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JANCSIK PÁL

Láncos kutya
"Gyalogolni jó" - mondotta-ír- 

ta Móricz Zsigmond. Gyalogolni 
szükséges, akárcsak a szállóige 
szerint hajózni, legfeljebb a latin 
szólás második felén kell módo
sítani ("vivere non est necesse”) 
olyanformán, hogy éppen az élet 
érdekében kelletik nekivágni a 
gyalogtúrának. Az utóbbi időben 
elég rendszeresen gyakorlom is a 
gyaloglást. Szerencsés esetben 
P.Gy. barátom Trabantján vágunk 
neki az útnak, na nem azért, hogy 
így ejtsük át magunkat a földön 
járás terén (mondván, hogy a Tra
bant nem autó, ergo ...), hanem 
éppen avégett, hogy a túrát "ma
gasabb szinten", tisztább levegő
zónákban, a Bükk erdejének 
kevésbé látogatott ösvényem ejt
sük meg. (Nem vagyok ám én 
ellensége autónak, technikának, 
modernségnek, csak ha az go
noszsággal, butasággal, bűnös 
nemtörődömséggel párosul. Na 
bumm! És ha nem párosul? Ha a 
csupasz gonoszság, butaság, fe
lelőtlenség ugrik elébed az úton, 
modem technika nélkül? Ilyes
miről lesz szó az alábbiakban.) 
Ha a közös hétvégi kirándulás 
valamiért nem jön össze, magam 
vágok neki az útnak, és ha nagy 
a sár s bennem  a lu staság  - 
Györgyfalvi negyedi lakásunktól 
kerülök egy jó nagyot a városszé
li mezei utakon. A gyaloglás 
hasznát nemcsak Móricz ecsetel
te, előtte és utána sokan mások is. 
Ennek ellenére aránylag kevés 
emberrel találkozom sétáim köz
ben. Am ez kinek-kinek a magán
ügye, s ha én csak úgy tudom 
egyensúlyban tartani egészségi 
és kedélyállapotomat, ha foly
vást koptatom a cipőtalpamat, az 
az én bajom. Az idei sáros télen 
többször is csak ilyen mezei tú
rákra indultam Szopor felé, aztán 
a Györgyfalváról jövő úton tér
tem vissza a negyed tömbházai

közé. Jó kétórai gyaloglás. Köz
ben kóborló vagy a gazda háza 
előtt kószáló kutyákkal és né
hány elszánt sétálóval találkoz
tam. (Legközelebb megszámo
lom, melyik műfajhoz tartozó 
egyed a számosabb.) Eddig sose 
volt bajom egyikkel sem, se az 
emberekkel, se a kutyákkal. Per
sze, sokszor m egugattak már 
házőrző meg kóbor kutyák, de - 
el ne kiabáljam! - még nem hara
pott meg egyik sem. S ugyebár, 
amíg a kutya ugat, a karaván ha
lad. A turista szintén. Megijedni 
is csak most ijedtem meg igazán 
kutyától, az egyik ilyen mezei sé
tán. Az úton, egy gazdasági épü
let mellett haladtomban, mond
hatnám, alattomban, váratlanul 
rontott rám. Szerencsére úgy fél 
méterre tőlem a lánca fölfogta a 
lendületét. Valami alagútszerű 
csatorna vezet az épület alján az 
útra, s a jól megtermett kuvasz 
azon ront ki a gyanútlan sétálóra, 
majdhogynem a szekérút köze
péig. Hát én elhiszem, hogy az 
ilyen tanyaszerű, a településektől 
távolabb eső házat tolvaj, rabló 
fokozottabban veszélyezteti. De 
azért nem mindenki betörő, aki a 
ház mellett elmegy. S ha valaki 
közelebb halad a falhoz, vagy ha 
a lánc egyszer a nagy lendülettől 
elszakad?! Nincs kétség az iránt, 
hogy akit az a véreb elér, azt meg
marja. Maga a megfékezhetetlen 
agresszivitás. Én mindenesetre 
az első tapasztalat óta fölkészü
lök a találkozásra, jókora husán
got viszek magammal, ha arra 
kerülők. Közben Ursusnak kép
zelem magam Sienkiewicz regé
nyéből, a Quo vadisból, aki a vad 
bikával birokra kelt a keresz
tények életéért. Igaz, ő puszta 
kézzel tette ezt. Ám még az is 
meglehet, hogy én szolgáltatom 
majd a Szabadságnak az első való- 
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SZOCS ISTVÁN

SZELsdségesJEGYZETEK
Ne üssünk őseinkre
Szabolcska M ihályról m ennyi csúfat 

mondtak, írtak; régen, de még ma is, holott, 
a verseit senki sem ismeri már.

Amikor a TEMESVÁRI ESEMÉNYEK 
zajlottak, kíváncsi voltam, esik-e szó róla? 
(Szabad szó, vagy Új szó?) Hiszen az az épü
let, amelynek falai közül és elől az ESEMÉ
NYEK megindultak, a temesvári belvárosi 
református templom és lelkészi lak végered
ményben Szabolcska műve. Temesvári papi, 
majd püspöki munkásságának következté
ben állott össze. Szép, modem épület. Sal- 
langtalan. A falán olvasható egy verse is; 
arról van szó benne, hogy egy eró és egy úr 
van csak a világ felett, és ez: a szeretet. Talán 
valamelyik napilap le is hozta az alkalom kap
csán; de a tévéközvetítések nem nagyon 
igyekeztek premier plánban mutatni; eléggé 
elhanyagolták, (mintahogy egészen a köze
lében szomorkodó, Dózsa emlékére állított 
Mária-szobrot is).

Jól-rosszul mindenki idézi Adyt, hogy 
csúfkicsimegvadított ember ott a (ilyen-olyan) 
Béga partján. Weöres Sándor "együgyű kis 
Szabolcska Mihály" költészetét is a dalidós- 
daridós költők, a nótafák között sorolja elő, 
hogy aszongya: "poharas felköszöntők, za- 
bálás, szeretkezés, berúgás". (Nyilván, ami
kor Szabolcskáról ítél, másra gondol, de 
annak a nevét kimondani, "ilyen összefüg
gésben" - szeretkezés, berúgás - nem meri.)

Pedig-pedig.
Ebben az egész ügyben csak két ember 

ártatlan. Ady és Szabolcska. őket: egymásra 
fogták. Szabolcskát heccből meg akarták ten
ni poéta-fejedelemnek Ady bosszantására. 
Szabolcska azonban ennek sohsem dőlt be. 
Annak, amiről Weöres ír, hogy: "A magyar 
esztétikai és kritikai tudat elsötétülése... Sza

bolcska értékelésével bekövetkezett: a hiva
talos magyar irodalom, az Akadémia stb. 
őbenne látta a legnagyobb élő magyar köl
tőt"... sem ő, sem famulusai, Bata Imre és Ko
vács Sándor Iván nem adják meg a bibliog
ráfiáját. Azt sem tudni, hogy ki volt a hiva
talos magyar irodalom akkoriban? Harcos 
Ottó kiváló könyvészeti munkájában Sza
bolcska élőkorából csak két tanulmányt em
lít - Lázár Béla: A tegnap, ama és a holnap, 1900 
és Szabolcska László: Gárdonyi és Szabolcska 
Mihály, 1925. Vajon ők tették volna ki az 
egész elsötétült látóhatárt?... Igaz! : Beöthy 
Zsolt! Az a turáni lovas!

De hát vajon azok az olvasók, nótahallga
tók, hallgatókat nótázók, akik elandalodtak 
azon, hogy MINEK TURBÉKOLTAK BÚGÓ 
VADGALÁMBOK? avagy meghatódtak at
tól, hogy... "Tudja a jó Mindenható, Mi is azon 
símivaló: Hogy a ménes ott delelget, Valahol egy

csárda mellett, Csárda mellett!", azok az Aka
démiának, az irodalmi társaságoknak, az 
esztétáknak a hatására andalodtak el?

Nem. ő k  egyszerűen szerették ezt dú
dolni, vagy kurjantani, vagy hallgatni. Min
tahogy a maiak közül sokan csak azt, hogy 
JEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJE! (Amiből követ
kezne, hogy Májkelt tartjuk a galaxis költő
fejedelmének?)

Ne folytassuk. Csak az irodalmi köztudat 
álnok avagy tudattalan kétszínűségét vagy 
tudathasadását jellemezendő hozzuk szóba, 
hogy a Szabolcska Mihály-Pósa Lajos költé
szetét oly előkelősködő, nagyzoló, nyaffogó 
nyögdécseléssel és fintorgással elutasítók 
mind-mind lelkesednek-rajonganak például 
Kányádi Sándor verseiért, holott: Kányádi 
hangvétele, verselésmódja, szájtartása teljes mér
tékben, félre nem ismerhető módon követése Sza- 
bolcskdnak és Pósárnk! Különösen szembe
tűnő ez, ha gyerekeknek írt verseiket hason
lítjuk össze.

Meg is tenném, azaz elvégezném a bizo
nyító összehasonlítást, ha valaki kölcsönad
ná Szabolcska s Pósa összes költeményeit - 
mert teljesen hozzáférhetetlenek -, s ha egy 
folyóirat adna hozzá harminc-negyven ol
dalt és Soros adna vagy 150-200 doÚárt.

De félreértés ne essék, ezt nem a Kányádi 
gyalázatára akarnám megejteni. Ellenkező
leg! Kányádinak többek közt az is a költői 
érdeme, hogy folytatta annak a nemzedék
nek a hangját, s életben tartotta vívmányait, 
amelyet a nyugatosok nagy vonulata elsö
pört a tudatunkból.

Sokunknak ott csengenek-bonganak 
még emlékezetünk alján olyan sorok, hogy 
"egy nap meg egy este minden esztendőben, 
szeretném, ha király lehetne belőlem” és 
"nézz csak ide, meg oda, bársony itt a gyepes 
udvar, drága kő a palota", meg "a mi libánk 
közönséges, nem aranyos a cicánk", és ezek 
mindég kellemesen rezonálnak Kányádi so
raival - s vajon nem boldogan aláírhatná bár
ki is az alábbi Pósa sorokat, különösen, ha 
hermeneuta-nőink is felismerik, hogy már a
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ban szenzációs hírt. Hiszen köz
tudott, hogy így szokás okítani a 
kezdő újságírókat: nem az a hír, 
amikor a kutya megharapja a 
postást, hanem az, amikor a pos
tás harapja meg a kutyát... Postás 
ugyan nem,vagyok, de mi taga
dás, valahol a mélyben bennem is 
ágaskodnak efféle atavisztikus 
indulatok. És evvel a poénnel itt 
be is fejezhetném a mondókámat. 
Csakhogy valami nem tetszik ne
kem ebben a szellemes tanács
ban, sőt, több minden nem tetszik 
abból, ami vele kapcsolatban 
eszembe jut. Ad egy: valahogy 
olyan rossz értelemben vett nyu
gatias íze, szenzációhajhászó 
mellékzöngéje van neki. Ázt jut
tatja eszembe, hogy a nyugati saj
tó többnyire akkor foglalkozik 
velünk, kelet-európaikkal, ami
kor, teszem azt, egymás torkának 
esünk. A szenzációt persze a ha
zai sajtó is hajszolja, és nem 
mondhatni, hogy ennek jobb íze

volna (lásd az Evenimentul zilei-t). 
Ad kettő: van egy kategóriája az 
emberi nemnek, amely a buta go
noszságok, ádáz indulatok rög- 
ződései okán nem tud meglenni 
ungorkodás, marakodás nélkül. 
Önszorgalomból, kitartóan csa
holnak, fenekednek. Ezeket tulaj
donképpen sajnálom , bár ha 
rosszindulatuk mértéktelen gőg
gel, fö lfuvalkodottsággal jár 
együtt, nem árt odaszólni nekik, 
hogy "hátrább az agarakkal!" 
Mint ahogy szánom ezt a megva
dított állatot is. Ki tudja, milyen 
kínzások, milyen kegyetlen ido- 
mítás eredményeként vált olyan
ná, amilyen? Ád három: kb. az 
em lített, ú jságíróbojtároknak 
szóló intésbe foglalt konklúzióra 
jutna a láncos kutya gazdája is, 
ha netalántán az a dög tényleg 
nekem esne. Hogy ti, én hergel
tem, én ütöttem meg, "én harap
tam  m eg a ku tyájá t" , m ert 
ugyebár nálam husáng volt, az a 
szegény védtelen állat meg csak 
úgy a puszta agyaraival... Ami

lyen a kutya, olyan a gazdája - 
van ilyen bölcsesség is. Ad négy: 
az acsarkodó eb láttán, s a gazdá
jára gondoltamban, nem lehet, 
hogy ne gondoljak egyes politi
kusokra, városatyákra, egyebek
re is, akik nem rettennek vissza 
attól, hogy alattomos, alpári mó
don támadjanak meg önérzetem
ben, önbecsülésem ben, kifor
gatnának igazamból, múltamból, 
önmagámból. Az előbbiekben 
használt, Jókaitól tanult szóról, 
az ungorkodikról ju t eszembe, 
hogy ezek az urak meg inkább 
ungurkodnak - mindkét irányban: 
a magyarokat szidják a román 
nadonaüsták, soviniszták ("ro- 
manii verzi", ahogyan Caragiale 
nevezi őket), és "ungurkodnak", 
vagyis magyarkodnak az afféle 
hazaffyas ü rgék . V égezetül: 
akárm ilyen szellemes is az a 
mondás a postásról meg a kutyá
ról, nem több szellemességnél. 
Mindenki tudja, hogy a dolgok 
fordítva szoktak történni. A pos
tások meg az ilyen "jalga" járó

polgárok (jalga mordvinul a.m. 
gyalog, finnük pedig jalka azt je
lenti: láb, amiből kitetszik a finn
ugor rokonság és szerintem az is, 
hogy annak idején a társaság jó 
része inkább kutyagolva, mint lo
vagolva járta be a népvándorlás 
turistaútjait, de ha én még sokáig 
folytatom lovas nemzetem "difla- 
málását", végül vagy ló farkához 
köttetnek, vagy ebek harmincad- 
jára juttatnak), szóval, a világot 
nem magas lóról néző, hanem azt 
jóval a finnugor kor előtti időből 
ősi örökségként kapott két lábbal 
járó vándorok jól teszik, ha kiis
merik ezeket az ádáz fenevada
kat, ha idejében fölism erik a 
helyzetet, s elkerülik, ami elkerül
hető. Ám ha egyszer minden kötél 
szakad, ha dpattan a lánc, s a dú- 
vad a lábunknak, torkunknak ug
rana, nem árt, ha az a fütykös ott 
van kézügyben és idejében műkö
désbe lép. Az se baj, ha nem lesz 
világszenzádó abból, hogy az a 
nyomorult féreg behúzott farok
kal, vinnyogva elkotródott.
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dalidósok is repülésnek nevezték azt, amit a 
legmodernebb malmöi, messzecsjúszeti és 
Boston-Bosset-i írónők is (lásd Erica Jong) a 
REPÜLÉS szóval kódolnak:

Szőke kis lány, csitt, csitt, csitt!
Hallgass, édes, egy kicsit!

Rózsabimbó pattan,
Három a csók, csattan - 

Csitt, csitt, csitt!

Szőke kislány, csitt, csitt, csitt!
Repüljünk csak egy kicsit! (sic!)

Itt vagyunk az égben,
Viseld magad szépen,

Csitt, csitt, csitt!

De csitt bizony! Erotikus költészetünk 
egyik legszebb darabja Pósa "tanfelügyelő 
úrtól" származik.

Ne üssük őseinket
Kányádi mindég is volt annyira úriem

ber, hogy sohsem igyekezett felmenőit bla- 
málni. Evvel azonban nem mindenki volt
így-

Például Weöres Sándor a fentebb említett 
fám idusaival összeállított vonulat-nyomozó 
antológiájában, a Három veréb hat szemmel 
címűben, így beszél Lisznyai Kálmánról: 
"Lisznyai Damó Kálmánt a palóc-dialektusú 
részeg ordítozás, a sok dalidó-daridó olyan 
népszerűvé tette, hogy verskötetei több-ez
res példányszámban fogytak" stb.

Ha Szabolcska és Pósa valaha oly kelendő 
kötetei hozzáférhetetlenek, akkor a Lisznyai 
Kálmáné még hétszerte azabbak. Én magam 
semmit se tudnék róla, ha Szabó Dezső egy
szer egy kolozsvári levelében nem dorgálta 
volna meg Erdélyi Józsefet, hogy: "Bár nem 
vagy Petőfi, csak Lisznyai Kálmán"; na és 
persze, ha nem szoknám Arany Jánost bön
gészni. Arany ugyanis 1852-ben írt egy ver
set, Lisznyai Kálmánnak; egy p a ró d iá t, 
amelyről látatlanban is merhetjük megálla
pítani, hogy Lisznyai verselését csúfolja-utá- 
nozza:

Mily laza 
Vers az a 
"Nyári éj"
Kotyfos téj,
Csiriz pép,
Nem egyéb stb.

s aztán meg is tódítja:
Bár mán,
Kálmán!
Zengnél 
Ennél 
Verset 
Szebbet stb.

és mintát is ad:
Szép
Kép,
Gyöngy
Hölgy,
J*j
Hallj!
Mert
Bent
Szűm
Hún

Rég stb.
Szóval nemcsakhogy nem hat egy részeg 

palóc dúvad rikácsolásának, de határozottan

olybá tűnik, mintha Arany - Weöres-versről 
írt volna itt paródiát! Sápién ti sat!

És ez keményen meggondolandó. Weö
res ebben az antológiában saját költészete 
előzményeit akarta igazolni - AZ EZOTERI
KUS VONULAT-ot - de furcsa, ahelyett, 
hogy tréfás szégyenlősséggel mutogatna 
Lisznyaira, mint előfutárára, a lehető legrossz- 
indulatúbban tölti ki a káderlapját, éppúgy, 
mint Szabolcska, Pósa, Kozma Andor, Bárd 
Miklós, Sajó Sándor s a többiek esetében.

Ilyenformán már véletlennek sem tar
tom, hogy Zempléni Árpád versei még em
lítésre m átoknak sem találtatnak eme Poesis 
Curiosa vonulat feltérképezésekor. És hogy 
miért nem? Idézzünk csak egy kis részletet a 
Khant Torem munkeszi osztyák hadvezér kaland
jairól szóló hősi énekéből:

Ritkás fás, hallgatag, nyusztos erdőn 
Éjjeli félhomály ül merengőn.
Récebél módjára kanyargósán,
Jön az Ob, megy az Ob ragyogóan. 
Csendesen lépdelek. Nesz morajlik,
Távoli énekszó zaja hullik,
Vérvörös tűzi fény ver az égre,
Bíborfényt kever a sötétségbe.
Dombtetőn máglya ég, áldozat van,
Ének szól, dob pereg, fő a katlan, 
Kalt-képes, bálványos térségen ott 
Sörényes-lovat-ölt népség forog,
Ragyogó fényinél rózse lángnak 
Kézügyes, lábügyes táncot járnak. 
Darabol, vagdal a vágó ember,
Üstöt főz, tüzel a főző ember,
Hóségök vizében majd elvesznek, 
Szomjúság tüzében elepesznek.
Letették páncélos öltönyüket,
Eldobták kardjokat, fegyverüket,
Közöttük fehérben, mint egy király 
Bősz Lonch-sát-jagali vén javas áll.

Szél miatt meghajlott görbe fára,
Hó alatt meghajlott fa ágára 
Leskódve pihenni odaülök,
Leskódni, pihenni települök.
Nem soká maradok még sem azon,
Erdei állattá átváltozom 

stb. stb.

Weöres Sándor jellegzetes stílusfordula
tait, rímtechnikáját, ritmusjátékáit, exoti- 
kum -sugalló és révületkeltő műfogásait

mind kiforrott formában találni fel e Zemp
léni-verssorokban. Egy más művéből, a Túz- 
ó'zön-ből való részlet pedig éppenséggel a Na 
Conxi Pan dalai közé is beillik:

Az örök homály visszatér 
Színére, lomha, sós haboknak.
Ravatal e zsombék-világ,
Körülte vulkánok lobognak.

A Fuzsi-jáma, a Vezúv 
Mécsfénye lángol sisteregve,
Napisten futva menekül 
Más tengerekre, új egekbe.

Weöres Sándor legfontosabb ihletforrásai 
köztudottan a képzőművészetben és az iro
dalomban lelhetők fel; a képzőművészek kö
zül legerősebben Gulácsy Lajos inspirálta; a 
költészeti ihletforrásai közé most szembetű
nő jellel rajzolhatjuk be a térképre Zempléni 
Árpádot.

Örvendhetünk, hogy nem sorolja a része
ges palóc dáridózók közé.

S ha már itt tartunk, említsük még meg, 
hogy Zempléni, aki Bán Aladárral együtt oly 
nagy munkát végzett a rokonnépek költé
szetének és életének megismertetése terén 
(mily sajátságos, hogy ezt sem a finnugrá- 
szoktól, hanem Várkonyi Nándortól kellett 
megtudnom), ha nem is volt részeges palóc, 
de valóban a Felvidéken született, Tállyán, 
1865-ben, s meghalt Budapesten, 1919-ben. 
Harcos Ottó bibliográfiájából érdemes kira
gadni még néhány figyelemreméltó címet 
(első verseskötete 1891-ben jelent meg): Di
dó. Verses lírai regény 1901... Whasington 
Óda, én. ... Bosszú. Élbeszélő költemény, 
1908. (Ebből való fenti idézetünk. Az évszám 
jelzi, hogy még bár nem is Babits-tól tanul
hatott így verselni!)... A kalapács. Költői elbe
szélés 1909... Turáni dalok. Hősénekek 1910... 
Istár és Gilgamosz. Babüonirege 1910... Miran
da. Fogazzam verses regényének műfordítá
sa 1911... A halálvólegény. E lbeszélő 
költemény 1913... A hermelin. Elbeszélő köl
temény 1913... Vasfő és íme. Vogul rege 1918.

Krúdy Gyula ilyen címmel írt róla meg
emlékezést: Zempléni Árpád, az utolsó roman
tikus költő. (1927)

Nem kellene-e egy szép napon leülnünk 
s elkezdenünk újratanulni a magyar iroda
lomtörténetet?
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Alontpróba
í .
m in t ak it 
bármely percen 
fu tn i kényszerítenek 
élünk penészes 
fa lak közö tt 
m int két
mostoha gyermek 
már nem is keresünk 
véglegest
próbálgatjuk álmainkat 
m in t anyja ruháit 
a kisgyerek 
úgy ágálunk 
a jövendő otthon 
melegében 
m int tíz számmal 
nagyobb tüsarkú cipőben 
hinnénk
de mintha lehetetlen 
hogy valamikor majd 
nem bicsaklunk meg tm ne  
de azért lessük a havazást 
várjuk a M ikulást 
a Télapót 
a meglepetésekben 
m int meleg bundás 
kesztyűben a 
kékké fagyott ujjak 
fészkelődünk el 
s nem jön 
hogy kibújjunk 
kikecmeregjünk 
nem jön hogy elhiggyük 
hogy álmainkból is 
még kinőhetünk 
hogy mire örülhetnénk a 
szusszanásnyi térnek 
kivirágzik a penész is 
szomorú dísznek 
emlékeztetőnek 
2.
a boldogság 
sem jár batyu nélkül 
kézlóbálva fütyörészve 
m int vándorszínészek 
mindig készenlétben 
álm ainkat is bármikor 
feldobjuk az 
induló, szekérre 
de szép az idei 
havazás is 
i t t  is
bámuljuk gyermekként 
az eget

Pókháló
ködöt zabái az éjszaka 
fogára pókháló tapad 
helyet ad aztán a holdnak 
vegyen karjára ha akar 
indítson varjúcsapatot 
tépessen vijjogó darabokra 
eressze elmémet szélnek 
a maradék ölelést is ölje 
tegye rekedté a hangot

Növünk
sirályok szelik a tengert bennem 
nem érek csak a váltadig kedves 
de sirályok szelik a tengert bennem 
fejed köré glóriát röpülnek 
amikor alámerülsz vizeimbe 
nem tudom ébren vagyok vagy álmodok 
szülétek szülök vagy éppen meghalok 
de sirályok köröznek bennem 
a tiedek és az enyémek 
ámikor egyszerre minden csendes lesz 
kinyújtózik bennünk a végtelen 
pedig sirályok köröznek bennem-benned 
s nem érek csak a váltadig kedv es 
így növünk az égig egészen

XX.
repüléssel génjeiben 
születik a madár 
szárnyaló szabadsággal 
mi csak a vággyal 
mi csak a vággyal

talán ha mosolyunk 
fájdalm át is megtanítanánk 
unokánknak ha 
a lépteink nyomán 
tespedő sarat sem 
szégyellnénk el 
fénylő szemei elől 
kevesebb fakadna 
nyomában 
talán
s mosolya sem tévedne el 
szárnyas zege tten 
időnap előtt

álmodni lehet 
de mégis
huszadik század ez szívem - 
- rámröhög 
az örök ember 
és megvakarja gyökerét 
a földben 
valahol koronáján 
glóriája helyén 
két madárnyi kör 
összeér

pirulva némán 
minden gondolat a helyén 
vesd meg az ágyat kedves 
elfáradtam  
s még hátra az ébredés

Konok remény
estig holnapig 
holnaputánig 
várok ha kell 
"mindhalálig" 
gyökém yi ölelésbe 
kulcsolva
hol asszony vagyok 
hol szolga 
mert szerető 
soha nem számvető  
lüktet alattam az ég 
markomban a száraz 
léptedre reccsen 
tartlak tenyeremben 
előttem szél 
hátam mögött szél

levél

jobbra balra 
pályaudvar 
indulhatnék jövőbe 
múltba 
ha nélküled 
kedvem volna dalra 
ha nélküled 
gondolatom volna 
nem kuporodnék 
ölnyi fénybe 
öklömnyi lüktetésbe 
remegő száraz falevélbe 
lépteidnek nyakam köré 
csavarodó zenéjébe 
de egyszer csak kihordlak 
meglásd fiam  
férjem szeretőm

kio lto tt nyelvvé az akaratot 
fordítson ki m int kesztyűt 
veszítsen el m int hajtűt 
szerelmes nő az első ölelésben 
a nevetésre nyíló szájat is betömje 
őrjítsen őrjítsen teljesen meg 
de csak pörgők pörgők 
a hold köré ködöt kerekítek 
pókként szövöm  
az utolsó menedéket

Véres tollak
milyen egyszerű ugye
parittyával ártatlannak
m intázott kezeinkben
m int ki szim fóniát
já tszik  révületben
lecsapunk az ég
tömlöcnyi magányát
szabadsággá hasító
madárra hogy aztán
zúzott lélektelen testétől
bocsánatot kérve
eltegyünk egy tollat emlékbe
körülírva magunkat
szebbnél szebbnek vélt szavakkal
bástyának remélt
de végül is csak fallal
s mire ráébrednénk:
szerteszálló véres
tollai vagyunk
csupán a szabadságnak
csak a fulladás van hátra
vagy önként a máglya
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Szimultánt
játszom
az emlékeimmel

Barátaim hazaárulózzák egymást.
Mindketten cinkosaim, világos tehát, 

hogy kétszeresen is áruló vagyok.
Ráadásul én két hazát árulok - máris 

hatványozhatunk.
S ha hazáim  válással szaporodnak, 

mint Csehszlovákia, végül még sokra vi- 
hetem.

