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Mire ezek  a sorok
megjelennek, az RMDSZ ül. 
kongresszusa már rég nem ve
zető hír, sőt az értékelések, 
elemzések is ’lefutottak" köz
ben a lapok első oldaláról; a 
küldöttek kiheverték az éjsza
kákba nyúló viták fáradalmait; 
a nagyszámú külföldi s honi — 
elsősorban ellenzéki — meghí
vott azóta rég más konferenci
ákra, tanácskozásokra készül; 
az újonnan megválasztott el
nök pedig birkózik az örök és 
mindennapi és mégis történel
mi leckével: hogyan tovább!? 
Az új elnök, Markó Béla, pálya
társunk, jóbarátunk. Nem poli
tológus, nem szociológus, még 
csak nem is történész: költő. 
Egyike a legrangosabb kortárs 
lírikusainknak. Es irodalmi fo
lyóirattestvérünk, a Látó fő- 
szerkesztője. Aki három évvel 
ezelő tt — az akkori kény
szerhelyzetben — "muszály- 
herkules"-ként lett M aros 
m egyei szenátor. Csakhogy 
Markó szívós, konok, törhetet
len ember, aki rendelkezik az 
egyensúlyteremtés adottságá- 

, val; a mi különbejáratú politi
kai csatározásaink gravitációja 
nyilván ezért rendelte a romá
niai magyarság politikai szer
vezetének  élére. A föntebb  
elősorolt kvalitások a fáma, a 
közhiedelem szerint általában 
nem a poéta jellemzői. Szeren
csére, nálunk valahogy minden 
másként van... Néha már-már 
rendhagyó mivoltunk segít tal
pon maradni. Örökifjú liberális 
eszmék helykeresése, rekedtre 
m otivált platformosodás-kí- 
sérletek és agyonámyalt önren
delkezés-apológiák zaklatott 
légkörében Markó számára, bí
zunk benne, a túlflés és a sza
badság nem lesznek egymást 
kizáró létezésevidenciák; no és 
Ó arról sem fog megfeledkezni, 
hogy minden lázas útkeresésen 
és önmeghatározás-kísérleten 
túl végül is a Romániában élő 
magyarság anyanyelvi és mű
veltségbeli meghatározottságú 
együvétartozása és egybenma- 
radása a tét.
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Imi, írni, írni...
Imi, míg éjfélt üt az óra...
A mai írót gyakran vádolják azzal, 

hogy csak ír és nem olvas. Mennyiben és 
kire, kikre nézvést igaz ez, ennek a vizs
gálata most nem érdekes. Sokkal érdeke
sebb, hogy ez a vád a mai olvasóra is 
előbb-utóbb kiterjeszthető: a mai olvasó 
sem olvas, a mai olvasó is csak írni sze
retne. Akkor, amikor a Gutenberg-gala- 
xis, a könyv-világrendszer válságáról 
értekeznek, elhallgatásra kerül az a kö
rülmény, hogy a válság a betű — a 
nyomtatott betű — galaxisának csak 
egyik felére érvényes. A betű "feloldásá
ra". Az olvasásra. Ezzel szemben min
denki írni akar: az írás — hatalom. 
Korunk uralkodó osztálya — az írhat
nám polgárság...

"Korunk irodalma folyóiratiroda
lom."

Ilyen kijelentésekkel gyakran talál
kozni. A megállapítás kibővíthető: ko
runk kultúrája folyóiratkultúra. 
Természetesen a "folyóiraffogalomköre 
is a lehető legtágabban értendő: maga
zin, közlemény, sajtó egyaránt. Korunk 
kultúrája tehát "időszaki-kiadvány-kul- 
túra". Ennek ellenére nem akarok a zsur- 
nalizmus szintjére süllyedt kormegítélés 
álláspontjáról megszólalni, miszerint 
"korunk kultúrája magazin-kultúra"... 
vagy "civilizációnk egyetemes államval
lása a zsurnalizmus".

Ugyanis, noha a dolgok valóban 
ilyennek tűnnek fel a szorongó vizsgáló
dó szemében, a valóság nemcsak ma
sabb, hanem — értékesebb is.

Ezt mindenekelőtt az a sajtó- vagy 
folyóiratkultusz bizonyítja, amely — a 
saját példánkról beszélve — a nyolc
vanas évek végének nagy történelmi for
dulatai nyomán felszínre tört. Mindenki 
azonnal lapot és folyóiratot akart alapí
tani és meglepően sokaknak sikerült is 
ez: kis- és nagyvárosi professzionisták és 
műkedvelők (mármint az újságírásban 
azok), elvetélt állatorvoshallgatók és ex- 
marxista másság-ológusok csakúgy la
pot és folyóiratokat alapítottak, mint 
becsületes, művelt tanárok, magukat 
eleddig össze nem kent költők, írók, 
mérnökök és festőművészek.

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

Ha valóban hozott változást valamilyen téren 
a FORDULAT, ez a sajtó terén következett be. Ma, 
jelenleg (pillanatnyilag?) akkora a sajtószabadság, 
amekkora ebben a regionális övezetben még sohasem 
volt

Gazdag, nyüzsgő, csak a déltengeri korallzáto
nyok partmenti, vízalatti világához hasonlítható 
sajtófauna lobbant fel, s robbanásszerűen terjeszke
dett.

Tengeri csillagok és tengeri uborkák, kecses 
csikóhalak és nyákos polipok egyaránt tenyésztek.

Sajnos, a lelkesedés fényködét megtépázza és 
eloszlatja az a körülmény, hogy e sok folyóirat és 
lap közül nagyon sok rövidesen meg is szűnt, vagy 
tengőléti életformára ítéltetett; és nem is az a nyo
masztó, hogy ezeknek egy része anyagi okok — 
támogatáshiány, pénztelenség — miatt bukott 
meg, hanem az, hogy nem kevesebb része érdekte
lenség — nemcsak az olvasók, hanem az előállítók 
érdektelensége — miatt szűnt meg; illetve, bizo
nyos, alaposabb elemzésre szoruló okok miatt, 
amelyeket leginkább azzal határozhatnánk m eg  
hogy nem feleltek meg a folyóiratkultűra közösségi 
elvárásainak.

Mindenekelőtt annak nem, hogy — mindenki 
írni szeretne. És ha nem is töltheti meg a lapokat a 
saját termékeivel, legalább látni szeretné a lapon, 
hogyha akarna, akár 6 is közölhetne benne ! Akánxüt 
Ez fontos; akármit.

Ilyenformán természetes az, hogy nem vergőd
tek népszerűségre, vagy elvesztették már meglévő 
olvasottságukat azok a lapok, amelyekben kevesen 
és terjedelmes írásokat közöltek. Éz már egyfajta 
exkluzivitás fitogtatásának minősül; mert nem 
mindenki tud ilyen hosszan írni, s ez ellen az újtí
pusú quasi-potenciális-íróolvasó fellázadt. A 
hosszú terjedelmű írásokat közlő folyóiratokról 
azonnal és kategorikusan megszületik az ítélet: 
rossz! És ezeket nem is olvassák. És okostónisko- 
dásnak tűnik a visszakérdezés: miből állapították 
m eg hogy rossz, ha el sem olvasták? Nyüván ab
ból, h ogy— el sem lehet olvasni. Ha ugyanis valaki 
ilyen hosszan ír, vagy beszél, mikor szólalhatna 
meg az olvasó? Ami megnehezíti az olvasó írhat- 
námságát, az szükségszerűen rossz.

Tanulmányozás tárgyává téve, hogy melyek 
azok a vonások, amelyek, ha sikeres formában bon
takoznak ki a lap arcélében, vonzóerőt adnak a 
lapnak— s ez könnyen kimutatható a létért kétség- 
beesetten harcoló szerkesztők műfogásain is —; a 
következő nehány tűnik szembe. (Előbb csak lapi- 
dáris, banális, vulgáris, később majd eszmeített, 
tudományosított szinten is meg lesznek nevezve...)

Malackodások, azaz, "merész elhárítása a tabuk
nak"; pornó és nem pornó közti válaszfal lehordá- 
sa. Az ellenmondásossdg vállalása — azaz nyüt, 
szemrebbenésnélküli elutasítása a gyakorlatban 
annak, ami a programban szerepel.

Közírhatoság — olvasók vélem ényének na
gyobb a hangsúlya, mint az írókénak, mivel az írót 
az olvasótól elválasztó antidemokratikus válaszfal 
ledöntetett; vagyis: Levelezőládánkból, Postabon
tás, Mi így látjuk satöbbi.

Profi interjúalanyok megszólalta tása, visszatérő
en, megrögzötten, mániákusan. És végül: kereszt
rejtvény-bőség.

E vonások előszámlálása korántsem a jelenség 
és a benne résztvevők lebecsüléséből, a látszólagos 
antiintellektualizmus megvetéséből fakad; látni 
fogjuk, éppen ellenkezőleg.

A nemiszerv, vagy a másodlagos nemi jelleg— 
női far, emlők stb. — vagy a szexuális felvilágosítás 
állandó, megkövetelt jelenléte, akár egy politikai 
napilapban vagy egy filozófiai szemlében is, nem 
alantasság, ellenkezőleg, igény kifejeződése És bi- 
zosítéka! Annak az igénynek nevezetesen, hogy 
"felnőtt emberek vagyunk"; úgy beszéljenek ve
lünk, mint felnőttekkel, "nem vagyunk már gyere
kek"; és ahogy az életben a felnőttségét bizonyítani 
akaró személyiség állandóan cigarettára gyújt, je
lezve, hogy ezt neki már szabad, őt nem lehet 
rendreutasítani, ugyanúgy a felnőttséget involváló 
szerkesztő a nemiszerveket tűzi ki jelvény gyanánt 
Az olvasó ezt pedig méltányolja és hajlandó a to
vábbi együ «szerkesztésre.

Az ellenmondásossdg vállalása sem azonosítható

rövid úton a képmutatásra, árulásra, hazudozásra 
való gátlástalan készséggel. Itt is valami mélység
ről van szó, amelynek a megmérésére nem is aján
latos vállalkozni, könnyen odalent marad a 
mérnök, a mélységben. Hogy mennyire általános a 
jelenség, s hogy nemcsak a sajtó sajátja, azt példáz
ni lehet a színházi vüág jelenségeivel.

Elég volt a politizáló színházból, elég volt az 
erőltetett rá- és átvetítésekből, az erőszakolt kor
szerűsítés és mai átértelmezés durva anakroniz
musaiból — mondja színházi szerző, rendező, 
dramaturg, kritikus, és attól kezdve még heveseb
ben politizálnak; m egváltoztatott előjelekkel 
ugyan, de ugyanúgy, át- és rávetítenek, korszerű
sítenek, időszerűsítenek, anakronizálnak, politikai 
pamfletból írnak ezoterikus operát, Platónt skin- 
hednek. Hamletet Májkellnek, popénekesnek  
maszkírozzák át és a másság nevében gyűlölködve 
leleplezik azokat, akik mások, mert — maguk. Po
litikai szinten és eszközökkel, szabályszerűen felje
lentve, leleplezve, elhatárolódva, komba ttálva...

így tehát a lapnak is, miközben elhatárolja ma

gát a politikai nézőpontok kényszerpályáitól, szün
telenül politizálnia kell; s nemcsak befele, hanem 
kifele is... Abaráti szomszédok belügyeiben, béltar
talmaiban is vájkálnia kell, ám a hangsúlyozott 
politika-ellensség jegyében.

A közirhatóságot magyarázni sem kell, csak utá
nozni az elektronikus médiákat: ha szóban-képben 
bárki nyekereghet, ököghet, vakarózhat, miért ta
gadná meg bárki ezt a jogot az íróolvasótól?

Igazán demokratikussá azok a lapok képesek 
válni, amelyek ifjúsági oldalakat szerkesztenek, 
ami különben nem is olyan könnyű feladat, hiszen 
mindössze négy szóval kell építkezniük: srác, csaj, 
és buli meg szex. A buli többnyire így írandó: bulin!!! 
A középiskolás rovatoknak már könnyebb dolguk 
van, mert a tini szót is használhatják.

Közbeszúrom, nem a valódi diáklapokról be
szélek, hanem a felnőttek által szerkesztettekről. A 
diákok újságjai sokkal intellektuálisabbak!

A profi-interjúalanyok megszólaltatása, állan
dó szerepeltetése sem igényel hosszas, mély és szé
les körű elem zést; ez azért történik, mert 
m egnyugtatóig hat, hogy: "Én is tudnék" vagy 
ellenkezőleg: "Én se tudnék ennyi hülyeséget 
összehordani, mint ez a füo-lógus-zófus-lingvó- 
politológus szőrmék vagy klimaxbébi."

A tendencia legszembetűnőbben a keresztrejt- 
uény-áradatban nyilvánul m eg hiszen a keresztrejt
vényfejtő éppen az az olvasó, aki ír\ Méghozzá 
többnyire: nyomtatott nagybetűkkel ír!

Ha egy esetleges olvasó az eddigi okfejtésből, 
avagy a szöveg ironikusnak vélhető hangneméből

arra a következtetésre jutna, hogy a folyóiratkultú
rát a mai egyetemes és általános kultúra negatív - 
jelenségének tartom, súlyosan tévedne. Éppen a 
folyóirat az, amely mindennek ellenére, fenntartja, 
őrzi, ápolja a hagyományos kulturális értékeket; s ‘ 
többek közt a keresztrejtvény által; szemben a vi- 
deoklippel, a mozival, az elitszínházzal, sőt magá
val az irodalommal is. Müyen nagy, milyen gazdag 
például a keresztrejtvényírók szókincse és ismere
teik horizontja! Szigetközi község öt betű, római 
császár, kilenc betű, reneszánsz olasz ötvösmű
vész, hét betű — igen, hogy ma még szókincsünk
höz és fogalomkészletünkhöz tartozik olyasmi, 
mint például, hogy "olasz ötvösművész", és nem
csak "bütykölő digó srácok"-ról tudunk, az hovato
vább már csak a keresztrejtvénynek köszönhető.

Szemben a mai elitköltészettel is megállja a 
sarat, a piszkot, lévén a keresztrejtvény az a műfaj, 
amit talán a legkevésbé járt még át a trágárság és a 
disznólkodás. Mert például nehány dancs szóból 
lehet közölhető verset írni, hogy aszongya: Srác te, 
hé'./Rázd a rumbatökötjMártsd rumba tököd!/Hé, Te 
csaj!/Nahát!/Riszáld ajTéridőjHaláli nagy/Valagót, na
hát! Ezzel lehet kulturális különdíjat nyerni, meg 
lehet pályázni alapítványi ösztöndíjat, de nincs az 
a szerkesztő, aki Id ne rugdosná azt a keresztrejt
vény-alkotót, aki mindössze ennyi és ilyen szóból 
akarná összeállítani a feladványt!

S van, ahol még itt-ott van, ha van, egy olyan 
műfaja a folyóira toknak, amely még őrzi az illemet, 
a hagyományos értékeket, áhítatot; s ez éppen a 
kritika! Hasonlítsuk össze például a színpadon el- v  
hangzó szövegeket a kritikában mégjelenőkkel! 
Nemcsak hogy nem lehet összehasonlítani, de 
nincs is miért; hiszen a kritikusnak, függetlenül a 
maga ízlésszintjétől, kultúrájától, a szerkesztők so
hasem engedték még, hogy azt írja meg, amit lát és 
hall, s pláné ugyanúgy.

