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RÓZSA NÉLKÜL

A trószok trószul beszéltek, 
bár az akhájok nem beszéltek ak- 
hájul. Igen: ílion és Trója. Trója és 
Ilion — az egyik görögül van, a 
másik milyen nyelven is? Tizen
hétszer vagy huszonkétszer fel
építették, lebontották, s újra 
felépítették ezeket a hősköltemé- 
nyileg és régészetileg egyaránt 
igazolható színhelyeket; s köz
ben hogyan is értekeztek, had
üzentek vagy csak káromkodtak 
át egymás feje felett a tatárko- 
dók-szultánkodók s a nándorfe- 
hérvárkodók? S utána: a bevo
nulás után rendszerint mi tör
tént, hogy állt mégis helyre a 
rend, mikor a győztesek elren
delték, mert elrendelhették vég
re, hogy Trója nem Trója többé, 
hanem Ilion...?

Hogy ilyesmit — máról hol
napra — valószínűleg csak a XX. 
században lett szokássá elren
delni? Amikor a Königsbergek 
Kalinyingráddá romosodtak, 
degradálódtak?

Hát lön Erdélyben is az ösz- 
szes Keresztúrból Cristur, az ösz-

•  Szöveggyűjtemény: 
EURIPIDÉSZ

•  Fényi István versei

•  Oláh István: Száz sor magány
•  Lászlóffy Csaba: A gödör
•  Egyed Emese: M esék
•  Fekete Vince: Neurózsák
•  Benko József: Nagyenyed
•  Decemberi évfordulók
•  SERÉNY MÚMIA

KENEZ FERENC
T I Z E N H A R M A D I K  B U D A P E S T I  V E R S
Legfölül egy kislány trombitál.
Alatta a kötözködó Pálinkás Józsi bácsi.
Alatta a kövér szakácsné fehér köpenyben.
Alatta a Zizike karbatett kézzel.
Alatta a hétrét görnyedő kéményseprő.
Alatta törökülésben a kártyaspekuláns.
Alatta a Szegényeket Támogató Alap tisztviselője. 
Alatta kék egyenruhában a villamoskalauz.
Alatta a hat nyelvet beszélő tanár.
Alatta a kövér katonatiszt, sapka nélkül.
Alatta a lakatosmester kis ládikávál.
Alatta a sárgafülú lapszerkesztő.
Alatta a görögdinnyés kiguvadt szemmel.
Legalul én, Idegzetvisszafojtva.
Semmit nem tehetek. Kétségbeesetten tartom őket 
a ceruzám hegyén.

szes örményesből Urmeni$. Bor
székből pedig Borsec. Az még 
hagyján lenne, hogy a Szentmik- 
lósokból Sinmicláuf s a Szentmár- 
tonokból Sinmartin legyen; ám az 
örményeket románul armeannák 
hívják, a bor pedig vin; itt a szék 
se jelent semmit, mert az scaun 
lenne, ha a bor mellé téve volna 
neki értelme. Ezek után fel se tű
nik, hogy Magyarigen Ighiu, 
Nagyfentős Fintepul Maré és Eskül- 
16 Ajtileu. Melich János a húszas 
években, a honfoglaláskori föld
rajz restaurálásának kísérletében 
még gót és gepida eredetű hely
neveket is számontartott. Szá
mon is tarthatott: 1500 év se 
takarja el még a nyomokat. És 15 
is elég eltakarni őket. Györffy 
György Az Árpád-kori Magyaror
szág történeti földrajza II. köteté
ben, az erdélyi Fehérmegye 
történetében tárgyalja Bencenc 
falunevét: V. István adományoz
ta a székely nembeli névadónak 
azt a sószállító telepet, mely 
Sahttelek és Sohtteluk néven is 
szerepel az összeírásokban. Ben
cenc románul először még Binfinf 
volt, de ma már nagy szülötte, a 
román aviatika tragikus előfutá
rának nevét viseli: Aurel Vlaicu.

Nem minden helynév, ami 
fénylik: nem minden közös ere
detű, aminek hangalakja kicsit 
egybecseng, mint Barcelonáé 
Magyarlónával. De hol lehet a 
tavalyi hó, ahol már az ideit is jól 
összetapossák...

*
Az erdélyi magyar helység

nevek történetének legújabbkori 
fordulata Atlantiszként (vagy Ti- 
tanicként) elmerült.

Az idő úgy felejtette a dolgo
kat, s ahogy mondani szokták: 
sokmindent benőtt a fű. A fű ez
úttal egy állandó jelen metaforá-
> » »  fo ly ta tás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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NINCSEN TÖVIS RÓZSA NÉLKÜL
> » »  folytatás az 1. oldalról
ja is, valami olyan erős és paran
csoló látszaté, mely más látszato
kat: máskor és máshol látszó 
dolgokat képes eltakarni. Nem 
csak a toponímiai, hanem főleg 
az alapját képező demográfiai 
helyzetet kezdték ki s változtat
ták meg erőszakkal hetvenöt év 
alatt szerte a Kárpát-medencé
ben. Ami persze előzőleg is válto
zott jó néhányszor, ama, logi
kájában egészséges elv alapján, 
mint a kutya neve, ha gazdát cse
rél. A bánat ott kezdődik, mikor 
az új névvel azt is ukázba lehet 
adni, hogy Bodri soha nem is volt 
Bodri. Mert bármi essék, "Bodri 
örök időre emlékezni fog erre a 
névre is, amíg akad aki ezen szó
lítsa."

Egész emberöltők nem tud
hatták, vagy valami ezzel ellen
kező látszat szerint nevelték 
őket, hát újra meg újra el kell 
mondani: Trianont nem vissza
menőleges érvénnyel kötötték, s 
hogy az első, majd a második vi
lágháborút követő békék papíron 
sehol se azt a helyzetet rögzítet
ték, hogy ezután semmiért soha 
senkinek semmilyen felelőssége 
és kötelezettsége nem maradt, 
csak terpeszkedni és pöffeszked- 
ni. Az utódállamoknak nevezett 
füzér gyakorlatában viszont, 
mind a "kisantant", mind a prole- 
tárintemadonalista periódusban 
az az egyetlen elv érvényesült 
következetesen, hogy valami 
ezeréves vétket ledolgozandó, 
csakis és egyesegyedül a magya
roknak soha sehol semmiben 
nem lehet igaza, hiszen további 
puszta létük veszélyezteti a dia
dalt, fenyegető az állambizton
ságra, valamennyi új államala
kulat biztonságára nézve, és min
den szellemi lélegzethez jutásuk, 
még hogyha csakis valami tisztá
zására irányulna is, egyenlő a 
megfelelő jelzőkkel díszíthető re- 
vizionizmussal, revanssal, irren- 
dentával. Ezért akarják mind
máig a posztkommunista "de
mokráciák” is, néha egészen 
ügyesen összehangolt kórusban- 
visítással elriasztani még a forrá
sok közeléből is a tények mellől a 
kíváncsiskodókat. Annyi reprint 
közepette pedig méltán felmerül: 
miért marad a legszéle- sebb dön
tőbíró szerepét betöltő jelenkori 
közvélemény számára továbbra 
is hozzáférhetetlen például a tri
anoni békeszerződés teljes szö
vegkörnyezete, meg az azt 
követő mézesmadzagosdi olyan 
részletei is, amikor a hatalmi szó
val el- és felosztogatott területe
ket — egy azóta feledésbe merült 
demográfiai háttér méltányo- 
sabb kezelésével — ugyanazok a 
nagyhatalmak hajlandók lettek 
volna másképp faricskálni, ha

mondjuk a szalonképessé még 
alig vált Horthy-rezsim vállalja a 
faltörőkos vagy előkelőbben: az 
intervenciós szerepét a szovjettől 
megtámadott Lengyelország
ban. A győztesek szemében 
azonnal nem számított volna vé
denceik "ősi joggal" és pillanat
nyi lakossági túlsúllyal meg
támasztott, alaposan megideolo- 
gizált, egyoldalú önrendelkezé
se, országrészek évekkel előtte 
eldöntött sorsa és "érdeke"? Mi
közben (Sopron kivételével, ahol 
az ismert eredményt hozta) mel
lesleg vehemensen ellenzett min
denki mindenféle népszavazást a 
hovatartozást illetően.

♦
Végül is ősidők óta minden 

név (és helynév) egy hangsorból 
áll; ám az, hogy az a hangsor je
lentést is hordoz egyik nyelven, 
míg egy másikon csupán "cseng", 
azt még utólag is meg lehet kü
lönböztetni. Afokozatosság vagy 
a hatalom-váltás se iktatja 
ugyanis ki a logika erejét: nyüván 
Miklóslakából lesz Micoplaca s nem 
fordítva, és Dinnyésből Diniep.

Hát akkor Kővár volt először 
vagy Chiuar? Kincses vagy Chin- 
cip, Erdőfüle vagy Füea, Nagyfalu 
vagy Nupfalau az eredeti? Mikor 
lett Palockosból Ploscop, Macskame
zőből Mapca, Totörből Teltiur, Ágó- 
kövesdből Covep, Asszonynépéből 
Asinip, Fegyvernekből Fegiemec, 
Balázsfalvdból Blasfalau, Ménesből 
Minip, Diószegből Diósig, hogyha 
azon a másik nyelven ezek egy
szerűen hangutánzó hangsorok, 
hangzásutánzás az egész? Szól
hatna imigyen az axióma: nin
csen helynév az ő értelme nélkül, 
sőt néha egyenesen ellenére! Ér
telme tehát az eme jelenségnek, 
hogy ha valakik valakiktől átvet
ték, az nem szégyen, csak leta
gadni — szégyentelenség!

Mikor megjelent egy többkö
tetes monográfia-igényű munka 
első darabja, melynek dme (és 
témája) az erdélyi vajdaság vala, 
szerzője, a Ceau^escu-rezsim 
üyenirányú szükségleteit végig 
kiszolgáló ordas akadémikus

gondolatmenetében nem tudni 
mi volt a "forradalmibb": a meg
említés szintjére süllyeszteni a 
tényt, hogy ebben a mindigis "ho
mogén" nadonáléjú országban, 
Erdélyben az elmúlt századok
ban azért úgy mellékesen, futó
lag megfordultak mások is, 
holmi "idegenek"; avagy azok a 
műlesiklások-levezetések, mi
szerint az olyan ősileg román to
ponímiai fogalmakat, mint 
például Tirgu Murep, a jövevé
nyek aztán lefordították, s így ke
letkeztek a Marosvásárhely-szerű
ségek.

Még e század elején is az er
délyi románság Oporheinek ne
vezte Vásárhelyt, csakúgy mint 
még ma is Fugyivásárhelyt, me
lyet valaki elfelejtett Tirgu Fugyi- 
vá ütni.

Ha előveszünk egy 1921-es, a 
román impérium berendezkedé
sét szolgáló közigazgatási alma
nachot, azt mutatja, hogy az új 
államiság nyelvén semmit sem 
jelentő, a magyar vagy ritkábban 
a német (szász) nevezet hang
alakját el- vagy átalakító szó vált 
a helységnevek döntő többségé
nek alapjává: 32 százaléknyi je- 
lentéstelen szintagma, 33 szá
zaléknyi tükörfordítás; ez körül- 
belöl 65 százalékot tesz ki. Ahol 
Vajdakuta Vaidacuta, Válaszút Va
lósat, Vajdaszeg Vaidasig. Ezek jó 
része aztán az elmúlt 30-40 évben 
főleg a lefordítható szóval kép
zett új nevet kapott, vagy egé
szen másra cserélődött, mint 
Bencenc esetében láttuk. Dicső- 
szentmárton nem Diciosínmartin 
már, hanem Ttrgnaveni, Felőr már 
nem Úriul de Sus, hanem "csak" 
Uriu. Azonban Retteg még ma is 
Reteag, a rengeteg Almás Almapu 
maradt, egy-kettő lépett csupán 
előMeresti névre (mere = alma); s 
a helybeli románok többsége, az 
idősebbek feltétlenül, Aranyos- 
gyérest egymásközt "pongyolán" 
nem Címpia Turzii-nak, hanem 
egyszerűen Ghirip-nek titulálják, 
ahogy a nagyapáik is hívták (s 
ahogy a magyar köznyelv se ne
vezi sertésnek a disznót s burgo- 
nyának a krumplit, csak ha 
előkelősködni kell).

Az erdélyi helységnevek kö
zött szép számmal vannak nyil
vánvalóan román eredetű hely
ségnevek, egy előbbi demográ
fiai helyzetet tükrözve, amikor a 
román alapítású falvak nevet ad
hattak maguknak, ahogy azt a 
történelmi anyag is bőven igazol
ja. így minden lunca — lunka ta
got tartalmazó a román "mező" 
jelentésű szóra utal; minden pó
lyán egy "tisztás" származéka; 
hasonlóképpen a kuptorok, a sze- 
listyék, a barbatyen-jetiegűek. A  
csobán és bábolna már bonyolul
tabb, mivel a Dunántúlon is elő
fordulnak, ahol sosem laktak 
románok. Az -est képző a román 
-epti helynévrag nyoma a magyar 
alakká változott nevekben is, 
ahogyan mindkét nyelvű hely
neveinkben ott leledzik a jelleg
zetes szláv szó- vagy helynév
képzés nyoma is, számtalan he
lyen. A Besztercéinkbena Káko- 
vákban, Sztregovákban. Ám a fenő 
törzs nevéből (és valószínű telep
helyeiből) lett Ineu, mely Kőrös- 
kisjenó — Chißineu Crip, nem
különben a beszarábiai Chißineu, 
oroszul Kisinyoo változatában, 
már vagy még egy Pruton-túli 
előfordulással, etelközi nyomo
kat is idéz, nehezebben felismer
hető gordiuszi göcs; míg az 
vüágos, hogy aligha Aita Maré 
vagy Aita Seaca-t kellett lefordíta
nunk ahhoz, hogy Nagyajtát 
vagy Szárazajtát elnevezzük, s 
nyilván nem Eresteghiu-ból lett 
Eresztevény, Erdeißböl Erdőhegy, 
Curteniből Udvarfalva, ha Udvar
hely — akár Sajó- akár Székely-e
lőtaggal csak az Odorhei-ságig 
jutott románul. Mit mond Kirdly- 
darolc, ha Craidorolj lett, Mezőki- 
nüyfalva pedig Craifaláu? Úgy 
látszik, rajzolgattak ugyan előre 
mindenféle változatban térképe
ket, ám ebben a minél nagyobb 
falat volt a fontosabb; így azon 
frissiben ennek a másodlagos, 
csak utólag felemássá, félelmessé 
való árnyalatnak a kezelésére fel 
sem készültek igazán. Egyéb ta
nulsága, súlya talán nincs is az 
ügynek. Nem csoda, ha vannak 
olyan jövőbe látó lelkek, akik a 
múlt analógiáira mutatva von
nak vállat: Colonia Agrippina is 
elsődlegesen Köln a vüág szemé
ben, s már pirulásmentesen Pá
rizs ma Luteda. Dehát — tehát 
tövis se volna rózsa nélkül.

♦
Addig is: közben Balázsfalvá- 

ból máris Blaj-zsá csiszolódott a 
Blajfalau, csak Tövis marad Teiup 
— örök dicsőségére a harmincas 
évek cenzorhumorának, amikor 
egyszer ugyancsak tilossá vált a 
magyar helynevek használata 
Nagyromániában, eladdig, hogy 
ama bizonyos nótának a szöve
gét is úgy módosították egy lap
ban, hogy "nincsen rózsa teiup 
nélkül..."
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BÚCSÚ
FÉNYI ISTVÁNTÓL
Kétszeres vesztes az, aki költő

ismerősét veszíti el, mert elveszíti 
egyrészt az embert, a jó ismerőst, 
a barátot, másrészt a költőt, a mű
vészt. Fényi István nagykárolyi 
költő halálával mindenki veszí
tett valamit.

Tanítványai, ismerősei, bará
tai az emberséges embertől bú
csúztak, a Partium utolsó huma
nistájától, aki lélektől lélekig hur
colta szelíd gondolatait, aki ká
romlásoktól terhes világunkban 
imádkozásból épített nekünk ka- 
tedrálist. Makacs türelemmel kí
sérelte meg újra és újra, hogy 
emberséggel, keresztény erkölcsi- 
séggel népesítse be azt a kis vilá
got, amely közvetlen környezete 
volt. Mert lehet bármilyen sze
mérmes is az emberi szelídség, 
egy idő után megmutatkozik, ki
válik vagy kiválasztódik, mint az 
igazgyöngy a kagyló testéből. Fé
nyi Istvánt erkölcsössége és hu
manizmusa védte meg ettől a 
világtól, ez éltette a világháborús 
lövészárokban, a kommunista 
diktahira évtizedeiben, ezzel állt 
ki tanítványai elé, és — ha egyál
talán voltak — ellenfelei ellené
ben is.

Fényi István hetvenöt évet élt 
a költészetnek — a nemes poézist 
hozta el a provinciába, megneme
sítette, feljavította a vidék szikes, 
szikár talaját, a kopogó aszfalt
nyelvet, és a tőmondattá szegé
nyedett beszéd ellenében mutatta 
fel a nyelv lehetőségeit. Mind
annyiunk helyett őrizte a metafo
rát, a jelzőt, a jelképeket. Amíg a 
mi életünket kicsinyes gondok 
emésztették, addig ő számba vet
te az értékeket. A versek túlélik a 
költőt, és önállóságra jutva elkez
dik élni saját sorsukat...

VÉGH BALÁZS

FÉNYI ISTVÁN VERSEI
PSALMUS DOMESTICUS
K a p l o n y ,  l e g e l t e t é s
A z  anyai falu, sohase ritmuszavarban,
nem kapkodva fűhöz, fához,
csak odatartozva a földhöz, a világhoz.
Erdőelvén innen terül,
csak a hegyekből
ide térnek haza az esők
meg valahonnan az aszályok,
erre dühöngenek a hófúvások,
s o lykor tavasszal megfészkelnek i t t
a magasban a hideg dugók.
Ide te tt le a januári didergés,
arccal délkelet felé,
csak az erdélyi hegyekre nézhetően.
I t t  ö ltö zte te tt be a kegyelem, 
ami o t t  lengedezett szüntelen  
abban a szen t kolostorban, 
ormán hovatartozásom  keresztjével.
Egy növény s egy lelkes állat, 
a búzaszál s az igás tehén, 
a szentm ise és a béketűrés, 
örök időnk ké t metaforája, 
vasárnapjaink szigorú fegyelme, 
a szen t ostya  napkorongja 
szerzeteseink ujjat közé fogva.
M ár csak emlék a magvető lépkedése 
a gőzölgő barázdák ívén, 
apám már így megy a mindenségiben 
a z idők végezetéig s azután is, 
már m ondhatnak rólam akármit, 
hogy feszes meg színtelen meg billengő, 
e z t a búzavető  járást már megőrzőm, 
m íg a tömegirtó szerkezeteket kerülgetem, 
tömegzene hullám aitól elborítva, 
s villanva a mezőkről szembenéz velem  
— m in t társ a társsal — a búzamezőkről 
a z a parányi m egkínzo tt emberarc, 
a m it feleim  Jézus arcának neveznek.
Ez a vers is csak olyan legeltetés 
a gyepes rózsamezei dülőúton, 
m ikor délben abbahagytuk a szántást, 
kezemben k é t kicsi tehén kötelével, 
fű tépő  hersegésük zsoltára m ellett 
madarak s felhők osontak ki életemből 
a mennyei kékség alá.

ÚTKERESŐ
Keserves dzsungelekben 
bozótkéssel nyesni ösvényeket, 
mégis megtartani a belátiiataüant 
hiánytalanul,
á tkö tn i s v inni a vadonerdőt,
m in t a mesehős,
vállra venni öregen is,
m ikor még m indig vársz v a la m it—
mondom dzsungelt panaszom,
vesződni, hogy á fá tó l
mégis lássuk a z erdőt,
a z a világnyi lélegzetvétel
dédelgesse a z emberiséget és az állatvilágot,
azok a z  alázatra in tő  vadonok
nehogy odaadják szárnyasaikat,
és ne felejtsék el sa já t szólásukat.

DURUZSOLÁS
A JÉGVEREMBŐL
V á lto z a to k  eg y  A d y - té m á r a  
A  jégvermet hátunkra szabták, 
ebben csilingelünk, ez  a z  ország  
ha már a szerelmet tönkre porozták, 
maradna a szeretet, m in t malaszt-ág.

Duruzsolnánk benne, dudorásznánk, 
daloló izm unk csak befelé ráng  
jéghegyen szorong szívünk, s így k i néz ránk, 
hajnali dértől ezüstös a máglyánk.

Ilyenné fagytunk, rontás közepébe, 
jégverem le tt h itünk üdvössége, 
m élyhű tö tt a k iá ltás is: na végre, 
fa lja  a lángot vérünk fehérje.

Csak a duruzsolás, csak ez m aradt m ég  
legalább üvöltésre fakadhatnék, 
de szégyenünk is recsegő, tö rö tt jé g  
sunyi tv  a lessük az égiek türelmét.
2

M egteremtettél a mindenséggel, Urunk, 
s hinni kellene, virágnak m egalkottál, 
pattognak felénk: kész a v ilá g  és o t t  vár, 
csak ezen a síkoson felborulunk.

Teremtettél v ilágo t és le tt Biblia, 
épül és fogy e tájon a szen t Valami, 
meghoztad nékünk a z t  is, am i Ady, 
m i lehetne még életünk híja.
Tekinteted vetése sok-sok ezredév, 
ne hagyd, hogy hulladék legyen a z emberélet, 
Te, aki a fü vek  lélegzetét is véded, 
a Te gondviselésed talán ide is elér.

S ha egyszer m ajd arra is lesz okod, 
lásd, ezekkel a verembeliekkel m i van, 
lehelj felénk, csak ez kellene, Uram, 
kienged reményünk, s ágat is hajtani fog.

CSEND
M ár nem arra figyelek  
am i veszélyes, m ert minden veszélyes, 
ülhetsz asztalodhoz, a kenyérhez, 
s fa lod  a lassú elmúlást,

sikongnak befelé társak, 
pörögnek, örvénybe kerültek, 
s kertjében a Jóisten krizan tém ot ültet, 
mindenszentek virágot,

takarnék violát, bazsarózsát, 
úgy kellene, magam nak se ártsak, 
se magamnak, se másnak, 
tartani életem fö ldön és vizen,

lesünk a sivatagba esőt, 
belül is terpeszkedik a színtelenség  
egyszer tán eszmélnél, v o lt  fö ld  és nincs ég  
lesz minden hamvába holt,

gombostűre tűzve m ennyit érsz, 
én emlékszem m ég  hogy Európát 
m ár a m itológiai időkben is elrabolták, 
s azóta Európa is rabolt,

ítélhették a z  embernek a földet, 
riadsz, hogy betör ide a z  űr-hideg  
nagy csend is lesz majd, am ikor nincs kinek, 
létezni nem öröm, kötelesség.
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OLÁH ISTVÁN

A k özb en  m ik özb en
Ez az időtlenség saruja, mondom, 
hogy belépek az előszobába. Elektra 
vagy Antigoné lábán láttam utoljára?
A z Éneklő Angyal lábán, ki torkametszetten 
lehullt a dómról? Segesvár zömök 
városában, hol még a toronyban trónol?
Nem ez a fontos, inkább hogy az ajtót 
kinyitva látom, 
mint a huzat a melegben, 
átkóválygott a házon.
Egy hajszálát elhullatta, 
halkan szisszent a szőnyeg, 
kettévált alatta:

elkocogtak az epika tevéin.

Egy korty bort,
egy fiaskó vizet a szomjazónak.

De most nyár van. És még valami 
az előszobában. Ki kószál 
bakacsin sarujában?
Ha azt mondod, strandpapucs, a hippiend előállt, 
tessék beszállni. S mint a vidámparkban, 
vidáman siklunk, hófehér sál lobog utánunk, 
be a fantasztikus kastélyba, tükörterembe, 
denevérbarlangba, labirintusba, hogy kiáltozna 
keressük egymást, aztán egy jobbra 
vagy balra mutató ujj: a kijárat, 
s az emberpár kivonul e délutáni paradicsomból.

Akarsz egy almát, kérdezem a piac betonasztalánál, 
tán többet élsz majd, tán többet tudsz.
Hagyjuk az okoskodást. Hamuszín csuklya 
fejeden, hull, hull az eső, negyven vagy 
négyszáznegyven napja. Feloldódtak a dombok.
Te, a hasztalan virrasztásban!
Itt a vége, fuss el véle. De nem mozdulsz, 
hát kiáltom még egyszer, rossz színész 
a replikát: fuss el velem, fussunk, fussunk 
az Idő termeiben. Itt vagy ott fölsejlik 
egy szövőgép, a klasszikus ipari forradalom 
tétova emléke. A z  első gőzmozdony, az első 
luxus gőzös, az első hidrogénbomba, 
az első holdraszállás árnyképe. A  kőzetek 
megelevenednek, mint még egyszer, 
amikor a radar rakétának nézte a polgári madárrajt, 
és majdnem. Amott az egyik bolthajtás alatt 
nézd, mi vagyunk. A z  aranjuezi szép napok, 
s a színhelyek tán 1:500-as lépték szerint, 
a mozdulatok — a visszajelzések a kócos párnán, 
a pulzus egyre ritkább, aztán lávájába fagy 
a lüktető táj, az izgalom borzongásba csap át, 
csend lesz végül.

Nem úgy, mint a tenger,
hogy száraz lábbal
kelt át a Bolyongó
bolyongó hadával —
hullt manna is, persze,
s akinek éhsége
akkora volt, mint mersze,
fölvette, ette,
ó ez a csont-bőr menet,
mint majd később
negyvennégyben — üzenet
otthonról — és térdig gázol a vérben,
s akkor más és mások hullnak, nem manna.

Aztán elhasal 6 is, p l  nem kel többé, 
hamis sorvégi csengő: m indörökké  
fényeskedjék neve egy községi emléktáblán, 
amit bürök és papsajt rejt. Es vándor, ki arra jársz, 
vidd hírül. Demit? A  kirakatot, 
ahol tetszhalott legyek hevernek egy mosógépen, 
ásók, kapák feketédnek, vászon fehérül végül. 
Égül?
Alatta mezítláb, bakancsosán, akárhogy, 
de járjunk! M int a gondolat 
a koponya boltozata alatt, 
nem futva és nem settenkedve, 
p l  se nézve talán az egekre, 
egymásra, igen. Milyen rég akartam, 
mondom most, de elkéstem, a csoport, 
az üteg — a fiúk! — piros csizmáinak 
n yo m á t hóval fú jja  be a tél, 
ha Szaharát játszunk: homokkal a szél, 
s eltűntek a vers pegazusán,

Homokláda-táj 
a bokrok zöld belövéseivel.

Hogy leszámoltam veled! Most már északra kell menni, 
egy jéghegedú csalogat, jégtülök tutul, ki hinné? 
jéggé váltál, mert visszanéztél. Valahol 
az Egyenlítő mentén a legkorábbi város látszik, 
amilyen soha nem volt. A  városszél bokraiban 
kuncogó leányzókkal kergetőzünk, 
ezer kicsi Piroskával, a kosárkában 
minden p ld i jó. S közben nagymama vár.
Vár nagymama, akit eltemettünk, akit 
a farkasba temettünk, 
játszunk tovább, s ki tudja, ág reccsent 
vagy pedig az eltiport szemüveg, 
amellyel Piroska és a farkas meséjét 
olvassa újból, önnön felfalatását, miközben 
az erő, a város, miközben a lányok, miközben 
minden. S aközben miközben.
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EGYED EMESE

MESÉK
Hogy képzelhettem azt, hogy 

sürgetni, egyáltalán: késztetni lehet 
Téged, csönd és kinyilatkoztatás rit
musa helyett, szépséges valamikorod 
helyett válasz-szerű, engedelmesség- 
szerű jeleket várni, mégpedig most, 
az egy életnyi időnél sohasem távo
labbijelenben?

Nem körülmény vagy, hanem 
alany, szavaink feléd kóborolnak 
a mindenségben. Mint mutat
ványt az arénában, úgy figyeled 
ölelkezésünket és küzdelmün
ket. Szánsz; és elfojtott zokogá
sodtól megrendül a föld, 
megrepednek a házak. Sóhajtasz, 
és viharos szél indul a tengerpart 
felől.

Szembesülés
A vásár felől gödölye sikoltá

sát, sokféle hal szagát hozta a 
szél, Bégoé szeretett volna végig
menni legalább a gyümölcs-áru
sok, a frissen festett agyag
edények között. Nem vásárolni, 
csak látni.

—Mehetnénk arra—kockáz
tatta meg.

— Nem lehet — szólt a válasz 
meglehetősen bizonytalan han
gon.

A vásárosok utcájából akkor 
fordult ki egy aranyozott saruszí- 
jas nő. Egyetlen alma volt a kezé
ben; köntösét nem szegte bíbor 
szalag, és bőre fehérebb volt a 
kelleténél — de lépése rugalmas, 
arca derűs és még hamvas.

A szolga meglepetten állt 
meg. Zavartan nézett hol az

egyik, hol a másik női arcra.
Nem is zűrzavar volt, csak 

pillanatnyi tétovázás. A vásárba 
jövevény utascsoport igyekezett, 
arcukon még a kényelmetlen 
álarc nyomai.

Akkor tűnt el Bégoé.

A gondolat helye
A sétaút pedig szabályos kör 

legyen minden esetben. Ha van 
patak, az menjen át a kör közép
pontján. Ha van átlós ösvény is, 
az metssze a vizet a kör közép 
pontjában és legyen a patak vo
nalára éppen merőleges.

De ha fákra vágynál, azokat 
— mindössze négyet — éppen a 
kör vonalára ültesd és egymástól 
egyenlő távolságra. Élj békesség
ben.

Visszatérd játékok
— Sosem beszélsz a faluról, 

ahonnan elszaladtál, pedig tu
dod, hogy másképpen örökösen 
újraépül benned.

— Nem baj, én sem helyre, 
sem emberre nem haragszom — 
mélázott a királyfi, látszott, hogy 
semmi kedve kitárulkozni.

— Induljunk el?
— Ne még, itt jó.
Szellős kis faépítmény torná

cán üldögéltek egymást átkarol
va. Oldalt a halastó vize meg
szökött, a meder csillogó fehéren 
tátongott. — Anyám is elköltö
zött már onnan: ha idegen va
gyok, legalább ne kérdezzék, kit 
keresek.

Volt egy ládában egy sípom és 
egy ostorom. Néha álmomban ér
zem a síp nádját az ajkamon, va
lósággal ízlelgetem — de hangja 
már éjszakánként sem tér vissza 
hozzám. Vajon kié lett?