Röhögnöm kellene magamon - ma gun- 
kon -, hiszen valaha teliszájjal tudtam ka
cagni.

De szitává lőve nem lehet hahotázni.
Legfennebb eltűnődni: miért sebez en

gem minden szó éle, amit barátaim egy
másnak szánnak.

Tulajdonképpen zord elégtételt kellene 
éreznem: próféta-lelkem ezt is előre látta.

Évek óta rettegek, hogy a gyűlölet ra
gályos őrüléte közénk gyűrűzik - íme, itt 
van.

Prófétának lenni könnyű: valóságis
meret kell hozzá.

Ösztönöm azt súgja: karanténba kelle
ne vonulni.

Ösztönöm ezúttal becsap: már elkés
tem vele.

Dúvadosodsz, mondom kollégámnak 
- s tudok róla, hogy magam is dúvadoso- 
dom.

A vendégjognak fittyet hányva kitessé
kelek egy fényes társaságot, mert nem bí
rom tovább hallgatni acsarkodásukat.

Nem  válaszolok levelekre, melyek 
acsarkodókra acsarkodnak, és engem is 
acsarkodásra szólítanak.

Ha tehetném, kikapcsolnám a telefont, 
nem engednék be senkit, s magam sem 
mozdulnék ki a házból.

Felhúzódnék a padlásszobába, még 
fennebb, a hegyekbe.

Tiszta levegőjű havasi estéken egymás
nak távolról felelgető pásztortüzeket sze
retnék látni.

De félek, azok a pásztortüzek elham
vadtak, s parázs sem maradt, amelyről új
ra fellobbanjanak.

Hát kötelező őrültnek lenni ebben az 
őrült világban?

Lehetetlen elleneszegülni a ragálynak?
Olyan jól megy dolgunk, hogy meg

veszhetünk?
Miközben ismét azért altatnak és áltat

nak, hogy elfogadjuk az elfogadhatatlant.
Miközben ugyanazok kerekednek fé

lénk, akik eddig is félénk rendelték ma- 
guk.

Miközben - nekem elhihetitek - ugyan
azok járnak be Sajátosan Demokratikus 
Társadalmunk Éltető Központjába, mint 
azelőtt.

A verőlegény, aki házkutatáskor "biz
tosított" - naponta szemembe vigyorog.

B. ezredes rámköszön, hiszen igaz is, 
mi ismerjük egymást, sokat beszélgettünk 
- de azt kihallgatásnak nevezték.

Hallom a hangját: vannak nekünk más 
módszereink.

(Voltak.
Szerencsére menetoszlopban gurul

tunk a Trabanttal - mellettem asszonyom, 
hátunk mögött a gyerekeink - amikor a bal 
első kerék tárcsástul kiperdült s átrepült a 
szembejövő forgalom fölött. Bal kezemben 
a kormányt - könyökömet combomra tá
masztva -, jobb kezemmel a kéziféket mar- 
ko lva görcsösen  s ik e rü lt az au tó t 
egyenesben tartani.

Előttem Sz. ő . szerelő arca, ahogy az 
aknából sápadtan kijött: a jobb első kerék 
csapszögét is meglazították.)

Szimultánt játszom az emlékeimmel.
Szimultán-látásom állandósult.
Verességek és talpraállások után, ami

kor valamihez ismét hozzákezdünk, egy
szerre látom, mire juthatnánk, s azt is, 
mibe bukhatunk bele.

Dramatizálsz - dorgál barátom, aki 
dorgálásra született.

En arra születtem, hogy dramatizáljak, 
s időnként felsóhajtsak: bárcsak ne lenne 
igazam!

Túlságosan sok illúziót vesztettem ah
hoz, hogy elringassam magam.

(Pálinkát szopogatunk az almafa alatt 
Max van der X-szel. Rövidnadrágos in
kognitóban kuncog, azt hiszi, túljárt kísé
rő i eszén, m iközben  - nagy 
valószínűséggel - folyamatosan fényké- 
peszkedik. Laikushoz illően fejtegetem 
egyik vezérdilimet: azoknak, akik vesz
tünkre törnek, sikerült lenyomni magukat 
Európa torkán, anélkül, hogy lényegében 
tapodtat is engedtek volna terveikből. 
Max úr fölényesen mosolyogva megnyug
tat: ők mindenről tudnak és majd intéz
kednek.

Lehet, hogy rövidnadrágban így is 
képzeli.

Csak ne látnám másnap csokornyak
kendősen a képernyőn, amint balkáni mo-
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soly kíséretében összefoglalja tapasz
talatait: minden nagyon szép, minden na
gyon jó, mindennel meg vagyok elégedve.

Rémálmaimban azt képzelem, a balká
ni mosoly útrakel, s a balkáni gerle nyo
mán a fjordokig nyomul.)

De még pún dig nem vagyok annyira 
illúziótlan, hogy ritkuló jó óráimban ne 
fürkésszek körül: ebben a járványos gyű
lölködésben kivel lehetne összefogni?

Mert - megvetésre méltó korszerűtlen
séggel - nem hiszem el, hogy senki se lenne 
a régi legények vagy a fiatalok között, aki
vel e keserves utóvédharcban, a hátrálás
nak ellene szegülve össze ne villanna 
szemünk: hát ne adjuk ilyen olcsón ma
gunkat, az úristenit!

Ritkuló jó óráimban közel engedem 
magamhoz a kételyt:

de hátha mégsem?!
Ritkuló jó óráimban bízok benne: so- 

pánkodásnál vagy kurjongatásnál többet 
ér, ha a magunk helyén tesszük a tőlünk 
telhetőt.

Ritkuló jó óráimban, mondom.
Rossz óráimban pedig?
Rossz óráimban arra gondolok, hogy 

mindaz, ami velünk történik, ezerszer 
megtörtént az idők során. Ha nekünk ke
serves, nem nehéz utánélni, hogy eleink
nek is keserves lehetett - tű rjük  hát 
keresztényi türelemmel.

Rossz óráimban eszembe jutnak Deák 
Ferenc bölcs szavai, miszerint a hazát 
m indnyájan m eg akarjuk menteni, de 
hogy más mentse meg, azt nem viseljük el.

Rossz óráimban ebből világosan követ
kezik, hogy aki másképpen akarja meg
menteni a hazát, nemzetet, stb.-t, mint 
ahogy azt mi jónak látjuk, az haza-, nem
zet-, stb. -áruló.

Rossz óráimban tehát megértem egy
mást hazaárulózó barátaimat.

Rossz óráimban belátom, hogy baráta
im szemében én is áruló vagyok.

Ülök a placcon és árulok.
Hazát, nemzetet, barátokat.
Amíg a készlet tart.

L Á y U i
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Arcok a lépcsőház egén
Hülye, vén lotyó!
A földszintről jön, semmi két

ség. A földszint ötből.
Fejek a lépcsők közötti szaka

dékban. Egyszerre jelennek meg. 
O darebbennek. Lefelé bámul
nak, m int egy barokk székes- 
egyház kupolájáról az angyalok, 
szentek, bíborosok. A szokásos 
égi népség. Egy őszes, régen m o
sott női hajtincs előrebukik a má
sodik emeletről. Behasadozott 
szélű arc. A festőnek nem volt 
türelme befejezni. Sajnos vázlatot 
hagyott a boldogtalan utókorra.

Csak nem vette magára a hü- 
lye-vén-lotyót?

De kérem, azt nem osztják 
olyan könnyen. Ki kell érdemel
ni. És különben is a hülye-vén-lo- 
tyó Soósné állandó kísérője. Úgy 
is fogalmazhatnánk - privilégiu
ma, ha nem törölték volna el a 
k iv áltság o k a t. Ma m indenki 
egyenlő.

A tulajdon édes fia üvölti bele 
az arcába naponta többször. A 
kardéles suttogás érthetetlen mó
don átvágja magát a barna ajtó
d e szk á k o n , a k o p o rsó sze rű  
parkettajtón, kitördeli a koszos 
üveglapocskát a kukucskáló ke
retéből, felhasítja a sárgaréz cirá- 
dás e lő té t rácso t. A ztán  vá
ratlanul a székesegyház kupola
csarnokában találja magát. Meg
zavarodik és szétterül, mint egy 
kezdő korcsolyázó. Ezek a rohadt 
ajtók mindég kifecsegik a gyóná- 
si titkot.

Mit ül a pénzin? Úgysem vi
heti magával a kriptába, abba a 
híres Soós-kriptába. Érti, anyucs- 
ka?! Vén zsugori.

Megszokhatták volna.
Soha. Az angyalok és szentek 

még mindig felrebbennek, kifut
nak a kupola gömbhéjára. Figyel
nek.

Nem kellene kihívni a rendőr
séget? Emlékezzenek, a múltkor 
is mekkora cirkusz volt, amikor...

A szintek  összekapcsolód
nak. Az arcok átrendeződnek a 
lépcsőház egén. Egymás felé for
dulnak. Felnyitott csorba szájak. 
Foghíjas égi harmónia.

Miért kellene minden hülye
séggel rendőrért futni? Még mit 
nem. Van azoknak elég dolguk. 
Várjunk még. Úgyis csak akkor 
lépnek közbe, ha tettlegességre 
kerül sor.

Magának talán rögönyszeme 
van? Mindjárt megüti. Egy idős 
asszonyt, az a huligán gazember.

Varga bácsi a nagyklinikán, 
értik, csupa doktorok mellett volt 
kapus legalább száz évig, de még 
mindig azt mondja: rögöny.

Hi-hi-hi, rögöny. Meg inek- 
dó. Jaj de jó!

Maga csak ne csúfolkodjon, 
mert megjárhatja.

Hozzám szólt, Varga bácsi? 
Maga vén... pincebogár.

Árnyalatnyi tétovázás. Mint
ha elgyávult volna a visszabeszé
lő, az előbbi gunyoros hang. Aki 
olyan nagyon védte a rendőrö
ket.

Naná, mert az öreganyám
hoz. Persze, hogy magához. Az 
egész ház tudhassa, hogy mit 
művelnek a maga lakói, amikor 
nincs itthon. Szép kis kovártélyo-

sok, akárcsak a gazdájuk.
Lányok laknak nála. Iskolás

lányok. Minden évben kettő. Úgy 
vannak bejelentve, bevezetve a 
házkönyvben, mint az unokahú
gai-

Népes család vagyunk. Ezt ál
lítja Papp Róbert. Saját motorsze
relő műhelye van. Ézeknek még 
a világ pénze sem elég. Még ko- 
vártélyosokat is tart. Mikor ide
jönnek , m ég szepegnek , de 
amikor az év végén hazautaznak, 
m intha koronázásra vonulná
nak. Akár az angol királynő ud
varhö lgye i. E lfelejtenek kö
szönni.

Na ne mondja! Mennyi pénzt 
kap, hogy utánam szaglásszon?

Kell is maga után kémkedni, 
Papp úr! Kérdezze meg bárkitől 
a házban. így van, Erzsiké?

Erzsiké, a szelíd asszony, el
tűnt. Felszívódott, kereket oldott 
a felhők közé. Most aztán pótolni 
kell a tátongó hiányt. Mit szólnak 
majd a páterek, akik legalább hú
szat rendeltek egész- és félala
kokból. Valódi hiteles kompo- 
zídót. Mozgalmas jelenetet sok 
áhítattal.

Varga bácsinak, az alagsori

plebejusnak nincsenek tanúi. Ál
lítása mögül kilopták a hitelt. Az 
ilyen nyugalmazott baktemek, 
vélhetően, már védangyalai sin
csenek. ő  az egyetlen föídi halan
dó a kupplacsamokban.

Hegyesen kiköp. A buboré
kos nyál a szembeni lépcsősorra 
loccsan. Körlépcső. Gyönyörű 
kálvária, rengeteg stádóval.

Az asszonyok szömyülköd- 
nek. A visítások beleégnek a fe
hér vakolatba, akár a fali írás 
szavai.

Ne köpdössön, maga vén svi- 
hák!

Raduné tud efféle régi szava
kat, bár tagadja, hogy magyar. 
Pedig jár neki a hdyi magyar új
ság, a Néplap. Az anyja magyar 
veit, jelentette ki Erzsiké, aki is
mét megjelent a képen. Legalább 
nem kell valami ellenőrizhetetlen 
vértanúval betölteni a fehéren 
maradt foltot.

Raduné semmit sem dob el. 
Amíg a mosógép dolgozik, zihál, 
kiolvassa újra a régi újságokat. 
Kisimítja, felteszi az ezüst láncon 
lógó szemüvegét. Az előszobá
ban olvas egy huszonötös körté
nél. De van is Dadájuk.

Ugyan, menjen már, szokott 
is őnagysága olvasni!

Hogy jön ez most ide? Azt a 
szegény asszonyt mindjárt agyonü
ti a tulajdon édes gyermeke, és ak
kor maga azt kérdi, hogy szokott-e 
olvasni. Kicsoda?

Hagyjuk. Ez magának, Varga 
bácsi, magas. Másra gondoltam.

AszépSzékdy Ilus szinte ma
ga elé beszél. Táncosnő volt. Az 
egész ház tudhassa, hogy maga 
meztelenül táncolt egy bárban.

Tiltakozás.
Na jó, legalábbis félig pucé

ron.

Kikéri magának, ő  táncot ta
nított, balettmester volt a művé
szetiben. Amúgy senkivel nincs 
rosszban, még a hangját sem hal
lották mostanáig, de nála nincs, 
nem is lesz soha falugyűlés, 
szomszédolás. Ki nem állhatja. 
Vajon mit félthet?

A szakadék mélyén hirtelen 
csend támad. A férfihang helyett 
időnként szipogás hallatszik.

Megütötte. Bizony isten meg
ütötte. Hallják, hogy sír a szeren
csétlen? És a férje sosincs itthon.

Meghalt nekije.
Na ne mondja. És az a magas 

barna férfi, aki húsvét előtt k ip o  
rolja neki a szőnyegeket az udva
ron, az talán a gyóntatója?

Az, kérem, a sógora. Mérnök 
a kombinátban.

Maga lakik itt húsz éve, vagy 
én? Maga járt náluk, vagy én? Na, 
erre feleljen, ha olyan nagyfejű.

Papp Róbert átjátssza magát 
céklavörösbe. Pedig az atyák 
megüzenték a festőnek: az égiek- 
nek kizárólag a sápadtság áll jól.

Ha olyan jóban vannak, akkor 
miért nem megy be hozzájuk, 
'sze maga férfi. Persze, most hall
gat, m in t... szinte megmondtam, 
hogy micsoda.

Ennek a Székdy Húsnak van 
stílusa. Meg kell adni.

Mondja csak ki, szar vagyok, 
ügyé?

Erre nincs mit fdelni. Az an
gyaloknak és szenteknek nincse
nek te s ti szü k ség le te ik . 
Halhatatlanok. Ilyesmiről nem 
szól a legendárium.

Maga itt nekem ne szarozzon. 
Inkább nézné meg a saját házát. 
Életemben olyan büdös lakásban 
nem jártam. Mit gyűjt ott?

Ne szagolja, Varga úr. Úgy 
látszik, hogy nem csak hallgató
zik, hanem már szaglászik is. Ej- 
sze vadászkutya volt a másik 
életében?

Ezen vihognak. Vadászku
tya... Vadászkutya... A szó úgy 
kúszik fel a köríépcsőn, mintha 
nem is kopó, hanem kígyó lenne.

Kígyót nem is kértek a képre. 
Ez a freskó nem a bűnbeesés. Azt 
talán egy másik kupolára. Itt a 
megdicsőülést az efféle Varga bá
csik zavarják meg.

A csendháborító, az undok 
porhüvely belerúg a korlátba. A 
hullámzás tovaterjed, de folyto
nosan veszít az amplitúdójából. 
A légellenállás miatt, tudják.

Az micsoda? Raduné kérdi, 
akinek a leánya bukásra áll fizi
kából. Nem csoda, ha még az 
anyja sem hallott az amplitúdó
ról.

A tudományos fiatalember, 
akinek ez volt az első nyüvános 
szereplése a kupolacsarnokban, 
m agyarázni kezd. Többen le
pisszegik, pedig a hullámerősség 
igen érdekes probléma. Ha nem 
lenne az a bizonyos légellenállás, 
tetszik tudni, akkor még mi is
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darabokra hullanánk a folytonos 
rázkódtatástól. Ezért a felfedezé
sért még fizikai Nobel-díjat is ad
tak valamikor. Azt hiszi, 1913- 
ban.

Mit beszél, akkor Einstein 
kapta. így van ez, a félműveltek 
miatt topogunk egyhelyben.

Legyintés. A mérnök csak ci
garettázni lépett ki. Nincs ideje a 
gyülekezési szabadság kiaknázá
sára. Dolgozik. Könyvet ír a ter
mészetről. Visszavonul a saját 
termeszbolyába.

A, dehogy. Einstein később 
kapta. A mérnök-író ajtajában ki
áltja a fizika tudor. Most olvastam 
valahol - m agyarázza Székely 
Ilusnak -, hogy Einstein tulajdon
képpen egy senki. Az ötletét va
lójában a mi Bolyainktól lopta.

Bolyai János helyeslőleg int a 
messzi vásárhelyi múzeumból. 
Einstein még nem haUott erről. 
Amerika valamivel arrébb van és 
az eHenkező irányban.

C send  legyen! M it tu d o 
m ányoskodnak? Menjenek in
nen, ha a németekről akarnak 
beszélni. Én személy szerint ki 
nem állhatom őket.

Ki kíváncsi a maga érzéseire, 
Varga úr? Einstein különben sem 
volt német, hanem ... izraelita. Jól 
mondom, doamna Radu?

A doamna haHgat. Vagy in
kább a szemét törülgeti. Mindig 
sír, ha a házban bántalmaznak va
lakit. Nőt, gyermeket, öreget.

Ismét híja esik egy alaknak a 
kupola csegelyében. Mire me
gyünk így, uraim ? Ki győzné 
folyton újrafesteni a hatalmas fe
lületeket? Michelangelo egysze
rűen megbolondult volna, ha a 
sixtusi kápolnából minden éjsza
ka elszöktek volna az alakok. Hi
ába, ez a kelet-európai fegyel
mezetlenség a nyugati számára 
teljesen felfoghatatlan.

Raduné becsapta maga mö
gött az ajtót. Minden fej odaforog.

Ezt meg mi lelte? Én igazán 
nem akartam megsérteni. Nem is 
tudtam, hogy... Mire való ez a túl
zott érzékenység?

A tanár megáll az ajtó előtt. Zör
gessetek, azért, sem nyittatik meg 
nektek. És milyen könnyen szerez
hetünk magunknak ellenséget

Vállat von és továbbereszke
dik. Órája van, az estiben is tanít.

Bemegy hozzájuk? Rendet 
fog csinálni, ugye?

Bolyai János védőügyvédjé
nek eszébe sem jutott ez a megol
dás, de ha van igazság a földön, 
ez még mindent jóvátehet.

Megnyújtja a lépteit. Határo
zottabban dobbant minden lép
csőfokon. Valaki a keze után kap. 
A gladiátor sorsdöntő útja a po
rond felé. Sors bona, nihil aliud. 
A nagy küzdők magánya lengi 
körül. Az utolsó két lépcsőt át
ugorja. Kisfiús mosoly. Kár, hogy 
csak most, a végveszélyben derül

ki, milyen kellemes ember lehe
tett, amikor házikabátba bújt Úgy 
értem, távol a katedra gőgjétől.

Kopogtat. Csenget. Kopogtat. 
Ütemesen.

Nincs válasz. Beethoven elfej
tett választ írni a Sors-szimfóniá- 
ra. A lépcsőház lélegzet-vissza- 
fojtva figyel. Valamennyien mé
lyen behajolnak a képbe. Aggód
nak a halandókért. Elvégre a 
gondviselést kötelességükké tet
ték odefönn a felhők mögött.

Történelmi tabló. Erre még so
káig emlékezni fognak. Dicső tet
tek ideje közéig.

A földszint ötben nagyon las
san nyílik az ajtó. A csikorgás fű
részfogakkal marcangolja az iz
zadt hátak közepét. A festő való
ban tökéleteset alkotott. Sorspil
lanat a csillagórában.

Soósné. Teremtőm, maga a 
bántalmazott, pongyolában. Alig 
látszanak rajta külsérelmi nyo
mok. Még egészen jóformájú a lá
ba. Pedig van vagy hatvanéves.

Ha nem több. Emlékszem, mek
kora murit csaptak az ötvenötödik 
születésnapján. Onnan tudom...

Nem szégyelli a korát.
Én sem szégyellném, ha akko

ra nyugdíjam lenne.
Megszenvedett érte. Ne iri

gyelje.
Tényleg nem is látszik, hogy a 

fia, az a részeges vadbarom még 
az előbb...

Ne túlozzunk. Volt némi tett- 
legesség. Majd a törvényszéki or
vos minden megáUapít. Ha lesz 
egyáltalán nyomozás...

Asszonyom, engedje meg a 
ház nevében.

A ház nevében. Tökéletes szó
noki fogás. Mindenki egy kicsit 
büszke erre a tanárra. Na ja, be
szélni tudni kell.

Úgy tűnik... mondom... úgy ész
leltük, hogy a maguk lakásábóL.. 
hogyan is fejezzem ki magamat... 
egy kis dulakodás zaja szűrődött ki. 
Megbocsásson... segíthetnénk vala
miben?

Soósné arcán vastag gyökerű 
csodálkozás terjed szét. A meglepe
tés dús lombokat bont keblében.

Dulakodás? Nálunk?
A szentek a karzaton bólinta

nak. A részletekre kíváncsiak. A 
boldoggá avatáshoz föltétlenül 
szükségesek a földi szenvedés bi
zonyítékai.

Ja, csak egy kicsit rádióztam. 
Nem is tudom... lehet, hogy el
nyomott az álom. Tudja, minden 
délután ledőlök egy órácskát.

A mennyezetképet letörölték.
Soósné fölnéz a számysuho- 

gásra. Megint ezek az átkozott 
gerlék. Teljesen befészkelték ma
gukat a lépcsőházba.

Az asszony mögött egy atléta- 
trikós, borízű hang botorkál.

Mi van, anyuska? Mit akar
nak? Pénzt gyűjtenek? Valaki 
már megint meghalt?

FEKETE VINCE 

Kód
És megtanultam ezt-azt. Bőrömön persze.
Bizony, fanyar vigasz. Elég volt. S mind kölcsön.
Vissza kinek adnám? Jó, ha lesz még merszem, 
s mi hátra volna é(r)v, azt sorra kitöltőm.

Kijártam sokszor még jónéhány "iskolát?':
sokk, kocsma, tévelygés. Mondhatnám: vo lt plusz mégez-az.
Aztán sínek közül szedtük össze apát.
Tanultam mindenből. S mind v itt  kicsit, igaz.

Milyen évek, Úristen! Mennyi szín, gyönyör!
Mélység mennyi, mi rejt, magas, mi tündököl.
Forrongás, éjszakák. Mindig! Soha zárszó!

Illúziók. Versek. Vasra vá lto tt álmok.
Új Én! Ez! Itt! S amott? Kővé váltan állok:

távolról félve dohog már bennem Szárszói?).

VII. kör, 3. gyűrű '
N yitottnak tűnt. Térdemre ült.
A  szeme aprón remegett.
Míg elnézett fejem felett, 
elvettem Tőle a retikült. 
Kigomboltam elöl magam.
Vegye kézbe, súgtam. Nézett. 
(Kristálykészlet, fentről ké t szét, 
bárcsak reánk zuhanna!)

"G A M E !"
Drukkoltam. Lassan érte nyúlt. 
Szeme se rebbent hirtelen, 
mikor ajkával ráhajolt.

Sokáig ottmaradt. "Rendben!" 
Majd gombolkodtam. Már aludt.

Pillái remegtek. Gyöngykönnyben.

Node
Nos, úgy van! Ehhez még m it toldhatok?
Pár érv befont-beszőtt. Pattog a rozsda. 
Természetes. Szavak csak, mondatok.
S a szem előtt a köd már oszladozna.

Pont. Visszaszámlálás ez már, hiszen... 
Szonett elring: négy-négy, három, kettő, egy. 
Volt egyszer, hol(t) volt. S megragad, viszen... 
Szerelmünk űrködök közt: hűlő löveg.

De bedobok - i t t  még! - egy kavicsot, 
vagy (bár!) egy horgot "a lélek tavába", 
s fürkészem majd pimaszul: bekapod?

Tátogsz rá? Na babám, hát rajt', utána! 
így sürgetlek én: "az aljas, piszok".

S hogy: "Tölts hozzá bort a rideg kupába!"
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LAKATOS MIHÁLY

Máté és a nyúl
Történt egyszer, hogy a medve, a farkas, 

a róka és a nyúl egy orw adászok által ásott 
verembe pottyantak. Az "orvvadászok" név
vel fémjelzett kategória alatt ezúttal csak 
egyetlen egy név rejtőzött, mely úgy hang
zott, hogy Máté. Tudni kell azonban róla, 
hogy a másik neve nem Lévi volt, és Alfeus 
sem mondotta soha fiának. Felülről nézve 
orvvadász volt, alulról nézve pedig a család
ja és saját (ilyen sorrendbe' ') .negélhetéséért 
küszködő szegén y, szerencsétlen flótás. Nem 
farral jött a v ilágn , a világ mutatta neki foly
ton folyvást az ülepét. Amit éreztek iránta az 
emberek, annak nem tudtak soha nevet adni, 
hiszen szánakozást vagy együttérzést a nála 
jóval szerencsétlenebbek érdemeltek ki, vi
szont közömbösek is csak a nála jobb sorban 
lévők iránt tudtak lenni, ő  maga sokszor 
kívánta, hogy sújtana le rá a közömbösség 
átka (vagy áldása), ami persze nem szép tőle, 
hisz a közöny már a nemlét édes cimborája, 
s Máté már a tucatnyi gyerek miatt sem rin
gathatta magát ilyesfajta illúziókban.

