tegória, a bizarr áll a középpontban. (...) A 
végső cél (...) az ideológiamentes ideológiá
nak a harakirije..." (Helikon 1993.25. sz.) 

(folytatjuk)
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VASS T IB O R

Tu Cseng kóborlásai
— részletek a Hazatérés című meseciklusból —

"A fáknak nincs tavasz. 
Október hava / a szerelem, 
hulló levelek örökkévalósá
ga."

(Dzsi Szing)
Épp megrepedt és 

árnyéka olyan volt hogy 
körbeért rajta

a mosolyod (Kék 
volt és nagyon szelíd) Már 

hasonlíthatott

volna egy tiszta 
lepedőre Szelíd volt 

akár az őszi

"Ne félj víz, fölszáradni, 
ne félj út, végetémi, álmunk 
ólom, szelíden rátok nehe
zül."

(Dzsi Szing)
Madárijesztók.
Virágzó cseresznyefák 
alatt vigyázók,

mocsárban három 
liliomot vigyázók, 
bambuszkalapos

álom-madarak, 
szürkés-kék holdsugárban 
fácdntollakat

"...aztán falloszok vártak 
a mézre, szüzek friss, barna 
kenyérre. Reszketés volt a 
csillagtalan éj, reszketés a 
hajnal, a kék delek ijesztő 
pillanatában volt az a furcsa 
mandulaszag."

(Dzsi Szing)
Úgy állt ott, ahol 
alszik, ahol hág, hogy épp 
a lepedő kék

sarkában lett kis
gyermek, csillagölén kis- 
testú, foltos

erdő és szaga 
is olyan volt s mindene 

olyan volt rajta

az ősz is szelíd 
akár az őszi erdő 
ősszel Ilyen volt

(Épp megrepedt és 
árnyéka körben az ősz 

tán kékszínú volt)

vigyázók, vulkán- 
hamus csipkefák alatt 
álmot vigyázók,

fügekoszorús, 
éber madarak, szürke 
és kék lett minden

rügy a megfáradt 
hózivatarban, fonnyadt 
csutkák illata

már csak az újabb 
ősz ósdi kabátján lesz 
némi kis vigasz,

cseresznyék alvó 
ágain fácántollak 
bús nászát várva.

Elfeledjük tán, 
mi volt, m i visszatartott 
az elmúlástól.

most a gombszemek 
mellett néhány sznnyadó 
döglégy tündököl.

és hónalj szagú.
Ahol alszik, ahol hág, 
itt lett holdölén

holdtölte, keskeny 
árnyékán csillagszagú, 
vérben szúzszagú.

'Tükör-álom, tü 
kör-nyál, tükörben az al
vó nyál, tükörben

a csillagszag, tü
körben a holdszag, tükör
álom, tükör-nyál.

Kismellén kiskéz, 
kis-szagú. Kislány, kisfiú 
vérben kiskorú,

túzszagú. Csillag
ölén csillagfoltok: folt- 
szavú." Á llt ott úgy

a csillag-lett, vér
ben mézszagú, alva, ál
mában meghalva.

A  p a r k b a n  D z s i  S z in g re  g o n d o lo k
A  fák fullasztó rendje.
Szárnyak megszökött illata a délután.
Két ismerős ág fészke a kőpadon.
Hátak meztelen szimmetriája.

Foltos a sírás és hangtalan.
Akár a kövek igeragozása: 
meghajigálsz, meghajigállak —  
úgy állsz ott, m int szén a kályha előtt. Tu C sen g  b á b o k k a l  á lm o d ik
Hosszú a perc, foltos és hangtalan. 
Meddőn a pocsolya markában.
A  test buborék, a kő szeplő, 
csecsemők a légüres fénytörésben.

Alig a száj kettős kényszere. Résnyire 
nyitott, savanyú reggel a jelmez. A  dobogó széléről 
úgy hullik a hamu, mintha szórnák. Pedig a tűz  
már nem horkol, a mondat még nem alszik.

"Bűneink bakja nőstények 
zsebében alszik. Ők hordják, 
piszkosra ingeinket, a gyilkos 
fényben aztán mind megőrül
nek. Álmukat álmukban kell 
elpusztítani, hogy préda a drá
ga haláluk ne legyen. A min
denható már nem hímnős, de 
ittasan emlékszik még mutáns 
ünnepeinkre."

(Dzsi Yatsua Szing)
Kis melleid közt 
sincs maradás, tulipánt 
vittem pedig, négy

szagosat (már nem 
■ emlékszem, köztudott-e, 

csak a fekete

tulipánoknak
van szaga). Nagy, zenélő
bonbonos dobozt

is vittem, ezüst 
sztaniolban az aszott 
fügedarabkák,

kakaóval. Tört 
tükröt is vittem, hogy ne 
kelljen félned a

holnaputáni 
ünneplő zajban, mikor 
feláldozzák az

újonnan feketére 
született tigriskölyköt.
Te csak álltái és

nézted, hogy falom 
a bonbont, a tulipánt 
törted könnyedén

(a tükör előtt)
kis darabokra. Tetszett az
a kis pattanás

melleid között, 
kinyomni akartam csak, 
nem simogatni,

m int a megdöglött 
állatok gombszemeit, 
tudva már, hogy nincs

esélyem többet 
látni a fügét véknyan 
eltakaró mázt

tetemed párolgó 
bűze fölött, a tükrös 
asztalkán, ahol

most a gombszemek 
melett néhány szunnyadó 
döglégy tündököl.
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LAKATOS MIHÁLY

A csapda
Türkiz Aladár, a festőművész, fáradtan 

sóhajtott egyet. Aztán még egyet. Az első 
sóhaj önkéntelenül buggyant ki a száján, 
mint fáradt szervezetének diszkrét üzenete, 
hogy ideje lenne már ágyba bújni. A máso
diknak viszont már egészen más jelentése 
volt. Ha valaki azt gondolná, hogy a világ 
minden sóhaját le lehet egyszerűsíteni egy 
mélyebb, erőteljesebb kilégzésre, igaza van. 
Ha viszont valaki azt gondolná, hogy ezzel 
az ügy el van intézve, téved. A látszat soha 
nem játszik tisztességesen, mert azt a benyo
mást kelti, hogy minden a legnagyobb rend
ben van. A látszat szerint aki fest, az festő, 
aki pedig eszik, az éhes. Ha pedig túloldalról 
vesszük szemügyre, ugyanúgy rendben ta
lálunk mindent: az éhes ember eszik, a festő 
fest. Oké, csapok elzárva, villany leoltva, fo
gak megmosva, riasztó bekapcsolva, alha- 
tunk. Aztán éjfél után kettőkor nyikorgás a 
szekrény irányából, motoszkálás a fürdőben 
és csuromvizesen ülünk fel az ágyban. Elfe
ledkeztünk a nüanszokról. Nem számoltunk 
velük, így ők számolnak velünk. Nincs me
nekvés. Az álom is átjáróház nekik. Ébren és 
alvás közben ugyanúgy zaklatnak. Ilyen 
szempontból rendkívül megbízhatóak. Rá
juk mindig lehet számítani.

Aladár valóban kimerült volt, s ő maga is 
elhitte, hogy a második sóhaj csak nyomaté- 
kot adott az elsőnek. Letette tehát az ecsetet, 
s távolabbról is szemügyre vette a furcsa 
aktot, amely egy aprólékosan kidolgozott 
szobabelsőből állt, a kép központi részén egy 
hatalmas fehér folttal. Aliz kezdetben nehe
zen állt kötélnek. Még hogy levetkőzzön e- 
lőtte?! Nem, ő nem ilyesmire jelentkezett, ő  
azt hitte, hogy egy heverőn kell majd ülnie 
és ábrándozó szemekkel a távolba néznie, 
ami kitűnő téma egy festőnek, pláne ha ilyen 
szemekről van szó, mint az övéi és különben 
is: voltak már egy páran, akik modellként 
alkalmazták, de ilyen kérésre egyikük sem 
vetemedett. Legutóbb egy öregúr festette le, 
amint faliórát tart a karjai között és Aliz el 
volt ragadtatva, amikor elmagyarázták neki, 
hogy az óra az idő múlását érzékelteti, míg 
az ő bájos arca az idővel is dacoló szépség 
jelképe. Aladár készségesen elismerte, hogy 
káprázatos ötlet volt ez az öreg festő részé
ről, de Aliz nem nyugodott bele. "Akkor mit 
röhögsz?!” — pattant fel vörösen a székről. 
Aladár erre kifejtette, hogy minden röhögés 
mélyén van valami drámai feszültség, ami a 
jelenséget kiprovokálja. A drámai töltet 
ugyanis feloldást kér, s ez csak úgy történhet 
meg, ha önmaga ellentétébe átcsapva az 
egész ellobban egy tragikus röhögésben. Az
tán közölte a lánnyal, hogy kész belemenni 
abba, hogy ő is faliórával fesse le, ha ezúttal 
meztelenül veszi a karjai, illetve a lábai közé. 
így esetleg még dúsabb lesz a festmény je
lentése, hiszen egyszerre jelenne meg a ké
pen az idő és minden idők forrása, de 
olyanképpen, hogy térben is pontosítaná azt 
a helyet, ahol életünkben először nekünk is 
ketyegni kezd a vekker. Arról nem is beszél
ve, hogy az az egyetlen hely a világon, ahová 
behatolván számunkra megszűnik az idő. És 
mivel ez a nap amúgy is ilyen rosszul kezdő
dött javasolná, hogy néhány percre máris 
függeszék fel, hátha jobb lesz a folytatás. Aliz 
azonban hallani sem akart felfüggesztésről

és folytatásról, hanem újabb ötlettel állt elő: 
hajlandó meztelenül is modellt ülni, ha bizo
nyos testrészeit stilizálva festi meg. Mindjárt 
javasolt is virágszirmokat, szőlőfürtöt és kü
lönböző mértani alakzatokat, melyek lehető
ségként magukban hordoznák az aktot is, de 
úgy, hogy elemei gondosan el lennének rejt
ve kockákba, kúpokba, paralellipipedonok- 
ba. Aladár határozottan elutasította: a 
mértani idomok ugyan mélységesen emberi 
dolgok, hiszen az ember csinálmányái, de az 
ő elgondolásával homlokegyenest ellenkez
nének: amit ő szándékszik ábrázolni, az nem 
a homo faber, a józan, a hideg fővel mérics
kélő ember, hanem éppen fordítva: az érzel
mek után epedő és érzelmeket adni kész 
teremtmény: a homo eroticus. És férfiasán 
bevallja, hogy ő személyesen a mégoly töké
letes gömbökre sem képes beindulni és való
színűleg a legszebb egyenlőszárú három
szög láttán is cserben hagyná a férfiassága. 
És ezt bizonyítékokkal is kész alátámasztani, 
ami alatt az azonnali szembesítést érti. A 
lány eltekintett a demonstrálástól, de újabb, 
tartalék-javaslattal állt elő: vannak festők — 
mondta —, akik a kép elemeit puzzle-módra 
összekeverik úgy, hogy a néző csak fáradsá
gos munkával és akkor is csupán gondolat
ban képes rekonstruálni a látványt, ami a 
modell számára jóval előnyösebb, hiszen ke
vésbé kompromittáló. Aladár visszakézből 
elvetette az ötletet, mondván, hogy ez ismét 
a logikai műveletek, a rádó területe, mely 
terméketlen az érzelmek szempontjából. O 
mindössze annyit akar, hogy az akt akt le
gyen, és a nő az nő. Hát olyan nagy kívánság 
ez? Aliz makacssága már-már megrendíthe- 
tetlennek tűnt, amikor Aladár egy hirtelen 
sugallatra megemelte a gázsit, kibillentve ez
zel a lányt az egyensúlyából. A pályafutása 
során eleddig példátlan eset alaposan meg
izzasztotta, s bár jócskán kimerült a küzde
lemben, valami szokatlan öröm járta át, 
amikor Aliz bánatos sóhajjal nekilátott, hogy 
levesse a ruhadarabjait. Ezt a sóhajt most 
nem vizsgáljuk meg közelebbről, hogy elke
rüljük az AÉz által orvul felállított csapdát. 
A farmerdzseki a székre röpült és Aladárnak 
elszorult a torka. A nadrágnál már az alapo
zó festék keverésével foglalta d  magát, a kis 
ingecske levetésekor a heverőre eső fény
nyaláb kötötte le a figyelmét, a melltartó 
kigombolása a saját székének a tologatása 
alatt érte és mire a bugyi is a földre került, 
eltűnt a vászon mögött. Kezében reszketett 
az ecset, a lába remegett és nem mert Alizra 
nézni. Aladár félt. "Elkezdted?" — érdeklő
dött a lány egy idő után. "Igen.""Hogy-hogy 
igen? Hiszen azt sem mondtad meg, hogy 
mit kell tennem?!" "Semmit. Semmi különö
set — jött a hang a vászon mögül. — Légy 
természetes." Aliz úgy érezte, hogy most ép
pen természetes és elhallgatott. 'Te látsz en
gem onnét?" "Persze, hogy látlak. Csakhát

nem nézhetlek folyton, hiszen dolgozom. Ez 
nem peep-show, ez munka!" Hazudott.

A második hét közepén tartottak és Aliz 
alakjából még egy vonásnyi sem került a 
festményre. Alány erről mit sem tudott, mert 
szakmai titokra hivatkozva mindig gondo
san elrejtette előle. 'Majd a végén. Ha már 
minden kész. Akkor megmutatom." A szer-, 
ződés ideje lejárt és Aliz elment, anélkül, 
hogy egyszer is látta volna a képet. Nem 
panaszkodott, de ha Aladár jobban odafi- 
gyd, furcsa fényt észlelhetett volna a szemé
ben.

ő  azonban letette az ecsetet, átböngészte 
az újság hirdetésrovatát, majd fogat mosott, 
lezárta a csapokat, doltotta villanyt és lefe
küdt. Éjfél után kettőkor halkan motoszkál
tak a fejében. Csuromvizesen ugrott ki az 
ágyából. Papírt, tollat fogott és sokáig írt 
valamit, majd felöltözött és lement az utcára.

Aliz másnap este elégedett arccal bontot
ta fd a levelet, mely így kezdődött: "Kedve
sem! Amit a pia, a kávé és a dgi együttesen 
sem tudtak elérni nálam, azt Te egyedül el
érted. Ülök a vászon dőtt és reszket kezem
ben az ecset...” Tovább nem is olvasta. 
Visszacsúsztatta a papirost a téglalap alakú 
borítékba, egy hatszögű pohárba whiskyt 
öntött, majd elcsavarva a villanykapcsoló 
gömbjét, átlósan végignyúlt az ágyon.

Búcsúlevél
Aznap, amikor Géza másnap ment haza, 

az ajtón egy cédula várta, a felesége kézírá
sával: "Vártalak, sírtam. Vártalak, zokogtam. 
Vártalak, vártalak. És megjött egy várt alak. 
Hát elmentem vele."

Bűn és bűnhodés
Király Ferkó furcsa gyerek volt. Nem ér

dekelték a mesék, hiába zsörtölődött estén
ként a nagyanyja, akinek a szeme fénye volt 
a Grimm-testvérek rojtosra olvasott mesés
könyve, nem volt hajlandó meghallgatni 
egyet sem közülük. Még szemszúrásból
sem. "Hagyj már, nagyi, ezekkd az ostobasá
gokkal, inkább az életről mesélj. Vagy az 
erdő-mező állatairól." Merthogy a mesékkel 
ellentétben a természetjárást viszont imádta. 
"Baj lesz ebből, fiam, ha nem hallgatod meg 
öreganyád meséit. Meglásd, még megver 
ezért az Isten!" Ferkó nem törődött a figyel
meztetéssel. Hajnalonta d-eltűnt otthonról, 
s csak késő este került haza, holtfáradtan a 
kószálástól.

Telt-múlt az idő, Ferkó felcseperedett, de 
természetjáró szenvedélye megmaradt. Egy 
nap, barangolás közben furcsa fényt pillan
tott meg az erdőben. Sietve arrafelé indult, s 
hát láss csudát: a fák sűrűjében egy üvegko
porsóra bukkant. Az ágak közt rézsűt besur
ranó napsugarak különös ragyogásúvá 
tették a jelenséget. A koporsóban egy gyö
nyörű, ébenhajú lány feküdt. Ferkó először 
meghökkent, majd óvatosan leemelte az 
üvegtetőt. Szerelmes bódulat kerítette hatal
mába, s gondolkodás nélkül a lány ajkára 
hajolt. Az felsóhajtott, majd selymes szem- 
piÚáit feltárva Ferkó nyaka köré fonta a kar
jait.

Egy hét sem telt bele és a mit sem sejtő fiú 
megkérte a kezét.

Megülték a lagzit.
És boldogan éltek egészen addig, amíg 

meg nem született az első törpe...

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

9



HELIKON

JÁ N K  K Á R O L Y  
A z  öreg ,
a k i t  m e g lá to g a t ta m
A z  öreg, akit meglátogattam, 
lehetne akár az én apám, 
csak arról volt szava, hogy a csendet 
őrzi, minden kilencedik éjszakán.