Ez nem új jelenség, nem a fordulat hozta. Már 
három évtizeddel ezelőtt is kísérleteztem azzal, 
hogy közvetlenül, az élő szóhasználatra támasz
kodva, elfogulatlanul — és eszköztelenül— leírjam 
azt a látványt, amit a színész az előadásban produ
kált. Ha néha becsúszott és megjelent az eredeti 
szövegem, óriási lett a felháborodás, és súlyos ideo
lógiai, politikai és professzionális minősítéseket 
vont maga után.

Ha például Thália papnője a kultúra csarnoká
ban önkielégítést végez, vagy furulyázási szándék
ra tesz félreérthetetlen célzást, a kulturált kritika 
erről csak azt írhatja, hogy "a művésznő a szexusba 
menekülő egzisztenciális magány paradigmáit 
számlálta elő", vagy "az orális kontaktus metafizi
kájának sokkoló mélyégeit szintagmatizálta, át- 
struktúrálva arcunk reticulis-cervozusságát, 
mélységben megerősítve", és semmiképpen sem 
azt, hogy "jaj, anyud, kapd be a f....m, be nagy 
voltál". (Megnyugtatásul a "f....m" alatt a kritikus v  
nem a színpadon nyütan elhangzó posztmodem  
transzcendentumra, hanem a "f/ütyi/m"-jére gon- _ 
dől csupán!)

Azért érdemes például színházi folyóiratot ol
vasni, mert abból megtanulhatja az ember, hogy a 
színpadon látható-haliható urogenitális témakört 
mint kell metalingvális szublimádókba transzpo
nálni. (Ez különben egyre nehezebb. Mert a közel
múltig a színész háttal a nézőknek a színpadon — 
ó jaj, többnyire csak háttal — vizelt. De ez már csak 
izzadtfiilű, vidéki rendezők színpadán van így. A 
világvárosi színpadon a kisdolgát végző sztár nem 
éri be ennyivel, hanem azt is érzékelteti, hogy köz
ben egy húgykótől is sikerült megszabadulnia, na
gyobb mozgáskultúra és koreográf-lelemény 
esetén: vesekőtől.)

Egyszóval becsülnünk kell a folyóiratkultúrát, 
amíg helyet ad az illedelmes kritikának... és azt 
vallja, hogy a kritkus legyen igenis olyan, mint a 
rangosabb bordélyházak kapusa, aki köteles borot- 
váltan, fehér ingben, kipucolt dpőben, hajlongva 
fogadni a klienseket.

Még ha csak a fügefalevél-szerep jut is a folyó- 
riatkultúrában a kritikának, ezt becsülnünk kell, 
mert a folyóirat az maga a fügefa, mely majdan 
diadalmas termést hozand.

Szeressük hát a folyóiratokat, támogassuk 
őket, ha nem is olvassuk és zendítsünkrá mindnyá
jan:

Fügefa kizöldül, közel vagyon az nyár...
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1. Ha létezik magány, akkor annak anyaga az idő, tehát a 
magány várható definíciójához tudnom kellene valamit az időről, 
minden pillanatban. Kevés esélyem van, hogy igazából feltárjam, 
mi az idő, hiszen az írásnak is megvan a maga ideje, azt kellene 
mindenekelőtt birtokba vennem, ahhoz, hogy ne maradjon rög-

5. zítetlen beszámolóm tárgya, azaz eszkatologikusan csupán 
egy korlátolt felismerés íródjon be az általánosba, és hogy kiegészí
tő bonyodalomként ne jelentkezzen az antidpádó fenyegető res- 
tandája, ami végképp hitelemet rontja; ha viszont teljesen a 
megírás idejére koncentrálok, és úgy kezelem, mintha homokot 
pergetnék ujjaim között, egy nevetséges művelet határaira korláto
zódik

10. minden. Oda jutok tehát, hogy amikor a magányról szólok, 
elsősorban a nyelv hiányáról kell filozofálgatnom, a gyakorlat terén 
pedig célul tűzzem ki annak a nyelvnek a megtalálását és birtokba 
vételét, amely nem forrása a magánynak, hanem mágikus struk 
túraként elemeire bontva szétoszlatja. A magányt mindenki érezte 
már, de nem tud beszélni róla. A magány akadályoztatást jelöl, 
vagyis

15. van valamim, amit nem tudok másokkal megosztani. Egv 
lakatlan szigeten, ahol senki sincs rajtam kívül, igazán magányom 
vagyok, ez a magány metaforája, mert a lakatlan épp azt jelenti 
hogy körülöttem minden az én szavaimat visszhangozza. Meg kel 1 
valakit szólítanom, azonban a megszólítás alapfeltétele, hogy bír 
tokoljam azt a nyelvet, amelyen az illető megérti felhívásomat. 
Nem elegen-

20. dő, ha van közös nyelv, mert a nevét kell kimondanom; meg 
kell kérdeznem, ki ő, és értenem kell válaszát, amely megfelelő és 
valódi, amennyiben valóban értve volt kérdésem. A vagyok, aki 
vagyok felelet a kérdező számára azt jelenti, hogy nincs birtokában 
az a nyelv. Isten magányossága nem vitatható. De affelől már 
kétségeink vannak, hogy magányos-e a Gonosz, hiszen működé
sének

25. alapfeltétele, hogy ismerjük valamennyi nevét, hogy moz
gásba hozhassuk, mercsak így funkdonál az a lejtő, mely legyőzi 
az eredendő inerdákat. A Gonosz nem Egy, hanem a sokaság, az 
egymásnak felelgető, egymást tovalendítő vektorok serege, a moz
gás és nem a mozdulatlanság, a kommunikádó és nem a bezárkó- 
zottság. Van benne valami emberi. Van bennünk valami ördögi. És 
a bennünk lévő is-

30. teni? Talán a megközelíthetetlen, a feltörhetetlen, hozzáfér
hetetlen magány óvja, rejti el a rossz beavatkozása elől. Ha beszélni 
akarok róla, akkor el keÚ vonatkoztatnom, és érzékelhető közegé
vel (akadályoztatás) kell foglalkoznom. Ebben a szobában most egy 
386-os IBM személyi számítógép a legmagányosabb,

35. jóllehet itt ülök vele szemben, mondhatni, személyes jó 
viszonyban vagyunk, én Bözskének hívom, s ő hallgat rá. Egy ilyen 
386-os mindent tud, ami tudható, mindent elraktároz, ami elraktá
rozható, és mindent azonnal megjelenít, ami megjeleníthető, sem
mit sem titkol, bármit megmutat, bevezet legtitkosabb rekeszeibe, 
kinyitja legféltettebb dossziéit, képtelen kérdéseimre kimerítően

40. pontos választ ad, nem nevet ki, viszont szívhez szólóan 
megdicsér, ha úgy véli, munkám szempontjából fontos mozzanatig 
jutottam. Bözske szépirodalmi 386-os, jelenleg 65 ezer magyar szót 
ismer, de nem ám fagyott, megkövült tudás ez, mert tisztában van 
a szavak jelentésével, ha történetesen ezt a szót, jelentés a szinoni
májával akarnám behelyettesíteni, akkor ő elémtárja a benne

45. felgyűlt lehetőségeket, én meg kiválaszthatom, mondjuk, az 
értelmet, megtudván azt is, hogy választásom szemantikai jellegű, 
mert másképp vehettem volna a beszámolót is, amiképp föntebb, az 
ötödik sorban tettem. Tudása nem ismer határt, ugyanis amennyi- 
ben az ötödik sorban a beszámoló helyett, de annak értelmében a 
jjrütykölést írom be, akkor Bözske szemfülesen elmenti, és legköze
lebb

50. feltünteti azt a beszámoló jelentéskörében, noha szelíden 
figyelmeztetni fog, hogy használata eltér az általánostól. 65 ezer 
szó. Mielőtt elkápráztatna bárkit, felhívnám a figyelmet, mégiscsak 
zárt rendszer ez. Mintha úgy zuhanyoznék, hogy a lecsorgó vizet 
a fejem fölötti zuhanyrózsában vezetnék vissza. Mindjárt kiderül, 
miér-t baj ez. Kiválaszthatom, milyen módon, azaz miféle

55. nyelven akarok értekezni vele, mindazonáltal egyik sem az 
övé. Arra a kérdésre: ki vagy te? sohasem válaszol, csupán kérdé
seimet visszhangozza: én ld vagyok vagyok. Én nem tudom meg
szólítani, ő képtelen megnyílni. Hiába próbálkozom újra meg újra, 
csak a kudarc

LÁNG ZSOLT

Van benne valami emberi 
Van bennünk valami ördögi

Szilágyi István nyelvén, Szabó Gyula nyelvén,
60. Lászlóffy Aladár nyelvén, Méliusz József nyelvén,
Visky András nyelvén, Király László nyelvén,
Mózes Attila nyelvén, Sütő András nyelvén,
Gálfalvi György nyelvén, Bállá Zsófia nyelvén,
Makó Béla nyelvén, Sigmond István nyelvén,
65. Szász János nyelvén, Pusztai János nyelvén,
Kántor Lajos nyelvén, Jakabffy Tamás nyelvén,
Kiss Jenő nyelvén, Szőcs Géza nyelvén,
Bogdán László nyelvén, Farkas Árpád nyelvén,
Gittái István nyelvén, Adonyi Nagy Mária nyelvén,
70. Horváth Imre nyelvén, Bálint Tibor nyelvén,
Egyed Péter nyelvén, Kisgyörgy Réka nyelvén,
Ferenczes István nyelvén, Szilágyi N. Sándor nyelvén,
Vida Géza nyelvén, Szilágyi Júlia nyelvén,
Nemess László nyelvén, Varga Gábor nyelvén,
75. Tompa Gábor nyelvén, Kovács András Ferenc nyelvén, 
Kányádi Sándor nyelvén, Fodor Sándor nyelvén,
Géczi A. János nyelvén, Szőcs István nyelvén,
Lászlóffy Csaba nyelvén, Jánk Károly nyelvén,
Salat Levente nyelvén, Egyed Emese nyelvén,
80. Kereskényi Sándor nyelvén, Molnár Vilmos nyelvén, 
Marosi Péter nyelvén, Gálfalvi Zsolt nyelvén,
Bréda Ferenc nyelvén, Cseke Péter nyelvén,
Tamási Tímea nyelvén, Medgyesi Emese nyelvén,
Manches György nyelvén, Bíró Ferenc nyelvén,
85. Madaras Péter nyelvén, Zudor János nyelvén,
Cs. Gyímesi Éva nyelvén, Fényi István nyelvén,
Palocsay Zsigmond nyelvén, Káli István nyelvén,
Ábrahám János nyelvén, Dávid Gyula nyelvén,
Gáli Emő nyelvén, Balogh Edgár nyelvén,
90. Gagyi József nyelvén, Páll Lajos nyelvén,
Veress Gerzon nyelvén, Jánosházy György nyelvén,
Lőrincz György nyelvén, Létay Lajos nyelvén,
Sebestyén Mihály nyelvén, Bölöni Domokos nyelvén.

Ilyenkor aztán ülünk szemközt egymással, ő a magányos, én az 
elmagányoso-

95. dott. Indokolt sejtésem: a probléma wittgensteini: magáról 
a maga nem nyilatkozhat, a nyelv a nyelvet nem mondhatja ki etc. 
Akkor viszont a visszájáról vizsgálódva, kiderül: a nyelv a ma
gányba horgonyzott, egy hajó élesfokú szirtek közt. Felszedni a 
horgonyt? 10 tudja, merre sodródna a hajó. Mivel nem beszélhetek 
róla, úgy tűnik, több, mint ami én vagyok - mindez fölmenti a fizi- 

100. kai létezésre vonatkozó állapot terhe alól, és a teljességgel 
azonosítja.
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PALOCSAY ZSIGMOND VERSEI

Sárló fényben
Haltallérrá sárgult a Hold. 

Madarat ma nem fagyaszhat 
higanyfénye

--------------  eszelős jégszínkéke.
Estebéd tájt fellátogat 

kunyhómhoz a Szarvasbika
és szép számú házanépe--------

A vemhes tehenek hangra 
és szagra-hangoltan állingálnak.

Előre, vissza, le, fel 
— hirtelen oldalt néznek, 

majd rászuszognak az etetőre. 
(Szálanként cibálják, huzigálják 

— zizgatják a szagos szénát.)

Szarvasbika sót nyalogat: 
HOLDFÉNYBEN CSILLOGÓ 

KŐSÓTÖMBÖT!

Megnyomnám a gombot 
a páros csodagömbön, 
ha szeretőm it t  lenne.

Hajnalig a medvebőrön 
nyikorogna 

— másnap délig elheverne.

Gyöngy tyúktojást nem habarna 
— hígpuliszkát nem keverne.

Zajfény
Higanyfényű tallér a nap.

Agyonsikált színezüst 
se lenne képes így vihogni 

—  'g y  ragyogn i.

Eszelős ez a fény. 
Most zajfény*-kékes.

Őrült arcán ilyen éles 
az ébredő öröm

----- az áldozatot megkéselő,
kendőzetlen, nyílt somolygás.

‘zajfény: csak kék színt tartalmazó, zajha
tást keltő fény; csökkenti a látást. Színpadon 
a tiszta kékkel megvilágított tárgynakcsak a 
körvonalait látjuk.

Holdraforgó
Virág nyílik a kéményen, 
amikor a vaksi éjben 
felkél a Hold — útnak indul.
----- Szívem gongja akkor bondul.

Sze' bolondul e virágra...
Félkegyelmem kéményt mászna, 
hogy elérje azt a plántát.
----- Mi emeli elém gátját?!

Tán csak az... amitől félek: 
loklámpás fényével égek 
Hold és Holdraforgó között.
----- jobbik eszem ritkán győzött.

Csalisípom
Halljátok?! — SEBZETT NYÚL VAGYOK, 

BIZ' ISTEN----- MENTEN MEGHALOK.

Ezt ríja, mákogja, nyavalyogja sípom;
lilahülznis1 töltényemben 

s flintámban is bízom. 
Felhúzva mindkét cső sárkányos kakasa;

bámul a Hold — komótosan 
hajóz a magasban.

Pipám a zsebemben; 
szájamban csalisíp: 

(nyúlsirást utánzó!). 
Jöhettek máris, ti, jancsizabá/o2, 

prémes-rémes népek. 
Szétlövöm a frakkotokat! — attól félek.

Sebzett nyulacska rívását 
— félpercenkén t — 

ezredszer hallatja sípom. 
Atizen hegyen és síkon. 

Déltől egy bokorban vacokok — rejtezek; 
kajlává konnyadó füleket hegyezek.

Dúvadban gazdag volt hajdan Havasalja;
hadd sorolom, milyenfajta 

irhára vásunk — számítunk:

Róka akad tyúktolvaj-sok. 
Orgonái az éhenkórász farkashorda.

Vadmacska és Hiúz szagát 
tüsszögve hordja a Szellő

------------------------- sípszóra------
--------------------gerezna3 nem jő.