Fiatalabb korában vadőr volt, ismerte te
hát jelenlegi foglalkozása minden csínyját- 
bínját és ezzel sok borsot meg egyéb fűszert 
tört ex-pálytársai orra alá. Fenték is rá a fo
gukat sokan, de in flagranti sosem érhették. 
A sok gyerek a nyakán tulajdonképpen a 
felesége bosszúja volt, amiért otthagyta jól 
jövedelmező állami állását, s lelkiismereti 
okokra hivatkozva más foglalkozás után né
zett. "Mit akarsz, te szerencsétlen? - förmedt 
rá az asszony. - Az ilyen ájult, mélák alakokat 
m ég hu llahordóknak sem alkalmazzák, 
nemhogy valami más becsületes helyre!"

(ballada)

"Vakultam volna meg, amikor hozzád men
tem!" - tette még hozzá dühösen, ami parla
gon heverő, gyomnőtte termőföldekre utalt, 
melyeket a szerelem hagyott maga után, 
amikor csalárd módon odébb állt valamikor. 
Végül az asszonynak lett igaza. Semmiféle 
szakmája nem lévén, Mátét mindenünnen 
k ite ssék e lték , s ú jság á ru lá sb ó l, gyü
mölcsszedésből meg hólapátolásból próbál
ja fenntartani egyre terebélyesedő családját. 
Na, és természetesen - orvvadászatból. Az 
egyházi segélyek nélkül azonban így is min
den bizonnyal éhen vesztek volna vala
mennyien.

Fogságuk harmadik napján aztán azt 
mondja a farkas: "Gyerekeim, ez így nem lesz 
jó, hiszen ha így folytatódik, mind éhen dög
lünk! Azt javasolom tehát: a jövő érdekében 
a leggyengébbet közülünk együk meg!" 
Hogy ilyen határhelyzetbe sodródtak, azért 
csakis Máté volt a felelős, mert időközben - a 
csapdáról teljesen megfeledkezve - gondter
helten rótta az utcákat, s az újságok főcímeit 
kiáltozva a szélrózsa minden irányába, az 
eladott példányszámokat növelendő. Az az
napi lap főcíme különösen tetszett Máténak, 
s a téli fagy ellenére szinte jókedvűen rikol- 
tozta: "Miért érdemes meghalni? Miért érde
mes meghalni?!"

- Tessék - nyújtotta az újságot egy nagy
kabátos férfi felé. - Ebből megtudhatja, miért 
érdemes meghalni!

- Ugyan, hagyjon már! - utasította el ba
rátságtalanul a másik, aki éppen a lap főszer- 
kesztő je  volt, s dohogva tovasie te tt. 
"Micsoda baromság, tejó ég, micsoda barom

ság..." - mondogatta magában még sokáig.
Máté önzetlen jólelkűségét mutatta az is, 

hogy ő ugyan soha nem olvasott el egyetlen 
cikket sem az újságból, de ha tehette, szíve
sen sietett mások segítségére. "No, hadd lás
suk ugyanbiza -mondta egy kedélyes öregúr 
-, mi az, amiért érdemes meghalni!" - és meg
vett egy lapszámot. "Tudod mit, haver? - böf
fent rá a fényes szegekkel kivert bőrdzsekik 
egy csoportja. - Mi ezt már régóta tudjuk, 
hiszen mi vagyunka megátkozott nemzedék. 
Inkább adj egy szál ágit!" A buszmegállóban 
egy nonkomformista, szakadt ruhás fiatal
emberre bukkant, aki éppen a villamost vár
ta: 'Megvenném az újságodat, ha elárulná 
azt, hogy miért érdemes élni" - mondta a srác, 
s ez szöget ütött Máté becsületes koponyájá
ba. "Hiszen igaz is - morfondírozott magá
ban. - Az engem is jobban érdekelne". S mivel 
már jócskán feketedett körülötte a délután, 
hóna alá csapta a megmaradt újságköteget, s 
hazament. Otthon az asszony felmelegítette 
számára a délről megmaradt perpatvart, s ez 
alászállította őt a földi gondok trágya szagú 
vüágába. "A csapda!" - villant az eszébe hir
telen, úgy is, mint egy kiadós vacsora remé
nye és úgy is, mint a pillanatnyi szabadulás 
lehetősége.

Amint óvatos léptekkel, kezében a bun
kósbottal, a verem felé közeledett, hangos 
beszédre lett figyelmes. A gazdag zsákmány 
hirtelen nagyvonalúvá tette, s úgy döntött: 
nem csap le azonnal az áldozataira, inkább 
kihallgatja, hogy miről beszélnek azok az el
illanó élet utolsó perceiben. "Azt hiszem, 
most már eleget vártunk - ismerte fel a sötét
ben a farkas hangját. - Nincs senki, aki egy
hamar megszabadítana bennünket. De én 
bízom az ő eljövetelében. Ezért azt javaso
lom: a jövő érdekében a leggyengébbet közü
lünk  faljuk fel!” "Szó sem lehet róla! - 
hallatszott a nyúl sipító hangja. - Aki a med
véhez nyúl, annak velem gyűlik meg a baja!"

Mátéból, mint érett kelésből a genny, úgy 
fakadt fel a kacagás. És nevetett harsogva, 
felszabadultan, hanyatt dobva magát a ha
von - úgy, ahogy csecsemőkorában sem kaca
gott soha. Könnyes szemei előtt szétáztak a 
téli éjszaka csillagai, s a plánéta is vidámab- 
banpördült egyet a tengelye körül.

Es mit számított már akkor, hogy időköz
ben vadőrök vérszomjas csődülete vette kö
rü l, és hogy az egyik vadu l belerúgott 
csizmája orrával a sípcsontjába. Máté győ
zött.

A győztesek pedig halhatatlanok.

Piccolo terecske
Még csak nem is lehet a legfrissebb újítás kulturális divatba besoroló 

címkéjét sem rácsapni erre az előadásra. Hiszen Strehler 1975-ben készí
tette el először truppjával ezt a produkciót; a mostani csupán felújítás - 
értsd: új szereplők beállítása. Ez a "kis-nagy plebejus hősköltemény" - 
ahogy maga a rendező vélekedik a Campiello-ról - nem tartozik Goldoni 
remekművei közé. Nem mintha rossz lenne: a maga korában stílusújító 
(is) volt. Jellegzetes Goldoni-környezetkomédia, ha valamivel ismeretle
nebb is, mint másik, ilyen jellegű darabja, a Chioggiai csetepaté. A szereplők 
köznapi figurák, közöttük dramaturgiai szempontból kiegyenlített a kap
csolat. Goldoni elveti az alá- és mellérendeléseket, az egyes alakok drá
mabeli szerepe és súlya majdnem azonos: nincsenek fő-, illetve 
mellékszereplők. Ám mindegyikük valóságos: olyan, (zárt) közösséget 
alkotó emberek mutatkoznak előttünk, melyeket reális élethelyzetekben 
ismerünk meg. A kömyezetkomédia, mint műfaj, valóban a színházi 
realizmus "előőrsének" számít(ott): életkép-jellege a társulatok igazán 
együttes játékát kívánja meg. És olyan formátumú rendezőt, aki egy 
mikrokömyezet (pl. terecske) drámai konfliktuslehetőségeit olyan szem

pontok alapján tudja összehangolni és kibontani, hogy azok feledtessék 
a darabmotiváló fontosságú drámai konfliktus konvenciójának (?) hiányát. 
Goldoni kömyzetkomédiáinak stílusa vaskos humor és líra finom együtt- 
jelentkezése: a realizmusnak egy koraérett lírai változata.

A Piccolo Teatro előadásának - ehhez igazodóan - három lényeges 
eleme van: a komikum, a költészet - és mélyen mindezek alatt - egy 
statikus világ, mely a tragikumot sem nélkülözi. A viszonycserék és 
egyéb mozgások hatásosan működnek a felszínen, akár az Élvarázsolt 
Kastély olajozottan átverő gépezetei. De alattuk félelem és egy illanásnyi 
lét miatti szomorúság fájdalma.

Strehler előadása olyannyira lelassítja az elmúlás folyamatának ábrá
zolását, hogy azt szinte nem is érzékeljük. Mintha egy rohanó filmet 
megállítanánk, és egyetlen kockájában néznénk azt, amit addig bonyolult 
vonalak rohanó futása fejezett ki. A velencei terecske lakóianak egy 
napjáról szól a darab, farsang idején. APiccolo színpada semmiképp sem 
emlékeztet az anzixok Veneziá-jára. Luáano Damiani nagy felületeket 
tervezett kékek, szürkésfehérek; sokszor az egész színpad tündököl a 
világosságban, de ez mintha csak a felhők között átszűrődő szórt fény 
lenne csupán. Tél van, a terecske be van havazva - szokatlan látvány, nem 
illik bele Itáliáról alkotott képünkbe. Nincs tomyocska, nincs gondola, 
nincsenek canaletti-k, kutak; a velencei vizek egyetlen maradványa az

8



HELIKON

FŐCZE KORNÉLIA

Horror
vacui

Valahányszor nekifogok írni, 
elkap valami méltatlan félelem, 
amitől - mily szerencse - csak az 
írás maga szabadíthat meg. Nem 
keresem a szavakat, m ert tu
dom, hogy szavak nincsenek. 
M inden szó toldaléka valami
nek, amit mi nagy hozzánemér
téssel a világ alapképletének 
hívunk. Ez utóbbi is csak járulék. 
A kezdeti Igéről tudom, hogy itt 
mélyül előttem a fehér papírla
pon, s Isten fehérbe oldott arcát 
mintázza. Nem ment meg en
gem a félelemtől senki, Isten 
sem.

M eg tu d tam , hogy  anyai 
nagynéném, aki évente fehérre 
meszelte a házát, ezzel mintegy 
megtisztítván a falak lelkét, s a 
megfáradt tekintet nyugovását, 
egy virágvasárnapi nagymisén 
m egfutott a szentáldozás elől. 
Miután meggyónta vélt bűneit, s 
a templomi kígyózásban az oltá- 
riszentség felé közeledett - ma
gához venni a testet, mely őérte 
is megfeszíttetett, egy hirtelen 
hátraarccal kilépett a sorból, s el
hagyta Isten Házát. Az illendő
ség úgy kívánta, hogy legjobb 
ismerősei se kérdezzék meg so
ha, mi volt az oka hirtelen távo
zásának, s annak, hogy további 
élete során távol maradt minden 
templomi szertartástól. Halálos 
ágyán azonban, mint mindenki, 
aki nem sajnálja áldozatos életét 
az Ú rtól, gyónni és áldozni 
akart.

Valahányszor nekifogok írni 
- akárha feltépett ablakon át -, 
nézem, hogy nem írok. A kény
szert, hogy kimondjam, elnyom
ja valami hosszan tartó, gúnyos 
nevetés.

LÁSZLÓ NOÉMI

És elsápadt a fűzfaág, 
és elmaszatolt arcaid 
leutaztak a Szamoson.
Az évszakok redói közt 
kutatja vélt vonásaid 
a szerelem, és eloson.

Örökké hulló függönyök: 
hajam, mely sosem lebegett, 
esó-szaggatta váltadon 
nem ízlelte a sebeket -

tétova léptek tűnt zaja 
még éjjelente hazajár - 
az álom összecsuktam, 
de önmagát se tudja már.

Bokáig éró sárban 
ködmarta éjszakában 
húzott hajamnál fogva 
halottfehérre válton 
egy képzeletbeli 
ég alján lengeni 
a hold hét udvarában 
keresni megrekedt 
füstölgő rendeket 
melyeket ébredésem 
boglyáihoz kaszáltam.

K.L. K.A. S.O. T.A.:Cím nélkül

FÁBIÁN LAJOS

Semminden
városa
A város, amelyben élek - ter

mészetesen - sehol és soha nincs. 
Senki nem lakja, senkinek semmi 
köze hozzá. M indenik  város 
ilyen, egyikben sem élek, egyik
nek sincs lakossága. A Léthe fo
lyama metszi kettőbe úgy, hogy 
nem folyik át rajta, de nem is áll 
meg középen. A túlsó partot le
sem: ott mindenki boldog és hal
hatatlan, mert van. Keresem a hi
dat, át szeretnék jutni a túlsó ol
dalra, lenni szeretnék minden, 
mint mindenki. A kitépett nyelvű 
oroszlános hídfőhöz sosem jutok 
el, mivel az innenső hídfő a túlol
dalon van, a túlsó part pedig elér
hetetlenül közel van hozzám. A 
folyó, mint folyása irányát, cserél
geti partjait a tökéletes hiány fő
városában, Semmindenben.

Szélrózsa-irányból érkeztem 
ide, minden fordítva megtörténő 
nappal fogy tudásom, nő kíván
csiságom. A városból a városba 
szeretnék jutni, ha már ott va
gyok. Ácsorgók a néptelen és

névtelen főtéren, mellékidőkben, 
amelyek képtelenek elmúlni vé
lem, ezért nélkülem maradnak 
meg. Levelet sodor elém a moz
dulatlan mozgató, a szél - ereszt 
gesztenyefalevelet, a túlsó oldala 
miatt nem látom az innensőt, raj
ta a jeltelen jeleket, ő sz  van Sem
m inden városában, ahhoz ha
sonló, am ikor m eghaltam , de 
nem is hasonló, hanem pontosan 
ugyanaz. Három nap múlva lesz 
a temetésem, olyan rég volt az a 
három nap, hogy sosem jön el. A 
toronyórára pillantok, amely idő
szimmetrikus: mánusa, amint el
ér a tizenkettőig, visszafordul, 
hogy ugyanoda érjen el; az el nem 
telő nap félnaponta új...

Harangoznak megint, de nem 
hallom, mert beleszülettem, mert 
belémzárult, mint a szívverésem, 
a földalatti-földbeszorult torony
ba beszivárgó harangszó. Ha len
ne Isten, Isten lennék, hogy ne 
pusztítson eL Galambot áldoznék 
neki-magamnak, és megteremte
ném a világ elpusztulásának biz
tos sz ín h e ly é t, Sem m inden  
városát. Sajnos, csak ember va
gyok, aki képtelen meghalni, va
gyis föltámasztani föláldozott fia 
helyébe - önmagát.

WJBF&Z*IV 'T 'T  %
•' • t-V 'kw’Á.. ••

.

■ V*" - ~ DEMENY PETER 
Tél
Az istenek minden évben fehér göröngyöket
dobálnak a sírba:
temetik éppen elhunyt másaik.
Nagyapám talán Ámor volt - 
fehér haja lobogott a szélben, 
leheletétől minden asszonyról leolvadt a hó, 
nagyapám vigyázva mosta meg testük 

legkisebb porcikáját is, 
figyelmes ujjai betértek a hajlatokba, 
s így lettek a nők szépek, egyre szebbek...
Csak nagyanyám bokája köré gyűltek a pihék, 
lassan el is lepték, aztán a térdet is, 
hulltak, s már a csípőjéig ért a fehér takaró, 
melleihez, nyakához, 
fejéhez, s teljesen elborította.
S hogy tavasz lett, rajta megmaradt a hó,
S társmk Ámor fölemelte magához...

olvadt hóból kialakult pocsolya. Ez az akármilyen vizecske központi 
díszletelemmé válik: kimeríthetetlen fantáziával van beillesztve az előa
dás történéseibe. Köréje teszik az asszonyok székeiket, ott pletykálkod- 
nak; a lányok - valahányszor elmennek mellette - gyorsan megnézik 
tükrében magukat (szegény lányokról van szó, akiknek nem telik velencei 
tükörre. Gasparina, a valamivel módosabb lány, mindvégig kerüli a 
tavacskát.); a szerelmesek keresztülugrálnak rajta vagy belegázolnak, 
egymást spriccelik. És a papírhajók jelenete. A lányos anyák reményeket 
táplálnak, hogy lányaik nemsokára férjhez mennek, és ők - ha vénségükre 
is, de - felszabadulnak még, élvezni tudják majd az élet utolsó örömeit 
Miközben a lányok eljegyzéseit tervelik ki, papírhajókat eresztenek a 
vízre. Aztán a nők elmennek, a színpad egy-két percig üres, teljes csend; 
s miközben még az előbbi reménykedések foszladozó illata terjeng a 
levegőben, a papírhajók süllyedni kezdenek: lassan, visszavonhatatla
nul, szomorúan. Mintha négy-öt utcával arrább szomorú venetói dalt 
pengetne valaki gitárhúrokon. A melankólia szünete ez, mely később 
kitágul, és magábavonja az egész előadást.

A produkció szép. Főleg és elsősorban érzelmes - de nagyon helyénva- 
lóan. A strehleri tér (értsd: színpadi tér) humánummal telített steril tér. 
Nyilvánvalóan színpadtechnikai jellegzetességek is eredményezhetnek 
(látványbeli) sterilitást, de az előadásnál mindez talán a profizmusban

gyökerezik. A Piccolo Teatro játéka (nevével ellentétben) valódi nagy- 
színházi produkció, sőt: show. Egy nagyon lírai, emberi tartalmakkal teli 
show. Strehlernél nincs filozófia, vannak emberek. Rendezése visszatartja 
a felesleges elemeket; pontosan az van a játékban, ami a Campiello c. 
Goldoni-darabba megjelenített világ színpadi leképezéséhez szükséges. 
Mellébeszélések nélkül. A ritmus változó: hol felpörög, hol pedig lelas
sul, de soha nem válik terhessé egyik véglet sem. Bővivel vannak vidám 
jelenetek: a pillanatok alatt kialakuló "darahegyes" játék, vagy a karneváli 
ünnepség és a felejthetetlen színpadi megkomponáltságú furlana-tánc. A 
szereplők hógolyóznak: élvezik, ahogy így megismétlődik az egyszeri 
havazás.

De az általános vihánc alatt szegénység, bezártságérzet s főleg vala
miféle rosszkedv van - mely hol hatalmas veszekedésekben, hol pedig 
melankóliában, nosztalgiában csapódik le. Ettől vagyunk összetettek. 
Vagy hát emiatt szép az életünk.

SZILÁGYI P. CSABA
Carlo Goldoni: ü Campiello (A terecske). Piccolo Teatro, Milano.
Rendezte: Giorgio Strehler. Díszlet-jelmez: Ludano Damiani.
A produkdó szerepelt az Európai Színházak Uniója II. Fesztiválján; Buda

pest, 1993. okt. 22 - nov. 8.
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KISGYÖRGY RÉKA

A bosszú
A cím azok számára sejtet vagy vetíthet e- 

lőre borzalmakat, akik tudják, hogy a bosszú 
kiérlelése és kiforralása akár egylllet tervének 
mozgatórugójaként tekintélyes energiahánya
dot is felemészthet. D. Jenő bácsi, aki az S. 
utcában lakott, nyugdíjaztatása után, ahogyan 
ő mondta: "élete hátralevő napjait" például az
zal kívánta tartalmasán kitölteni, hogy folya
matosan bosszút állt azon a macskán, aki holt 
felesége úgymond ittmaradt és hontalan szelle
meként naphosszat az udvaron ődöngött. 
Hogy milyen terveket forralt D. Jenő bácsi, arról 
egyelőre halvány sejtelmünk sem lehet, annyi 
azonban bizonyos, hogy "élete hátralevő nap
jai", amennyiben a célorientáció jegyében, 
annyiban igen eredményesen teltek el. És a cél 
nem a macska elpusztítása volt; ha csupán ez 
lett volna, azt is mondhatnánk, hogy D. Jenő 
bácsi a közönséges gyilkosokhoz hasonlóan 
megérdemli méltó büntetését Arra vonatkozó
an is vannak információink, hogy a Dél- és 
Latin-Amerikában honos úr. vendetta közvet
ve vagy közvetlenül hány emberéletnek volt 
kioltója. Nem tudnám megmondani azt sem, 
hogy hányán halnak meg tétlenségben, hogy az 
elaggott test, miután egy hosszú élet folyamán 
fokozatosan és ugyancsak célirányosan elpáro
logtatta energiáinak jelentős hányadát, miként 
válik oly földdé, minőből vétetett. A sejtek, ezek 
a kis védtelen tömlők, helyes kis maggal a ko
csonyásnak hitt citoplazmás tengerben, miként, 
milyen zajjal és milyen életfunkciók folytán 
mondják fel a szolgálatot?

William Suckery, a Super Channel 92-tes, 
december 8-i adásának commercial presentati- 
on-műsorában egy olyan — egyébként méreg
drága — késpengét reklám ozott, amely 
nemcsak húst és primőr zöldséget szeletelt döb
benetes finomsággal, hanem drótot, falemezt, 
mi több, márványt is. Ugyanez a kép jelent meg 
pár hónap múltán az S. utca sarkán létesített 
CROMAR nevű vegyeskereskedésben; s mivel 
az áru újszerű volt, a tulaj a kirakatba függesz
tett egyetlen darabot a spenótkonzervek és ol
csó dezodorok garmadája közé. Déli tizenkét 
órakor, amikor az S. utca nagymamák és uno
kák sétáló utcájává alakul át, a sápadt tavaszi 
napfény táncra lobbantja a speciális késpenge 
körül a porszemeket. A penge maga is furán 
kilendül, mintha a napfény és a jóféle acél déli 
játéka figyelmes üzenetközvetítés volna a fiatal 
és különben is jól kozervált William Suckery és 
D. Jenő bácsi között. A járókelők mit sem észlel
nek e diszkréció rejtjeleiből; csak D.Jenő bácsi 
torpan meg sétáját félbeszakítva déli tizenkét 
órakor a CROMAR kirakata előtt. Ismét, mint 
annyiszor elhunyt feleségére és erre az undok, 
vörösesszőrű dögre, a szőrét hullató macskára 
gondol. És hosszasan nézi, nézi a pengét.

A lány inas és tagbaszakadt, LESZ bizo
nyíték arra, hogy az egész családot behálózó 
bosszú szövedéke miként keríti őt is hatalmába. 
Félhosszú, varkocsba font hajának vöröses szí
nét még anyjától örökölte, nem csak D. Jenő 
bácsi, hanem az egész S. utca vélekedése szerint 
a lány kissé hasonlít ahhoz az elhízott macská
hoz is, kinek "hátralevő napjait" D.Jenő bácsi 
szándékában áll megkeseríteni. Nem csupán a 
lány megkínzott, ám mégis sunyi tekintetére 
gondolok, hanem arra a mozdulatra is, amint 
végigsimít vöröses haján és ivás után termeté

hez képest túl kicsi mancsával végigtörli ba- 
juszkája helyét, azt a kis puha nyerget az orra 
és ajka között, melyet oly előszeretettel vesz 
birtokba jövendő férje nyelvével behatolván a 
szintén puhácska ajkak közé, követvén az első 
fogak ívét, megpördülve a zománcozott ívek 
között, adds nyergen percekig rostokol óvato
san kitapintraaz eltávolított szőrtüszők helyén 
kialakult kis mélyedéseket. Mindezt szerelem
ből teszi-e? Vagy csak a szokás uralja ezt a 
helyzetet is, mint annyi mást? Ha csókolózás 
közben ezeken és más hasonló ilyesmiken tépe- 
lődik a lány, benne is felpezsdül a bosszúvágy; 
nem ölni szeretne, ez erkölcsileg kifogásolható 
és a kivitelezés tekintetében túlzottan egyszerű 
cselekedet lenne, csókok helyett inkább tejet 
kíván és szíve szerint kinyújtózna a napon, var- 
kocsainak vöröses teaszínét a napfény elmélyí
tené, hosszú ujjainak gyöngyházfényű körmei 
növekedni kezdenének, s a gyermekkor rossz 
emlékű beidegzettségeinek következtében - ha
talmasakat ásítana.

Keserűségről van szó. Olyan keserűségről, 
amely a torkot szorongatja, amely a gyomor és 
főként a máj tájékáról kúszik föl a mandulák 
irányába, berezegteti a hangszálakat - innen a 
már-már elhaló, rekedtes hang —, a szívverés 
szinte hallható lesz, és a testet — nyilván az 
előzményeket elmosó, nyilalló fájdalom és gör
csökkel járó rosszullét következtében - lucskos 
veríték lepi be. A bosszú gondolata azonmód 
felötlik az emberben; és ettől a felindultságtól a 
legtávolabb áll bármilyen halál kívánásának a 
gondolata. Azt akarod, hogy mindenek előtt 
éljen az a másvalaki, akinek a halálát semmi
képp sem kívánod; s hogy általad éljen, azaz 
minden gondolata, szándéka, tette, lépése, lé
legzetvétele, mozdulata és kívánása előtt, az 
ösztönök működésének pillanatában ott álljál 
te, ott legyen egy általad kiötlött gát, amely arra 
sarkallja azt a bizonyos másvalakit, hogy több 
erővel és odafigyeléssel — nyilván és mostmár 
csak Terád koncentrálva —, hidat, hidat és hidat 
építsen az akadályelhárítás, vagy ha úgy tet
szik, a megértés irányába. Úgy is mondhatnám, 
hogy ha szeretet van — nincs semmi. Viszont 
ha gyűlölet van — gondolta D.Jenő bácsi és a 
lány (hiszen az azonos származás sok esetben 
meghozza a közös konklúziók gyümölcsét is), 
ha gyűlölet van, akkor minden bizonnyal léte
zik a gyűlölet minden áron való meghaladásá
nak az akarása is. No nem szeretni kívánod a 
macskát meg a vőlegényt, hanem fokozatosan, 
több-kevesebb intenzitással, színesen és szíve
sen gyűlölni, gyűlölni és gyűlölni. Gyűlölni 
mindörökre. És a kihunyó, újratámadó, heveny 
és olykor már-már alig létező gyűlölet, ez, ez 
hozzátapaszt.