Együtt van vele a Kérlelhetetlen, s 6 
■vétlen a Sorsban, csak a Törvénynek él, 
csuparánc arcát megsimogattam, 
ottlétem kilencedik éjjelén.

A  Város akkor már javában égett, 
s hol addig bált ült a nagyvilág —  
kiköltözött s az égi gályák 
láncon vontatták az éjszakát.

Nem érthettem még szavait akkor, 
mohó álmaim hajnalán, 
hogy a teremtés talpalatnyi helyét 
nem határolja semmi már,

csak az idő —  s minden út 
végén a pusztulás.
"Nincs semmi, semmi az időben, 
ami megbímá Krisztusát."

O rp h e u s  z - tö r e d é k e k
i.

Kegyetlenek az alvüági istenek. Aki nem 
tudott betelni önnön létével, az érckaput 
döngeti. Álkulccsal matat a hiányok falán. 
Homloka mögött az akarat kifüstölt lö— 
vészárkai. És nem vigasztalja már az sem, 
hogy a kevesek közt tudja, csak az élők 
szorításában honos a hálál.

II.
“Nincs ú t vissza. A  halottak 
arca letakarva. Felismerhetetlenek 
m int az útszéli kövek.

Társam nincs. Itthagyott 
kendőjén a csomó vagyok.
Lépteim meredekében 
esők és kövek zenéje,

se föld, se ég —

félhomály csak és félszavak, 
amikor kinyújtott kézzel 
elérem azt, ami 6 vagyok."

III.
Nagyon távolról tért meg, 
a szemek párhuzamosaiból a 
szavak holdudvarába — 
homályosan hallottam még, 
ahogy odakiáltott: "elkorhadt koporsók 

kulcsát hiába kéred."

(N e m  t a r t o z o t t  h o z z á n k . . .)
Nem tartozott hozzánk a mozdulat, 
csak amennyire egy éjfélkor kezdődő 
új nap súrolja még a régit, 
ahogy kitártuk arcunk a fénynek —

kis fátyolvirágnyi szerelem.

A  s z é p
A  szép nem jár bálba, és fodros 
ruhája sincs. Utoljára egy teadélutánon 
látták úgy hetven év előtt. Azóta 
konfekciókabátban jár, és fel sem ismerik. 
Egyszer bezárkózott egy évig, hiánya 
fel se tűnt. Port töröl, vizet loccsant, 
rendes háztartást vezet. A  beszéde 
foghíjas, és hosszú körme nőtt. A z  arca 
sem valódi, a sminkje m int a föld.
Ha megkérdik, hogy van, válasza 
csak rádión fogható. A  világ minden 
országában körözik, szökése érthetetlen, 
vagy alig tudható.

*
A l d o z a t h o z a t a l
A  megdermedt vízesés fölött 
valaki felnyalábol egy ölnyi életet.

B e s z é d fo s z lá n y  
a s iv a ta g b a n
(Epizód egy háborúból)

—  Víz, ivóvíz! Erre, erre!
—  Merre?
—  Amerre most a nap lement...

Beszédfoszlány a sivatagban. 
Szétrobbant kút, és célkereszt.

A  c sa p d a
Biró Pál Istvánnak 

Madárkalitka fenn a fán, 
készül egy repülési reklám, 
a kamera feszült lesben áll, 
moccansz egyet és ott maradtál.

Z SÁ V O L Y A  Z O L T Á N

L o v a s s z á z a d
Ladányi István szabadkai költőnek 

Egy egész lovasszázad vagyok, így százszorosán 
"hosszú lesz nekem..." 

minden délután. 
A z év teszi, talán; 

a szétszórt fizikumba zárt törékeny ész. 
Benne mint szobában dobogok 

fél-alá. M it tegyek? Lassacskán 
meg kell ütköznünk: kiirtom 

zeneszámok robajától belovagolt 
négyzetmétereimről a hddmértant. Győzök, és 

árnyékká gyengülök. 
Számolom sorom, mennyi is. Sziluett, 

várakozom, még, 
mielőtt az este végleg beesne.

- L o m
Átlépni a szélen. Mindenütt 

mintha egy láthatatlan katedrális homlokfalán. 
Vibráló sötét, fájdalmas módosulás. A  mester 

most faragja arcodat. Évszázak 
múltán a kőpestis fejez be majd.

Hosszú kopogtatás dolgozza el 
a csipkézett óra-rovátka-csendet.

A  csend kell. A  csend menekülő lélegzete, 
íme, verdesi most a pontos erő. De hova 

fordulj aztán? Hengeredj. Barátom: a döglés 
hová lesz innen.

Pórusaidon átcsapni készülő: 
már bvdos, hogy a könyv lapoz 

fel. Nem illendő ez, hát felejtsd.

[M i n éh a  m e g a d a tik .. .]
Ók akarták ezt: örökítsek, akkor, beléjük, hozzam bátran be 

szúrásaim; több se kell "mostszintén ", mint voltam, vagyok,
megis

merő konzum(i) ál(l)at; bevallom, egyre kevésbé kímélhetek 
bárkit, az üvegborítás alá nagyjából már lemészároltam 

mindazokat, akiket leginkább szerettem, most jön, néha, ami még 
megadatik ehhez; a műveletek zörgése egyre közvetlenebb 

fémet szól: aztán szökni, legjobb távolodva, olajos 
optikában szemlélni, ahogy lábuk esetlenül kaszál, de ahogy 

végtére ők maguk is, mégiscsak, a gyűjtemény bűnrészeseivé válnak

Zuhanj.
Maradj idegenül az ismeretlen mélyben.

Fuss, csupaszodé körvonal. Sétáid legalább 
fusd meg. S a fákat eléd 

helyező kéz útját. Valahogy 
indulj, és tered megtudod.

Mi az? Mi: lombhideg 
zöldámy ékkai sátrazott fékút. 

Amely mitől tart vissza. Olyan 
jótékony pára mindenütt.

Egy hídon megfontoltan dolgozni kezd 
a zápor. Csúszkálhatsz bárhogyan. Szemközt 

mindig a súrlódás melege vár; 
a spirál csúcsán, a mélyben, a lőfok.

O p u s z  W a g n e r -m a s s z á b a n
Milyen lett volna az opusz? Mikor? 

Ott robog a rádióban. Nincsen is 
opusz, hiszen ezt megmondtad. jóélőre. Nincs.

Van tehát, akkor, 
van is a végtelen. Helyette. Tudod, fekszem egy 

egyesség (szik) másik partján. Alá 
idáig elér, fennsíkra ér fel. Onnan látszik az 

o/ut/put/sz épp ilyennek. Már, tudom. Pontosan 
olyan, hogy pusztulni innen olyan jó. Idáig fúj 

az ég ugyanis. Ettől a figyelemtől nyitott 
minden cselekvésünk, mint egy utca. Ettől 

kezdődhet a múlt, gyártható 
le mindjárt az első emlék.
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A L  E X  A N D  R U  U I U I U

Valami bűzlik Dániában...
A cukrászdában  rom lott sü tem ényt lehet 

venni. A  fal m elletti asztalnál ülök, és valam i 
fo lyadéko t kortyo lgatok . K ávé-árban vet
tem  (ti, gyerekek m ár nem  is fogjátok tudni, 
hogy  szüléitek  egykoron fene nagy  bátor
sággal effélét ittak), s figyelem  a körülöttem  
zajló világot.

Egy á llap o to s  n ő  é p p  v e tt egy  sü te 
m ényt. K abátját nagy  hasára  húzza, kényel
m esen leü l a székre, lábát elrendezi az  asztal 
alatt, elegáns m ozdu la tta l m egfogja a kiska- 
nalat, és a sü tem ény  lágy részéből m éltóság- 
te ljesen  k ik a n y a r ít  egy  d e ré k sz ö g ű  d a 
rabkát. Szájához em eli a kis fa la to t— félpro
filból látom  töm ött arcát —, m egforgatja szá
jában egyszer, kétszer... vak tában  asztalra 
enged i a k iskanalat, szájához tapasztja ke
zét, h irtelen  feláll és irány  a kijárat...

A szem benlévő asztalnál két alak  ül, egy 
férfi és egy nő, e lő ttük  két csésze, benne 
valam i kávéféle, sám áni kom pozíció, m e
lyet én is  elnyújto tt kortyokban  iszogatok. 
M indketten  m eglehetősen őrlődöttek , lerí 
ró luk, hogy  az alkohol katonái. A  férfi m eg
szólal:

M iért nem  hívja a főnöknőt, hogy a h ű 
tőszekrény vezetékét dugja  be a csatlakozó
ba? N em  látja, hogy  rom lo tt a sütem ény?!

M ondja, s nem  gondol rá, hogy  a hű tő- 
szekrény m űködése  m it sem  javít a sü te
m ény  m inőségén.

A  p u lt m ö g ü l nem  szólnak vissza, elm a
ra d  a csa ttanós válasz... A  felszolgálónő, 
d u n d i leányka, a szakm a áldozata, a polcok
n ak  tám aszkod ik , m elyeken kekszcsom a
gok, rop ik  és néhány  üveg  befőtt p ihen , az 
ajtó felé néz, talán  a lá tóhatár vonalán  fel
b ukkanó  árbocban rem énykedve.

E gyenruhás fiatalem ber lép  be, és ő is 
sü tem ény t rendel.

A m eggyszínű  köpeny t viselő leány rá
néz, m egdörzsö li kissé az orrát, és kiszolgál- 
ja . A v á s á r ló  e g y  s z ö r p ö t  is  k é r . A z 
e lárusítónő  átnyújtja a sárga fo lyadékot tar
ta lm azó  pohara t. A  fiú  elveszi és leül egy 
asztalhoz. A két alak  figyelm esen vizslatja, 
de  csak az első falásig, m ert az  idegrendsze
rü k  föllázad, és a férfi sértődötten  kiinai. 
U tána a n ő  is  elhagyja a cukrászdát.

A  tanu ló  a kistányérra helyezi a k iskana
lat, ko rtyo l a szörpből, szájában öblögeti, 
röv id  hezitá lás u tán  n ag y  darabokat szakít 
ki a sü tem ényből, egyre m ohóbban falja az 
u to lsó  m orzsáig  és egyszuszra  kiissza a p o 
h á r tarta lm át. M ajd távozik.

Fölállok, odam egyek  a pu lthoz  és lezse
ren  ren d e lek  egy  sü tem én y t. M elyikből? 
A kárm elyikből. V illanásnyi b izalm atlanság 
ü l ki az e lárusítónő  szem ében. A ztán kiszol
gál. N em  ü lö k  asztalhoz, hanem  előtte állva 
kezem be ragadom  a sü tem ény t s két hara
pássa l végzek  vele. S avanyú  is, keserű  is. 
C sókolom , m ondom . N em  válaszol. K ilépek 
és cigarettára gyújtok. Ez egy hajókötél szá
m om ra.

A m int átm egyek  a piacon, beleütközöm  
Grigbe.

— Vettem  egy kutyát! —  újságolja.
— A zt h iszed , ez m egoldás? - kérdem  

tőle.
SZLAFKAY ATTILA fordítása

HELIKON

B A L Á Z S  I M R E  J Ó Z S E F

Gyermekláncfű-versek
mottó:
A gyerm ekláncfű azonos önmagával.
A gyerm ekláncfű ezúttal metafora.
Farkas W ellm ann Endre im m áron 

harm ad ik  "első előtti" kötetét egy m e
tafora hurkolja körül. (Az 'e lső  előtti' itt 
nem  m inőség-jelző , c su p án  egyfajta 
időszám ítás-e lő ttiséget jelez. Időszá
m ításunk  előtti dolgokról p ed ig  éppen  
úgy  érdem es beszélnünk, m in t időszá
m ításunk  szerintiekről.) A kötet és a 
versek szerkesztésm ódjában egyaránt 
ott kísért a gyerm ekláncfű, pontosab
ban a belőle fo n t/fo n h a tó / lánc. Ö n
m a g u k b a  v is s z a té rő  v e r s e k  e z e k , 
am d y ek  egy-egy érin tkezésen alapuló  
kapcsolattal ism ét továbbgyűrűznek , 
de  csak azért, hogy  soronként, félsoron
ként v isszazárva m ajd  egyre újraízlel
jék önm agukat. Ez a szerkesztésm ód 
legkönnyebben az ö n v ariád ó k  eseté
ben érhető tetten: "mert arcában virágot 
ü l te t /  és m egágyaz é jszak ára / álm á
ban m ég egyszer gyerek"; "m ert arcá
ban  v irágot ő r iz /  az éjszakák szirm át 
v ig y ázza / gyerekül néz vissza m in t a 
nap" (gyerm ekláncfű). M ásutt a visz- 
sza térések  teljesen á tértékelik  az elj  
m o n d o t ta k a t  (v ö . v is z o n y , á ta la 
k u láso d , h . zs. k irálynő ' zsoltárai). Itt 
m ár m otívum ok át- és visszaáram lása 
hozza m ozgásba a verseket; a szerző 
úgy  tesz, m in tha beszélne valam iről, 
m ígnem  k iderü l, hogy nem  beszél sem 
m iről, pontosabban: a sem m iről beszél, 
am i egykor esetleg valam i volt: "valami 
valam ivé degradálód ik  fo ly to n / a lét 
vagy  te /  az üresség az Ű R / és ez a m ese 
és e m e se / sem " (de ten te  é tem elle). 
Ezek a versek soha nem  statikusak; 
folyton újjáform álják önm agukat, vagy 
eg y  ré sz ü k  e g y sze rű en  e ltáv o z ik  a 
versből: "felnő benned  a p usz tu lás s a 
te rm ek / visszhangjai bántanak, bán ta
n a k /  és nem  fe le lnek / (...) felnéz az 
égre s ik o ly o d / képe a földi seb ek n ek / 
s a v isszhangok tö b b é / m ár ők sem  
felelnek". A visszhangok létezése alap 
vetően a felelés aktusában valósul m eg. 
Itt azonban a v isszhangok csak poten- 
da litásukban  vannak  jelen: lehetnének, 
de  a felelés h iányában  nincsenek. "Túli 
létezésükből" csak az az ű r  tükröződik  
a valódi létben, am it a v isszhangok eb
ben a létben betöltenének.

Az á ta lak u láso d  d m ű  versben is
m ét (m ár) nem  létező dolgokról esik 
szó "ime a tér is itthagyo tt t e /  vagy 
csupán a m egkopott időben (..) de  el
hagy az idő  i s /  (...) a k ínzó létben lenni 
és nem  le h e tn i/ sem jobb sem  rosszabb 
im ádva /  téged  kiterítve és összezárva /  
térben és időben m ez te len / egy szobá
ban  vagy  látom ásban". A  lírai Te abban 
a térben és időben létezik, am elyek a

VtitÉNV

lírai én t elhagytak; a valam iből ism ét 
sem m i lesz ebben a versben —  az  ener
g iam egm aradás törvénye ped ig  éppen  
a vers által valósul m eg, azáltal, hogy 
"szóvá tétetnek" a dolgok. A  köteteim
— req u iem  é lű  d o lg o k é rt — az értel
m ezésnek ezen a szintjén m ár a belül- 
létezőkért m o ndo tt gyászm isét jelenti, 
sőt talán éppen  ez a gyászm ise, a szóvá 
tétel az, am i élővé alakít.

Szinte term észetes, hogy  a rekviem
—  m ár a H alo tti b e széd  óta — bibliai 
n a rra tiv ák a t és szerep lő k e t v o n u lta t 
fel. Farkas W ellm ann E ndre requ iem je  
sem  kivétel. M űfajm egjelölésként is ér
tékelhető a fohász, a h . zs. k irá ly n ő  
zso ltá ra i (zso ltár és ellen-zsoltár) és 
m in tegy  az utóbbi testében v isszaépít
hető  k e re sz t 1 (A kereszt, m in t m űfaj "a 
m agány turistajelzései" közö tt talál he
lyet m agának.). A  szereplők gyakran  
istenek, keresztek, fö ld i sebek és cetha
lak. A szerző azonban  képes valam i sa
já to s a t  m o n d a n i  e z e k b e n  a 
körü lhatáro lt fo rm atartalm akban: "úgy 
jósolták általam  e lv ise lhe tőbb / lesz a 
vas — ahogyan  hozzám  h a jo lsz / én is 
e lh iszem / nem  féltem  többé keresztre- 
n y ű tt h ite m / téged  sem  féltelek ha itt
m a ra d s z / (...) lé tem  bár összenőtt a 
f á v a l/  a v as  m ég is h o zzád  sz e g e z / 
EM ELD RÁM  JO G A R O D  KIRÁLY
N Ő / ÉS ŐRIZZ M EG ELVISELNEM 
EZT." (h. zs. k irá ly n ő  zso ltá ra i 1)

A füzetnyi kötetben azok a legsike
rültebb versek, ahol a gyerm ekláncfű  
v isszahajolhat és önm agába hurko lód- 
hat; ahol a fentebb em líte tt átértékelő
dés, e ltűnés, v issza té rés m egvalósu l 
egyetlen versen belü l is. A  röv idebb  lé
legzetű  alkotások ezért önm agukban  
kevésbé lennének  á tü tő  erejűek. A kö
tetben azonban, pon tosan  a füzérszerű 
ség m iatt a k e re sz t 1 és az im p ress io n s  
is sokkal inkább érvényesíti önm agát a 
z so ltá ro k  és az á ta lak u lá so d  által sú 
lyossá tett k isebb füzérben.