Éjfél után — mégis! — valami lihegve 
lefékez előttem, s flintámra meredve

hazaszólít:----- Gyere, Gazdám!
-----------------Gazdag volt Havasalja.

Csizmaszáron ütemez a Kutyám farka.

1 hülzni: hüvely.
1 Jancsi: öreg vadászok így nevezik a mezeinyúlat. 
3 gerezna: szőrmének is kikészíthető lenyúzott 

prémes állatbőr.

Lápvilágom
Sonkám: füstölt ponty

-------------- unom a sós halat.
Hosszú orrú, hosszú lábú, 

rideg kocám elcsörtetetf
----------- Bősz Vadkanba szeretett,

és beveszett a Nádvilágba 
— lápvilágba

----------------- Kövér Libáim
Hattyúkhoz szegődtek-álltak, 

s ősz végén — m int hű cselédek —
úrnőjükkel útra keltek-----------

--------- taszigáló hátszelekkel
délnek vágtak — messze szálltak

Elvadul-szelídül idővel mindenem.
Elsárgult a zsenge nád is; 

zörgése fülön fog — valamit 
mindig hoz; 

suslása: szegénylegények 
pusmogása.

Kunyhóm előtt ágasfán vidrabőr 
s ingoványba süllyedt-nyivadt 

betyárok lelke szárad. 
(Budáról is hozott a Szél 

hóhérkézről egynéhányat.)

Vigye innét a Hóvihar!
Igaz, Kutyám:!----- Léket vágunk,

s Csukát fogunk jó vastagot, 
hisz Tündért várunk ma vacsorára

Teknó'sbékám ébredezik! 
— gyorsul mára szívverése — 

sűrűbb lesz a pislogása nemsokára.

Tücskök könyve
Krisztus előtt több száz évvel, 
könyvet írtak setét lével 
az agyafúrt kínaiak, 
akik sárgák — s igen vígak.

Verskötetről beszélsz? — kérded.
----- Ismered a Cu-Csi-Kinget?!
Tücskök könyve — ez a címe; 
idézek belőle — íme:

TÜCSÖKTARTÁS, TÁPLÁLTATÁS; 
KORSZERŰ — ILLŐ NEVELÉS; 
BETEG HARCOS GYÓGYÍTÁSA; 
SZÜKSÉGES —  ELMÉS HERGELÉS!

Ától cettig le van írva, 
mi tévő légy, hogyha ríva 
hátrál kantücsköd a harcban
— ellustul a viadalban.

Négy hajszálat ragassz nyélre, 
s csonttöréstől mit se félve 
bajnokodat ostorozzad
— fényes frakkját kiporoljad.

Ettől azt hiszi, hogy társa 
hadonászó csápja bántja.
Nekiszökik— felökleli; 
és a babért neked nyeri.

h

>
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SIGMOND ISTVÁN H A P P Y  E N D

A tiltott gyümölcs BÍRÓ FERENC

Bálr koriolánusz: trionfo
Se "miglior fabbro", se kolbász a széfben: 
a falak alatt három vadászgepárd előhegyezett 
zabot arat; talpig frakkban, míg a pezsgő behúl. 
Vadság fehérben: gipszelve vagyon. Szájában hőmérő, 
arany ló szeme helyén fekete üreg. Ki érti 
meg a kicsapongó zabszemeket, melyeket a gepárdok 
lázas nyelve nyal halomba, s reggelre szét- 
ugranak? Ki sérti meg a sziklán terpeszkedő 
boróka zöldjét? Biza senki se keres kesztyűt 
ebben a veremben. A házban születés előjogát jobb 
ha elfeledjük. A születés előjogát általában.
A létrejövök a falakon kívül, a területenkívüliség 
klórszagát feladva. Vad zab s mulya ragadozók közé. 
Ó a kolbász reggeli ragyogása írisz tenyerén 
a bükkfaszlippes hajnal rózsaszínje a lótuszban: 
ínycsiklandozó gőzként gyűl, szádban édes a nyál.
A címerállatok papírt zabáinak hajnalpírral, ám Te 
húsevő vagy: nemét változtató röhejes hiéna. 
Áldozataid a jégszekrényben, a bevonulás már 
tárgytalan: sok apró győzelmed körülzsong, lerakja 
petéjét; valami csöndes zug kéne, pávatoll, vereség, 
bedöglött gepárdok a szamoskanyarban, hogy a 
Kisded
a bömbölő Kisded a portói s a pezsgő közt 
még plusz fogásként helyet kaphasson. Helyet!

A  nő kitapogatta a kilincset, 
hosszú, finom ujjaival beleilesz- 
tette a kulcsot a zárba, majd ki
nyitotta az ajtót. Meleg volt. 
Kánikula. Az ajtót nyitva hagyta, 
hogy a kereszthuzatban elvisel
hetőbb legyen a lé t Három lépés 
után nekiütközött az ágy végé
nek, s miután végigvezette kezét 
az ágyon s elérkezett az éjjeli- 
szekrényhez, megállt a sarokba 
állított fogas mellett. Itt szokott 
levetkőzni. Az utcáról vagy a tú
loldali lakásokból nem láthattak 
a szoba mélyére. A vetkőzés 
gyorsan ment, alig volt rajta vala
mi. Miután megfogta ruhája sze
gélyét, s egy gyors mozdulattal 
áthúzta az olcsó kartont a fején, 
az volt az érzése, hogy valaki né
zi. Nem volt rajta más, csak egy 
apró kis bugyi és egy lapos sarkú 
dő. Két kezét meztelen melléhez 
kapta, s várakozott egy ideig. Az
tán meghallotta a lélegzetvételt.

- Van itt valaki? - Hangjában 
inkább felháborodás volt, mint 
félelem.

- Igen - mondta a férfi. - Én 
vagyok.

- Mit akar itt?
- Semmit - mondta férfi. - Ál

lok az ablakban.
- Az én ablakomban - méltat

lankodott a nő. - És leskelődik.
- Nem leskelődöm - mondta a 

férfi. - És s saját ablakomban ál
lok, nem a magáéban.

A nő olyan dühös lett, hogy 
megfeledkezve meztelenségéről, 
lekapta jobb melléről a kezét, s 
előremeresztett mutatóujjal fe
nyegetett az ablak felé.

- Ez az én lakásom! Vegye tu
domásul!

- És az én ablakom - mondta a 
férfi. - Minden földszinti ház ab
laka az én ablakom. És akkor ál
lok ablakaim egyikébe, amikor 
akarok.

A nő nem nagyon ismerte ki 
magát a tulajdonjogi kérdések 
szövevényében, így hát levette 
kezét a másik melléről is, hogy 
két kézzel tudja megfogni a fejét.

- Bent van, vagy kint van? - 
Nem is kérdés volt, inkább sóhaj
tás.

- Az utcán vagyok - mondta a 
férfi. - Az utca az otthonom.

- Ha bem ászik, visítok - 
mondta a nő.

- Nem szoktam kimászni az 
ablakon.

- Azaz bemászni.
- Nem. Kimászni - mondta a 

férfi. - Most sem érti?
- Értem, nem értem, nagyon 

kérem, ne álljon az ablakban.
- Jó - mondta a férfi. - Állhatok 

akármelyik ablakban.

Másnap délben, amikor a nő 
belépett a szobába, nem tapogat
ta ki az ágyat, az éjjeliszekrényt 
és a fogast, hanem megállt a nyi
tott ajtóban. Rövid hallgatózás 
után hallani vélte a lélegzetvételt.

- Megint itt van?
- Megint itt vagyok.
- Le szeretnék vetkőzni.
- Tőlem azt csinálhat, amit 

akar.
- Szégyellje magát - mondta a 

nő, megfordult, s úgy döntött, 
hogy leveti a ruháját. Amikor 
megfogta a ruha szegélyét, háttal 
állt, aztán dacosan visszafordult, 
szemközt az ablakkal, s lassú 
mozdulattal húzta felfele az olcsó 
kartont. Valahogy úgy sikerült a 
vetkőzés, hogy először csak az 
egyik melle buggyant elő, aztán 
valamivel később a másik melle
is. Egy ideig állt, várta, hogy tör- 
ténik-e valami, de a férfi lélegzet- 
vétele nem gyorsult fel, szólni 
nem szólt semmit. A nő lehúzta a 
cipőjét és végigfeküdt a hűvös 
paplanon. Csend volt, csak a két 
ember lélegzetvétele hallatszott.

- Akar egy almát? - kérdezte a 
nő.

- Milyen almát?
- Jonatánt.
- A jonatánt szeriem - mondta 

a férfi. - Köszönöm.
A nő kitapogatta az éjjeliszek

rényre tett almát, egy pillanatig

gondolkozott, hogy előhúzza-e a 
pongyoláját, aztán úgy döntött, 
hogy most már teljesen feles
leges. Lassan végigment a szo
bán, s az almát elhelyezte az 
ablakpárkányon. Aztán vissza
ment, s újra végignyúlt a hűvös 
paplanon.

Nemsokára hallani lehetett, 
ahogy a fárfi rágcsálja az almát. 

-Jó?
- Nagyon jó - mondta a férfi. - 

Tudja, hogy a jonatán almának 
honnan ered a neve?

- Nem.
- Jonathan Hasbrouck ameri

kai jogász keresztnevéből.
- Tényleg?
- Tényleg.
Egy ideig hallgattak.
- Tudja mit? - mondta a nő. - 

Másszon be.
- Nem szoktam - szabadko

zott a férfi.
- Pedig most már bemászhat - 

mondta a nő.
A férfi átlendítette egyik lábát 

az ablakpárkányon, aztán vi
gyázva beemelte a fehér botot az 
ablakon, s csak ezután húzta ma
ga után a másik lábát is.

- Bejött?
- Itt vagyok - mondta a férfi.
- Akkor mire vár? - suttogta a 

nő, s ahogy kitárt karokkal vára
kozott, h uncut kis mosoly vibrált 
szája szögletében.

A férfi nehezen tájékozódott 
az ismeretlen helyiségben, aztán 
előretartott botjával elindult 
egyenesen előre. Néhány bizony
talan lépés után elérkezett a kü
szöb nélküli ajtóig, átlépett az 
ajtónyíláson, s még vagy három
négy apró lépést tett az alacsony 
korlátig. Valami akadályt érzett 
ugyan, de ügyesen átlépett rajta, 
majd fejjel előre bezuhant a pin
ceajtóhoz vezető lépcsőkre.
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(Ellenpomó)
A csom agszelvényt karácsony 

előtt három nappal kaptam meg, 
aznap, hogy Kati is elhagyott. En
gem  időnként elhagynak a nők, de 
sebaj. Csom agot ritkábban kapok, 
s ez már idegesítőbb, főleg akkor, 
ha jó szokásaink szerint csak ennyi 
áll a szelvényen: "Extern". Sem név, 
sem  ország, aztán tűnődhetsz m ás
napig. így  m inden külföldi csomag 
egy-egy m eglepetés, és mifelénk a 
m eglepetések általában kellemet
lenek szoktak lenni.

M ásnap kora reggeli szoron
g á ssa l érkeztem  a pályaud vari 
vám hoz, ahol már sok társam szo
rongott. Jó, hazai, hamuba sült szo
r o n g á su n k a t  m e g o sz tv a
topogtunk előre a bűvös ajtóig, s 
amikor egyszerre hármunkat en
gedtek be a pulttal kettéosztott szo- 
b áb a, akár b ele  is n ézh ettü n k  
egym ás félelm et tartalmazó "bű
v ö s dobozába", am ely  ilyenkor  
azért többnyire kellem es m eglepe
tésre nyílt, a hétköznapokon szá
m u n k ra  e lé r h e te t le n , apró  
finom ságokra, Nyugatra szakadt 
rokonaink, ism erőseink "angyali 
üdvözletére". A z én középméretű  
csomagom ra a volt feleségem  elan- 
golult neve volt írva: Susan P. A 
volt feleségem é, aki az EgyesültÁ l- 
lamokba pattant m eg egy dánnal. 
Erről annak idején egy kurta levla- 
pon értesített. Zsuzsa nem volt ér
ze lm es, figyelm es m ég annyira 
sem , így  hát küldem énye igen ti
tokzatosra sikeredett. A  csomagot
—  ugyancsak helyi szokás szerint
—  késsel nyitotta föl egy tahó képű 
vám tisztecske, két szorgalm asan  
körmölő és vihogó vám leány jelen
létében, akik nem azt az orrfacsaró 
perm etszagot árasztották, mint a 
közönséges irodákban szorgosko
dó hölgyem ények. Na, helyzet- és 
környezetrajznak ennyi is elég. 
Térjünk a tárgyra.

A csom ag fedele nyílt pediglen  
egy életnagyságú és szabályos női 
fejre, m ely olyan kopasz volt, mint 
a bájos O 'C onnoré, csak éppen  
nem dalolt a csillag alakú, apró, 
h ab szivacsok b ó l vetett n yoszo- 
lyán. A  tahóképű először csodálko- 
z o t t ,  a z tá n  e lk é p e d t , a z tá n  a 
tarkójánál fogva  gyön géd en  ki
em elte a babafejet, m ely után vala
m i h o m u n k u lu sz -sz e r ű
m űanyaglengedék úszott a levegő
ben, de azért jól látszott, hogy két 
karja és lába van neki, csak éppen  
életet kell lehelni belé. A  vám tisz
tecske nézte, nézte egy ideig aztán 
értelem nyílt az arcán, s elűbb, mint 
nekem. Szélesen vigyorogva intet
te m agához a lányokat, akik szin
tén  fü rg éb b  fe lfo g á sú a k n a k  
bizonyultak nálam. A  tiszt erre-ar- 
ra forgata a fejet, egyre jobban bel
em elegedett a pim asz élcelődésbe, 
a leányzók m eg a vihogásba. Egy 
darabig nyiladozó értelemmel ál- 
lingáltam ott, aztán megelégeltem  
az idétlenkedést:

MÓZES ATTILA

GUMIMAGÁNY
—  Na, befejezte, öcsi! —  mor

dultam rá szokatlan bátorsággal a 
hivatalos személyre.

—  Hogy? Mi? — kérdezte, mert 
ő sem volt hozzászokva a hang
nemhez.

—  Befejezted, öcsi!? —  könyö
költem rá a tőlem telhető legfenye
getőbb testtartásban a pultra, s erre 
már m eg kellett értenie, hogy ez a 
csom ag számomra nem olyan fon
tos, hogy visszatartásával büntet
hessen. A  löttyedt testet a dobozba 
gyöm öszölve, végre letette a fejet 
is, majd a csillag alakú habszivacs- 
kák közül k iem elt egy  cédulát, 
am elyen m indössze két szó állt, a 
volt feleségem kezevonásával.