Mondjuk, a holt feleség emlékéhez. Aki szá
mára nem volt elegendő egy egész kettesben 
eltöltött élet kölcsönös gyűlölködése ahhoz, 
hogy életben maradjon még egy ideig. A vára
kozás pedig, a lány folytonos várakozása, hogy 
vajon eljön-e, s a vőlegény, aki mindig eljön, és 
a csók, ez a hatalmas űr, ez a két ember ajka közt 
feszülő hatalmas hiány, ez maga a semmi: va
gyis magyarán az, hogy nem történik semmi.

És persze, az udvaron föl és alá, nyugodtan 
ott sétál a macska.

Szőrének vöröses árnyalata lassacskán fa
kóba vált át, bajuszkája hegyén a csöppnyi tej, 
az alattomos nyújtódzás a gyepen, a gyanús 
ásítozások, ez az ittmaradt élő emlék, az ösztön, 
hogy odacsalogasd és aztán elrúgd magadtól, 
hogy imáid végén, az "űr"-be az ő nevét helyezd 
az elhunyt becézett neve helyére, hogy legalább 
őt életben tartsd, akár úgy is, hogy a rúgást 
folyton kilátásba helyezvén távol tartod ma
gadtól, hogy majd visszahívhasd és az dorom
bolva odajön majd hozzád, a lábadhoz simul és

akkor, akkor elkaphatod azt a lompos farkát. 
Akkor majd belerúghatsz.

A koraesti várakozás félhomályában ott gő
zölgőit a tea; a nagy, száraz ember, D.Jenő bácsi 
pedig nem megoldást keresett mindannyiuk 
számára, hanem oly terveket kovácsolt, melyek 
célszerűen és viszonylag hosszú távon a gyű
lölködő együttélés gyümölcseként meghozhat
ták volna a kiteljesedést. D.Jenő bácsi, a vöröses 
lány, meg a vöröses macska a várakozás béklyó
iban, a mindig eljövendőt megelőlegező una
lom, undor és üresség hétköznapjai során, a 
hármas magány és a meddő tépelődés óráiban 
valami olyat kerestek, mint amilyen valami a 
sebtapasz vagy mint ami a gyermek számára 
egy röpke pofon, vagy mint ami egy tizenhato
dik századi poéta mostanság újraolvasott ver
sének mondjuk, utolsó előtti, gyönyörűszép 
sora. Ha bizonyítékot mondanék, úgy az nem 
volna igaz. A következtetések szigorú rendjén 
nem szabad űrnek esnie, a tervnek kivitelezhe
tőnek, logikusnak, frappánsnak és igen, bizo
nyító erejűnek kell lennie. Vagyis, gyilkos 
bosszúvágy helyett mindig ott áll az áldozat 
csúfos megtréfálásának a lehetősége.

Mi történne, ha a macska - akár a halott anya 
és feleség szellemét megcsúfolva is - hazaállíta
na kilenc csimbókos, vöröses szőrű macskakö- 
lyökkel? A halotton azonban, ki bevégezte 
küldetését, ily módon aligha lehetne bosszút 
állni... A macskakölykök, melyek egy angol 
népmese tanulságával szolgálnának, már a hím 
kvalitásait is magukban hordoznák, D.Jenő bá
csi erejét pedig e meghitt, személyes bosszúterv 
kiforralásán túl, meghaladná a macskák által 
egy egész faj képében az egész állatvilágon való 
bosszúállás gondolata. Mi történne, ha mind
közönségesen állatkínzásba kezdene? Vagy ha 
belépne az Állatvédők Ligájába és kutyatartó 
gazdikkal kötne egy életre szóló szövetséget? 
Mindez azonban, mondanom sem kell, azzal 
járna, hogy a macska oly drága életének megrö
vidülése forogna kockán... Vagy ha a mindig 
pontosan betoppanó vőlegényt fogadná egy
szer üres ház, melyben az örök várakozás jelké
pévé átminősülő nyitott ajtó mögött sem 
macska-lány, sem lány-macska nem volna, sem 
pedig egy nagy száraz ember, D.Jenő bácsi sem, 
csupán néhány vöröses hajszál a párnák csücs
kén és a fikuszlevelek tányérkáiban? A várako
zás és a hiány gyomorkeserűje oly bódulat 
szülője volna, amely akár egy egész életet is 
hatalmába keríthet. Az ily életek számára Wil
liam Suckery nem más, mint a megváltás hírnö
ke; mesés kése pedig távol attól, hogy a primőr 
zöldségek precíz szeletelő eszköze legyen, a 
magány óráiban könnyen bárki társalkodó
partnere lehet.

Ám - és persze végül - mi történne, ha Linda 
- mert így hívták a lányt - teherbe esne? Nyilván 
nem a vőlegénytől, hanem oly valakitől, akinek 
e tette bizonyíték volna arra nézvést, hogy Lin
dától messze áll a hűség.

S mert egyedül való szerencsénkre, hogy ne
künk mindig választanunk kell, D.Jenő bácsi 
útnak indult az üdvözítő megoldás avagy a 
leendő tettes, egy titkos néger után. A déli verő
fény simogatón tűzte tar üstökét, amint ismét 
megtorpant a CROMAR nevű butik előtt és 
természetesen, újból megnézte magának a kést. 
Bámulás közben pedig ösztönösen rúgott 
egyet, mintha a macskába, csakhogy újfent ne 
érezze azt a rémületes simogatást. Majd to
vábbindult elkapni... - azt a lompos farkát

H R É N V  MÚMIfí
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szöveggyűjtemény szerkeszti: k jakab antal

Nyirő József (Székelyzsombor, 1889. 6. 
18. - Madrid, 1953. 10. 16.) regény- és szín
műíró, novellista. Régi székely család sarja. 
Tanulmányait a székelyudvarhelyi katolikus 
gimnáziumban, a gyulafehérvári papnevelő 
intézetben és a bécsi Pazmaneumban végzi. 
1912-ben pappá szentelik, majd hittanári ké
pesítést szerez. Nagyszebenben lesz hitokta-

NYIRŐ
JÓZSEF
tó, az első világháború kitörése után Beszter
cére helyezik, 1915-től a Kolozs megyei Kidé 
község plébánosa. 1919-ben kilép a papi 
rendből és megnősül. Egy ideig mint molnár 
tartja fenn magát, egyedül dolgozván mal
mában. Mivel első elbeszéléseivel sikert arat, 
1920 végén a kolozsvári Keleti Újság meghív
ja belső munkatársának. Tíz évig újságírós- 
kodik. 1931 nyarán visszavonul gazdál
kodni a Nagyküküllő megyei Alsórákosra. 
Később ismét bekapcsolódik az újságírásba, 
a Keleti Újságnak szerkesztője, majd irányító
ja. 1941-ben erdélyi képviselőként Budapest
re megy, s ekkor szerkeszti a Magyar Eró c. 
háború- és (természetesen) magyarpárti ké
pes hetilapot. A politikában jobboldali néze
teke t vall. 1945-ben N ém eto rszágba  
menekül. Később alapító elnöke a clevelan
di, Kossuth Lajos nevét viselő emigráns 
könyvkiadó vállalatnak. 1950 tavaszán 
Madridban telepedik le, a spanyol rádió ma
gyar adásának munkatársaként keresi ke
nyerét. Sohasem tér többé haza. M ind
ezekért sokáig ki volt rekesztve a magyar 
irodalomból, holott egyben-másban Tamási 
Áron is mesterének vallhatta. Fontosabb kö
tetei: jézusfaragó ember (elbeszélések, 1924); 
Isten igájában (regény, 1926); A sibói bölény 
(regény, 1929); Kopjafák (elbeszélések, 1933); 
Uz Bence (regény, 1933); Az én népem (regény, 
1935); Székelyek (elbeszélések és rajzok,

1936); Havasok könyve (elbeszélések, 1936); 
Madéfalvi veszedelem (regény, 1939); Halhatat
lan élet (regény,1941); Néma küzdelem (regény, 
1944); A zöld csillag (regény, 1950); íme, az 
emberek! (regény, 1951). "A Jézus faragó ember, 
a Kopjafák, az Isten igájában, a Madéfalvi vesze
delem és más nagy sikerű könyvek írója - 
hogy Nyirő egyik mai méltatóját, Pomogáts 
Bélát idézzük - az erdélyi természet és törté
nelem, az erdélyi ember és lélek krónikása 
akart lenni. Nem egyszerűen író, hanem er
délyi író, aki népének, közelebbről a székely 
népnek a sorsát kívánja megörökíteni. Ez a 
szándék jelölte az utat, amelyet bejárt, s ha 
irodalmunkat a nemzeti élet krónikásának 
(is) tekintjük, méghozzá olyan krónikásnak, 
amely a magyar világ változatairól ad képet, 
elkészíti ennek a világnak a kulturális térké
pét, akkor kétségtelen, hogy - Tamási Áron 
mellett - Nyirő József volt az, aki maradandó 
képekben mutatta be a székely nép életét, 
történetét, hagyományait, észjárását és lelki
ségét. Mindez nem jelenti azt, hogy volna 
külön székely irodalom, nemzeti irodal
munknak mindazonáltal van egy ága - Ta
másinál és Nyirőnél, vagy előttük, illetve 
mellettük Benedek Eleknél, Kacsó Sándor
nál és Kurkó Gyárfásnál -, amely a székely 
életből, hagyományból és lelkiségből sar
jadt, s éppen a maga eredeti színeivel gazda
gítja a magyar, sőt hitünk szerint európai 
irodalmi kultúrát." Igen, Zrínyi bánsági 
(horvát bánsági), Berzsenyi dunántúli, Pető
fi alföldi, Mikszáth felvidéki, és mindenik 
magyar és - hitünk szerint - európai. - Gyűj
teményünkben a Máté, a kutya c. novella, 
valamint az Uz Bence első és harmadik feje
zete szerepel.

Szemelvények Nyirő József műveiből
Máté, 
a kutya

Látszólag semmi baja nem 
volt Ártó Káruj bának s mégis 
egy este azt mondta a kutyájá
nak:

- Mit gondolsz, Máté, haza- 
menjek-e meghalni, vagy itt ma
radjak?

Emberi nevet adott a kutyájá
nak, hogy legyen, akivel elbe
szélgessen , m ert ebben  az 
istenverte havasban kétnapi járó
földre emberi teremtménynek 
híre-pora sincsen. Htokban ha
muzsírt főzött az öreg s az efféle 
tilto tt do loggal jó elhúzódni 
olyan helyre, hol a nyomát sem 
sejtik az embernek. Olyan sötét 
ősvadon volt, ahová elrejtőzött 
Káruj bá, hogy aki betette a lábát, 
úgy érezte, mintha minden lé
péssel száz esztendőt m enne 
vissza az időben. így télen mégis 
ki világosodott valamennyire az

övig érő hótól, de a hideg akkora 
volt, hogy még a vadállatok is 
messzi elkerülték.

Máté, a kutya azonban hűsé
gesen kitartott és éjszakánkint 
egymás mellé bújva aludtak a ka
lyibában a tűz mellett A kará
csonyi szent ünnepeket is együtt 
ülték meg friss, jó egészségben. 
Akkor se érzett semmi fájdalmat, 
mikor a kutyáját megkérdezte, 
hogy hazamenjen-e meghalni, 
vagy itt pusztuljon el a havason, 
ami végeredményben mindegy.

- Mert itt az idő, Máté! - bi
zonygatta a kutyájának.

Honnan tudta, miből tudta, 
hogy itt a végórája, azt az Isten 
tudja. A kutya is tudta, mert azon 
az este igen különösen viselke
dett, órákig szomorkodott a gaz
dája mellett s tán még a könnye 
is kicsordult, olyan bánatos volt. 
Néha keservében felkomyikált 
az égre, mire a vénember sóhajt
va így válaszolt:

- Hadd el, Máté, mert ennek 
így kell lenni!

Első nap mégis úgy határo
zott, hogy itt várja be a vén csont- 
szopót, a halált.

- Mit küzködjem a nagy hó
ban, hidegben, amíg hazaérek? 
Miért csináljak csak bajt, költsé
get, alkalmatlanságot otthon is? 
így is alig élhetnek szegények. 
Mégis itt maradok, Máté! Te osz- 
tán lássad, hogy mit csinálsz, ha 
felfordultam!

Alig pitymallott, hozzálátott, 
hogy egyet-mást még eligazítson 
halála eíőtt s valami ravatalfélét 
is készítsen magának, mert az 
ember mégis ember s nem okta
lan állat, nem fordulhat fel akár
hogy s akárhol. Amennyire lehet, 
meg kell adni a módját az utolsó 
kinyujtózásnak is, akárhogy nem 
állhat az ember Isten elé.

A kutya bánatosan bólintott 
rá, mintha azt mondaná: "Ami 
igaz, az igaz!"

Azért mégis rosszul van be
rendezve ez a világ, hogy az em
ber még halála napján se tud a 
sok dologtól szabadulni. Hagya
téka úgyszólván semmi se volt 
Káruj bának, mégis úgy eltöltötte 
a drága napot, mintha hatökrös 
nagygazda volna. Amíg a szer-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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HELIKON
folytatás a 11. oldalról

számokat: fejszét, szekercét, fú
rót, egyet-mást számba vett s a ra- 
v a ta lt  is g ö m b ö ly ű  fenyő
csapokból összerótta, jó vastagon 
beterítette szénával, a tűzhelyet 
is ellátta fával, hogy amíg életben 
van, legalább legyen, mit a tűzre 
vetni - biza este lett. Különben is 
kurták ezek a téli napok, mint a 
nyúl farka.

Valahogy mégis elkészült.
Aztán megették az utolsó va

csorát is Mátéval, a kutyával. 
Még tréfált is az öreg:

- Legalább egyszer az életben 
lakjunk jól!

A hasuk félreállott a sok ió 
holmitól, puliszkától, szalonná
tól, túrótól, de nem is maradt 
semmi.

- Nekem nem is igen kell töb
bet az életben! - nyugodott bele 
Káruj bá.

Kicsit még komótosan töltötte 
az időt a tűz mellett, de úgy tíz 
óra felé eszébe jutott, hogy fel kel
lene magát ravataloznia.

Tetőtől-talpig olvasztott hólé
ben megmosta a testét, fehér in
get, g a ty á t ve tt, fe lfeküd t a 
Szentmihály lova'a s még a két 
lábafejét is összekötötte, ahogy 
dukál. Két bogos, fekete kezét 
összefogta a mellén és kinyujtó- 
zott.

A kutya odatelepedett a fejé
hez.

- Te csak virrasztgass, míg a 
lelkem dolgát is eligazítom! - pa
rancsolta a kutyának.

A leikével se volt sok baja. Ha
mar megértették egymást az Is
tennel. Szegény ember is volt, 
öreg ember is volt. Ami kicsi vét
ket ezen a földön elkövetett, elég
gé m egszenvedett érte. Arra 
gondolt, hogy ha a lelke a Nyi
lánk oldalán felgyalogol a tetőre, 
egyetlen  lépéssel beléphet a 
mennyországba. Egészen közel 
laktak egymáshoz ő s a jó Isten. 
Más szomszédja nem is igen volt 
az utolsó tíz esztendőben.

-  Igyenösen neki teszek je
lentést! - mosolygott megnyu
godva s behúnyta a szemét.

Kicsi baj történt azonban.
A halál sehogysem akart jön

ni. Várt egy óráig, várt két óráig, 
a tűz is leszakadt, már fázni is 
kezdett az ingben-gatyában s az 
összekötött lábai hidegek voltak, 
mint a jég.

- M ég m egjárom , M áté, - 
mondotta a kutyának - ha nem 
találok meghalni s az utolsó va
csorán megevők mindenünket! - 
csóválta a fejét, mikor kioldozta a 
lábait, hogy vessen a tűzre s a 
juhászbundát is magára terítette.

Későbben kicsit megzavaro
dott a látása, a feje elnehezedett, 
a szeme bekoppant és azt látta 
álmában, hogy szép zöld erdő
ben sétál, térdig jár a virágos fű
ben s az ágakon mókusok szök-

dösnek s úgy csattognak a mada
rak, hogy hasad ki a torkuk. Egé
szen megfiatalodva ébredt fel s 
kicsit sajnálta, hogy meg kell hal
nia.

- Mi volt ez a hetven esztendő! 
- panaszkodott. - Csak egy kurta 
álom!

A józan esze azonban azt 
m ondta, hogy: "Elég volt! Ne 
légy szamár, Káruj!"

Még szégyelte is magát, hogy 
így meggyengült s még sajnálni 
tudta ezt a rongyos életet s nem 
is mert a kutya szeme közé nézni 
szégyenletében, de szerencsére 
eszébe jutott, hogy nagy mulasz
tást követett el, mert a pipáját el
feledte a feje alá tenni. Olyan 
elevenen perdült le a ravatalról, 
m intha húszesztendős legény 
lett volna:

- A pipám s a zacskóm, halálig 
futók s mégsem hagyom! - mor
golódott.

Ha már a kezében volt, csupa 
megszokásból dohányt kapart a 
kostökből a pipába, hogy egy 
utolsó füstöt vessen s búsan arra 
gondolt, hogy ebben a nagy hi
degben az útra egy csepp pálinka 
sem ártott volna, de ha nincs, hát 
nincs!...

A pipa se esett jól. Félig se 
szíttá el, a feje újra kóvályogni 
kezdett, hanyatt esett s valami 
rémlett, hogy: "No most!" Érezte, 
hogy fülei zúgni kezdenek s 
mintha langyos esőben rettentő 
mélységbe hullana. - Egyszerre 
azonban kutyaugatást hallott s 
kelletlenül felébredt. Akkor veszi 
észre, hogy a kutyája feje fölé gör- 
bedve, teletorokkal üvölt:

- A fene a dolgodat, Máté!

Nem tudtál békét hagyni? - szid
ta. - Kezdhetem elől! - mérgelő
dött.

Minden kedve elment. Nem 
kicsi dolog, mikor az embert a 
kutya felugatja a halálból. Pedig 
valami kellemes, jóízű dolog volt 
s most egyszerre minden meg
változott. Félni, dideregni kez
dett s kietlen, üres, ijesztő lett 
minden körülötte. A gyermekei is 
eszébe jutottak. Mégis el kellett 
volna búcsúznia tőlük. A fia meg
házasodott: A leánya valahol 
szolgál. Ott hadd üljenek!

- Hát az Isten segítsen tütö- 
köt! - búcsúzott el tőlük gondo
latban.

Hajnalig csendesen feküdt a 
ravatalon. Hogy ezalatt mi tör
tént vele, azt nem lehet tudni, de 
mikor a havas teteje világosodni

kezdett, hirtelen ismét felugrott 
és meredten kiegyenesedett. Má
té, a kutya felborzolt szőrrel hát
rá lt előle, m ert Káruj bának 
rettentő volt a nézése. Mintha 
megőrült volna, úgy lobogtak a 
szemei és verejtékben fürdött az 
arca. Komor és tekintélyes volt a 
fehér ingben-gatyában, mint va
lami nagyúr.

- Mehetünk! - hörögte oda a 
kutyának.

Elővette a láncát, a szeges or
vét és az eb nyakára kötötte.

- Vezess! - fogta a lánc végét.
A kutya ijedten húzódozott,

de a haldokló rárivalt:
- Szedd össze magad, Máté, 

mert a másvüágra megyünk! - és 
kemény mozdulattal kicsapta a 
kalyiba ajtaját.

Félig önkívületben cseleke
dett és merev m ozdulatokkal

megindult a hóban mezítláb, egy 
szál fehérben a Nyilánk oldalán 
fel, ahonnan csak egy lépés a 
másvilág.

A kutya szűkölve követte.
Megfejthetetlen csoda, hogy 

tudtak abban az istentelen hideg
ben felérni a hegy tetejére.

Ott aztán a haldokló ember 
hátrafeszített fővel belenézett az 
égbe és utolsó szédülettel ha
nyatt zuhant a puha hóba. Percek 
alatt világító fehérre fagyott. 
Görcsbe rándult kezével akkor is 
fogta a kutya láncát.

Az eb megrázkódott, de nem 
futott el. Kísértetiesen, hangosan 
felkomyikált az égre a gazdája 
lelke után, aztán felborzolt szőr
rel fölébe meredt a holttestnek.

Sem vad, sem m adár nem 
mozdult, mintha minden élőlény 
kihalt volna a földön. A fák üveg
gé fagytak a nagy hidegben és ha 
szél támadt, a téli vaknap remegő 
fényében hófelhők táncoltak a 
völgyek, szakadékok felett.

Hogy tovább mi történt a ku
tyával, csak sejteni lehet.

Napok, talán hetek múlva, 
valami sebzett vaddisznót haj
szoló vadászok találták meg a két 
holttestet.

A kutya akkor is a gazdája 
fölé borzadva négy lábon állott, 
merevvé fagyva és széttágult két 
orrlikából két véres jégcsap nyúlt 
ki.

Kicsit csodálkoztak a vadá
szok, hogy sem vadállat nem 
bántotta egyiket sem, sem a ku
tya el nem menekült. Pedig elég 
lett volna egyetlen m ozdulat, 
hogy a halott ember kéziből ki
rántsa a láncát, vagy egyetlen ha
rap ás  a h a lo tt kezére, hogy  
megszabaduljon és megmentse 
az életét. Egyiket se tette. Ugyan
azon a helyen maradt, ahol gaz
dája elzuhant. A hátára aranyos 
hó rakódott.

A vadászok meghökkentek, 
mikor meglátták a halálban is őr
ködő kutyát, valamelyikük fel is 
tette a kérdést, hogy miért nem 
menekült el a kutya, miért ma
radt itt, de aztán vállat vontak.

Talán tudták, hogy a mai vi
lágban em bernek érthetetlen  
nagy dolog történt ezzel a kutyá
val, talán nem tudták.

Mindegy!
A kutyát félrerúgták az útból, 

az embert hazahozták.
Azt sem mondták "félkalap" 

annak a szerencsétlen állatnak.
A halott Káruj bá fia a temetés 

után mégis kiment egy kővágó 
csákánnyal, ásóval, hogy a sze
rencsétlen ebet betakarja a föld
be, de akkorra Máté, a kutya 
eltűnt. Hó lepte-e be, vad hurcol
ta-e el, mi történt vele, nem lehet 
azt tudni.

Az is lehet, hogy... Mert innen 
a Nyilánk tetejéről csak egy lépés 
a mennyország...

; .
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Uz Bence
(részletek)

I.
A tüdőcsúcshurutom  miatt 

havasi levegőt rendelt a doktor. 
Ekkor ismerkedtem meg Uz Ben
cével, aki akkor még utász volt. 
Hozzáköltözködtem a havasra, 
az erdei szállások népe közé. So
kan laknak a havasokon, pásztor
népek, s más szegény emberek. 
Fát vágnak és gondozzák a más 
jószágát. Kemény, veszedelmes 
élet ez ideienn, de megszokták. A 
gyermekek már itt is születtek a 
rengetegben. Erősek, szívósak az 
erdei emberek, kik nem félnek a 
vértől, haláltól. Istenről csak de
rengő sejtelmük van, és úgy né
zik a világot, m int a farkasok, 
melyek éjszakánként ott nyugta
lankodnak a szomszédos fák kö
zött. Fegyverük a kés és fejsze, a 
fog és a köröm. Homályos, babo
nás mesék, nevetlen titkok szorít
ják agyukat, különös dalokat 
morognak, és van köztük, aki be
szélni tud az állatokkal. Juh tej- és 
tűzszagúak, foguk fehér, csatto
gó, arcuk piros. Rovással írnak és 
számolnak. Tekintetükben benne 
van az egek mélysége és a pokol 
ijedt félelme. A templomba ritkán 
ereszkednek le, és a misén elkáp- 
rázva hallgatnak. Isten azonban 
ismeri és szereti őket. Különösen 
vén Üdő Mártont tartja számon, 
ki jó embere neki. ő  szokott kü
lönben idefenn Istennek szolgál
ni "jeles" napokon , vagy  ha 
betegség, halál, erős idő, rontá
sok és egyéb veszedelmek szo
rongatják őket. Előveszi ilyenkor 
a még nálánál is vénebb könyvet, 
amiben benne van minden böl
csesség.

Uz Bencét becsüli, mert "hiva
talbéli" ember, pedig Bence nem 
érdemli meg ezt a nagy tisztessé
get. Fuzsitos, mókás, bolond, jó
kedvű ember, aki úgy hazudik, 
mintha könyvből olvasná, és csak 
a bolondságon jár az esze. Megtré
fálja még az angyalokat is.

Szerettük egymást. Legény 
volt ő is, legény voltam én is, neki 
is volt szeretője, nekem is. Olyan 
életet éltünk a gyönyörű erdők 
közt, mint az angyalok. Drága jó
kedve volt mindig, szép piros ar
ca ragyogott, és fáradhatatlanul 
tanítgatott az erdei életre. Csodá
la to s  tu d o m án y a  vo lt, am it 
könyvből nem lehet megtanulni, 
mert egyenesen ősember elődei
től örökölte. Egy fejszén és két 
kezén kívül nem volt más szer
száma, de olyan vadhúst ettünk 
mégis, amilyent akartunk. Nincs 
az a szerelmes őz, amelyik úgy 
tudott volna sírni, mint ő. Az el
vakult bakok úgyszólván a mar
kába sétáltak. Makogott, mint a 
nyúl, és dürgés idején maga köré

gyűjtötte az összes vadpávákat. 
A magyarótyúkot kővel hajította 
agyon, ha kedve szottyant rájuk.

Független, szabad, szép élet 
volt. Embert csak akkor láttunk 
(szerencsére), ha "követet" küld
tünk a faluba. Idekünn a havason 
úgy van, hogy az ember nem üt
heti be minden pillanatban az or
rát a faluba, mert az messze van; 
azért az erdei emberek nagy tá
jékról összegyűlnek ahhoz, aki 
soros, és vele intéztetik el ügyei
ket, bajaikat. Hetenként egyszer 
szokás ilyen "követet" küldeni, 
aki hoz sót, borsot, puliszkalisz
tet, dohányt, istrángot, szekérke
nőt, egyszóval mindent, amit a 
havason nem árulnak, mert ott 
nem árulnak semmit. A megbíza
tásokat, üzeneteket, hírmondást 
szintén ez a követ hordozza, aki 
szombaton megy, vasárnap dél
utánra pedig meg kell jönnie, tö- 
rik-szakad. Az apostolok nem 
várták jobban a Szentleiket, mint 
mi a követet. A levél, a papiros 
nem üsmeretes idekünn. Előszó
val történik minden. Szerelmek, 
tragédiák, az élet ezerféle válto
zása zajlik le. A kép olyanféle le
het, mint mikor még nyüvánosan 
gyóntak az emberek.