A  kötet egészében véve egy m ár ki
érlelődött költői h an g  m egnyilatkozá
sa , é s  is m é te l te n  b iz o n y ítja , h o g y  
Farkas W ellm ann E ndrére érdem es fi
gyelni úgy  is, m in t a legifjabb költő
nem zedék  egyik tagjára, d e  nem csak, ó  
ugyan is költő , d ea id o m ár és m ég  sok
m inden  m ás egyszere: 

vagyok mindenki élete 
s a sajátom lefulladt benzinmotra 
a mozdulat ahogyan Isten 
arcát a vidékről elfordítja 

(a deaidom ár).

Farkas Wellmann Endre: requiem  élű 
do lgokért Székelykeresztúr, 1995. Kali R 
Attila magánkiadása
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L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A  
Új abbkori fondorlatok  —  XIV.

Hosszú galopp 
Liliputban
Hátbakapott a fergeteg. Bőrünkig átned

vesedve érkeztünk szállásunkra. Azt meg
előzően azonban hajszoltuk magunkat s a 
vada t. A z u rak  sokat és sokfélét összefecseg
tek.

V issza ta rto ttam  köhögésem et. Egy-két 
arisz tok ra tikus fu tam  nyilvánvalóan  így is 
ingerelte  a vérgőzös ú ri falkát. K ifulladva 
v icsorogtunk  egym ásra.

P árbeszédet fo ly tat saját m agával (m ár a 
karosszékben); később m eg azokkal, akikkel 
szeszélyes sorsa összehozta. G ondolatban 
visszarán tja  hátaslova kantárját, és lovaglás
tól e lgém beredett té rdét a kanca oldalába 
nyom ja. "Itt sekélyebb a folyóm eder, köny- 
nyebb  átalju tn i a tú lsó  partra."

A  ló  felbukik  vele. Térden csúszva sikerül 
p a rtra  vergődnie; csizm ájából m in t kanná
ból lö tty in ti ki a vizet, a nyeregben is folyik 
le róla a sárié. M ire vacogástól hajszolt álla
po tban  hazagaloppo lva  elm ondhatja végre, 
hogy  tú l v an  a kényszerű  kalandon  —  a 
le terítendő  v ad  úgy is fikció! —, arca (talán a 
láztól?) k igyullad-p iru l, m in t a nyárson  sü 
tögetett v ad  húsa.

H űséges kép-e? íg y  festhetett Jonathan, 
Sir W illiam  Temple h írh ed t titkára, m iköz
ben  a télbe d erm ed t M oor Park  faóriásai(?), 
bokrai(?) k ö zö tt csap zo ttan , ked v e tlen ü l, 
rog g y an t léptekkel (egészséggel? elmével?) 
egyre távo lodo tt az  előkelő öltözetű, u n a 
lom űző  lövöldözéseivel és szokásaival h i
valkodó  vadásztársaságtól?!... Vagy inkább 
té rd n ad rág o s (briccses) és csatos G ulliverd- 
p ős alakja m éltó  az u tókor em lékezetére? 
H ervatag , pergam en  ábrázattal vagy  csúf, 
rücskös képpel várta  vajon a hét-, esetleg 
hóvég i já tszadozást a k is árva (tram pli, ho r
d ó h asú ) E stherrel, ak i egyre fá rad tabban  
(féltékenyebben?) hagyta , hogy iróniával te
lített, vékon y p én zű  lovagja két keble közé 
fúrja k áb u lt fejét —  s teste egyéb részeit is 
(m ás hajlatokba) m egjátszott hévvel, buzgón 
b izonygatván , hogy  férfiúi tartalékait nem  
m in d en ü tt k ezd te  k i az alattom os kór, a ro t
hadás.

M indenesetre, b iztonságban  érezte m a
gá t pártfogója rezidenciáján, főként annak 
könyv tárában , m ég ilyen hitvány, zo rd  idő
ben is, m id ő n  Surrey  d erűsnek  m egverselt 
han g á i felett a kím életlen felszél u ralkodo tt.

S atnya  tapsifü lesek  u tá n  nyargalászn i 
fé lnapot, hogy  közben  holm i rém ületes hó 
v ihar eltorlaszoljon bennünket a világ valódi 
kincseitől?! N em , tisztelt u ra im -bará taim , 
vagy  csak "alsó"-, "felsőház"! N ekem  egyelő
re  n incs eltékozolnivaló  időm!....

G yilkos p illan tást ve te tt egyik — képze
letben m eginv itá lt —izgága társalgó partne
ré re , s m é g  m ie lő tt  eg y  s z is s z e n é s n y i 
ellenvélem ény elhangzo tt volna, beléfojtotta 
a szót.

A  közhellyé h íg íto tt nem es eszm ékre fo
gékony  u ra k  előtt nem  titok, hogy  Sir Willi
am  Tem ple őt előbb "rangos" házicselédnek 
alkalm azta; később aztán  titkárává és bizal
m ába fogadta . Jonathan  lelki szem ei előtt Sir

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

W illiam m ost egy barkaágacskát tördel tö p 
rengve valahol, tekintve, hogy  nem  ért egyet 
p á r tfo g o lja  borgőzös eszm efu tta tásaival, 
ráadásu l m eggyőződése, hogy  az öngerjesz
tő  polém ia olykor egy szellentéssel sem  ér 
fel. (A lappfö ld i boszorkánym esterek  fur- 
fangja zsákban eladni a szelet.) Sir W illiam 
Tem ple-t m inden  bizonnyal batár hozza h a 
za a vadászatró l; m ihely t besegíte tték  az 
öreg alkotm ányba, k inyújtóztatva zsibbadt 
lábát, nyom ban  el is szundikál. Előtte elsőse
g é ly  g y a n á n t, ha  szü k ség e lte tik , lak á ja i 
m asszírozással sietnek fölfrissíteni őurasága 
vérkeringését, m ajd  gondosan bebugyolál
ják két-három  bundába.

A  függőség ára! M ost is őrá gondolok, s 
ilyenkor m ondhatn i zavarba jövök. N o, nem  
m in tha szégyenkeznem  kellene pártfogóm  
m iatt, h isz Sir W illiam nem  tartozik  a lapuló  
nyuszik , s p láne nem  a n á luk  hosszabb fü lű
ek fajtájához, m in t annyi, kö rü lö ttünk  leb
zse lő  sze llem i lény, ak in ek  a becsvágya 
m egsúgta, hogy a paradicsom i dom bot vá
lassza szem ben a trágyadom bbal.

Látszólag kissé félszeg m osollyal néz m a
ga elé. Bonyolult fejtegetések előtt áll m ég, 
tudja; em iatt is villan — a havas m ezőn töl
tö tt n ap  okozta k im erü ltség  d acá ra— éberen 
s gonoszkodón a ködös, baljóslatú ko rt riasz
tó, háborgató  tekintet.

Lángeszű em berek éppoly  könnyen  föl
ism erik egym ást, m in t a szabadkőm űvesek. 
E zért nem  o rro lt reám  az  ifjúko rom ban  
összehordo tt "H ordom " m iatt Sir W illiam 
Temple, ső t elism eréssel nyug tázta  p im asz 
v ak m erő ség em et. M egérte tte , h o g y  nem  
nagyratörés sarkallt, inkább a kétségbeesés. 
A m  W hig érzelm eit elpazarló  őurasága — 
akit a p ro testáns O rániai Vilmos trónralépé- 
se sem  m ozd íto tt ki többé kertje és könyvtára  
m enedékéből —  kezdettő l fogva az t is jól 
tud ta , am it én később saját bőröm ön tapasz
taltam : hogy  a talen tum  m ennyivel b izton
ságosabban, szabadabban  bon takozhat k i az 
előkelőség bolthajtása, sem m int az alacsony 
m ennyezet alatt. Befogadott, jóllehet sem m i 
garanc iá t nem  k ap o tt hűségem et, term é
szetem  állhatatosságát illetően. H acsak azt a 
néhány  rím es so rt nem , hogy: "elmés m a 
m inden  Szam ár", s k i "konoksággal sért vagy  
sebez... Költő —  vagy  csak Viszketeg"...

De h á t szerencsére nem  egy Tokfej lépett 
be kastélyába. (Az m ajd  az én  helyem et fog
lalja el egyszer.) A m i v iszont kétséges volt és 
m,arad, hogy  akad-e egyvalaki legalább, aki 
bevallja töredelm esen (vagy tréfásan bár): 
igenis csirkefogó vagyok, s az a kevés ősöm , 
akire vissza tudok  em lékezni, vagy  akiről 
valaha hallo ttam , szin tén  az volt.

Ez m ár az a Swift volna, aki ny íltan  világ
gá kiáltja, hogy hülyék  és félbolondok között 
él? S a Term észet ellen balgán k ü zd ő  em bert 
jav íthatatlannak  tartván , szégyelli, hogy  ho
m o sapiensnek született?

N em  készül ő ran g y a ln ak , dub lin i d ísz
polgárnak; gőgösen vágja saját tükörképébe: 
"Ha lesz vagyonom , az őrü ltekházára h a 
gyom!"

4-

Kérjük a kalapunkat,
hogy melegen tatsa agyunkat!...

Az anekdota  szerin t állítólag ezt kiáltot
ták kórusban  a diggerek, m ielőtt a forrada
lom  leszám olt volna velük, saját fiaival.

A nglia terü letének  kétharm ada legelő, 
ő k  csak egy kis darabkát kértek belőle...

A elburjánzó lázadások azóta.
Lehorgasztja fejét. Mint mikor a kancsal, 

kecskeszakállas könyvárus rákérdezett volt: 
"Ön írta?" Mármint a névtelenül megjelen
tett Hordómesét.

"Valamiből élni kell — válaszolta kény
szeredetten. — Pontosabban: valamivel!... 
Aki nem él szentostyával, annak különösen."

Elnéz a lordok végtelen uradalmi birto
kai, a nyári legelők felé. Persze csak képze
letben. Hízott marhák Liliputban.

"Kevés a zsákmány!" — kiabálják kint a 
vadászatból megtért hajtók. A vizslafalka 
néma; biztosan jóllakott már. Rozspálinka 
bűzlik a kézről kézre járó kupában.

"Hosszú életet, hosszú nyargalászást!"
Hiányzott a hajsza szenvedélye az idén. 

Belőle is. A segédlelkészt egy árokból húzta 
ki, csizmája sarkával az ég felé kalimpált 
éppen.

A titkár úr is megéri a pénzét. Kétszer is 
faképnél hagyta már Sir William Temple-t, 
sietett pappá szenteltetnie magát ír földön. 
Ideje volt elfoglalnia parókiáját, noha püs
pök Jonathan Swiftből úgyse íesz soha.

"Nem lehet tagadni: boncoló értelem — 
ismerte el róla fanyalogva, imponálni akaró 
fölénnyel Pope, a kikezdhetetlen hírnevű 
költő. — Egyesekben talán félelmet kelt elfo
gult szatirikus hajlamával — folytatta. — 
No, de a modora ritkán comme il faut..."

Pope úr kényes, filigrán, akár egy rokokó 
porcelán figura. S végtelenül hiú, sértődé- 
keny.

"Sok finom ínyencfalat — kezdi a múlt
kor is, nyekergő, magas hangon. Tekinteté
ben azonban számító ravaszság bújkál. Az 
ember, ha nem vigyáz, könnyen csapdába 
tenyerei, miközben ő ártatlan pofikával fi
gyeli gőzölgő teáját. A csésze fenekén ott a 
méreg: megjátszva az ügyetlent, egykettőre 
rád fröccsend a vitriolos cseppeket. Róla je
gyezte meg Dr. Johnson, hogy a kis emberke 
nagy ígérete volt már a Szigetország irodal
mának, de segítő női kezek nélkül felöltözni 
sem volt képes. — Mitől édeskés vagy vad- 
kesernyés vajon? — hangzik a váratlan foly
tatás. — Hogy nyomorúságos sikátorokban 
főzték, vagy hercegi palota szakácsművé
szének remeklése?...”

A kérdés zavarbaejtő, de költői (a gondo
lat különben nem eredeti; Richardson, Fiel
ding? — lehet választani); Pope úr maga 
válaszolja meg (ha közban netán sikerült le
forráznia a teával áldozatát, kuncogva): 
"Ugyanazt az állatot — s itt elpirul, amiért 
közönséges kifejezés hagyta el ajkát —> mely 
abban a tisztességben részesül — lám, vala
micskét szépített azon a rusnya álla ton , még 
ha nem is százlábúra gondolt — ...részesül, 
hogy húsának egy részét hercegi asztalnál 
fogyasztják el, más részben — ez a tolakodó 
rész! de hát ez csak a stílus, nem hisztériáz- 
hat, mint, teszem azt, a konyhaasztalon vé
resen egy fejvesztett fajdkakas! —, 
mondhatni meggyalázzák, amikor végtagja
it — brrr! megint egy randa szó! — a város 
leghitványabb hússzékében akasztják ki."

"Ön ugyebár arra kívánt célozni — 
kottyantja közbe Swift két forró korty között 
—, hogy mi adja meg az írás ízét-zamatát? 
Azon töröm a fejem, hogy ön kinek a szavait 
idézte..."

A kis Pope elsápad, mint egy nebuló, akit 
puskázáson kaptak. De résen kell lenni: 
máris visszatámad. Bosszúálló pillantása 
legalábbis ilyesmit sejtet.
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"Ön úgy gondolja, hogy a külvárosban, a 
lebujokhoz vezető macskaköveken is közle
kedik a szellem?... Ezek szerint irodalomról 
beszélünk."

(Igenis, szellemi lakomáról! — Swift nem 
mondja ki, csak gondolja, és várja a folyta
tást.)

"Az ön írásáról esetleg?!... — Pope-nak ez 
a pejoratív kijelentése másokat is meghök
kent. — Én csupán afölött próbáltam eltű
nődni ezen a nyomott hangulatú, borongó 
délutánon, hogy miben különb a nemesúr 
ebédje a málhahordóénál, még ha egyazon 
ökör vagy borjú húsából lakomáznak is 
mindketten?!"

"Csakis az elkészitésben — vágja rá 
Swift. Pope mintha meglepődve vonná föl 
szemöldökét, ő  talán a porcelánkészletre 
gondolt? — A körítést meg a tálalást is figye
lembe lehet venni—folytatja Jonathan enge
dékenyen. — Am az elkészítéstől függ — az 
írói ügyességtől, furfangtól, játszadozik ma
gában a párhuzammal —, hogy az egyik étel 
— (különlegesség) felkorbácsolja a leglany
hább étvágyat is, a másik eledel pedig még a 
legmohóbb farkasétvágyat is lelohasztja."

"Ezek szerint a szakács fantáziáján múlik 
minden." Érdemes követni Pope úr fejének 
félfordulatát; tekintetében elutasítás. Csak 
akkor lesz igazán bosszús, mihelyt meghall
ja ellenfele replikáját:

"Igen: az önén!"
"Erényeink többnyire csak álcázott bű

nök." Le Rochefoucauld állítását sohasem 
tagadtam. Lehet, hogy fölösleges volt hada
kozni átmeneti zűrzavarral, modorossággal, 
fennkölt homállyal, nagyképűséggel; mint 
igazi racionalista azonban — aki több resta
urációt megért, és megunta önkínzással csil
lapítani a vele született kedélyt — a fő 
veszélyt a fanatizmus eluralkodásában lát
tam mindig... De mi történik velem és körü
löttem?! A magamfajták (mondhatom-e, 
hogy a mi pártunk? vagy: egyáltalán magam 
vagyok; hisz különcködéseim, arroganciám, 
mint sovány, szikár, kiálló csontok, bántób- 
ban szembeszöknek, mint amilyen furcsán, 
nevetségesen Pope úr szokott gesztikulálni), 
szóval a magamfajta is kategorikussá válik 
egyszer — a szenvedély jogán. Holott beér
hetné azzal, hogy felmutassa a látszat mö
gött rejlő nyers — liliputi! — valóságot. 
Beérhetné a mulatságossal a riasztó, az apo
kaliptikus helyett. A legtöbb erény és bűn 
végül is következmények nélkül marad, 
hosszú távon. Mi lesz azzal a temérdek pa
pírbálával, amelyet ily rengeteg könyvhöz 
kellett felhasználni? A halhatatlanságon 
csüngök tolakodó magabiztosságára nézve, 
gondolom, nem sértő és igazságtalan, hogy
ha egy ámyékszékre, vagy akár egy bordély
ház kalendárium-lapokkal elsötétített ab
lakaira, egy mocskos papírlámpa ernyőjére 
irányítom a Fenséges Utókor figyelmét, hi
szen a könyvek, éppúgy mint szerzőik, csak 
egyféleképpen jönnek a vüágra, de ezerféle
képpen is kimehetnek belőle. Hogy csak a 
két végletet említsem: tüzet lobban tó, vagy 
szarszagot szító és szellőztető alkalmi szín
helyeken egyaránt. Az előállítás körülmé
nyei többnyire legalább olyan gyarlón 
véletlenszerűek. Az annyi rágalommal és ör
dögi praktika vádjával illetett Hordómese fe
jezetei, bevallom, egy padlásszoba ké- 
nyelmeüen ágyán fogantak; időközben csu
pán az zavart, hogy lent az utcán egy csepű- 
rágó köré nagy tömeg verődött, s én sírni

tudtam volna mérgemben — nem kellett 
nagy ész ahhoz, hogy rájöjjek: ezek ott lent 
soha nem lesznek olvasóim!