A tavon túl színesedett a bo

zót; egy-egy gyümölcsfa maga
sodott a cserje fölé. Apró lámpái
val egy aranyalmafa.

— És az ostorral valaki üti az 
arcom.

Behajózás
Sem nő, sem gyermek nem jö

hetett a fedélzetre, Drót is ke
gyetlenül megszemlélték a 
fölvétel előtt. Ajánlólevele ugyan 
nem volt, de használható fickó
nak látszott, bár feltűnően vásott 
volt az inge, és nem sokat pihen
hetett az utóbbi napokban: egyik 
szeme fehérjében megpattant az 
ér. Az öreg majd csak megbékél 
— gondolta, sajnálta is, nem is a 
félredobott kényelmet. Vagy mit 
is? — lehet, hogy asszony helyett 
kellettem neki — fűzte tovább a 
gondolatot —, ki tudja, mit is 
akart velem.

A kapitány takarót és egy pu
ha fejrevalót adott Tirónak. Ké
sőbb két cseréptálacskát is.

— Holnap beülsz a második 
evezősorba — mondta. — Éjsza
kára mindig hurkold magadra a 
kötelet — tette hozzá, és végig
mérte az újoncot, mennyire törik 
majd össze a régiek a beavatás
nál. A fiú mellén vasképecske: Is
tenanya gyermekével.

Ha többen vagyunk, szívesen 
szólokhozzád fennhangon: de olyan
kor mégis az ének az igazi. Nem tö
rekszem árnyalni a gondolatot — el 
is hagy pillanatokra a gondolkodás 
kényszere —> nem is keresem félve a 
Hozzád vezető és egyre vékonyabb 
ösvényeket. Van az ének előre látható 
völgyeivel és boltozataival, diadal
mas hajókürtjével és elcsendesedő 
hullámaival. Meghallod hangom a 
csoportból és valameddig jó csak egy 
hang lenni a sok közt. Ámen, ámen.

Cytheris illata
Annyira hasonlított az a nő 

rád, és mégis volt valami riasztó 
céltudatosság a mozgásában: en
nél több különbséget mpst nem is 
látok.

— Idegen?
— Azt mondja, hajón érke

zett, de még évekkel ezelőtt. Sej
tem, hogy felszabadított rab
szolga.

— Úgy látom, sajnálod, hogy 
elment.

— Nem is tudom. Valahogy 
hiányzott a lényéből az elmúlás.

A vétek
Csak annyi, hogy a szem ha

landók dolgaira való. A tudás ma 
már nem tehet szabaddá a tör
vényektől; csak addig terjedhet, 
ameddig hasznos és nem avat be 
a csodákba.

Születésünkkor aranyekével 
szántottak körül, akár a felépí
tendő város falait. A kapu helye 
— a pillantás iránya maradt csak 
feltöretlen.

Milyen titkot néztél, Theire- 
sziász?

— Lehet, hogy Uni bosszúja, 
ha már valaki a veséjébe látott; 
mert ugye, nem illő mámoros 
örömérzet a nőhöz, de kivált is
tennőhöz! — Jó, hogy vesébe 
néztél, Theiresziász; de szemébe 
is mondani az igazat! Botorság; 
tudhatnád, kié a hatalom.

— Lehet Minerva bosszúja is 
a bagolytréfa miatt, vagy mert — 
dehogy akartam! — megláttam 
őt fürdése közben.

Ma már nem jósolok senki
nek semmit, ismereteimet fátyol 
borítja, mint a látásomat. Csak 
ujjam begye érzékenyebb, mint 
egykor.

Legalább annyit tudnék iga
zán, mi volt gyarlóságaim sorá
ban a vétek; könnyebb lenne a 
halál is.

— Tarts velem a tirrén pár
hoz, nem gyötrőd addig maga
dat. A férfi mindent tud, azt 
suttogják, múltba-jövőbe lát, hi
szen törzséből immár az utolsó.

— Pihenni vágyom, centurió.

— Állatokat láttál, nimfa?
— Méheket láttam, fecskét, 

egy eltévedt bárányt. Láttam egy 
gyönyörű pávát is Ergotimosz 
kertjében.

— Egy agyagtálat "nézeget
tem, amíg vártalak, Kleitiász mű
helyéből való. Akkor jutott 
eszembe egy thébai férfi, aki a 
szerelmes kígyópár egyikét el
pusztította. Mint hős a sárkányt: 
de akkor gyilkosság volt! Végül 
is: szent az ölelkezés pillanata.

Megvakult az az ember, a ne
vére már (még?) nem emlék
szem.
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500 ÉVE SZÜLETETT RABELAIS
Franciaországba a humaniz

mus egyszerre jutott el északról 
Erasmus műveivel és délről az ola- 
szskkal. Kezdetben látszólag Eras
mus befolyása volt túlsúlyban, 
ekkor azonban Gregorio Tifemato 
nyomdokain megérkezik Olaszor
szágból az idősb Beroaldo, a költő 
Andrelini, Girolamo Balbi, Paolo 
Emilio da Verona és másokkal 
egyetemben a kitűnő Girolamo 
Aleandro is. Ez a fiatalabb Aleand- 
ro 1508-ban jött Párizsba és olyan 
sikerrel tanítja a görög nyelvet, 
hogy a Marque-kollégiumban két
ezer tanítványt gyűjt maga köré. 
1513-ban az egyetem élére kerül.

Párizs, amely egészen a tizen
ötödik század végéig csökönyös 
maradisággal emelte magasra a 
skolasztika zászlaját és büszkén 
vallotta magát a középkori dialek
tika még élő központjának, szakít 
az évszázados hagyományokkal, 
hogy új irányba folytassa munká
ját.

Az I. Ferenc alapította College 
de Francéban Guillaume Búdé Eu
rópa első görög tudósának hírében 
áll, amint hogy Erasmus első lati
nistájának számít. A mesterek körül 
tanulni vágyó buzgó ifjúság sereg
ük össze, mely Európa legkülönbö
zőbb tájairól jön és melynek 
soraiban uralkodó fejedelmek fiai 
is találhatók. Párizs középpontjává 
lesz a humanizmusnak, amelyből 
az ókori ismeretek egész Franciaor
szágban elterjednek^

A tudományos oktatásnak erről 
az átalakulásáról Rabelais szokása 
szerint élénk és színes képet fest 
P a n ta g ru e l jében.

A nagy Gargantua a párizsi 
egyetemen tanuló fiát levélben 
buzdítja szorgalomra. Megemléke

zik arról az időről, mikor még maga 
is tanult és így ín

»Azok az idők nem voltak 
olyan kényelmesek és kedvezőek 
az irodalomtanulásra, mint a mos
taniak és olyan oktatókban, aminő
ket te hallgatsz, nem volt bőség. 
Azon idők sötétek voltak és a gótok 
szerencsétlen és baljós emlékét vi
selték magukon, akik minden jó 
irodalmat tönkretettek. Isten jósága 
révén a tudományok ismét fényt és 
méltóságot nyertek és gyarapodá
suk oly tetemes, hogy manapság 
bizony engem aligha vennének fel 
a kis tintanyalók első osztályába, 
noha érett koromban nem oktala
nul ama század legtudósabb embe
rének hírében állék... Mostanság 
minden tudományok helyreállít
tattak s a nyelvek visszahelyeztet
tek jogaikba: a görög, amely nélkül 
mindenkinek átallania kellene ma
gát tudósnak vallani, a héber, a kal- 
deus és a latin. Rangosak és 
hibátlanok a használt nyomtatvá
nyok, melyeket az én időmben 
kezdtek készíteni isteni sugallatra, 
aminthogy viszont a lőfegyverek 
ördögi sugallat gyártmányai. A vi
lág tele van tudós emberekkel, 
nagy tudományé praeceptorokkal, 
gazdag könyvtárakkal, úgyhogy 
szerintem sem Platon, sem Cicero, 
sem Papinianus korában nem volt 
ennyi mód a tanulásra...«

Rabelais itt arról beszél, amit 
szeme előtt látott. Franciaország
ban éppúgy mint Olaszországban 
nem egy az aggkor küszöbén álló 
meglett férfit ragadt magával az if
jak lelkesedése, úgyhogy életük al
konyán nekiláttak a görög és latin 
tanulmányoknak.

FUNCK-BRENTANO:
A RENESZÁNSZ

Gargantua és 
Pantagruel

Hazatérőben Gargantua az 
ellenség által megszállt egyik 
várkastélyt dorongjával le
dönti, majd a családi hajlékba 
érkezvekifésüli haját, ahon
nan az ellenség ágyúgolyói 
gurulnak le.Atyja pompás la
komával fogadjaGargantuát.

XXXVII. FEJEZET 
M iképpen evék meg Gargan

tua salátában h a t zarándokot 
A história úgy kívánja, hogy 

elébeszélljük, mi történek hat 
zarándokkal, akik Saint Sébas- 
tienből, Nantes mellől jövének, 
és hogy éjszakára megszállja
nak, az ellenségtől féltükben el- 
rekkentik vala magukat a 
borsónak indáin, a káposzta és 
saláta között. Gargantua éppen 
megszomjazék egy kevéssé és 
megkérdező, nem találnának-é 
salátának valót, és hallván, 
hogy itt a legszebbek és legna
gyobbak vágynak az ország
ban, mivelhogy nagyok Vali
nak, valamint a szilva awagy 
diófák, maga kívánt odamenni 
és kezében elhozta, amit akart. 
Egyben elhozta a hat zarándo
kot is, akik nagy félelmükben 
sem szóllani, sem köhhenteni 
nem merőnek.

Amikor először is megmos
ta volna a kutnál, a zarándokok 
csendességgel igy szóllanak 
vala egymáshoz: — Mit akar ez 
cselekedni? Megfulladunk itt a 
saláta közt. Beszéljünk-é? Ám 
ha beszéllünk, megöl bennün
ket, mint kémeket. — Amig igy 
tanakodának, Gargantua bé
rakta őköt a salátával egy ház- 
bélni nagy tálba, amely akkora 
volt, mint a ciszterek1 hordója, 
és olajjal, ecettel meg sóval 
megette, hogy vacsora előtt fel
frissülne, és elnyelt már ötöt a 
zarándokok közül. A hatodik a 
tálban volt, elrekkentve egy sa
látalevél alatt, csak kampós 
botja állott ki. Mit is meglátván 
Grandgousier igy szollá Gar- 
gantuához:

— Úgy véllem, csigának 
szarva az; meg ne egyed.

— Miért ne? — mondá Gar
gantua. — A csiga jó ez hónap
ban.

És kihúzván a botot, azzal 
fölemelé a zarándokot is, és 
megevé jóízűen; azután ivott 
egy iszonyú korty nemes bort, 
addig is amig a vacsorát elké
szítenék.

Az illy módon felfalt zarán
dokok, ahogy tőlök tellett, ki-

vonák magukat fogainak ma
lomkövei közül, azt gondol
ván, hogy valamelly tömlec 
mélyéges fenekére vetették 
őköt, amikor pedig Gargantua 
egy huzamost ivott, azt hitték, 
megfulladnak szájában, és a 
bornak áradata majd hogy le 
nem sodorá őköt gyomrának 
mélységébe; mindazonáltal, 
ugrálván botjukkal, miként a 
Mont Saint-Michel-zarándo- 
kok a fogai tövére menekültek. 
Ámde szerencsétlenségükre 
egy közülök botjával tapogat
ván a környéket, hogy megtud
ná, biztonságban vagynak-é, 
keményen beléütött egy odvas 
fog üregébe és az alsó állkapocs 
idegét érte, erős fájdalmat 
okozván Gargantuának, ki is 
kiáltozni kezde fájdalmában. 
Hogy megkönnyülne, elhozatá 
fogpiszkálóját, és a diófa felé 
tuszkolván kipiszkálta zarán
dok uraimékat. Mert egyiket lá
bánál fogta meg, másikat vál
lánál, ezt tarisznyájánál, amazt 
erszényénél, esmét másikat de
rékszalagjánál, azt a szegény 
ördögöt pedig, aki botjával 
megüti vala, nadrágja nyílásá
nál kapta el, mindazonáltal 
nagy szerencse vala ez ennek, 
mert felszurta egy gennyes da
ganatát, amelly gyötörte, amió
ta Ancenis-ből eljövének.

így aztán a kipiszkált zarán
dokok nagyhamar eliramodtak 
a kerten által, és a fájdalom 
megcsendesedék.

Ez órában Eudemon vacso
rám hívta, mert készen vala 
minden.

— Akkor — mondá — me
gyek kipeselni szerencsétlensé
gemet.

És olly bőségesen peselt, 
hogy vizelletje elvágá a zarán
dokoknak útját és kénytelenit- 
tetének átkelni a nagy 
öntözőcsatomán. Innét a liget 
szélén haladván, nyílt utón be- 
léesének valamennyien, Four- 
nillier-t kivévén, egy farkas- 
verembe, ahonnét is a fellyül- 
mondott Fournillier-nek ü-
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gyessége szabaditá meg őköt, 
ki is elvágott minden hálót és 
kötelet. Innen kijutván, az éj
szakának hátralévő részében 
egy kunyhóban háltak meg 
Coudray közelében, ahol is 
megvigasztalá őköt istenes be
szédjével egy Vánszoigó neve
zetű társuk, megmagyarázván, 
hogy ezt a kalandot megjósolá 
Dávid királynak soltára:

— Cum exurgerent homines 
in nos, forte vivos deglutissent 
nos, amikor tört sóval megettek 
bennünket salátában; cum iras- 
ceretur furor eorum in nos, forsi- 
ta n  aqua a b so rb u isse t nos, 
amikor egy huzamost ivott; 
torren tem  p er tra n s iv it anima  
nostra, amikor átkeltünk a nagy 
öntözőcsatomán; forsitan pert- 
ransisset anima nostra aquam in- 
tolerabilem, ez vizelletjéről 
szóll, amellyel elvágta utun
kat. Benedictus D om inus, qui 
non dedit nos in captionem denti- 
bus eorum. Anim a nostra, sicut 
passer erepta est de laqueo venan- 
tiu m , amikor a verembe es
tünk; laqueus c o n tr itu s  est 
Foumillier jóvoltából, et nos li- 
berati sumus. Adjutorium  nost
rum , stb.2

1 A  citeaux-i (ciszterci) szerze
teseknek volt egy óriási úrtartal
mú boroshordójuk.

2 A  zsoltár-részletek értelme: 
"Amidőn az emberek fölkeltek el
lenünk, talán elevenen elnyeltek 
volna bennünket... Lelkünk átgá
zolt az örvényen... Talán átgázolt 
volna lelkünk az elviselhetetlen ví
zen... Amidón dühük föllobbant 
ellenünk, talán elnyelt volna a víz  
bennünket... Á ldott legyen az Úr, 
aki nem engedte, hogy foguk mar
taléka legyünk. Lelkünk, akár a ve
réb, k is z a b a d u lt  a va d á szo k  
csapdájából... A  hurok elszakadt... 
és m i kiszabadultunk. Segedel
m ünk, s tb ."

BENEDEK MARCELL
fordítása

Hatvan évvel ezelőtt
T a v a s z y  S á n d o r  (1888-1951) — Böhm Károly legkimagaslóbb tanítványai 
közül a legerdélyibb— az E r d é ly i  H e l ik o n  1934. novemberi számában írta:
Európa ma a hanyatlás útján van.... Sok

féle tünete van ennek a tényállásnak és az 
ennek megfelelő állapotnak. Tünete minde
nekelőtt az a szellemi zűrzavar, amely az eu
rópai kulturális élet minden terén 
megdöbbentő mértékben uralkodik. [...] az 
anyagi-gazdasági-technikai tényezők ural
kodnak a szellemi-etikai tényezők fölött, 
annyira, hogy ez utóbbiak elveszítették önál
lóságukat azokkal szemben. Ma már fölös
leges dolog a történelmi materializmussal 
vitatkozni. Ma ténylegesen a történelmi ma
terializmus oldalán van az igazság, bár ez a 
ténylegesség még nem jelent érvényességet. 
Ez a ténylegesség egy kétségbeejtő jövendőt 
jelent.... [...] a politika elnyelte, azaz érvény
telenítette az etikát.

... A természeti élet mechanikus folyama
tai és oiganikus tevékenységei a szükségkép- 
peniség vaskényszerűségű törvényei alatt 
állanak, a szellemi élet öntudatos tevékenysé
gei és alkotásai a szellem szabadságának lég
körében érvényesülnek az értékeszmék 
parancsoló "kelT'-jének vezérlete alatt.

... minden emberi társadalomnak van "fi
zikája" is, nemcsak "etikája". Ebből a politikai 
belátásból azonban semmiképpen sem követ
kezik sem elméletileg, sem gyakorlatilag az 
etikai következménynek a politikából való ki- 
semmizése és egyáltalában nem következik 
az etikának a politikára való építése....

A romániai Magyar Pen-Club megbízásá
ból megjelent Caragiale I.L.: A z  elveszett levél, 
Goga Octavian Manóié mester, Eftimiu Victor 
Prometheus, Minulescu Ion: A szerelmes pró
bababa és Sadoveanu Ion Marin: A métely cí
mű műve. Mind az ötöt Kádár Imre fordította 
magyarra szépen, ékesen, folyékonyan. [...] 
Ezeknek a műveknek a jelentősége nyújt biz
tos kapcsolópontot a fenti általános elvi meg
állapítások alkalmazásához. A románság és a 
magyarság viszonyának a tisztázásánál azok 
a szempontok és intenciók kell vezessenek, 
amelyek etikai szempontjaimmal való azo
nosságukban a fenti művek kiadásában érvé
nyesültek. [...] Ezekben a szempontokban a 
magyarság részéről az aktív etikai naciona- 
lizumus jutott szóhoz és ez tett kezdeménye
ző lépést. [...] Ha kritikai szemmel, józanul és 
valósan vizsgáljuk meg a románság és a ma
gyarság nacionalizmusát, úgy azt kell megál
lapítanunk, hogy mind a kettőnek a nemzeti 
élete általában még mindig csak a lelkesedés 
fokán áll és — hangsúlyozzuk: általában — 
még nem jutott el az etikai aktivitás fokára. 
[...] Mind a magyarságé mind a románság a 
saját nemzeti kultúrakincsét úgy tekinti és 
úgy hásználja, mint a nemzeti lelkesedés anya
gát, tehát mint eszközöket a puszta politikum 
szolgálatában. ...

Ezeknek a kritikai meggondolásoknak 
alapján tegyünk tehát különbséget az érzelmi 
természetű pszichológiai nacionalizmus és az 
etikai természetű aktív nacionalizmus között. ...

Az érzelmek ébresztéséhez nem szükség
képpen kell az igaz, vagy a jó, vagy a szép

értékeszméje. ... Szuggesztív erejű egyénisé
gek és körülmények puszta termé
szetességükkel, indulatos vagy szenvedélyes 
hangjukkal, frazeológiájukkal felébreszthetik 
ezt az érzelmi természetű pszichológiai naci
onalizmust és befoghatják egészen alantas 
minőségű érdekek szolgálatába. [...] az etikai 
nacionalizmus aktivitása nem kifelé irányuló, 
nem kifelé hódító, hanem befelé irányuló, és 
hódítása nem hatalmaskodást jelent. Aktivi
tása tehát nem más népek letiprásában vagy 
elnemzetietlenítésében vagy éppen a kiirtásá
ban áll. Ez a barbár politikai nacionalizmus 
már nem "aktív", hanem háborús nacionaliz
mus. Ez a nacionalizmus, amelyet a gyűlölet 
fűt, akárhogy szépítjük a dolgot, nem egyéb, 
mint a kannibalizmus modem európai for
mája. Az etikai értelemben vett aktivitás azt 
jelenti, hogy valamely népközösség vagy 
nemzettest tagjaiban él a derült készség, a 
cselekvő akarat: tettleg elsajátítani, személyes 
birtokállománnyá tenni a saját nemzetem és 
más nemzetek kulturális kincsét.

... Ne áltassuk magunkat, hanem józanul 
és bűnbánólag ismerjük el, hogy saját nemzeti 
kultúránk csak caput mortuum reánk nézve, 
de nem személyes tulajdonunk.

[...] a románságnak meg kell teremtenie a 
magyarság részére azt a szellemi szituációt, 
amelyben a románság a magyarság között 
tud nem politikai és nem etnikai, hanem tar
tós etikai-kulturális hódítást végezni.... A  ro
m á n  n y e lv  és k u ltú r a  nem  k ie rő sza ko lt  
nyelvvizsgákat, hanem megértő szeretetet és meg
becsülő tiszteletet érdemel, aki ezt nem tudja vagy 
nem akarja belátni, az nem ismeri a szellemi-kul
turális értékek és javak nemes természetét. ...

Minden napnak az eseményei figyelmeztet
nek arra, hogy.... minden népnek a népek nagy 
összefüggésében kell néznie saját sorsát, és ab
ban kell, hogy megalapozza a jövendőjét....

(Közzéteszi H. J.)
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: ,q. m
jármát megunva olajra lép F ekete  V ince  ^

VIDA GÁBOR
M E S E  A Z  E M B E R S Z A B Á S Ú  PÁ L C IK Á R Ó L *

A próza nagy ambíciója az ember, a teljes 
ember megragadása, az emberi teljesség el- 
beszélhetővé tétele. Arról, hogy mi lehetne 
az emberi teljesség, vagy a teljes ember, pár 
sorban reménytelen feladat mérvadót írni. 
Azt viszont minden kisdiák tudja, hogy pár 
vonalból olyan emberfigurát lehet rajzolni, 
ami helyzetek végtelen sorához adaptálható, 
és mindig ugyanazt a homo sapienst jelenti, 
akiről rengeteget tudunk, a legfontosabbat 
mégsem tudjuk, nevezetesen azt, hogy ő ki
csoda. Abban már sokan megegyezték, hogy 
csoda, de a ff elől, hogy Ki, nem elég meg
egyezni, azt meg kell alkotni, a bátrabbnak 
pedig meg kell teremtenie Az is közhely, 
hogy áz ember végtelenül bonyolult, össze
tett lény, tulajdonképpen megfoghatatlan, de 
sokszor tettenérhető. E tettenérések sorozata 
egy nagyon hosszú történet (nevezik a re
génynek is), ami egyrészt az ember kimeríthe
tetlen adaptációs képességéről, másrészt a 
sorozatos átváltozásokban megőrzött azo
nosságról szól. A mindig újrarajzolható, akár 
egyetlen vonalból is újraalkotható ember az, 
akit Láng Zsolt Pálcikaembernek hív. Ez nem 
egy ábra, nem szimbólum. Entitás. Ha papír
ra rajzolom, akkor csak vonalakból áll, ha 
leveszem a papírról, pálcikákból; így már 
térbeli kiterjedése van. Gyanítható, hogy a 
Pálcikaember csak második lépésben kerül a 
papírra, valami redukció folytán rávetül, de 
nem ott születik, nem ott él. Már csak azért 
sem, mert nem valaminek (vagy ami rosz- 
szabb), valakinek á redukciója, hanem auto
nóm, szuverén lény, öntörvényű világa van, 
ami már korántsem csak pálcikákból, vona
lakból áll. A Pálcikaember egy név, és akinek 
neve van, attól csak rosszindulattal lehet el
vitatni a létezést. Arról csak kitalálója, meg
alkotója tehet, hogy a név állandóan saját 
létezésének egyszerűségére, áttetszőségére 
utal vissza. Ez a pár vonallal jelezhető egy
szerűség hordozza a misztériumot, a tovább 
nem egyszerűsíthetőt, erre épül a bonyolult, 
a szövevényes, az összetett, ez a reflektálat
lan, spontán önazonosság, a mindig változó
ban a mindig ugyanaz.

Lévén, hogy Pálcikaember nagyon egy
szerű lény, világa is ehhez mért. Létét, életét 
a nevek magától értetődősége hatja át. A dol
gok a megnevezésük által vannak, és vannak 
itt. Az események a naiv elbeszélés szintjén 

-mennek végbe, a konvencionális világ nem 
szegi útjukat, mint ahogy az elbeszélés nyel
ve is eltekint a nyelvi korlátoktól. Mindvégig 
belül marad rajtuk, olyannyira, hogy korlát
szerűségük fel sem tűnik, az elbeszélőt nem 
tudják provokálni. A Pálcikaember szaba
don átjárható nyelvi mezőben él, magát a 
mondás, a mesélés által tételezi. Az átjárha
tóság abból fakad, hogy mindent el lehet 
hanyagolni, ami a mesélés tényén kívül va
lamilyen empirikus dologhoz kötné ezt a vi
lágot. Létezését nem kell igazolni, különben

nem is lehet. Ragics, Dokikám, Aszparágusz, 
Lizaveta és Ninocska mind ilyen egyszerű 
lények. A mesélő velük nem valamit nevez 
meg, hanem útjára bocsát egy-egy nevet, ami 
más szavakkal összekapcsolódva befut egy 
ívet, átkel egy történeten, intrikát, csattanót 
nem igényel, mert csak arra hivatott, hogy a 
neveket hordozza, összekapcsolja és szétvá
lassza, tehát mozgásba hozza a világot, amit 
Szerző úgy nevezett meg a kezdet kezdetén, 
hogy élet: A Pálcikaember élete. Mert a Pál
cikaember valamennyi barátjával együtt az
zal foglalkozik, hogy él, ezen csak nagyon 
ritkán gondolkozik, legfennebb el-elgondol- 
kozik valamin, és megint él tovább, mert 
szerencséje van, most éppen lehet.

A Pálcikaember leginkább Micimackóval 
tart irodalmi rokonságot. Csakhogy amíg 
Micimackó egyszer s mindenkorra jellem
zett, végérvényes figura, addig a Pálcikaem
ber nem. Csak a neve ugyanaz mindig, 
különben annyi van belőle, ahány történet, 
pontosan negyvenkilenc. Minden törté
netben újrakezdődik az élete, ugyanaz az 
élet, a maga apró örömeivel, bosszúságaival, 
jelentős vagy jelentéktelen, céltudatot nélkü
löző gesztusaival. Végül is a Pálcikaember 
nem akar semmit, vagyis sokmindent akar, 
de nem egy nagyvalamit, és minden törté
netben mást. Csapong, mint akit nem kerget 
az idő. Pedig idő van, erről a Mese című 
történet győzhet meg leginkább. "Sosem tud
hatjuk, valójában kik vagyunk, vonta le a 
tanulságot a Pálcikaember. És aminek lennie 
kell, az is olyan bizonytalan. "Aminek lennie 
kell - ha lehetséges filozófiai olvasata ennek 
a könyvnek, bizonyára ez lenne a kulcsmon
dat. Abiztos világ megannyi ponton érintke
zik egy másikkal, egy titokzatossal, 
ismeretlennel, ami a nyugodt egyhangúsá
got mindig felkavarja. Sosem fogjuk meg-

BABICS IMRE 
FÁJDALOM
(a Ködkeselyűk c. drámából)
Fájdalom tér át a téren, 
én veled tartok, fájdalom; 
pörgők fenn, értelmes érem, 
repedt'gégém és májbajom 
végtelenbe nyúl fehéren, 
s ha visszaérek, pár majom 
kiontja majd lassú vérem, 
görgeti árvalányhajon, 
piramison, döglött cséren...
Csak teremtójük dicsérem, 
és veled tartók, fájdalom.

BETEGSÉG
(a Jéghegyben szárnyalunk c drámából)
Éjfélre megtelik édes vérrel a szám, 
s belső arcom akkor kiloccsan az úrbe; 
felvillan lényem a fényes Tejút-kaszán: 
lám-lám, az önmagát jól kiöntött ürge.
Mindenki tudja, hogy roppant nagy mamlasz ám: 
a tér vackából a szabadba evezne, 
hagyva ínysorvadást, ózonlyukat, tébolyt, 
de csöpp szellemmancsa iszonyatos eszme. 
Sohasem borul rá az igazi égbolt.

tudni, hogy a Pálcikaember miért akar világgá 
menni, miért szomorú, miért örül éppen an
nak, aminek, miért épp ilyen az a világ és 
miért nem más. De azt hiszem, a filozófiai 
olvasattól jobb eltekinteni, mert sosem fogjuk 
megtudni; "milyen lehet a bennünk rejtőző 
másik, aki álmainkat hagyja maga után". Ez 
persze csak ajánlat, sem a Pálcikaember, sem 
Láng Zsolt nem akarja szándékukról lebeszél
ni azokat, akik a létezés titkait kutatják, mert 
"nehéz olyan mondatot találni, ami visszaállít 
mindent" (Ódi). Végül is a titok ott van a 
mondatban, minden mondatban. De hol van, 
és mi a mondat titka? Mert nem tudok erre 
válaszolni, idézem a kérdés párját: "Hogyan 
etethetők a léggömbbe zárt halak?” Életbevá
gó kérdés mind a kettő.

A Pálcikaember történetei mind egy-egy 
játékhelyzetet elevenítenek meg. Ezek nem 
előre kitervelt, megalkotott, lekerekített játé
kok, hanem a dolgok, a szavak természetében 
adott lehetőségek. A Pálcikaember és barátai 
kimondatlan életfilozófiája az, hogy ezekben 
a játékhelyzetekben élnek, mindent a maguk 
javára fordítanak, minden a tulajdon létezé
sük tartozéka, átitatódik azzal a feltételnélkü
liséggel, ami talán a mondat egyik titka is. A z  
élet mégsem játék, és ha nem az, akkor megint 
baj van, mert nem tudjuk, hogy mi. Mentség, 
hogy nem is fontos. A Pálcikaember és barátai 
élnek és játszanak, játszanak, mert élnek és 
fordítva.

Ki hát a Pálcikaember? Egy néha jól, néha 
kevésbé sikerült gyermekrajz: olyan kedves, 
olyan mulatságos, olyan szomorú, olyan érzé
keny, olyan komoly. A Pálcikaember az, akit 
magam helyett lerajzolnék, akivel elcserélném 
a toliamat, a fél kesztyűmet, az egyik cipőfű
zőmet. A Pálcikaembernek megengedném, 
hogy lerajzoljon pár vagy éppen egyetlen vo
nallal. Biztosan megengedné, hogy lemásszak 
a papírról és világgá menjek, hogy magam 
után hagyjam az álmait. Valakinek.

Láng Zsolt: A Pálcikaember élete. Polis- 
Kriterion. 1994.
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SEM-interjú
Ki vagy te,
Demeny Péter?

— Kolozsvári diák, aki magyar-román sza
kod és ötödéves. Aki írni szeretne elsősorban, jó 
verseket, jó prózát, okos esszéket, sikeres drá
mákat.