—  Be! Csak ezt m ég fordítsa le!

lusz-hölgy vélhető fenekébe (hová 
máshová?), aztán lábammal tapos
va kezdtem életre pedálozni őszép
ségét, az pedig hosszú fújtatások, 
sóhajtások, és egyéb, kissé trágá
rabb hangocskák kíséretében éle
d eze tt gyári á lm ából. P fu -pfu , 
sóhajtotta a baba, majd elkezdett 
puffadni és emelkedni, emelkedni, 
miközben feje lassan arccal a föld
nek fordult, mintha nem akarna 
oly szemérmetlenül bámulni jóte
vőjére, életrekeltőjére, gazdájára, 
és mától kezdve urára-parancsoló- 
jára. Mintha álmából tápász- 
k o d n é k , n é g y k é z l á b r a  
szuszogta-poszogta  magát, teste 
k örvon alazód ott, kem én yed ett, 
egészen  olyanná, am ilyennek én

—  utasított hirtelen elkomorodva.
A  dobozfedelet a babára csap

va, mutatóujjammal a cetlire bök
tem:

—  "Használd egészséggel!" —  
fordítottam volt feleségem üzene
tét, majd intésre sem várva, a cso
maggal a hónom alatt indultam az 
ajtó felé. N em hogy megállítottak 
volna, de a pofa nyerítve szólt utá
nam:

—  Mi is azt kívánjuk!
Otthon a doboz tartalmát hab

sz ivacsostó l a szőnyegre öntve, 
szokásom tól eltérően kitöltöttem  
magamnak egy pohár pálinkát, s 
apró, lassú kom yintások közepette 
tűnődtem. Tudtam már, mi a teen
dőm  ezzel a küldem énnyel, nem 
kellett elolvasnom  az angolul írott 
rövid használati utasítást sem. A  fej 
alvóbaba mintájára volt m egszer
kesztve, ezt már a vámnál tapasz
ta ltam : h e ly z e té tő l  fü g g ő e n  
nyitotta-csukta a szemét. Lassan, 
m ódszeresen láttam hozzá a baba 
egyéb tulajdonságainak föltárásá
hoz.

Először is benyom tam  a kis 
pám apum pa csövét a homunku-

szeretem a nőket. Egy posszantás 
kíséretében kirántottam a feneké
ből a pumpa csövét. Ott térdelt el
őttem , h ívogatóan  n égyk ézlábi 
p o zitú rá b a n , k o p a szo n -csu p a -  
szon, gum ianyaszült gum im ezte
le n ü l, é g n e k  m er ed ő  farral. 
Lábammal m ajdnem -gyöngéden  
hanyatt löktem, s ekkor megértet
tem tervezője szándékát; immáron 
nem volt titkuk előttem. A  baba 
m ost a hátán feküdt, combja a térd
hajlatban derékszöget alkotott láb
szárával, m íg a gumilábfej kecses 
spiccbe merevedett. Gyorsan utá
naszámoltam, körülbelül hányféle 
testtartásban használható. Gyatra 
ismereteimmel négyig jutottam el. 
Egy magamfajta, nem túlzott szex
kultúrájú férfinak ez éppen elég. 
Térdeplő pozícióban könyököl, ha
nyatt döntve, karjait a "partner" át
fűzheti a hóna alatt, hogy a hátát 
ölelve, tenyerét szendén a tartón 
nyugtathassa, ülő —  tehát lovagló  
—  stílusban pedig, hát... csináljon a 
karjával, amit akar! Bár... bár ha 
szem ben óhajt ülni, pardon, ülte- 
tódni, kissé kellemetlen lehet, ami
k or e lő a d á s  k ö zb en  ú g y  tesz

behajlíott karjával, mintha gyer
m eket ringatna. Szemérmetlen ri- 
banc vagy, Zsuzsa! —  mondtam ki 
félhangosan, aztán gyorsan kijaví
tottam magam: Szemérmetlen ri- 
banc vagy, Suzy baba! S ezzel már 
nevet is adtam neki. H ogy mit csi
náljon veled a keresztapád! —  m o
rogtam méltatlankodva.

N o, csak tovább, van itt m ég  
mit fölfedezni! A  habszivacs csilla- 
gocskák között ott feküdt négy pa
róka: e g y  fe k e te , e g y
gesztenyebam a, egy szőke s egy  
vörös. (Az én koromban elkelt vol
na már egy enyhén őszülő is.) A z
tán volt ott m ég ugyancsak négy s 
ugyancsak m egfelelő színű, többé- 
kevésbé egyenlő szárú három szög- 
p a ró k á csk a  is . V ajon, o tt is 
őszülnek a nők, villant át rajtam a 
tapaszta latlan ság  kérdése. Már 
pontosan tudtam, mi a teendőm. 
K iválasztottam  a két különböző  
méretű fekete parókát, s a m egfe
le lő  helyekre illesztettem  őket, 
m eglehetős szakértelemmel. H ü
lye gyereknek is elfogadható játék 
ez!

H át igen , sejthettem  volna: 
Z suzsa feküdt előttem , lehunyt 
szem m el, egy eléggé jól kiválasz
tott Zsuzsa, csak a haja volt kissé 
rövidebb, mint amikor utoljára lát
tam. Ü lő  helyzetbe támasztva ész
r e v e tte m , h o g y  f e ln y íló  ü res  
szem én csak a szem bogár feketéje. 
Ezek nem végeznek pancser m un
kát, gondoltam , s rövid keresgélés 
után egy dobozban a négy len- 
csécskét is m egtaláltam : fekete, 
barna, szőke és vörös nőkhöz illő
ket. (M egjegyzem itt, hogy rögtön 
rájöttem: a zöld szem  a vörös paró
kához passzol, a kék m eg a szőké
h ez . H iáb a na, a tap aszta la t!)  
Helyére illesztettem a feketékhez 
illő lencséket, s m ost már igazán  
egy m ajdnem -Zsuzsával nézhet
tem farkasszemet. Ó, te álnok bes
tia, szégyellő  magad! —  feddtem , s 
hanyatt löktem, hogy hunyja le a 
szem ét. Egy ideig m ég bámultam, _ 
aztán hirtelen mozdulattal skalpol- 
tam m eg volt nejem gyári mását. 
M indkét tépőzáras paróka gusz
tustalanul recsegett, amikor lerán
tottam , hogy sorra próbáljam a 
többi színt. Lesz itt változatosság, 
egy bordélyház sem  kínálhat töb
bet! Fölfedeztem továbbá, hogy ha 
a Suzy baba fülébe nyúlok, kissé 
elnyílik a szája, és hosszú, hegyes 
nyelvet ölt a világra. Hüvelyk- és 
mutatóujjammal megtapogattam a 
nyelvét, s csak ekkor jöttem rá, 
hogy életemben nem tapintottam  
ezt az emberi szervet. Vonakodva 
bár, de —  jobb híján —  kinyújtot
tam a saját nyelvem , s észleltem , 
hogy tapintása m eglehetősen ha
sonlatos a Suzy babáéhoz. Csak 
mikor a vörös nőt m egunva lerán
tottam az utolsó hajzatot is, csak 
akkor vettem észre, m ilyen műtő- 
term i, vagy  inkább hullaházi a 
S u zy  baba form ás kopon yája;  
mintha sebészfűrésszel volna kö-
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rülm etélve. Tapogatózásom  nyo
m án egyszerre csak lepattant a ko
p o n y a te tő , s  a n ő ie se n  ü res  
fejecskében m egpillantottam a kis 
m agnókészüléket. Nyom ás, keres
sünk tovább, járjunk a tervezőm es
ter és a Zsuzsa lelem ényességének  
a végére! Sorra lejátszottam az apró 
kazettákat, volt azokon m inden, a 
legszendébb sóhajoktól a m ély és 
egyre szaporább nyögéseken át a 
legkülönbözőbb hanghatásokig, a 
legkülönfélébb hangfekvésekben, 
mintha csak egy hölgyzenekar or- 
giasztikus skáláján játszanék; siko
ly o k , r ik o ltá so k , k ia b á lá so k , 
ord ítá sok , ső t  á llati ü vö ltések , 
eleddig hallatlan s talán nem is lé
tező gyönyörhangok. És a sikoltá
so k  és  h ö r g é s e k  k ö z ö tt  lá z a s  
szövegtöred ék ek , term észetesen  
angolul, am elyekből igen keveset 
értettem , egy-két gyön géd  vagy  
kevésbé gyöngéd  trágárságot (va
jon, mi lehet az általam is megértett 
"fuck"-on innen és túl), m eg azt, 
hogy: Oh, m y darling, oh, m y love, 
ez utóbbi hihetetlenül felpörgetve, 
mintha csak Donna Summer jele- 
neteznék a m ikrofon előtt, hogy  
aszongya: Oh, m y love-love-love- 
la v la v la v la v la v la lv la v , satöbbi. 
Minek részletezni; ha az ismertebb 
szövegek ilyen mélyértelműek, mi
lyenek lehetnek az általam soha 
nem  hallottak? A m i viszont tet
szett nekem, az a Suzy baba végső  
hálája volt, ugyanis m inden shaw- 
ja végén elfúló hangon nyöszörög
te: Thank you , s aztán valami, hol 
inkább, hol kevésbé érthető jelzők. 
Elképedésem  mulatságba csapott 
át. Talán a három pohár pálinka 
volt az oka, de egy idő múltán jó
kedvem ben hol a saját térdemet, 
hol pedig a Suzy babáét csapkod
tam. Akkor tekintetem egy árva kis 
tubusra tévedt, m ely arra figyel
m eztetett, hogy én is térjek végre a 
lényegre. Miután figyelem re m él
tattam a gum ihölgy m ilóivénusz- 
kebleit, m egszagoltam  a tubust. 
Kétségkívül vazelin volt benne, eh
hez sem  kellett használati utasítás, 
a vak is láthatta a szagáról, mire szol
gál. Én ugyan  éppen m ost nem  
éreztem  in geren ciá t a tettleges  
használathoz, d e már csak pajzán- 
ságból is belekotortam ujjammal a 
baba combjai, a hússzínű szem é
remajkak közé. Egy tasakban talál
tam  m é g  n é h á n y  k is  m éretű , 
hártyaszerű izét is, ha netán, na 
nem m ondom  ki, mit tudom én, 
mire támadna kedvem . Ha netalán 
m in d en  estém et nászéjszakává  
szeretném tenni, hát a Suzy baba 
fölkínálja ám a jus primae noctis 
örömeit. Leleményes ez a Zsuzsa, 
m ég ha a humora kissé sivár is. És 
legalább annyira figyelm es most, 
m int akkor, amikor én, a gyöngéd  
és betegesen m onogám  férj elodáz
tam a saját örömömet, hogy végig
v ig y e m  az ö v é t , s am ik or  
jóllakottan konstatálta beteljesület
len vágyaim at, ugyanazzal a sivár 
humorral közölte: Ott a lyuk! Én 
szem érm es Istenem!...

R észegségem ben  túl hirtelen

rántottam ki pim aszul kutakodó 
ujjamat Suzy babából, hogy kifor
dult prezervatívumnyi belső része, 
am elyet használat után akárho
gyan is tisztogatni kellett. Suzy ba
ba ugyebár higiénikus!... De Suzy  
baba akkorra már úgy hevert előt
tem, mint egy szomorú, trottyos 
hermafrodita, s ezzel véget vetett 
szánalm as játékomnak. Gyorsan  
visszagyöm öszöltem  lógó belsejét, 
majd pánikszerűen nyomtam ki a 
szuszt belőle, és temettem el dobo
zába. Hát ezt is tapasztalni kellett 
egyszer, ezt az oldalát is látni kel
lett Zsuzsának. Vajon azért gyűlölt- 
e ennyire, mert szétválásu k b an  ő 
volt a hibás? Vajon gyűlölt-e? Volt- 
e valami oka ennek az ízetlen tréfá
nak?

'Telt az idő", nők jöttek és hagy
tak el, s csak annyi bizonyosság  
van az életemben, hogy immár kö
zelebb vagyok az ötvenhez, mint a 
negyvenhez, bizony. Húzgálom  a 
v o n a la k a t o ly a n  tervrajzokon, 
am elyeknek többnyire csak egy-

egy részletét ismerem, sosem  fo
gom  megtudni végső rendeltetésü
ket, de nem is érdekel, s már egyre 
kevésbé. Kis mérnök, kis é le t  Á llí
tólag a világ is változott körülöt
tünk, ami sz in tén  nem érdekel 
túlságosan, csak olykor vetek egy- 
egy pillantást a képernyőre, a vetí
te tt  v á lto z á so k r a , csak  a lig  
valam ivel többször, m int ahány
szor Suzy babára gondolok. Nem  
függök italtól, cigarettától, nőtől, 
nem politizálok, úgym ond nincse
nek káros szenvedélyeim . Suzy ba
ba ott kuksol a szekrény tetején, a 
dobozában, bár néha incselkedik  
velem  valami kis ízléstelen ördög, 
hogy elővegyem  és fölfújjam, ha 
látogatóim érkeznek, de aztán lete
szek róla, mert nem szeretem ma
gam körül a m eglepett embereket. 
Magam sem  szoktam m eglepődni.

Akkor sem lepődtem meg, ami
kor előzetes bejelentés nélkül, egy  
napon beállított Zsuzsa, Ameriká
ból, m inden földi jóval megrakod

va. A  dán otthagyta, aztán egy fél
vérrel élt, aztán m ost egyedül van. 
M egtörténik M egcsókolta a hom 
lokomat, ahogyan ő  mondta, most 
n éh ány cen tiv e l fennebb, m int 
évekkel ezelőtt. Ittuk a whiskyt, bi
zonyára az én szem em  is csillogott 
már, ha nem is a szép emlékektől. 
Én sokat hallgattam, ő  sokat be
szélt, főleg az AIDS-ről, amiről arra 
következtettem, hogy fél tőle, eb
ből m eg arra, hogy miért utazott 
haza, miért jött el hozzám , miért 
olyan magányos. Aztán nyíltan és 
közöm bösen  m egkérdeztem , mi 
volt a szándéka azzal a gumibabá
val. Megvonta a vállát:

- H ülye ötlet volt. Hülye vicc. 
Fuck it!

Ilyen mosdatlan volt a szája, itt
hon is, magyarul is.

Aztán m ég ittunk, aztán elkez
dett simogatni, kigombolta az in
gem et, rem egett, majd m ind en  
átmenet nélkül vetkőzni kezdett, 
teatrálisan hajigálva ruhadarabjait 
a szoba négy sarka felé, háttal állva, 
hogy végül éppoly színpadiasán

forduljon szem be velem. A  negy
venen túl is eléggé formás és ke
m ény volt a teste, m ohón villogott 
a szem e, csípejével pici, de jól ész
revehetően  obszcén m ozdulatot 
tett, aztán szinte rámförmedt:

- Na, mire vársz?! A  stábra?!
Nem mondhatnám, hogy föl

kavart volna, tulajdonképpen nem  
éreztem semmit, s m ég annyit sem. 
Vetkőzés közben az a perverz ötle
tem támadt, hogy "idehívom" Suzy  
babát, életre taposom, hátha a so
sem próbált hármas fölingereli. De 
hát ehhez én már öreg vagyok. 
Vagy m ég fiatal?

- Suzy baba, Suzy baba... - m o
tyogtam, amikor féllábon ugrálva 
megszabadultam utolsó ruhadara
bomtól is.