*
"A bigottságot szélsőséges szenvedélyek 

táplálják. Önnek viszont az agya gyárt szél
sőséges képeket, képzeteket."

Ez a vád éppen akkor érte Swiftét, midőn 
úgy érezte: már-már meg tudja ragadni a 
valóság természetét. Azt, hogy úgy me
gyünk egyik porhüvelyből a másikba, mi
ként az utazó váltogatja éjszakai szállását. 
Legyen az az utazó akár egy Don Quijote-lel- 
kületű, az öregkor küszöbén anakroniszti
kusán hadakozó Cervantes, akinek — mély 
sebet hagyott arcán a görvélykór? — homlo
ka még büszkén domborul s szeme bizako
dón tekint a vüágba, habár sok minden van 
már mögötte: kóborlás, nélkülözés, itáliai 
katonáskodás (a legendás Don Juan de Aust- 
riának oldalán a fél karjával fizetett harci 
dicsőségéért), és következett a hosszú, sa
nyarú algíri rabság kicsinyes hivatalnokos- 
kodás, a sikertelen színpadi kísérletek s egy 
kis színésznő futó csókjai, majd boldogtalan 
házasság, börtönbüntetések. Eltelt az ifjú
ság csak éppen megbecsülésben, elismerés
ben nem volt része. Mert mindig írónak 
készült. Talán maga sem sejtette, hogy müy

kegyes hozzá a sors, mennyi hasznát fogja 
látni viszontagságainak. Hátralevő éveiben 
is betegség, családi gyász, újabb börtön — 
mind forró olaj elszántságának tüzére öntve. 
Ezt nevezi majd az utókor művészüeg esz
ményinek, tökéletes harmóniának! (Tanul
hatnának belőle az újabb idők nagyot akaró, 
türelmetlen, vékony tehetségű írócskái.)

A kastélyparkban sétáltak. Hangosan 
egészen más szöveget mondott, miután 
szemügyre vette tolakodó tekintetű vita
partnerének lebemyeges indus köntösét:

"Önnek némi igaza lehet abban, hogy 
olykor a legközönségesebb módon viselke
dem. Nem vagyok eléggé választékos az 
önök társaságához. Semmi módi, tekintve, 
hogy én nem a fantáziámat engedem szaba
don, mint némely tudatlan, kopasz kópé — 
megint tiszteletlen vagyok, beismerem! (ezt 
csak a félrecsúszott parókának motyogta) —•, 
aki azzal áll a lúdbőrözni kívánó ladyk elé, 
amit a hegyi fogadóban vacsora közben ne
kem is elmeséltek, már, hogy az öreg Edge- 
borrow gróf lelke visszajár s le-letörli a 
falakra felakasztott címerekről a port. Mások 
démonokat idéznek, akik jeleket írnak kelet

felé, ábrákat rónak nyugat felé. Én az esőről 
meg a szép időről sem szoktam ugyan cse
vegni, ezúttal mégis időjós leszek: kijelen
tem, hogy eljön a borús vagy derűs idő, 
amikor ennek a közhely-szólásokat és dögu
nalmat babonákkal fűszerező rókafajzatnak 
számot kell majd adnia, s az öreg Jama, a 
hindu halálisten vasgolyóbisokat nyelet ve-, 
lük... az én "jóslásaim", ha úgy tetszik, a múlt 
tanulságaiból táplálkozó képzettársítások. 
Forradalmi álmokból katonai diktatúra; a 
rettegett hadsereg martalócbandává züllik, a 
parlamentet mindegyre feloszlatják, a lefeje
zett király(ság) híveit felakasztják, lenyakaz
zák vagy felnégyelik a korona árulóit (ki ne 
szippantott volna az Alderegete-en kiállított 
végtagok bűzlő levegőjéből!); a Parlament 
rendeletére bakó égeti el a törvény iratát, 
mely köztársaságnak kiáltotta ki Angliát — 
megannyi fáklyaláng és pernye, mely része 
a szép londoni panorámának. Továbbá kifi
nomult denundálás, talpnyalás, karrierharc; 
a hiszékeny polgárok térden állva isznak az 
új zsarnok egészségére, miközben az állam- 
kincstárban húsz font kerestetik, ami a hábo
rúba sodródás hírével befutó hírnököt 
megilleti. Erre a múltra mondja a lord bizal
mas hangulatban hamis merengéssel, hogy 
«nyájas idők jártak akkor«. S mit meg nem 
tesznek a holnapi polgárok az ellen, amit 
félelmükben vagy érdekből ma még valla
nak."

Eszébe jut, hogy a múltkor maró gúnnyal 
illetett egy éltes korú dámát, aki ölebét pórá
zon vezetve a sétányon, elújságolta neki, 
hogy a közeli kolostor rendfőnöke két tolvaj- 
lásban tetten ért gazfickóból fénytiszta embe
reket csihol, minek köszönhetően tökéle
tesen meg lehetünk elégedve az emberi dol
gok jelenlegi menetével.

"Akülönböző korokban csellengő csőcse
lék magaviseletének ugyanazon szerény ki
fejezése ez” — hangzott az ő gúnyos meg
jegyzése Sir William hölgyvendégéről. Nem 
annyira a szócséplés zavarta Swiftet — az 
angol ember szereti a prédikációt; amit ő 
művel időnként, vajon mi, ha nem az?! —> 
egyszerűen nem tudta lenyelni bosszúságát 
amiatt, hogy a pincsikutyát táncoltató dáma 
parókájáról az ő szemébe fújta a rizsport a 
szél.

"Uram — mondta faarccal pártfogójának 
este a szelelő kandalló mellett —> a szónokló 
asszony olyan, mint a két lábon járó kutya. 
Nem csinálja jól, de már az is meglepő, hogy 
egyáltalán csinálja."

Sir William Temple íróasztalánál ült, és 
szótlanul várta, hogy titkára megbánást mu
tasson, restelkedve elnézést kérjen pimasz 
megjegyzéséért. Más, közönséges halandó 
megcsdekedte volna. Swift azonban látszó
lag fesztelen csevegésbe fogott arról a nagy 
kan majomról, amelyet H. kapitány hozott 
magával Guineából.

Sir William kelletlenül kapcsolódott bele 
a diskurzusba:

"Furcsa szerzet."
"Hát még az ember — vágta rá Jonathan, 

s szokásától dtérően kedélyesen elvigyoro- 
dott, mint akit örömmel tölt el, hogy hálótár
sát az éjjel jobban összecsípték a szúnyogok, 
miként őt. — Van az ön vendégei közt egy 
agyalágyult, aki képes volt azt állítani, mi
szerint a kapitány majma nem két csimpánz
tól, hanem  egy kalóztól meg egy 
nősténymajomtól lett szörnyeteg. Kíváncsi
» » >  folytatás a 14. oldalon

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

13



HELIKON

> » »  folytatás a 13. oldalról

az illető nevére?"
"Megköszönöm, ha elhallgatja."
"A perverz képzeletű urat én persze meg

nyugtattam — folytatta élénken Swift —, 
hogy mélységesen igaza lehet, tudniillik a 
szóban forgó perszóna, mármint a majom, 
amióta megfelelő társaságban forog, már so
kat ért angolul."

"Bámulatos iróniája van — nyugtázta Sir 
William kissé fagyosan. — Kár viszont, hogy 
csak szentségtörésre használja, meg..."

"Mondja csak ki nyugodtan, ne habozzék 
— állt meg előtte Swift udvarias tartásban. — 
Szemérmetlenségre! Bátorkodom remélni, 
hogy erre méltóztatott gondolni. Bármily hi
hetetlen, de nemegyszer értem tetten magam 
azon, hogy pironkodom. Igaz, főleg amiatt, 
hogy a kiválasztottak közül is oly kevesen 
vannak tudatában annak, miszerint a szelle
messég az emberi természet legnemesebb és 
leghasznosabb tulajdonsága. Napnál világo
sabb, hogy ez a megjegyzés holmi haszonta
lan lényekre vonatkozik, nem önre."

"Úgy hát az írótársaira gondolt..."
"Semmiképpen nem a kastély kódorgó 

szelindekjeire."
"Pedig nekem ők a legdrágábbak, még ha 

nem is hasznosak."
"Elnézést kell kémem, ha..."
"Megértem búskomor hangulatát, és el

néző leszek. — A ház ura felállt karos
székéből, s elgondolkozva kezdett fel-alá 
járkálni. — Méltányolom az ön aggályát, te
kintetbe véve az írók rendkívül nagy számát 
mostanság. Noha távol áll tőlem, hogy ezt 
nemzeti veszedelemnek tüntessem föl."

"Olyan ez, mint a kövér ember panasza a 
tömegben" — bólogatott egyetértéssel Swift, 
és végre kimérten egymásra mosolyoghat
tak.

Séta közben az indus köntösű urasággal, 
a halastó mellett elhaladva váratlan lendület
tel a víz fölé hajolt, olyan mélyen, hogy kísé
rője idegeskedni kezdett: ez a meggon
dolatlan ember még beleesik!

Hosszú ideig előregömyedve hasztalan 
kereste tükörképét, pedig a víz viszonylag 
tiszta volt. Végül leszakított egy tavirózsát. 
Midőn utoljára zavarba jött (mikor is volt? 
gyermekkorában), akkor is virágot tépett.

A köpcös férfi gyanakvón követte min
den mozdulatát, mint egy eszelősnek.

"Elárulok önnek egy titkot — szólalt meg 
Swift nagy későre; hangja rekedt volt, mintha 
a túlvilágról jött volna, valamelyik bugyor
ból. — Ma megvilágusult bennem hirtelen 
egy keleti példázat értelme. Minden tükör
kép illúzió, félrevezet bennünket. Igazi ar
cunkat, fejünket, ami ténylegesen a sajátunk, 
mi magunk sem láthatjuk.

Élt valamikor egy igen szép ember, Jadzs- 
nyadattának hívták. Addig nézegette arcát a 
tükörben, míg egyszer csak eltűnt szeme elől 
a tükörkép, ő pedig ijedtségében azt hitte, 
hogy a feje tűnt el, s nyomban keresésére 
indult... így jártam az előbb én is. Máris fut
nom kell... ugye megbocsát?"

Lefekvés előtt rendszerint belenézek a 
mosdótálba (úgysem látni benne semmit), s 
mielőtt kiönteném belőle a szappanos vizet, 
mint egy imádságot mormolom: 'Ma túl 
őszinte vagy, Jonathan..."

S a buborékok közt a válasz: "Csak azzal, 
aki rászolgál."

1996.1.1-2.

Lászlóffy Csaba: D e ki a nyertes?
Kolozsvári író mutatkozik be most a 

budai várban. S ennek van bizonyos kép
letes jelentése is. A magyar szellem Par
nasszusára hozza magyar művészetét. 
Nem hódításra, nem megdicsőülésre jött, 
hanem úgy, hogy a várakozások találkoz
hassanak a legtermészetesebb otthonos
ságban. S tán azért áll ki elénk pró
zaíróként, hogy közvetlenebb, egyértel
műbb legyen könnyet fakasztó s kijózaní
tó híradása. Próza hangzik majd el, mégis 
költészet, ahogy minden azzá válik, ami 
irodalmi anyagként hozzá kerül. Az elbe
szélő vízszintességet eleve kikezdi alkotó
módszere, a hánykolódó, repkényfolyású 
mondatok gondolatritmusa látomásokat 
röptét a líra magasába, ahogy A bajkeverő 
című regényében elbotorkál lovával a fa
lusi körzeti orvos, mintha Rákóczi fejede
lem délibábja volna.

Ő is, testi valóságában, mintha csak 
érintené a világot. Beszökken egy hely
re, ahol mi is vagyunk, de azt hiszem 
inkább akkor volt ott, mikor oda igye
kezett, onnan pedig már máshová siet. 
Minden megtörténhet vele, hát kiszol
gáltatott. Mégis, testi illékonyságának 
látszata mögött van egy szigorú állan
dóság, A ház, aki mi vagyunk, s ebben a 
magyar anyanyelvű hazában, házban 
az erkölcs és az esztétikum biztosan 
honol.

Nagyszerű író, ugyanakkor mintha 
nem méltányolnák eléggé, vagy azokat 
nem veszik észre, akik őt észreveszik. 
Már első köteteiben egészen másként 
szólnak a versek, elhagyván a hagyo
mányos lírai kifejeződést. Monológjai 
túlhaladják a kimondás szokásos fe
gyelmét, s egy más dimenzióban, más 
szabadságban teremtenek fegyelmet, 
szerkezetet. Ahogy a magánbeszéd 
monotóniájára állítja a nyelvet, a logi
kai egymásból következőség nyomán 
araszol, fut, ugrik a talányok gátjain át 
a rejtélyek megfejtéséig. Akár a folyó, 
miként a teljes világ uszadékait höm- 
pölygeti — tele szellemi és természeti

elragadtatással. Programjának lényege 
az emberi létezésnek a kultúra történel
mében való végiggondolása. Nyelvi 
ereje a történet és az állapot, az érzelem 
és az értelem egyensúlyában valami 
nyelven túli, delejes együtthatásban 
nyilvánul meg. Mindig a teljességre tö
rekszik, amelyben elfér a legmagaszto- 
sabb, az úgynevezett költői tárgy 
mellett akár az újsághír is, idegen, de 
mégis odavaló szövegrészietek az em
beri tevékenység bármelyik területéről, 
a közvetlen és a közvetett tapasztalat.

"Tűnhet akár paradoxonnak is, de a 
költészet többre képes a tünékeny pil
lanat megragadásánál; alászállhat el
múlt korokba, s a kincs, amivel föl
bukik, nem puszta történelmi buborék, 
nemcsak a líra jelenkorába átmentett 
patina-folt. Alászállni Balassi pillanatá
ig és Csokonai pillanatáig, és Eminescu 
pillanatáig és tolmácsolni Homérosz 
üzenetét meg Kopernikusz üzenetét — 
ezek az apokrif utazások az idő Ópe
renciás tengerén és ezek a jelenből a 
múltba s a múltból jelenbe címzett 
apokrif levelek mind az egyetlen igaz 
tanítást sugallják: csak az érték, ami 
humánum, csak az bukik föl az időből, 
ami folytatásra érdemes" — írja Levelek 
az időből című kötetéhez 1976-ban. Hol 
volt akkor még az apokrifitás, mint a 
posztmodem egyik mutatványa?

Egyetemes épületet emel, mikor a 
töredék dicseleg. S ha a vers képtelen 
hordozni a kimondandó másféle terhét, 
hát vigye azt a széppróza, az abszurd 
dráma, az esszéregény, az abszurd vi
lág, s a történelem hamisító korszak 
ellenében. Bőséges késztetés adódik az 
írásra. S ami magatartásformákon ke
resztül beépült gondolatrendszerébe, 
így szól életműve az íróról, önmagáról. 
Ennek a nagyívű és változatos megva
lósulásnak egyik fogását kaphatjuk tőle 
most.

ÁGH ISTVÁN
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Holttenger
Csak m ost figyeltem fel jobban 

Makkai Sándor első regényének cí
mére. Megjelenése után 75 eszten
dővel és az író halálának  45-ik 
évében. Holttenger. Valójában ezen 
a néven az Izrael földjén elterülő, 
m ajdnem  1.000 négyzetkilométer 
felületű, 400 méter mély, a Földkö
zi-tenger szintjénél 393 méterrel 
alacsonyabban fekvő nagy sótartal
m ú tavat értjük. És most jól figyel
jünk; a tó nagy sótartalma miatt 
k ip u sz tu lt itt (innen) m ajdnem  
m inden élet.