Ülünk tehát a tűz körül leg
alább harmincán, s tisztessége
sen beszélgetünk. A tűz sem azért 
ég, mintha szükség volna reá, ha
nem mert a tűz arra való, hogy 
égjen. Fa van elég ott, hadd égjen. 
Az embereken, asszonyokon se 
sok látnivaló van. Biza mocsko
sak, rongyosak, foltosok, megvi
seltek. Szakáll, bajusz benőtte az 
arcot, a haj nyíratlan, zsíros, a 
szaguk se kellemetes. Egész
ségünk azonban jó van, s erőnk 
olyan, hogy - csak meg kell nézni 
a fehémépeket, mert az minden- 
ik meg van elégedve. Nem nya
valyognak, mint városon, s nem 
fáj a fejük. Tömöttek, pirosak s 
olyan kemények, hogy a bolhát 
meg lehetne ölni a mejjiken. Az a 
valami!... Egyéb baj nem is tör
tént az elmúlt héten, mint hogy a 
Bács Jani kutyája megveszett, 
megmart három ökröt s a gazdá
ját. Nem hisszük azonban, hogy 
megvesznek, mert lángoló tüzes 
vassal kiégettük az ökröket és 
Bács Janit is. Inkább az ember 
szomorkodik, s mintha habzanék 
is a szája... Csak a marháknak ne 
legyen semmi bajuk. Embert le
het kapni eleget, de az ökörért 
sok pénz kell... Meglátjuk, hogy 
mi lesz, no! Szerencsére még nem 
iszonyodnak a víztől. A Csedő úr 
éfilegény szolgája megsértette a 
kezét, de az még a múlt héten 
történt, a seb üszkösödik, s ha 
nem egyéb, még megmurál, de 
úgy  kell neki, m ért nem tud 
ügyelni! Úgyse sír utána senki a 
szeretőjén kívül, mert se apja, se 
anyja. A leányt sincs miért sajnál
ni, mert mielőtt volt szeretője a 
sírban a feje alá tenné a markát,
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hogy jobban nyugodjék, már 
úgyis más legény ölébe ül.

Mondom, ülünk s várjuk az 
Üdő Márton törvénytelen fiát, 
mert ma ő a szeres-követ.

-Jöhetne! - morogja Mard bá
csi. 0  is csak azért, mert a fiáról 
van szó.

- Eljön! - nyugtatják meg.
Arra senki sem gondol, hogy

valam i baja is történhetik  az 
úton. Annak a mokány, kemény 
embernek?... No, e jó! Még a fa is 
eltörik a lába alatt, amelyikre re
álép.

Jön is no. Meg van rakva, 
mint egy mosztikás szamár, de 
mozog felfelé az ösvényen. Egész 
halom lesz a holmiból, mikor le
hányja magáról.

Senki egy szót nem szól, nem 
kérdez. Első az, amiből élünk. 
Szét is osztja mindenkinek becsü
letesen, amit hozott. Most jön a 
pénz, ami visszajár. Csend lesz. 
Mindenki elkomolyodik. Ellen
ségesek, szigorúak lesznek a né
zések. Pénzről van szó.

- Kied mennyit adott? - fordul 
Üdő Mártonhoz, mert ő a legöre
gebb. Lehet száz-száztíz eszten
dős, de most is a legharapósabb.

- Én tudjam? - mordul rá a 
fiára. - M ind od 'ad tam , ami 
volt!... Tán nem vesztetted el!

A követ erre kihúzza az ingét 
a condra-harisnyából. Annak a 
végibe van kötve körös-körül a 
visszajáró pénz. A kendercéma 
jól meg van bogozva.

- Ez a kiedé - mondja a követ, 
s átadja.

- Csak két lej, te bitang? - tá
mad neki az apja. - Mire pusztí
tottad el a sok drága pénzt, te 
akasztófára való? Szakadt volna 
meg a nyakad kiskorodban!...

Senki sincs megelégedve a 
visszajáró egy-két lejjel. Keveslik 
és követelőznek, agyarkodnak a 
legényre, aki kénytelen igazolni 
magát, ami azzal kezdődik, hogy 
nagyot káromkodik.

- Ide nézzetek kietek!
Az erdei népek körülveszik.
- Igaz-e, hogy ide a kődököm- 

höz kötöttem az apám pénzit?
Ami igaz, az igaz. Az a tör

vény, hogy az első a havason Üdő 
Márton. Az ő pénzinek a helye 
mindenkor a követ köldöke. At
tól jobbra haladva körös-körül 
mindenki beköti a maga pénzit 
az ingbe, a megállapított sor
rendben, aszerint, hogy hánya
dik a szállása a M ard bácsiétól. A 
visszajáró pénzt szintén eszerint 
helyezi helyére. Akinek nem jár 
semmi, annak a pénze helyére be
leköt egy kavicsdarabot, de a sor
rend mindenképpen kell, hogy 
találjon.

- Úgy van-e? - bőgi a legény 
az igazolás végén.

-  Hát jól van, jól! - dunnyog- 
ják vissza megelégedetten.

Most már a követ is leülhet a 
tűz mellé.

- Édesapám nem üzent vala
mit? - kérdezi az Ugrai fiú, aki 
pásztorkodással tartja el a család
ját, mert az öreg Ugrai két eszten
deje m égis m egvakult, pedig 
mikor a szentmártoni doktornak 
megmutatta volt a szemét, s az 
figyelmeztette, hogy ha többet 
iszik, bizonyosan m egvakul; 
mérgesen rázta meg a fejét, hogy 
"Sömmit se tud a doktor úr! Ki 
hallott affélét, hogy két rossz ab
lak miatt az egész ház összedűl
jön!"

- Üzenni üzent! - ösmeri el a 
követ.

Kíváncsian mások is odahall
gatnak, hogy mit üzen a vakem
ber.

- Aszonta, hogy könnyebben 
lát, mint tavaly! - kacag a hírhozó.

- Akkor jó - nyugszik meg a 
legény.

A jókedv felelevenedik. A kö
vet ontja a híreket a faluból.

- A templom új keresztjét fel
tették.

- Azt ki, te?
- Kutya Jóska, a dgány.
- Tán nem? Ugyanbiza? - le

pődnek meg.
Nagy dolog a keresztfeltétel. 

Senki sem mert olyan éktelen ma
gasba felmászni, csak Kutya Jós
ka. ő  is csak azért, mert egyszer 
már halott volt, s mikor el akarták 
temetni, a koporsóban felébredt, 
s a saját lábán jött haza a temető
ből. Örvendtek is neki a többi d- 
gányok. A ki m ár egyszer 
megjárta a másvilágot, az veszély 
nélkül felmászhatik a torony
gombhoz.

. - Mikor felért - újságolta a hír
hozó -, lekiáltott, hogy "félek!"

- Mitől félsz? - szólott neki 
Nágó, a pallér.

- Hogy leesem!
- Ne félj semmit - biztatta a 

pallér -, mert van itt hely elég, aho
va essü!

- Még mindig olyan nagy ku
tya Nágó? - kérdezi valaki.

- ő  má nem, mert éppen a 
héten hagyta ott a második fel
esége - jegyzi meg a hírhozó.

- Ne beszélj, te! - tetszik a nép
nek az újság, s néhány megjegy
zéssel m eg is m agyarázzák a 
válást.

- Amelyik férfiú meleg cse
répre ül s bundadarabra, annak 
nem kell asszony!... Ha nem em
bere, nem ül az asszony!...

- Két ökröt vettek volt - ma
gyarázza az Üdő Márton fia -, 
egyet Nágó, egyet az asszony, de 
a fejémép mind a kettőt elvitte.

- Most mivel ganyéz szegény 
Nágó? - szól közbe valaki.

Jól kacagnak rajta. A hírhozó 
azt magyarázza, hogy a kétféle 
gyermekek miatt is baj volt:

- A mostohagyermekeit nem 
állhatta semmiképpen.

- A magáét bezzeg állhatta! -
folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról

kottyan bele egyik asszony mér
gesen, felháborodva.

- Azokat igen - hunyorít vissza 
a legény mert azokat akkor es 
állhatta...

- Ejjó! - böffen fel a kacagás 
újból.

- Egyebet mit hallottál? - fag
gatják a faluban járt embert.

- Béla Jóska házasodik!
- Hát az mi a tetűre?
Valaki megmondja mindjárt,

de azt nem lehet leírni. Olyan pe- 
refernum  az, ami az emberrel 
együtt születik.

- Érdemes dolog még annyi 
történt, hogy egy autós urat meg
vertek, ha jól tudom, még szer
dán, mert belehajtott a csordába, 
s a jószágot megvadította, egynek 
el is tört a lába. - Az arcok elkomo
lyodnak, mert a jószág, amit ők 
gondoznak, sérthetetlen, szinte 
szent dolog. Az emberi élet az 
más, de a drága, szép ökrök!... 
Tiszta lehetetlen, hogy megtör
tént volna.

- Annyi marha előtt még a fő
ispán is megáll - rázza a fejét hitet
lenkedve maga Üdő Márton is.

- Azt azonban igen jól tették, 
hogy az urat félig döglöttre ver
ték, mert megérdemelte. Addig 
kelle tt volna ü tn i, m íg egyet 
szusszan... Addig...

Kissé elkedvetlenítette a hír az 
erdei embereket. Már szedelőz- 
ködtek is. Menni kell itatni. Az est 
árnyéka már ereszkedik a fákra, a 
tűz is ébredni kezd. Az is érzi, 
hogy közeleg az éjszaka. A tűz 
ideje pedig az éj. Á madarak is 
vonulnak hazafelé. A bogarak 
már lepihentek. Az erdő furcsa, 
rothadó szaga már érzik. A har
mat is észrevétlenül leesett... Üdő

Márton már ott baktat a fák kö
zött, s a többiek is szedelőzköd- 
nek. Egy szép, fiatal menyecske 
halad el mellettem. Kívánatos, 
üde, erős és meleg, mint egy büsz
ke, hegyes körmű vadmadár.

- Jere, hálj nálunk! - fogom 
meg a kezét és tréfálok az ő nyel
vén.

Felkacag, mint a galamb, s vil
lan a szeme:

- Miért? Hiszen maga nem fél 
nálam nélkül sem!

- Nono! - fenyeget az ujjával a 
faluban járt ember.

- Maguknak is hoztam valamit 
- s két írást vesz elő a kebeliből. 
Egyet nekem, egyet Uz Bencének.

- Ez a hivatalos a tiéd, Bence, a 
kisasszonyírás az úrfié. Osszák el.

- Hej, a teremtésit! - rikkantok 
fel örömömben a láttára. - Mégis 
szép az élet!

- Az a - morog kedvetlenül Uz 
Bence -, hogy a temérdek tűz ves
se fel azt es, aki ilyent mond!

- Mi a bajod? - döbbenek rá.
- Vizsgára rendeltek a romány 

nyelvből - nyomja a kezembe a 
pecsétes parancsot. - Még ma éc- 
caka mennem kell, hogy odaérjek.

- Tudsz-e románul? - kezdem 
sajnálni, mert a hivatala, a kenye
re függ tőle.

- Az ezután válik meg! - feleli 
kétértelműen.

Levert, morózus, félhangosan 
súlyosokat káromkodik, de azért 
kedvesen langalót vet a tűzre, 
hogy az "irományomat" elolvas
hassam.

IUz Bence a nyelvvizsgán meg
bukik, állását elveszti. Gedó úrhoz áll 
szolgának, ezen kívül vadorzással és 
vadászvezetéssel foglalkozik. Lelő egy 
anyamedvét, bocsait minden igyeke
zete ellenére sem tudja megmenteni.]

III.
- Szakadjon le a kezem, ha 

többet állatra emelem! - fogad- 
kozott lelkiből otthon, de csak 
addig tartott a fogadalma, amíg 
a volt magyar főispán kiizent, 
hogy jön pávászni.

Április vége felé kezdi a dör
gést a vadpáva, úriasan fajdka- 
kas. Uz Bencén és rajtam kívül a 
világ legszerelmesebb madara. 
Halálos óráján is cseppen el a 
nyála az élvezettől annak, aki 
életében egyszer is volt pávász
ni. Csak makog az ember, de el 
nem tudja mondani, olyan nagy 
gyönyörűség. Nincs az az öreg 
ember, kinek a kellő időre fia ne 
születnék, ha csak egyszer is 
dürrögni látta a pávát, ezt a szá
raz ágon kinyílt gyönyörű haj
nalvirágot. Az is igaz, hogy 
könnyebb a tevének a fű fokán 
átbújni, mint pávát lőni. Nagy 
módja van annak. Uz Bencének, 
azonban gyermekjáték, mert ő 
Európa legjobb pávavadásza. 
Úgy be tudja lopni magát, hogy 
akár a farkánál fogva le bírná 
húzni az ágról a pávát. A "belo- 
páshoz" tudni kell, hogy két ré
sze van a dürgésnek, mikor a 
páva "dürüszöl" a szárnyával és 
"keceg " a kéjtől a csőrével. Ilyen
kor se nem lát, se nem hall, de 
pillanatokra megy a játék. Elég, 
ha a szem megmozdul, végleg 
elszáll a madár.

- Az idén tizenkettő van! - 
állít be egy nap hozzám Bence 
titokzatosan. - Leszünk-e tár
sak?

Ketten szoktuk megrendezni 
a pávászásokat, ami a legjobb 
kereset ebben az időszakban. 
Bence előzőleg hetekig ül fenn a 
havason "tájékozódni", s mire a 
dürgés ideje elkövetkezik, az ő 
híre-tudta nélkül még sóhajtani 
se tud a vadpáva. Aki fizet, az lő, 
aki nem fizet, az nem lő. Ez már 
így van. Akinek nem tetszik, ma
radjon otthon. A romantika drá
ga dolog.

Alig telik el Szent György 
napja, az első jelentkező a főis
pán. Kivénült grófféle, aki már 
se nem lát, se nem hall jól, egy 
kicsit reszket is a keze a sok po
litikától, de a pénze dögivei áll, s

két-három fiatal fehémépet min
d ig  szoko tt hozn i m agával. 
Egyik sem a felesége, mert vén
legény az ebadta, de talpig úr és 
igen-igen kedves ember. Egy 
hé tte l azelő tt Bencével meg 
szokta beszélni a vadászatot, 
ami három napig tart. Az alatt a 
három nap alatt olyan dolgunk 
van, mint az anyánk ölében. Én 
mint Uz Bence öccse szerepelek, 
aki most jött haza a katonaság
tól, ezért nem látott eddig a főis- 
pány úr. Úgy is vagyok öltözve, 
mint Bence, tagjaimon jól feszü
lő fehér harisnya, bakancs, zeke, 
sapka. A szállás már készen vár
ja a nagyurat, s a tűz szépen lo
bog. Megelőző nap Uz Bence 
m ár meg is lőtte a vadpávát, 
amit a főispán meg fog lőni és 
nagy diadallal hazavisz.

Nagy sáros autóval érkeztek 
az idén. Női vendégük csak egy 
volt. (Hiába, nehezek a gazdasá
gi viszonyok.) De ez az egy osz- 
tán fehémép volt!

- A kuzinom! - mondta a főis
pán, hogy tudjuk, kit tiszteljünk.

- Az ecsém! - döfött felém Uz 
Bence hunyorítva, hogy az én je
lenlétem is tisztázva legyen, de a 
nagyúr alig vett észre, hanem 
mindjárt a pávák után lelkende
zett kissé németes kiejtéssel.

- Fan páfa?
- Van, kérőm, van, amennyit 

akar a méltóságos úr! - kutyálko- 
dott Bence.

- Isteni itt! - csicseregte he
gyesen a kisasszony is.

- Meghiszem azt! - gavallér- 
kodott vele is Uz Bence.

- Szökjél, te! - riasztott rám. - 
Mutogasd meg a kisasszonynak 
a házunk táját, amíg mi a főispán 
úrral egyet-mást megbeszélünk!

A "házunk tája" ez a gyönyö
rű havasi világ volt. Érintetlen, 
szűz hó fehérlett még a sziklák 
árnyékában, pár lépésre pedig 
már ritka virágok nyílnak a tisz
tások zöld üdeségében. A fű 
most ütközik, távolabb patakok 
gyöngyöznek, a hatalmas szál
fák finom borzongása megfogja 
a szívet. Fehér és színes kápráza- 
tok lengenek át a fenyőszálak 
közt, mint tétova lelkek a magas
ban. A tisztaság néha úgy meg
csen d ü l, m in t a m eg ü tö tt 
kristály, jön az éjszaka. Az alko
nyat sejtelme és némasága las
san leereszkedik a vüágra. A 
madárka megbillen a fán és azt 
mondja: "Szerelem!" A szép le
ány megborzong mellettem és 
rám néz. Olyan két szeme van, 
mint két fényes csillag. A szája 
harmatos. A teste... Istenem, a 
teste!... és bánatosan megvaka
rom a fejemet. Rám azonban 
nem sok ügyet vet, csak liheg és 
gyönyörködik, virágot szakít, 
megbámulja a lehullott fenyőto
bozt, a vad sziklák zordságát, és 
hallgatja az erdők végtelen mu
zsikáját.
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- Gyönyörű! - suttogja elra
gadtatva.

- Menjünk! - zavarom meg. - 
Itt a halál ideje.

Megrettenve pillant rám. Föl
nézek.

- A havason minden éjszaka 
meghalunk... Itt az álom a halál 
maga... Boldog, édes halál. Nem 
érzi, hogy már közeledik?... Vi
gyázzon, hogy mi lesz az utolsó 
gondolata, mielőtt elaludnék!...

- Miért? - döbben rám.
- ...Mert amilyen az első álma 

a havason, olyan lesz az egész 
élete.

Zavartan végigfürkész.
- Maga nem paraszt!...
- Dehogynem! - kacagok fel 

jóízűen. - Ez az egyetlen tisztes
séges pálya a mai világban.

- Vezessen haza! - mondja el
kedvetlenedve a szép leány.

-  Hol tekerögtök? - rivall 
rám  Uz Bence. - Vágj egy kicsi fát, 
amíg én a vacsorát elkészítem.

A tűzrevaló fatörzsek ott he
vernek, csak fel kell hasogatni. 
Mint az ezüst, úgy villan a fejsze 
a lángfényben. A leány nézi. All a 
fenyőtűz illatos füstjében. A ked
véért olyan máglyát rakok, hogy 
a felkavargó tűz az eget nyalja. A 
főispán is vidám, jókedvű. Szá
raz csontjai megtelnek erővel, 
egészséggel. Bence a száját nyalja 
örömében. Olyan vacsorát rity- 
tyent, hogy az ember az üdvössé- 
git is odaadná érte. A kitűnő, 
nehéz boroktól a szemünk káprá- 
zik, s szárnyunk nő, és úgy érez
zük, m intha arany fényben a 
havasok felett lebegnénk.

Még Uz Bence is meghatódik. 
Előveszi a klánétát, hogy kiöntse 
a lelkét, és ráül a tűz mellett egy 
csutakra.

- A pávanótát! - súgom neki.
És felbugyborékol a vad igé

zetben a gyönyörű nóta:
Hej, páva, hej, páva, császárné 

pávája,
Ha én páva volnék, jó reggel fel

kelnék,
folyóvízre mennék, folyóvizet 

innám,
Szárnyam csattogtatnám.
Fényes tollaimat szép leány fel

szedné,
Az 6 édesinek kalapjába tenné,
Bokrétába kötné...
A  szép leány ott ül velem 

szem ben. Arca felparázslik, a 
szeme süt.

- Akarom látni a pávát! Ugye, 
m eg m u ta tja? ... N em  szabad  
meglőni! Ugye, nem lövöd meg? 
- hízeleg a főispánnak.

Az öreg nagyúr arca eler- 
nyed. Gondolkozik. Szemei kial
szanak, egész világról mond le. 
Szomorú, de mosolyog...

- Nem lövöm meg! Az első 
páva a tied!...

- Szép lesz az első álma a ha
vason! - súgom óvatosan a drága 
leánynak...

Uz Bence csodálatos törté
neteket kezd a kék mókusról, 
mely a puskája csövére szökött az 
ágak közül, s amerre eltűnt, fény
be borította az erdőt...

Úgy hazudik, mintha könyv
ből olvasná.

Alig dereng még.
Ez a vadpáva ideje.
Uz Bence, a hidegtől félig 

megdermedt főispán; én az alvó 
szép leány füléhez hajlok, és 
visszaszólítom ebbe a világba.

- Felkelt már a páva!
A tüzet eltakarjuk, és néma 

csendben ü lünk , hogy el ne 
ijesszük a gyönyörű madarat.

A hatalmas éjszaka lassan élni 
kezd.

Elsőnek a szalonkák kurrog- 
nak. A nedves hideg fehéren di
dereg a fák között.

-Jön! - suttogja Uz Bence, aki 
messziről megérzi a páva közele
dését.

Mi csak számycsapásait hall
juk, ahogy elhúz a tisztás fölött és 
leszáll kevélyen, hogy meginog 
alatta a fa. A kavargó sötétségben 
aranypor dereng, amerre elment.

- Ott van! - mutatja Uz Bence,

kinek hiúz szeme átvág az éjsza
kán. - Már terítkezik.

Igen. Már kezdi a dürgést, az 
egy igaz szerelemnek gyönyörű 
játékát.

Megragadom a leány kezét, 
és előreugrunk a bokrok fedezete 
alatt.

- Látja? - pihegem olyan hal
kan, mint a lehelet.

- Érzem! - suttogja vissza a 
szép leány, és melegen, különö
sen megszorítja az ujjaimat.

Szeretném láncra verni azt a 
pávát, hogy sohase repüljön el!

Állunk a bokor árnyékában. 
A leány melegen hozzám hajlik. 
Vagy én hajlottam hozzá? Már 
nem tudom. De jó így...

Pillantani se szabad, mert a 
madár elretten.

A páva beszél helyettünk. 
Szárnyait szétterjeszti és meg
kezdi táncát az ágon. Kék-arany 
fény dereng köriilötte, mintha 
testéből sugárzanék ki. Szemei 
tüzelnek és megvilágítják a fölöt
tük levő hímfoltot. A szép madár- 
testet elönti a szerelem, és csőre 
összeverődik az édes vágytól. 
Most nem lát, nem hall. Az inger 
vörös káprázatában dermedezik.

Most lehet megközelíteni, de ha 
a pillanatot eltévesztjük, vége 
mindennek. Előreugrunk. A szí
vünk dobog. Valami történt ve
lünk. A m adár igézetébe ke
rültünk. Szédülünk, mintha mi is 
aranyágon ingadoznánk a világ 
fölött. Hiába küzdünk ellene, a 
mi ajkunkra is csókok törnek fel, 
és egymás szemeibe bolondu
lunk...

A madárjáték újrakezdődik. 
A fák hallgatják, a csend vigyáz 
reánk. A belső fény átveri a mi 
testünket is, és egymás karjaiban 
kivirágzunk. Forró a nyelvünk, 
és míg fölöttünk dübörög a ma
dár, arcunk eggyé olvad.

Szegény madár nem tud be
szélni, de minden tolla forró, s 
szerelmével megbűvöli az éjsza
kát. A színek lángolnak rajta, és 
hatalmas ereje rázza a fát. Feje 
előrenyúlik, és rákiált az éjszaká
ra, hogy soha meg ne virradjon. 
Úgy állanak körülötte a szál
egyenes fenyők, m in t fekete 
gyertyák. A sziklák olyanok, 
mint nehéz gondtól összeráncolt 
homlok.

•Hirtelen a dürgés megszűnik.
Felrezzenek. Mi történik? Fé

lig lehunyt szemmel lesem a ma
darat.

A vadpáva nem szállott el. Le
hunyta szemeit, pillanatig álmo
dik, de újabb vérhullám tolul a 
szemeibe, és kiszalad az ág csú
csáig, elemyed, szétnyílt szájjal 
beleliheg az éjszakába. Körmei 
belevágnak az éhes vágytól a fa 
kérgébe.

Tudom, hogy m ost jön az 
utolsó roham, amelybe vagy be
lehal, vagy boldog lesz...

Mi is érezzük...
Sietnünk kell, mielőtt az éj

szaka fekete fala meghasadna.
A m adár szárnyai görcsbe 

rándulnak, szinte dicsfény veszi 
körül, színjátszó melle kidagad, a 
forróság elönti, tompa rikoltása 
felriad, mennyországot lát maga 
körül mennyei erdőkkel, arany 
fenyőkkel, csodálatos fénnyel, a 
madárszerelem lángoló fészké
vel, édes titkaival. Szívében, fejé
ben zeng a szép muzsika, s a 
beteljesülés drága ingerében el
veszti eszméletét...

A madár is, mi is...
Itt az utolsó pillanat...
Már nem látjuk a vadpávát, 

az erdőt, a világot, már nem les
sük a neszt, a madár szerelmét. 
Már vége a világnak. A testünk 
fénylik, szívünkben muzsika, kö
rülöttünk mennyország mennyei 
erdőkkel, arany szálfenyőkkel, 
csudálatos fénnyel...

— Szeretlek!
A megrettent vadpáva ess tto- 

gó szárnyakkal röpül el fölöt
tünk.

- Bocsásson m eg, kisasz- 
szony!... Igen, csak álmodtunk... 
Csak álmodtunk...
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Hamudius ezúttal sem kapta meg a N o  
bel-békedíjat, amelyet évek óta úgy áhított, 
m int elejtett medvében a világrekord-pél
dányt, és a döntés napja előtt még a szíve is 
elfordult benne, még a mája is remegett, mi
kor pedig megtudta az eredményt, öklen- 
dezni kezdett, de még a hányás ingerén is 
átsüvöltött belőle az indulat, s kezét elkapva 
a szája elől, kéken-zölden hadonászott:

- Tiltakozom!... Pukkadjon fel és szárad
jon ki a napon az a fekete varasbéka!... Talán 
ő ültette le az arabokat a zsidókkal egy asz
talhoz csólentet enni?!... ő  békítette össze a 
világ egyik felét a másikkal?!...