- Suzy baba, Suzy baba - ism é
telte gügyögve, karját felém tárva 
az ágyról. Nem  tudhatta, mire gon
dolok. És megszokhatta az ameri
kai n evét

Először csodálkozva mustrált 
végig, s amikor az ágyon szorosan

hozzám  sim ult, ugyancsak csodál
kozva mondta: - Na! - és csodálko
zá sa  m in d in k áb b  e lk é p e d é sb e  
csapott át, hogy hiába próbálko
zott. - Na! - m ondta egyre süigetőb- 
ben, egyre inkább elk ép ed ve. - 
Na-na-na! - ism ételgette mind sza
porábban, már sértődötten, aztán 
dühösen, s én csak a Suzy babára 
tudtam gondolni. Elhúzódott tő
lem, egy darabig nézett, bámult ki
fejezéstelen, halott szem m el, mint 
egy rossz em lékű kísértet, majd 
hirtelen fölugrott, sebesen és fázó
san öltözni kezdett, kapkodta fe
h érn em ű it, s v a la m i o ly a sm it  
m otyogott, hogy: M ilyen h ideg  
van nálatok! Aztán már teljes utcai 
szerelésben fordult felém, és a sze
mem be köpte: - Te vén fatökű!

Amikor elviharzott, levettem a 
szekrény tetejéről ajándékát, a kis 
gum ipum pát komótosan taposva 
életre fújtam, s gondosan Zsuzsává  
parókáztam-szeméremszőrzetezt 
em -szem lencséztem . N éztem , néz
tem az ágyon fölhúzott lábbal, ki
tárt karral, hanyatt fekvő babát, s 
egyszerre a hideg kezdett futkosni 
a hátam on. H ogy ezzel... H ogy  
megöregedtem... H ogy itt az igazi 
m agány kezdete? De hiszen m ég  
férfi vagyok! Hát már inkább a 
kasztritás, a Markovicsné, a hom o
szexualitás... bármi! Csak valódi le
gyen!

Ha akkor láttok, azt hittétek 
volna, hogy én is színházat ját
szom . Pedig csak a legtisztább ré
mület uralkodott el rajtam, amikor 
az íróasztalról fölkaptam a papír
vágó kést, belevágtam a gumibaba 
mellei közé, s oly hirten hasítottam  
le az öléig a m űanyagtestet, hogy  
egyszerre böffent ki belőle minden  
levegő.

- Na, ez kifingott! - mondtam  
elégtétellel s már-már nyugodtan, 
mint aki valami perverz veszélytől 
szabadult meg.

H úzgálom  a vonalakat a terv
rajzokon, hetente kétszer elm egyek  
moziba, kéthavonta egyszer szín
házba, olvasok, zenét hallgatok, 
mint akárhány kultúrember. Néha 
nőt is fölhozok ide, mint bármelyik 
magányos férfi.Szóvalm indentösz- 
szevetve nem élek én rosszul, ha 
életem nem is kívánkozik regény
be. Ezt a történetet is (mintha) egy  
hülye, kukkoló novellista találta 
(volna) ki, mert más dolga sem  
volt.

Suzy babát viszont én akasztot
tam a szögre, itt lóg a falon, szabá
ly o s ,  tar fe jé v e l,  m e ly  k issé  
e lő r e b ille n , m inth a  lö tty e d te n  
csüngő testét bámulná félignyílt 
szem m el. A  nyelvét is kiölti.

Szép a világ, véreim, s e szép
ség o ly idegen!

Reich Károly rajzai
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HELIKON

Tóth Imre grafikája

tarkóbarkó (2)
Mi kötheti össze a Helikont a 

poétával? Például a fűzfa. 
Ugyanis már 1598-ban létezett 
"fűzfából faragott vers" (1669-ből 
adatolható a fűzfapoéta szó), a He
likon hegység pedig föltehetően 
onnan kapta nevét, hogy völgye
iben heliké, vagyis fűzfa tenyé
szett. (Ennek sokkal kevesebb 
köze van a helikopterhez, mint a 
fűznek a 'lefűzéses fizetéshez" és 
a szalicilhoz)

♦
Aki nem tud nem írni verset, 

lehet költő. Aki tud nem írni ver
set, lehet önkritikus. Ki nem tud 
írni verset, még lehet versolvasó
vagy novellista, esztéta stb.

♦
— Ha költő vagy, mondj két 

telekommunikációs eszközt és 
két holland nemesi nevet.

— íme: telepadlás, telecsűr;
van Kicsavar, van Kicsűr.

*

Aszkle Piosz gyógyverse 
Aszkle Rózához:

Fején talált koporsószeg
Kibújik a zsákutcából,
S aki már megadott szót szeg,
Önjellemet akut cáfol.

*

Elkésett író: PEN-tökön 
mond CSÜTÖR-tököt.

4-

M iért gyárt szóvicceket? 
Hogy bosszantsa alkotásai leen
dő műfordítóit.

*

Minden alkotása főmű; tehát 
valójában /ókotás.

4-

ó  'Tart pour Part" volna, de 
nem annyira fantáziadús, hogy 
művész lehessen. Inkább 'la sci
ence pour la science" lehetne az 
elve, azonban nem annyira szá
raz és szedentáris, hogy szoba tu
dós lehessen*

— Meg vagy tisztelve érdem
telenül.

— Kitől?
— Tőlem.
— És miért érdemtelenül?
— Mert nem érdemied meg, 

hogy ennyire pid alak dicsérjen.

4-

Ha a stílus az ember, mi a 
stílus ta lanság?

*

Üldögélt Kalán nemzetségfő 
fivére, Kaján a nevét viselő patak 
— Kis-Kaján—partján, Déva vá
rától észak-nyugatra. Töpren
gett. Vajon a bibliai Káinnal függ 
össze a Dés melletti Nagy- és 
Kis-Kájon neve? Vagy a mara
dásra utaló, ótörök eredetű Ka- 
lártnal, akárcsak a Kolozs megyei 
Kajántóé? Továbbá: tó-e avagy 
kaján "ostorod" a Rodostó? Eset
leg török kikötőváros, ahol Mi
kes Kelemen rhododendronról, 
havasi rózsáról álmodva gondol 
az "Itt van Rodosz, itt ugorjál"
ezópusi replikájára?

♦
Latin ihletésű olcsó szállóige: 

Ami szabad Jóvlinak, nem sza
bad Bóvlinak.

4-

Alliterádósor, melynek két
szer hosszabbá tételéért Nobd- 
díj jár: Skandináv skanzenben 
skanderbégetve skandált skan
dalum.

4-

250 éve született az az ember, 
akiről jól mondja mai druszája, 
egy komoly kutató: "minden 
nemzeti elfogultságtól mentes 
gondolkodásának egyik leg
szebb emléke éppen a nagy- 
szentm iklósi gazdasági 
szakiskola megszervezése körül 
kifejtett munkája". Minden nem
zeti elfogultságtól mentes volt 
Nagyszentmiklós legnagyobb 
fia: Bartók Béla. A város leghír- 
hedtebb és legsovénebb fia, aki 
szerint Kolozsvárott nincs helye 
se Bartók, se Pata utcának, nem 
az a fajtájú pszichopata, aki így 
szellemeskedjék: "Sámuel, én té
ged bámuel, mert te nem vagy 
csupán negyedik, hanem Tesse- 
dik."

*

— Könyved meg fog jelenni.
— Hány órakor? Es melyik 

évezredben?

TATRANGI TIBOR

KISGYÖRGY RÉKA_______________________

A tyúkudvar titkaiból
Egy tenyérnyi hely ez csupán, 

olyan, mint egy szűkület, a kidobóle
gények úgy ülnek itt, mint akik a pü- 
lanatokat szám olják, m inden  
mozdulattal közelebb egy halál, a 
hetykeség amellyel fogadják egyet
len karlendítés a közeli testrészig. Va- 
karódzás, a levedzó seb elfojtása, 
hunyorgás, büffintés, miközben a Mi- 
oritát kortyolgatják és szagolgatják a 
körmük, a szaruréteg alatt hirtelen 
alvadó vért. Agytálakban kapják az 
anyagot, nem tudni: él-e m ég  nem 
tudni: a sejt élete és a lélegzetvétel 
részlete-e csupán életünknek, vagy 
az anyagcsere maga az élet; szoron
gás és szenvedés nélküli fogalom 
vagy tény, tény, tény? A kidobólegé
nyek feladata az átmenet megterem
tése , a h osszab íto tt vándorút 
feltérképezése, a segítség helycsere 
egy paszulyszem alakú mázas fém
edényben, amely rendeltetésétől füg
getlenül formázza az élő szerv  
működésében alakuló kiterjedését és 
méreteit. A teret végsőkig kitölti a 
kocsonyás megsemmisülés, az évez
redek során tökéletesedett és most 
rugalmasságát vesztett csatorna, 
mely a kapcsolatot biztosította, mely 
araszoló, hisztérikus rángatózásával 
szállította a rizsszemből, darából az 
erőt, megszűnt közvetíteni, disznó
bélfal, kétarasznyi akasztófakötél, 
kétségbeesett vállalkozók végzete.

Fordított születés ez, a bűnös szá
mára az sem vigasz, hogy nem a ha
lállal azonos. Ámbár egy bizonyos 
hettita jóslat szerint: ölni nem bűn, a 
gyilkos tette démonok által számon- 
tartott és jutalmazandó jótétemény
n yel azon os, h iszen  aki 
köldökzsinórral köti fel magát, szá
mol azzal, hogy azon a szűkületen 
távozik, amelyen át a világra jött... A 
nagy törekvések századában talán ez 
a legfigyelemreméltóbb igyekezet. A 
bölcs hettita jós pedig azt is hozzáte
szi, hogy kiválasztott csak öngyilkos 
lehet. Az, aki tüdejének és karjainak 
erejét arra összpontosítja, hogy a ru
galmatlanná lett zsombolyfalat rés- 
nyire tágítsa , s m int egy  
bombatölcsért, úgy fúrja azt ki beljebb 
hatolással, mintha a kegyelmet osztó 
démonokkal közösülne.

A rózsaszín gézleplek mögül nap
hosszat nyöszörgés szüremlik elő. A 
fodros végbélnyílás ritmikus mérték
letességgel, ütemesen, dobpergés és 
dudaszó hallhatatlan kíséretében 
végzi az emissziót, elnyeli az asszo
nyokat, akik szürkésfehér köntöseik
ben, a k idob ólegén yek  b iztató  
szörcsögései közepette igyekeznek a 
gyomorszáj bokrai közé, az erogén 
fjordok irányába, ájult tiltakozásuk 
önfeladó némaság, várván a férfike
zektől a szabadulást. Ez a forradalom 
pedig a kettészakadást jelentette. 
Hogy eleddig mindenből kettő volt, s 
az öngyilkosok másvalaki, azaz egy 
rejtőzködő ítélethozó számlájára ír- 
hattákí?) saját vélekedésük súlyfokát 
(hogyan keveredik a szar a májjal, ha 
megölik Napóleont?), nem jelentett 
többet egy november végi nap króni
kájának leglényegesebb eseményé
n él, am ikoris - a fővárosi óra 
Memorandumot viselő hetilap meg
késett híradása szerint - napéj
egyenlőség követte a hagyományos

módon felhőszakadást szemerkélés- 
sel váltogató, de különben a kalenda- 
risztikus rendet híven követő esős 
napok sorát. Két igazság jól megfért 
egymás mellett. Egy igaz és egy szin
tén igaz állítás jól megfért egymás 
mellett. Ergo: egy különbségtételeket, 
de egyébiránt minden jelentést el
nyelő, ismétlem: zsomboly-szűk szá- 
da előtt gátlások nélkül tolonghatnak 
azok, akik meghalni kívánnak a világ 
előtt, valamint azok, akik élni akar
nak kizárólag saját hasznukra és él
vezetükre, távol attól a porhüvelytől, 
amelyben - egy paszulyszem alakú 
mázas fémedényhez hasonló szerv 
révén - csekély módosulásokat szen
vedve, új élet dobog: hasonló spenót
szín szem, dudoros köldök, kacska, 
barokkos chippendale-lábacskák. Az 
ikrek: Mari és Eta.

A hettita jós nincs segedelmünkre 
az irányú kíváncsi és szorongó ér
deklődésünkben, hogy a ki- vagy be
fe le  ig y ek v ő t az é let- vagy  
halálkörülmények milyen látványai 
fogadják. Sejtelmes szűkszavúságá
val csupán annyit árul el, hogy az 
elmetszett nadálytő útirányt mutat a 
borzadónak, felfedi, hogy merre van 
a démonok lakhelye. A november vé
gi napéjegyenlőség forradalmi hírnö
kei ellenben arra szakosodtak, hogy 
megkönnyítsék az asszonyok számá
ra a belépést. Szörcsögésük a szívófe
jek fel-alá himbáló mozgását mímeli, 
karlendítésük az elkövetkezendők 
horderejét csökkenteni kívánó figye
lemelkenő hadmozdulat, arany és 
kék: bőrsipkájuk szegélye, bajuszkáik 
szálain ott csillog csöppekben a fer
tőtlenítő oldat, amellyel a munka kez
dete és vége után a gátat kezeli a fiatal 
arab orvos. Romlásnak indult sejtek 
szaga, olcsó húsleves, a tyúk nyaka, 
gerince benne.

Emese hasában ott dobrokolt a 
béka poronty.

Löwith Egon szobra
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JAKABFFY TAMAS

A gazdag asszony színe látása
Nincs kristálykutya és egyna

pos böjt.
Nincs gondolkodás arról, mi 

lesz véleményezve Dr. Nagyobb 
Katalinról; s már egyet sem al
szunk, hogy álmodtam-e róla, 
nem tudom, az álom egyébként 
sem szinonimája a gondolatnak, 
a gondolat meg nem szinonimája 
ízlésünknek, ízlésünk meg védte
len az élet agresszív esterházya- 
nizmusaival szemben. Másfél 
órával előtte ki fog derülni fara- 
gatlanságunk, ezért negyedórá
val hamarabb kezdjük  
kipucoválni és megborotválni 
magunkat, a fürdőszobaajtóban 
okvetetlenkedő csimasznak szó- 
rakozottabban nyomunk hab
csókot a homlokára, legyen még 
tíz perc öt szál virágra. Lopunk 
az időből. Legalább az idődet kí
m éld, m ondogatja néha az 
anyám, és mégis... de hát anya 
szüli a tolvajt

Megint partitúrában léteznek 
a napok Sok időnk van, sok idő
tengelyünk van és idősíkunk, 
párhuzamosak, mindegyiknek 
más- más a ritmusa, van munka
helyi időszámítás, van az éppen 
aktuális könyvé, van az évszaké, 
amely döntő módon befolyásolja 
a lépések hosszát és tartamát, 
most hosszú, meleg vénasszo
nyok nyarának ritmusa esedékes 
éppen, hosszú, meleg vénasszo
nyok veszik körül a nyarat, néha 
koppan a lábuk előtt a gesztenye. 
Hallom magamat belülről, amint 
ezeket hiszem, meg mást is: a par
titúra újabb sorára vetül a hallás.

A pillanatok, és csakis a törté
nés pillanatai széttartó áramlato
kat követnek majd. Ezért nem 
akkor fogunk nevetni, amikor 
módunkban állhat utoljára nevet
ni, mert könnyű az, hogy igazunk 
legyen. Könnyű abból kiindulni, 
hogy senki más nem tud többet 
rólunk, mint mi. Hogy mi törté
nünk magunkkal leginkább.