Makkai — képletesen — egy 
mezőségi falut (Vajdakamarást) ne
vez Hol Hengernek, és annak első 
világháború előtti és alatti törté
netét mondja el 1917-ig. Azt, am it ő 
látoH és amit ő élt át, m int ennek a 
falunak (községnek) fiatal lelkésze. 
Az élet fojtó in, és a háború csak 
még jobban fojtja. Ő pedig küszkö
d ik , k ín ló d ik  (g y ü le k e z e tév e l 
együn), sok m indent megpróbál, 
végül feladja a harcot, elmegy (el
menekül?). De később, a háború 
után, m ár Kolozsváron, fényes kar
riert csinál, m int író és m int egyházi 
ember is. És püspöki meg írói kar
rierje csúcsán, ismét felad m indent 
és elmegy (elmenekül?). Most m ár 
a Regátba szakadt Erdélyből, mert: 
itt élni nem lehet! (Az Ó szavai 
ezek.) Számára nem az erdélyi (me
zőségi) falu — maga Erdély vált 
H o ltten g erré . Sokan m egró tták  
emiaH (a pásztor elhagyja nyáját!), 
mások megértenék döntését. És az
óta is mennek. Azóta is megróják és 
megértik az elmenteket. Az ok; egy
re inkább Holttengerré válik az éle
tünk itt.

Hogy valóban igaza volt-e és 
hogy mennyiben, ezt kortárs költők 
és mai utódok vitatták-vitatják. De 
lássuk a regényt. O lvassuk újra
1996-ban, a millecentenárium évé
ben, amikoris mintha kicsit túl sok 
lenne a történelmi megemlékezés 
és kevés a jelen (szomorú) számba
vétele.

*
Makkai az 1920-as évek elején 

megjelentetett egy vékonyka elbe
széléskötetet (Megszólalnak a kövek. 
Pásztorzűz könyvtár, 3. sz. Kolozs
vár.) Ebben néhány szépen megírt 
történelmi téma mellett egy falusi 
életkép is olvasásra kínálja magát: 
például a kötet címadó elbeszélése.

Mezőség. A m agyar földesúr 
1918 után elveszti birtokának nagy 
részét. A zsellérek elszélednek, ma
rad 5-6 parasztcsalád, a fiatal tiszte- 
le te s  (c sa lá d já v a l)  és az  ö reg  
templom. A falu nem tudja eltartani 
papját, ígyhát ő is útra készül. A 
kurátor ekkor azzal az ötlettel áll 
elő: legyen a m egm aradt falu egy 
kis közösség, nagy család. Dolgoz
zanak közösen, éljenek együtt az 
így megszerzett javakból. A tiszte- 
letes (főleg pedig a tiszteletesasz- 
szo n y ) nem  tu d ja  e lfo g ad n i a

felkínált paraszti életfor
mát. De a templom végül- 
is m eggyőzi ő t. V ihar 
támad és összedül Isten 
háza. A tiszteletes égi jelet 

lát ebben. És m arad, hogy a temp
lomot újjáépítse.

Gondoltam , am ikor kezembe 
vettem a regényt, ezt a témát fej
leszti tovább, bővíti Makkai. De 
nem — vagy csak kis részben.

Dr. Katona László, a falu lelké
sze nem népi eredetű, mint Nyíró 
József papja (aki az egyházból lép 
ki, de a faluban marad) az Isten igá
jában c. regényben. Katona külföld
re ment volna, tovább tanulni, de a 
háború falura küldte. Olyan faluba, 
ahol férfit kívánó lányok, férjnélkü
li asszonyok, öregasszonyok, öreg
em berek, és pelyhedző bajuszú 
legénykék élnek. A férfiak még a 
fronton, vagy már a földben.

Ezt a faluképet kapja a teológiá
ról idekerült ifjú lelkész. A temp
lomban tárul elébe ez a kép, első 
igehirdetése idején:

"A templom színültig megtelt. 
Az asszonyok padsoraiban elöl ül
tek a fiatal énekes menyecskék s 
hátrább az öregasszonyok, akiknek 
már szégyen volna énekelni. A fér
fiak padjaiban alig lehetett látni fia
talos arcot."

Dr. Katona m ondandóját előre 
kitervelhette:

"Kedves Atyámfiái!... Ajándé
kot hoztam nektek, mellyel Isten az 
ifjúságot megajándékozza: a nagy
ratörést. Tudjátok-e, hogy nagyot 
csak ezekben a kicsi falukban lehet 
m űvelni, ahonnan messze van a 
festett világ, a lármás törtetés, a rot
hadó civilizáció villódzása, ahol 
közel az ég, a csillagok, az Isten!... 
És tudjátok kedves atyámfiai, hogy 
mi a magyarság titka? Eltűnni a vi
lágban, m ert Vele akarunk járni..."

Szép beszéd. Nemcsak így idé
zetekben, teljességében is. Es értő 
fülekre talált. Ennek a falunak (Vi
rágos a regényben) jóideje már nem 
volt papja. íme, most van papjuk, 
aki azonosul velük nagy bajukban 
és keservükben.

"János bá, a városban járt kül
döttség öreg tagja, m ind a két kezé
vel sz o ro n g a tta  a jo bb já t s a 
gyülekezet nevében beszélt

— Hallgassa meg az Úristen ez 
m o stan  e lh an g zo tt igéket. írja  
m indnyájunk szívébe, vegye maga 
kegyelmébe. Tartsa meg a tisztele
tes urat, gondoljunk Krisztusra."

Ezt János bá mondja, de Makkai 
írja. És Makkai kicsit a regénybeli 
tiszteletes, Dr. Katona László is, aki 
nem mindig csak Krisztusra gon
dol, amikor híveit látja. Mert volt 
úgy, hogy csak egyetlen igaz hívő
jére gondolt, Edithkére, a tanítónő
re, szom szédfalusi papkollégájá
nak, Andrásnak hites mennyasszo
nyára. És egyre többet gondolt rá, 
és egyre kevesebbet Andrásra, aki 
beszerezte őt ebbe a faluba tisztele
tesnek. Edith is rádöbben: mindig 
egy ilyen László-szerű férfit képzelt 
el magának. András is ráérez: Édith 
és László nemcsak, hogy találnak

egymáshoz, de m ár egymáshoz is 
tartoznak.

Talán most tényleg itt lehetne 
maradni. Meg lehetne kapaszkod
ni. De nem lehet. A háború közbe
szól. Megrázó a körkép, amelyet a 
veszedelmbe jutott faluról kapunk. 
Ez nem Szabó Dezső faluja (Az elso
dort falu), ezek nem Szabó Dezső 
elénk köpött beteg emberei. Igaz, a 
regény nem is éri el a szabódezsői 
szintet. Makkai módszerének meg
felelően kereste és teremtette figu
ráit. A ballad isztikus és robba
nékony stílusú Nyírővel ellentét
ben ő inkább stílrom antikus, az 
im presszionizm us bizonyosfokú 
követője, kicsit talán Ambrus Zol
tán (és köre) híve, és bármennyire 
is furcsán hangzik: Bánffy Miklós 
rokona, bár nem egyenértékű vele! 
Ám amit Bánffy mond a regény
trilógia utolsó könyvének befejező 
oldalain, azt Makkai is kimondja. 
Több mint tíz esztendővel Bánffy 
előtt.

"Szántanak és vetnek. De vajon 
aratnak is nyáron? Különös, má- 
morító érzés ömlött el Lászlón: ez a 
föld a talpa alatt az övé, neki fog 
kenyeret teremni s az ekevas alól 
kiomló fekete barázdasávba az ő 
jövendőjét írja a titokzatos kéz...

Boldog nap volt ez, az első igazi 
találkozás a földdel, a föld embere
ivel, a föld Istenével."

M egnyugtató, reménykeltő va
lóság, bizakodás a holnapban, a há
b o rú  b e fe jezéséb en  s ab b an , 
hogy...? Nem. Egyik sem! A háború 
utolsó esztendejében ez csak csaló
ka délibáb, önámítás, vagy a leg
jobb esetben: vágyá lom kép . A 
búza, lehet (sőt bizonyára), kizöl
dül, kalászt hoz, de ki aratja le??? 
Mert az idegen katona rátört nem
csak az országrészre, de a búza
földre is. Az itteni emberek futnak, 
menekülnek, elhagyják évezredes 
otthonukat. Tudják: ki, mi elől me
nekülnek. De nem tudják: hová?!

Magam sem értem, miért (vagy 
talán mégis értem?!): most újraoí- 
vasva a 75 éve megjelent könyvet 
— összeborzongtam és arra gon
doltam, talán ma is, esetleg most is 
és holnap is és ki tudja, még m ed
dig... m indig csak készenlétben kell 
állnunk, hisz különféle módszerek
kel ki akartak és ki akarnak üldözni 
szülőföldünkről, m ert ragaszko
dunk  nagyapáink életm ódjához, 
nyelvéhez, vallásához, szokásai
hoz, jogaihoz. íme, a meggondol- 
koztató és megfélemlítő sorok a 
regényből:

"Reggelre tudták már, hogy az 
egész Székelyföld menekül, hogy 
Erdély kiürítése el van rendelve, ta
lán a Marosig, talán, ki tudja, m ed
dig?! Az országút felé, a dombokon 
át megindultak a falusiak, látni a 
szom orú csodát. Végig az egész 
úton, amíg a szem ellát, kétségbee
sett síró férfiak, asszonyok, gyer
mekek a szekerekre zsúfolt holmi 
között, köztük sok beteg, tehetetlen 
öreg, ölbeli gyermek. Egy szekér 
fölfordult, halottakat húznak ki a 
halomba zuhant ládák alól. Egy

marhacsorda, amelyik megszorult 
a zsúfoltságban, felbőszülve tiport 
keresztül az őrjöngő embereken s 
szerteszét nyargalt böm bölve, a 
dom bokon keresztül...

A menekülés pánikszerű volt, 
az emberek azt kiabálták, hogy a 
székelyföld el van foglalva s Ma
rosvásárhelyt ágyúzzák."

Mi ez? — Népmegfutamodás? 
— Nem! — Népmegfutamítás? — 
Igen! Mi következik ezután? Jár
vány. Negyvenöt gyermeket vitt el, 
és hat felnőttet csak Virágosról, a 
faluból. És elvitte a háború a falu, a 
templom harangját is. Katonák vit
ték el:

"Mikor kegyetlenül kivetették a 
toronyablakon a leszerelt harangot 
s az sikoltva zuhant alá, kettéha
sadva a cinterem kövein, úgy sírt 
m inden lélek, ahogy soha emberi 
temetésen:

— Az Isten neve közepén ha
sadt ketté! — kiáltotta valaki iszo
nyodva."

*

A regényben a harang hasadt 
ketté, az elbeszélésben a templom 
omlott össze. De ott a menni készü
lő pap m arad, itt megy, m indjárt a 
h a ra n g  u tá n . M egbetegszik  és 
megy. A falu m arad, és a szom széd
falusi tiszteletes, András is marad. 
Csak Edith megy, Lászlóval. Itt, ez
zel zárul a regény. A többit m ár 
másvalakinek kell megírnia.

Makkai városra kerül, püspök 
lesz, elismert író. Még 15 esztende
ig m arad Erdélyben. Utána elmegy. 
Ahova elmegy, ott m ár nem lesz 
püspök és olyan regényeket sem ír, 
m in t az Ördögszekér, Táltoskirály, 
Sárga vihar.

Reményik Sándor 1937-ben ír
ta:

"Jaj, Barátom, nagyot kértél, lehe
tetlenül nagyot!

S ezen az egy ponton én kegyetle
nül makacs vagyok.

Tizennyolc éve prédikálom: marad
ni, s a fészken megülni.

Én segítsek Neked innen kimene
külni?"

60 éve m ent el Makkai Sándor, 
45 éve halott. Sok mindenben nem 
volt igaza. Talán az elmenetelben 
sem. De az a regényeim, az a 75 év 
előtti regényeim ma is aggaszt en
gem. Nem is annyira a cím. Ajóslás, 
az összehasonlítás, a sótartalom: 
HOLTTENGER.
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C SO B A N  ENDRE ATTILA

Pázmányt olvasva
(részlet eg y  hosszab b  tanulm ányból)
(b efejező  rész)
Az üdvtörténet legjelentő

sebbmomentuma: Krisztus feltá
madása. (VI. 722-23.) A zsoltáros 
ujjongó szavai foglalják keretbe 
az áradó képsort: Haec dies, quam 
fecit Dominus, exultemus... Az 
ószövetségi példák sorát Sámson 
és az oroszlánból származó méz 
története nyitja; a párhuzam evi
dens: Júda oroszlánjának halála 
hasonlóképpen mennyei mézzel 
(vö. Ige:méz) táplálja a pusztá
ban bujdosó, erőtlen lelkeket. A 
békegalamb szimbóluma szintén 
közhelyszámba megy; arra azon
ban talán mégis helyénvaló lesz 
emlékeztetnünk, hogy a galamb 
lélekszimbólum: mint látjuk, en
nek Pázmány is tudatában van, 
hiszen Krisztus Leikéről mondja, 
hogy Pax vobis-sal köszöntötte a 
tanítványokat feltámadása után. 
Az olajág pedig a királyság, a 
korlátlan hatalom szimbóluma is 
(a magyar országcímert még a 
két világháború között is balfelől 
olajfakoszorú, jobbfelől tölgyfa
koszorú övezte); az olívaolaj fő 
összetevője a királyok és főpapok 
felkenésére szolgáló krizmának, 
amely anyaga a bérmálás szent
ségének, a keresztségnek és a be
tegek kenetének is: használata 
nyomán a fölkent személy a 
Szentlélek megszentelő kegyel
mével lesz teljes. így áll fenn kap
csolat a galamb-olajág-Szentiélek 
között (nem hagyva figyelmen 
kívül a Szentlélek galamb képé
ben való megjelenését sem a Jor
dán vizénél). Továbbá: a szent
atyák szerint Noé bárkájának fája 
(a próféta szerint: "benedictum 
lignum") úgyszintén Krisztus ke
resztfáját "ámyékozta"; a bűnös 
világban egyedül igaz Noé alakja 
pedig a Messiást 0- fennebb). Is
mét József példája következik, 
ezúttal a hangsúly tömlőéből va
ló szabadulására, magas funkció
ba való helyeztetésére kerül. 
Pázmánynak görög-római króni
kákból voltak ismeretei az ókori 
Egypitomról, amint az a Prédiká
ciók széljegyzeteiből kiderül; va
lószínűleg tisztában volt tehát 
Egyiptom vüágbirodalom-jelle- 
gével is: aki a Fáraó jobbkeze, leg
első tanácsadója lett, méltán 
mondható el róla, hogy "egész vi
lágnak urává tétetett". így a pár
huzam tökéletes. Megint "sán
tító" párhuzam következik: Jónás 
kényszerből vállalta küldetését, 
menekült előle, Krisztus pedig 
tudatosan és engedelmesen ment 
a halál fogságába harmadnapig. 
Továbbá: a tenger ebben a szim
bólumrendszerben a bűn által le
nyomatott világ (vö. VI. 361-62.),

amelynek vize keserű, a szomjú
ságot nem oltja, hanem növeli, 
amelyben a nagy halak megeszik 
a kisebbeket (lám, honnan inspi
rálódon Marx a kapitalizmus jel
lemzésekor) stb. Az oroszlánok 
ellen győzelmes Dániel példája is 
előkerül: az oroszlánbarlang a 
bűnös világ, a kísértő sátán lak
helye (vö. "mint ordító orosz
lány", úgy leskelődik áldozataira 
a sátán). Ha azonban oroszlánról 
van szó, az is eszünkbe jut, hogy 
nem más, mint Júda oroszlánja (= 
a Messiás), aki a leskelődő orosz
lán, "e világ fejedelme" hatalmá
nak véget vet. Ismét Sámson 
példája kerül sorra, ezúttal a kö
teleit elszaggató Sámsoné; a köte
lek itt az emberi természet gyar-
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"ama fényes hajnali csillag". És ha 
a Messiásnak ezt a szimbólumát 
pontosan a sátán ellentéteként 
szemléljük egyazon képen belül, 
óhatatlanul eszünkbe jut Izajás 
jövendöléséből, hogy a kísértő 
neve is hajnalcsillag, "Lucifer" 
volt. Utolsó kép a sorozatban a 
János evangéliumabeli példázat 
nyomán a földbe vettetett mag, 
amely szépen zöldellik és bőven 
gyümölcsözik, és azonos a prófé
ták jövendöléseiben emlegetett 
Maggal. (Mag: Isten Igéje: Fiú). 
Érdemes figyelnünk a mondat
bevezetők ismétlődésére (Ez a 
nap...), amely ismétlődés feszes 
ritmust kölcsönöz a szövegnek, 
valamint arra, hogy a sorozat ki
lenc képből áll — feltételezhető
en nem véletlenül, hiszen a 
reneszánsz utóhatásaként eleve
nen él ebben a korban a szám
szimbolika: a Krisztus feltáma
dását (és mennybemenetelét) fel
idéző képsor hány képből is áll

sonlóképpen a Szentlélek tüze az 
emberi lelkeket gyökeresen át
alakítja, természetfölötti tisztító 
hatást fejt ki, "új lelket teremt" az 
emberben. Itt az ószövetségi pél
dákat csak együttesen érdemes 
szemlélnünk, ezek ugyanis alá
rendelődnek két nagy párhu
zamnak: az ószövetségi temp
lomok állítódnak párhuzamba az 
emberi lelkekkel, a Szentlélek 
eleven templomaival az Újszö
vetségben, illetve az ószövetségi 
áldozatok szintén az emberi lel
kekkel, mint Istennek szentelt ál
dozatokkal (vö. a dogmatika 
"lelki áldozat" terminusával). A 
tűz mint fejedelmi méltóság 
szimbóluma más szavakkal értel
mezve egyszerre jelent életet és 
halált. Az első szimbolikus as
pektus mindennapi nyelvhasz
nálatunkba is mélyen beivódott: 
a tüzet éleszteni szoktuk, a parázs, 
amíg ki nem aludt, eleven, miután 
kialudt, már csak holt szén. A ha
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lóságait (nem bűneit, hanem 
egyéb, az anyagi, földi létből ere
dő korlátáit) jelentik. Továbbá: a 
városkapuk elrontása föltétlenül 
eszünkbe juttatja a prófétai jö
vendölést a mennybe dicsősége
sen bevonuló feltámadt Krisz
tusról, akinek egy tekintetére 
megnyílnak a rézkapuk stb. Akö
vetkező példa gyaníthatóan Páz
mány kreativitásának gyümölcse 
(értsd: alapötletében is). A társí
tás (Mózes vesszeje: Messiás) 
nem lóg ki a hagyományos kép
rendszerből, hiszen Krisztus: Jes
se törzséből fakadt vessző. A 
vessző a főpapi, királyi hatalom 
jelképe is: a kivirágzó, gyü
mölcshozó, messze növekvő 
vessző a győzedelmes, terjeszke
dő hatalomé. A vessző kígyóvá 
változása, majd az ellenséges kí
gyó felfalása után vesszővé 
visszaalakulása jól példázza az 
örök Ige megtestesülését, meg
váltói művét, majd megdicsőülé
sét. A kétféle kígyószimbólumot 
pedig akár ne is említsük: "ama 
régi kígyó" a sátán, az érckígyó 
(illetve az itteni társítás nyomán 
a Mózes vesszejéből lett kígyó) a 
sátánt legyőző Messiás. Ámán és 
Mardochaeus példája az utolsóe
lőtti: Ámán az ősellenség, Mar
dochaeus a királyok királyának 
felségére emeltetett Messiás,

hatna leginkább mint kilencből, a 
mennyei harmónia, az angyali 
karok számának megfelelően.