Dührohamában ezúttal is a hatalmas va
dászterembe menekült, amely régóta inkább 
gazdagon berendezett természetrajzi szer
tárnak, állattani múzeumnak tűnt, és ahol a 
fegyverek mellett már nem csak királyagan

csok, kétaraszos agyarak, kifeszített vagy le
terített bőrök hirdették a diktátor erdei vé
ren g z é se in e k  em lékét, de a k itöm ö tt 
medvék, vaddisznók, farkasok, a pusztulás
ra ítélt ritka vízimadarak, a rózsásgödények, 
pásztorgémek, ékfarkú rablósirályok is. Mi
kor jelentették neki, hogy a csodás vízivilág
ban fölfedezték az utolsó rétisas régóta 
keresett fészkét, elnöki helikopterével a Du- 
na-deltában szállt le, és a Szentgyörgy-ágon 
jachtjáról lőtte le a hímet is, a tojót is, hogy 
azután már csak ő kérkedhessék e trófeákkal, 
s a két óriási madár azóta a vadászterem 
mennyezetének magasságában terjesztette 
szét két és fél méternyi széles szárnyát.

Hamudius most végigsétált a mestersé
ges bozótban vágott ösvényeken, a díszcser
jék, pálmafák között, s noha ez a séta máskor 
kissé megnyugtatta és hatalmának tudatát is 
visszaadta, ezen az estén félelem fogta el, 
izzadni kezdett, és a nyakát behúzva pillant- 
gatott ide-oda; még a dermedt állatok is ré
m ítették  így fegyver nélkül, kézbevaló 
nélkül, a magasles fedezéke és a géppiszto- 
lyos legények közelsége nélkül. Nicoleta reg
gel óta tudta, mi bántja az Elvtársat, utána 
lopakodott, és az egyik ösvény végében, ahol 
hatalmas medve ágaskodott támadón, hátul
ról hirtelen magához ölelte az elnököt; Ha
m u d iu s  m eg á llt, gyan ak v ó n , félénk 
idegenkedéssel méregette a szörnyű állatot, 
mintha még ezután kellene lelőnie, még be
szélt is magában, és suta kezét megemelintve 
olyasmit motyogott, hogy "maradj veszteg, 
te bolond!", aztán mintha a váratlan szorítás 
válasz lett volna a figyelmeztetésére, fölkiál
tott, kitépte magát a hitvesi karokból, és ol
dalt ugrott; de az asszony csak mosolygott a 
nagy szájával és a sárga szemével.

- Mindig mondtam, drágám, és az orvo
sok is örökké mondják, ha melletted vagyok, 
nem kell félned!...

Odalépett hozzá, és lapos, kiterjedt me
dencéjének öblével szinte magába zárta az 
apró embert, mellének ernyedt tömlőit an
nak arcához szorította; még tökmagárus- 
lány korából ösm érte a férfiúi indu lat 
lecsillapításának sokféle módját, s egyre csak 
mosolygott:

- Hallottam, ahogy olvasod a medvezsol
tárt itt a támadó mackó előtt, és már azon 
voltam, hogy keresztbe szaladok az ösvé
nyen, hátha meglősz engem...

Tudta, hogy magukban vannak, hiszen a 
több zárra csukódó ajtót a saját kulcsával 
nyitotta ki, mégis körülpillantott, aztán egé
szen közel húzódott Hamudiushoz, összeso
dort nyelvét megpörgette a férfi fülében.

- Régóta vágyom rá, hogy egyszer itt sze
retkezzünk az állatbőrökön, a cserjék és a 
pálmák alatt, de te mindig üres hülznivel 
térsz vissza hozzám a vadászatokról, és ha 
üyenkor el akarnál is ejteni, oly kimerült 
vagy, hogy csütörtököt mond a puskád... - 
suttogta, és amikor az Elvtárs elvörösödve 
fölpillantott rá, látta, hogy nyestkutya-orra 
megremeg, szeme sárgája, akár a fölpattant 
madártojásé, már-már aláfolyik élveteg arcá

ban ennek a nősténynek, akinek már három 
nagy gyereke van. Nem tudta, miként visel
kedjék, csakhogy elhárítsa az asszony továb
bi közeledését, és kiabálni kezdett:

- A hitvány svédek megint becsaptak, és 
valami Tutunak vagy Tütünek ítélték oda a 
díjat, egy afrikai leprafészeknek - egy imád
kozó sáskának!...

Ekkor már Nicoleta is beleunt a pajzán 
játékba, erélyesen félrefordult, és ő is felkiál
tott női önérzete mélyéről:

- Hányszor mondtam neked, hogy a dip
lomatáink egy fingot sem érnek, és íme itt az 
újabb bizonyíték: évek óta ezt a csekélységet 
is képtelen elintézni a sok heréit!... No de várj 
csak, meglendítem én a seprűt közöttük, és 
olyan nagytakarítást végzek, hogy megem
legetik! Aid nem képvisel bennünket méltón 
a világban, menjen kapálni!

Mielőtt azonban elhagyták volna a va
dásztermet, Nicoleta mégis megenyhült, és 
belekarolt az Elvtársba.

- Tudom én, mi gyógyítaná meg a fiúkát 
és már van is egy meglepetésem számára! - 
csücsörítette kislányosan az ajkát. - Intézked
tem, hogy sürgősen szervezzenek meg egy 
NAGY M ED V E-bizottságot, am elynek 
egyetlen dolga a világrekord-mackó felkuta
tása lesz, hogy puskavégre kaphasd a rég 
áhított csodapéldányt!...

Az elnöki Tavasz palotától négy
száz küométemyire, Csíkalmás me
gye elsőtitkára, Hodos elvtárs egy haj
nalon ledobta magáról a paplant, 
háziköpenyébe bújt, és borzas-morco- 
san kiment az erkélyre. Nézte a kékes
szü rk e  p á ráb an  lebegő távoli 
erdőséget, amely nemsokára feléje 
árad és talán el is söpri, mint a Téli 
regében, s egy pillanatig úgy tűnt neki, 
hogy forró cujkában párolt boróka 
szagát érzi, azt a sajátos párlatot, 
amely Hamudius vadászatai idején a 
tájat áthatja az épületek falától a telke
kig, nyugtalanságot és félelmet éb
resztve mindenkiben, akinek részt kell 
vennie az esemény előkészítésében.
Még az este megjött a szigorúan bizal

mas üzenet, hogy az Elvtárs az őszi napok
ban munkalátogatást tesz a megyében, és 
ezúttal vadászni is óhajt, sőt a világrekord
medve elejtését tűzte ki célul!

Hodos egyre dühösebben markolta a kor
lát hideg vasát, mert tapasztalta, mennyi ló- 
tás-futással, kapkodással, üvöltözéssel, 
fenyegetőzéssel jár egy-egy ilyen látogatás, 
mennyi idő és pénz elherdálásával, hogy mi
után az elnök megépíttette a legmagasabb 
műutat a Fogarasi-havasokon át Olténiába, a 
szülőföldjére, és a Dunát összekötötte a Fe
kete-tengerrel, elejthesse a LEGESLEGNA- 
GYOBB medvét is; de mi haszna a fellegekbe 
vesző útnak, ha a kőzuhatag már eddig öt 
tucat embert temetett maga alá és több jár
művet lesodort a szakadékba, miközben az 
alagutakat elöntötte a víz, mi haszna a csa
tornának, ha a költség száz esztendő alatt 
sem térül meg, és ki látja majd hasznát a 
rekordmedvének a suszteren kívül?...

Hodos érezte, hogy Hamudius nemigen 
kedveli őt, mert egy erdélyi magyar nőt vett 
feleségül; igazi diákszerelem volt ez, még a 
közgazdasági főiskolán ismerték meg egy
mást Máriával, és többé senki sem választ
hatta el őket; az Elvtárs tudta ezt, mégsem 
ellenezte a kinevezését, és négy év alatt nem 
is váltotta te, hiszen senki sem ismerte úgy a 
környező erdőségeket, és senki sem szervez
te meg úgy a vadászatait, mint ő; de megtűr
te állásában azért is, mert ez a megye volt 
vadakban a leggazdagabb, itt remélte elejte
ni a megálmodott medvét, és hajtás közben, 
vagy a vadászházakban egy-egy pohár cujka 
mellett mindig megtudta tőle azt, amit a töb
bi elsőtitkár takargatott, s bár sértette a nyílt
sága, komoran, de szótlanul hallgatta végig 
a beszámolóit. Hódosnak ez a csekélyke bi
zalom is jól jött, saját házatáján érezhette 
magát a megyéjében, ahol szülei is éltek, em
bereken segíthetett, figyelhette a milícia és a 
szekuritáte "magánvállalkozásait", és Mária 
vallomásai alapján bizton eligazodhatott az 
iskolaügyekben és sok más kényes kérdés
ben...

Most a szobájába ment, meggyújtotta az 
asztalilám pát, és m egint tanulm ányozni 
kezdte a titkos leiratot, a Tízparancsolatot, 
ahogy ő nevezte, hiszen éppen tíz utasítás 
volt benne:

1. Azonnal dolgozzanak ki munka tervet 
a szekuritáte és a milícia részére, és létesítse
nek helyi parancsnokságot, hogy kiegészít
sék vele a feladatok tevékenységi körét.

2. Elemezzék a lakosság hangulatát, kí
sérjék figyelemmel a diákok magatartását és 
a hitfelekezetek viszonyulását, leszámítva az 
ortodox egyházat, amely mindig lojális volt

BÁLINT TIBOR

Előbb lássuk a medvét!
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a párt politikája iránt.

3. Meg kell ismerni az elégedetlenkedő
ket, tájékozódni kell a nemkívánatos külföl
diek szálláshelyéről és mozgásáról.

4. A veszélyes elemeket felügyelet alá 
kell helyezni az Elvtárs látogatása előtt.

5. Egészségügyi csoport ellenőrizze a 
vadházakat, háromóránként vegyenek víz
próbát az ivóvízből, és a laboratóriumi ered
ményt közöljék a belügyi szervekkel.

6. Az intenzív osztályon létesítsenek kü
lönleges egyágyas szobákat, tartalékoljanak 
nagy mennyiségű külföldi gyógyszert, és a 
vadászat idején a legképzettebb orvosok tel
jesítsenek szolgálatot.

7. A látogatás előtt oldjanak meg jóné- 
hány útlevélkérést, adjanak el 1500-2000 ara
gázpalackot a régebben várakozóknak.

8. Az ünnepi fogadtatás idejére az üzle
teket lássák el hússal, hentesáruval, ossza
nak lisztet, olajat, Vinga csokoládét, kakaót, 
szemesborst; a kenyeret süssék ki jól, és le
gyen fehérebb.

9. Ezúttal valamivel nagyobb mennyi
ségben lehet forgalmazni finomabb szövete
ket, kínai selymet, frottír törölközőt.

10. Gondoskodni kell arról, hogy az au
tóbuszok menetrend szerint és a legponto
sabban közlekedjenek.

11. Minden eszközzel meg kell akadá
lyozni, hogy a fogadtatás során félkegyelmű- 
ek kerüljenek az Elvtárs útjába, és zagyva 
beszédükkel vagy ostoba kéréseikkel zavart 
keltsenek!!!

Az elsőtitkár tudta, hogy a látogatásig 
még sok utasítást kap, akárcsak az utolsó 
vadászat előtt is, amikor egy hét alatt aszfal
tozni kellett a magaslesig vezető erdei utat, s 
közben megemelni a városszéli temető be
tonkerítését, amelynek közelében az elnök 
elhaladt, mert a tájékoztató szerint Hamudi- 
ust láthatóan lehangolja a fejfák, sírkövek 
erdejének közelsége, bizonyára az elmúlás 
gondolatát ébreszti benne. Ezekhez képest 
már csekélység volt a zenekarok alkalmi mű
sorrendjének áttekintése, a kenyeret és sót 
odakínáló emberpárnak és annak a két-há- 
rom pionírnak az elkülönítése a családjuktól 
és orvosi megfigyelése, akikhez az Elvtárs 
majd lehajol, hogy megpuszilja őket és kive
gye gémberedett ujjaik közül a virágcsokro
kat...

Az elsőtitkár emlékezett arra, amikor há
rom hajtásban kilencven vaddisznót és negy
venhat őzet ejtettek el Hamudiusék, a kocák 
közül pedig kilenc malacozó volt, hisz azok 
is ott tülekedtek nagy hasukkal s még na
gyobb étvágyukkal a fölhalmozott, aranyló 
kukorica csövek körül. Az oktalan mészárlás 
után olyan volt az erdő, mintha aknazápor 
vonult volna át felette, roncsolt lábú, törött 
gerincű vadak hevertek szerteszét, az őzek 
szemében megdermedt az ég kékje, vagy a 
lomb zöldje. Egy másik alkalommal medvére 
vadászott Hamudius Enver Hodzsa társasá
gában. Százötven erdészt, hivatásos vadászt 
állítottak oda hajtónak, akik inkább favágók
nak látszottak, mert nem volt náluk fegyver, 
nehogy eltévedt golyó érje a nép hőn szere
tett fiát. Hajnalban indultak el a faluból, fej
szét, fokost szorongattak, s ott szégyenkezett 
közöttük Csorna Áron fővadász is egyenru
hában, puska nélkül; de há t ez volt a parancs, 
reá is vonatkozott, s most úgy állt a kezében 
a fejsze, mintha mankóra támaszkodna, ho
lott még nem szorult istápra a szálegyenes, 
öreg székely. Tíz óra körül helikopter kele
péit át az erdő fölött, nemsokára lövés jelezte

a hajtás kezdetét, és az emberek elindultak: 
fa törzseket kopogtatva, krákogva, köhécsel- 
ve vonultak. Egy idő után a Melegvölgybe 
értek, ahol érett vackor fanyarkásan erjedt 
illata szállt, a völgy végében pedig, a vízmo
sásnál, csípős medveszag áradt feléjük a jól 
kihevert teknőkből. Odafent, a magaslesnél 
most egymás után több lövés dörrent: Ha
mudius három duplacsövű elefántpuskával 
dolgozott, két szakavatott töltő nyújtogatta 
kezébe a fegyvereket. Mikor a hajtok kiértek 
a dheresből, ismét szálas bükkerdőben ka
paszkodtak fölfelé, de alighogy neküendül- 
tek, mindjárt a lövések után hatalmas medve 
ereszkedett alá a meredek oldalon; hátát föl- 
púposította, tátott szájjal lihegett, és Csorna 
Áron már tudta, hogy a máját szaggatta meg 
a golyó. Az állat is meglátta őt, vészes ordí
tása végigzengett az erdőn, ínyét fölvonva 
megmutatta kacomyi tépőfogait, s bár súlyo

san megsérült, ügetve közeledett a vadász- 
mesterhez. Csorna beugrott egy fa mögé, két- 
marokra fogta a fejszét, de amikor le akart 
sújtani, annak a vasa beakadt egy bükkfaág
ba, és a medve mancsa szikladarabként zu
h an t a testére ; m ég elestében  is 
tépte-szaggatta a gyötrelemtől felbőszült 
vadállat, míg lehántotta róla a húst, de Ha- 
mudiusnak nem volt szabad tudnia az ilyen 
esetekről és pár nap múlva jó hangulatban, 
repülőgépen küldte el Hodzsának a román 
mesterszakács remekét, az ezüsttálon földí
szített medvetalp-kocsonyát, s pár hétre rá a 
kikészített bőröket...

A titkár a Tízparancsolat tanulgatása köz
ben idézte fel ezeket, s dühöngve gondolt 
arra, hogy alig heverte ki a megye a többi 
látogatást, máris a nyakán van a NAGY 
MEDVE! Hiába pusztította ki az Elvtárs a 
mackók felét, mert az ilyen vadászatok után 
mindig csalódottan billegtette ujjai között a 
pálinkáspoharat, s albán barátjának kissé 
már pityókosan el is panaszolta, hogy ezer 
elejtett átlagmedve sem öröm számára, amíg

meg nem lövi azt az egyetlenegyet, az IGA
ZIT, amíg meg nem dönti a világrekordot.

Akkoriban hívta össze Nicoleta a medvés 
megyék fő képviselőit, és megszervezte a 
NAGY MEDVE-bizottságot, amely rögtön 
határozatot is hozott: ha az Elvtárs világre
kord medvére vágyik, azt kell lövetni vele, 
ha fene fenét eszik is! Csakhogy az ilyen 
óriási ragadozó nagyon ritka, s így aztán 
Hamudius birodalmában nem ok nélkül ala
kult ki minden erdővidéken a vaddisznók, 
medvék, szarvasok "betanítása", hiszen a ve
zető aktivisták tudták, ha szerényebb lesz a 
zsákmány, meginognak az állások, székek 
zuhannak a mélybe, lelassulnak az előlépte
tések, sőt megrovásban részesülhet az, akiről 
kiderült, hogy hanyagságot tanúsított a láto
gatás idején...

- Tegyenek meg mindent, és még annál is 
többet! - adta ki a parancsot a vállal
kozásért felelős bukaresti főnök, 
Hamudiusék rokona, egy kövérke, 
akaratos vénember, akivel pihenő
napon titokban zsírt bele Balázst ját
szottak, mert csak ezt ismerték, s 
akit a háta mögött az elvtársak Ló
babnak csúfoltak. - A pénz nem szá
mít, mindent a kincstár fedez, még 
ha valutáról lesz is szó. Tehát ötna
ponként jelentést kérek!

Új etetők, magaslesek épültek, 
éjjel-nappal állandó szolgálatban fi
gyelték a medvéket, s Lóbab a hom
lokát komor gyanakvással ráncolva 
olvasta a beszám olókat: Vannak 
szép, erősen fejlett medvéink, de egyikük 
sem indulhat a világbajnokságon...

- Ki kell választani közülük a leg
tehetségesebbeket! - üzent vissza 
szigorúan a távoli irányító. - És azo
kat táplálni kell, amíg akkorák nem 
lesznek, mint egy-egy víziló vagy 
elefánt, a betyár mindenit!...

Nicoleta, a tudós vegyész, aki 
már tizennégy külföldi egyetem 
díszdoktora volt, tudta, mi a követ
kező lépés: laboratóriumokat sze
re lte te tt  fel k ü lö n ö s  tápok  
előállítására, dúsított készítménye
ket hozatott nyugatról, s abba hor
m onokat, v itam in o k a t, csábító  
ízanyagokat kevertek. Egy ideig 
híztak is a medvék, de aztán ráuntak 

a mesterséges kosztra, kelletlenül, étvágyta
lanul bele-beletúrtak, és soványodni kezd
tek, m int téli álmaik idején, amíg újabb 
parancs nem jött: a gondozók adjanak friss 
húst a mackóknak, tömjék őket, amíg szét 
nem repednek, és az utasításra a megyei 
pártszervek gazdasági osztálya néhol egy- 
egy ménest Idtevő, elvénhedt gebét vásárolt 
össze; a lovakat letaglózták, odavontatták a 
szabadtéri "önetetőkhöz", s mikor Lóbab is
mét érdeklődött, már egy kis reménykedés 
rezzent meg a hangjában:

- Nos, hogyan fejlődnek a madk?... Ugye, 
kértem, hogy állandóan jelezzék a súlygya
rapodást!... Mit csinálnak maguk ott a va
do n b an ? ... Talán seg g rep acsit vagy  
vígahetest játszanak?!...

A kedélybe göngyölt szigorúságra éto- 
va, bártortalan választ kapott a megbízón ak
tól:

- Nődögéinek, gömbölyűdnek a baráta
ink, de mi, akik naponta látjuk őket, nem

» » »  folytatás a 18. oldalon
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tudjuk pontosan megállapítani a gyarapo
dást...

E bevallás után Nicoleta összenézett Ló
babbal, s máris fölfénylett sárga szemében a 
m egoldás: talajba süllyeszthető, álcázott 
m érlegeket rendelt Svédországból, hogy 
azok képernyőjéről aztán dekára leolvashas
sák az állatok súlyát a magaslesen strázsálók, 
s mert a pontozásnál a medve bundája is 
számított, a központi irányító hamarosan vi
deokamerákat állíttatott a leshelyekre, hogy 
azután gyorsfutár vigye naponta kétszemé
lyes repülőgépen a rövidfümeket a medvék 
külleméről, a gyarapodás görbéjével együtt; 
de még így sem szálltak fel a gondok felhői 
a szabadban megterített hatalmas asztalok 
körül, hiszen az ízletes táp meg a friss lóhús 
szaga odacsalogatta a többi medvét, s há
rom-négy tucatnyi átlagmackó kezdte fölfal
ni a pecsenyét vüágbajnokságra méltóbb 
társai elől...

El kellett hát riasztani őket, anélkül, hogy 
a hízókat is elijesztenék, és napok múlva már 
magasfeszültségű dróthálózat kacskaringó
zott az etetők közelében, elűzve a potyázó- 
kat, akik ilyen ütést villámlások idején sem 
tapasztaltak, de amikor az abajgatott kosztos 
közeledett, az ügyeletes megszakította az 
áramot. A jól táplált román medve a hizlaló- 
kúra végén a féltonnát is elérte, ekkor azon
ban, mintha terhes lett volna számára a 
súlyfölösleg, mintha resteilte volna himbáló
zó bendőjét, elcammogott az etetők környé
kéről, s mire ismét előtolta éhes pofáját, a 
kóricálásban megapadt rajta a háj, amelyet a 
gondozók oly sóváran imádkoztak rá. Oda
fent Lóbab tobzódott, Nicoleta szeméből úgy 
röpködtek a szikrák, mint a köszörükő alól, 
de az állatetetők ártatlanul védekeztek: aki 
egy medvét ismer, az mind ismeri őket - 
m ondták -, és úgy tűnik, a párzási időszak is 
hozzájárult a hímek csatangolásához, taná
csos tehát elkergetni a gazdag, változatos 
konyhát lebecsülő csavargókat, és csak a hű
séges kosztosokat etetni tovább, hogy közü
lü k  lő h esse  m ajd  ki az Elvtárs a 
legnagyobbat!

Végül már csupán három-négy vendég 
maradt versenyben, s azok közül is egy ha
talmas, öregedő hímmedve volt a legméltó- 
ságosabb, Márton apó; már dézsányi fejével is 
kivált az átlagból, ami nagyon fontos, mert a 
koponya méretei ugyancsak számítanak a 
pontozásnál. Magányt kedvelő lényét többé 
nem tüzelte a másik nem málnaillatú lehele
té, többre becsülte az édespecsenyét, a bél
színt és a véres párában szivárványosan 
tündöklő májat, szívet; öregségére igazi epi- 
kureistává lett, aki rájött, hogy a legfőbb ér
ték az élet derült, mértékletes élvezése. Nem 
sokat mászkált, bundáját megkímélte a tüs
kék szaggatásától, bojtorján sem tapadt bele, 
még gyantás kérgű fákhoz sem dörgölőzött, 
s a videofelvételeken ragyogott a subája; de 
ő maga egyre idétlenebb lett, hatalmas teste 
oszloplábakon imbolygott, nyakára hullá
mokban tódult a háj és szinte a szemét is 
elfedte, amellyel a pecsenyeutat kémlelte, 
miközben meg-megállt, hogy kifulladva rá
bólintson az öregség megszégyenítő voltára; 
aztán mégis továbballagott megfrustukolni, 
mert neki az élet már csupán annyit jelentett, 
mint rettentő fejét belógatni a húsfélék ele
ven kútjaiba, s majd levélvackán végighever
ve emésztéssel, szundikálással tölteni az

időt. Egy idő után azonban a lakomákkal is 
kitelt, megcsömörölt a csábító falatoktól, bár 
igaz, hogy akkor már ötszázhatvan kilót 
nyomott.

- Úgy látszik, elérte a legnagyobb súlyt, 
amelyet elérhetett, de így is biztos a világre
kord! - ujjongott a körzeti fővadász. - Jöjjön 
hát sürgősen az Elvtárs és lője le, mert ezután 
fogyni kezd az Öreg, vagy megfojtja a hája!...

Előbb Nyágoj tábornok érkezett meg elő
őrsként repülőgépen a legényeivel, akik a 
hírhedt 0666-os katonai egységnél szolgál
tak, és Hamudius testőrségéhez tartoztak; föl 
voltak szerelve önműködő fegyverekkel, sö
tétben is látó távcsöves puskákkal, tőrökkel, 
könnyfakasztó bombákkal, hangutánzó ké
szülékekkel, még különös keleti mérgeket is 
hoztak - ők tudták, miért. Aknakeresővel ku
tatták át az elnöki helikopter leszállási he
lyét, és a körülhatárolt területet éjjel-nappal 
őrizték; ezután a vendég számára berende
zett elsőszámú palotát ellenőrizték, s mert a 
radioaktív sugárzás itt néhány ezrelékkel 
magasabb volt, noha az emberi szervezetre 
ártalmatlan, a Ham udiusnak előkészített 
másik négy villát át kellett vizsgálni, mert az 
elnök számára más biztonsági egységeket ír
tak elő. A medveles körül biztonsági övezetet 
létesítettek, az irtásoknál háromszáz favágó
nak hóna alá kellett vennie a fejszéjét, fűré
szét, rönkforgató capináját, a juhnyájakat 
pedig pásztorostul, kutyástul lezavarták a 
falvakba; kékparolis, géppisztolyos katonák 
állták el az erdei utakat, ösvényeket még a 
gombászó kirándulók elől is, s visszatérítet
ték őket.

Mielőtt H am udius lejött volna, hogy 
Márton apóval találkozzék és megdöntse a 
világrekordot, a sürgető üzenettől oly izga
tott lett, hogy éjjel-nappal előtte táncolt a 
Nagy Medve; hörgött, mancsát a magasba 
lendítette, tátott szájából olvadt fenyőgyan
taként lengett elő a nyál; e látomásoktól néha 
már beszélt is magában, vagy ok nélkül vi
hogni kezdett, máskor az arcát fölfújva láb
ujjhegyen  já rt körbe az asz ta láná l, s 
titkolózón pillantgatott ide-oda, mint aki va
lami jelentősét tud, de nem árulja el; fontos 
iratokat, amelyeket aláírásra eléje tettek,

szótlanul a zsebébe gyűrt, s ha egymagában 
volt, olykor az öklét rázva láthatatlan ellen
séget fenyegetett, az utolsó előtti napon pe
dig leüzent Csíkalmásba, hogy az ünnepi 
fogadtatás elmarad, majd egy másik alka
lommal járulhatnak eléje azok, akik hódolni 
akarnak neki, de ezúttal minden erejét, min
den csöpp idejét igénybe veszi a Nagy Med
ve, am elynek elejtése végül is nem zeti 
feladat...