Nem tudunk többet egymás
ról, mint amennyit egymásról tu
dunk; Dr. Nagyobb Katalin 
értesült a kísérleteimről, és én ré
gen tudom, hogy Katalinnak sok 
pénze van. Katalint egyszer, lát
tam csak, egy luzerni vacsorán, ő 
Marina Bendecsel beszélgetett, 
balján Zaveruha, ukrán szüle
tésű, Németországban élő, alap
vetően kellem etlen föllépésű  
brokerinas. Többször is váltot
tunk viszont levelet Egyik levele 
ezzel a mondattal kezdődött "El
nézését kérem, nem értek Ma
gukkal egyet a Maguk Sütő 
Andrásában." Nagyobb Katalin
nak ezek után leginkább, még 
pontosabban: kizárólag a kísérle
tekről írtam. Azt ugyanis nem le

het mondani, hogy az a ’Maguk", 
az nem egy, és főleg nem szük
ségszerűen olyan világ, amely
ben lenni nélkülözhetetlen , 
mintha legalábbis állampolgár
ságba áttűnő, forró stigma volna, 
ilyet mondani nem lehet, a gya
korlatias szemérem tiltja a ma
gyarázkodást. Emellett 
valamiféle áttetsző tiszteletet 
éreztem Nagyobb Katalin modo
ra iránt: hogy igen közlékeny 
volt, ráért pontosnak leírni, és fő
leg azért, mert az ottani szokással 
ellentétben nem szorított tege- 
zésre első leveleiben sem, mintha 
a légtér óvatos evezésével tartot
ta volna távol az ütközéstől bu
borékjainkat, am elyekben  
vagyunk. Nem kellett így kény
szeredett rag-javításokkal brú
dert innom vele és mintegy 
mellékesen beszélnem, szélesre 
tárt kultúrbuziként, a lényegről. 
A levelek maguk lehettek az ese
mények, amelyek történhettek, s 
a történés sodrában az esemé
nyek szigetei azt jelezték, hogy 
valami más van már, a kísérletek 
valami eddig megsejtetlen, mégis 
hiteles idő alsó határa felé köze
lednek.

Az ész nem áll meg. Ki-ki- 
bontja a mondatokat, készület 
ideje van. A Dr. Nagyobb Katalin
nal való találkozásom során nem 
sejlik fel a kisvártatva, a nem sok
kal ezután vagy a hiszen az 
imént. Mintha pohárból néznék 
ki egy terembe, körben fogok lát
ni, látómezőmön füstrongyok le
gelnek. Katalin mintha majd 
most is utazna. Érdeklődöm Ma
rina Bencicsről, igyekezni fog 
nem meglepődni, amiért Mari
nát ismerem, de nem fog a termé
szetesség  látszatán sem  
iparkodni, hiszen meg van róla 
győződve, hogy termé
szetellenesnek tartom az ittlétét, 
kellemesnek és hasznosnak egy
szersmind, de itt?!, egy ilyen Ma- 
guk-féle városban, ahol 
egyik-másik Báthori vagy Rédey 
kicsapódik a falon. Persze Fel
dkirch és Buchs között nem tör
tént történelem, sem két haza 
között határ. Most azonban törté
nik a mély lélegzés, a rugalmas 
gyalogjárás; egyszercsak majd az 
fog természetesnek tűnni, hogy a 
történelem eloszlik, a molekulák 
elindulnak a mind koszosabb le
vegőben és Nagyobb Katalin ko
lozsvári természetellenessége is 
fokozatosan elveszíti éleit, sarka 
it, tömbszerű lesz, de nem szem
betűnő.

Terveim pénzügyi szubsztrá- 
tumával kapcsolatban jó előre 
felkészültem néhány várható 
kérdésre és válaszra. A kérdések

és válaszok nem fognak nélkü
lözni némi elviséget sem, módot 
adok magamnak csalódásra is 
meg lelkes helyeslésre, okos be
szédre és egy-egy nyelvi scherzo- 
ra. Óvakodom a rábeszéléstől: az 
ingyenes akció, nincs meg a kellő 
súlya és humora, "olcsó", oly
annyira, hogy már ingyenes; ac
tion gratuite. A láncszerű epikum 
legcsekélyebb nyomeleme eltö
rölheti mindaddigi sikeremet, hi
szen kísérleteim logikájának a 
személyközi párbeszéd során fo- 
kozhatatlannak kell lennie, Kata
linnal pedig, úgy gondolom, 
fölösleges okosodni, aki így tudja 
lemagázni a világ eme bugyrát, 
annak fontosabb a pillanat, mint a 
történet, az esemény oldódása és 
szelvényezettsége. Ezért az állít
mányok alapjaiként a lét- és bir
toklásige különböző formáit 
fogom használni, a mondatok 
közelíteni fognak a szűkszavú le
íráshoz, mintegy pontos időjelzé
se lesz a magam jól előkészített és 
a Dr. Nagyobb Katalin anakro
nisztikus jelenlétének. A szikár 
mondatok fognak csak jelenteni. 
Mi magunk is körülmény le
szünk.

Meleg, párás idő, halk beszéd, 
messziről fénylik egy ablaküve
gen a nap, szerteszét az agy vigí
liája.

*

Elhangzott az Éneklő borz 1/2. 
számában, Kolozsváron.

SIMONYI IMRE

Szemközt 
s háttal
Jöttem egészen lentről 
úri - negyedik - rendből 
eszmén irányon túlról 
mélyről de nem alulról

Fentról is lám meg mélyről: 
városi - faluvégről - 
mérhető képtelenből 
képletes végtelenből.

Amit meg utam közbe 
átléptem mindörökre: 
eszméitek fonákját 
s rögeszméim továbbját!

S azóta szemközt s háttal 
megyek a vakvilággal - 
mégis szemközt leginkább 
hol gyalog hol mezítláb.

S hol egyhelybe hol vágva 
balog toronyirányba; 
eszmén irányon túlra 
mélyre de nem alulra:

igazolt hazugságból 
becsapott igazamba.

Molnár Zoltán: Metamorfózis
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A hollandi 
doboz

Hogy egy-egy föltáruló hollandi 
doboz tartalmát kiszabadítva némelyik 
asszonyt elkeseredett, sőt gyilkos düh 
önti el, nem csodálkozhatunk. Pedig 
mi van e dobozokban? "Filléres emlé
kek", kacatok, esetlen, kis, kézből ki-ki 
hulló holmik, idegen és avatatlan szem 
s lélek számára jelentéktelen aprósá
gok. De a magányosan tépelődő asszo
nyok meddő óráin, amikor elréved a 
szem, s ölbe hull a kéz, ezek az aprósá
gok mind megaláztatásokra váltód
nak, nemzedékek asszonysorsait rejtve 
s mégis árulkodón pörgetik föl s vissza 
az időt, mely sosem hoz mást, mint 
öregedést, elidegenedést saját kény
szerűen s mégis büszkén vállalt életük 
során. Amikor az egyszemélyire mére
tezett magányra tárul egy-egy hollandi 
doboz, anyáról leányra hagyományo
zódó, s a sorsokban szinte kísértetiesen 
megismétlődő hangulatok rajzanak 
szerte belőle. Mert bizony mondom 
néktek, minden öreg hollandi doboz 
egy-egy Pandóra-szelence, melyből 
emlékek rohanják meg a tűnődőt, ezek 
az emlékek pedig éppúgy nem könyö
rülnek az utódon, mint ama Pandóra 
szelencéjéből kirajzó gonoszságok a vi
lágon. A hollandi doboz tükröző-fé
nyes alján pedig valahogy mindig ott 
marad az előhívhatatlan, makacsul 
kuksoló, moccanatlan remény, ha med
dő óráin saját arcát fürkészi az az asz- 
szony, az a valamelyik-mindegyik 
asszony, aki nemcsak meg-, hanem tu
datosan át is éli asszonyisága csöndes 
kis tragédiáját. Gonosz Pandóra-sze- 
lencévé válik minden hollandi doboz, 
mindegyik, létét tragikusan átélő írónő 
kezében. Ilyen dobozt nyitott föl előt
tünk antológia-értékű novellájában s 
szinte minden írásában Varró Ilona, 
legtehetségesebb és legérzékenyebb 
írónőnk, aki úgy volt nőíró, hogy egy

ben a legférfiasabban viselte s ábrázol
ta nemének sorsát, a férfi-nő kapcsolat 
elsivárosodását, a megkeseredettséget 
és a magányt. "Férfiasán", mondom, 
mert kegyetlenül és kérlelhetetlenül 
fürkésző szeme, vizslató tudata sosem 
engedte meg, hogy elérzékenyülésen, 
önsajnáltatáson, könnyes ellágyuláson 
érjük — olykor már-már a gonoszságig 
pontos, metsző stílusa s a mértéktartás 
és jóízlés óvta meg mindettől egy-egy 
remekbeszabott, tömör és mindig leke
rekített írásában. Varró Ilona nőiségé- 
ben büszke, mondhatni gőgös volt, 
mert minden szókimondása ellenére is 
végtelenül szemérmes. Isten tudja, 
hogy van ez, de nem volt humora, 
ugyanakkor volt éles, olykor draszti
kus iróniája s főleg öniróniája, ahogyan 
legvallomásosabb írásaiban rálátott ne
me és nem utolsó sorban a saját hibáira, 
komplexusaira, lévén ereje arra is, 
hogy ne el-, hanem inkább leleplezze 
ezeket. Úgy lázadozott, hogy. közben 
eleve tudta, sőt hirdette: ez a lázadás 
mindig kudarcra ítélt, s ha kegyetlenül 
ostorozta is magát olykor, le nem csu
paszította soha, hogy sebeit mutogas
sa, melyeket önkezével, pardon, 
önelméjével ejtett magán. Még magán
leveleiben is ritkán panaszkodott, leg
jobb barátait sem terhelte sok 
boldogságot nem hordozó sorsával. Ha 
pedig panaszkodásra ingerelte a lét, 
panaszát inkább szitokba göngyölte. 
Egyszer láttam megtörtnek: amikor az 
elárvult lakásban körberakta magát a 
nemrégiben távozott élet- és pályatárs 
hagyatékával; a föltomyozott kézirat
csomók tetejéről mindun tálán le-lecsú- 
szott s csendet horzsolón 
suhogott-zizegett néhány teleírt lap, 
kezéből ki-kihullottak a tárgyak, mint 
a hollandi dobozok alján kutakodó 
asszonyok ujjai közül a nagymama 
stoppolófája, gyűszűje, madárlátta esz- 
terlánd cérnája. Akkor ő  is úgy el-elré- 
vedt a semmibe, ahogyan azt sorstársai 
évszázadok alatt mindig is tették a 
meddő órákon. Székely Jánosnál jártak 
gondolatai, tehát már nem itt, hanem 
odaát. Szoktatta magát ehhez az odaát
hoz, mintha hívta volna magához, 
vagy éppen menekült volna hozzá. Bo
csássátok meg nekem, ha az elhunyt 
írónőhöz méltatlanul most kezdem át
érezni a 'könnyfacsaró" közhelyeket, 
hogy: "meghasadt a szíve", meg "el
emésztette magát", meg "elment utá
na", de hát végül is így van ez, 
bárhogyan is fogalmazzunk. Ebben az 
esetben bizony hogy így van... A tehet
ség és az infarktus többnyire csak a 
férfiaknak adatik meg, a nőket elkerüli, 
gonoszkodott egykor egyik idősebb 
férfi-pályatársát köszöntve. Hát "nem 
jött be neki", mindkettőben tévedett!

Nem merem lecsukni a hollandi do
boz fedelét, mert tudom, alján ott kuk
sol s m intha már nem is akarna 
kiröppenni a magányos asszonyok re
ménye. Varró Ilona sem akarná, hogy 
lezárjuk, mint holmi egyszemélyre szó
ló koporsófödelet.

MÓZES ATTILA

LÁSZLÓFFY CSABA 

"Zokog a tört Remény"
(Baudelaire emlékére)

Álomvilág? Semmi simogató 
mélabú, forróság sem nyugtalanít, hidd el; 
múltamat felzabáltam elfogyasztható 
emlékeimmel.

A versírás Hatalmát tán nekem 
adták, a Gyengédségét neked a Tündérek — 
allegorikus dália meg nem terem 
nálunk, nem élek

a becsvágy ópiumával, tudod.
S mert anélkül is érti dolgát az ördög, 
a stilizáltság réme mindig untatott.
Téged ki küldött

hozzám a rontásban? (Hangtalanul 
zsengék trágyázzák a talajt.) Megne feledkezz 
arról, m it Abel fajának üzent az Ur:
"tenyéssz, szeretkezz!"

A tudatlan harcos nevet — s halott.
Az ifjúság kihívó kacagása távol.
Kimerült, beteg zuhanásunkban kifog  
a borzadályból

kimenteni? (A sarkvidéknél is 
meztelenebb világban elfed a sötétség.)
A dermesztő düh hitvány kórságba visz: 
bélpoklos éhség!

Lady Mecbeth-pózt öltő fúria 
áll előtted, és te — a fizetett gyönyörnél 
kéjesebb, az embernek undorodnia 
kell — már-már ölnél.

"Szeretlek s éppen úgy gyűlöllek!" — int 
egy pontosító hang a rettenetek napján, 
s vad gúnnyal süvöltenek fel rossz beleink.
A többi hagyján.

1992.X.26.
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szerkeszti: IC JAKAB ANTAL

Utolsó arcképe; 'Nagy, erős fején kissé ziláltan 
állott a sűrű haja, melynek egy-két tincse a homlokába 
lógott A szeme kicsi volt, s a pillantása nagyon gyors, 
az arccsontjai erősek és a szája inkább duzzadt. Az 
ember nem nézte volna írónak, ha nem ismeri. Inkább 
hajóskapitánynak valami torpedórombolón, moz
donyvezetőnek esetleg, vagy dzsungelvadásznak."