A bibliai üdvtörténet utolsó 
eseménye: a Szentlélek kiáradása 
az apostolokra, tüzes nyelvek 
alakjában (VII. 83.). Hosszabb 
szövegrészből elemzőnk itt egy 
rövidebbet: miután a Szentlélek: 
víz közötti párhuzamról esett 
szó, következik a Szentlélek: tűz 
párhuzam. (A párhuzamba állí
tás sok esetben, így most is meta
forán alapszik, tehát "magya
rázott metaforáról" is beszélhet
nénk.) Egy másik helyen (VII. 
84.) azt fejtegeti Pázmány, hogy 
valahányszor Isten az emberek 
közöttiátható alakban megjelent, 
mindig olyan alakban lett a jele
nés, hogy az érzéki alak a jelenés 
céljára világított rá. Igaz ez a 
Szentlélek tüzes nyelvek formá
jában való megjelenésére is. A tűz 
jelentése itt: fejedelmi méltóság, 
lévén hogy a tűz egyaránt rendel
kezik fényességgel (= kegy, jó
ság) és em észtő erővel (= 
büntetésre való hatalom. Vö. Is
ten: Ignis consummens — Deut. 
4. v. 24.). A tűz az éghető dolgo
kon fizikai értelemben véve 
szubsztandális elváltozást ered
ményez (pl. a hamu nem ugyan
az az anyag, mint a fa: a fa az 
égésben hamuvá alakul át); ha

lott mellett gyújtott gyertya, az 
oltár tabernákuluma előtt égő 
örökmécses az örökéletet jelké
pezi. Az ószövetségi templom
ban is örök tűznek (ignis per
petuus — Lev. 6. v. 12., 13.) kellett 
lenni az oltáron. Amikor azonban 
Mózes könyvében Istenről azt ol
vassuk, hogy emésztő tűz (1. fen
nebb), akkor tudjuk, hogy itt az 
örök halállal büntető bosszúálló 
Istenről van szó. 'Menjetek el, ti 
átkozottak, az örök tűzre” — fog
ja mondani a Messiás a gono
szoknak a végítéletkor. A tűz 
szimbolikájának ugyanezt a két 
aspektusát egyesíti magában az 
utolsóelőtti kép: a kerubim kezé
ben levő lángpallos a büntető, öl
döklő isteni hatalom jelképe, a 
Szentlélek tüzes nyelvei pedig az 
igazsággal fényeskedő, megtartó 
isteni hatalomé. Végül: az Isten 
Szekerének tüze (Ezech. 1. v. 13.) 
az igazak számára tisztító és 
megtartó, mint az Isten Oltáráról 
vett parázs, amellyel a próféta aj
kait tisztította az angyal (vö. VI. 
XVII.), a gonoszok számára pusz
tító, megemésztő. A négy lelkes 
állat (= az Úr szekere-hordozói) 
itt az apostolok testületével állí
tódik párhuzamba, tehát a tűz
nek az isteni jóságra vonatkozó 
jelentése van dőtérben.
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Szemelvények 
Pázmány Péter 
műveiből______

Ezt a mi Urunk jövetelének emlékezetit 
terjeszti szeműnk-eleibe a mái napon az 
Anyaszentegyház; mely ajtaja és kezdeti 
minden üdvösséges javainknak, mellyeket 
Christus Urunk túl vettünk. Mert ez a nap, 
mellyen a másik Ádám, Pater fu turi saeculi, 
az üdvösségnek Attya, bőrűnkbe öltözék, 
hogy kiőltözhessen abból az oktalan-állat 
bőréből, melybe első atyánk bűne után bú- 
vék. Ez a nap, mellyen a szeplőtelen Szűz, az 
ő Fiát, in similitudinem camis peccati, bűnös 
Esau testének hasonlatosságára, bőrűnkéi 
béfedé, hogy ő-általa atyai áldást nyerne né- 
künk. Ezen a napon földtűi égig támasztaték 
ama lajtorja, mellyen fel s alá járnak az Isten 
Angyali. Ezen mutatá Isten amaz régi szivár
ványt, az örök békeségnek jelét, mikor, splen
dor glóriáé, candor Iticis aetemae; az isteni 
fényességnek világossága, ascendit super nu- 
bem, az emberi természetnek felhőjével egy- 
be-elegyedék. Ez a nap, mellyen a mi igaz 
szabadító Moyses-űnk, nem káka-szatyorba, 
hanem barmok jászolába téteték: és, hogy 
vélle nyájaskodhassunk, orczájának fényes
ségét béfedé emberi testűnk fedelével. Ez a 
nap, mellyen az Aaron vesszeje virágozott: a 
Gédeon gyapja, mennyei harmattal nedvesít- 
tetett: a Dániel tű i látott kövecske, a szeplőte
len Szűztűi, emberi kéz-, és férfiu-nélkül 
elvált; és az ő pélájának hatalmával, a világ 
bálványit, aranyát, ezüstét, dücsősségét, 
egyszer s mind földhöz verte; és az-után, oly 
nagy hegyre nevekedett, hogy az egész vilá
got bétőltötte tudománnyal és szentséggel. 
Ezen a napon, az erős Sámson, Dalilá-nak 
szereiméiül polába kötöztetett: a régi ködök 
és felhők, mellyekben szokott vala Isten je
lenni, eloszlottak, mert Emmanuel, velűk-la- 
kó Istenné lett, a kit ezek az árnyékok 
jelentettek.

PÖM VI. 128.
*

ELSŐ HELY, melyben a Christus szenve
dése kezdetik; a kert. Mert, ha az első Ádám  
kertben kezdé veszedelmünket: illett, hogy 
a másik Ádám, kertben kezgye váltságun- 
kat.(...) És, mivel az emberi nemzet veszedel
me kertben kezdeték Ádám-által: Urunk-is, 
kertben kezdé szenvedését: kertben esék 
fogságba: kertben végezé pálya-futását, mi
kor az ő szent teste kertben temetteték: kert
ből támadott új életre; hogy, a honnan erede 
a halál, onnan kezdetnék az élet.

Nem ollyan ez a kert, mint az első Ádám  
paradicsoma, melyben bánatnak és keserű
ségnek tövissé nem találtatott: mert a Getse- 
mani kertben, csak keserűségek és sértegető 
tövissek vóltak. Azért, mihent oda érkezék: 
coepit pavere, taedere, contristari et moestus esse; 
megfélemlék, megúnakodék, megszomoro- 
dék; és azt mondá, hogy halálra szomorú az 
ő lelke.

PÖM. VI. 627.
*

(...) Ezek a hét szók, ama hét arany gyer
tya-tartók, mellyek az Isten sátorát, mennyei 
bőlcseségnek fényességével világosíttyák: 
ama hét oszlopok, mellyek a Christus házá
nak éppűletit tartyák: ama hét harsogó trom

biták, mellyek zengési szabadúlásnak esz
tendejét hirdetik és az istentelen Jericó-nak 
kő-falait ledőjtik. Mert, noha a Szent írásnak 
kimérhetetlen tengerében, sok szép tanítá
sok lámpási fényeskednek, mellyekkel vilá- 
gosittatunk; sok bátorító szavak oszlopi 
találtatnak, mellyekkel erőssíttetünk; sok 
erős pörölyök vannak, mellyekkel a világ 
gonosságának kő-falai rontatnak: de nincs 
szeb égő lámpás, nincs erősseb oszlpp, nincs 
győzedelmesb hangosság, mint az Úr Chris
tus utólsó hét szava. Ezekkel nyaka-szaka- 
dott a kevélységnek, mikor a bűnös Ádám  
fiai képében, Attyátúl elhagyatottnak kiál
totta magát. Leromlott a fösvénység, mikor 
köntösétűl-fosztatása-után, lelkét kiadta 
érettünk. Kigyomláltatott a bujaság, mikor a 
Szűz Anyát, szűz tanítványnak ajánlotta. 
Megfojtatott a torkosság, mikor szomjúságát 
kikiáltotta és eczettel és epével óltogatta. A 
harag és gyülőlség gyökerestül kivágatott, 
mikor ellenségiért könyörgött. Az irigység 
és jóra-való restség meggyőzetett, mikor a 
káromló latornak Menyországot ígérte és 
minden kötelességének bétellyesítését, fel
szóval meghirdette.

PÖM. VI. 692-93.
♦

Consummata sunt omnia, quae scripta erant: 
valamit a Christus születéséiül, csudálatos 
életéiül jövendőitek a Próféták, ámyékoztak 
az áldozatok, példáztak a Patriarchák, azok 
mind bétellyesedtek. Megöletett a macula- 
nélkül-való Húsvéti Bárány; hogy az ő véré
vel óltamaztassanak veszedelemtűi a hívek. 
Kimutatódott a Mojses kígyója, mely az 
egyiptomi bájosok kígyóit megette; mikor bű
nös ábrázatba öltözvén Christus, a bűnöket 
elfogyatá. Felemeltetett az ércz-kígyó, mely
nek tekintése a pokol mérgét eloltotta. A Gé
deon gyapjára szállott immár a mennyei 
harmat. Góliádot meggyőzte Dávid. Sámson 
megkötöztetett Dalilá-túl. Jósef eladatott at
tyafiaitúl. Felkőit a Jákób csillaga. Megbö- 
csültetett Betlehem várasocskája. A Tharsis 
királyi elhozták az ajándékokat. A sidók Ki
rálya, szamáron ment Jerusálem-be. Consum
mata est Scriptura; m inden írások bé
tellyesedtek; minden árnyékok eloszlottak; 
minden példázások valóságra fordultak, mi
kor a második Ádám  óldalából az Anya
szentegyház formáltaték: mikor az ártatlan 
Abel, a bújdosásra-jutott sidóktól megöleték: 
mikor a Kereszt-fán megcsúfolta ték az igaz 
Noe-nak mezítelensége, melyre a szerelem 
részegsége vitte vala: mikor az igaz Isaak 
megáldoztaték: mikor Jákob gödölye-bőrbe, 
bűnös-ember köntösébe öltözék: mikor Jósef 
attyafiaitúl elárultaték; és a gonosz synagógá- 
nak vádolásából, erős fogságra adaték. Vé
gezetre, Consummatum est; bétellyesedtek 
mindenek. Mert, Opus consummavi, quod de- 
disti mihi; valamit az Atya Christus eleibe
adott: mindenek végbe-vitettek: az ő szen
vedésének keserüséges poharát, fenékig 
megitta: predikállásának fáradságit, minde
nestül elvégezte: Szent Vérét, az erekből egy 
cseppig kiadta.

PÖM VI. 716-17.
*

(...) Vallyon, nem méltó-e, hogy a Szent 
Dávid szavai, mellyeket mái nap, az anya
szentegyház minden isteni szolgálatiban 
szám-nélkül énekel, ki ne szakadgyanak szá
junkból; hanem szüntelen kiálcsuk: Haec di
es, quam fecit Dominus: exultemus et laetamur 
in ea: ez a nap, mellyet az Ur szerzett; örven

dezzünk, jer vígadgyunk ez napon. Ez a nap, 
mely a Samson meséjét megfejtette; De come- 
dente exivit cibus et de forti egressa est dulcedo: 
mivel, a telhetetlen halál torkából, gyomrá
ból, az igaz Kenyér, Christus; az erős fegyve
res hajlékából, a pokolból, az édes JESUS 
kiadatott. Ez a nap, mellyen a Noé bárkájá
ból kíröpűlt galamb, olaj-ágat hozott: mivel 
a Kereszt-fán kibocsátott Lelke Christusnak, 
Feltámadása-után gyakor köszönetiben, Pax 
vobis-néd, békeségnél egyebet nem forgatott 
szájában. Ez a nap, mellyen az ártatlan Jósef, 
minekutánna attyafiaitúl olcsó pénzen el- 
adaték és a fertelmes synagogá-tíú hamissan 
vádoltaték, a halálnak tömlöczéből felemel
tetett; halhatatlansággal ruháztatott és az 
egész világnak Urává tétetett. Ez a nap, 
mellyen Jónás a czet-hal gyomrából, a halál 
torkából, harmad-napra kiokádtatott; hogy 
ő-általa nem Ninive várasa, hanem az egész 
világ mególtalmaztatnék. Ez a nap, mellyen 
az igaz Dániel, ama régi sárkányt egy falattal 
megölte és az oroszlányok barlangából sére- 
lem-nélkül kijött. Ez a nap, mellyen a mi 
Sámson-\mk, elszaggatta a kötelet, mellyet 
Dalilá-ért, az emberi nemzet szerelméért, ha
landó testére vett vala; és Gáza várasának 
kapuját elrontván, szabadoson kiment a fog
ságból. Ez a nap, mellyen a Mojses veszszeje, 
noha kígyónak tetczett, de megemésztvén 
ellenségi erejét, szép tiszta veszszővé válto
zott. Ez a nap, mellyen az Isten népének 
ellensége Aman, megszégyenedett; és a mi 
Mardochaeus-unk, királyi felséggel tiszteltet- 
vén, Nova lux oborta est, csillaga feltámadott 
az Isten népének. Végezetre; ez a nap, 
mellyen a főldbe-vettetett mag szépen zől- 
dellik, béven gyümölcsözik. Azért, Haec dies, 
quam fecit Dominus; exultemus: e z  a nap, 
mellyet az Ur szerzett; örvendezzünk és ví
gadgyunk ez napon.

PÖM VI. 726-730.
*

(...) a Szent Lélek jövetelét írván Szent 
Lukács, azt mongya; hogy úgy jött, tamquam 
Ignis, mint tűz. Ha a Moyses sátorát, a Sala
mon templomát és a Nehemiás új szentegyhá
zát menyből bocsátott tűzzel szentelte Isten: 
méltán az új Testamentom eleven Templo
mit, az Apostolokat, menyből szállott tűzzel 
dedicálta és magának szentelte az Isten. Ha 
mennyei tűz emészté a Gedeon áldozattyát, a 
Dávid ökreit, az Illyés tulkait: illendő volt, 
hogy az Új Testamentomnak eleven áldoza
tit mennyei tűz szentelné éppen-égő áldoza- 
túl. Ha az istentelen sidók tűzön vitték-által 
fiaikat, hogy bálványnak szentelnék; inkább 
illett, hogy az Új Testamentom első-szülötti, 
az Apostolok, mennyei tűz-által Istennek 
szenteltetnének. Ha tüzes kardal őrzi a Che
rubim  a Paradicsom ajtaját: tüzes nyelvektől 
kellett annak megnyitódni. Ha az Úr szeke- 
re-hordozói, kiket Ezechiel láta, égő tűz és 
fényeskedő lámpás hasonlatosságát visel
ték: azoknak-is, kik a Christus nevét a po
gány népekre terjeszték, égő tűzzel kellett 
fényeskedni.