— Kolozsvári vagy, érettségi után rögtön beke- 
rültéla Bölcsészkarra. Voltak-e elvárásaid, és ha igen, 
ezekből mennyi vált valóra?

— Szerettem volna, ha több szabadságban 
van részem, hiszen a suliban az volt a legször- 
nyebb, hogy mindenből kellett hajtani. Ehelyett 
"bilincsek csörögtek", és teljes káosz omlott re- 
ám. A jó tanároktól — kevesen voltak — igye
keztem megtanulni mindent, amit csak lehetett.

— Hogyan "viselted" a bilincseket? Ötöd
évesként fel-felriadsz-e még álmodból bilincscsörgés
re? A z évek folyamán mennyire alakult ez a helyzet?

— "Felnőtt" lettem, vagyis szkeptikusabb s 
talán bölcsebb is. Rengeteget olvastam, rengete
get írtam, barátokat szereztem. Ami az intézmé
nyes kereteket illeti: az órarend lazább lett, az 
államvizsgarendszer keményebb, sok új tanár 
jött, akiknek nagy részét azonban nem ismerem.

— Verset, prózát, tanulmányokat (recenziókat) 
írsz, ezen kívül "műkedvelőként" színjátszói, vers
mondással is foglalkozol. Utezik-e egy fontossági 
sorrend közöttük?

— Valamikor mindent egyszerre csináltam, 
egyidőben három helyen vártak. Gondoltam, 
színész leszek, közben pedig író is. Ma már 
sokszor töprengek el azon, hogy — legalábbis 
az én alkatommal —, jobb, ha egy művészetet 
gyakoriok, de azt teljes lényemmel. Zseniális 
focista csak'dilettáns kosárlabdázó lehet. Ma 
már inkább az irodalomra áldozom az időmet.

— Ennek már egyes "gyümölcsei" be is értek. 
Alig pár éve jelentkeztél írásaiddal a hazai lapokban, 
és körülbelül egy. éve rendszeresen jelen vagy a Utó, 
a Helikon, a Serény Múmia, Korunk oldalain. Az 
1993-as esztendőre pedig megkaptad a Utó vers-dí
ját is. Már "befutottként" bizonyára még emlékszel 
az írásaival szerkesztőségeknél kopogtató Demény 
Péter fogadtatására, meg arra, hogy milyen gondjaid 
voltak (vannak) írásaid elhelyezésével?

— 1991-ben beállítottam a Helikonhoz, s 
rettenetesen megijedtem, mikor Lászlóffy Ala
dár verseimet IC Jakab Antalnak adta át. Aki 
viszont meghazudtolta hírnevét, és azonnal kö
zölte az "opuszokat". Legjobb barátom azt 
mondta rájuk: "Ezek nem versek." 1992 végén 
találkozóra mentem: a Látó szerkesztői jöttek el 
egyetemünkre, szégyenkezve adtam oda egy 
verset Kovács András Ferencnek, aki az 1994/1- 
es számban közölte le. Erre a szonettre már 
legjobb barátom sem tudott mást mondani, 
mint hogy "vannak benne jó részek". Késő este 
hívott föl, öcsém felháborodottan kiabált az 
ágyból. De emlékszem arra is, hogyan topog
tam negyedóráig a Korunk ajtaja előtt, amíg 
Király Andris elő nem került valahonnan, s be 
nem vitt a szobák egyikébe. Úgy éreztem ma
gam, mint a kiscsoportos.

Most már bármit adhatok, talán mindent 
leközölnek. Ez egyrészt jó, mert bizalommal tölt 
el és kötelez, másrészt rossz, mert félek, elveszí
tem az ellenőrzőképességemet. Bár sokat emle
getett legjobb barátom igyekszik fönntartani ezt 
a mércét...

— Verseid gyakori szereplői az Isten, az áldozat, 
ugyanakkor valamiféle kielégítetlen szerelem (szere- 
tet)vágy, (Istenvágy?) is megnyilvánul bennük a 
személyes költészet hangján. Hol van itt Demény 
Péter?

— Talán nem túlzás azt mondanom, hogy 
minden jelenvalóban benne vagyok, és minden

hiányban ugyanakkor. Nem kizárt, hogy min
den igazi költő valaminek a fájó hiányát próbál
ja megénekelni. Elnézést, ha beképzeltnek 
tűnök. Demény Péter mindenütt ott van, mind
egyik versében, írásában, és mindenütt ott sze
retne lenni. Gondolom, van, akinek Istent jelent, 
van, akinek áldozatot. És biztos van olyan is, 
akinek semmit..

— És ez íg y  term észe tes . G o n d o lo m , N ek ed  is 
v a n n a k  o lyan  kedves író id -k ö ltő id , ese tleg  M e s te re id , 
akikkel sz íveseb b en  " társa logsz" .

— Mestereimnek két csoportját különbözte
tem meg. Az elsőbe József Attila, Szilágyi Do
mokos, Nagy László, Pilinszky János tartozik; 
az idegenek közül Jeszenyin, Lorca, Apollinai
re. Ezeknek a lírája leránt valahová, ahonnan 
nincs menekvés. A másik csoport tagjai Babits, 
Kosztolányi, Székely János. Ok magatartásuk
kal modell-értékűek. Nem politizálnak, és min
den műfajban remekelnek. Viszonyom 
hozzájuk nagyon bensőséges, olykor szeretnék 
irodalmi kört rendezni, ahol elbeszélgethetnék 
valamelyikkel.

— H a  József A t t i lá v a l ,  Jeszen y in n e l, S z ilá g y i  
D om okossa l v a g y  S zék e ly  Já n o ssa l— sa jn os — nem  
is  b e szé lg e th e tsz  m ár, a h aza i és m a g ya ro rszá g i iro 
d a lm i é le t m en to ra i ren de lkezésedre  á lln ak.

— Erdélyben "mentoraim" között nyilván 
első hely illeti meg a Látó szerkesztőgárdáját, 
főleg Láng Zsoltot, akitől nagyon sokat kap
tam . A magyarországi irodalmi élet azt sem 
tudja, ki vagyok. Létezik valamiféle irtózás az 
itteni tehetségektől — és ezt nem csak saját 
tapasztalataimból kiindulva mondom. Olyan 
írásokat küldenek vissza az elutasítás megin- 
doklása nélkül, amelyek bízvást megállnák a 
helyüket odaát is. De miért odaát is? Nem min
denben példaértékű az ottani helyzet. Ha vala
milyen fontosabb helyre kerülök, bizonyára 
közölnek túl is.

— Jövőben v ég ze l. M i  k ö vetk ez ik ?  M ik  a te r v e 
id?

— "Terveim"? Lapszerkesztő szeretnék len
ni leginkább, de lehet, hogy ez "nem jön be". A 
tanári pályától sem irtózom. Nem tudom...

— És v é g e ze tü l  e g y  M ú m iá s  fe lada t: fe je zd  be 
kérlek  a k ö ve tk ező  m o n d a to t: " D em én y  P é te r  e g y . . ."

— Vince, lassan-lassan önazonossági prob
lémák elé állítasz. Demény Péter egy fiatal
ember, aki talán tehetséges. Aki szeretné, hogy 
Ottlikkal és József Attilával karöltve visszatér
jen majdan e világba. Ottlik elolvasná Demény 
Péter prózáját, József Attila Demény Péter ver
seit. A szerző addig kísérteiként bolyongana a 
Helikon és a Látó szerkesztőségében. Aztán 
visszamennének.

*Meg kell említenem Horváth Andort is, aki 
fordításaimban volt nagy segítségemre, renge
teget tanulok tőle a mai napig.

Kérdezett FEKETE VINCE

DEMÉNY PÉTER
JÓZSEF ATTILA-APOKRIF 

Kányádi Andrisnak

Tetszik, hogy áldozat vagyok?
Talán mégsem megy olyan könnyen. 
Nem tudtam, hogy rám hallgatok, 
Mikor magammal összejöttem.

"Olyan vagy, mint egy idegen.
Ne légy kínjaim kalodája."
Szavaim s minden zsigerem 
Ráökrendezném a világra.

Megettem minden szemetet,
S nem üvöltött Isten — ki látja?
S még a toliam is vért csepeg, 
Mintha szenvedést menstruálna.
Nem tudom azt a szót, hogy "volt 
Csak egy igét ismerek: "volna".
És minden leány becsapott,
Mintha egy őrültbe karolna.

Mindegy, már úgyis befellegzett, 
Fölették gyümölcseim a férgek. 
Tigris álmára csapott ketrec,
Én mindent önmagamhoz mérek.

R Ó L A M  I .
Minden esőcsepp tükrözi arcomat,
És elsusogja nevemet a nád.
Minden állomásba széthord a vonat,
És fényudvart sugárzónak a fák.
Részegen kóborló garabonciás,
Eltorzult arcú áldozat vagyok.
Ezúton tudatom, ha követne más:
Nincsen, akiért fáradoznotok.

R Ó L A M  I I I .
Kukoricacső vagyok a mezőn,
Vaddisznó vagyok, ropogtatom a kukoricát, 
Golyó vagyok, belőnek a vaddisznó szívébe, 
S lezuhanok a tarlóra.

Fa vagyok, ablakkeret a falban,
Ablak vagyok a keretben,
Kavics vagyok, belőnek az üvegbe,
S lezuhanok a betonúira.

íj vagyok, megfeszülök,
Nyílvessző vagyok, felfele lőnek ki, 
Megsebzem az ég anyajegyét, a Napot,
És rázuhanok a világra,
M int elvágódó emberi test a hangyabolyra.

B O R D A L
Ez a vers, kérem most ebből inni,
Mély kortyokban, lehunyván szemüket; 
Lehet nyugodtan ócsárolni, szidni,
Aki adja, az vak és süket;

Csak csendben, türelemmel, kérem, 
Ebből mindegyik pohárba jut,
Hely is van, hogy mindenki elférjen — 
Vigyázzon, még kiveri a hamut!

Aki tölti, csak felszolgáló,
Nem "fényekhálója", "lelkekőre",
Sem tudós alkimista, Önök felett álló — 
Bocsássanak meg hát, hogyha lőre.
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HELIKON

FEKETE VINCE

NEURÓZSÁK1
Krízis%

Miszlikbe vágom, az szent. De ez hülye
ség. Nem gondoltam komolyan. Csak vala
hogy el kell kezdeni. Valahogy bele kell 
vágjak. S itt már rögtön ki is lóg a lóláb. Kiláb 
a lólóg. Amennyi borsot tört az orrom alá, 
megérdemelné. Hogy miszlikbe. Vagy leg
alábbis négybe, s kiakasztani a Monostori út 
elejére, a Fellegvárra menő útra, reá, a har
madik részét kidpelni a Lakóca tetejére, a 
meteorológiai állomás hűvös falaira. A ne
gyediknek pedig... pedig ez sem érdemelne 
különb sorsot: megadni a végtisztességet. 
Mert azóta vagyok üyen, azóta nem találom 
a helyemet s itt döglődöm ebben a lyukban, 
ahová természetes fény csak akkor jut, ami
kor esténként, néha, kitárom a spalettákat.

Pedig micsoda bomba, Ur-is-ten!
Most is futkos a hátamon a borzongás, 

amikor rágondolok. Ilyenkor, hogy némi
képp megkönnyebbüljek, veszek egy darab 
újságpapírt, magam elé idézem finom alak
ját, pamut-fenekét, s arccal a saroknak, a sö
tétnek fordulva könnyítek magamon. De 
mostanában ez sem megy zavartalanul, mert 
a sok "megidézéstől" már nem akarnak sze
mem elé ugrani vonásai, homorító csípeje... 
Hosszú órákig állok balkezemben a letépett 
újságsarokkal, jobbomban — egyre remény
telenebből — a szerszámommal.

Arra gondoltam, hogy ha már úgysem 
sikerül visszaemlékeznem arcára, vonásaira, 
s hogy ne kelljen minduntalan a sarokban 
állnom és várakoznom: el fogom képzelni 
szarás közben. Olvastam valahol, hogyha 
valakiből ki szeretnénk ábrándulni, próbál
juk meg a lehető legkényelmetlenebb helyze- 
tekben elképzelni. Például amint 
gyámoltalanul és kiszolgáltatottan görbíti 
máskor oly kecsesen homorító hátát, s gör
csösen nyom és nyög és igyekszik magából 
kipréselni az apró, koppanó, kemény hur- 
kácskákat. Mondják, hogy a női obulusokat 
leginkább arról ismerhetjük fel, hogy jóval 
vastagabbak és tekintélyesebbek az ellenke
ző neműekéinél. De ez csak úgy jutott eszem
be, most, menet közben, mialatt próbál
gatom valamiképp, nagy sóhajtozások és 
nyögések közepette görcsös, vörösbe rondu- 
ló pofáját magam elé varázsolni. De nem 
megy, mert igazából ilyesféle helyzetben őt 
sohasem láttam, mégcsak véletlenül sem 
nyitottam rá, mikor ő mosakodott vagy mit 
csinált. Hányni sem láttam soha, sem hará- 
kolni, sőt, szellentéseit is nagyon diszkréten 
kellett elintéznie, mert effélékben sem volt 
része sem a fülemnek, sem az orromnak.

Miszlikbe kellene vágjam, vagy legalább 
négybe, s kifüggesszem a város különböző 
pontjaira. De ezt már mondtam, azt hiszem. 
Csak nem árt ismételni, hátha attól meg
nyugszom kicsit, s legalább beléalszom ebbe 
az erőlködésbe.

Különben szarnék reá, de nem hagy 
nyugton, állandóan az eszemben van. Nem 
hagy nyugodni. Ha csak felejteni tudnám. 
Már a tükröt is összetörtem, ha őt nem látha
tom, akkor magamat se. Ezt gondoltam, s 
földhöz ütöttem. A nagy csörömpölésre vagy 
mire feljött a szomszéd. Csengetett legalább 
egy félóráig, s dörömbölt. Tudom, hogy bent

vagy, ordította, mi a faszt csinálsz egész nap, 
már egy hete ki se dugod az orrodat, ha 
biztos lennék, hogy megdöglöttél, beverném 
az ajtódat, de hallom, hogy mocorogsz, a 
franc enné meg a mocskos pofádat, kurva 
jöttmentje, tudod jól, hol lenne a helyed!

Alig akart elmenni, már azt hittem, hogy 
kilépek, s elküldöm a picsába. De a szom
széd hatalmas, kemény ember, birkanyakú, 
kopasz s képes lenne engem miszlibe apríta
ni. Én kellene ugyan miszlibe vágjam, öt is. 
De én kicsi vagyok, alacsony, s mi tagadás, 
semmi kedvem vadbarmokkal kikezdeni. 
Van nekem így is elég bajom.

Most ez a büdös kurva.
Különben az az igazság, arra sem lennék 

képes, hogy egy igazi atyait lezavarjak neki, 
hogy legalább érezze, egyáltalán nincs ked
vem viccelni, s nem vagyok én egy kis senki, 
akivel csak úgy lehet bármit. Ha akkor leke
nek, nekem ne mondja senki, hogy az nem 
hatott volna. Legfeljebb itthagy, mint ahogy 
tette anélkül is.

Ha most jönne viszont...
Hármat szokott csengetni mindig, két rö

vid, egy hosszú... S ezt nem tudja senki. 
Mindezt háromszor teszi, nehogy valaki 
mégis "rátévesszen”. Most bizisten ellátnám 
a baját. Azt is tudja, hogy mit okozott nekem. 
Tisztában van vele, hogy hogyan állok az 
egészségemmel. Ezt is tudja... S hogy már két 
hete a bolondokházában kellene lennem. Le
het, ezért nem dugta ide az orrát már mind
járt tíz napja. Ez pontos, jegyeztem egy 
ácsceruzával a falra. Idegességemben ennyi 
idő alatt telefirkáltam a falakat, elküldtem őt 
mindenhová, lerajzoltam, milyen lesz négy
be vágva, külön a négy falra "tűztem" ki 
egy-egy feldarabolt részét. Tiszta bolondok
háza, le sem jön. Próbáltam kaparni, de a 
nyoma csak ott maradt, s így a ceruza helyén 
vastagon villog ki a sárga alól a valamikori 
zöld. Nem tudom, hogy meddig bírom ezt 
így, azt sem, hogy hogyan lesz tovább. Nem 
is bolondokháza, azt tudom, hanem ideg- 
gyógyászat. Nem is ártana egy kicsit helyre
jönni. De ott világos van. Még így sem menne 
az idézgetés, s oda pedig — megmondta —: 
ő be nem teszi a lábát, a hülyék közé. De 
akkor mit akart velem, miért bolondított? 
Azt hitte, teszem a hülyét, amikor említet
tem, hogy érzém, hogy jön a krízisem? Csak 
akkor ijedt meg azt mondta, nem is, ordítot
ta, amikor elkékült a szám és a szemeimet 
elkezdtem forgatni, eszelősen, még így 
mondta. A nyáladat is túrtad, tette hozzá. De 
ez nem igaz, mert ilyet én sohasem csinál
tam. Ezt csak ő találta ki, ő, aki erőlködés 
nélkül is, biztosan meg tudna utálni engem. 
Azt hittem, be is szarsz a bugyigódba, mond
ta, s milyen kínos volt, milyen megalázó. 
Szaros—még odabiggyesztette az ajtóból. A 
padlóváza apró darabokra törött, ahogy for
dulásból odavágtam, hallottam sikítozását, s 
hallhatta a fél lépcsőház: a saját mocskodba 
fogsz belefulladni, ezt kiáltotta, s fuccs a két 
hónapnak, fuccs a pamut-fenekének, a kihí
vóan homorító derekának, fuccs mindennek, 
ami ő volt, ami csak a kettőnké volt, minden
nek, amit együtt kitaláltunk, elterveztünk...

S ezen már Éva Braun sem segít, akit 
különben nemrég álmodtam meg s akinek 
épp most kell a lépcsőfeljáróban lennie, most 
lépked lassúdadon felfelé, ringatja pamutfe
nekét, homorító derekát, csípejét, most áll 
meg az ajtóm előtt, most emeli fel finom, 
hosszú ujjait a csengő gombjáig...

Rövid, rövid, hosszúúúúúúúú...

ARNERUSTE 
K E L E B I A  —  S Z A B A D K A
A puszta,
ez az alföldi táj,
ahol az égalja s a földgolyó
hajlású szab csupán határt a szemnek,
tágítható;
de ahol méneseknek 
kellene rajt vadul vágtáznia 
az itatok s az árnyas 
fakoronák között, a névtelen 
és gazdátlan delelóhelyek között 
szila; csikósoktól terelve; 
hol szarvasmarhák kellene kóboroljanak 
szabadon a végtelen legelőkön

Az oszlopok, amiket látsz,
nem víztornyok azonban,
hanem őrtornyok;
mert keresztül e nedvdús füveknek
s napraforgóföldeknek
hullámzó tengerén át
határt húztak,
lövészárkók, bunkerek és tankcsapdák 
acélfalát és szögesdrótok 
áthatolhatatlan rétegeit.
A  túloldali népek 
másmódon, másképpen 
szocialisták;
alszanak, szeretkeznek bár ugyanúgy 
s ugyanoly ételt esznek, szántják ők is 
a közös földet s nevelik 
gyermekeiket; nyelvtanuk 
is ugyanaz, 
de talán kissé
más szavakkal, másképpen 
nevezik néven 
ünnepeiket

K O M Á R O M
A reggeli köd rétegesen oszlik 
az alacsony dunai táj fölött.
Foltokban ereszti át a napot 
s a fény csillogón tükröződik leissza 
a magasra nőtt mocsári füvek, 
napraforgók s facsoportok között.

Indokolatlanul sokáig várunk, 
amíg a határsáv kidörzsöli 
szeméből álmát; vizet vételezünk 
és üzemanyagot, mozdonyt cserélünk, 
szembe jövő vonatra várunk, féket 
s keréktengelyt szemléz az ellenőr.
Az emelkedő nap felmelegíti 
a fülkét. Kinyitom az ablakot 
s egy kis elvtársi szagot bebocsátók, 
gépolajét és szénfüstét s emlékét 
kedves hasonlóknak az ötvenes 
évekből a gjöviki vasúton.

Hosszan szemmeltartok egy régi, korhadt 
talpfát a szomszédos vágányon; 
lenyomódik s felugrik újra, amikor 
kerék halad fölötte át és vastag 
szénfelhőport böffent a levegőbe.

— s az állomásfőnök életerős, 
alacsony, bamapöttyös, fekete 
tyúkjait is szemmel tartom, melyek 
csöppet se zavartatva magukat 
szemezgetnek az álló 
vonatkocsisor mentén.
S rajt tartom 
szemem kicsit
az állomásfőnök lánykáján is, aki 
olykor-olykor megjelenik 
s hívogatja be őket.

SULYOK VINCE fordításai
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szerkeszti: K. JAKAB ANTALszö v eg g y ű jtem én y

EURIPIDÉSZ
Euripidész (Szalamisz, Kr. e. kb. 480. —Make- 

dórtia, Kr. e 406.) görög drámaíró; halála után a 
"tragikus triász" legnépszerűbb tagja; a formát 
minden szinten lazítja, a cselekményt dúsítja, a 
lélekelemzést — különösen szívének oly kedves 
nőalakjai esetében — páratlan tökélyre emeli; tra
gédiáiban egyén és társadalom, ember és világ 
összeütközése döbbenetes komorsággal tárul 
elénk; a hagyományos erkölcsi rend hazug, a bol
dogság elérhetetlen; az emberek védtelen áldozatai 
a kegyetlen és kiszámíthatatlan isteneknek, a sors
nak, a véletlennek, de elsősorban tulajdon szenve
délyeiknek. Gúnyolódó komédiaírók piaci 
árusoknak mondták szüleit, valójában az attikai 
birtokosok rétegéhez tartoztak, apjának Szalamisz 
szigetén volt gazdasága, s itt élt a költő is. Pályájá
ról kevés az adatunk. Azon kívül, hogy egy vidéki 
Zeusz-szentély papi tisztét töltötte be, s egy ízben 
Szürakuszaiban járt egy követséggel, közéleti tevé
kenységet nem folytatott, idejét tanulmányainak és 
az alkotásnak szentelte. 408 után ismeretlen okból 
eltávozott szülőföldjéről, és a makedón királyi ud
varban halt meg. A nagyhatalmi mámorban tobzó
dó athéniak méltatlanul bántak a visszahúzódó 
költővel. 455-ben lépett fel először drámai verse
nyen, győzelmet azonban csak 441-ben aratott, 
majd egész élete folyamán még háromszor (halála 
után is egyszer), noha harminckét versenyen vett 
részt. Ezzel szemben több teljes mű maradt fenn 
tőle, mint Aiszkhülosztól és Szophoklésztől együtt
véve: tizenhét tragédia és egy szatíijáték. Csak a 
legnevezetesebbeket említjük. Az A lk ész tis zb e n  
Admétosz királynak nem kell fiatalon elvesznie, ha 
valaki vállalja helyette a halált. Erre csak felesége, 
Alkésztisz hajlandó. Meg is hal, de a véletlenül arra 
vetődő s a gyász ellenére vendégszeretettel foga
dott Héraklész visszaragadja a Haláltól. Euripi
dész egyik leghíresebb alkotása, a M édeia a 
bemutatón megbukott. Peliász, a thesszáliai Iól- 
kosz királya erőszakkal kaparintja meg a trónt 
bátyjától, Aiszóntól, ennek fiát, Iászónt pedig az 
Argón, görög hit szerint az első hajón a Fekete-ten
ger délkeleti partvidékére, Kolkhiszba küldi az 
aranygyapjúért, abban a reményben, hogy az ifjú 
nem éli tói a veszélyes vállalkozást. (Az arany
gyapjú annak a kosnak a gyapja, amelynek hátán 
Phrixosz és Hellé elmenekült hazulról.) Médeia, a 
varázstudományú kolkhiszi királylány, Héliosz 
napisten unokája, beleszeret Iászónba, hozzásegíti

őt az aranygyapjúhoz, aztán vele együtt odébb áll. 
Atyja, Aiétész a szökevények üldözésére indul, de 
Médeiának sikerül minduntalan megállítania azál
tal, hogy időről időre hátrahagyja megölt öccse 
egy-egy testrészét. Visszaérkezve Iólkoszba, Iá
szón ugyancsak az ő segítségével áll bosszút Peliá- 
szon: a trónbitorlóval Médeia csalárd tanácsát 
követve végeznek tulajdon lányai, a Peliadák. Iá
szón és Médeia két gyermekükkel együtt Korin- 
thoszba menekül. Iászón, megszegve Médeiának 
tett esküjét, "most új nászra lép", Kreón korinthoszi 
király leányát veszi nőül, őt immár "törvényesen". 
Ráadásul Kreón, ismerve Médeia képességeit és 
indulatait, s tartva a bonyodalmaktól, fiaival egye
temben száműzi Korinthoszból a háborgó, átkozó
dó és fenyegetőző kolkhiszi asszonyt. Médeia 
mindössze egy napi haladékot tud kikönyörögni, 
de ennyi elég is, hogy kifőzze, majd végrehajtsa 
bosszútervét: miután megesketi Aigeusz athéni ki
rályt, hogy oltalmat nyújt majd neki, látszólag be
letörődik sorsába és megbékül Iászónnal, csak azt

kéri, hogy fiai Korinthoszban -maradhassanak; 
díszes fá tylat és arany fejéket küld az új feleségnek, 
színleg lekenyerezése, igazából elemésztése céljá
ból — hisz az ajándéktárgyak mérgezettek (oly
annyira, hogy mintegy terven felül'a lánya 
holttestére omló Kreónnak is vesztét okozzák); be
fejezésül —bármilyen gyötrelmes számára—saját 
gyermekei életét is kioltja, részint hogy újabb csa
pást mérjen Iászónra, részint — szól a kissé kétes 
második érv —> hogy megkímélje őket az ellenség 
keze általi haláltól. A bosszúszomjas Iászón nem 
férhet az elégtétel kéje és a veszteség kínja közt 
hányódó Médeiához: sárkányfogat röpíti tova a 
(tényleg) végzetes nőt és két fia holttestét. A H ippo- 
lü tosz a viszonzatlan szerelem és a megsértett női 
önérzet drámája. Phaidra, Thészeusz athéni király 
hitvese belehabarodik mostohafiába, a gyengébb 
nemtől tartózkodó, csak a vadászatnak élő Hippo- 
lütoszba. Az asszony dajkája közvetíteni próbál, 
Hippolütosz azonban felháborodottan elutasítja. 
Phaidra erre levélben azzal vádolja férje előtt a fiút, 
hogy az környékezte meg őt, majd öngyilkos lesz. 
A király megátkozza és elűzi fiát. Thészeusz apjá
nak, a tengeristennek a parancsára hatalmas bika 
tör elő a habokból, felborítja Hippolütosz kocsiját, 
s a királyfi halálosan megsérül. Artemisz, a vadá
szat istennője, megkésve bár, de fényt derít az 
igazságra, és a haldokló Hippolütosz megbocsát 
bűnbánó apjának. A H éraklész címszereplője a ne
véhez fűződő tizenkét nagy munka közül az utol
sót végzi, mialatt otthon a trónkövetelő Lükosz 
már-már elpusztítja asszonyát és gyermekeit. A 
hős az utolsó pillanatban érkezik haza, Lükoszt 
megöli, s boldogan élhetne, ha Hérától, Zeusz nő
vérétől és feleségétől rábocsátott őrjöngésében 
nem irtaná ki saját családját is. Az Élektra a tárgy
ban osztozik Szophoklész hasonló című darabjával 
és Aiszkhülosz Oreszíetojának második részével. 
Míg azonban Szophoklész Aigiszthosz meggyilko
lását követően egy háromsoros kar-szöveggel hir- 
telenül zár, Aiszkhülosz pedig a bosszúistennők 
megjelentetésével Oresztész tette után szándéko
san kiélezi a helyzetet, hogy azután (a harmadik 
részben)látványosan feloldja — Euripidész csak 
lebegteti a választ,legfeljebb reménységgel kecseg
tet, de nem ad fölmentést az anyagyilkosságra: 
Klütaimnésztra méltán lakói ugyan amiatt, hogy 
szeretőjével, Aigjszthosszal összejátszva eltette láb 
alól férjét, Agamemnónt, ám ahogyan a fiú, Oresz
tész — nénjétől, "a boldogtalan Elektrától" segítve 
és ösztökélve — megtorolja apja halálát, az mégis 
jogtalan, s az ítélkezés a jövő dolga.