(Tamási Áron)

K A R I N T H Y  FRI GYES
Karinthy Frigyes (Budapest, 1887. 6. 25. —  

1938. 8. 29.) regényíró, költő, elbeszélő, kritikus, 
műfordító, a legsziporkázóbb magyar humorista; 
m ind en  irányú (egyebek m ellett term é
szettudományos) érdeklődés, páratlan képzelet- és 
ötletgazdagság jellemzi. Sokat olvasó, kedvtelés
ként filozófiával foglalkozó tisztviselő fia. A gim
náziumban igen gyenge eredményeket ér el, de 
már szinte gyerekfővel serényen forgatja a tollat. 
Érettségi után matematikai, fizikai, orvosi előadá
sokat hallgat az egyetemen, majd tanulmáyait fél
behagyva újságírónak áll. Csatlakozik az induló 
Nyugat írócsoportjához. Átütő sikert és hírnevet így 
írtok ti (1912) c  irodalmi karikatúra- vagy paródia 
gyűjteménye hoz számára; egyik méltatója szerint 
ez a 'legötletesebb, legbátrabb magyar iroda
lomtörténet" — annyi bizonyos, hogy a nagykö
zönség innen ismerte meg (és ismeri ma is) a kor 
számos íróját. Judik Etel színésznőt férje haragja 
elől Bécsbe szökteti Karinthy, s 1913-ban feleségül 
veszi. A világháború első pillanatától fellép az esz
telen pusztítás és nacionalizmus ellen. Közzéteszi 
második legnépszerűbb művét, a gimnáziumi él
ményanyagból táplálkozó Tanár úr kérem (1916) c. 
humoreszkfüzért 1918-ban adják ki háborúellenes 
írásaiból összeállított kötetét, a Krisztus vagy Bara
bást. A viharos történelmi események sodrában el
bizonytalanodik, és visszahúzódik a közélettől. 
Felesége spanyolnátha áldozataként meghal. 
1920—-ban másodszor házasodik, elveszi a nála hat 
évvel fiatalabb, korábban orvosi tanulmányokat

folytató Böhm Arankát, aki Judik Ételhez hasonló
an, érte válik el előző férjétől. Házasságuk nem 
mondható felhőtlennek. A következő évben jelenik 
meg a már eddigi műveiben is túltengő nőkomp
lexusnak szentelt regénye, a Capillária. A20-as évek 
végétől ismét határozottan kiáll a humanista érté
kek mellett, és tovább üldözi a modorosságot az 
irodalomban (Még mindig így írtok ti). 1936 márciu
sában mind súlyosabbá váló rosszullét, szédülés, 
hányinger, fejfájás környékezi. A vizsgálatok két
ségtelenné teszik; sürgősen operálandó agydaga
nata van. Május 5-én Stockholmban Olivecrona 
professzor sikeres agyműtétet hajt végre rajta. Az 
önmagát szüntelenül figyelő-elemző író regénnyé 
alakítja az élményt: Utazás a koponyám körül (1937). 
Ezen kívül öt évre szóló nagyszabású munkatervet 
készít, de néhány hónap múlva végez vele az agy
vérzés. Ne tűnjék szentségtörésnek, ha végül a 
felejthetetlen íróbarát, Kosztolányi Dezső szavait 
iddézzük Karinthyról: "Ez a marha volt közöttünk 
az egyetlen zseni." Az így írtok ti szerzőjét pedig így 
jellemzi Kosztolányi: "Az ő vidámsága a humor 
humora. Igen sok karika túrá t olvas tunk ebben a kis 
könyvben. Mégis alig-alig találtunk olyant, amely 
egy pozitív vers, novella vagy regény torzítása 
lenne. A régies paródia vagy travesztia, amely 
nagyból kicsit, vagy kicsiből nagyot csinál, az írás
módok áttranszponálása, nem az ő kenyere. Ó 
mindig a dolgok mivoltát és modorát gúnyolja... 
Egypár sorban érezteti az író minden munkáját, 
egy szeplőben az író minden hibáját."

Előszó 
az első 
kiadáshoz
Célozni tanulnak a katonák 

Nem valami fényesen megy a 
dolog. A káplár káromkodik, 
szidja a katonákat. Végre kikap
ja az egyik kezéből a puskát

— Nem tudtok ti semmit! 
Ide nézzetek!

Céloz, lő — nem talál. Egy 
pillanatra zavarba jön, azután 
feltalálja magát. Az egyik újon
choz fordul.

—  így lősz te!
Megint céloz, megint elhi

bázza.
— így lősz te! — mondja a 

másiknak
V ég«, kilencedszer talál.
— Es így lövök én!

A kilencedik lövés m ég ké
sik  A káplár keze még reszket, 
de szemei egy árnyalattal már 
tisztábban látják a célt.

Ady Endre
Moslék-ország

Jött értem a fekete hajó,
Jött értem a fekete vizen. 
Álom-királyfit, vitt, tova vitt 
Moslék-országnak mentioen — 
Fekete hajó, fekete vizen.

Moslék-ország, hajh, cudar ország 
Hajh, Hortobágy, zsír-szmű rém: 
Hajh, Átok-város, Redves-ugar: 
Piszok-hazám, mit kapaszkodsz

belém?
Fekete vizeken jöttem én.

Vagyok a nyugati sirály — :
De magyarnak köpött ki a föld 
Moslék-ország a nyakamon ül 
Engemet Moslék-ország örökölt: 
Nyöszörög a hájszagú fold.

Már nem megyek el, fekete hajó, 
Moslék-ország hagy' örülj szegény! 
Hadd ugassanak, hadd ugassanak 
Fekete vizen, fekete legény,
Hajh, kutyafáját, szomorú legény.

Törpe-fejűek

Nem dolgozni jöttem ide 
Nem dolgozni jöttem ide 
Torpe-fejú, mit akarsz tólem?

Nehéz munka az enyém 
Nehéz munka az enyém 
Mi vagyunk az Új Undokok.

De jött hozzám egy törpe 
De jött hozzám egy törpe 
S kérdezte mit akarok?

"Ti vagytok az Új Undokok 
Ti vagytok az Új Undokok 
Menjetek dolgozni ti is."

Felgerjedt szittya vérem 
Felgerjedt szittya vérem 
S rászóltam Törpe-fejűre:

"Hát maga megbolondult,
Hát maga megbolondult,
Hogy mindent kétszer mond,

kétszer mond? "

Zápolya úr vallatása

Biztatva hüvelyzem már másnak 
Estjét a Minden-birásnak.
Húhós, nagy estveledések,
Beh, én mindenről lekések!
Beh kallóznak már simó tenyerek, 
Beh félvén-félek, beh mervén-merek! 
Szent jóízét bővizű imáknak 
Hagyom már mái Zápolyáknak, 
Biztatva hüvelyzem már másnak 
Estjét a Minden-birásnak.

Leköpöm a múltat

Leköpöm a múltat 
A lélek-pókot, a cudart, 
Leköpöm a lelkemet is,
Mert visszanyihog a múltba. 
Én vagyok Máté király,
Én vagyok Máté király. 
Holdfényes, szelíd arcom 
Belelobog a nagy éjbe.

Innen puskázz!
paródia: 1. eredeti értelmében: egy irodalmi mű stí

lusának néha egyes elemeinek utánzata, tudatos átvite
le más témakörre. A régi irodalomban komoly, sőt ódái 
hangú is lehetett (Balassi istenes versei között is akadt 
pl. Horaüus-paródia). 2. mai értelemben: egy irodalmi 
mű mulattató utánzata, irodalmi karikatúra. A kipécé- 
zett mű, esetleg életmű hangnemében valamely jelen
téktelenebb tárgyat ad elő, s a túlzás, torzítás 
eszközeivel teszi nevetségessé a parodizált író hibáit, 
modorosságait. Nem csupán mint önálló műfaj, hanem 
mint nagyobb — különösen szatirikus jellegű — irodal

mi alkotások egyik összetevője is gyakran felbukkan. Az 
ógörög irodalomban a Békaegérharc c. komikus eposz a 
homéroszi hősköltemények paródiája. Arisztophanész 
is sűrűn él vígjátékaiban a paródia fogásaival. Bővelke
dik paródiákban a reneszánsz és humanizmus, a felvi
lágosodás és romantika irodalma. A 20. sz. jelentős 
alkotói közül különösen Joyce munkásságában sok a 
parodiszükus elem. Nálunk Petőfi A helység kalapácsával 
a reformkor — addigra időszerűtlenné vált — hősi epi
káját gúnyolja ki. írt paródiát Kisfaludy Károly (Hős 
Fercsi), Arany János (Áz új magyar költő) és mások is. 
Legkiválóbb magyar művelője Karinthy Frigyes.
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HELIKON

Babits Bihály*
Született Szekszárdon: néhány nappal szüle

tése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette 
édesanyját, hogy utazzék Szekszádra, nehogy 
"Szekszárdon Születtem. Színésznőt Szerettem" cí
mű leendő versében az alliterádót elrontsák. Már 
hatéves korában egészen fejlett nyelvezete volt: az 
iskolában fél kézzel, harmincezer olyan magyar 
szót tudott fölemelni, ami "B"-vel kezdődik, míg 
iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyel
vezete. A fogarasi elemi és a versed főgimnázium 
nyolc osztálya jártak beléje, azonkívül nála végzett 
a budapesti tudományegyetem filológiai fakultása. 
Majd a technikára került, ahol több szabadalmat 
nyert, újfajta alumínium ige-kötők-szó-csavarok- 
és kettősfedelű mondatszerkezetekre, melyek Edi
sonnak "A modem verstechnika vívmányai és a 
villamos nagyanyacsavar" című munkájában is föl- 
említvék. Nyersei nyőleg a N  y u g a tnál nyélén tek 
meg: legutolsó kötete a "Főtisztelendő úr, kérem, az 
esti takarmányszállítás minden valószínűség sze
rint megérkezik" című, hosszú feltűnést keltett.

* Az eredeti 'Mihály"-t belügyminiszteri enge
déllyel "Bihály"-ra változtatta költőnk azzal a meg
jegyzéssel, hogy tehetségtelen keresztapja nem 
gondolt az alliterádókra.

A "K lasszikus Gyomorgörcsök"  
ciklusból

Futurum ex actum

Plútó e torzót márványból szoborta 
Ó, torzók torza, bórzó Dunakorzó 
Ó, korzók korza, őrzó dunnaorzó 
Mint ferde torta és megint retorta.

De Afrikában fú az antipasszát 
És négerek masszáinak pántlimasszát 
És ott az ég oly régi, égi méla.

S tán pápuákok pengetnek poros fát 
S nem lesz Nyugat már, sem Fenyő, sem 
Osvát
S még á  Balázs, még él a méla Béla.

Antik szerelem

“S megint elölről"

A szeretőm fiús, görög leány,
Lányos, török fiú, ki egykor át,
Ahol tajtékot Aagis öble hány.

És Athénben született auzgewélt,
De most közöttünk jár, bár 6 egy antik,
Kihez ma lelkem esdve így beszélt:

"Ó, kancsók kincse, ó, görög romantik,
Orsók korsója, drágámnál borsó,
Akit szeretnek Bélák és a Bandik.

"Te tarfejű, tritóni, tarka torzó,
Dús, dőre dátum és dalos dativusz,
Post, penes, pone, praeter, ablativusz.

"Ki bún borongva, barna, bús bajusszal,
Beteg bolyongó, béna bink bálán...
És szólt a lány, gradus genitivusszal:

"Mi, hát nekem bajuszom vala talán? "
S én szólék: Ó, kegyed mély mívű marha,
Ezt mondtam csak a széphanzás mián.

"De hogyha ezt nem érti, drága mirrha, 
Egymáshoz nincs közünk, se végre máiul, 
Kegyed nem készült, aztán hol az irka?

"Az ember végre még sincs csupa fábul. 
Kegyed nem tudja, mi az asszonánc?
Eriggyen, mert rúgok beléje hátul. —

1 2 ----------------------------------

Tóth Árpád Kosztolányi Dezső
Ady Endrének

Mester, egy ifjú agg, setülő béna, sánta 
Szólt félszegen feléd, motyogva és szelíden:
Kinek halk nyála folyt, borongó, furcsa ívben 
Olvasva énekeid a vénhedt utcasárba...
S ki elmekegte őket, nyifegve csendesen,
S halk, holdas esteken, vetvén a keshedt ágyot 
Te szent nagy Fenekedbe beléomdni vágyott 
Máié kis irmod én szörnyű Mesterem.

Alázattal szelíd, ki ünnepelni jöttem 
Könnyes, fakó szívemmel és trottyos térdemen; 
Mely úgy fáj alkonyaikor, csúzos bokámba lenn, 
Mikor elaggott felhők boronganak fölöttem,
Mert isten vagy, csekélység és két isten és három 
Oly bús, kietlen mindegy... s eszembe jut a tantím, 
Ki egyszer látott téged a pályaudvarban kinn'
S szegény, jó grószpapa, ki ellenőr Párádon.

Született Harsonán, mint a H é t belső munka
társa, szerdán, lapzárta előtt két nappal. Még ideje
korán m egírhatta  "Trombitaszonáta" című  
szezoncikkét. Később az 'lnne-Onnan" rovatot ve
zette: ő volt a Hét legelső "Innen-Onnan"-istája. 
Színházi kritikáit ugyanott végezte. "Négy fal kö
zött" című verseskötetével tűnt fel, melyet később 
'Négy fal, egy plafon és egy padló között" helyesbí
tett kiadásban ismert meg a közönség. Több politi
kai és közgazdasági szonettet írt: jelenleg a 
Trombitagyárosok Országos Szövetségének tiszte
letbeli igazgatója. Ép es egészséges ember, fiatalabb 
korában tífuszon meni keresztül és kétszer a Petőfi- 
Társaságban is jelöltek, de mindkét alkalommal 
csakhamar felgyógyult.

"A szegény kis trom bitás szim bolista  
klapec nyöszörgései" című ciklusból

•■■■ . '[A
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Kemény Simon
Napos délelőtt a dunaparton

Impresszionizmus

Mily szép foltok a budai hegyek 
Egy asszony jön: a fején nagy kalap 
Két kislány és egy kutya játszanak 
Távolabb két kis kutya csak 
Az ég mint egy fehér opál,
Egy kis asszony megszólal: Ó, Pál,
Egy tábornok agg lábán a vörös stráf 
Ifjan, szépen a Világba nevet 
Égy angd-flastrom jön, mögötte 
Ráragasztva egy ember lépeget.
Menjek talán a borbélyhoz, igen?
S szakállamról, ekékfdtrd, íziben 
Leborotváltatnám magam most?
Ni, látok egy sárga villamost.
A Duna mily szép, kék szalag 
S egy sötét nyílás az út, az alag 
S mily friss, lila nyakkendője van annak 

az úrnak, ott
Ki mo6t a hídról a Dunába ugrott.
S mily szép az a kékhajú nő 
Ki után, mint fekete folt futok 
Mily sárga, szép folt az a nő 
S mily szép kék folt a képemen az a folt 
A  pofontól, mit férjétől e percben kaptam volt.

I.
Mint aki halkan belelépett.

És jönnek távol, ferde illatok 
Mint kósza lányok és hideg cselédek 
Kiknek bús kontyán angyal andalog 
Mint aki halkan belépett.

Mint aki halkan belépett,
Valamibe... s most tüszköl s fintorog; 
Mint trombiták és roppant trombonok 
S a holdvilágnál szédelegve ferdül 
Nehéz boroktól és aranyló sértül 
Úgy lépek vissza mostan életembe 
Mint kisfiú, ki csendes, csitri, csempe 
S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet —

Mint aki halkan bdépett.

V ili.
A kis edény,

Oly furcsa és merev 
Aranyhabos tó, emléktemető 
Emlékek ágya, ágyak ápdója,
Mély, puha párna, pincsi, pince, pólya 
Emléket erntet, engem temet 6 
Fehér és csendes. Ülök rajt, kis ingbe — 
És távoli, mély országokiw int be 
Mint fdyt arany és mint ezer ezüst,
Oly bús, fehér, olyan igénytelen,
Becéz, reámnéz és tréfál velem 
Mint egy kis fehér legyező,
Csak rátekintek s így szólok: ez 6,
A jó, szelíd, a kedves, pici teknő —
De néha megnő —
És néha horpad s néha szélreped 
És szerteszökken szörnyű fergeteg 
És a homályban bőszen harsonáz 
És akkora már, mint a ház 
És ordítunk és sírunk: diadal 
És ilyen fiatal.
S mint kürtök öble s vérző trombiták 
És néha vág,
És néha vég,
És néha olyan, mint az ég,
S mint longa, linga, lunga, lenge lég 
(Még, még.)
És borzadunk az egbe, nyögve, sírva 
És néha néz ránk —

És néha olyan, mintha verset ima.