És valóban, Márton apó komor, sötétbar
na árnyéka elfedett előtte mindent, a máskor 
eléje terelt tízezrek rivallgását, a kenyeret és 
sót kínáló emberpár buta megilletődöttsé- 
gét, a népviseletben hórázó parasztokat, az 
atyai szeretet meghálálására kijelölt gyere
kek ölbeugró mozdulatait, a fúvós- és vonós- 
zenekarokat, amelyekben oly sok örömét lel
te, hogy időnként munkalátogatásokat kellett 
szervezni neki, mielőtt eluralkodik rajta a 
mélakór, vagy dühöngeni kezd...

Sokan nem értették az elmaradt diadal
menet okát, még a Központi Bizottság szer
vezési osztályán sem, egyedül Nicoleta 
mosolygott cinkosan és sejtetőn az Elvtárs 
szórakozottságán, gyermeteg viselkedésén, 
hiszen ő maga szervezte meg a NAGY MED- 
VE-akdót, s ő igazán tudta, mi a baj Fiúká
val; így hát falazott is neki, de mikor egy 
reggel az egészségügyi miniszter a szokott 
módon eléje tette azt a listát, amelyen 286 
olyan beteg neve szerepelt, akinek egy na
pon belül mindig meg kellett kapnia felső 
jóváhagyással az életmentő gyógyszert, az 
asszony ingerülten félretolta a jegyzéket, 
szemében sárgán izzott fel a megvetés pará- 
zsa:

"Csak nem gondolja, miniszter elvtárs, 
hogy minden szirszarral zavarni fogok egy 
olyan embert, akiből ötszáz évenként egy ha 
születik?!"

Este érkezett meg Hamudius helikopte
ren, s habár a titkár bosszús volt a sok hűhó, 
hiábavaló lótásfutás és az elpocsékolt milli
ók miatt, amellyel az elnök ünnepi fogadta
tását előkészítették, végül örült, hogy az 
elnök baj nélkül ért a szálláshelyére, az egy
kori Tatár villába, amelyet pisztrángos patak 
csordogál körül, és az udvarán szökőkút ví
zsugara ível a magasba s omlik szét szivár-
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ványosan. Még egy kis hiúságot is érzett 
Hodos attól, hogy Hamudius csodálkozni 
fog a vadászat helyi megszervezésén, amely
ben neki, mint közgazdásznak része van, s az 
elvégzett munka jóleső bizsergetésével nyúj
tózott fel:

"Nem hinném, hogy ezúttal talál kifogá
solnivalót ez a kákán is mindig csomót kere
ső duplaszájú!"

De tévedett! Éjjel félkettőkör csörgött a 
telefon, Porkoláb, a helyi szekuritáte főnöke 
jelentkezett, és közölte, hogy nagy baj tör
tént: mikor az Elvtárs dobermanja ugatni 
kezdett a m acskanyávogásra, Ham udius 
üvöltve kiugrott az ágyból, és a testőröket 
hívta... Lehet, hogy súlyos mulasztás történt, 
szuszogta a parancsnok, váltsák hát le, vagy 
részesítsék megrovásban, de másnak is elke
rülte volna a figyelmét, hogy épp most kez
dődik a macskák párzási időszaka, és a 
szelídebb szerelmi szólongatásokba bele kell 
számítani a kandúrok véres párharcát, mi- 
ákolását, vemyogását is... Igaz ugyan, hogy 
az Elvtárs álmát őrző három tábornok a pisz
tolyát előkapva rögtön átszaladt a szomszé
dos épületbe, de ami megtörtént, az sajnos 
megtörtént... Mit lehet ezek után tenni?...

A titkár néhány másodpercig mereven 
tartotta a kagylót, nem tudta, mit válaszol
jon, s mert régóta viszolygott ettől a porha- 
nyós beszédű embertől, akinek a keze sok 
homályba merült ügy mögött vérben mata
tott, gondolkodás közben hirtelen kivirult 
benne a megoldás, s még ő maga is rámo- 
solygott saját ötletére: azt tanácsolta, költsék 
fel a katonazenekar meg a tűzoltózenekar 
nagytrombitását, állítsák őket egymás mellé 
a vüla erkélyén, és azok fölváltva, percen
ként ismételjék: "Sicc!... Sicc!", reggel pedig a 
gorillák szórjanak szét mérget a kémények, 
antennák erdejében, meg a környező udva
rokon...

Este tizenegy után a vendégház elcsende
sült, csak a két trombitás alattomosan éles 
sziszegése hallatszott valahonnan a magas
ból, és a gárda tisztek, akiknek nem kellett az 
udvaron vagy a kertben szolgálatot teljesíte
niük, lehúzódtak az alagsori meleg helyisé
gekbe, kibontottak néhány palack finom 
kincstári óbort, és az uralkodócsaládról 
pletykáltak; előbb azon röhincséltek, hogy 
Hamudius a felszabadulás ünnepére készül
ve hozzáírt még két szakaszt a nemzeti him
nuszhoz, oltyán tájszólásban, de annyira 
nincs ízlése, hogy amikor a PFSZ vezetőjével 
vacsorázott, deberkéből kézzel ette a juhtú- 
rót, és zöldhagymát hersegtetett hozzá; de 
azt sem úgy harapta, mint más ember, ha
nem a száránál kezdte meg, hogy a "a java a 
végére maradjon", miközben Arafat testvér 
mézesbödönbe mártogatott ujjait nyalogat
ta, és a keletiek derűs kíváncsiságával figyel
te a jelenetet; beszéltek a tudós nőről is, akit 
egymás között íénsasszonynakneveztek, saki 
oly liba, hogy még a széndioxid képletét sem 
ösmeri, és a C02-őt kokettnék mondja. Aztán 
fölidézték FŐFI alakját, aki egy fogadáson 
részegen fölmászott a terített asztalra, és be
levizelt a hatalmas tál feketeikrába, mert 
szikkadtnak találta azt. Szép kis család, 
ugye? - kacsintottak össze a testőrök -, nem 
is beszélve Irináról, az örökké kótyagos ku
tyabolondról, aki aranyserpenyőjű kis mér
legen pordózza ki a Hollandiából hozatott 
sonkaféléket és más finom húskészítménye
ket a palotapincsiknek...

Reggel kilenckor indultak el a medveles

A 17., 18. és 19. oldalon Rozsnyai Béla alkotásai

felé. Nem kell sietni - mondta a fővadász
mester, az Elvtárs nyugtalanságát látva -, hi
szen Márton apó úgy ellustult, hogy csak tíz 
óra körül hömpölyög oda az etetőhöz regge
lizni. A  karaván élén a biztonsági Mercedes 
haladt négy testőrrel, akik az utat figyelve 
oly mereven és szótlanul ültek egymás mel
lett, mint az öntött némák, és csak az utat 
figyelték. Hamudius páncélozott, golyóálló 
kocsiban utazott, hátvédként terepjáró autók 
követték, szintén a személyi gárda legényei
vel; az utak fekete sebhelyei mindenütt a 
sietségről árulkodtak, amellyel a vendéglá
tók igyekeztek eltüntetni a gödröket a vadá
szat előtt; az elülső kocsi villanófénye 
erélyesen paiancsolt félre mindenkit.

Közel az erdőhöz őzcsapat sütkérezett a 
gyöngéd reggeli fényben. Vadvédelmi terü
let volt ez, nem féltek hát az emberektől, 
megszokták a tovahaladó járművek zúgását, 
pöfögését, bolyhos szemüket kedves érdek
lődéssel emelték a magasba, s úgy nézték a 
közeledő kocsisort. Mihelyt Hamudius meg- 
pillantotta őket, föl akart ágaskodni, de 
visszaesett az ülésre, s a melléből nyüszítő, 
hörgő hang szivárgott fel folyamatosan, mint 
a pórázón táncoló vizsláéból, s tehetetlensé
gében az öklét harapta; de mindjárt utána 
már remegő kézzel csavarta le az ablakot, 
már átvette és csőre töltötte az odanyújtott 
távcsöves puskát.

- Leállítani a forgalmat, az Elvtárs vadá
szik! - röppent a parancs rádión a kísérők 
felé.

Hamudius kidugta a fejét az ablakon, és 
megcélzott egy őzet; dörrent a lövés, az állat 
a földre rogyott; az elnök szemében most vad 
fények lobogtak, egészen kifordult magából; 
megint célzott, megint lőtt, és egy-egy lövés 
után fölordított, de csak az értette, aki mel
lette ült:

'Nesze neked Nobel-békedíjL. Nesze ne
ked is egy a lábad közé, Terézia nővér!... 
Nesze TutubutuL. Kettő hulljon minden lö
vésre!"

Az őzek értetlenül nézték vonagló társu
kat, nem tudták, mi köze ehhez a fekete ko

csinak meg a dörrenésnek, hiszen a gépjár
művek kipufogócsöveiben elég gyakori volt 
az utórobbanás, és sosem zavarta őket. Az 
elnök most egy gidát célzott meg, de csak a 
gerincét törte el a golyó, hátulja lebénult, 
mellső lábaival kaparva igyekezett fölállni. 
Keservesen sírt, sőt föl-fölsikoltott igazi 
gyermeksikollyal, miközben az anyja, egy 
fiatal suta, tehetetlenül topogott mellette, az
tán Hamudius őt is eltalálta. Csak ekkor döb
bent rá az őzcsapat a veszélyre, és nagy 
ugrásokkal menekült.

A medvelesnél, amely kisebb bástyához 
hasonlított, fényszórókkal, filmfelvevő gé
pekkel várta az elnököt az udvari operatőr, 
hogy megörökítse a ritka eseményt. Előbb 
egy sorozat play back sorozatot készített, s 
miközben halkan zúgott a gép, Hamudius 
igyekezett hősiesen elszánt tartásba helyez
kedni a fegyverével. Márton apó most is a 
megszokott frustukolási idő szerint érkezett. 
Cammogva jött, hátán csokoládébamán hul
lámzott a gazdag szőrzet, de már éppen csak 
megszaglászta, s aztán ímmel-ámmal kezdte 
rágcsálni a kitett húsdarabokat. Hamudius 
az izgalomtól meghatódottan figyelte min
den mozdulatát, a mosoly végigtétovázott 
kitüremlett ajkán, majd az apró pamacsok 
mögött rejtőző szemében gyúlt ki az öröm, és 
ő vállához emelte a puskát; az operatőr zaj
talanul ugrált ide-oda, érezte, hogy ezek az ő 
pályájának is nagy pillanatai.

- A vállapját tessék megcélozni, nehogy 
károsodjék a koponya! - suttogta a vadász- 
mester.

Dörrent a lövés, mélyen és többszörösen 
visszhangzott a rengetegben, és Márton apó 
összerogyott; még a halálordítást is magába 
fojtotta, mert estében beomlott torkának zsír
tömbökkel bélelt alagútja. Csak tátogott, 
erőtlenül rúgott néhányat, aztán mozdulat
lanná dermedt. Hamudius odasietett, jobb 
lábát az állat oldalára tette, és a puskájára 
támaszkodva várta, hogy a filmesek és a 
fényképészek úgy örökítsék meg őt, ahogy 
azt a nagy afrikai vadászok albumaiban lát
ta. Mihelyt megmozdult, odasiettek a vezető 
pártaktivisták, a tábornokok, miniszterek, ri
porterek gratulálni, holott a magaslestől öt
ven méternyire hevert Márton apó.

- Sok gyönyörű mesterlövést láttam éle
temben, de üyet még soha, elnök elvtárs! - 
hajlongott a vadászmester.

Hat ügyeskezű szakember nyúzta a med
vét. Előkerült a mérőszalag is, mire kiterítet
ték a bőrt.

- Ötszázhúsz pontos a bunda, így is leg
alább hatvan ponttal több, mint az eddigi 
vüágrekord! - jelentették az emberek. Hamu
dius mosolygott, de kissé már mértéktartóbb 
örömmel, nehogy bárki is azt higgye, hogy 
ez a cselekedet a legtöbb, ami tőle kitelik.

- Nos, rendben van, így hát ez a trófea is 
az enyém, és senki másé: indulhatunk haza, 
elvtársak!

Ezeket hallva a titkár csak tátogott és sá- 
padozott, mert díszebédre várta az Elvtársat, 
és százhúsz személyre téríttetett, de amikor 
bizalmason odasúgta ezt az elnöknek, Ha
mudius sértődötten kapta hátra a fejét:

- Ejnye, Hodos elvtárs! Nem gondo'od, 
hogy túl kicsi a te városod ilyen hatalmas tett 
méltó megünneplésére?... Majd Bukarest
ben, barátom, majd Bukarestben, hogy lássa 
az egész vüág ezt a medvebőrt!...

Es még akkor délben vissza is repült a 
fővárosba.

—HELIKON-----------------------
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KERESKÉNYI SÁNDOR

Lavinia-nap: protestáns barokk
A vonat befutott az állomásra, s a könyv 

összecsukódott E. térdén. Még a szürke bo
rítót nézte, még az olvasottak mögé képzelt 
eszmék ódon székesegyházában időzött, de 
m ár (m intha közben teste sötét folyóba 
ereszkedne le) figyelmesen, kíváncsian, ren
díthetetlen szomorúsággal nézett rá a város, 
és bátortalanul kutatni kezdett a gondolatai 
között. E. felpattant, gyorsan összeszedte a 
holmiját és elvegyült a leszállók között.

Gyalog indult el a központ felé. Sütött a 
nap, tavaszi vasárnap volt, délelőtt, talán 
templomozó idő - alig jártak az utcán, mégis 
annyira emberi volt minden, minden magán 
viselte az emberség védjegyét, visszafordult 
önmagába a léleknek otthont keresve. E. te
hát meg-megállt egy-egy ismerősnek látszó 
épület előtt, hosszan nézegette a kirakatokat, 
bekukkintott mindegyik soron következő 
cukrászdába, vendéglőbe. Élvezetes dolog
nak tűnt kevés és könnyű csomaggal kóbo
rolni, a perc élvezete mögött azonban a 
mardosó szorongás múlhatatlansága buj
kált. A sejtelmes múlhatatlanság, a sejt mú
landósága, a ..., szóval Az.

E. bement az első útjába eső templomba, 
maga sem tudta pontosan, miért. Átment az 
üres padok néma sorfala között, a főoltár 
előtt megállt. Lehajtotta a fejét, várt. Aztán 
bizonytalanul körülnézett. Mária? A fény 
hangtalanul hullott az apollói asszony élette
lenül merev testére. E. odalépett hozzá, és a 
homlokát a szeplőtelen anyát megtestesítő 
hűvös anyaghoz támasztotta.

Vajon hogyan lesz felöltözve? Mennyit 
változott azóta?

E. kínjában elmosolyodott. Hiszen soha 
nem látta közelről, voltaképpen fényképről 
ismeri. S újra és újra elolvassa az írásait. 
Ennyi, eddig.

És most? Most be fog mutatkozni, katoli
kus üdvözlettel.

A templomot elhagyva valósággal rohan
ni kezdett.

Rohamlépésben haladt végig a Monar
chiától örökölt főutcán, a hídon pedig már 
annyira sietett, hogy mindun tálán nekiment 
annak a kevés déli sétálónak is. A folyópart
ról áradó édes illat elől pedig mégjobban 
menekülnie kellett. Átszelte a román, a né
met, majd a magyar főteret, át a társadalmat 
és a történelmet. Helyet és időt keresett, ahol 
végre megnyugodhat.

Ebéd közben valamelyest megnyugo
dott.

Elemében volt ugyanis: imádta a csalá
don kívüli, meghitten magányos (kvázi kis
polgár-ellenes) ebédeket - ilyenkor, csupa 
idegenséggel körülbástyázva, otthon érezte 
magát. Otthon volt, otthon abban az időben 
és térben, mely a legvékonyabb szálakkal 
kötötte a közvetlen kapcsolatok unt nyűgei
hez. Újságok feküdtek az asztalterítőn - napi 
hírek, a gazdaság, a kultúra és a politika 
hírei, micsoda távoli világ. E. fölényes iróni
ával tekintett rá. Cinikus vagyok - gondolta 
mondhatatlan elégtétellel.

A pincér azonban a levest a tányérba önt
ve - talán, mert túl messziről próbálgatta az 
előkelő mozdulatot, talán, éppen ellenkező
leg, tanulatlanságát vágyva fitogtatni - jócs
kán lepecsételte E. nadrágját. E. haragosan
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fel-, majd ijedten lenézett, s azonnal annyira 
kétségbeesett, mint a legelárvultabb aggle
gény. A megszeppent pincér vizes törlővel 
tért vissza. E. ingerülten kivette a kezéből, s 
gondosan dörzsölni kezdte a gonosz foltot 
egészen addig, amíg az egész vendéglő im
már egyedül őt figyelte.

Az ebédet édességgel fejezte be, majd be
vágta magát egy taxiba. A kastélyhoz, mor
molta, és tapintatosan félrenézett.

A kastély komoran állt őrt az ősi park 
bejáratánál.

E. először járt egyet a Bánság történelmé
ről tereferélő fák között. A szobájában vi
szon t gyorsan  k icsom agolt, s rög tön  
előkészítette a másik öltönyét. Aztán végig- 
heveredett az ágyon, és olvasni kezdett.

'Mindazonáltal, ha valaki népi patriotiz
musról akar beszélni a Dózsa-felkelés vagy 
egyéb korai parasztmegmozdulások kap
csán valami tág és elmosódó analogikus ér
telemben - miért ne tehetné? Feltéve, hogy 
nem csinál belőle történeti alapkategóriát és 
történelemelméleti vezérelvet. Végtére is ret
rospektív kategóriákkal több vagy kevesebb 
mértékben m indig kénytelenek vagyunk 
operálni. [...]

Egy flexibilisebb történeti kategóriarend
szerben a népi patriotizmus kialakulásának 
történeti kifejtése és helyére tétele csak azt 
jelenti, hogy a jobbágyság helyét reálisabban 
jelöljük ki a nemzeti történelemben, ami a 
nemzeti tudatot nem veszélyezteti, a törté
neti gondolkodásnak (s a gondolkodás törté
netiségének) pedig csak használ. [...]

Adyt, Kodályt vagy magát Illyést másfé
le, más minőségű kötelék fűzte, illetve fűzi a 
magyarsághoz, mint a prédikátorokat, Ba
lassit vagy Zrínyit [ami talán megint csak 
nem egészen ugyanaz], még ha ebben a más
ban a hasonlóság is benne rejlik. Ami Illyést 
illeti, egyébként maga idézte fel Mikes Kele
men leírása nyomán azt a nevezetes jelenetet, 
ahogy Rákóczi és a bujdosásban társai 
ugyanannak a hajónak a mélyében láncra 
vert magyar gályarabok énekét meghallva 
egy pillanatra felfigyelnek, majd ugyancsak 
pillanatokon belül napirendre térnek a dolog 
felett."

Macskássy József: Gesztenyevirág

Népi patriotizmus. Ezzel bármikor bele
lapozhat a történelem az egyéni élettörténet 
könyvébe. Elképzelhető-e a strukturális érte
lemben vett formlose Form? Katolikusok és 
protestánsok. Nagyurak és kisurak, nagy
magyarok és kismagyarok - a magyarságon 
mint egyetemességen kívül. A magyarságon 
mint a felismerés, a megismerés, az önisme
ret modem erkölcsiségén kívül. Kívül a kö
zös szenvedés tudatának, a szolidaritásnak 
emberileg egyedül elfogadható gazdagsá
gán. Kívül az egyetlen nyelven, ami két azo
nos kultúrájú egyedet igazából összeköthet. 
Kívül a köteléken - in médiás rés arbitraribus.

A klasszikus vüág rabszolgaalapja - mi
közben a kézi m unkát gyökeresebben elvá
lasztotta a szellemi munkától, mint ahogy 
azt a középkori civilizáció valaha is tette -, 
Itália városállamainak affairé patríciusától 
különböző (hatalmas szabadidő-mennyiség
gel bíró) földbirtokos arisztokráciát terem
tett. A szavak és a számok, az ideologikus 
elkábulások és a filozofikus felocsúdások 
ezért aztán sokkal otthonosabbak voltak az 
antik racionalizmus univerzumában. Az "új
jászületés" idején az irodalmi és tudományos 
humanizmus egy szűk és törékeny intellek
tuális elitre korlátozódott. Jellemző, hogy 
Galileinek magányban és hallgatás közepet
te kellett meghalnia, míg Bemini feldíszítette 
azt a várost, amely kizárta őt.

Lavinia tanulmánya. Lavinia jegyzetei:
Lavinia 11. jegyzete: "A század közepén 

Angliában már kiformálódott valamiféle 
egységes piac. Az alacsony adószínvonal, 
amely hozzájárult az agrárbékéhez, megaka
dályozta azt is, hogy nagyobb létszámú bü
ro k rác ia  a laku ljon  ki." A 13. ped ig : 
"Cromwell's England of the 1650s could, ho
wever, play a Great Power role more succes- 
fu lly  than  any p rev ious governm ent." 
Ugyanitt: "The crucial lesson in statecraft 
emerges - with sugar refining, melting, dis
tilling, brewing, tobacco cutting, silk thro
wing, pottery, glass, paper making, printing 
and armament manufacture... "Ebből elég, 
mégha Wallerstein Modem World System]e 
nyomán folyik is a szeretett hölgy tollából.

E. oda-vissza lapozott a tanulmányban - 
az asszonyt kereste. Az asszonyt, aki Antonia 
Frazer Cromwell-könyvével vitázva védte a 
női egyenjogúság, a feminitásba rejtőző "pro
testáns individualitás" termékenynek tűnő 
hipotézisét.

Lehunyta a szemét. A térre gondolt, ame
lyen a parasztvezért a legbarbárabb módon 
Idvégezték, a térre, amelyet jól lehetett látni 
a hajdani várfalakról. Egy ország, ami lynek 
politikai elitje már csak a gyilkosság szertar
tásában talál magára, az ítélkezésben és az 
ítéletvégrehajtásban. S míg az előbbinek még 
nincs törvényes kerete, az utóbbinak már 
csak kiürült logikája van.

A parasztvezér. A végzetes csata hajnalán 
felébred. Egy ismeretlen lány áll az ágyánál. 
Haja hosszan kígyózik a semmibe - Bach-ko- 
rál, impertinens intertextualitás.

Müyen volt a Tizenhatéves Lavinia?
Anyurga lány ott kocogott az apja mellett 

a parkban, ahová E. járt évfolyamtársaival. 
Lavinia haja lófarokba kötve, maga kopott 
melegítőben, m indig rövidnadrágban. Iz
mos lábszára. Mellének mindjobban kirajzo
lódó  m o zd u la ta i, ahogy  fe ltű n ik  a 
kanyarban.

Hangtalan képek. A múlt tavaszi csendje.
» » » »



HELIKON

» » » »
Alkonyodott. E. átöltözött, lement futni a 

parkba.
Amikor visszatért a szobába, döbbenten 

tapasztalta, hogy a szorongása még mindig 
nem enyhült. Nem enyhült zuhanyozás köz
ben sem. Vonakodva bár, de bevette a nyug
tátokat.

A folyosón ketten beszélgettek.
E. a német szóra figyelt fel. Ugyanezeket 

a szavakat hallotta akkor is, amikor egy órája 
a filagória mellett futott el.

Ingerülten visszament a szobába. Egy 
ideig járkált fel s alá, aztán megállt a tükör 
előtt.

Megint úgy érezte, elfogja, átkarolja, be
tölti Az.

Megtelt minden pordkája, mégis köny- 
nyűnek, szabadnak érezte magát. Szédült, 
ledőlt az ágyra. Feküdt, s közben mintha ült 
volna. Mintha ült volna a filagóriában, mint
ha ült volna egy székhez kötözve. Ein gebil
dete Mensch... igen, ezt mondta valaki. Meg 
volt kötözve, meg volt bénítva, a fejét sem 
tudta megmozdítani. Ott, ahol az ég találko
zik a fákkal, valamivel a látóhatár felé emel
kedve, mint valami láthatatlan talapzaton, 
ott állt a Fehér Istennő.

E. nagy nehezen feltápászkodott, össze
szedte magát, elvánszorgott az ablakig. Kint 
már mindent elborított a sötétség, a szoba 
világosan visszatükröződött az ablaküve
gen. Minek az enantiomorfiája? Egy asszony 
átható tekintetének?

Egy őszülő, fekete ruhás asszony fogadja 
az ír hadiözvegyek küldöttségét.

A történelem mint személyes téma. A 
gyűlésteremben az első sorba ült, mint aki 
tudja, hogy a szellem mire kötelez. A mappá
jában az írópapír alatt ott volt a szürke borí
tójú könyv - egy tanulmánygyűjtemény, s 
benne Lavinia ifjúkori remeke, a Lady Crom
well.

E. megigazította a nyakkendőjét, az elnök 
pedig beszélni kezdett. A csinosnak, muta
tósnak szánt módszertani előadás jó félórát 
tartott, A vége felé E. megcserélte a lábát, s az 
elnök rögtön hozzáfordult:

- Van valami észrevétele?
E. ösztönösen felállt - hasonló összejöve

teleken mindig állva beszélt - s már szinte 
hallotta is a saját mondatait (Szűcs Jenőre 
utaló apropókkal megtűzdelve), a mondato
kat, amelyek fáradtan felvonulnak a beszélő 
helyett, és kiállnak, ha kell, végső tusára. 
Ösztönösen felállt, utána azonban nem kis 
meglepetéssel hallotta meg a saját - igaz, kis
sé reszkető - hangját:

- Nincs semmüyen észrevételem, elnök 
elvtárs!

- Akkor üljön le, kérem - mondta az elnök 
mosolyogva, mert E. állva maradt.

Mi volt ez? Miért viselkedett úgy, mint 
egy betanított kisiskolás, mint egy a leckét jól 
megtanult kismagyar? Miért ült le sápadtan 
és mégis könnyedén, már-már boldogan? 
Miért ült úgy, mint aki jól végezte dolgát, 
mint aki elmondott mindent, ami a szívét 
nyomja? Nem volt módja sokat töprengeni. 
A teste ugyanis mintha fokozatosan elvált 
volna m agyarázatot keresgélő tudatától, 
mintha külön útra lépett volna. A teste, a 
lélek legmélyével együttműködve, lassan a 
gyűlésterem kevésbé megvüágított sarka 
felé fordult.

Az asszony előre hajolva figyelt, az arcát 
nem láthatta tisztán.