MÉDEIA
(részletek)

IÁSZÓN
N em  m ost először, láttam  én gyakorta már, 
m ilyen  kegyetlen  kór a du rva  szenvedély .
M ert élhetnél e fiádon és házban tovább, 
ha békén tű rn éd  felsőbbek parancsait, 
s bolond beszedő iért m ost s zá m ű zö tt leszel.
N ekem  m in degy, éntőlem  m ondogathatod, 
hogy n incs Iászónnál h itván yabb  férfiú; 
de h ogy Kreón a rájuk szó r t szidalm akért 
csak szám ű zéssel sú jt , örü lhetsz m ég neki.
Én csendesíte ttem  fo lyv á st a z  ingerült 
király haragját, s  a z t akartam , hogy m aradj; 
de m ert te  nem  térsz  észh ez, egyre átkozod  
uralkodóidat, — m ost szá m ű zö tt leszel. 
S zeretteim ről én m égsem  feledkezem  
m eg; gondoskodni vágyom , asszon y, rólatok, 
h ogy két fiam m al el ne in du lj pénzte len , 
s h iá n y t ne érezz sem m iben; sok bajt je len t 
a szám ű zés. M ert — bár te  g yű lö lsz — én soha 
rosszin du la tta l len n i hozzád nem tudok.
(Iá s zó n  u tó b b i  s z a v a i  k ö zb e n  M é d e ia  fe lé je  
fordulva, t e k in te té v e l  h o s s z a n , s z ó t la n u l  
méregeti)
MÉDEIA
Te h itván yok  h itván ya! — m ert n incs m ás szavam  
m egbélyegezn i férfiatlanságodat, — 
eljö tté l hozzánk, k it sz ivü n kből gyű lö lü nk

(s velün k a z  istenek s a p l d  m inden fia)?
N em  bátorság, v a g y  hősi te tt szeretteid  
szem ébe nézn i ily  gonosz sértés u tán , 
de legnagyobb halandók m inden vétke közt: 
szem érm etlenség. M égse bánom jö ttödet; 
m ert én könnyűek lelkemen, ha szitkokat 
szórok reád, és fá j neked, ha hallgatod. 
Beszédem et hadd kezdjem  hát a kezdetén.
Én m en tettem  m eg életed, jó l tudja  ezt 
m inden hellén, k i társad v o lt  A rg ó  hajón; 
azért küldtek, hogy hajts igába tűzköpő  
bikákat, és halálos földbe vess m agot, — 
s a sárkányt, m ely  a szín aran y gya p jú t körül
ölelve sok g yű rű ve l véd te  éberen, 
én öltem m eg, reád derítve  ú j napod.1 
A ztá n  elárulván atyám at s házam at, 
a P d io n ra2, Iólkoszba m entem  el 
veled , kevésbé bölcsen, m in t szerelm esen; 
s  P eliászt a legp jóbb  halállal, lányai 
kezével öltem  m eg, hogy sem m itől se félj.
Te m idezt elfogadtad tőlünk, férfiak  
legaljasabbja, s  árulón ú j nászra lépsz!
P edig  van  két szép  gyerm ekünk! H a magtalan  
lennék, e nász vágyá t m ég megbocsátanám. 
A z  eskü hitele fü s tb e  m en t, — nem értelek  
nem istenek ma már, kik akkor, a z t  hiszed, 
v a g y  tán ú j tö rvén y  áll a z  emberekre m ost?  
H iszen  tudod, hogy esküt szeg té l ellenem! 
N ézd  jobbom at, be sokszor fogta  m eg kezed!
Ó  térdeim , be hasztalan ölelt an n yiszor  
e h itvá n y  férfi, — megcsaltak rem ényeim , 
(p e rcn y i csend)

N os, — m in t baráttal, ú g y  beszélek m ost veled. 
Tőled m i jó  te tte t zárhatnék? K ár a szó , 
kérdésem m ég rútabbra fe s ti  bűnödet.
H o vá  forduljak m ost? A pám  házához? A z t  
elhagytam  érted  áru lón , s hazám at is.
S zegén y Pelíadákhoz? S zép  p g a d ta tá s t  
nyernék házukban én , a z  apjuk gyilkosa, 
íg y  zxm: kik otthonról szerettek , én magam  
tám adtam  rájuk, ártva  nékik oktalan, 
s ellenségem m é te ttem  őket kedvedért.
S te  boldogságot adtá l m in dezért nekem, 
hadd lássák H d la s z  női — m ert csodálatos 
uram  van  benned, s hűséges — szeg én y  fejem ! — 
ha m ajd e p ld rő l  szá m k ivetve  bujdosom , 
baráttalan, két gyerm ekem m el egym agám , — 
szép  kis gya láza t lesz a z  ifjú férjnek is, 
ha koldusként bo lyg  jó tevő je  s  két fia.
Ó  Z eu sz, m iért hogy b iztos je lt adtál nekünk  
a szín aran yra, hogy lássuk: nem  talm i-e, 
de férfiban m eglátni: jó -e  va g y  gonosz, 
testünknek nincsen sem m i b izto s eszköze?  
KARVEZETŐ
Szörn yű  a szen vedély , és nem  gyó g yíth a tó , 
ha jóbarát és jóbarát közt s z í t  v is zá ly t.
IÁSZÓN
M eg  kell m utatn om , ú g y  lá tszik , hogy jó l tudok  
beszélni, hogy m in t bárkám jó  korm ányosa, 
elvágjam  ú tjá t, lejjebb von va  vászn am at, 
n yelvfájd itó  kereplésednek, asszon yom .
Én — hogyha m ár a tetteiddel kér k e d d  —

» » >  fo lyta tás a 12-14. oldalon
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HELIKON

a z t  ta rto m , K ü prisz3 m en te tt m eg  hajóutam  
során , egy  m ás isten  v a g y  em ber sem , csak 6. 
S t e t s  belátod, bár utálod hallani, 
h o g y  nem  m ás készte te tt reá, csupán Erósz* 
m akacs ny iláva l, hogy m egm entsd  szépségem et.
D e  ezt m o st nem  kívánom  részle tezn i m ár; 
jó l te tted , bárm iért is használtál nekem.
Igen, de többet kaptál m egm entésem ért, 
m in t ad tá l, — s  nyom ban a z t is  elm ondom , m iért. 
E lőször is , ruüunk laksz barbár fö ld  h elye tt, 
H ellaszban , m egtanu ltá l rendet és jogo t, 
tö rv én y  szer in t é lsz, nem  tipor le n yers eró; 
és m inden  hellén tu d ja  bölcsességedet, 
híres v a g y  itt;  ha o tt laknál a  távoli 
határokon, nem  szólna rólad senki sem .
H ázam ban inkább ne legyen  sem m i kincs, arany, 
ne zengjek  da lt, m ely O rpheuszéval5 versen yez, 
csak h ím ev e s  sors ju sso n  osztályrészem ül! 
V iszontagságaim ról e n n y it m ondanom  
elég is m ár; te  kezd tél róluk szócsatát.
K irá ly i nászom ról pedig , bár szitkokat 
szó rtá l reá, m in djárt belátod, m ennyire  
bölcsen terveztem  el, m in t gondos jóbarát, 
neked s a két fiam nak,
(M é d e ia  t i l t a k o z ó  m o z d u la to t  te s z )
csak ne háborogj.
lólkoszból e földre érve, sok nehéz
csapás u tán , m it orvosolni nem lehet,
hogyan  lelhettem  vo ln a  én, a hontalan,
nagyobb szeren csét, m in t k irá lylányt hitvesü l!
N em  m in tha m eggyűlöltem  volna ágyadat,
m ert téged ez bánt, — s  újabb nőért ű zn e vágy,
sokgyerm ekűség pálm ájára sem  török,
elég e ke ttó , bosszúságra nincs okom;
hanem  h o g y  szépen  élhessünk, m i fódolog,
s ne nélkülözzünk, —  m ert tapasztaltam : szegén yt
ha lá t, odébbsom fordál jóbarátja is , —
s  hogy házam hoz m éltón neveljem  k ä  fiam ,
s  testvéreket ha nem zek nékik, egy  jogon
legyen  m in d , s egybefűzve nem zetségem et,
b d d o g  legyék. N eked m iért kell több gyerek?
N ekem  jöoendó gyerm ekekkel érdekem
e ke ttő t tám ogatni. N em  jó  gondolat?
B eláthatnád, de ágyad pusztasága bánt.
M e r t  erre néztek  csak, t i  nők: a z t  vélitek , 
m inden tiétek , hogyha rendben ágyatok; 
d e  hogyha nászotokra bárm i baj szakad, 
a legszebb és leghasznosabb dolgokban is 
hibát kerestek. Bárcsak m ástól nem zene  
a z  em ber gyerm eket, s  ne lenne nő nem; 
nem  érné akkor a halandókat sem m i rossz. 
KARVEZETŐ
A  m ondókád, lá szón , jó l rendezted  el, 
m égis, ha engem  k érd ezd , m it gondolok: 
rosszu l teszed , hogy elhagyod hú asszonyod. 
MÉDEIA (m in te g y  m a g á h o z )
Lám , m ás halandóktól sokban különbözöm ; 
szer in tem  a z , ki bölcsen szó l, de  jogtalan  
cselekszik, legfőbb bün tetésre érdemes, 
m ert bűn ét kérkedő b e szé d d é  leplezi, 
s  va n  m ersze  m inden rosszra: nem  nagy bölcseség! 
( I á s z ó n h o z )
Te is , ne pom pázz m ost d ő tte m  nagyszerű , 
ékes beszéddel, m ert eg y  s z ó  a földre sú jt: 
ha nem  v a g y  aljas, szó ls z , hogy egyezzem  b d e  
nászodba, a z t  d ő lü n k  d  nem titkolod!
IÁSZÓN
Szépen  já ru ltá l volna h ozzá , m ondhatom , 
ha nászom ról beszélek, — h isz m ost sem  tudod  
sz iv e d  heves haragját féken tartani!
MÉDEIA
O kod nem  ez vo lt: ú g y  vé lted , rossz hírbe hoz, 
ha barbár n ő v d  é lsz késő vé tség ed ig .
IÁSZÓN
É rtsd  végre  m ár m eg, hogy nem asszon yért kötöm  
e házasságot, m ely  k irá lyi ágya t ád, 
hanem , m in t m ondtam  m ár előbb, hogy jó t  tegyek  
v d e d ,  s  k irá ly i vérből nem zzek gyerm eket, 
tes tvérü l két fiunknak, tám aszu l nekünk. 
MÉDEIA
N em  kell nekem jó lé t, m ely  undorral vegyes, 
sem  boldog élet, m d y  szivem n ek  szenvedés. 
IÁSZÓN
Tudod, hogyan v á lto zz  m eg, és bölcs h írb e ju tsz?
A  jó t  n e  h ig g yed  un dorítónak soha, 
s  szerencsédben ne h idd , h ogy bálszerencse űz. 
MÉDEIA

C sak sértegess, h iszen  van  oltalm adra hely, 
m íg  én e földről szám kivetve  bujdosom . 
IÁSZÓN
Te vá laszto ttad , m ást ne vádolj sorsodért! 
MÉDEIA
M it te ttem ?  Ú j n ászt én ülök tán árulón?  
IÁSZÓN
M egátkoztad rú t átkokkal királyodat. 
MEDEIA
Á tko t hozok terád és otthonodra is!
IÁSZÓN
E dolgokról m ár nem vita tkozom  tovább; 
hanem ha m enekülésedhez s a két fiunk  
szám ára elfogadnál pénzem ből segély t, 
szólj; kész vagyok  két kézzel adni, s  je lt  v ih etsz  
barátaimnak, hogy jó l bánjanak veled.
H a ezt se kéred, együ gyű  va g y , asszonyom ; 
több haszna lenne félretenni m érgedet. 
MÉDEIA
Barátaidból élni nem fogunk, s  nekünk  
sem m it ne adj, el sem m it nem fogadhatunk, 
m ert jóra nem v eze t, m it aljas férfi ad. 
IÁSZÓN
íg y  hát az istenek tanuk rá, m ennyire  
aláírtam rajtuk s  ra jtad is segíten i; 
de nem te tsze tt a jó  neked, s  szeretteid

kezét ellökted dacból: ez m ég fá jn i fog!
MÉDEIA ( k iu ta s í tó  m o z d u la t ta l )
Eredj, m ert zaklat m ár a vá g y  ú j asszonyod  
után , ha ily  soká va g y  házadon kívü l.
Ü lj nászt; talán — istennel légyen m ondva — lesz 
olyan nászod, hogy v isszavonn ád  szívesen . 
(Iá s zó n  el)

(B e lép  Iá s zó n , m ö g ö tte  a  d a jk a )
IÁSZÓN
H ivattá l, i t t  vagyok; bár gyűlöletben  égsz, 
kérésed teljesítem , hallgatok reád; 
m it k íván sz tőlem  újra, asszonyom ? Beszélj! 
MÉDEIA
Iászón, kérlek, a z t, am it m ondtam , ne vedd  
zokon; v iseld  el, hogyha indulat fog el, 
ú gy illik, a n n y i kedves eg yü ttlé t után.
Sokat v ita tkoztam  m agam ban, s szitkokat 
szórtam  magamra: m ért dühöngök ostobán, 
m iért is gyű lö löm , k i jó t akar nekem?
E föld  urának ellensége m ért vagyok, 
és férjem nek, ki jobbat nem tehet velünk, 
m in t hogy k irályi nászra lép , s testvéreket 
nem z két fiamnak? M ért nem csillapul dühöm ?
A z  is ten é t ha jónak látják így, m iért 
gyö tröm  m agam? N in cs két fiam ? Tán nem tudom , 
h ogy bujsodás vár ránk, s barátunk nincs sehol? 
A gyam ban m egforgatva m in dezt, végü l is 
beláttam: értelm etlen vo lt e vak harag.
A zé r t dicsérlek most: okos vo ltá l, m ikor 
ú j nászra léptél értünk, én m eg oktalan: 
rész t kellett volna vennem  terveidben és 
valóra váltásukban, ágyad őreként, 
s m átkádat szívesen  fogadnom , m in t rokont.
D e nők vagyu n k , s  — rossz s zó  ne essék —

hogy m ilyen
a nő, tudod jól; m ost v iszon zásu l ne bánts, 
ne bün tess balgasággal balgaságomért.

Bocsáss m eg érte, lásd, bevallom , esztelen  
vo ltam , d e  m ost m ár v issza té r t a jo b b  eszem .
(A  h á z  f e lé  f o r d u lv a  b e k iá l t )
Fiacskáim, gyer tek  ki! G yertek , gyerm ekek!
(A g y e r m e k e k  k i jö n n e k  n e v e lő jü k  k ísé re té b en )  
Köszönjetek, s  velem  e g yü tt szó lja tok  t i  is 
apátokhoz, ne gyűlöljé tek , m in t előbb; 
nektek, s  anyátoknak m ár barátja 6, 
kibékülünk, szivün kben  im m ár nincs harag. 
R agadjátok m eg jobbját —
(a g y e r m e k e k  k e z e t  a d n a k  a p ju k n a k )  
ja j, m iért ju to tt
eszem be m ost a szö rn yű  titkok egyike?! 
ó  gyerm ekek, m eddig  tárulnak élve m ég  
felénk e kedves kis karok? S zegén y fejem , 
(k ö n n y e zv e )
be könnyre-kész és fd e le m m d  te lt vagyok!
(A g y e rm e k e k h e z )
H ogy végre sok v itán k  apával véget ért, 
azért te lt m eg könnyekkel csillogó szem em . 
KARVEZETŐ
Az én szem em ből is pa takzó  könny fakad; 
csak rosszabb baj ne jönn e, m in t a z  eddigi! 
IÁSZÓN
Szavad  dicsérem , s  nem  haragszom , asszon yom , 
előbbi du rva  szitkodért; a nők dühe  
szokott dolog, ha férjük újabb nászra lép.
D e ím , szivedbe jobb belátás költözött, 
s fö lism erted — ha lassan is —, hogy hasznosabb  
lesz így; okosságodra va ll e változás.
(A  g y e r m e k e k h e z  fo rd u l)
N ektek  ped ig , fiacskáim , ju t  oltalom , 
apátoknak v o lt  gondja  rá, s  a z  istenek  
megadják m ajd, hogy i tt ,  K orin thoszban t i  is 
öcséitekkd első rangban álljatok.
Csak nőjjetek fel; a több it m ajd elvégzem  én, 
apátok, és a jószándéku istenek.
Bár láthatnám  v irá g zó  ifjuságtokat 
győze lm et ü ln i ellenségeim  felett!
(M é d e iá h o z , a k i  e lfo r d u lv a  s ír )
D e m ért ázta tja  szem golyódat sű rű  könny,
m iért ford ítod  d  fehérlő arcodat,
m iért nem  fogadod sz ívesen  beszédem et?
MÉDEIA
N em , sem m i; csak szü lö tte im re gondolok.
LÁSZÓN
N e jé lj ,  m ajd én elrendezem  jól sorsukat.
MEDEIA
N em  félek, és szavadban nem  kétdkedem ; 
csak könnyezem , m ert könnyre le tt a női nem. 
IÁSZÓN
M égis, m iért zokogsz a gyerm ekek fe le tt?
MEDEIA
Én szü ltem  őket; a z t k íván tad , éljenek, 
s  a szánalom  szivem be  sajdult: ú g y  lesz-e?
D e m ost hadd m ondjam  d ,  m iért k é re ttd e k  
fá é t  m ár em líte ttem , halld  a m ásikat.
H a d  kell m ennem  innen , m ert uralkodónk  
íg y  látja jónak  — s nékem  is jobb íg y , tudom , 
ha i t t  laknék, csak láb a la tt lennék neked 
s  Kreánéknak, h isz  d len ségn ek  tartanak — 
efö ldrő l én dbu jdosom , m in t szá m ű zö tt, 
de két fiunkért, hogy kezed n e o d je fd ,  
kérd m eg K reónt, ne ű zze  őket innen d !
IÁSZÓN
Iparkodom, bár nem tu dom , c d t  érek-e.
MÉDEIA
Szólj asszonyodnak, kérje 6 a ty já t e két 
gyerm ek m ia tt, ne ű zze  őket innen d l  
IASZÓN
Jól van; h iszem , hogy rá  tudom  beszéln i m ajd. 
MÉDEIA
H a ő is  asszon y, m in t a többi: biztosan . 
Vállalkozásodban segítek  is neked  
ajándékot küldök, csodásat, párja nincs 
a m ost e földön élő emberek között;
(habkönnyű pep ioszt és aranyból fo n t fü zér t — )  
a gyerm ekek m ajd d v is z ik . (A  h á z  f e lé  fo r d u lv a )  
H ol egy  csdéd?
H ozzák ki gyorsan  a z t  az ékes ho lm it ott! 
( lá s zh ó n h o z )
N em  egyszer, ám ezerszer boldog lesz  a lány, 
ki ágyban társa le tt a legjobb férfinak, 
s  megkapja m ost a d ís z t ,  m it egykor H éliosz 
adott, a tyám nak a ty ja , gyerm ekének á t.
(E gy s z o lg á ló  k ih o z z a  a  f á t y l a t  é s  a  d ia d é m o t .  
M é d e ia  á ta d ja  g y e rm e k e in e k )
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Fiuk, fogjátok és v ig y é e k  el Kreón  
lányának a t ,  a boldog mátkának; b izony  
nem  m egvetendő nászajándék ju t neki!
IÁSZÓN
K ezed  m iért fo sz to d  m eg e ttő l, esztelen?!
Tán a zt h iszed , a  k irá lyi házban n incs elég  
aran y, m eg peplosz?  Ő r izd  csak, ne add oda. 
M e rt asszon yom , ha szóra  m élta t, jól tudom , 
h o g y  engem  m inden drágaságnál többre tart. 
MEDEIA
N e  hidd! A z  is ten t is ajándékunk g y ő z i  m eg, 
s  halandók közi s zá z  szónál többet ér a kincs.
A z  isten ség  ma őt seg íti, m ert k irály  
és ifjú; én két gyerm ekünket nem csupán  
arannyal váltanám  meg: életem m el is!
D e  m enjetek m ár a palotába, gyerm ekek, 
s  apátok ijfu h itvesé t, úrnőm et, o tt  
kérjétek esdve, hogy ne űzzön  innen el, 
s  adjátok á t e d ísz t:  m indennél fontosabb  
sajá t kezébe adn i kü ldem ényem et.
Siessetek, s  anyátoknak, m it v á g yva  vár, 
ham ar jelen tségek, hogy te ljesü ln i fog.
(A  g y e r m e k e k  e l tá v o z n a k  Iá s z ó n n a l  és

n e v e lő jü k k e l e g y ü tt )

(M e g je le n ik  a  n e v e lő  a  g y e rm e k e k k e l)
NEVELŐ
Úrnőm ! S zü lö tte id re  nem v á r  bujdosás, 
ajándékod a  k irá ly  leánya szívesen  
fogadta: két fiaddal szen t a béke már.
D e  ja j,
m iért döbbensz m eg  jó  szerencséd hallatán?  
(M iért ford ítod  el fehérlő arcodat, 
m iért nem  fogadod sz ívesen  beszédem et?) 
MÉDEIA 
fa j, ja j.
NEVELŐ
Ú jságaim m al nem cseng egybe ja jszavad .
MÉDEIA
Jaj nékem újra.
NEVELŐ Bajt hozó e h ír  talán?
M egcsalt a lá tsza t, hogy jó t hím ökölhetek?  
MEDEIA
A  hír afféle hír; nem  rád haragszom  én. 
NEVELŐ
Szem ed m iért sü tö d  le, könnyed m ért szakad? 
MÉDEIA '
Van rá  okom sok, t is z te s  agg; rossz gondolat 
v o lt ez, rosszu l csináltam  é n s a z  istenek. 
NEVELŐ
N e  fé lj ,  szü lö tte idh ez eljössz m ég ide.
MEDEIA
Előbb elküldöm  őket, én boldogtalan!
NEVELŐ
N em csak te  v á ls z  m eg m agzatodtól: emberek 
vagyu n k , békén kell hordanunk m inden csapást. 
MEDEIA
Ú g y  lesz; de m en j be m ost a házba, s  két fiam  
ruháit k észítsd  össze  és m ás holm iját.
(N e v e lő  el)
Fiacskáim, van  m ár fedél és város is 
lakásotokra, hol szeg én y  anyátokat 
elhagyva, élhettek halálig ndkü lem .
Én elm egyek m ás földre m ost, m in t bujdosó, — 
nem  nézhetem  gyön yörrel bddogságtokat, 
m en yegzős ágyatok sem  ékesíthetem  
m ajdan, s  a n ászi fáklyákat se tarthatom . 
K onokságom m al én okoztam  vesztem et!
E zért neveltelek fe l, én két m agzatom , 
ezért v iseltem  a n n yi k ín t és szen vedést, 
m ikor kegyetlen  fájdalm ak k ö zt szültelek?  
M e n n y it rem éltem  egykor, én boldogtalan: 
hogy tám aszom  lesz aggkorom ra bennetek, 
és eltem ettek d íszesen , ha meghalok, — 
m indenki irigyeln i fog! S m ost sem m ivé  
fo sz lo tt a z  édes ábránd, m ert gyerm ektelen  
fo ly ik  m ajd go n d  és fájdalom  közt életem.
S t i  sem  lá ttok  többé, e kedves, szép  szem ek  
eg y  más világból nem kisérik anyjukat.
O ja j ,  m iért néztek  reám íg y , gyerm ekek?
M iért kacagtok? B úcsuzds e szép  kacaj!
Jaj, m it tegyek? Szivem  szakad m eg, asszonyok, 
m ikor látom  szü lö tte im  fén y lő  szem ét!
N em , nem  b irom , — távozza tok , rossz terveim ! 
(E lbujdosom  s  a két f iú t  is e lviszem .)
M iért ártsak nekik, csupán h ogy apjukat 
gyö törjem , kétszerezve  ön-fájdalm am at?

N em , nem , dehogy — távozzatok, rossz terveim ! 
D e nem  — m i van  velem ? Tán bosszu latlanul 
nevessenek ki ellenségeim ? Soha!
K ell hogy legyen h ozzá  erőm ! R ú t gyávaság , 
ha lágy szavakkal m egpuhítom  szívem éi. 
Induljatok, fiúk, a házba.
(A  g y e r m e k e k  bem en n ek)
S  m ost, aki
a z  áldozatban, m it hozok, részt nem vehet, 
ám  lássa — m ert a z  én kezem nem gyen gü l el! 
D e ja j,
ne, m égse, — lelkem, m eg ne tedd e zt sem miképp! 
H agyd  éln i, kím éld m agzatod, boldogtalan!
Lesz m ég belőlük örömöd így  is, m essziről.
A z  a lvilág i bosszú-istenekre — nem!
A z  ellenség kezére adni nem fogom , 
h ogy bántalm azzák két szü lö ttem et — nem én! 
(M indenkép m eg kell halniok, s  ha sorsuk ez, 
inkább ölöm m eg őket én, ki szü ltem  is.)
N in cs m ár kiút m ás, íg y  lesz , e lvégeztetett. 
Füzérem  m ár fején va n , rajta peploszom  — 
meghal Kreón leánya, biztosan tudom .
Rálépek hát a sz ívszá k a sztó  útra m ost, — 
s  m ég szívszakasztóbb, m elyre őket küldöm  el, — 
búcsúzom  két fiam tól.

( In t  a  h á z  fe lé ,  a  g y e r m e k e k  m eg je len n ek )  
A d d sza , gyerm ekek,
csöpp jobbotokat, anyátok hadd csókolja meg! 
(K a r ja ib a  s z o r í t ja ,  é s  c s ó k ja iv a l

á r a s z t ja  el ő k e t)
Ó , legdrágább kis ajkak, legdrágább kezek, 
szü lö tte im  nem es tartása, homloka!
Jusson boldogság nektek o tt, — a z  itten it 
apátok elrabolta. — Édes sím ulás, 
szü lö tte im  lágy bőre, friss léhellete!
Jaj, m enjetek, de gyorsan  —
( e l to l ja  ő k e t  m a g á tó l ,  s  in t, h o g y  m en je n e k  be  
a  h á z b a ;  a  g y e r m e k e k  en g ed e lm esk ed n ek )  
nem bírok tovább
két gyerm ekem re nézn i, kínom  földre ver.
Tudom , hogy szö rn yű  bűn, am it merészelek, 
de elm ém nél hatalmasabb a szenvedély , 
a z emberek legtöbb bajának fő oka.

HÍRNÖK
Ó , szö rn yű , törvényellenes te tt tettese,
M édeia, fuss, fuss! M eg  ne vesd , akár hajót 
ta lá lsz , akár a földön gördülő kocsit!
MÉDEIA
M ié r t, m i történ t?  M ért a jánlasz gyo rs fu tást?  
HÍRNÖK
E lp u sztu lt hirtelen halállal asszonyom , 
s  k reó n , a z  apja is; m egölték mérgeid.
MÉDEIA
Ó , édes újság! Jótevő barátaim  
közé sorollak m ától fogva híredért.
HÍRNÖK
M it m ondasz? Észnél vagy, nem őrü ltség  beszél 
belőled, asszonyom ? K irályu nk otthonát 
szé tzú zv a , nem re ttegsz, de  u jjongsz m indezen?  
MÉDEIA
M e g  tudnék én feleln i kérdésedre jó l, 
de csillapodj, barátom , és m ondd sorban el, 
hogyan haltak m eg? K étszeres gyö n yö rt szerez,

ha elmeséled pu sztu lásu k  kínjait.
HÍRNÖK
M időn  két zsenge m agzatod m egérkezett 
férjeddel, és a z  ifjú pár házába ért, 
örültünk m ind, szolgák, kik búsu ltunk  előbb 
sorsod m ia tt, &  tü stén t szé tfu to tt a hír, 
hogy közied  s  férjed közt a béke helyreállt. 
Fiacskáid kezét csókolja egyikünk, 
a m ásik szőke fü rtjü ket, magam  pedig  
a z asszonyházba m entem  boldogan velük.
Ú rnőm , akit helyetted  hadd dicsérjek én, 
először m eg se  lá tta  két szü lö ttedet,
Iászónt nézte  csak gyöngéden , ölesen; 
de aztán  nyom ban eltakarta szép  szem ét, 
fehér orcáit elfordítva bosszúsan  
belépő két fiadtó l. Ifjú asszonya  
k itö m i kész d ü h é  Iászón ű z te  el, 
kérlelve őt: "Barátaidhoz lég y  kegyes, 
ne háborogj és ford ítsd  v is sza  arcodat: 
szeresd te  is, kik férjednek szere tte i, 
fogadd el e z t s  a tyádat kérd, hogy két fiam  
szám ű zetésé t vonja v issza  kedvem ért."
A z  ékességek láttán nem  h ú zódozo tt 
úrnőm  tovább, férjére m in den t ráhagyott, 
s két gyerm eked s a z apjuk  nem m i t  m essze m ég, 
m áris p lv e t te  szépszöoésü  peploszát, 
arany füzérrel ékesíté fü r tje it, 
s  fényes tükörnél rendezgetve hajzatá t, 
élettelen képére édesen kacag.
Trónszékéről föhülva aztán , p l - l e  já r  
szobájában, fehér lábával könnyedén  
lépkedve, pom pás köntösének ú g y  örül, 
s kecses sarkára gyakran visszanézeget.
D e m ost beszédem  szörn yű  lá tv á n y t tár elől: 
m ert sz ín e  elhalt, összegörnyedt hirtelen, 
s  a lig  tu d o tt, von szo lva  rángó tagja it, 
trónjára rogyn i, hogy ne hulljon földre o tt.
A z  egyik  vén  cseléd a z t  h itte , Pán6 dühe  
szá llt rá, v a g y  eg y  más istené, s  ahogy szokás, 
fel-felsikongott; ám de lá tván , hogy fehér 
hab fu t  ki szá ján , fö lfe lé p rd u l szem e, 
s a bőre szín telen , n incs benne sem m i vér, 
sikongását nagy jajgatással vá ltja  fel.
A z  egyik  nyom ban a ty ja  lakrészébe fu t,  
m ásik cseléd az ú jdon sü lt férjért sza lad, 
je len tve , úrnőnket m i érte; s  ze n g  a ház, 
m inden zu g á t betö lti sű rű  futkosás.
S egy g yo rs gya log ló  m ár hat kődobásnyira  
ért volna közben, szedve  fürge lábait, 
mikor keserves ja jdu lással h u n y t szem ű  
szótlanságából fd r ia d t  szegén y  leány.
M ert kétfelől tö r t rá a szö rn yű  fájdalom: 
arany füzére, m ely  övez te  fü rtje it, 
bűvös patakban áraszto tt fa lánk  tü ze t, 
s  a lenge peplosz, m elyet k é  fiad  hozo tt, 
bálsorsu úrnőm  hófehér húsába m art.
Elhagyja trónját, lángban égve fu tn i kezd , 
s  f e jé  ú g y  hányja jobbra-balra, hogy csodás 
fü z é r é  földre dobja; ám de rátapadt 
a szín aran y d ís z , fogva tartja , és a  tű z  
szé tszó r t hajában kétszerann yi lánggal ég. 
Legyőzi végü l kínja és a p ld r e  rogy, 
s nem  ism erné p l  senki már, csak apja őt: 
nem lá tn i többé, hogy hol csillogott szem e, 
sem  bájos arcát, m ert fejéből vér szakad, 
a tű zze l összefolyva fröcsköl szer teszé t, 
s  csontjáról, m in t fe n y ő p  könnye, ú g y  csorog  
a hús, em észtő  m érgét martalékaként.
Ijesztő , szö rn yű  lá tvány! S  nem m ert senki holt 
testéhez nyú ln i: sorsa in tő  példa volt.
De v é g z e té  nem  érti m eg  szegén y  a tya , 
s  belépve, holt lányára nyom ban ráborul; 
feljajdul aztán , csókok kösd ölelgeti, 
s  "S zerencséién lányom !" — íg y  szó lítja  m eg — 
"mely istenség kü ldö tt rád ily  gonosz halált?
K i t é t é  árva sírhalom m á vén  fejem?
Veled szeretnék haln i én is, gyerm ekem !"
S m időn a ja p eszé k e lé s sd  fd h a g y o tt,  
p lk d n i  v á g yo tt, ám de agg  t e s té ,  akár 
babérindák a repkényt, p g v a  tartja  m ár 
a lenge peplosz; birkózásuk iszon yú , 
az agg  szere tn é  p ld r e  ten n i lábait, 
holt lánya v isszah ú zza , és ha dleruül, 
öreg húsát lé é p i  csontjáról a láng.
Id ő vd  abbahagyja, és boldogtalan  
I d k é  kiadja, m ert a tű z  hatalmasabb.
M indkét halott — a gyerm ek és a z  ag g  a tya  —
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kön n ye t {akasztón , tes t a testen , fekszik  o tt. 
(M é d e iá h o z )
R ólad ped ig  kár volna szólnom , m ert ta lá lsz  
m agad jó  d len sze r t a büntetésre m ajd.
M e r t m inden á rn y  a földön — nem m ost vallom  ezt 
először, és nem rettegek kimondani: 
kik a z t  h iszik , hogy bölcsek és m ély dolgokat 