PÖM Vn. 83.
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HELIKON

HATÁR GYŐZŐ

Az emberszerető tigris
stílusparódia  (hódolat K ip lin g  em lékének)

A z em berszerető  tigris nem  
ú g y  szerette  az em bert és a vilá
got, h o g y  E gyszülött Fiát ad ta  
érette  —  ó nem . A z em berszerető 
tig ris ú g y  szerette  a világot és az 
em bert, ahogy éhes tigrisek álta
lában  szeretik, k ivált ha rák ap 
n ak  az ízére: a hasa-vékonyánál 
fe lté p v e , k ib e lezv e  és a m elle  
cso n tk asá t is tisztességesen ki
tisztítva foggal-nyelw el. A  többi 
m a ra d h a t a nyom ában  ólálkodó 
h iénafa lkának  —  m íg  az em ber
szerető  tigrist az em bere lefoglal
ja , a h ién a k a c ag á ssa l n em  tö 
rődik .

É szak-Ind iában , a H im alája 
előhegységeiben, ahol G undzsar 
Tigris élt — m ert csak így szólí
to tta  m agát, m agányos csörtéin, 
G u n d z sa r, a D iad a lm as —  le 
opárdokkal, vadkanokkal oszto
z o t t  a z s á k m á n y o n , e g é sz e n  
add ig , am íg rá  nem  k apo tt az em 
ber ízére; a vadelefán tok  ősellen
ségek vo ltak  ugyan , d e  lom bot 
leg e ltek , s v e lü k  a m e leg v érű  
zsákm ányon  nem  kellett osztoz
n ia  — a D iadalm as csak bölcsen 
k e rü lte  őket és kellő  távolságtar
tással fennhéjázott.

Van egy éve is annak, hogy  
G u n d zsa r le teperte  a m aga első 
em beré t és igen szerette; azóta 
h á ro m  em ber h ú sá t kóstolta v é 
g ig  és berendezkedett az em ber
h ú s ra .  A  k is v a d a t , a n tilo p o t-  
zergét csak fitym álva m ajszolta, 
"hézagkitöltőnek '' két finom falat 
között, ha ritka vo lt az  em berjá
rás, és a javát o tthagy ta  hiénái
nak . De rendszeresen  v adászo tt 
az  em berre  s p u h a  talpancsain, 
am ilyen nesztelen  járású  volt, az 
á ld o za t rendesen  csak akkor vet
te észre, am ikor m ár a nyakába 
zu h an t. Két m agányos rőzsesze- 
d ő  ad ta  m eg  az árá t figyelm etlen
sé g é n e k  m eg  egy  k o cav ad ász  
annak , ho g y  tú lságosan  m esszire 
portyázo tt.

—  N ézd  m ár, nézzed: ez is. 
H át nem  erre szem telenkedik?! 
—  gondo lta , kedveskedve a két- 
lábon  járó Falatnak, az Em ber
szerető; és halkabbra fogta lép teit 
a s ű rű  bozótban. A bozót éktelen 
s ű rű  vo lt ugyan , d e  itt, a d zsu n 
gel perem vidékén  m ár ritkásak  a 
fák  és lom bkoronájukat vagy  le
le g e lté k  m á r  a v a d e le fá n to k , 
v a g y  o lyan  m agasan  terjegetik 
szé t leveleiket, hogy  az elefántor
m án y  nem  érheti el. Tun an, az 
e lefánt m eg  se próbálta , farönk- 
d p e lő , fá rad t m unkáselefán t lé
v én , s h a g y ta , h o g y  H ussze in  
o d ap án y v ázza  a két há tsó  lábát, 
v astag  láncokkal egy ro p p an t eu
k a lip tu sz  tö rzséh ez , am elynek  
elérhetetlen  koronája az  ég m aga

sán  len g ed eze tt. T udta, m iért: 
gazdája m ost m ajd  elindul, hogy 
szájában fűrészével a fiatalabb 
fák törzsén felkúszva, add ig  fű
része lje  a lo m b o s ág ak  tövé t, 
am íg le nem  billennek a lom bko
rona súlyával s alálógatva, elér
h e tő  m a g a s s á g b a n  o d a a d já k  
m ajd  neki, Tunan E lefántnak az 
abrakot.

Rosszul m ondom , nem  a gaz
dája — vér szerin ti édestestvére 
vo lt T unannak  ez a H usszein , 
együtt éltek, háltak, s a rönkvon
szoló robot közben em berfivére 
állandóan  társalgód  az elefánttal 
s egyáltalán nem  érezte egyolda
lú n ak  a beszélgetést. H usszein  
egy volt a sok mahaut közül, ele
fántja nyakán  trónolva vagy  m el
le tte  lépegetve, akit a Társaság 
a lk a lm azo tt; de  elefán thajcsár
nak  azért egyiket se m ondanám , 
m ert ezen a v idéken  a kenyérke
reső elefánt családtagnak szám ít. 
M ivel m ég  az t is tud ták , hogy jó 
esztendeje em berszerető tigris is 
járja a környéket, sohasem  jártak 
m ag u k b an , m in d ig  négyesével
—  m árm in t úgy, hogy  két ember, 
két elefánt. E zúttal is így volt, 
H usszein  — Juszuf cim borájával 
érkezett, Tunan Elefánt p ed ig  Va- 
nesha O rm ányos C im bora nyo
m ában  járt a v ízm osásában  — 
lévén ez az egyetlen járható  ú t, 
rö n k ö k  vonszo lására  alkalm as, 
az Ő serdőben.

Juszuf elkocogott a m agáéval, 
d e  csak anny ira , hogy  m ind ig  
halló távolságnyira  legyen s ott 
gallyazott V aneshának abrakot: 
o tt tűn tek  el, s valahol recsegett- 
ro p o g o tt lá b ú k  a la tt az aljnö
vényzet. A m ikor eltűntek, és a 
recsegés-ropogás is elhallgatott, 
a bozót sűrűjéből előparázslo tt a 
D iadalm as szem e; és G undzsar 
Tigris így  szólt m agában:

—  M egtiszteli a gyom rom at 
belülről. Eljött az én időm .

A  szem ü g y rev é te lezés  csak 
m ásodpercekkel előzte m eg az 
ugrást. H usszein, foga közt a ké
zifűrésszel, két m éternél nem  le
hetett m agasabban  a fa csupasz 
törzsén, am elyet m egm ászni ké
szült — onnan  m arta le.

H usszein  azonnal tud ta , m i 
történt: onnan  tud ta , m ert a föl
dön  volt, a hátán  irtózatos súly 
tépőkarm át érezte s m aga előtt 
nem  lá to tt sem m it. Tudta, hogy 
az em berszerető tigrisek m ire p á 
lyáznak  —  a csikasza vékonyára
— és vo lt anny i lélekjelenléte, 
hogy  a hasára  forduljon. M it tesz 
ilyenkor az igazhívő  m oham e
dán? R öpim ával fo rdu l istené
hez:

— Jóságos és K önyörületes

A llah, m ost segíts! —  de m ert 
tu d ta , m ekkora végveszedelem 
ben forog, a fe lröppentett fohász
ba belefoglalta a h in d u  isteneket 
is: — És ti is, jóságosak! H atalm as 
Indra! G anesha! Varuna! Ráma! 
Shiva! K rishna! V ishnu-Shakti! 
Segítsetek, E rősek!-----------

Segítettek is; m ert G undzsar, 
a D iadalm as, h iába  p ró b á lta  a 
szokott hasfeltépő m ozdu lato t, a 
p réda  m ég élt és kisiklott. A z Em
berszerető ekkor a korholás, in
tés, m egfélem lítés átkaroló-be- 
k e rítő  s tra tég iá jáh o z  fo lyam o
dott, lovaglóülésben "megembe- 
regelte", fogát-karm ait, H usszein  
vállába m élyesztette, elszaggatta 
iz m a it, v é g ig c s ik a r ta  h á tá t  a 
combja tövéig és rákiáltott:

—  Várj csak, várj! M ajd h a  rá
helyezem  nyelvem  rásp o ly á t a 
to rkod  puhájára, ebadta szem te
lenje!

És m ancsának  egy oldalvágá
sával m egskalpolta.

Édesfivére veszedelm e láttán  
s orrontva az ősellenséget, Tunan 
Elefánt akkora trom bitálásba fo
gott, hogy felverte a dzsungelt; 
d e  hiába ráz ta-tép te  láncait, hasz
ta lan  rengette törzsét, az óriás eu
k a lip tu s z  m eg  se  m o z d u lt ,  s 
Tunan E lefántnak végig  kellett 
néznie, am in t az ő im ádo tt moha- 
u t-ját a vállával a szájában, az 
ősellenség a bozó tos felé v o n 
szolja.

A tu lajdon vérében fürdő , fél
m ezte len  H usszein  e lérte tte  az 
E m b ersze re tő  k o rh o ló  szav á t, 
hogy  m egadásra  és m egétetésre 
szó lítja  fel. E zért u to lsó  ereje 
m egfeszítésével, jobbkézzel be
n y ú lt a szájába s garatnál a nyel- 
ve-tövét m eg m ark o lv a— akkora 
balegyenest h úzo tt be neki, az or
rára, am ekkora egy m egskalpolt 
mahaut-tól, halála percének u to l
só  felbőszülésében, telik. G un
dzsar, a D iadalm as h á trak ap ta  a 
fejét, de  H usszein ké t ujja a fogai 
közt m aradt. A ddig , am íg  a tor
kom  ép és a gégém m el egyben 
van, h a d d  próbálom  — gondolta 
H usszein; és ahogy a to rkán  ki
fért, a társa nevét kiáltozta:

— Juszuf! Juszuf!...
Tunan is azt tette  tehetetlen 

vak  dühében; és ha trom bitálása 
az abrakoló Vanesháig elhatolt, 
b izonyára elértette:

— Vanesha Elefánt! G yertek 
azo n n a l! V iszi a mahaut-omat, 
eszi az Emberszerető!

H usszeinnek add ig ra  m ár fél- 
arca-félszem e h iányzott, s lógó 
skalpjával a tüskében vergődve, 
feladott m inden  rem ényt; am ikor 
nagy  ügetve, trom bitálva Vanes
ha  Élefánt jelent m eg a tisztáson 
és m ellette  szekercéjével h ado
nászva, a fu tó  Juszuf.

A hangokra G undzsar felkap
ta fejét, eleresztette zsákm ányát 
—  és a D iadalm as ösztöni tu d a tá 
ban  m egjelent a dzsungel íra tlan

törvénye: m essziről m egm orogni 
lehet, de  a T igrisgerinctörő O r
m ányt tisztelni kell.

Juszuf, szekercéjével a tigris 
felé su h in to tt. V anesha, o rm á
nyával odacserd íte tt s a nehezen  
h u n y á s z k o d ó  D ia d a lm a s  m eg  
H usszein  között term ett és "vi
g y á z o tt" . G u n d z s a rn a k  lá tn ia  
kellett, hogy  félm unkát végzett, 
az E m berhús m ég  m egnyúzva is 
vo lt o lyan  pim asz, hogy  a fö ldön 
kúszva, elkínlódjon az Eukalip
tuszig, eloldja fivére, Tunan Ele
fán t láncát és hagyja, hogy  az, 
hangos rívással, a h á tára  emelje 
és tarkóján ülésére helyezze a fél
ho lt mahaut-ot. Félóra is beletelt, 
am íg elérték az au tó u ta t s azon a 
civilizációt, de  azon a két k ilom é
teren is, G undzsar a D iadalm as, 
váltig  a n y om ukban  volt, tisztes 
távolból acsarkod tt és visszakö
vetelte prédáját, a Szeretett Em 
bert, ak inek  a hú sa  —  az ő jussa 
m ár és jog  szerin t m egilleti.

Ezek u tá n  m it is m o n d h a t
nánk  m inden  érzelgős ep ilógus
ról? N incs ep ilógus és ha  van , 
m erő  k ita lá lás. A  T igrisszerető 
Em ber úg y  szerette  tigrisét, hogy 
am ikor —  m ásfél esztendővel és 
jó tucat operációval odébb — a 
nyom ába eredhetett, hogy  a sze
m e közé eressze az oly soká neki 
t a r to g a to t t  d u m d u m - g o ly ó t :  
nem  tette, nem  eresztette. Ehe
lyett m egkím élte  életét, m eg k e
g y e lm e z e t t  n e k . E g y  jó k o ra  
borjúcafattal a tigrisverem  fene
kén — elfogta és beszolgálta tta  a 
delh i állatkertnek: m ost o tt üli 
büntetését, életfogytos az á llat
kert tigrisbörtöneiben.

H a akarom , h iszem . A m ikor 
én a kórházban , a tizenegyedik  
m ű té t  u t á n  m e g lá to g a t ta m ,  
H u ssze in n ek  nagyjából m eg in t 
em berform ája volt. M egszerette 
tig risét és derűsen , évődve m e
sélte m egm enekülése történetét: 
hogyan  fo rdu lt hirtelen  a hasára, 
am ikor m ár-m ár felszakította, s 
hogyan  fohászkodott isteneihez, 
A llah -hoz csakúgy, m in t Ind ia  
h a lh a ta tlan ja ih o z . N em  á llh a t
tam  m eg, hogy  m eg  ne kérdez
zem:

—  A ztán  m o n d d  csak. M ost, 
ho g y  ilyen szépen  összevarrtak- 
vakartak , és tigrisedtől m egm e
nekültél, m it gondolsz, H ussze
in , m elyik isten  segített, a Jóságos 
és K önyörületes A llah? A vagy a 
h in d u k  h a ta lm as  istenei, Síva, 
V ishnu, K rishna, Indra, G anesha, 
V aruna, Brahm a, Ráma...?!

H usszein  mahaut e lsim íto tta  
h a sá n -té rd e in  az ag y o n m o so tt 
kórházi takaró ráncait, m egm a
ra d t félszem ével ham iskásn  föl
p i l l a n to t t  rá m  é s  sz é g y e llő s , 
selym a m osollyal így  válaszolt:

—  Az elefánt.
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X&D'EX—
"...és nem  em elek a m agasba többé sem m iféle zászlót, 

esküszöm ." (L. Canali)
E zidőtt n incs m ás igazság és nem  létezhet m ás akarat, 

m in t v isszatérni K özép-Európába. Aki szereti E urópát (de 
m iért is kellene szeretn i Európát?), aki azt gondolja, hogy 
E urópának  továbbra is léteznie kell (ki gondolja, hogy Eu
róp án ak  továbbra is léteznie kell?), s hogy Európából vala
m i jó jöhet ki (hogyan és kinek a szám ára?), annak  vissza 
kell tudn ia  térn i K özép-Európába. Itt sújtották és sértették 
őt, s ő m aga ny ito tt sebet a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, 
hagyta  vérezni ö tven  évig, kevéssel több vagy  kevéssel 
kevesebb ideig , m in t egy em ber élete. N em  elég azt m onda
ni, ho g y  a seb nem  látszik  m ár, hogy  nincs többé o tt a fal: 
ez csak egy  ú jabb  becsapás hangja; a seb m ély és a kéreg 
alatt genn y ed t és veszélyes m arad. H ová tűn t 1989 novem 
berének lelkesedése, am ikor egész Európa össze akart ölel
k ezn i az  U ra itó l az A tlan ti-ó ceán ig  (kik, m iért?), s a 
h iszékenyek  lábosokat és régi edényeket dobáltak  ki az 
ablakokból? És a szirének, a szirének hová rejtőztek, tüné
keny  énekük tő l fö lkavarva? Az európai em ber ku lturálisan  
nem  volt fekészülve a pillanatra! A z egyetlen nyelv, am elyet 
végül használn i tudo tt, a pénzé  volt, vagyis az erőszaké. A 
p én z  m in d ig  becsapja az  em bert, felemeli, elködösíti a te
k in tetét, és fájdalm as körü lm ények  között ott hagyja őt: a 
p én z  m in d ig  u g y an o tt akar m aradn i. Ö sszedőlt a h azug
ságnak  egy korszaka (összedőlt-e?), és új hazugságok nyer
n e k  te re t; a n a p o k  m e g m u ta tjá k  k eg y e tlen ség ü k e t, a 
szám lák nem  egyeznek: és lám , egy ado tt összeg valójában 
alávetettséghez vezet, és az erőszak kezébe ragadja a p a 
rancsnoki jogart. Aki a népek  nagy  vegyes vállalatáról ál
m o d o tt, á lm áb an  elalélt. N y u g a t-E u ró p a  fa lak a t em el 
m indenk i ellen, egy ledön tö tt fal helyére tízet, százat, ezret 
emel. M inden  fal a vég  rettenetét rejti, s a vég  rettenete 
táplálja az őslakosok gyűlöletét. N yugat-E urópa: a hazug
ság  kétsoros öltönyben. "A gazdagokról egyébként ebben 
az összefüggésben senki sem  beszél soha, senki nem  vonja 
kétségbe m ozgásszabadságukat. A hol a bankszám la rend 
ben van, az idegenek  irán ti gyűlölet m integy varázsü tésre  
eltűnik. A  p á lm át ebben az értelem ben a kábítószer- és 
fegyverkereskedők viszik el, valam int a bankárok, akik 
m egforgatják a pénzt. Ezek az em berek nem  ism ernek fajo
k a t és fölül állnak  m inden  nacionalizm uson. A z idegenek 
annál idegenebbek, m inél szegényebbek." (Enzensberger)

Ezek a p réd ikátorok , akik m inden  egyéb dolog fölött a 
nyájukat (a saját dogm ájukat) védik , a századok során  az 
erőszak és a gyűlölet m agvait vetik el. M ost m egvallják, 
beism erik, ső t fitogtatják saját (m últbeli) bűneiket, hogy 
m egnöveljék (mai) ha talm ukat.