Angyali merénylet
Ez első és életében egyetlen megjelent 

kötetének címe. Ez az óriás a világ legsze
lídebb embere volt, aki sem az élettel, sem 
a halállal, sem a becsvággyal, sem a poézis 
anyagával nem birkózott - élt mint gonosz 
és pedáns liliputunkban az efféle gullive- 
rek... Drága barátom: halott Készéi István, 
ki Párizsban lett magyar költővé és föl
dönfutóként, mint dróton a vízcsepp, sí
nen a bányacsille, úgy futott le gyorsan, 
fiatalon a nemlét felé s nem nyugszik sem 
hazai, sem idegen tudat-panteonban, aki
nek angyali szelídsége a mindennapok
ban és költészetében egyaránt a szó szoros 
értelmében az alázat s az öntudat szent 
keveredésétől volt maga a gyöngyházfé
nyű lírikum, mintha csak erről a télről írta 
volna egyik-másik vízióját. Székesfehér
váron született 1935-ben, a levert forrada
lmat követően, 57-ben került Párizsba, 
ahol tíz esztendeje, 1984. január 26-án halt 
meg. (Lászlóffy Aladár.)

KÉSZÉI ISTVÁN
Ruhámba varrva
A szürke föld, a szürke ég, 
a szürke sors, a messzeség 
szálaiból ki szőtte rám 
egyetemes egyenruhám?
Lehetne tiéd, bárkié, 
lehetne már mindenkié.
Jellege, hogy jellegtelen, 
mert színtelen, úgy végtelen.
Szürkén is őrzi rangomat: 
kicsinységem, nagyságomat, 
így hordta századokon át 
a sorsunkhoz méltó ruhát 
minden vállaló őseim 
hősi türelme. Az idő 
mélyéről előszürkülő, 
felködlő rejtelmes menet 
hordja ingét, a végzetet.

Ruhámba varrva hordozom 
mindnyájunk sorsát, köntösét.

Aláírás
írásjegyeim, kézjegyem a papíron, lábam 

forró jegyei a földön. Lábjegyeim nem unalmas 
lábjegyzetek! Csak azért rovom Európa agyte- 
kervénynél is tekervényesebb, rejtelmes utcáit, 
hogy lépteim rovásírással rótt aláírása is bizo
nyítsa, hogy porból lett, porrá omló lényem 
mindent aláír, ami a föld porába íródott. Min
dent, ami valaha is a mélyben és a felszínen 
megtörténhetett.

Pilinszky Jánosnak
Egyetlen égő gyufaszál tüzében 

hamuvá hull a pusztuló papír, 
a kárhozattal bélelt néma éjben 
betűk lángban enyésző lelke sír.

Csak a vérrel írt vers nem veszendő, 
csak a velőmbe hasító szavak 
élnek tovább: a többi a jövendő 
mélyén elhal: árnyékuk sem marad.
Ha majd az évmilliók hamujában

hever mozdulatlan, némán a hátam,, 
velőmbe ivódott, csontomba vésett 

versedet
gerincemről olvassa majd az Isten: 
minden szavad megőrzi hátgerincem 
papírnál is hűbben a pusztulás felett.

Győzelem
Mindent elárasztott a győztes áradat. Em

bervértől bemocskolt varangyok vartyogták 
mindenütt: - Győztünk! győztünk! - A dögle- 
tes lehü levegőben győzelmi hadijelentések de- 
venérszárnyai csapkodtak. A denevér
homályban csak az egymás ellen szegülő, egy
más ellen rontó csontok, csigolyák, gerincek 
ragyogtak.

Már te is süllyedni kezdtél a sárban. Ful
dokoltál. Lélegzeted fogy tán már csak a levegő 
győzelméért verekedett a tüdőd.

Tündöklő intelem
Ne menetelj a menetelőkkel! Ne állj be 

semmiféle csoportba! Csak tulajdon vércso
portodhoz tartozzál! Tündöklő vércseppjeid 
közt menetelj, lázasan dobogó hálántékereid 
dobpergésében, szíved vezényszavára, a Föld 
kihunytéig, a csillagok ellobbanásáig, a vilá
gok végezetéig...

Völgy
Mondhatjátok, hogy nem vagyok.
Vagyok, csak létem láthatatlan: 
méllyé vájódtam, mint a völgy, 
behorpadtam, akár a katlan.

De így Ikttem leggazdagabb, 
elemektől, víztől kivájva, 
a mindenség vonulatába: 
így illik be az ősi tájba.

Fölém meredek homlokok, 
zordon, szilaj sorsok merednek: 
ormukon zúgnak titkai 
egy félelmetes rengetegnek.

Hold
Ámyékvilágban ámyról-ámyra buktam, 
erszényemben is csak a pénz árnyéka volt, 
de bensőmben gyémántpénzt záporozva 
elbűvölő, bolond fénnyel sütött a hold.
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Kézdivásárhely
az ősi székely vásárváros 
ma a modem konfekció 
fellegvára.

A KEZDIVASARHELYI 
SECUIANA R.T.

készletből kínál 
NAGYBANI ELADÁSRA 

FÉRFI- ÉS FIÚNADRÁGOKAT

- klasszikus és m odem  vonalak
- változatos árukínálat
- garantált minőség

Érdeklődni lehet 
a cég eladási osztályán.

Címünk; Tírgu Secuiesc 
Str. Pacii nr38 
Telefon: 92/36-34-40

Márciusi évfordulók
1 -100 éve halt meg Ács Károly magyar műfordító 

120 éve halt meg Michal Godra szlovák író
2 - 70 éve született Renosz Aposztolidisz görög író
3 - 225 éve halt meg Bőd Péter magyar irodalomtörténész

50 éve halt meg Dózsa Endre romániai magyar író 
4-150 éve született Joszip Jurdc szlovén író 

90 éve született Iliász Venezisz görög író
5 - 350 éve halt meg Ferrante Pallavidni olasz író
6 - 375 éve született Savinien de Cyrano de Bergerac

francia költő
7 - 70 éve született Abe Kobo japán író

60 éve halt meg Emst Enno észt költő
25 éve halt meg Simon Magda romániai magyar írónő
320 éve halt meg Charles Soréi francia író

8 - 75 éve halt meg Kasimir Leino finn költő
9 - 550 éve halt meg Leonardo Bruni olasz humanista 

120 éve született Lövik Károly magyar író
180 éve született Tarasz Grigorjevics Sevcsenko 
ukrán költő

1 0 -3 0  éve halt meg Dallos Sándor magyar író 
175 éve halt meg Friedrich Heinrich Jacobi 
német filozófus
225 éve halt meg Páldi Károly István 

kolozsvári nyomdász
11 - 450 éve született Torquato Tasso olasz költő 
1 2 -6 0  éve született Moldova György magyar író
13 -150 éve született Bálint Gábor magyar tudós 

110 éve született Hugh Walpole angol író
14 - 225 éve született Kármán József magyar író

140 éve született Alexandru Macedonski román költő 
50 éve halt meg Nagy Dániel romániai magyar író

1 5 -  75 éve született Jurij Andrijovics Hojda ukrán költő 
180 éve halt meg Tomás Jedlicka cseh író

16- 10 éve halt meg Gyurcsó István 
szlovákiai magyar költő

17 - 340 éve halt meg Juris Mancelis lett író
18 - 360 éve született Marie-Madeleine de la Fayette

francia írónő
180 éve született Szigligeti Ede magyar drámaíró 
120 éve született Jéröme Tharaud francia író 

19-110 éve halt meg Elias Lönnrot finn költő 
140 éve halt meg Nagy Ignác magyar író 
175 éve született Alecu Russo román író

20 - 360 éve született Balthasar Bekker holland író 
100 éve halt meg Kossuth Lajos magyar államférfi 
140 éve született Pecz Vilmos magyar tudós

21 - 225 éve született Dayka Gábor magyar költő
22 - 25 éve halt meg Gerhard Fritsch osztrák író
23 -175 éve halt meg August Friedrich Kotzebue

német drámaíró
80 éve született George Sbarcea román író
25 éve halt meg Tudor Teodorescu-Brani^te román író

24 -150 éve született Arany László magyar költő
75 éve született Lawrence Ferlinghetti amerikai költő 
150 éve született Camille Lemmonier belga költő

25 - 290 éve született Faludi Ferenc magyar író 
40 éve halt meg Emil Isac román költő
80 éve halt meg Frédéric Mistral provence-i költő

26 - 230 éve halt meg Paolo Rolli olasz költő
80 éve született Tennessee Williams amerikai drámaíró 

27- 60 éve született Csurka István magyar író
28 - 320 éve született William Byrd amerikai író 

200 éve halt meg Antoine-Nicolas de Condorcet 
francia filozófus
50 éve halt meg Stephan Leacock kanadai író 
40 éve halt meg Frands Brett Young angol író

29 - 70 éve született Ottiero Ottieri olasz író 
3 0 - 9  éve született Gereblyés László magyar költő

150 éve született Paul Verlaine francia költő 
31 - 80 éve halt meg Christian Morgenstern német költő
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‘K ódéit—

A történelem a XVIII. századot a felvilágosodás korának 
tartja. Ez a fogalom meglehetősen ellentétes erőket takar. Az 
új kort előkészítő erők sokirányúak, egymással is ellentétesek, 
de egyben öntudatlanul is megegyeznek és egyirányúak. A 
kor a nagy változások és bátor kezdeményezők kora. Erdély 
nemcsak a saját bajai, változásai válságában kénytelen vergőd
ni, hanem eme európai váltás részese is. Nem marad távol a 
kor eszméitől, bár a távoli viharoknak csak rezdülései ha 
eljutnak idáig.

B őd Péter - írja Mikó Imre - szegénynek született, de 
lelkében nagyratörő hajlamok gazdag csíráit bírta. Míg Mikes 
hazájától távol írja leveleit, melyeknek csak az utókor elisme
rése jut osztályrészül, Bőd Péter itthon, a hazai röghöz tapadva 
próbálja elvégezni egyedül nemzedékek el nem végzett mun
káját. És mindezt egy Isten háta mögötti kis faluban, Magya
rigenben. Ahol ma, halála után 225 évvel már csak éppen 
pislákol egy elmúló kicsi eklézsia élete.

Főműve, a Magyar Athénas (1766) belekerült az egyetemes 
m ag y ar m ű v e lő d és  k ö z tu d a tá b a , m ert az iroda
lomtörténetírás terén ez az első magyar mű - a nemzeti önis
meret egyik első állomása. A szerző maga írja bevezetésül: 
"Szándékoztam ezen írásom által a mi előttünk Hazájoknak 
hasznokra s ékesítésekre és Isten Dicsősége terjesztésére élt jó 
Embereknek a feledékenység által eltemetett Emlékezetüket 
amennyire lehetett megújítani"... A Magyar Athénást Bőd Pé
ter "A hazádat és Magyar Nemzetedet igazán szerető kegyes 
olvasónak" ajánlja.

Bőd szerepe még csak olyan, mint a hajnalcsillagé, mely 
maga fényes, de az éjt nem teszi azzá, s csak előjele a bekövet
kező világosságnak. Erdélyben korának úgyszólván egyedüli 
szélesebb látókörű és sokoldalú írója. (Kelemen Lajos)

Részletek önéletírásából: "... amiért aztán a legnagyobb 
gabonaínség állott be. Ezért történt, hogy a székelyek legna
gyobb része Erdély más vidékeire és Havasalföldre, meg 
Moldva szomszédos tartományaiba szóródott szét. Akik pe
dig a helyükön maradtak, különféle módon küzködtek az 
éhséggel. Megkísérelték ételek készítését az éhség csillapítá
sára alkalmatlan anyagokból. A körisfának összezúzott kérgét 
keverték a liszthez; kevéssel megfelelőbb volt az a kenyér, a- 
mely a mogyorófa sarjaiból készült úgy, hogy két rész sarjat 
egy rész gabonához kevertek. Összezúzott és egybegyúrt szal
mát is tettek a füstölőbe, de elkészíteni nem lehetett, mert a tűz 
elhamvasztotta..." De a túlélés szakácskönyvéhez a lelki recep
teket is mellékeli: "A legnagyobb hévvel viseltettem a tudo
mányok iránt, de hiányzott a tanulásra való alkalom. Végre 
amiért olyannyira vágyakoztam, az 1724-dik esztendőben, ősz 
táján a nagypnyedi kollegyomba mentem..."

"Mivel penig ez a becsületes, kegyes és tiszteletre méltó 
férfiú, Bőd Péter úr is azok sorából való, akik jeles erényeik 
miatt bárkiknek méltán ajáltatnak és az egyházak vezetésére 
hasznosan léptettetnek elő (...) ennek megerősítésére mi ma
gunk az egyháznak ezt a tekintélyt élvező nyilvános bizo
nyítványát közönségünk szokásos pecsétjétjével ellátva 
kiadandónak határoztuk... Kelt Nagybaczonban összegyűlt 
közzsinatunkból, az 1844 év június 14. napján".

Bőd Péter született 1712-ben, felsőcsemátoni kisnemes 
családból. 1739-ben a nagyenyedi skóla ösztöndíjával és jótevő 
adakozásból a leydeni egyetemre iratkozott be; négy évi tanu
lás után hazatérve, Árva Bethlen Kata olthévízi birtokára ment 
udvari papnak, onnan Magyarigenbe református lelkésznek 
1749-ben; 1767-ben az erdélyi ref. egyházkerület főjegyzőjévé 
választották. 1769. III. 12-én halt meg.

—  Indeit

PARAMUZIKOLÓGIA 3. 
Sugallatok nyomában
A Biblia, lényegében, az em

ber állandó párbeszéde Istennel. 
Felülről jövő sugallatok energia- 
özöne védi, vezeti az embert földi 
életében. Az Ádám hol vagy-tói a 
Jelenések könyvéig, csodálatos tör
ténetek szólnak egy felsőbb vi
lággal való kapcsolatunkról.

A művész aligha létezhetne a 
felsőbb erők segítsége nélkül. 
Bárminek is nevezzük ezt a saját
ságos párbeszédet - mondjuk: ih
letnek nélküle aligha jöhetne 
létre a műalkotás. Az alkotó na
gyon is tudja, hogy ki kell várnia 
a pillanatot, amikor a sugallat 
megszületik és átlényegül sza
vakká, színekké, hangokká. És ez 
a folyamat egy hosszú m ű eseté
ben sokszor kell hogy megismét
lődjék, sok lelkesült és kétsé
gekkel teli órának, napnak, sőt 
hónapnak, évnek kell eltelnie ah
hoz, hogy a MŰ végre "anyagi" 
formát öltsön magára.

Van művész, aki szívesen be
szél a sugallatos pillanatokról, de 
a legtöbbje magába zárja ezek él
ményét. Évszázadokon keresztül 
a művész afféle mesterembernek 
számított, nem volt illő ihletről, 
sugallatról beszélnie. Becsülettel, 
tudással igyekezett elvégezni a 
rábízott alkotói feladatot. Tudta 
vagy nem tudta, hogy mit alko
tott? Ez az ő titka maradt... - és a 
felsőbbrendű erőké.

A modem kor művésze - és 
ezt a zenében általában Beetho
ventől származtatjuk - már nyíl
tan m egm utatja kapcsolatát a 
m űvészetét irány ító  erőkkel. 
V ázlatokat hagy m aga u tán , 
mintegy megmutatva a mű kiala
kulásának teljes anatómiáját. De, 
Debussy például, halála előtt elé
geti összes vázlatait, befejezetlen 
kompozícióit, úgy ahogyan ezt 
Bakfark Bálint is tette néhány 
száz évvel azelőtt. Beethoven 
vázlatait viszont sokat elemezték 
és belőlük sokat is megtudtak az 
alkotás lélektanáról. Bartók kon- 
ceptusai is a kutatók rendelkezé

sére állnak. Az olyan m odem  mű 
vészek, mint Stockhausen, kime
rítő részletességgel értekeznek 
zenéjük keletkezésének minden 
apró részletéről. De a sugallatos 
pillanatokat még ő is elrejti a pro
fán érdeklődők elől.

Szemérmességről lenne szó?
Bartók esetében , pé ldáu l, 

könnyen hihetnénk a művész 
magábazárkózottságának legen
dáját, ha nem árulkodnának mű
vei a sugallatos pillanatokról. És 
művei közül is kiemelkedik a so
kat idézett, elemzett, értelmezett 
Cantata profana. Sokan és nagy
szerű gondolati megközelítéssel 
próbáltak behatolni e nagy mű 
rejtelmeibe. Már mindjárt a szö
vegelem zésnél kiderült, hogy 
Bartók az eredeti kolindaszöveg- 
hez viszonyítva lényeges változ
tatásokat eszközölt. Bevezette a 
"híd'Vjelképet, a "csodaszarvas
nyom" és a "testéből sarjadzott /  
Szépszál kilenc fia.", kozmikus 
metaforává növő mitikus motí
vum át. A Lendvai-féle zenei 
elem zés szenzációs hangzás
összefüggésekre hívta fel a figyel
met. Most egy különös új könyv - 
Pap Gábor: Csak tiszta forrásból - 
Adalékok Bartók Cantata profanájá
nak értelmezéséhez - kapcsolatba 
hozza az asztrológiával. Néhány 
dm  fogalmat adhat a könyv vilá
gáról: "A »híd«-problematika és a 

< napfordulós tengely, a kolindálás 
kapcsolata a »misztikus« Zodiá- 
kussal, "A »hídnál csodaszarvas
nyom « rejtvénye, »Teremtés- 
történet«, a kilencesség kapcsola
ta a Hold-csomópont ciklussal és 
a »Jánossággal«, a »hűvös for
rás«, illetve »híres patak« képjele 
és a Vízöntő-problematika". Vagy 
néhány további érdekes problé
ma: "A »halál-tengely« és az 
»anyai otthon« szerepe". "Az elbi- 
tangolt (»szarvuk nőtt«) fiakra le
csapó vadász-atya alakváltozatai 
az égbolton és a mitikus törté
netben. A tisztán zenére vonat
koztatott II. részből is érdemes 
idézni: "A Cantata profana zené
je: MUSICA MUNDANA, a zene
m ű »állatövi« jelentésrétegének 
kibontása - Lendvai Ernő Canta- 
ta-elemzése alapján." Befejezésül 
idézzük Pap Gábor megállapítá
sát: "Szokjunk hozzá inkább már 
most a gondolathoz..., hogy Bar
tók sugallatos egyéniség, aki té
vedhetetlen biztonsággal tájé
kozódik a kozmikus összefüggé
sek legbonyolultabb szövedékei 
között is, bár radonális magyará
zatot valószínűleg hiába vártunk 
volna tőle valamennyi ilyen jelle
gű »húzására«."

TERÉNYI EDE
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HOL-
A z 1993-as Soros-díjazottak. Január 28- 

án a budapesti Merlin Színházban átadták 
a Soros Alapítvány 1993-as díjait. A díjazot
tak munkásságát Mészöly Miklós és Benda 
Kálmán méltatta, majd dr. Dombach Ala
jos, az alapítvány alelnöke nyújtotta át a 
díjakat. Életműdíjban részesültek: Faludy 
György, Gion Nándor, Ilia Mihály, Lator 
László, Tandori Dezső és Vekerdi László. 
Irodalmi díjban részesültek: Ady Endre-díj 
(a határon túli magyar írók számára): Vé
gei László (Újvidék); Kosztolányi Dezsó-díj: 
Radnóti Sándor; Krúdy Gyula-díj: Kardos. 
G. György; Weöres Sándor-díj: Kukorelly 
Endre; Madách lmre-díj: Spiró György. A

történészdíjak közül a Ránki György-díjat 
Katus László, a Szúcs jenó-díjat Szakály Fe
renc kapta. A történészdíjakat odaítélő ku
ratórium úgy döntött, hogy posztumusz 
díjban részesíti az 1993-ban elhunyt Juhász 
Gyulát. Az alapítvány szépirodalmi kura
tóriuma egyéves irodalmi ösztöndíjban ré
szesítette a következőket: Angyalossy 
Gergely, Bállá Zsófia, Beney Zsuzsa, Bor
bély Szilárd, Farkas Zsolt, Háy János, Gu
lyás Gábor, Kemény István, N ém eth 
Gábor, Podmaniczky Szilárd, Sándor Iván, 
Szirák Péter és Tar Sándor.

A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 
január 29-én osztotta ki első ízben a Kős 
Károly Emlékérmet, mellyel Zakariás Attilát, 
a Debreczeni László Emlékérmet, mellyel Mu
rádra B. Katalint, és a Veress Ferenc Emlékér
met, mellyel Kántor Lászlót tüntették ki.

A Kortárs januári száma Szabó Gyula 
"Ne epeszd népedért magad, szép Csala" című 
írásának részletét hozza "egy önásatási ké
zikönyvből", melyet a Kortárs Könyvkiadó 
készül közreadni.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház feb

ruári műsortervében szerepel: Rendőrség; 
Leander és Lenszirom; A félreértés; Erdélyi kas
tély; Pisti a vérzivatarban; Doktor úr; A  kopasz 
énekesnő; Leonce és Léna.

A  budai Remetei Kéziratok 6. számában 
olvasható egyebek mellett K. Jakab Antal 
Szemközt a halállal című esszéje, valamint 
Oláh János Tíz kérdés K. Jakab Antalhoz című 
interjúja.

A z Alföld idei februári száma Kovács 
András Ferenc-Tompa Gábor Két balkezes 
dm  alatt közölt verseit, valamint Kereské- 
nyi Sándor Értékváltás a kisebbségi kritikában 
című írását hozza.

A  Hét január 28-i számának tartalmá
ból: Fodor Sándor Nomen est omen; Tamás 
Tímea Karácsony előtti történések; Bogdán 
László Eldorádó; Lászlóffy Csaba Magyar 
esendőség elégiája; Képzelt találkozás Kabdebó 
Tamással; Paul Drumaru Nő; Lászlóffy Ala
dár Erasmus ernyője; Egyed Péter Az erőszak 
mint értelem; Fábián Ernő A rejtélyes orosz 
kérdés.wmm :m t

Gondolatok 
a könyvről - 3.

Nicolas Boileau Despréaux aforizmáját 
idézzük a vízszintes 1. és függőleges 22. 
számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az aforizma kezdete 
(zárt betűk: 0,S,M,M,Á). 14. Tartozik 
neki. 15. Szélhárfa. 16. Angol filmrende
ző (Peter). 17. Házassági szándékát be
jelentő férfi. 18. Létezik. 19. Állati 
eredetű élelem. 21. Színültig. 22. Az, az 
ott levő. 23. Kopasz. 24. Híres Vénusz- 
szobor jelzője. 26. ...Dagover: színész
nő. 27. Tegnap után. 29. Ajánlani. 32. 
Hang nélkül tói! 33. Comeille-dráma. 
35. Képességvizsgálat. 36. Gallium és 
kálium vegyjele. 38. Lekicsinylő véle
ményt mond valakiről vagy valamiről. 
41. Szent rövidítése. 42. A közepe felé 
mélyülve görbülő. 44. Török férfinév. 
45. Valakinek egész lényét átható reme
gés. 48. Részben csaló! 49. Bulyovszky 
Lilla ezen a ám en fordította le 1850-benv
J.F.A. Bayard La Niaise de Saint-Flour 
dm ű  vígjátékát. 50. Fűszerez. 51. Vala
minek a hatására egész tömegében apró 
kilengéseket végez. 52. Elege volt belő
led. 53. Cigarettával lyukat csinál a ru
háján. 55. Kihalt germ án törzs. 56. 
Durvább szitákkal ellátott tisztító vagy 
osztályozó eszköz. 58. Rag, a -ről társa. 
59. Nagyon szelíd. 61. Lóbetegség. 62. 
Üres bók! 64. Létrejött művek. 67. Súgó 
egynemű hangzói. 68. A legmélyebb

női énekhang. 70. A sajtoló. 71. A leg
fontosabb fém. 72. Költői szív. 73. 
Vissza: a teanövény alkaloidja. 75. Fo
lyó Németországban. 76. Lápos helyen 
terem. 77. Folyadékot szilárd szennye
ződéstől megtisztít. 78. Távolmúltbeli 
emberi közösség. 80. Ellenszegülés nél
kül elvisel. 81. Új idők...: a kor követe
lése.

FÜGGŐLEGES: 1. Hím állat. 2. Ví- 
zenyő. 3. Vezényszó a huszároknál. 4. 
Hengeres test. 5. Csak a közepén! 6. 
Levágja a gabonát. 7. Maga után húz. 8. 
Rangjelző. 9. Párducmacska. 10. ...ovo: 
eleve. 11. Körút. 12. Karácsony, frandá- 
ul. 13. A földtörténeti harmadkor réte
géből szárm azó  k o v ad arab . 18. 
Tejtermék. 19. Protestáns lelkész. 20. Ki
fogástalanul. 22. Az aforizma befejezése 
(zárt betűk: U,G,M,S,S). 24. A színész 
színpadra való előkészítése. 25. Elmoz
dítható vagyontárgyak. 28. Nélkülöz
h e te tle n  fo lyadék . 30. V alakinek 
pénzzel vagy más juttatással hivatalos 
hatáskörében részrehajlásra való rábí
rása. 31, Vissza: egészen friss. 33. El
hunyt m agyar szobrász és plakett
művész (János). 34. Mezzoszoprán sze
rep Mozart Cosí fan tutte dm ű operájá
ban. 37. Nagy magyar államférfi (Lajos, 
1802-1894). 39. Nobel-díjas amerikai 
születésű angol költő. 40. Van rá mód. 
42. Izrael állam hivatalos nyelve. 43. 
Helyezné. 46. Nyakmelegítő. 47. "Ez" a 
föld az alumíniumgyártás alapanyaga.
54. Indiai szövetségi terület. 57. Szintén 
nem. 59. Fekete égéstermékkel bepisz

kít. 60. Magyar eredetű, kiváló téli almafajta. 63. Nyo
módúc. 65. Képlet páratlan betűi. 66. Egyszerű méh szál
lás. 67. Nagyanyó. 69. Éppen csak él. 72. Aszorzás szava. 
74. Fordított szám. 76. Kenyeret készít. 77. Persze, rövi
den. 79. A prótaktínium vegyjele. 80. Nagyobb állóvíz. 
81. Saját kezével.I

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 3. számában közölt, Gondolatok a könyv
ről-2. dm ű rejtvény megfejtése: Bölcs olvasónak nem kell 
mulatság, üres, a mulatságban 6 még hasznot is keres.
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