'ku tatnak, legtöbb bün tetés azokra sú jt.
M e r t emberek közt senki boldog nem  lehet: 
kinek seg ít a jószerencse, sorsa jobb  
a  többinél, de  boldog nem lehet soha.
(T á v o z ik )
KARVEZETÓ
A z  isten , ú g y  lá tszik , ma sok bajjal ver i 
Iászón t, bü n tetésü l an n yi vétekért.
S zerencsétlen , sirassa sorsod ja jszavun k,
Kreón leánya! M ert kom or Hadász7 felé  
m ég y  m ár: Iászán násza ju tta to tt  ide.
MEDEIA
S zerette im , m ost vá r a tett: m inél elóbb 
m egölni két szü lö ttem et, s  elm enni e 
földről; ha késem , m ásik, ellenségesebb  
kéz sú jt  le drága két fiam ra gyilkosán.
M in den képp  m eg kell halniok, s  ha sorsuk ez, 
inkább ölöm  m eg őket én, k i szü ltem  is.
S z ivem , m ost v é r te zd  föl magad! N e  késlekedj, 
a bű n t el kell követn i, bárm ilyen nehéz.
Fel h á t, ragadj m ost kardot, én szegén y  kezem, 
s  a z  élet sok keserű, ú j ú tjára lépj; 
ne re tten j m eg, ne gondolj rá, hogy ők azok, 
kiket te  s zü lté l, legdrágább két m agzatod; 
feledd  el ókét, egy  rövidke napra csak, 
a ztá n  sirasd  meg; m ert bár gyilkosu k  leszel, 
éppoly  drágák szivedn ek  — én boldogtalan!
(B e m e g y  a h á z b a )

( I á s z ó n  b ero h a n )
IÁSZÓN
M on djá tok , asszon yok, kik i t t  álltok közel 
a h ázhoz, vájjon  benn va n -é  a szö rn yű  te tt  
szerző je  m ég, M édeia, v a g y  m ár elfu tott?
A  fö ld  a la tt kell rejteket keresnie,
v a g y  szá rn yra  kapva a m agas égbe szálln ia,
Kreón házának bosszú jától rettegőn.
E fö ld  kirá lyait m egölve, a zt h isz i, 
h o g y  otthonából elszökik büntetlenül?
D e  nem  m iatta , két fiunkért ű z  a gond; 
a m it csin á lt, csak annak issza  m eg levét, — 
azért jö tte m , hogy két fiacskám  életét 
m egm entsem , hogy ne érje őket anyjukért, 
ha jönn ek  m ajd a bosszúállók, sem m i baj. 
K A R V E Z E T Ó
Szerencsétlen , m ég nem  tudod , m i v á r  reád, 
nem  m ondanád, Iászón, m áskülönben ezt!
IÁSZÓN
M i a z?  Talán m egölni készü l engem  is? 
KARVEZETÓ
A n y ju k  kezétől m eghaltak szü lö tte id .
IÁSZÓN ( tá n to r o g v a )
Ó  ja j  nekem! M it  m ondasz, asszonyom ? M egölsz!  
KARVEZETÓ
Vésd jó l eszedbe: n incsen többé gyerm eked. 
IÁSZÓN
És bent követte  el, v a g y  otthonán kivü l?  
KARVEZETÓ
K a p u t ha tá rsz , m eggyilkolt két fiadra  látsz. 
IÁSZÓN (a  h á z  fe lé  k iá lt )
Törjétek fe l, szo lgák, a z  a jtó  zárait, 
ham ar! H add  lássam  kétszeres balsorsom at, 
a h olt fiúka t — s  ho g y  megöljem  a zt a nőt!
(S e n k i n e m  v á la s z o l ; n e k iv e t i  m a g á t  a k a p u n a k ,  
h o g y  b e tö r je .  A  h á z  f ö l ö t t  h ir te le n  m e g je le n ik  
e g y  s á r k á n y  fo g a to n  M é d e ia , m e l le t te  g y e r m e k e i
n e k  h o l t te s te )
MÉDEIA
M ié r t rázod kapunkat, m ért feszítgeted , 
a holtakat keresve, s  gy ilkos anyjukat?
H a g yd  abba, kár a fáradságért: i tt  vagyok, 
szó l], m it k íván sz?  M e r t többé d  nem ér kezed: 
a tyám n ak a ty ja , H éliosz kü ldötte  ezt 
a kocsit d ta lm u l ellenséges kéz d ő l.
IÁSZÓN
ó  szö rn ye te g  te , leggyúlöltebb asszonya  
a földnek-égnek, m in den  embernek s  nekem!
K i kardot m ertél fogn i önnön m agzatod  
ellen , m egfosztva  tő lük engem  is m egölsz, 
s  rá  m ersz a napra nézn i és a földre m ég

a te tt u tán , m ely  m in den ekn d búnösebb!
H alál reád! M o s t térek észhez: esztelen  
vo ltam , m ikor barbár hazádból h d la sz i  
házam ba hoztalak, te  bajszerző gonosz, 
a tyá d  elárulója s  önnön földedé!
É rted küld rám a z  isten bosszu -szd lem et: 
m ert testvéred  m egölve házi tú zh d yén  
szá lltá l hajónkra, széporrú A rgóra fd .
Ezekkel kezdted; és m ikor m ár asszonyom  
lettél és szü lté l két szép  gyerm eket nekem, 
m egölted őket, indulatból ágyadért.
Ilyet nem m erne tenni h d lén  nő soha, 
kiket m d lő zve  én téged m éltattalak  
a nászra: ím e, d len séget ve ttem  d ,  
oroszlánt és nem a sszon yt, pusztu lásom at, 
a türrhén Szküllánáls is iszonyúbb vadat!
D e  szórjak bár ezernyi sz itk o t rád, bd éd  
a z nem hasít, arcátlanságod akkora; 
tű n j d ,  te gyerm ekgyilkoló gonosztevő!
Én m eg csupán jajgathatok m ost sorsomon: 
nem élvezem  m ár többé ú j nászágyam at, 
s kiket nem zettem  s fö ln evd tem : d v e  már 
nem szólhatok k ä  gyerm ekem hez, nincsenek. 
MÉDEIA
H ogy válaszoljak, én is terjeddm esen  
dm ondh atn ám , ha nem tu dn á  jó l Z eu sz a tya , 
m it kaptál tőlem és te m it te tté l v d em .
Sorsod nem a z  vo lt, hogy m egsértve ágyam at, 
kacagva rajtam , éld gyönyörrel de ted;  
kirá lyi m átkádé sem , és a nász-szü lő ,
Kreón sem  ű zö tt engem d  büntetlenül.
N e ve zz  ezért oroszlánnak, ha jólesik, 
v a g y  Szküllának, ki m essze türrhén földön él, — 
vágyam  b e td t ,  m ert sz íveden  találtalak! 
IASZÓN
Te is szen vedsz, a bajban osztozol v d em . 
MÉDEIA
Igen; de jó k edveddd  oszlik  kínom  is.
IASZÓN
Ó  gyerm ekek, be rossz anyától leltetek! 
MEDEIA
A pátok  bűne Ölt m eg, ó  szü lötte im !
IASZÓN
Az én kezem  nem  h u llt le rájuk gyilkosán! 
MÉDEIA
D e szem telen  gőgöd s u j esküvőd igen.
IÁSZÓN
M egölnöd őket érdemes v o lt  ágyadért?  
MEDEIA
Csekély e kín egy  női szívnek , a zt hiszed?  
IÁSZON
H a jó za n ; ám  tebenned n incs, csak rosszaság. 
MEDEIA (a h o l t te s te k r e  m u ta t)  
ó k  nincsenek már; ez g yö tö rn i fog , m ig  élsz! 
IÁSZÓN
Fejed fö lö tt vad  bosszúállók lesznek ők. 
MÉDEIA
Látják, ki kezdte  m ind e bajt, az istenek. 
IÁSZÓN
Látják b izonnyal undorító  szívedet.
MEDEIA
U tálj csak! G yűlölöm  m ár szónoklásodat. 
IÁSZÓN
Én is tiédet; könnyű hát a búcsuzás.
MÉDEIA
E pedve várom  én is; m it tegyek, beszélj! 
IASZÓN
Tem etnem , dsira tn om  add a holtakat.
MÉDEIA
N em ; d tem e tn i őket én fogom , saját 
k ezem m d, fen t a  dom bon, H éra szen t h d y é n ,

Jegyzetek
2. Áiétész a következő próbákhoz köti az 

aranygyapjú kiadását: Iászón fogja ekébe a ki
rály tüzet lehelő bikáit, szántsa fel és vesse be 
sárkányfogakkal Arész mezejét, s küzdjön meg 
a vetésből sarjadt harcosokkal. Iászón ki kell 
hogy játssza az aranygyapjú őrzőjének, a száz
szemű sárkánynak az éberségét is. 2. Pélion: 
hegy ThesszáÚában. 3. Aphrodité szépség- és 
szerelemistennő másik neve. 4. Aphrodité fia, a 
vágy istene; akit nyilával eltalál, az szerelemre 
gyullad. 5. Orpheusz híres dalnok, aki énekével 
az egész természetet képes megbűvölni, sőt, ki
szabadítja az Alvilágból halott feleségét 6. Pán 
a legelők, pásztorok, nyájak istene; azokról, akik

hogy ellenség ne bántalm azza , sírjukat 
ne dúlja  fd ;  s  m ostantól fogva S zíszü ph osz9 
földjén nagy ünnepség lesz évről évre  itt ,  
engesztelésü l szö rn yű , gy ilkos tettem ért. 
M agam  pedig Erekhtheusz10 földére indulok, 
A ig éu sz fogad házába, Pandión fia.
S te  rú t halállal ha lsz m eg, érdem ed szer in t, 
rú t vétkedért: a z  A rg ó  csonkja fejbevág, 
íg y  ér keserves véget újabb esküvőd!1̂  
IASZÓN
Ö ljön m eg E rinüsz a két fiúért, 
s  a bosszu ló  D íké.n  
MÉDEIA
N in cs olyan isten , k if ig y e ln e  rád, 
hitszegő  ven dég , csalfa barát!
IÁSZON
H ah, iszon yú  szö rn y  te , gyermekölő! 
MÉDEIA
M en j haza, nődnek rendezz tem etést. 
IÁSZÓN
M egyek , gyerm ek td en ü l, árván.
MEDEIA
Akkor sírsz  csak, ha jön  a vénség!
IÁSZÓN 
Édes fiúcskák!
MÉDEIA Nekem ; d e  neked nem! 
IÁSZÓN
N eked, ki m egölted?
MÉDEIA B d é d  döftem .
IÁSZÓN
A  gyerm ekek édes ajkait add,
h ogy — én nyom oru lt — megcsókoljam!
MEDEIA
M ost h ívogatnád, m ost csókolnád, 
d ü ze tte d  dőbb!
IÁSZÓN Engedd, Z eu szra , hogy  
puha bőrüket érinthessem !
MÉDEIA
N em ; sem m ibe h u llt a könyörgésed.
(A s á r k á n y fo g a t  M é d e iá v a l  e ltű n ik )  
IÁSZÓN
Z eu sz, u gye  hallod e z t, hogyan űznek el, 
látod a kínom at, hogyan g y ö tö r  6, 
a gyerm ekölő szörn y, az oroszlán?
H át ahogyan csak lehet, ú g y  sira tom , 
panaszom at hallja va lam ennyi 
isten , hogy a két gyerm ekem et te, 
gyilkosiik , érin ten i sem  hagyod, 
sem  sírba tem etn i! Bár soha ne  
le tt vo ln a  fiam , m in tsem  hogy utóbb  
lássam  m egöletve kezedtől!
(L a ssú  lé p te k k e l  t á v o z ik )
KARVEZETŐ
(m ik ö z b e n  a k a r13 a k i já r a t  f e lé  in d u l)
Z eu sz  az O lüm poszon  sokat in téz,
m eglepetést a z  isten  sokat ad;
és m ire várun k, a z  sose jő  d ,
m íg  a sosem vártnak u ta t n y it a sors:
így  é rt e z  is , ím e, a célhoz.

KERÉNYI GRÁCIA fordítása

hirtelen összerogytak, a görögök azt mondták, 
hogy Pán megzavarta az eszüket. 7. Az Alvüág, 
vagy—megszemélyesítve — az Alvilág királya.
8. Szkülla: víziszömyeteg; úgy hitték, hogy a 
Türrhén-tenger bejáratánál, vagyis a Szicíliát 
Dél-Itáliától elválasztó tengerszorosban leselke
dik a hajósokra. 9. Istentelenségéről, gonoszsá
gáról és ravaszságáról ismert hős. Sziszüphosz 
földje: Korinthosz. 10. Athén hajdani királya. 11. 
Hazatérése után hajója, az Argó egyik darabját 
Héra istennő korinthoszi templomában helyezte 
el Iászón. Ez okozta halálát: egy alkalommal, 
mikor a szentélybe lépett, a súlyos fadarab a 
fejére esett és agyonütötte. 12. A jog istennője. 13. 
Korinthoszi Nők Kara.
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HELIKON

VERESS GERZSON

99-től 100-ig
Palocsay Zsigának

Jaj vigaszodnak nincs m ár fája  
csak bokra lenne egye-egy ága 
hogy bána toda trászakaszd  
szél ijessze semmibe a z t

Ki csillag iggom bolkozik  
Szivéig viseli a láncot 
Temetőt hord szíve a la tt  
Teste bozótján átfeketéllnek  

a rácsok
Arca bánatta l k ikövezve  
S za ká llt izza d  a koponyája  
Szeme öbléből belerémül 
És belefájdul a világba

- Ő rettene vissza  m agához 
Idegharaszton fá jdalom  m otoz  
A lko n y  egében ring a bánat 
Részeg harangok ka lim pálnak

Jaj vigaszodnak nincs m ár fája  
csak bokra lenne egyen-egy ága 
hogy bánatodat rászakaszd  
szél ijessze semmibe a z t

NEMZEDÉKEM  
jövendő  tem etők  

életemen sorsűzte átm enők  
Csak bánathalkan csak lábujjhegyen

Lépkedjetek lázverte szívemen

Tenger vagyok - nem érzem partom  
Lányok k ö z t  fény a z utcasarkon  
A K I LÁ T NEM  NYER MEGBOCSÁTÁST  
IGAZÁTÓL BOKÁIG VÁG

Vásik szó is minden ének 
Ü tközőin féltekéknek  
Csak nem nő a vigasz fája  
Karom lenne minden ága

- Kinek bokra kinek fá ja  
99-től 100-ig
VALAKI mindig h iányzik

Valakit éppen m ost temetnek 
Valakit - élve - elfelednek 
Valakit elkever a z  eső 
Valakit e lveszt a Legelső

Kerti törpék osonva járnak  
Fület növesztenek a palánknak  
Valakit fö lszippan t az este 
Nyom ában a z t  is aki leste

Ujjai nőnek minden ágnak 
Nem sim ogatni csak ciháinak  
Vigyázatlanokra vigyáznak

99-től 100-ig
BELŐLED VALAM I H IÁN YZIK

- Adóssága vagy önmagadnak 
Testedben csak h iányok laknak  
Hiába szám olod magad
A k i NEM  VAGY - a z is te vagy 
Szökhetsz magadból másmagadba 
Emberségből rég lefosztva  
Csontodon szelek csutorásznak  
H im nuszokat udvari láznak

- Ki a verm ét magába ássa 
Beletem etkezhet magába 
Ki kilábolni vé lt magából 
Magába bo tlik  m indkét lába 
Ezért nem h a jt v ig a sz t a fá ja

M agadba-lépve-botladozva  
Ú ttá fo ldozod  kósza lépted 
S araszolsz udvari zenére 
Gondolva néha m i n d e z t  érted...

Nemzedékem (közjelgő tem etők  
(F)elvonulók némely Színek e lő tt 
Leszóltak Fentről csak lábujjhegyen 
Járni a láaknázo tt terepen 
A  jelöletlen jelenen

(Az A RC H ÍV OPUSZOK  
ciklusból, 1974)

GOLDONI
SZÍNHÁZA
Velencében, a Veneto Tartományi Tanács 

rendezésében, 1994. áprilisában került sor Gol
doni halálának 200. évfordulója alkalmából a 
bicentenáriumi megemlékezéseket összefogla
ló nemzetközi tanácskozásra, ahol irodalmárok, 
történészek európai összefüggéseit és mai érvé
nyességét a librettók, komédiák műfaji-poétikai 
sajátosságai és színpadi sorsa szempotjából 
vizsgálták.

Giorgio Padoan Goldonita moliére-i hagyo
mány folytatójának tekinti, aki a műfaj megújí
tása és megnemesítése révén vált hazájában és 
Európában is ismertté, hatott inspiráló erővel 
Diderot-ra, váltotta ki Voltaire elismerését és 
késztette Lessinget arra, hogy a német nemzeti 
színház megteremtésekor Goldoni német 
nyelvre nagy számban lefordított komédiáit 
ajánlja a korabeli drámaírók és direktorok fi
gyelmébe. A műfaj megújítása egyrészt a felvi
lágosodás szellemiségéhez kapcsolódó poétikai 
gondolatok jegyében történt, ami sok tekintet
ben a polgári dráma kialakulását előlegezte. A 
határozott erkölcsi tartalom, a polgári család 
életének mozzanatain belül a nő és férfi ellenté
tes érzelmektől és érdekektől motivált szembe
nállása és ennek a jó ízlés jegyében történt 
bemutatása — Sergio Romagnoli szerint — a 
komédia, a polgári dráma és színjátszás európai 
jelentőségű eseménye volt.

Goldoni komédiáinak színpadi sorsát Euró
pában a kérdés olasz szakértőjén, Nicola Man- 
ginin kívül francia, német, orosz, portugál 
kutatók, köztük magyar részről e sorok írója 
vizsgálták. A velencei szerző népszerűségét elő
segítette a felvilágosodás korának kozmopolita 
szellemisége, az emberek, eszmék és művek 
szabad áramlása, az utazás divatja, és színház

történeti szempontból nézve a színtársulatok 
külföldi turnéi és előadásai.

A tanácskozás szakértői különös figyelmet 
szenteltek a zenés színház számára készült szö
vegeknek, tekintettel arra, hogy Goldoni neve 
az európai színpadokon, közelebbről az arisz
tokrata színház játszóhelyein, így többek között 
Pozsonyban és Eszterházán elsősorban librettó
íróként vált ismertté, azzal együtt, hogy a libret
tókat a kor legnépszerűbb zeneszerzői — 
Galuppi, Puccini, Salieri, Mozart, Haydn, Gass- 
mann — zenésítették meg.

A komédiák színpadi sorsának áttekintése 
során a különböző országokból érkezett szakér
tők arra is rámutattak, hogy Goldoni színházá
nak megjelenése az egyes nemzetek színpadain, 
így Bécsben, Budán, de a színházi centrumokon 
kívül eső Oroszországban vagy Portugáliában 
is hozzájárult egy természetes és valószerű 
színjátszás, a karakterábrázolás kibontakozásá
hoz.

Goldoni színházi reformjának vizsgálatával 
kapcsolatban ugyanígy hangsúlyt kapott a szí
nész játékát érintő néhány alapvetően fontos 
kérdés, a commedia dell'arte-maszkok és a 
szerzői jellemfigurák kapcsolatának kérdése, az 
ebből fakadó félreértelmezések, a korális, népi 
komédiákban az összjáték jelentkezése. Goldo- 
nit hosszú időn keresztül és sok helyütt Euró
pában a commedia dell'arte játék folytatójának 
tekintették és komédiáinak színpadi megvaló
sításánál a játék középpontjába a figurák valós 
karaktereinek kibontása helyett külsődlegesen 
és felszínesen a harsány hangvételt, az eltúlzott 
mozgalmasságot, olykor a triviális gesztusokat 
állították.

Ginette Herry strasbuig-i Goldoni-kutató, 
Goldoni színházának újdonságát méltatva ki
emelte annak antiprotagonista jellegét. Szem
ben a francia, tehát moliére-i hagyományra 
épülő komédiával ez annyit jelent, hogy a játék 
nem egyetlen figura színpadi sorsa körül forog,

hanem az egyes helyzetekben a különböző sze
replők között kialakult kapcsolatok és ezeknek 
változása viszi előre a cselekményt. Ezzel ösz- 
szefüggésben beszélt Herry a színészekkel való 
együttélésről, arról a kísérletező munkáról, 
amit a szerző társulata tagjaival végzett, és ami
nek eredményeként sikerült elválasztania a szí
nészt a hozzáragadt maszk sztereotip, merev 
vonásaitól, és arra késztetnie, hogy a figurát 
természetes emberséggel jelenítse meg. Goldo
ni színházának lényeges jellemzője, ami egyben 
a modern realizmus felé mutató perspektíva is, 
a korális jelenetek dramaturgiai szerepe. A népi 
komédiákban — Terecske, Chioggiai csetepaté 
stb. — az "együtt élni", "kapcsolatban lenni" 
eszméje igen meggyőző érzékletességgel jele
nik meg, s ennek a színpadi előadás kifejezésé
ben is megvan a következménye. Amint arra 
Franco Fido, az USA-ban oktató, ismert Goldo
ni szakértő rámutatott, az egyes figurák már 
nem egyénített karakterekként, hanem azonos 
közösségben élő embertípusokként, egymással 
és a környezettel összhangban, csoportos cse
lekvésekben jelennek meg. Ez a körülmény a 
színpadon összjátékot, tehát egy mai fontos ki
fejezési formát igényel, ami Carmelo Alberti 
véleménye szerint felveti a rendezés eszméjét és 
egy játékot összehangoló személy, a rendező 
közreműködésének szükségességét.

A korális jelenetek, amelyek tartalmuknál 
fogva határozottan teátrális jellegűek — a kar
neváli időben játszódó jelenetek, a társas össze
jöveteleket (ebédeket, vacsorákat, a kávézást, 
mulatozást) idéző színpadi zsánerképek — a 
közösségi érzés, az emberi együttélés, a köl
csönös kommunikáció példázatai. Azt a drama
turgiai-színházi sajátosságot emelik ki, hogy a 
figurák társas lények, emberi közösség tagjai, 
akiknek magatartását és cselekedeteit egyete
mes érvénnyel, az összetartozás és az emberi 
szolidaritás határozza meg.

NYERGES LÁSZLÓ
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

A GÖDÖR
Szereplők
NAGYAPA
CSECSEMŐ
VENDÉG
CUBÁK
LEPKÉK

"Nem csúcsra jutunk, hanem gödörbe" 
(Joszif Brodszkij)

1
(Szoba, középen feltúrva, a parkett helyén egy 

gödör. A nagy szőnyeg felgöngyölve. Fotelok, do
hányzóasztal, szekrény, tévékészülék. Funckiója a 
régi magas hátú faágynak van.)

ANYA ^kelletlenül) Gyere, gyertek beljebb...
VENDÉG (karján Csecsemővel) Ne zavartas

sátok magatokat. Mi nem vagyunk vendégek... 
(Alighogy átlépte a küszöböt.) Hallom, a papa 
csontvázat talált!

ANYA Ne is emlegess ilyen szörnyűséget.
VENDÉG így hát csak szóbeszéd? (Csecsemő 

felsír.) Muszáj volt magammal hoznom. Babuka 
valahol héthatáron túl, éppen piperecikkekre alku
dozik. Dezodor meg egyebek.

ANYA (közel hajolva a férfihoz; az ágyban 
fekvő öreg felé pislantva) Lidérces álmok. Látomá
sai vannak.^

VENDÉG (erőltetetten felnyerít; majd beljebb 
merészkedve) De hát itt csakugyan történt vala
mi...

NAGYAPA (felül az ágyban; dohogva) Még- 
hogy látomás! (Valahol az éteren át felerősödő 
Haydn-zene. Megvakarja a talpát, majd óvatosan 
leteszi fél lábát a parkettre. Vendéghez.) Mit gon
dol, mit találtam (középre mutat) a szobám alatt a 
mélyben?

VENDÉG Ott, ahol fel van szedve a parkett?
ANYA (türelmetlenül szól közbe) Feljött. Ro

hadt ez az egész ház. Ócska, bűzlik.
VENDEG (szellemeskedve) Csaknem a szelle

mektől? (Csecsemő megint fölsír, apja rápaskol a 
popsijára.)

NAGYAPA Csontokat találtam. Emberi csont-
vá...

ANYA (közbevág; mintha bolondról beszélne) 
Összerakja őket; ő lehel beléjük életet.

VENDÉG A téren... maholnap az egész utcá
ban ásatások folynak.

NAGYAPA Megrepedt a föld a pádimentom 
alatt.

VENDÉG A papa ezek szerint leleteket gyűjt?
NAGYAPA (megszállott tekintettel) Nem kü

lönös, hogy éppen a mi házunk alatt támadt egy 
ekkora repedés?!

ANYA Ne hülyéskedj. Ezek már kövületek.
NAGYAPA (közben felkelt az ágyból; kis véz

na alak, hosszú, fehér hálóingben koslat, mintha 
keresne valamit) A menyem nincs tisztában az ér
tékével semminek. (Anyához, számonkérően.) Ho
va tetted őket?

ANYA A csontjaidat? (Foghegyről.) Kiseper
tem.

NAGYAPA (méregbe gurul) Miután különvá
logattam őket. Ezt még megkeserülöd!... (Szinte 
kimerültén roskad le az ágyra.)

ANYA (el akarja venni Csecsemőt Vendégtől) 
Tisztába kéne tenni.

N AGYAPA Van, aki süket: nem mindenki hall
ja meg az üzenetet

ANYA (fojtottan Vendéghez) Az isten szerel
mére, ki a süket?! Hallod, miket hord össze-vissza.

NAGYAPA (int Vendégnek, hogy menjen kö
zelebb hozzá; Anya átveszi karjába Csecsemőt) 
Egyik éjszaka nyögésre, hörgésre ébredtem. Maga 
nem féhémép, könnyebben eldönti, kik az értelmes 
lények.

VENDÉG (udvarias mosollyal) Az ember kilép 
önmagából... mind messzebb száll; valahová... 
(Anya gúnyos vigyora zavarba hozza, egy pillanat
ra elakad.) Erről, szóval már tetszett nekem mesél- 
n i .

NAGYAPA (összehúzott szemmel) Én — er
ről?!

VENDÉG A lélekvándorlásról. (Egy csomag 
olcsó cigarettát szorongat markában, majd rá
gyújt.)

NAGYAPA (mint akinek most juttatják eszébe, 
magából kikelve Anyához) Hol vannak a konyha
székről a jegyzeteim?!

ANYA (közönyösen) Valahol megvannak. Biz
tosan kiporoltam azokat is.

(Nagyapa izgatottan kutatni kezd a párnája 
alatt, nem talál semmit; dühösen belebokszol a 
párnába.)

ANYA (suttogva) Sokszor mintha roham jönne 
rá. Te érted ezt?

VENDÉG (megcsóválja a fejét) Milyen jegyze
teket keres?

ANYA A spiritizmusról irkáit össze valamit.
NAGYAPA (tenyerét a füle mögé tartva meg

hallja; Vendéghez) Itt most egészen másról van szó. 
Váratlanul tört rám, mint valami megvilágosodás, 
hogy kik a zaj előidézői.

VENDÉG KIK? NEM MIK?
NAGYAPA (menyének háttal állva) Kavargott 

bennem az álom, az önfeledtség — az emlékezet
nélküliség vágya. Épp amiatt, mert unom már, 
hogy öreg legyek.

VENDÉG (zavartan) A papa távoli hangokat 
hall?

ANYA (gúnyosan) Mikor valaki a másik szo
bában magnózik vagy úgy felejti a metronómot.

NAGYAPA (Vendéghez, mintha nem hallotta 
volna) A menyem ahelyett, hogy megölelne és gra
tulálna hozzá...

VENDÉG Mihez?
NAGYAPA Hát ahhoz, hogy úgy töröm ma

gam; s nein is eredménytelenül.
ANYA így van azzal, aki drogálja magát. A túl 

sok tévéfilm az elmúlt években! Belemászik az em
ber álmaiba.

NAGYAPA A kommunikáció velük (a lyukra 
mutat), nem mondom, még probléma. Az embert 
először szinte dühíti, hogy hagyták maguk meg
szabadítani, a testüktől. De aztán...

VENDÉG (cigarettával a kezében mintha ma
gabiztosabbá válna) A felizgatott érzékek csalárd 
játéka és a valóság — az két különböző dolog.

NAGYAPA Jól mondja. Én ne tudnám?... El
mondom, hogyha kíváncsi rá, hogy mi a valóság  
nálunk...

ANYA (szavába vágva) Valóság? Ebből a fejből 
(mutat az öreg fejére) ugrott ki az egész...

NAGYAPA Több méternyi mélységben embe
ri...

ANYA Csontok, teljes összevisszaságban!
NAGYAPA Az irigylésre méltó közöny. (Ven

déghez.) Ha többet tartózkodna itt, megértené. 
Nem veszi őket üldözőbe a félelem, nem környéke
zi düh és keserűség. (A kiöregedett színészsztár 
méltóságával.) Hát olyan hihetetlenül hangzik 
ezek után, hogy megirigyeltem csontra vetkőzött 
társaimat?! (Vendég krákogva Anyára pislantgat. 
Nagyapa fölállva, mind izgatottabban.) Maguk 
annyi mindent összeolvasnak az ufókról, a csak az 
égen látott jeleikről (kétkedő hangon), mert, ismer
jük be, alig hagynak hátra más nyomot. Én, a vélet
lennek köszönhetően, valami megfoghatóra 
bukkantam rá. Kezdetben azt hittem, hogy elle
nünk kitervelt összeesküvés akar lenni; vagy le
hallgatás, tekintve, hogy a házban nincs bevezetve 
a telefon. Aztán kiderült, hogy nem nekik van na
gyobb szükségük reánk... Az idő önkényes dolog,

barátom. Mindenféle forma — életkor, távolság —: 
humbug. Bárki bármikor üzenhet az időben.

VENDÉG Ha ténylegesen kommunikálná
nak... De hát mit is mondhatnának nekünk?