Eleinte m in tha érten i lehetne, ki védekezik és ki tám ad, 
kis idő  m úlva  azonban  ez a m egkülönböztetés lehetetlenné 
válik, s a behajtásra m ár csak a fegyver em bere jelentkezik. 
A  nagy le lkűséget egyazon  pillanatban jelentették be és 
gyű rték  le: ezért a keleti és a nyugati em berek közötti nagy 
összeölelkezés elm aradt, s azok kiú ju lt gyanakvással figye
lik egym ást.

K elet-K özép-Európában a szám lák nyitva m arad tak , és 
csak a b osszúval k ívánják  kiegyenlíteni őket. Ide tehát 
vissza kell térnie, vissza m uszáj térnie m indannak  az intel
ligenciának és m űvészetnek  és költészetnek, am ely az övé 
volt; m in d az t az alkotókészséget, am ely ebből a Közép-Eu- 
rópábó l in d u lt ki centrifugális erővel, vissza kell hozni.

A  közép -eu rópai em ber az e lindulás és a visszatérés 
em bere, ő a felfedező, de  költő  is, aki sohasem  hagyja el a 
hátizsákját, és m agával hordja az em lékezetét és a nosztal
giáját, és ezekkel a szabadu lás városát énekli m eg.

R é sz le te k  CESA RE TO M A SET1G : V ISSZA TÉRN I 
K Ö ZÉP— EURÓPÁBA c. tan u lm án y áb ó l (E urópai U tas 
95/3.)
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Szép zenei napok D ebrecenben
A begyes testtartású , éneklő, 

k é k to l lú  p á v a  tizenhetedikszer 
h irdette  m eg a "Bartók Béla " Nem
zetközi Kórusversenyt A fanfáre
g y ü tte s  ú jra  fe l- fe lrö p íte tte  a 
verseny szignálját: K odály H uszt 
c. fé rfik arán ak  befejező kilenc 
ü tem ét, a kodály i életm ű és a XX- 
ik századi új m agyar m űvészet 
szállóigéjének is tekin thető  Köl
csey m ondatta l: "H ass, alkoss, 
gyarapíts, a haza fényre derül!" 
Felvonultak a világ m esszi tájai
ról érkezett kórusok  zászlókkal, 
színes nép i viseletben vagy  ép
pen  kórusegyenruhában  boldo
gan  in teg e tő , m oso ly g ó  so k a
ságként. A  D él-A frikából érke
zett Unisa ad Libitum Choir együtt 
énekelt a "Krescsatik" kórussal Ki- 
evből, finnországi, dániai, olasz- 
o rsz á g i k ó ru so k  a M a g y a ro r
szágról vagy  éppenséggel Debre
cenből "érkező" énekkarokkal a 
m egnyitó  és záró ünnepség  "ez
rek kórusában": VIVA LA MUSI- 
CA!

G ulyás G yörgy k arnagy  kez
dem ényezése az  eltelt három  és 
fél évtizedben nagyszerű  m űvé
szi eredm énnyé érlelődött: a deb
re c e n i  k ó r u s v e r s e n y  (z e n e i)  
v ilágokat fog össze, népeket, ku l
tú rákat o lvaszt eggyé a zene cso
dás varázsával, és teszi ezt a zene 
XX-ik sz á z a d i ny e lv én . P árjá t 
aligha találjuk a nagyvilágban: 
Debrecen a kortárs kó rusm uzsi
ka OTTHONA a Bartók nevével 
fém jelzett, kétévenkénti VERSE
NYEN. A z otthon gondolata  csa
l á d ia s  m e le g e t  s u g á r o z  az  
egym ással "vetélkedő" kórusok  
köré. Egym ást hallva, látva, egy
m ással beszélgetve életre szóló 
barátságok  szövődnek  távoli vi
lágrészek fiataljai között. A  ver
seny szellem e m unkára  ösztönöz, 
és nem  is akárm ilyenre. A  kiírt, 
k ö te le z ő  v e r s e n y d a r a b o k  az 
újabbkori kórusm uzsika rem ek
be szabott, d e  technikailag  n a 
g y o n  n e h é z  m in ta p é ld á n y a i .  
Csak rendk ívü l képzett kórusok  
in d u lha tnak  ezen a versenyen. A 
m ű v é sz e ti tan ács  a b e k ü ld ö tt 
hangfelvételek, m űsorok  alapján 
gondosan szelektál, m in tegy  elő- 
versenyként választja ki a legjobb 
kőrusegyütteseket. A nem zetkö
zi zsűri ped ig  nagyon  m agasra 
állítja a m űvészi m ércét.

És m ost h a d d  következzék a 
m uzsikus élm énybeszám olója — 
a cím is erre k íván  utalni.

A nyitóhangversenyt Vásáry 
Tam ás vezényelte. K odály  két 
m űve, a Háry János-szvit és a Psal
mus Hungaricus hangzo tt el, köz
re fo g v a  B a rtó k  III. Zongora- 
versenyét A debreceni szim foni
kus zenekar és a K am p Salam on

vezette  K odály-kórus ezú tta l is 
rem ekelt. De az igazi n ag y  él
m ény  szám om ra m aga a vezény
lő karm ester V ásáry Tamás volt: 
újjá tu d ta  varázso ln i a sokat hal
lott, sokféleképpen m egszólalta
to t t  m ű v e k e t .  K ü lö n ö s e n  a 
Háry-szvitben  rem ekelt, új világ
ba vezette  hallgatóit, ezernyi új 
hangzással, zenei gesztussal gaz
dag íto tta  a m ár m egszokott zenei 
tablót. N agy  élm ény volt. N em  
csoda, hogy a közönség beletap
solt, a tételek közé!

A v ersengő  k ó ru so k  (egyik 
csodálatosabban énekel, m in t a 
m ásik!) so rá t a kam arakórusok  
n y ito ttá k . K ö zü lü k  a Banchieri 
Énekegyüttes szenzációsnak bizo
nyult, m egérdem elten  nyerte  el a 
verseny  nagydíját. Ez a nyolc ta
go t szám láló  ny íregyházi csoda
együ ttes a "kórus'-éneklés rég
m últjá t és jelenét ö tvözi m esteri 
m ó d o n , szó lóhangok  o lv ad n ak  
olyan tökéletes "kórus"-hangzás
sá, hogy  az t Banchieri ko rának  
v irtuózai is m egcsodálták  volna. 
A z ifjúsági kórusok  közül a hol
landiai Nationaal Kinderkoor raga
d o tt m eg  e lsőként; ennyi gyö
nyörű , figyelő, csillogó gyerek
szem p árt m ég nem  lá ttam  így 
együ tt, ilyen kristály tiszta gyer
m ek k a ri h a n g z á s t, szövegkiej
té s t, e lő ad ó i ré szv é te lt (odaadó 
részvételt is írha ttam  volna!) ré
gen  nem  tapasztaltam . A z ö t női 
k ó rus és a kilenc vegyeskar m ű 
sorválasztéka, technikai, előadói 
teljesítm énye ízelítő t adott, hogy 
m ilyen szédítően m agasra  ju to tt 
a kórusének lés a XX-ik század  
végén. Feltevődik a kérdés: lehet- 
e ez t m ég tovább fokozni, vagy  ez 
m ár a legtöbb, am it elérhetünk?! 
És... aztán  az E urópa-N agydíjért 
versenyző  négy  k ó rus m egm u
tatta , hogy  lehet m ég m agasabb
ra  is jutni. A z ukrajnai OREYA 
CHOIR (vez. A lexander Vatsek) 
és a PRO M USICA leánykar N yí
re g y h á z a  (vez . S zabó  D énes) 
m inden  képzeletet felü lm úló  tel
jesítm ényt nyújtott...

TERÉNYI EDE
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CUMPÄNA antológia
Európai lelkiismeret. Integráció és regionalizmus. Törté

nelmi reflexiók. Intézmény és személyiség. Kettős kötődés. — 
Néhány fejezetcím a Korunk román nyelvű antológiája, a Cum- 
päna 2. számából, amely az 1993. és 1994. évfolyamban közölt 
esszékből, tanulmányokból, versekből válogat, azzal a hatá
rozott céllal, hogy a románul olvasók számára tájékoztatást 
nyújtson az Erdélyben, Romániában élő magyarokat foglal
koztató kérdésekről, általában a magyarság gondolkodás- 
módjáról. A most románul megszólaltatott szerzők listája, a 
témák skálája meglehetősen széles: Bibó István és Fejtő Fe
renc, Mészöly Miklós és Schöpflin György, Kende Péter és 
Molnár Gusztáv ugyanúgy megtalálhatók benne, mint a Lon
donban nemrég elhunyt angol irodalomtörténész, George F. 
Cushing írása a magyar irodalom angliai fogadtatásáról, Jean 
Hatzfeld döbbenetes beszámolója Vukovar ostromáról, Ant
hony D. Smith és Claude Kamoouh eszmefuttatása türelem
ről és nacionalizmusról, a nacionalista mozgalmakról, Michel 
Foucault tanulmánya a törvény és hatalom összefüggéséről. 
A romániai magyar munkatársak névsorából nem hiányzik 
Kányádi Sándor és Lászlóffy Aladár, Egyed Péter és Gálfalvi 
Zsolt, Gáli Ernő és Bíró Béla, Cs. Gyímesi Éva és Péntek János, 
Imreh István és Egyed Ákos, Vargha Jenő-László, Salat Leven
te, Visky András, Tánczos Vilmos, Szabó Mátyás, Jakó Klára

és László Noémi. Felvonulnak természtesen a Korunk mai 
szerkesztői is, Cseke Péter, Horváth Andor, Kántor Lajos, 
Kovács Kiss Gyöngy, Selyem Zsuzsa. A kötet grafikai képét 
Deák Ferenc alakította, rajzzal Árkossy István, Chelu Iván 
Péter, Deák Ferenc, Simon Györgyi, Szurcsik József és Tetta- 
manti Béla szerepel benne. Es feltétlenül megemlítendők a 
magyar (és angol és német és francia) szövegek románra 
fordítói: Borbély István, Demény Péter, Paul Drumaru, Moni
ca GheJ, Lendvay Éva, Lovász Á. Miklós, Pap Ferenc, Florica 
Perian, Anamaria Pop, valamint a román nyelvi lektor, Virgil 
Leon (akinek nemrég jelent meg első verskötete).

Ebből a nem teljes felsorolásból is kitűnik, hogy átlagon 
felüli vállalkozásról van szó — s ennek pozitív román vissz
hangjára is hivatkozni lehet már. Kolozsvárt és Bukarestben 
(majd a duna menti Sződligeten) megtartott tanácskozásokat 
követően eléggé széles körű sajtóvisszhangról tanúskodnak a 
heti- és napilapok, köztük olyanok, mint a 22 vagy a Tribuna. 
Aki a Cumpána számainak olvasására vállakozik, nem mond
hatja már, hogy nem tudja, mit gondolnak, mit akarnak — 
társadalom építésben, tudom ányban, politikában, iroda- 
lomban-művészetben — a romániai magyarok

Készül már (1996 végén jelenik meg) a Cumpana 3. száma. 
És folynak az előkészületei egy angol nyelvű antológiának is, 
amely szélesebb olvasóközönséget céloz meg, Európában és 
Amerikában.

■■■■■■■■■■■■■■■■

N ottu rn o
Tóth Árpád versének négy sorát idézzük a 

vízszintes 2., függőleges 59., 1. és vízszintes 
27. számú sorban.

VÍZSZINTES: 2. A z idézet elsó sora (zárt 
betűk: É, B, A, T). 17. Gyümölcsöt szárítot
tak. 18. Ultrarövid hullám. 19. Reácsap. 20. 
Bél, mag — románul. 21. Volna. 23. Be
csapj. 24. Hazai m agyar költő, politikus 
(Béla). 2 7. A z idézet utolsó sora (zárt betűk: 
N, E, S, A, L). 28. Hétköznap. 29. Nóta 
bene, megjegyzendő. 31. Hirtelen, ijedten 
ébred. 32. Ezerszáz, római számmal. 33. 
Az alapskála első hangja. 35. Angolna, né
metül. 36. Étien éter! 38. Könyveket meg
jelentető intézmény. 40. Tejtermék. 42. Ők, 
franciául — nőnemben. 43. Csodalámpása 
volt (DD=D). 45. O tt foglal helyet. 47. 
Dom b, rom ánul. 49. Csillagászati ta lp 
pont. 51. Asztácium vegyjele. 52. Görög 
betű. 54. Liter és tonna. 56. Ópium, altató
szer. 58. Déli tábornok az amerikai polgár- 
h á b o rú b a n . 59. A z é p ítő ip a rb a n  
használatos fehér anyag (ék. h.). 60. Állati 
fekhely. 6 2  Jan ... Comenius (1591-1670), 
cseh pedagógus. 63. Alszom, románul. 64. 
Esztelen szita! 65. Szlovákiai hegység, né
velővel. 68. Hangtalan nóta! 69. Római 
szerelem. 70. IA. 72. Európai nemzet. 73. 
Díszes királyi szék. 74. Az egyik alapszín. 
77. Epilógus. 78. Kisbacon nagy szülötté
nek utóneve. 80. Édes tokaji bor. 82  "A" 
franöa parlam ent felsőházának tagja 1848 
előtt. 84. M űveltető igeképző, a -tat párja. 
85. Végek vége! 87. Indok. 88. Erbium 
vegyjele. 89. Hazai folyó. 91. Azonos más
salhangzók. 92. Vissza: 12 óra 30 perc. 98. 
Nagy zajjal berohanó. 99. Vissza: ...rál, el
koboz. 100. Eső, angolul. 102. Mozgékony.

103. Cselekvést kifejező szófaj. 104. Atom
töltet kilövésére szolgál.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik 
sora (zárt betűk: S, I, E, R, Á). 2. Középen 
hasít! 3. Látószerv. 4. Máramarosi folyó. 5. 
Széken pihen. 6. Részvénytársaság. 7. Régi 
büntetőeszköz. 8. Éktelen földművelő esz
közöm! 9. Svájci pszichiáter (Í875-1961), a 
mélylélektani irányzat képviselője, végén 
személynevének kezdőbetűjével. 10. Iker 
kevert betűi. 11. Sóhajtás. 12. Időmérők 
javításával foglalkozik. 13. Maradék, ro
mánul — fonetikusan. 14. Vajon hőemel
kedés? 15. Kezeslábas. 16. Per alapvető 
tényével. 22. Nem arra a helyre. 25. Élén
ken tarka. 26. Ábel testvére (ék. h.). 30. 
Titokban benézett. 34. Francia arany. 37. 
Süsse a tojást (ék. h.). 39. Dobálni kezd! 40. 
Cérnát fűznek bele. 41. Város Dániában. 
42. Eladta egynemű hangzói. 44. Ékesség. 
46. Atmoszféra, röv. 48. Számnév, de néve
lő is. 50. Fejetlen foglár! 53. Századunk 
jeles angol szobrászművésze (Henry). 54. 
Lecsíszol. 55. A Bánk bán írója. 57. Bent 
ráad! 58. Paripán ülőt. 59. A z idézet második 
sora (zárt betűk: T, T, A, L, T). 61. Angol úr. 
63. Gold (arany, angolul) kevert betűi. 65. 
Pipereszappan-márka. 66. ... Mail, légi
posta. 67. Vissza: amerikai filmszínész 
volt (Richard). 69. Angyalrang. 71. Va
dászkutyák. 73. Csavarog. 75. AU. 76. As
sociated Press. 77. Széles öv, románul. 79. 
Füvet evett vala. 81. Ásványi fűszer. 83. 
"A" tegeződés. 86. Levon. 88. Ragadós. 90. 
Személyedre. 93. Paripájú. 94. FTN. 95. 
L ettország  fővárosa. 96. Shakespeare 
egyik királya. 97. Nitrogén, ezüst és urán 
vegyjele. 101. IYR. 103. Lásd. 105. Folyó 
Szibériában. 106. Ezen a napon.

SALLÓ LÁSZLÓ

A HELIKON 16. számában közölt, Bölcs m o n d ás 
című rejtvény megfejtése: Hidd meg nekem, hogy csak az a 
valamennyire egész ember, kinek könnyű, a toll s nem nehéz a 
kasza.
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