ANYA Mit? Semmit. Az egész az apósom fan
tazmagóriája.

(Csecsemő mintha mutogatna az ujjaival; nem 
értik, mire éktelen üvöltésbe fog.) '

ANYA Na, menjünk be; nem csoda, ha ez is 
álmos. (Nagyapához hűvösen.) Leoltom a villanyt

NAGYAPA üjedten) Ne.
ANYA (gonoszkodva) Tisztán félsz tőlük. Vér

mes a szemed.
NAGYAPA (miközben menye, karján Csecse

mővel, meg Vendég bevonulnak a másik szobába) 
Méghogy én félek. Mintha nem tudnám, hogy ár
talmatlanok. (Féloldalára dőlve az ágyon, megpró
bál kinyújtózkodni. Nem sikerül. Magában 
motyog, egyre nehezebb kivenni.) Bárki!... Az em
ber egy antenna... te is... Minden éjjel millió élet 
sugárzásátméred... Asaját éle-te-id... (Ujjai eltakar
ják arcát, hosszasan elidőznek csukott szemén. 
Amint elalszik, a fényerősség változik. Majd sze
mét kinyitva felül, és a szoba megvilágított fénykö
rébe figyelve, mind felajzottabb tartásban fülel.)

(A földhányás a nyüás körül mintha nagyobb 
lenne. Csecsemő hajladozik, kezében egy hatalmas 
ásóval. Markába köp, majd lihegve folytatja a mun
kát. Az ásó hegye megakad egy lábszárcsontban.)

NAGYAPA (fölkel az ágyból, odamegy a nyí
láshoz, rámosolyog Csecsemőre, megveregeti ha- 
cukás vállát, majd lekuporodik és válogatni kezdi 
a csontokat. Motyogva.) Lábszárcsont, karcsont... 
Farcsont, medencecsont... Karcsont, lábszár... (Föl
néz Csecsemőre  ̂mutatja.) Az ükapámé is lehetett.

CSECSEMŐ (bólogat) A néni mesélte bent, 
hgy a Nagytata túl érzékeny volt mindig. (Móká
san mutatja, hogy az öregnek hiányzik egy kereke.)

NAGYAPA (elkomorulva) S hátha a te rokona
id is köztük vannak? (Könnyezni kezd. Megdró- 
gatja az egyik farcsontot. Megint fülel.) Nem 
hallasz semmi különöset?

CSECSEMŐ (mint aki bevágta kívülről) 
Haydn: Ach, das ungewitter Nacht, a üpcsed rádió 
szimfonikus zenekarának előadásában, Herbert 
Kegel vezényletével!

NAGYAPA Én arról beszélek, ami a föld alól 
jön... Te bizonyája jobban hallod.

CSECSEMŐ Anagytatának egy kicsikét süket
nek tetszik lenni? (nem derül ki, hogy hall-e vala
mit.) S ők! ók vajon hallanak minket?

(Nagyapa keze magasba lendül; mint akihez 
nem méltó, hogy üyen butaságra válaszoljon, mo
solyogva hessenti el a választ.

Lepkék tűnnek föl, körülrepdesik Csecsemőt és 
Nagyapát, közben versben zengedeznek.)

L Lepke Sok ódon várkamra, szoba —
Kinek nincs ott lent rokona?

IL Lepke Egérpiszokszagú lelet!
Feneketlen halálfejek!

L Lepke Középkor. Huzatos alagsor, 
szemétbalzsamot rá valah szór.

IL Lepke Mióta darvadoznak ott lent! — 
Romlandót fal a száj és öklend.

L Lepke Utolsó attrakció: két űr:
(Csecsemő egy koponya szemüregébe dugja 

ujjait éppen)
Vak szaltó — hókuszpókusz nélküL

IL Lepke Addig? — bosszantó, mi vár rátok: 
raboltok, gyereket csináltok!...

(El. Lepke megtalálja az ágy alatt a Nagyapa 
bilijét, ráül.)

Én éjjeli lepke vagyok.
(Eltűnnek a földhányás mögött.
Generálsötét.)

2
NAGYAPA (Csecsemőhöz) Tedd le azt az ásót, 

hogy meg ne sértsd valamelyiket.
CSECSEMŐ (sértett önérzettel) Én?
NAGYAPA Ki más, te zöldfülű. Világíts be a 

lyukba! Nem látod, hogy elvették a villanyt?!
CSECSEMŐ Nem látok semmit. Még egy 

elemlápát se.
NAGYAPA A nyelvedet bezzeg felvágták; 

mind egyformák vagytok... Apád hogy indul el 
zseblámpa nélkül üyenkor este. Kint még nagyobb 
gödrök vannak._

CSECSEMŐ És ahhoz mit tetszik szólni, hogy
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hónaptok óta nem lehet ceruzaelemet kapni?!
NAGYAPA (megenyhülve) Nem baj, kerül 

gyertya itt (Motoszkálás a sötétben. Inkább magá
nak, latolgatva.) Persze vigyázni kell, hogy mire 
használod. Azt sem tudom, hogy fiú- vagy leány- 
gyermek vagy-e... (Gyufaszál lobban, az öreg nagy 
nehezen meggyújtja a vastag gyertyacsonkot. Bevi
lágít a gödörbe. Valósággal megilletődve.) Ilyenkor 
sötétben a hangsúly áttevődik a csendre.

(Különös za j. Talán csontzörgés?)
CSECSEMŐ (megszeppenve) A bácsi hívta elő 

őket, vagy maguktól...?
NAGYAPA Eszükbe sem jutott felkérezkedni 

eddig; én magam találtam rájuk. Ne félj, nem olya
nok, hogy bárkit is rettegésbe tartsanak. Nem kell 
nekik a másé.

CSECSEMŐ (bólint) Tehát nem bitorlók.
NAGYAPA (elcsodálkozik) Te már szótárban 

is szoktál búvárkodni? Ilyen szavak csak ott talál
hatók.

CSECSEMŐ (tagadólag int fejével) Apuska 
szokta'mondani az én nagytatámról, mikor sokat 
ül a vécén bezárkózva, hogy: trónbitorló\

NAGYAPA (elkacagja magát, majd lekuporo
dik és belenyúl a gödörbe. Amikor a karját kihúzza, 
egy csontkéz látszik kapaszkodni az övébe.) Ho
gyan is feledkezhettünk meg annyi ideig róluk?

CSECSEMŐ (öregesen) Ahogy a néni monda
ná: "A gürcölés. A betevő falatért."

NAGYAPA A mi Zsokénk is éppen üyenkor 
kalandozik el, mikor végre kezet foghatna az ősei
vel. (Szórakozottan megropogtatja a csonkéz ujjpe- 
receit) A portyázások ideje lejárt.

CSECSEMŐ (most ő hajol be mélyen a gödör
be) Látom! (Ujjong.)

NAGYAPA_Vigyázz, bele ne ess. Mit látsz?
CSECSEMŐ (addig-addig nyújtogatja a karját 

— közben az öreg a gyertyafénnyel mintha jelzése
ket adna le—, míg egy emberi csontváz hátgerincét 
halássza ki a lyukból. Pengetni kezdi a hárfahúr 
színű, lebegő bordákat.) A néni szerint ez egy kö
zönséges lelet. Nincs benne lélek.

NAGYAPA (oktatóan) Számára nincsen. Nem 
azért, mert a menyem, hanem mert az érzelmeit 
rövid pórázon tartotta mindig!... (Kigyúl a villany
fény; angyali vigyorral.) Nem baj, felteszem a pa- 
tefonlemezt Kossuth hangjával.

(Előveszi a szekrényből az ócska készüléket, 
kikeresi a lemezt, letörli róla a port. Miközben 
megy a hanglemez, az öreg a gödör felé, magyará
zatképpen.) Ők már régóta konföderációban élnek.

CUBÁK (belép a bejárati ajtón; lehet, hogy ko
pogott, csak nem hallatszott. Széles mosollyal ló
bálja vállán a hasas utazótáskát.) Megjöttem, Tata!

NAGYAPA (miután a leányzó felnyitotta a tás
ka zipzárját) Banán, datolya, kókuszdió! Jókor hoz- 
tad.

CSECSEMŐ (egy perc alatt ott terem) Ezek 
mind déligyümölcsök. Én jobban szeretem a kó
kuszdiót náluk. (Belenyúl a táskába.) Lefogadom, 
ők ott lent nem is hallottak róla.-

CUBÁK (ráüt Csecsemő pradijára) Én se rólad. 
Megint rászálltajok a Nagytatára?

CSECSEMŐ (mentegetőzve) Nem én, ha
nem... (a szoba közepére mutat.)

CUBÁK (elérti; nem a gödörre figyel föl, ha
nem a patefonlemezhangra. A recsegést jobban hal-. 
lani, mint a beszédet.) Hanem a Kossuth?!... 
(Fölényesen füttyent egyet)

NAGYAPA (epésen) A te ősöd tán a velencei 
dózse volt, avagy egy szultán-ivadék? Nagyevő 
lehetett, mindenesetre, hogyha csak úgy egyből, 
minden megerőltetés nélkül be tudtad kapmi a mi 
Zsokénkat Mindenestül.

CSECSEMŐ (számonkérően) Hol hagytad a 
bácsi unokáját?

(Anya és Vendég közben előjön a másik szobá
ból. Nagyapának csak most jut eszébe elfújni a 
gyertyát. Váratlan csontzörgés.)

CUBÁK (két banánt vesz ki a táskából, egyiket 
Anyának, a másikat Vendégnek nyújtja. Anyához, 
aki a kifeszített spárgára teríti a vizes pelenkákat.) 
Mindjárt megcsinálom a banánsalátát! (Azzal 
vissza is veszi a banánt) Zsokét az Alföldön hagy
tam lovagolni. (Vendégre pillant unottan.) Á, La
jossal már találkoztunk (Áz ő kezéből is kikapija a 
banánt.)

(Lejárt a lemez. Újabb csontzörgés. Kinyúl egy 
kéz a mélyből, megragadja a spárgára akasztott

pelenka egyik végét, és körbecsavarja Nagyapa 
fején.)

CUBÁK (amint megpillantja, rémült sikollyal) 
Segítség! Kísértet!

(Elájul. Feltűnnek a Lepkék, szárnyaikkal po
fozgatják arcát, míg magához nem tér.)

L Lepke A  turbános nem mind török —
n. Lepke Aki él, az másképp hörög...
(Ahogy körülröpdösik Nagyapát, a pelenka ki

oldódik; Csecsemő lekapja, és egy halálfej-kopo- 
nyára tekeri. A két végét összebogozza.)

Lepkék (rekviem-kísérettel, gyászosan fújják) 
Mint a légypiszok a zekén, 
annyit értek e sártekén!

(Elrepülnek.)
CUBÁK (felnyitja szemét) Kit látnak szemeim?
VENDÉG A papa egyik csontvázát.
CUBÁK (ijedt tekintettel Csecsemőt követi, aki 

a turbános halálfejjel labdázik. Újra el akar ájulni, 
ám anya ölbe veszi sápadt fejét, s egy másik vizes 
pelenkával megtörli a homlokát.)

ANYA (együttérzésre vadászik) Éhesek és csu
paszok. Befogadta őket!

CUBÁK (tekintete megkeméynedik; indulat
tal) Kitalálhattam volna. (Fölugrik, elkapja a szer
szám nyelét, s a halálfej képzelt torkán lenyom egy 
ásónyi földet.)

(Mindenki dermedten áll.)
CUBÁK (mint aki jól végezte dolgát, belenéz a 

lyukba) A bolondok!... Na végre, elnémultak.
(Sötétség.)

3
CSECSEMŐ (ásít egyet) Ezek olyanok, mint az 

én nagytatám nagytatájának a történeteiben az 
összezagyválódott indiánok, akik mindig éjszaka 
támadtak. *

NAGYAPA Ne búsulj, előjön a többi is. (Egy 
nyeszlett kis csontvázzal bíbelődik: megpróbálja 
összerakni, ragasztót is használ, de a letört csigo
lyák folyton szétgurulnak.) Habár meg kell adni, 
túl jók erre a vüágra.

CSECSEMŐ A nagytatám mondta, hogy az ő 
nagytatája úgy mesélte: a tollak mind fehérek vol
tak, de ezek a hamis indiánok csontokat égettek és 
a csontszénbe belekeverték a tollaikat, hogy mind

csupa fekete legyen. így a sötétben láthatatlanná 
váltak, mert mindig éjszaka támadtak.

NAGYAPA (szórakozottan) Azt mondod, éj
szaka? (Beles a lyukba.)

CSECSEMŐ Innen tudta a nagytatám nagyta
tája, Isten nyugosztalja, hogy nem igazi indiánok. 
Egy indián sem mert volna éjszaka támadni, mivel 
ha megölik, a lelke örökre a sötétségben fog bolyon- 
gani... (Kis szünet.) Én azért valahogy sajnálom az 
indiánokat.

NAGYAPA Vigyázz, ne beszélj bele a lyukba.
CSECSEMŐ (Elhúzódik) Miért, ezek is pogá- 

nyok?
NAGYAPA jízek csak arctalanok, névtelenek.
CSECSEMŐ Egyik éjjel azt álmodtam, hogy 

nagytata vagyok.
NAGYAPA A  nagytatád nagytatája.
CSECSEMŐ Igen. S ahogy felébredtem, csör

gött a számból a nyál, mint neki, mikor egyvégté- 
ben az indiánokról mesélt.

(A belső szoba ajtaja félig nyitva, kihalla tszik az 
érzelgős tánczene. Hangulatvilágítás; Vendég fel
váltva táncoltatja a hölgyeket)

NAGYAPA (megáll a gödör előtt, karját idétle
nül magasba lendítve egzaltált mozdulatokat vé
gez, mint valami sámán; végül kiderül, hogy csak 
meg akarta tomásztatni egy kicsit fájó Ízületeit, 
csikorgó végtagjait. Csecsemőhöz.) Amíg a fiam élt, 
megmasszírozta a hátamat.

CSECSEMŐ (elfojt egy ásítást) Az én kezem 
nagyon kicsi hozzá, ugye?

NAGYAPA (még egy pillantás a sejtelmes 
mélybe) Nyitva a lyuk: a lehetőség!

VENDÉG (Cubákot forgatja éppen; a közajtó
hoz érve meghallja, és fölényeskedő hangon beki
abál az öregnek) Éz volna az alvilági bugyor?

NAGYAPA Igen. Szabadulás a földi bűnöktől. 
S a kifogyhatatlan ostobaságtól meg a zsarnokság
tól.

VENDÉG (erőltetett vihogással, kissé lihegve) 
Az imént szóltam a menyének — igaz-e, Micike? 
—, hogy főzzön egy nagy adag tejbekását a hétsin- 
ges szakállú csontvázaknak vacsorára! (Az öreg két 
tenyerével befogja a fülét, s lekuporodva a gödör 
fölé hajol.)

CSECSEMŐ (sértetten, kipirulva) Miért nem 
felelsz meg apusnak? Anyus üyenkor visszapofá
zik neki, hogy: ’Hallgass, te szar alak! Csak itthon 
vagy üyen nagylegény, különben mindenki tudja 
rólad, hogy müyen tutyimutyi, gyáva valaki vagy. 
Semmit se vagy képes elintézni a családodnak, még 
a villanyórát sem tudtad összetörni, hogy nekeüjen 
kifizessük a_ féléves hátralékot!"...

VENDÉG (most Anyával masíroz foxtrott lé
pésben az ajtónyüáshoz, ismét bekiabál) Fel sem 
merült a papában, hogy átverés az egész? Mások 
restibe járnak, amíg kend lesi a sok kifingott sehon- 
nait, hogy megetesse őket! (Saját szövegétől haho
tára fakadva tovalejt.)

CSECSEMŐ (látva, hogy Nagyapa hallgat, be
húzott nyakkal, tehetetlenül várakozik — váratla
nul a közajtóhoz szalad, s a dühtől felpaprikázva 
visszapofázik apjának) Ne félj, megeszik ezek a főtt 
babot magára is, becsületesen! Műit ahogyan ott
hon mesélted, emlékszel, mikor kijötél a fogházból, 
és megígértetted velem, hogy sose fogom kiönteni 
a spenótot, mint más gyerek?!

VENDÉG (hangja a belső szobából, fojtottan) 
Elhallgass, te!

ANYA (hangja) Mondtam neked, hogy le kéne 
fektetni Az a háborodott még megrontja.

CSECSEMŐ (izgatottan súgva Nagyapának) 
A "szerzői utasítás” szerint nem is én következtem. 
De nem voltam képes megállni... Baj lehet belőle?

NAGYAPA Túl kicsi vagy ahhoz, hogy apád 
megnadrágoljon.

CSECSEMŐ A szerző, ugye, nem szokott meg- 
nadrágolni?

NAGYAPA (elhúzza a száját) Ne izgasd ma
gad, az a hülye apád már neki is az idegeire ment 
azóta.

VENDÉG (a zene elhallgatott; Anyával kijön a 
belső szobából. Kissé megszelídülve, alkudozó 
hangon Nagyapához.) Ne higgye, hogy én nem 
gondolkoztam a dolgon. Hogy a fenébe ne tettem 
volna, hiszen a család barátja vagyok... (Nagy fehér 
zsebkendővel töröli képéről, nyakáról az izzadtsá- 
> » »  fo ly ta tás a 18. oldalon
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got.) Ha legalább egy kis pénzt tudna csinálni be
lőlük.

NAGYAPA (erre már 6 is felpattan a helyéről) 
Mit képzel rólam?! Hogy rabszolgakereskedő va
gyok?

(Közben mint darázszümmögés, halkan zö- 
röghi kezdenek a csontok; nem csupán a mélyben, 
hanem az öreg körül, közelében is. Csecsemő egy 
csontkezet mozgatva gyöngéden megdrógatja 
Nagyapa fejét.)

NAGYAPA (nem látszik haragudni) Elrontjá
tok a frizurámat.

CSECSEMŐ (játszani akar; kuncogva) Nem 
én voltam. _

VENDÉG (közel megy az öreghez; amolyan 
Mefisztó-féle ő most; az üzletember hangján) Ol
vastam valahol, hogy több száz katona holttestét 
vízbe dobták, Olaszországban. Hogy aztán évtize
dek múlva egy néhai őrmester, a Jaguár Tóni 'be
takarítsa" őket a tó fenekéről. Ez, ha jólmelékszem, 
McCarthy szenátor idejében történt, az amerikai 
turisták akkoriban kezdtek kemény dollárokat fi
zetni a hősi kultuszról szóló legendákért. Később 
egy export-import cég vásárolta föl a csontokat s 
eladta egy műtrágyagyárnak. Egy-két combcson
tot föl is használtak a laboratóriumi kísérletekben, 
majd a raktáron álló készletet csontszénként füst- 
szűrésre specializálták... Na szóval, miért ne hoz
hatná divatba a papa ezeket az ősi csontokat. Amai 
nyomorúságban jó jövedelemhez juthatna.

(Nagyapa leszegett fejjel, ingerülten fel-alá jár
kál.)

ANYA (Vendéghez) Nem látja be, hogy tiszta 
önzés a részéről, amit csinál. Miért nem hagyja 
békén őket ott, ahol vannak? Nem. ó  fel akar hozni 
ide még ki tudja, hány éhes szájat, most, mikor azt 
se tudjuk,_hogy mivel tömjük be a mienket.

CUBÁK (közben besomfordált és alaposan 
odafigyelt; most rábeszélő hangon Nagyapához) 
Beszéljen a csontjaival, maga ért hozzá. Csak nem 
kell sokat vitatkozni.

NAGYAPA (kétségbeesetten néz körül a zsú
folt szobában, végül — nincs más szövetséges — 
Csecsemőhöz) Itt fenn eltévednek, mondtam ne
ked. A rájuk leselkedő gyalázattal kéne szembe
szállni valakinek, nem ővelük.

AN YA A végén még rajtunk fognak élősködni. 
Előre látom...

NAGYAPA Csak azt ne mondd, hogy a vi
szályt is ők szítják, ezek a szuvas csontok! Nem mi 
vagyunk a vérengző fenevadak?!...

ANYA (Vendéghez) Nem tudom, ki lehetett 
szadista a családjukban, hogy mindig ilyen ször
nyűséges szavakat használ!

NAGYAPA (nem figyel rá; átszellemülten) 
Legfeljebb ez a pusztaság, ez az elidegenítő ma
gány lehet az ő tévelygésükből ránk szakadt örök
ség. Eltékozolták az életüket! — akárcsak mi. 
(Semmiképpen nem Krizáivá, inkább egy prédiká
tor hevületével, s időnként persze komikussá vál
va.) Bajazid bosszújától a mai Boszniáig, ó, 
Arkangyalok, a maguk őrült vüágában hol találni 
nyugalmat, biztonságot?!...

(Anya mint aki unja, bekapcsolja a tévékészü
léket és leül nézni a műsort. A kinti halálfejen és 
csontokon, valamint a gödör felett kísértetiesen 
foszforeszkáló fényvillanások)

VENDÉG és CUBÁK (idegesen kapkodják a 
fejüket) Mi ez?!... Mi az ott!

NAGYAPA A tévézés miatt van. Nem állhat
ják

ANYA Tisztán le kell oltani.
NAGYAPA Azt mondják szabadok vagyunk! 

Nem mint ti a börtönötökben.
VENDÉG (Anyához) Miféle börtönről mo

tyog7
CUBÁK (lekicsinylő vigyorral, nyüván nem 

érti) Méghogy mind be vagyunk zárva.
NAGYAPA Össze vagytok láncolva a napi hí

rekkel; kis betörések, demagóg ígéretek valuta
csempészés s a dollár napi árfolyama... 
Meghiúsított merénylet, sikeres népirtás. Folytas
sam?... (Anya bosszúsan kapcsolja ki a tévét, felug
rik a fotelból és összeszedi a spárgáról a 
megszáradt bébiholmit. Vendég készségesen 
nyújtja neki Csecsemőt, hogy tisztába tegye.)

NAGYAPA ók már kiszabadultak a fájdalom
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börtönéből. Egyszer talán ti is kikerültök onnan...
CSECSEMŐ (rúgkapálva) Én már szobatiszta 

lettem! (Anya ráver a fenekére. Vendég idegesen 
gyújt rá egy cigarettára.)

NAGYAPA Minden elmúlik Hiába láncoljá
tok magatokat a tárgyakhoz, a szokásaitokhoz. 
(Vendég zavartan bámul rá, majd elnyomja az égő 
cigarettát.)

ANYA (Nagyapát utánozva) Meg a csontváza
itokhoz! (Lecsapaja az ágyra Csecsemőt.) Úgy lát
szik reggelig fogjuk ezt hallgatni!

(Vendég szedelőzködik; Csecsemő szájába 
dugja a cuclisüveget. Csecsemő az éjjeliszekrényen 
talál valamit egy zacskóban. Körülkémlel, kibontja 
és mohón falni kezdi.)

NAGYAPA A józan elme azt mondja: a gyűlö
letre nem lehet megnyugtató mosollyal válaszolni.

(Vendég igyekszik úgy állni, hogy a többiek ne 
vegyék észre a zabálást, közben ujjhegyével figyel
meztetően koppint egyet a Csecsemő tarkójára.)

CSECSEMŐ A józan elmém! Valaki kapirgálja 
a hajam tövét. Csak lágy részhez ne érjen. (Vendég 
erőszakkal a szájába gyömöszöli a cuclisüveget. 
Csecsemő hatalmasakat kezd csuklani, az egész 
teste rázkódik bele. Észreveszik.)

ANYA Biztos túl mohón nyelt a kicsike.
CUBÁK (közel megy Csecsemőhöz, szemügy

re veszi Pánikot keltve.) Ez nem tej! Vér van a 
szájában.

ANYA (elszömyedve) A holnapi véres hurka!
VENDEG (lesújtottan) Az istennek sem akar 

cumizni
NAGYAPA Na, azért maradt még belőle. (Egy 

csontkéz kapirgálja a papírt, nyúlkál a maradék 
hurka után.}

VENDÉG (Csecsemővel az ölében, nem látja, 
hogy titokban Nagyapa mozgatja a csontkezet. Él
hűlve.) Ehhez mit szóltok?!

CUBÁK Én nem akarok bedilizni. (Belenyúl a 
táskájába, kihúz egy banánt, gyorsan meghámozza 
és egészben bekapja.)

NAGYAP (Vendéghez) Átvitt értelemben ezt 
üzenetként is felfoghatja. (Kiveszi a csontkézből a 
hurkavéget, felét leharapja, a másik felét visszate
szi az ujjak közé.) Fiatal koromban az operában 
statisztáltam. Egy énekesnőnek a színpadon csó
kolózás közben kiesett a protézise. Akkor én is az 
érzelmi oldaláról közeKtettem meg a sajnálatos 
incidenst; ma már a praktikus oldalát látva a hely
zetnek, a zenére figyelnék csak a színen, és sietnék 
fölvenni a protézist. Érti-e, hova akarok kilyukad
ni?... A megoldás tulajdonképpen a mi ráhangolt
ságunktól függ, legtöbbször bennünk van.

VENDÉG (habozni látszik) Ezek szerint mit 
ajánl nekem?

NAGYAPA Ne a földben keresse az ellensége
it (A pelenkaturbántól megfosztott koponyával a 
kezében.) ók már nem éreznek gyűlöletet senki 
iránt. Kis fantáziával azt is belophatja a tudatába, 
hogy nemsokára mi is üyenek leszünk... mint áldo
zatok. Magától függ, hogy elfogadja, vagy nem 
fogadja el.

VENDÉG (félig-meddig hipnotizáltan) Ha 
nem fogadom el?!...

NAGYAPA (rejtelmesen) Ha élni akar, nem
csak félni... _

VENDÉG Támasszam fel lelkem mélyén a 
gyilkosokkal szembeni gyűlöletet?! (Magához szo
rítva a kapálózó Csecsemőt, kifele hátrál.) Na, bú
csúzz el, itt se vagyunk már! Anyád éjjeli 
szolgálatba ment.

CUBÁK (Csecsemőhöz) Pucc paszta aludni!
CSECSEMŐ (zsémbesen) Nem szeretem a bú

csúzkodást. (Teszi magát, hogy máris alszik.)
ANYA (Vendéghez) Ne kínozd még hazáig. Itt 

alhat az éjjel. (Nagyapával egyszerre nyúl Csecse
mőért; kétfelé húzzák. Anya be akarja vinni a má
sik szobába.)

NAGYAPA Nálam nagyobb hely van itt. (El
veszi Csecsemőt, és a fal mellé fekteti a régimódi 
hátaságyba.)

VENDÉG (veszi a kalapját, kiráz belőle né
hány csontot) Ezek biztos nem maguktól másztak 
bele.

(Csecsemő a szeme elé tett ujjai közt kukucs
kálva —miközben Nagyapa fölszedegeti az elszórt 
csontokat — felkacag. Vendég kelletlenül távozik.)

(Csend. Anya és Cubák a fotelba süllyedve 
banánt majszolnak.)

CUBÁK (újabb banánt nyújt Anyának) Tessék
ANYA Elég volt. (Hogy Nagyapa is hallja.) 

Mindenből.
CUBÁK Legalább nem kell kimenni a szemét

hez. (A gödör előtt guggoló öreg feje fölött, mint 
kosárlabda-játékos, a lyukba hajítja a galacsinná 
gyúrt banánhéjat.) Hát nem muris?... (Várja, hogy 
Ánya is nevessen.)

(Sötétség.)

4
NAGYAPA (álmában a karjával hadonászva) 

Meg ne sebesítsétek őket! (Felszökik az ágyból; 
még álmodik.) Segítség!

CSECSEMŐ (lopakodva jön a mellékhelyiség
ből, visszamászik az ágyba Nagyapa mellé, aki 
közben erőtlenül hátrahanyatlott, de motyogva to
vább hánykolódik. Csecsemő az öreg fölé hajolva 
hangosan súgja.) Nem tudtam lehúzni a vécét! 
(Megrázza Nagyapa vállát) Hallod?!... Elvették a 
vizet.

NAGYAPA (felkapja a fejét; kótyagosan) Nagy 
tüzek lesznek és a vizek kiszáradnak! (Csecsemő 
kuncog a hallottakon, s egy tollúval megcsiklan
dozza Nagyapa bajuszát. Nagyapa kinyitja a sze
mét, megragadja az arcába bámuló Csecsemőt. 
Lihegve.) Torzszülöttek...

CSECSEMŐ (megütközve) Rám haragszol, 
vagy a halálfejekre?

NAGYAPA (megdörzsöli a kézfejével a sze
mét; megenyhülve) Te mért nem alszol?!

CSECSEMŐ Rosszat álmodtam, s féltem, 
hogy bepisüek.

NAGYAPA Ott a bűi az ágy alatt.
CSECSEMŐ Tele volt csontokkal. Inkább ki

mentem. (Benéz az ágy alá, kihúzza, az orrát finto
rítva.) Érdekes, most más van benne.

NAGYAPA (felül; megvakarja a fejét) Nekem 
is rossz álmom volt. Azokkal hadakoztam, akik 
feltalálták az erőszakot...

CSECSEMŐ (bölcs megértéssel) Te egyedül 
voltál és ők sokan, ugye?

NAGYAPA Miattuk enyészett el a szépség. 
Eltűnt a lárma alatt, amibe élünk.

CSECSEMŐ (kimászik az ágyból, körbejárja a 
gödröt, többször is lepillant a mélybe. Nyüván 
keresi a fantomokat.)

NAGYAPA_Látsz valamit?
CSECSEMŐ (nemet int fejével; kissé csalódot

tan) Azt mondtad, hogy egész csontvázak jönnek 
fel, seregestül.. (Az ablak felé fordul.) Már hajna- 
lodik.

NAGYAPA (nem tudni, tréfál-e vagy komo
lyan mondja) Jelentkezett is egy erős fogazató ske- 
letum, miután te elaludtál. Vigyáztam, hogy bele 
ne harapjon a popsidba.

CSECSEMŐ (szontyolian) Úgyis tudom, hogy 
csak ugratsz.

NAGYAPA (a lyukba kémlelve) Dehogyis ug
ratlak... Az ember megérzi, amikor valami jön, 
készül.

CSECSEMŐ Leülhetek? (Már be is fészkeli 
magát az egyik fotelba.)

NAGYAPA Ne abba a fotelba. Ott besúgók 
szoktak ülni.

CSECSEMŐ (felugrik s visszamászik az ágy
ba) Csontváz még nem ült a fotelban?

NAGYAPA Akart. De lebeszéltem. (Megsimo
gatja Csecsemő kobakját; nem szeretné elkedvetle
níteni ''játszópartnerét".) Az éjjel nagy 
sürgés-forgás volt itt. Sokan felkerestek közülük; 
ismeretlenek is._

CSECSEMŐ Amíg én aludtam?
NAGYAPA (bólint) Az egyik közülük elkérte 

a cilinderemet (föláll, a fogashoz megy, leakasztja 
az ócska cilindert), és a fejére tette, (ó is felteszi, 
megjátssza, hogyan állt a csontváznak, kacsint is 
hozzá egyet.) Olyan elegáns volt a tartása, mint a 
vigadóba vagy a színházba tartó uraké.

CSECSEMŐ Nem az én kedvenc halálfejem 
volt?

NAGYAPA A turbános? Nem. Azt sajnos Cu
bák vette kezelésbe; hiába figyelmeztettem, hogy 
vigyázzon, mert összetöri.

CSECSEMŐ Én is hallottam, mit mondott ró
la: hogy rémisztő az ábrázata. Igaz, azt is elhenceg
te neki, hogy itt jól főznek, és sokat, "Kapsz kosztot, 
kovártéjt!” — búgta Mid néni előtt, és riszálta ma
gát.
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NAGYAPA (morcosán) Heccből mondta. Csak 
azért, hogy engem kigúnyoljon.

CSECSEMŐ (tágra nyűt szemmel) Mikor a 
kólát kínálta, akkor is csak csúfolkodott?! (Cubákot 
utánozva.) "Miti, adjak nekik? Nehogy túlságosan 
felizguljanak tőle." (Más hangon.) Végül nekem se 
adott.

.NAGYAPA Ne búsulj. A többiekről magam 
gondoskod tam._

CSECSEMŐ Megvendégelted őket? Mit adtál 
nekik? Tejet? Vagy ananászkompótót?

NAGYAPA (gondban van, hogyan tudjon ki
magyarázkodni) A fő, hogy igyekeztem a kedvük
be járni... (Leül a lyuk szélére, belógatja a lábát.) 
Nem olyan egyszerű kapcsolatba kerülni velük, 
legalábbis a különböző korokból érkezőkkel. Ho
gyan is fejezzem ki magam, hogy jobban meg
értsd?!... Fergetegek, forgószelek sepertek végig a 
világon, tűzvész pusztított, s ki tudná megmonda
ni, mi minden történt alattunk is, amíg mi alud
tunk. Mikor az első széllel bélelt... (Elakad.)

CSECSEMŐ Csontváz volt?
NAGYAPA (bólint) Szóval, mikor megpillan

tottam, még izom- és bőrfoszlányok tapadtak 
egyik-másik csontjára... Azon az éjszakán nem tud
tam elfojtani magamban a nyugtalanságot: mint az 
egész elfuserált életem, úgy állt előttem! Mint ami
kor valaki magára ismer, olyasmit éreztem. És jöt
tek a többiek azután, csoportba verődve. Elfogott a 
szorongás, hogy vajon mit akarhatnak tőlünk. A 
fogolytáborban ekkora nyüzsgés láttán a legjámbo- 
rabb őrnek is elszáll a bátorsága, hát hogyha még 
felelősségtudatra is nevelték, márminthogy: ez me
lyik transzporttal érkezett, előbb ujjlenyomatvétel
re, kihallgatásra vele! Különben te magad is 
elsüllyedsz, eltűnsz az anarchiában. (Mélyen bele
hajol a gödörbe, mintha onnan várna valamilyen 
segítséget a folytatáshoz.)

CSECSEMŐ Ne hajolj le nagyon, még kiesik a 
tömés a fogadból.

NAGYAPA (keserűen felkacag) Ezt is a me
nyemtől hallhattad. (Csecsemő nem felel, csak le
süti a tekintetét. Az öreg lassan föltápászkodik, a 
derekát próbálja kiegyenesíteni.) Hogy magam is 
olyanná váljak, mint ő?! Csak azt szereti, aki hozzá 
hasonlóan viseli a kontyát.. No nem, barátocskám! 
Amióta az eszemet tudom, körülötte, mindenki a 
becsületéért vagy a becsületével hadakozott. Hiába 
volt minden intelem: hogy figyeljetek önmagatok
ra is, az Isten szerelmére — a csóré csigára, mert ha 
a sors végigmegy rajtatok s összetöri a házatokat, 
nem marad utánatok más, csak a nyál... (Kis szü
net.) S most itt vannak ők! Könyörületesebbek mint 
holmi szellemek. Nem vagyunk kiszolgáltatva ne
kik. Jönnek évszázadok titkaival, balsorsával. 
Döntsék el a nagyokosok, hogy ki kinek szorul a 
segítségére.

CSECSEMŐ (kalandéhséggel) Fantasztikus 
fényesség jelzi, hogy érkeznek?... Ezt nem Mid 
nénitől "szoptam”.

NAGYAPA Én inkább halk, mélabús zenét hal
lok olyankor. 'Isten hozott, fiam!"—mondom,hisz 
nehéz megállapítani a korukat. Kicsit pókhálósak, 
egérpiszkosak. Bizonyára nekik sem könnyű eliga
zodni rajtam, hogy vajon egy szenilissel van dol
guk, vagy egy bölcs Náthánnal!... (Mulattatja az 
ötlet.) A becsületet állítólag csak vérrel lehet tisztá
ra mosni. (Kis üveget és ecsetet vesz elő, mutatja.) 
Az én győzteseimet és legyőzöttjeimet egyaránt 
kikezdte a szú, a nedvesség, a penész, most meg a 
pára. Megpróbálok hát enyhíteni valamit a bajai
kon.

CSECSEMŐ Mi az?
NAGYAPA Alkoholos-kámforos szesz. Kerí

tettem szalmiákszeszt is. Van itt fimájsz, szidol, ki 
lehet fényesíteni a csontokat (egy koponya állkap
csán szorgoskodik), ámde azzal még nem vettem 
le róluk a tulajdonképpeni foltokat (el tüsszen ti ma
gát), amelyek bennünket is nyomasztanak. A szú- 
talanítás aztán szinte lehetetlen. (Újabb 
tüsszentés.) Na, abba is hagyom, még képesek el
kapni tőlem a náthát. (Bohóckodásával egy kicsit a 
helyzetet is karikírozza.) így volt ez mindig: mi itt 
álltunk valahol középen — na nem éppen Európa 
közepén, sajnos —> és jöttek, röpködve, sántikálva, 
jobbról is, balról is. Úgyhogy aztán minden össze
keveredett nálunk, a spanyolnátha is a kínaival.

CSECSEMŐ (előbb a cilindert próbálja föl—a 
feje eltűnik egészen — a fogasról leakasztott nád

sétapálcával; majd micisapkát csap a fejébe, egy 
megszenesedett csontdarabkával bajuszot is rajzol 
magának, egy fiókban kotorászva monoklira buk
kan, a szemére illeszti, elejti, végül talál egy jel
vényt a fiókban: ötágú kis piros csillagot, feltűzi a 
hacukájára.) A nagyapa (magával társalog a tükör 
előtt) mindig a történelemmel hozakodik elő.

NAGYAPA (eltűnődve; megtörtnek látszik) 
Igazad van. A tanulságokra vadásztam, azokat 
igyekeztem összegyűjteni, még ha törmelékben is, 
a velőtrázó, nagy események után. De valójában 
örök életemben a csendre áhítoztam. Egy idő után 
azonban úgy tűnt nekem, hogy hiába várok, mert 
a vad, durva szavak és indulatok úgysem juhász
kodnak meg addig, amíg a velő ki nem szárad a 
hátgerincben. Lehet, hogy túl kegyetlenül fog 
hangzani, amit bevallók most neked, de egy ilyen 
koponyával jobban éreztem magam valamelyik éj
jel, mint az enyéimmel ebben a házban bármikor.

Kosa Huba Ferenc szobrai
Nyugodt, méltóságteljes homállyal a szemüregé
ben, együttérző hallgatással osztotta meg velem a 
hűüeniíl rohadó idő néhány illanatát. Szinte fensé
gesnek láttam. Utoljára akkor éreztem, hogy mek
kora értelme lehet a közös csendnek.

CSECSEMŐ (ostoba képet vágva) Lehet, hogy 
rokonod volt?... Mondott valamit?

NAGYAPA Szentül meg vagyok róla győződ
ve, hogy ugyanarra gondoltunk...

CSECSEMŐ ó  akkor beszél, amikor zörög? -
NAGYAPA (magával van elfoglalva) Ugyanaz 

az olvasmányélmény jutott az eszükbe. Thomas 
Mann halálosan beteg fiatalembere lépteinek a ko
pogását hallottuk az ismeretlen, bérelt lakásban, s 
közben a falon túlról valami hang hallatszott. Egy 
halk, fémes hang... mint amikor aranygyűrű hull 
egy ezüstserpenyőbe.

CSECSEMŐ (meglehetősen csalódottan) A te 
csontvázaid mind ilyen komplikáltak?!

NAGYAPA (Csecsemőre pillantva, mint aki 
hirtelen kijózanul) Lehet, hogy így képzeltem... 
Csak képzelődés volna ez az egész; a csontzörgés 
is?!... (Fölvesz egy csontot. Csecsemő orra elé tart
ja.) Ez egy robusztus alkatú, zömök, vaskos egyén 
lehetett. A csuklócsontja is elárulja, látod?! (Tovább 
keresgél a leletek között.) A hosszú fejű, feltűnően 
alacsony és keskeny homlokú koponyacsont — 
mint amelyikkel a tegnap este te is játszadoztál, a 
koponyateteje jó vastag volt — a bükki közép
hosszú fejű típusra emlékeztet. Van egy másik 
hosszú fejű, hosszú csontú típus — a széles, mar
káns arcú gepidának pont az ellentéte —: valószí
nűleg iráni keveredés. Találkoztam egy dngár 
csontvázzal: ha magas homlokával, kúposán kiálló 
nyakszirtjével nem nőtt volna egy jó fejmagasság
gal fölém, szívesen felkértem volna táncolni.

CSECSEMŐ Szívesebben, mint Cubákot? ó  
rumbázni is tud.

NAGYAPA (földöntúli mosollyal) Meg mer
tem volna esküdni rá, hogy nordikus típusú longo- 
bárd nőt tartok a karjaimban... (Lehajol, s a 
tenyerébe véve forgatni kezd egy megüszkösödött, 
kiszáradt koponyát.) A Körös-kultúrában nagy
részt üyen kerek fejűek éltek.

CSECSEMŐ (elkedvetlenedve) Mi is kerekfe- 
jűek vagyunk?

NAGYAPA Örülj, hogy megszülettél. Azokat 
kell sajnálni, akik meg sem születhettek. Neked 
legfeljebb csak azt kell majd megbánnod, hogy 
keveset használtad a kerek fejedet. (Barackot nyom 
Csecsemő kobakjára.)

CSECSEMŐ (a kellemetlen érzést eltúlozva, 
felszisszen) Tudhatnád, hogy még nem nőtt be a 
fejem lágya!

ANYA (jön haza nagy vásárlószatyorral; kiful
ladva) A pénztárcám! (Nagyapa, Csecsemő el tátják 
a szájukat, ő meg sem várja, hogy rákérdezzenek) 
De legalább jól összekarmoltam a ragyás képét, 
mielőtt elszaladt. Szerencsére nem maradt már, 
csak néhány százasom; képzelem, müyen képet 
vágott hozzá, amikor kinyitotta az ócska erszényt 
és látta, hogy majdnem üres! (Sikerül jókedvre de
rítenie magát. Körülnéz.) Ti még nem reggelizte
tek? (A bama csomagolópapírt kigöngyöli, és egy 
véres disznófejet gurít az asztalra. Nagyapához.) 
Friss hús! Meddig kotolsz még bűzlő régisége
ken?!... Ez egy költemény! (Kiveszi a szatyorból a 
friss újságolt is.)

(Nagyapa szédelegve lép az asztalhoz, leül, 
fellapozza az egyik újságot, majd elhajítja. Föl akar 
állni; visszaesik a fotelba.)

NAGYAPA (sápadtan) Másnak ilyen hírektől 
felmegy a vérnyomása.

ANYA A tiéd pedig most is alacsony. Vagy 
inkább vészes vérszegénység. Ha nem is olyan 
vészes, mint a csontvázaidé... Főzök egy kávét.

(Közben kopogtatás; Vendég lép be egy csokor 
virággal.)

VENDÉG Kellemes nagypénteket! (Nyújtja 
Anyának a csokrot.)

ANYA (most fordul feléje) Á, te vagy az?! A 
piacon vetted? (Elveszi a csokrot, a disznófej mellé 
hajítja. Folytatja a piád áruk kipakolását) Mennyi
be került? Én inkább üyen illatokra költöttem a 
pénzt. (Egyik kezében zöldhagyma-, a másikban 
piros retekcsomó. Csecsemő mohón kapna a retek 
után.) Várj előbb meg kell mosni.

CUB AK (nyílik a belső ajtó, szédelegve lép be, 
könnyűzenefoszlányokkal a fülében) Mi ez a lár
ma? Már reggel van?

ANYA Ha nem sietünk, mindjárt dél lesz. 
Szedd össze magad, és gyere, segíts rendbe tenni a 
lakást. Ki kéne seperni. Az ember egy istállóban 
jobban érzi magát, mint itt!

NAGYAPA (felnéz a következő újságból; Pe- 
tur-hangulatban maga elé) Mindenünket elvették. 
Megcsonkítottak, gatyára vetkőztettek... Meddig 
lehet ezt még folytatni?!

ANYA Aki bírja, marja.
(Csecsemő buzgón pislogva ropogtatja a ret

ket.)
VENDÉG Kint már bulldózerrel dolgoznak.
NAGYAPA (kapóra jön neki Vendég kotyogá

sa) Jobb a föld alatt. Ott nem gázolhatnak keresztül 
rajtad könyörtelenül.Ott megőrizheted magadból 
azt, ami közös a tieddel. Kikezdhetetlen.
» » >  fo lyta tás a 20. oldalon
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fo lyta tás a 19. oldalról

VENDÉG Ge szeretne ülni, de zavarják a fotel
ban felejtett csontok. Különben sem igen értette az 
öreg kifakadását. Harsányan.) Ezekkel akarja meg
védeni, ami még maradt magából, papa?! Vagy tisz
tán velük akarja megnyerni a háborút a kintiekkel 
szemben?!

»NAGYAPA (mérsékelve indulatát) Azt akarom, 
hogy engem ide temessetek. (A lyukra mutat.) A 
Házsongárdban egy becsületes sírhelyre és temetés
re a családi kasszából úgysem futja.

VENDÉG Hát az egy kicsit sokba kerül
ANYA tfélreérti Vendéget) Ez?! Nekem mon

dod? Maholnap nem csak csontokon járunk...
NAGYAPA (a maga logikáját követve uganúgy 

tesz) Ne aggódj, nem készül itt senki emlékművet 
emelni

CUBAK (szeles mozdulatokkal a szőnyeg alá 
sepri a csontokkal teli földet; mint jól végzett munka 
után) Ki van seperve! (Kiviszi a seprűt, s úgy felejti 
a bejárati ajtót.)

VENDÉG Meg ne tudja a polgármester, papa. 
Különben még képes lesz bevezetni a különleges 
családi adót.

(Az ajtót szél csapdossa, befúj a szobába, felka
varja port.)

CSECSEMŐ A szemembe ment!
NAGYAPA (morogva) Jöhet a porhintés. 

(Visszafekszik az ágyba. Csecsemő hozzábújik.)
CSECSEMŐ Több földet nem kell itt kiásni?
NAGYAPA Ahhoz kiadósabb szerszám kellene, 

mint az enyém.
CUBÁK (Nagyapához) Maga megint disznól- 

kodik.
(Csecsemő, mint aki élvezi, kuncog. Majd a sze

mét dörzsölve sírni kezd.)
ANYA (Nagyapán akar ütni) Mi ment a szemé

be ennek a kis hízelgőnek? Csak az ágyra ne menjen.
(Nagyapa egyszerre csak vacogni kezd — a 

hangszóróból felnagyított fogvacogás! Mindenki 
észbe kap attól, hogy mozogni kezd az ágy, a többi 
bútor, a földhányás, az egész szoba.)

HANGOK Rázza a hideg!
Gyorsan egy forró teát!
Mikor evett utoljára?
Mindenét örökké elosztogatja!
(Kintről mennydörgés, hirtelen elsötétül a szo

ba.)
HANGOK Valami kalóriadúsat! Nincs vérnyo

mása, ugye!
Ma nagypéntek van!
Inkább vérszegény! Takarjátok be pléddel is!
Egy frászt! Na és ha Nagypéntek van?!
Már nem reszket úgy!
Igazítsd meg a párnát a feje alatt!
(Valaki villanyt gyújt.)
HANGOK Oltsátok le!... Ma nem lesz tévéné

zés. Ne zavarjátok!
Mondott valamit a Házsongárdról?
Ez a mi Házsongárdunk, né!
(Anya belerúg a földkupacba.)
NAGYAPA (hangja; mintha messzibbről, mé

lyebbről jönne) Ott is lopkodják a csontokat, már az 
igaz.

HANGOK Mit mondott?...
Te ki tudtad venni?
NAGYAPA (a hang most valóban a mélyből jön) 

Csak emberhúst ne egyetek, mielőtt... (A folytatás 
kivehetetlen.)

HANGOK Mielőtt?
Méghogy emberhúst!
Ma böjt van, holnapután feltámadás.
NAGYAPA (feje megrázkódik; a hang a mély

ből) ...Mielőtt oda juttok. Vissza a gödörbe.
(Egy erős hörgés; a fej lehanyatlik.)
HANGOK (kórusban, az ágy körül) Papa! Tata! 

Nagyapa! JesszusomL.
(Értetlenül állnak és bámulnak—hol a halottra, 

hol a gödörbe.)
(Függöny.)

---------------------- HELIKON—

MONOSZLÓY DEZSŐ

TENGERI CSATA
G. egészen hátul, majdnem a bejá

ratnál szorongott. A pap magasra emel
te a gyertyafényektől csillogó kelyhet, s 
ez a mozdulata mintha tömjénfüstöt 
sodort volna a hátsó sorokba. A hívők 
fejet hajtottak. G. azonban szembené
zett a kehellyel, arra várt, M. majd ki
mászik onnan, és szamárfület mutat; 
Hohó, barátocskáim, nem értem van ez 
a gyászmise, lóvá tettelek benneteket, 
mielőtt meglékelték a koponyámat, el- 
iszkoltam a műtőből, most otthon ülök 
és a lábamat áztatom.

Valaki G. kabátját ráncigálta, erre 
összerezzent. Tudod, hogy Fejes is el
patkolt? Nem. Bizony, mondta a mellet
te álló, méghozzá Kínában. Kínában? 
kérdezte. Igen, Kínában. Sohase fért a 
bőrében, felcsapott misszionáriusnak, 
vagy fegyverkereskedőnek, már nem 
tudom biztosan. G. tekintetével még 
mindig a kelyhet kereste, de ez közben 
eltűnt a magasból, helyette Fejes szep- 
lőkkel elborított arca vigyorgott az oltár 
felett. Csak akkor rebbent szét a láto
más, amikor a pap széttárta kezét: Ite, 
missa est. Az üzenet végigreszketett a 
boltívek alatt. G. felélénkült a latin sza
vakra, eszébe jutott, hogy annakidején 
M.-mel még latinul ministráltak, egy
szer Fejessel is, és az elfelejtette evangé
liumkor a könyvet az oltár másik 
oldalára vinni. Igen, és a nagy influen
zajárványkor az intézet betegszobájá
ban egymás mellett feküdtek. G. 
belemelegedett a visszaemlékezésbe. 
Érezte, ahogy a gótívű ablakok színes 
mozaikjai homlokára tapadnak, s ez a 
tarkaság mint különös mágnes az inté
zet kápolnájába viszi, egymás mellett 
térdelnek Fejessel, bukfencet hány a ká
polna, betegszobává alakul, Cecil nő
vér hozza az aszpirint, a hőmérőket és 
az omladin injekciókat. A feldörzsölt 
hőmérő láza is hónalja alatt mocorgott, 
kicsit előre nyújtotta kezét, így majd
nem Fejes ágyáig ért. Fejes kockás pa
pírra már berajzolta a tengeri csata 
kellékeit. Három csónakot, egy repülő- 
gépanyahajót, két repülőt, két cirkálót, 
ennyiben állapodtak meg, hogy minél 
gyorsabban véget érjen az ütközet.

Ite, missa est, ciripelte a pap, de le
het, ez csak az árván hagyott, üres szó
székbe tévedt előbbi hang visszhangja 
volt. Jé kettő, kapcsolt erre a hangra G. 
emlékezetében a szeme elé perdült 
számtanfüzetlap. Talált, dörmögte Fe
jes. Süllyed? kérdezte G. Fejes a fejét 
rázta. Tomjénfüst, gyertya, kamillatea 
és hipermangánszag facsarta G. orrát. 
Ha nem süllyed, akkor valószínűleg 
cirkáló, vagy anyahajó. Repülő volt. Ki
tűnő sorozat következett, csupa találat. 
Két cirkálóval és két repülővel vezetett. 
Fejesnek mindössze egy csónakja ma-

Deák Ferenc grafikája

radt. Körülbelül sejtette, hol bujkál ez 
az egyetlen csónak, alighanem a jobb 
felső sarokban. Már száján volt, hogy 
kimondja a megfelelő számot és betűt. 
Ez az ütközet befejezését jelentette vol
na. Akkor csapódott ki a betegszoba 
ajtaja, és felfújt békapofával az intézet 
orvosa jelent meg. Szimuláns csirkefo
gók! — selypítette a tőle megszokott 
kappanhangon. Fejest és őt kiebrudal- 
ták a lábadozó betegek mennyországá
ból. Alig győzték magukra kapkodni 
ruhájukat, amelyeket Cecil nővér do
bált feléjük a szekrényből.

I. kettő vagy három, dünnyögte fél
hangosan G. A mellette álló félreértette. 
Az özvegyre gondolsz? — hajlította 
felé a fülét. Nem az özvegyre gondolok, 
hanem arra az utolsó csónakra, bosz- 
szankodott G., arra a legutolsóra. Ha 
kilövöm, vége az ütközetnek. Éppen 
akkor búgott fel az orgona, a hívők rá
zendítettek. Te nem énekelsz? Nem, 
rázta fejét G. Inkább játszom. Játszol? 
Igen, hiszen még csak tegnap kezdtük 
el, fent a betegszobában, és mindössze 
egy csónakja maradt. A másik értetle
nül bámult rá. Most mit csodálkozol? 
Játszani kell. Nem érted? Különben 
senki se hiszi el, hogy csak tegnap volt. 
Azt gondolják, vén szamarak lettünk, 
nagyothalló, vén szamarak. így van, 
vén szamarak, helyeselt a másik. Ját
szani kell, ismételgette G. Mit, kérlek- 
szépen? Mindegy, mit. Halmát, 
malmot, tengeri csatát, marokkót. Ma
rokkót? Igen, azt a pálcikajátékot, 
amelynél arra kell vigyázni, hogy úgy 
emeld fel, meg ne mozduljon a többi. 
Amíg ezt mondta, önkéntelenül társa 
reszkető kezére tévedt a pillantása. 
Nem, marokkót azt nem, mondta.

A többiek tovább énekeltek.
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HELIKON

BENKŐ JÓZSEF

TRANSSILVANIA SPECIALIS 
(Erdélyi városok)

NAGYENYED
(részletek)
Alsó-Fehér vármegye felső 

kerületének van három mezővá
rosa, mégpedig Nagyenyed, Tö
vis és Vízakna, falut pedig 94-et 
számol. Először a városokról.

41§
A / Nagyenyed, latinul Enge- 

dinum és Annia via, németül En- 
gedten, románul Jud, nemesi 
mezőváros, magyar lakosokban 
gazdag. Régi vára van, s virágzó 
kollégiuma a helvét vallású ta
nulni vágyók részére; rendházuk 
van itt a konventuális atyáknak 
is. A vármegye Állandó Törvény- 
táblájnak székhelye; híres a heti- 
és nagyvásáraiíól, továbbá szőlő
seiről. A Maros nyugati szélén, 
egészséges helyen fekszik.

1/ Enyed Kreckwitznél, aki 
ezt a várost a Marostól túlságo
san távol helyezi, hibásan Enild; 
hasonlóképpen, a földrajzi térké
peken Engeten; Pápai Páriz Fe
rencnél a régi Singidava, vagy 
Annia via, vagy Colonia annia 
néven szerepel, mert ő s vele 
együtt a legtöbben úgy hiszik, 
hogy a római Annius egykor itt 
várost, utat épített, valamint a vá
roson átfolyó, záporesők idején 
gyors és kiáradó patak fölé hidat 
is. A város az alhavasi hegyek 
tövében, elég szép helyen fek
szik. Nyugati részén a Varcagás, 
Porond és Tót utcákkal Felenyed 
falu felé terjeszkedik; északról út
ját állja egy magas szőlőhegy, az 
Őrhegy, a Grintyen, úgyszintén a 
Rétes, délről a Kakasdomb és az 
Ebhát nevezetű dombok a tövisi 
út mentén, ahol a délire forduló 
előtt egy, igen termékeny és na
gyon kellemes síkság tárul fel. Az 
itteni Tihódrét (amelyet az 1532. 
évi határjáró levél Majornak ne
vez) híres a kukorica termeléséről 
(közönségesen haricskának ne
vezik). A Békés ellen hadat indító 
Báthory István itt megpihent. Ez 
a síkság nyugat felé szőlősökkel 
megrakott hegyekbe megy át, 
mint a Gálprity, Farkaspatak, 
Hersa és Gerepen.

A másik oldalon a város ki
szélesedik, mégpedig kelet felé 
van a Szentkirály utca, amely 
mellett fekszik a Hell-szőlős; 
északra pedig a tágas Magyar ut
ca és a kicsinek nevezett Miriszlói 
utca, amelyek folytatódnak a Le
vélszín, Hosszú és Szent Erzsébet 
szőlőskertekkel.

2/ Enyed hosszú időre vissza
menőleg a város előjogainak ör
vend ugyan, de 1656-ig jobbágyi

vagy alárendelt mezőváros volt; 
az 1656-os jegyzéktől kezdve Fel
enyed, Miriszló és Mudsina (Mu- 
zsina) falvakkal együtt a kincs
tári jószágokhoz számítják. A
XVI. században Bethlen tanúsá
ga szerint Békési Gáspárra ru
házták; ez azt írja, hogy 1565 
körül "Békési, nemrég visszatér
ve Szolimántól (ahol a követ tisz
tében járt el — B. J.), annyira 
bejutott János Zsigmond kegyei
be, hogy a nagyságos címmel tisz
telték meg. Miután ezt meg
szerezte, nehogy úgy tűnjék, 
mintha a puszta babérnak örven
dene, lelke minden igyekezetét 
arra irányította, hogy ezt a címet 
jószágok szerzésével nevezete
sebbé tegye. Ezért a királyt ostromló 
kéréseivel nem hagyott fel addig, 
amíg rá nem ruházták Nagyenyed 
mezővárost számos faluval és a

szász Teke mezőváros felét; de 
ezekkel sem volt megelégedve, ha
nem Majláth Gábortól Fógarast is 
meg akarta kaparintani."

Az elmondottakból tehát 
megértjük, miért hozták azt a 
döntést az 1614-es ország- 
gyűlésen, hogy Nagyenyed stb. 
városokban a polgárok ne legye
nek nemesíthetők és a terhektől 
mentesíthetők. Minthogy azon
ban ez a határozat csak kevéssé 
szolgált akadályul, néhány pol
gárt felvettek a nemesi rendbe, 
amint eztmutatja Nagyenyed ne
meseinek kiváltságlevele 1648- 
ból és a nagyenyedi polgároknak 
a címereslevelekhez csatolt el- 
lentmodása, úgyszintén a nagye
nyedi nemesek és a városiak 
viszályának pontjai, nemkülön
ben ugyanazon enyedi nemesek 
és polgárok kiegyezése; mind
ezek megvannak a nagyenyedi

kollégium irományai között. A 
két fél közti nézeteltérés megaka
dályozása végett az ország- 
gyűlés biztosokat küldött ki, 
1656-ban II. Rákóczi György feje
delem az egész várost nemessé 
tette mélt. Barcsai Ákos (a későb
bi fejedelem) és Csulai György 
református püspök benjárására 
és ebben az ügyben való buzgól- 
kodására.

így aztán a város első vezető
jévé (magyarul hadnagy, ez a szó 
most helytartót, locumtenenset je
lent, de abban az időben igazá
ban századost vagy kapitányt) 
Boltos Mihályt választották, a vá
ros utolsó bírája pedig Posta Ist
ván volt. A város tehát már 
nemes, a polgárok nemesek, van
nak azonban sajátosan nemesek, 
vagyis birtokos nemesek, akik
nek ebben a városban örökségük 
és lakásuk van.

3/ A várost legnagyobbrészt 
magyarok lakják, akikről — mint 
a tordaiakról is — Kreckwitz ész
revette, hogy a hazai nyelvet Er
dély többi lakosához képest 
választékosán beszélik. Van itt 
kevés ágostai vallású szász is, to
vábbá románok és cigányok, még 
a belső utcák végén is. Az előző 
századokban a szászok többen

voltak; 1239-ben ők építették a 
várat s a szőlősnek és más he
lyeknek neveket adtak, mint a 
Graben, Kalbberg (most Gere
pen, Gálprity). A magyarok fő
ként abban az utcában laknak, 
amelyet ma is Magyar utcának 
neveznek. Szlávok is maradtak 
ebben az utcában, amit a Tót utca 
neve mutat, ez szlávot jelent.

4/ A sánccal övezett vár vagy 
inkább erődítmény magában 
foglalja a nagy református temp
lomot magas toronnyal, a szász 
kistemplomot, a főlelkész és a 
lutheránus plébános, a teológiai 
professzor és a kollégiumi szám- 
tartó házait, egy kutat stb. A 
templomba igyekvőknek dél fe
lől a kiskapu enged bemenetelt, 
északról a szekereknek és az em
bereknek a nagykapu, mely bűz
lik az alatta fekvő börtöntől. Ez a 
vár kiállotta a háborúk különféle

megpróbáltatásait, s mégis fenn
maradt, egyrészt bástyái segítsé
gével, noha már megrokkantak, 
másrészt egyéb védelmi beren
dezései révén, bár egyedül a kéz
műves céhek állnak a szolgálatában.

1658-ban, amikor a törökök, 
tatárok [és románok] a lengyel 
hadjáratért, amelyet II. Rákóczi 
György fejedelem az előző évben 
szerencsétlenül fejezett be (tud
niillik 1657. január elején elindult 
Erdélyből, július 27-én a lengyel- 
országi Skorlat várából nem kis 
futással csekély kísérettel vissza
tért, hátrahagyva és a végső rom
lásba taszítva Kemény Jánost, 
akire ráruházta a csapat fővezér- 
ségét), az ottomán porta rosszin
dulata miatt bosszút akarva állni, 
fúriák módjára egész Erdélyt el
pusztították, a várat akkora csa
pás sújtotta, hogy alig tudok 
ránézni száraz szemmel. Az eset 
történetét szemtanúként rövid 
elbeszélésbe foglalta Dipsai Sza
bó István, az enyedi templom őre 
és a viszontagságok részese.

"1658-ban az ottomán császár 
parancsára a szilisztrai pasa a ta
tárok kánjával és a románok feje
delmeivel a bodzái szoroson át 
hatalmas sereget vezetett Erdély
be, és minden gazságra kész lé
lekkel először a Barcaságot, majd 
a vidék más tájait tűzbe, vérbe 
borították. Augusztus 21-én dél
tájban egy csapat ellenséges har
cos, átkelve a Maroson, a város 
malmáig nyomult, és néhány 
embert a malomból foglyul ejtett, 
de a városiak már a közelgő had
sereg hírére felfegyverkeztek, el
űzték az ellenséget, s a fog
lyoknak visszaadták szabad
ságukat. Hat vagy hét nap múlva 
az ellenség egy százada megje
lent a hegyvidék felől, amerre 
Felenyed fekszik, de a városiak 
ezeket is elkergették, s foglyokat, 
negyven lovat és más zsákmányt 
ejtettek. Szeptember 8-án, amely 
vasárnapra esett, egy másik el
lenséges alakulat jött Szentki
rályról; el akarta hajtani az 
enyedi csordát, de a városiak 
visszavetették a Maroson túlra. 
Ámde hirtelen megjelent egy kb. 
ötezer fegyveresből álló hadse
reg; a városiak ezzel is szembe 
akartak szállni a győzelem remé
nye és a pusztulás félelme köze
pette, a Tovisi és a Szentkirályi 
utcák faerődítményeinél (sorom
pók). Mivel azonban kevesen 
voltak (mintegy százan), kény
szerültek a terepet átengedni, s 
bemenekültek a várba. Ekkor az 
ellenség a várost felégette. Szep
tember 9-én Moldva fejedelmé
nek fia nagyszámú sereggel 
támadott, de 250 tallér és 6 ezüst
edény ellenében megcsendesed
ve távozott. Vggül szeptember 
10. napján az ellenséges haderő 
valamennyi ottmaradt csapata a
» » >  folytatás a 22. oldalon
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» » >  folytatás a 21. oldalról

tatár kán, a szilisztrai pasa Hava
salföld és Moldva fejedelmeinek 
a vezetésével odajött, követelte a 
megadást, a várfalakat ostromgé
pekkel törte, egyeseket golyók
kal ütött át, eltalálva sajátjaikból 
is némelyeket. Az ostromlottak, 
mivel nem nagyon voltak felké
szülve az ostrom kivédésére, az 
ellenség fenyegető követelésére 
átadtak minden arany- és ezüst
edényt, amijük csak volt, az érté
kes bútorokat, sőt az egyházi 
használatra való szent edényeket 
is, de mindezekkel sem lehetett 
lecsillapítani a csalárdul békét 
ígérő ellenség dühét. Mivel a 
szükség törvényt bont, átadtak 
három kiváló szépségű hajadont 
is a tatárok kánjának, aki követel
te őket: mindhiába. A következő 
napon azonban isten segítséget 
küldött: hatalmas szélvihar tá
madt, mely mintegy tüzes záport 
hordva össze az egész város le
égett házairól és nagy erővel rá- 
zúdítva az ellenségre, a barbárok 
hordája eltávozott, miután elve
szített övéi közül mintegy 170-et, 
akiket az ostromlottak golyói 
ütöttek át.

Hasonló vagy sokkal súlyo
sabb csapás érte a várat 1704-ben, 
virágvasámapján, amikor a csá
száriaktól a Rákóczi-pártiak el
űzése végett gyújtott tűz 
elemésztette a várat, a templo
mot, a tornyot, a haranglábakat, 
a bástyákban, a szobákban talál
ható bútorzatot, gabonát, bort 
stb., s a füst és a láng számos 
halandót megfojtott s nem kevés
sé megtépázta az egész város csi
nosságát.

Számos épület romjai tanús
kodnak arról a csapásról és tűz
vészről, mely 1679. áprilisában a 
város nagy részét a kollégium 
egyik szárnyával együtt elham
vasztotta. A város és a kollégium 
polgárai e szerencsétlenség em
lékére öt pontba foglalt fogadal
mat tettek, s évente böjttel és 
rendkívüli bűnbánati istentiszte
lettel ünnepük meg épp virágva- 
sámapját, s nem tűrik, hogy a 
piacon bármit árusítsanak. Majd
nem ehhez hasonló az augusztus 
20-át megelőző vasárnap ünnep
lése az 1658. év nyomorúságai
nak feüdézése céljából.

5/ Az iskolai [!] kollégium 
olyan, hogy Bonbardi ezt írta ró
la: "Enyed közönségesen a kis 
Debrecen névre hallgat, mivel 
mind lakosai számával könnyen 
felülmúlja a többi várost, mind a 
kálvinisták kiváló iskolájával is 
büszkélkedik, tudniillik innen 
sugároztak szerteszét az egyházi 
tanok Erdély más részeibe is."

Ez a jeles Athenaeum az Őr
hegy alatt fekszik s a csend miatt 
a Múzsák barátja; utcáját, ame
lyet Miriszlónak neveznek, men
tesítették a szekérforgalomtól, és

Apafi fejedelem 1671. június 29- 
én Radnóton kiadott oklevele 
szerint elkerültetik a sószállítók
kal is.

Ebben az utcában háza volt 
Blandrata Györgynek, az igen 
nagy hírű tudós orvosnak is, amit 
bizonyítanak az örökre való el
adás iratai; ezekkel a házat átru
házta Mészáros Andrásra.

A kollégium tágas kertje, 
mely a közeÜ gabonaraktárral a 
város alsó részét foglalja el, gyü
mölcsfákkal és veteménnyel van 
beültetve. A földek és a szőlős
kertek a kollégium sajátjai, s szin
tén a kollégiumhoz tartoznak 
Décse, Miriszló, Felenyed, Mu- 
zsina falvak és más, Enyedtől 
nem messze fekvő birtokok dézs- 
mái. így tehát a Múzsáknak ez a 
hajléka megfelelő helyhez jutott.

6/ A konventuáÜs vagy mino
rita atyák, akiknek a rendje kb. 
1730-ban telepedett le a város
ban, szám szerint heten vannak; 
a nemrég eltelt évek alatt a vár 
keleti része mellett elég tágas és 
csinos templomot építettek.

7/ A nemes Állandó Tábla a 
táblák létesítése óta itt kapott he
lyet. A nemes tanácsnak is itt van 
a gyűléshelye, mely a nyilvános 
vendégfogadó fölé épül.

Ebben a városban ország- 
gyűlést tartottak: 1551. március 
1-én, 1586. május 1-én, 1588. áp- 
rüis 28-án, 1599. október 21-én.

8/ Igen népes nagyvásárait 
évente háromszor tartja: január 
25-én, Exaudi vasárnapján, és ok
tóber 16-án, amikor egyéb áru
cikkek mellett nagy bőségben 
adnak el torockói vasat és rop
pant sok tavaszi bárányt. A heti
piacot csütörtökön tartják.

A kör alakú piac a várat és 
árkát veszi körül, ahol hiába ke
restem a római feliratokat, ame
lyeket egykor Bongarsius látott.

A piac déü szélén, ahol a to
rockói vasbányából eredő patak 
folyik, volt egy kőhíd, amely 
1767-ben teljesen összeomlott és 
tönkretette ezt a feliratot: "Mos ex 
fundamento ruinarum restaura- 
tur industria egregii Petri Köblös 
Ductoris Oppidi N. Enyed m. 
aug. 1676.

9/ A legtöbb enyedi bor mész
kő illatú, de mégis nemes borok. 
Ami a Hollós hegyen terem, a 
többinél nemesebbnek tűnik, ha 
egy évnél tovább lehetne tartani. 
Talán illő megemlékezni az enye
di vízről is, hogy ne csak az anya- 
földről született bort igyuk. A 
Porond utcában van egy híres 
kút, ahonnan á tanulóifjak kollé
giuma és főleg a városnak az a 
része inni szokott. Vannak és vol
tak nagyokosok vagy éppen tu
dós emberek is, akik ennek a 
víznek tulajdonították a lázat, 
mely egy év leforgása alatt pró
bára teszi a különböző vidékek
ről a tudás végett idesereglő 
legtöbb diákot.

DECEMBERI
ÉVFORDULÓK
1 — 20 éve halt meg Zilahy Lajos magyar író
2 — 130 éve született Hans Bohatta osztrák filozófus

130 éve született Kabos Ede magyar író 
130 éve született Maurice Leblanc francia író 
20 éve halt meg Darvas József magyar író

3 — 140 éve halt meg Johann Peter Eckermann német író
110 éve született Laczkó Géza magyar író 
100 éve halt meg Robert Louis Stevenson skót író

4 — 1960 éve született Aulus Persius Raccus római költő
240 éve született JuÜus von Soden német író

5 — 190 éve született Cesare Cantú olasz író
110 éve született Kárpáti Aurél magyar író 
20 éve halt meg Zaharia Stancu román író

6 — 125 éve született Rudolf Herzog német író
7 — 460 éve halt meg Janosz Laszkarisz görög humanista
8 — 25 éve halt meg Jósé Régió portugál költő
9 — 140 éve halt meg Almeida Garrett portugál író

450 éve halt meg Girolamo Folengo olasz költő
10 — 190 éve született Eugéne Sue francia író

10 éve halt meg Szilágyi András romániai magyar író
11 — 1610 éve halt meg Damasus római író
12 — 80 éve született Marton Lüi romániai magyar írónő
13 — 210 éve halt meg Samuel Johnson angol író 

100 éve halt meg Jean Macé francia író
790 éve halt meg Mose Maimonides héber filozófus

14 — 140 éve született loan Nadejde román író
15 — 60 éve halt meg Gustave Lanson

francia irodalomtörténész
70 éve született Papp Ferenc romániai magyar író 
80 éve halt meg Martin Schanz német irodalomtörténész

16 — 40 éve halt meg Mihaü Emmanuilovics Kozakov
orosz író
20 éve halt meg Kosztasz Vamalisz görög író 
190 éve halt meg Christian Felix Weisse német író

17 — 100 éve született Hans Henny Jahnn német író
50 éve halt meg Tutsek Anna magyar írónő

18 — 60 éve halt meg Sven Elvestad norvég író
19 — 500 éve halt meg Matteo Boiardo olasz költő
20 — 50 éve halt meg Nicolae Cartojan román filológus 

140 éve halt meg Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
német filozófus

21— 100 éve született Constantin Arge^anu román író 
120 éve született Tadeusz Boy-Zelenski lengyel író

22 — 230 éve halt meg Amadé László magyar költő 
160 éve született Marko Vovcsok ukrán írónő

23 — 125 éve született Sas Ede magyar író
24 — 125 éve született Henriette Roland Holst holland költőnő

170 éve született Szabó Károly magyar filológus
25 — 70 éve született Vád Mihály magyar költő
26 — 510 éve halt meg Mainardi Arlotto olasz író

50 éve halt meg Járosi Andor romániai magyar kritikus
27 — 125 éve született Gál Kelemen romániai

magyar irodalomtörténész
160 éve halt meg Charles Lamb angol író
90 éve született Laco Noveomesky szlovák költő

28 — 180 éve halt meg Benkő József magyar tudós 
375 éve született Antoine Furetiére franda író 
130 éve született Henri Régnier franda író

29 — 160 éve halt meg Thomas Robert Malthus
angol közgazdász
70 éve halt meg Carl Spitteler svájd költő

30 — 175 éve született Theodor Fontane német író 
125 éve született Stephen Leacock kanadai író 
100 éve halt meg Ion Páun-Pináo román író
50 éve halt meg Romain Rolland franda író

31 — 260 éve született Qaude-Joseph Dórát franda költő 
610 éve halt meg John Wyclif angol hitújító

? — 50 éve halt meg Csergő Hugó magyar író
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BAGDAD "Ha valaki Bagdadban élt és halt meg, az olyan, 

mintha egyik mennyországból a másiba költözött volna" — 
így Abu AÍnr ibn al-Ala.

Nos, az Ezeregyéjszaka, Harun al-Rasid Bagdadja félelme
tes tempóban modernizálódik. Gyorsan változnak az életkö
rülmények, a szokások, az erkölcsök. Az iparosodás kicseréli 
az embert, új otthonba költözteti, új munka- és háztartási 
eszközöket ad a kezébe, rádióval, televízióval szórakoztatja, 
ő s i mesterségek tűnnek el, s újabb és újabb szakmák jelennek 
meg. Amilyen örvendetes a társadalmi, technikai haladás, 
annyira fájdalmas, hogy a túlhaladott múlt emlékei lassacskán 
feledésbe merülnek. Pedig egy nép, egy város önismeretéhez, 
öntudatához szervesen hozzátartozik a múlt ismerete is. Ha 
meg akarjuk tudni, hogyan éltek, dolgoztak, szórakoztak a 
régi bagdadiak, már ma sem elég az utcán nézelődni: el kell 
mennünk a híres és a maga nemében páratlan néprajzi mú
zeumba. A bagdadi néprajzi múzeumot azzal a céllal alapítot
ták 1970-ben, hogy megmentsék, átörökítsék a hagyomá
nyokat, a szokásokat, hogy az egymást követő generációk 
emlékezetébe véssék, miből is nőtt ki a modem Bagdad.

A néprajzi múzeum látogatói előtt megelevenedik a hajda
ni bagdadiak családi élete, munkája, időtöltése. A korabeli 
viseletbe öltöztetett viaszfigurák rég kihalt vagy kihalóban 
levő mesterségeket, foglalkozásokat, családi eseményeket, 
ünnepeket, jelenítenek meg.

Néhány évtizeddel ezelőtt még mindennapos látvány volt 
Bagdad utcáin a vízhordó, aki bőrtömlőben hordta a vizet a 
folyóról a lakóházakhoz, a mecsetekbe, a fürdőkbe, a kórhá
zakba. Ezzel a vízzel mostak, főztek, ezt itták egészen a har
mincas évekig, amikor az ősi mesterséget kihalásra ítélte a 
m odem  vízvezeték. A bagdadi vízhordó nagylelkűségét meg
örökítette egy egyiptomi utazó, akit láncra verve kísértek az 
szultán palotája elé. A tekintélyes külsejű vízhordó, akit elő
ször a szultán pohárnokának nézett, nem fogadott el pénzt a 
vízért, mert — úgymond — nem lovagias eljárás pénzt kérni 
egy fogolytól.

Mohamedán országról lévén szó, máig is nélkülözhetetlen 
mesterség a körülmetélőé, aki rendszerint borbélyként dolgo
zik. Mint a múzeum életképe és a mellékelt leírás tanúsítja, a 
bagdadi fiúk körülmétélését hét-tíz éves korban ejtik meg, 
tavasz idején. A hagyomány szerint egyszerre legalább három 
fiúnak — lehetnek testvérek, rokonok vagy ismerősök — kell 
átesnie a szertartáson.

A körülmetélést az al-Zuerti végzi, hagyományos öltözék
ben. Szerszámait kis táskában hordja. (Borotva, csíptető és 
sóból kevert por.) A művelet alatt népi zenét játszanak, a 
rokonság örömteli kiáltásaitól kísérve. Amikor a seb egy hét 
múltán begyógyult, a fiút elviszik a fürdőbe; ezután semmi 
dolga többé a körülmetélővel. A hajdani, sokféle mesterséget 
űző borbélyt mostanára kiszorították a modem fodrászatok, 
szépségszalonok.

Több mint 1200 év telt el azóta, hogy al-Manszur Abbaszi- 
da kalifa megalapította a várost, de azóta sem sikerült bizton
sággal megfejteni a Bagdad szó jelentését.

Az eredeti Bagdad egyébként jelentéktelen falucska volt, a 
kerek város mellett, amely alapításakor a Darasz-Szalam (A 
béke háza) nevet vette fel. Miután a tatárok és a törökök 
lerombolták a kalifák városát, az al-Manszur név is feledésbe 
merült. A kis falu neve maradandóbbnak bizonyult, s máig is 
ezen a néven tartják számon Irak fővárosát.

—  I^D TX

HELIKON

PARAMUZIKOLÓGIA 9.

Egy Bach-mű asztrálteste
M ár régen nem újdonság, 

hogy fizikai testünket egy, azt 
életben tartó, működtető étertest 
hatja át: csak a "tisztdnlátó" előtt 
megjelenő, és a fizikai testünknek 
tökéletes "másaként" jelentkező 
energia-burok. Ez csak a fizikai 
test felől szemlélve "másodlagos" 
jelenség. Tulajdonképpen éppen 
a fizikai testünk az, ami függvé
nye, sűrű anyagú, kitöltő szövete 
az elsődleges jdentőségű étertes
tünknek. A kettő annyira egy
másba szövődik, hogy különváló 
jelenlétünkre csak nagyritkán fi
gyelünk fel (pl. a levágott láb, kar, 
ujj egyszerre csak fájni kezd). A 
többi energia-burokról, annak 
"testi" m ivoltáról alig-alig ve
szünk tudomást. Pedig az étertes
tet egy ovális burok zárja magába, 
amely színekben tündököl a "fisz- 
tánlátó" előtt és amely vágyaink, 
érzéseink, szenvedélyeink vilá
gát öleli föl. Neve: asztrál-test 
vagy vágy-test.

Szükség volt e rövid bevezető
re annak az élményemnek a feltá
rásához, amely egyik Bach-le- 
mezem hallgatása közben világo
sodott meg előttem.

Tatiana Nikolaeva Bach négy 
toccátáját játsza — természetesen 
zongorán! — egy Melódia-leme
zen. Kiváló, nemzetközi rangú 
művész. A kevésszámú, legna
gyobb zongoram űvészek közé 
tartozik. Nálunk, sajnos, kevésbé 
ismert. Különösen Bach művei
nek tolmácsolásával tűnt fel euró
pai hangversenyein.Tehát autentikus 
forrásnak tekinthetjük a lemezről fel
hangzó Bach-interpretádót is.

Ennyit előlegezésül.
És most hadd számoljak be 

különös élményemről.
Felüdülésül, fáradtságűző kí

vánságként tettem fel lemezját
szómra Bach muzsikáját. Pihen
tet, megnyugtat és... kikapcsol a 
világból a bachi zene. Kikapcsol, 
mert mindent átszellemesít maga 
körül. Maga a szellemi világ han
gokban megnyilatkozóan. Ez a 
zene felülről jön, nem a fizikai vi
lág síkjából szakítja ki magát erő
szakkal. A felsőbbrendű  ÉN 
nyilatkozik meg általa, és száll le 
az anyagba. A bachi muzsika a 
megszólalás pillanatában, a latin 
miseszöveg "et incarnatus est" 
m om entum át realizálja: fizikai 
anyaggá sűrűsödik a szellemi anyag, 
étertestet és asztráltestet is magára ölt

A zenemű éterteste éppen a 
megszólaló fizikai Hangok révén 
válik "kézzelfoghatóvá". Ezek a 
fizikai hangok csak töltőszövetei 
annak az energia-testnek, ame
lyet a művész hoz létre éppen mű
vészi já téka  fo ly tán . A zene 
asztrálteste pedig— zongorista ese
tében — billentése révén jön létre.

Nikolaeva játékát hallgatva 
egyszerre azon kaptam magam, 
hogy már kizárólag csak a játéká
ból kibontakozó zenei asztráltest- 
re figyelek. Olyanszerű érzésem 
támadt, mint mikor az írott szö
vegben színes sávval áthúzott, ki
emelt részleteket pillantok meg. 
Egyébként nagyon ellenzem a 
hozzámkerült szövegekben az ef
féle kiemeléseket, bár világos szá
momra, hogy a szöveg monda
nivalójának asztráltestét kívánja 
kiemelni, LÁTHATÓVÁ tenni a 
szerző. Valahogy idegennek ér
zem és nagyon mesterségesnek 
ezt a hozzáadagolt, asztráltesti 
mivoltot. Ezt éreztem a Toccaták 
hallgatása közben is. Ez a Bach- 
muzsika valahogyan leveti ma
gáról ezt a hozzá "illesztett" 
asztráltestet. Valószínűleg éppen 
azért nem kedvelte meg Bach a 
kalapácszongorát, mert lehetővé 
tette a zenétől idegen vágytest e- 
lőadói (és előadónként változó) 
életrekeltését. A csembaló hűvö
sebb, "józanabb", ha úgy tetszik, 
ta r tó zk o d ó , fém es csengésű  
hangja illőbb vágytestet von a 
Bach-zene köré. Érthető, hogy 
századok folyamán éppen a zon
gora volt az a hangszer, mely su
galmazta a zene asztrálvilágának 
túlzott kif ejlését. A bartóki zon go- 
rajáték és zongoramuzsika éppen 
ezzel fordult oly radikálisan szem
be. Bartók is, akárcsak Bach a zene 
menáfltestét hangsúlyozta ki.

A szellemtudomány előtérbe 
kerülésével lassan tudatosulni 
fog a testünk többrétegű felépíté
se. Jobban odafigyelünk majd 
éter-, asztrál-, és mentáltestünk 
m egny ilvánu lása ira  és ezzel 
együtt minden hasonló (akár ép
pen művészi, zenei!!) jelenségre.

TERÉNYI EDE
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A  csíkszerdai Käjoni Könyvkiadó gondo

zásában megjelent Ferenczes István Székely 
apokalipszis című dokumentumkönyve a 
Maniu-gárdisták vérengzéseiről.

A  Kriterion és a Polis Könyvkiadónál je
lent meg Bogdán László Eltűnés. Töredékek 
vígeposzból című prózakötete.

A  Hitel októberi száma közli egyebek 
mellett Czegő Zoltán A fehér kék hava című 
versét, valamint Márkus Béla A  betokosodott 
kudarc dmű kritikáját Sütő András Heródes 
napjai dmű könyvéről. A lapban Cs. Nagy 
Ibolya interjúja Sütő Andrással.

A  Magyar Napló 16. számában Király 
László és Lászlóffy Csaba versei mellett Bö- 
löni Domokos prózai írása (Kútágasra szál

lott a sas...) és Lackfi János Manók, rühös 
lovak dmű recenziója olvasható Molnár Vil
mos Levél Szingapúrból dmű prózaköteté
ről. A lapban Czegő Zoltán köszönti az 
ötvenéves Farkas Árpádot.

A  Kortárs 10-es számában Köntös-Sza
bó Zoltán Komor beszámolók, önfeledt intimi
tások és buzgó csodák ideje című 
regényrészlete, Faragó József A népballadák 
és Sinka István balladái dmű tanulmánya, 
Benkő Samu Nagyúr, kapás, mind egy rakás 
dmű kritikája Bánffy Miklós Erdélyi törté
netéről, valamint Páskándi Géza Legendád 
keze nem remeg dmű curriculum vitae-je ol
vasható.

Az elsődrámás Darvasi László Vizsgálat 
a rózsák ügyében című munkájáért kapta 
meg az immár tizedik alkalommal odaítélt 
Szép Ernó-díjat. A  közönségszavazatok 
alapján Spiró György lett a győztese a szép 
tember 21-én a József Attila Színházban meg
tartott drámaíróversenynek.

Az 1994. évi Geiz írói Díjat a Magyar 
írószövetség által megválasztott zsűri dönté
se alapján Sándor Iván kapta. Az ünnepsé
gen részt vett Göncz Árpád, a díj 
fővédnöke, valamint Robert A. Pritzker, a 
Marmon Group elnök-vezérigazgatója, a díj 
alapítója.

Kortársaink Balassiról -A z  éló magyar iro
dalom estje a 400 éve elhunyt Balassi Bálintról

címmel rendeztek irodalmi estet a buda
pesti Kossuth Klubban. Részt vettek: Czegő 
Zoltán, Csapiár Vilmos, Csiki László, Nagy 
Gáspár, Pomogáts Béla és Turczi István. Á 
műsorban elhangzott Ágh István, Balassi 
Bálint, Bisztray Adám, Czegő Zoltán, Csa
nádi János, Csapiár Vilmos, Csiki László, 
Illyés Gyula, Jókai Anna, Juhász Gyula, Ke- 
resztúry Dezsó, Képes Géza, Kölcsey Fe
renc, Nagy Gáspár, Nagy László, Szepesi 
Attila és Turczi István verse, írása. Aműsort 
szerkesztette Szentmártoni Szabó Géza, 
Pomogáts Béla és Sárdi Mihály.

Október 27-én a budapesti Rátkai Már
ton Klubban került sor a Berzsenyi Dániel 
Irodalmi és Művészeti Társaság estjére. Az est 
vendége Csoóri Sándor volt.

A  budapesti Magyar írószövetség Klubjá
ban november 3-án került sor a kárpátaljai 
írók bemutatkozó estjére. Közreműködött 
Dinnyés József előadóművész.

Madách Imre A z ember tragédiája dmű 
művének 1883. szeptember 21-i ősbemuta
tójára emlékezve ünnepük meg immár tíz 
esztendeje a magyar dráma napját. Az idei 
ünnep helyszíne a budapesti Nemzeti Szín
ház volt, ahol Páskándi Géza fejtette ki gon- 
dolatiait a magyar drámáról.

mm
Über
allen Gipfeln...

Goethe versét idézzük a vízszintes 1., 33., 
106., 65., függőleges 69., 31., 29. és 23. számú 
sorban. TóthArpad fordítása.

VÍZSZINTES: 1. A vers első sora (zárt betű: 
B). 17. Egyre-másra. 18. Magyar író, költő 
(Endre). 19. Az első magyar nyelvű hírlap 
szerkesztője (Mátyás). 20. Testi, szellemi fej
lődésben segítni. 22. Csípős ízű, bázisokkal 
sót alkotó hidrogénvegyiilet. 23. Kíméletle
nülhasználva nyű. 25. Borotválás, románul. 
26. Angol kötőszó. 28. Hajtórész. 30. Unde 
Sam. 31. Súlyt megállapít. 33. A vers második 
sora. 36. Tiltószó. 37. Európai nép. 39. Zsalus 
egyik fele! 40. Az előbbi másik fele! 42. Siló 
egynemű hangzói. 44. Indiai pénz. 47. Ka
paszkodó növényi hajtás. 49...., a görög: Ant
hony Quinn filmje. 51. CG A. 53. Arany János 
Családi kör dmű verse első és utolsó szaka
szának a kezdete. 55. A kicsépelt gabonának 
rostáláskor különváló szemetes alja. 56. Bőr
gyári részleg. 58.... melegséged — Ady-vers.
59. Csendes les! 62. Annyi mint 63. Latin 
tagadás. 65. A vers negyedik sora. 66. Tánc, 
románuL 68. ... tábla: kapcsolótábla. 71. ... 
Moines: vak» az USA-ban. 72. Elektronikus 
hangközvetítő eszköz. 73. Fénykép. 75. Török 
kikötőváros 77. AAA. 78. Névelős szilárd 
csapadék, k). WÁP. 82. Nem idebe. 83. Elis
métel! 87. Női név. 88. Brazília betűjelzése a 
gépjárműveken. 89. Angol férfinév. 91. Szer
vezeti egyed. 92 ...pó: főleg tavakban élő haL 
94. Üdítő ital. 95. Sérülés. 97.... Lapok régóta 
megjelenő erdélyi hetilap. 100. Vadászállás. 
101. Korog a gyomra. 103. Az ital rabja. 106.

A vers harmadik sora (zárt betű: O).
FÜGGŐLEGES: 1. Szintén. 2. Angol hu

manista gondolkodó (Tamás, 1478-1535). 3. 
Régi munkásmozgalmi személy Kolozsvá
ron (Zsuzsa). 4. Kárára van. 5. Jeleket vés. 6. 
Muliné egyfajta betűi. 7. Román festőművész 
(Iosif, 1881-1958). 8 Óriás, daliás — románul.
9. Fürdőruha. 10. Ler kevert betűi. 11. Tréfás 
figyelmeztetés. 12. Esztendő. 13. Folytonos- 
sági hiány. 14. Kapocs. 15. Eszi vagy nem : 
...: népi mondás. 16. Tudniillik. 21. Menetren
di rövidítés. 23. A vers utolsó sora (zárt betűk: 
G, É). 24. Olasz város. 27. Oldalra billenve 
hanyatlik 29. A vers hetedik sora (zárt betűk: I, 
Á). 31. Avers hatodiksora (zártbetűk V, A). 32. 
Táncot jár. 34 Napszak 35. ... utolsót nevet: 
Harold Lloyd 1916-ban készült filmje. 38. Ki- 
csábító. 41. ...-borsa: étéi jellegzetes íze. 43. 
Öntözőkanna. 45. A sovány ló. 46. Régi római 
pénz. 48. Olasz kikötőváros Szicília szigetén. 
50. Betűszomszédok az ábécében. 52. Minden 
a helyén, névelővel. 53. Ünnepélyes ígéret. 54. 
Libát hizlal. 56. CK. 57. Ilyen gyümölcs pél
dául a som. 60. Hangoskodik a szamár. 61. 
Illatozni kezd! 64. Népi dal. 67. Ajándékoz. 
69. A vers ötödik sora (zárt betű A). 70. Állóvíz. 
72 Alarm. 74. Hőemelkedés. 76. Ezerötszáz- 
egy, római számmaL 79. Növényt nemesít, 
népiesen. 80. Ausztriai vidék 81. Nagykö
zség Arad megyében. 84. Névjegyzék 85. So
mogy megyei helység. 86. Jövendői. 88. 
Bitang, gyalázatos ember. 90. Kebel. 93. Ko
lozsvári festőművész (Sándor). 94. Cselek
szik 96. Orosz író (Alekszandr Alfredo vies). 
98. Fehér, románuL 99. Kezdet nélkül riog! 
100. Sekszpír király! 101. Éhség. 102 A hol
land gépkocsik betűjele. 104. Folyadék. 105. 
Jótékonykodik
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A HELIKON 23. számában közölt, Vers-bírálat d m ű  
rejtvény megfejtése: Csupa muzsika. Kissé halk s hi- 
deg./Múgonddal formálsz, mint a régiek.//De mit ér dallam és 
zengő bilincs,/ha énekednek új értelme nincs?
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