XIII
Én nyafogok 
Az életben, mint Kevesek 
Én nyifegek
Távol mezőkön bórzó levesek 
Én nyühögok 
Valami van, valami nincs 
Én szepegek
Valami kósza, kótya kincs 
Én szüpögök 
Az éjbe, későn és korán 
Én szipogok
Az orromon, e roppant trombitán. >
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Kosztolányi Dezső
Öcsém
Amatőr-kiadás, az életből merített papíron, 

m űvészi cím plappal "Inter Arma" jeligés külön 
borítékkal. H árom száz p éld án y  szám ozva, 
szerző aláírásával, fényképével és ujjlenyoma
tával külön fejezet címerrel. A  hátsó oldalon  
szerző edd ig  megjelent m űvei. Ara 5 korona, 
vászonkötésben 6 korona, bőrkötésben 7 koro
na, selyem kötésben 8 korona, ugyanaz hímzett 
selyem ből, csipkével 10 korona, igen tartós ki
vitelben, felül diszkréten dekoltálva, szerző  
m ellszobrával 20 korona, katonák őrmestertől 
lefelé ugynannyiért kapják.

Első fejezet

M elyben a szerző kis öccséről beszél, aki 
m int a bécsi kezdőszám  tisztosztöly katonai kü
lönítm ényének rendes irodavezetője részt vett a 
Nagy Világháborúban és 1915 júliusában Csö- 
rötnök-Rönök mellett lenyelt egy cseresznye
m agot. Á ld ás em lékérem ére, béke poraira, 
m elyeket köhögés ellen szedett. Éljen! Éljen!

Ha a szivart meggyújtom, kis kék gom oly  
szalad föl a szoba tetőzete felé, mint egy kék 
léghajó. Ilyen kék volt a tó, ahol mi játszottunk, 
kisöcsém , mikor m ég fakard volt és fapuska és 
a nagy gyermekek m ég kis öregek voltak. Kis 
öcsém , íds öcsém , kis hős, aki elmentél a hábo
rúba és m ost vérben és velőben gázol szelíd, bús 
kis cipőd.

M eggyújtom a szivart. M inő lágy, édes haj- 
lása van szeííd  kezünknek. A  hom ok felé hajlik.

A z én öcsém  m ost a háborúban van. Kinyi
tom az ajtókat és felhúzok m inden függön yt 
Nézem  a kis kereszteket, amiket az íróasztalba 
karcolt és elgondolkodom . Ez a szoba az ő  szo
bája. Begyújtok a kályhába és felgöngyölöm  a 
szőnyegeket. Most ő  nincsen itt. Elment, mint 
egy kis cseléd, a háború cselédje. Ó, aki egyszer 
levelet vitt egy édes rokonhoz, kis postás. Most 
is levelet visz, édes kis postás, az élet levelét 
viszi a rossz halál felé. Lecsavarom a szögeket 
és benézek a sarkokba. Öcsém, kis öcsém, ki
csiny számfejtő. Látom őt, amint fejd a számo
k at Okos kis szem én szem üveg. Benézek a 
fiókjába, elm ozdítom  a székeket és lekaparom a 
tapétákat.

Ó is egy tapéta.

M ost a múltját nézem, összeszedek minden  
limlomot, tarkabarkát. Szegény kis gyermek. 
Bűbájos. Vajákos. Vajókás. A kertben ülünk, kis 
öcsém  és Petőfit olvassuk. Te szelíden korholsz, 
mert heves vagyok. Minő szelíden em eled a 
kezed és pápaszem ed öregesen villog. Pedig 
alig vagy harminc évvel idősebb nálam, kis 
öcsém , édesem . Szakállad alig őszül m ég, a 
csúzt is egy-két éve csak, hogy ismered —  de 
már m ész komolyan beszéd nélkül.

Sohasem szerettél sokat beszélni. Ezt talán 
tőled örököltem.

Most hallgathatsz.

Ezt talán piros tintával kellene írni. Vagy 
zölddel és feketével, arany alapon.

Mert látlak téged, odakünt, a halál kicsiny 
udvari lakásában. Ott állasz a rajvonalban, ke
zedben a nehéz fölszerelés és okosan, figyelme
sen nézel. Trombitálnak: kezdődik a roham. 
Kéz-kézbe, kettős sorokban rohantok a véres 
safmulnin át. Szemben már villognak a tom isz- 
terek. Magasra tartod a nehéz srapnellt, hogy  
kellő időben áthajítsad. Vigyázz, kész, rajta — 
balra arc —  vezényelsz. Már áll a roham. Kettős 
sorok balra át —  kiáltod és kiragadod pajtásod 
kezéből a m ündungszdeklit —  előre!

Menj, kis öcsém. Menj, te, aki erős, bátor, 
fiatal vagy —  nálam alig harminc évvel idősebb. 
Menj és ne gondolj rám, ne törődj velem , ne 
sajnálj, amiért reszket a szívem  érted és szájam 
elferdül. Ha m egszakad is a szíved, hogy nem 
vigasztalhatsz, csak menj. N e sajnálj. Menj.

Én maradok.
Meggyújtom a havannámat és úgy tűnő

döm. Mi értelme van, minek, ki tudja. Éelgyúj- 
tom a gyertyákat. A  tea halványan, keserűen 
sötétiik, elfelejtettem meginni.

Öcsém. Milyen kár, hogy nem ismertelek. 
M ilyen lehetsz, kis harcos számfejtő. Sohasem  
láttalak. Milyen kár, hogy tizenöt évvel ezelőtt, 
hogy a világra jöttem, téged Kecskemétre vittek 
egy rokonhoz és azóta se jöttél haza. Állítólag 
nem is biztos, hogy az öcsém vagy, sokan azt 
mondják, hogy a nagymama tévedett, te nem is 
vagy a világon, ő  összetévesztette a dolgot, a 
Málcsi néni kislányáról volt akkor szó, aki ké
sőbb könyvelőnő lett a műjéggyárban és Kassán 
lakik. D e én őt se láttam soha.

A  tea kihűlt már, nincs kedvem meginni. 
Szegény, szegény, szom orú életem. Már teát se 
tudok inni.

Legenda vagy.
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Krúdy Gyula
A negyvenkettes zenélőmordály

Harctér, 1916

Egy napon Szindbád arra ébredt régi, mahagóni 
ágyában, hogy elfelejtette a mályvaszínű dáma ne
vét, akivel aznap találkoznia kellett a Normafa alatt.

Ebben az időben Szindbád lelkében nagy válto
zások voltak észlelhetők, amikről ő maga is tudott. 
Valamely hatással lehetett rá bizonyára az a régi 
könyv, ami fehér nachtkaszliján feküdt, s amit az 
este olvasott, de nem értett.

Igen régi dolgokról volt szó ebben a könyvben, 
melynek amplapjából egy szép este Szindbád fidi
buszt csinált, s így a dátumot nem volt módjában 
megállapítani. De lehet, hogy már egy vagy két 
hónap is eltelt azóta, hogy ezt a könyvet valami régi 
levente vagy íródiák megírta: valami gorlicei vagy 
müyen áttörésről volt benne szó, úgy látszik — és 
Szindbád az áttört strimflikre gondolt, amit a régi 
Spenót utcában látott egyszer, a "Gerlicé"-hez cím
zett fogadóban. Azonfelül valami negyvenkettes 
ágyról is beszélt a szerző, de Szindbád nem tudta 
eldönteni, hogy látta-e azt az ágyat, azokban a vidé
ki vendéglőkben, ahol gyakran megfordult, s ahol 
finom dámák cipellőjéről és parfümjéről álmodoz
va, sokszor feküdt egyedül és elhagyatva. Ebben az 
időben Szindbád nem volt jókedvű.

Ebéd után a találka helyett (mivelhogy a mály
vaszínű dáma neve még mindig nem jutott eszébe 
és mivel restellte volna ezt elárulni) még egyszer 
megnézte azt a könyvet Szindbád, és végleg lemon
dott róla, hogy eszébe jusson, miről is lehet benne 
szó.

Különben is, Szindbád nem szerette az effajta 
régi könyveket, ő az illa tos és patinás jelent szerette, 
a pillanatok örömeit, egypár barátot, akikkel elbe
szélgethetett a napi eseményekről, színésznőkről, 
Füredről, holdas estékről és krizantémumokról, mi
ket kesztyűs kezek nyújtanak ki a szála vasrostélyán 
keresztül. Éppen azért elhatározta, hogy ma be
megy a New-Pilvaxba, egy ábrándos Zerkoviczga- 
votte-ot meghallgat és korán lefekszik.

A bámult asztalok mellett már ott ült a rendes 
társaság: Degré Alajos, Kuthy, Pákh Albert, Vay 
Sándor, Vachott Imre, Lakatos László, Balassi Bálint, 
Molnár Ferenc, Tinódy Lantos Sebestyén Károly és 
a mindig gradózus, mindig illatos és finoman mo
solygó Jules Bakti, a "márid", ahogy maguk között 
nevezték. Régi, nehéz ezüstkanalak csilingeltek fi
noman a régi csészékben, melyekben a régi, ódon 
kávé füstölgött— egyesek régi, patinás sonkát ettek 
tojással. A zenélő-óra kis hangja az "Irigylem a kan
nibál-nőt" kezdetű valcert ismételgette.

» » » » »  folytatás a 14. oldalon
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> > > > > > » > >  folytatás a 13. oldalról

Szindbádot felcsillanó szemekkel fogadta a kis 
társaság. Lakatos László éppen Laborfalvi Zsázsáról 
áradozott, aki a Teá trumban éppen tegnap alakította 
egy merész, modem eszmékkel harcoló, aktuális 
dráma hősnőjét; mindenki irigyen hallgatta az előa
dót, mert köztudomású volt, hogy verset írt egy 
olasz grófnőhöz, amit az illető nem kapott meg, mert 
a levelet visszaküldték a határról. "Kriegszensur 
durchgelesen und rückgesandt" felírással. Senkisem 
értette a társaságban, mit jelent ez: hát már nem lehet 
olasz grófnőhöz verset írni?

— Ma egy furcsa, régi könyvet olvasék— kezdte 
el Szindbád gondolkodva. — Szeretném, ha volna 
közületek, aki megmagyarázná nekem, mit jelente
nek egyes dolgok, melyeknek érteményét fel nem 
foghatom, nem lévén járatos a régi kultúrhistóriá- 
ban. Valami gorlicei áttörésről van szó, ezt még meg
értem, mert az áttört strimpfliket kedvelem — ami a 
drótakadályokat illeti.

— Ez csak a krinolinszoknya drótja lehet — 
vetette közbe L.László —, nem tudnám, mire lehetne 
még a drótot használni ezenkívül.

— Hanem a negyvenkettes ágy vagy ágyú, az mi 
lehet? — tűnődött tovább Szindbád.

Ezen hosszan vitatkoztak, mindenki más verziót 
tudott — egyik gáláns történetet mondott el vala
mely úri színésznőről, akiért a Városmajorban két 
testőrkapitány duellált. Egy holdas este aztán a régi 
Rondella körül spinétet ivott holmi szerelmes poéta, 
szívére szorítva a dáma csipkés legyezőjét.

Végre Balassi, Molnár E, Sebestyén kezdett be
szélni és elmondta, hogy az ő nagyapja -szólt neki 
valami háborúról, ami nagyon régen volt ezen a 
vidéken, talán két éve, vagy még több - és hogy akkor 
ez a negyvenkettes nem is fekvőhely, hanem mor- 
dály volt, fustély vagy karabély, vagy mint amit a 
régi, régi katonák használtak.

— Mordály? — mondta eltűnődve Szindbád — 
úgy képzelem, hideg báli éjszakákon használták, a 
városon kívül: piros kopott lakkal volt befestve, csi
korgó fogantyúkkal — szőke leányfej volt ráfestve, 
akvarellben, két kis galambbal — és egy kis ezüst
lánc lógott róla, amit, ha meghúztak, a mordály 
muzsikálni kezdett — O, du lieber Auguszta.

— Zenélő mordály — sóhajtott László merengve 
— istenem, milyen szépek voltak ezek a régi dol
gok... Istenem... a huszadik század... ezerküencszáz- 
tizenhat... mért éltem akkor... mért kell nekem 
ausgetippelt a negyvenes években élni, közveüenül 
a szabadságharc után, sré vizavi a Bidermeiertől.

— Igaz... mért kell.. — sóhajtották együtt... és 
kívülről, a Rondella felől bólogatott a visszhang — 
"hát miért?”

Móricz Zsigmond
Miskároló

A gazda hatfelé indult korpára malacnak. Még 
kissé tugymékolt a ládarekeszben, csetvett, piszto- 
mált, mint akinek nem sietős.

— Mi a fenét miáskol annyira? — vetette az 
asszony, zsőrhetnékje támadván, igaz is, mit kell 
neki reggeli-reggelvén, hogy éppen annyira... de 
csak úgy, inkább tisztességadásból. Láthatná, pity- 
mázik a napocska. — Mit nem lel?

— Ezt az izé miskároló csaklit, te, hogy a her
nyó nyűvessze... Hová a kórságba kajtabajtátok?

— Ott nézze kend, ahol van, nem ahol nincs — 
bökte az asszony a szemivei a ládafenekére. Ott is 
volt. — No, leli?

— E a, é hát — biccent a hitese s már fente a 
lábszijhoz s rakta csak úgy hanyagul, kenyér meg 
pityóka közé, a déli elemózsiához. Mint akinek 
odakell csak, arra.

S már dübörgött-loholt kifelé. Az asszony nem 
szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána, minek 
a neki. A tehen már nedvedzett idén, kétszeris, az 
emse meg tyúknyi, nem kell annak még miskáro- 
lás.

Az meg csak ballagott, hunnyogva-hüppenve, 
agyarán a pipával. Igaza van a csoroszjának, gon
dolta magának, a nap is hányja bogarát, odafent jó 
kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az, a repcének, majd 
ha dűlni kezd.

Eközben az útra ért, ahol ágadzik. De nem a 
rétság fele fordult, mint különben. Atbakkant jobb
ra, a márgafőd irányában.

Ott vót a kis kulipintyó. A haragosáé.
Az ablakon át meg is látta mingyárt. Otthon 

volt, pöszmét sajkáit. Bémapszámra kellett volna,

Folytatás

Túri Dani osztán mégis hazakódocott, de a lelke 
fenekin, meg a fenekelelkin nagy, nagy keserves 
fenekedésekkel győzte az életyit.

— Hej, muramista, muramista — ódózott a 
nyelvije nekije —, bé tökkel vágtál csülökbe.

Megaztánis a felesége eszmelkedett a jobbérzé
sébe és attul úgy, de úgy összefancsargott a lelke 
levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanorosz
lány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant 
bele — aztán akkor úgy ment Túri Dani szélesen, 
peckesen, nagytehetemséggel, úgy ment végig ara
szolva a nagy utcán. De közben tarajashorgas, úri 
böfögés nyomta, nyefegtette a torkát, azt meg le
gyűrte keserűen; izgatta, vágta, gyöm öszölte, 
gyomrintotta a nagyérzés, nagyfeneérzés, hogy az 
erei úgy daggantak a nyakcsiggályán, mint téli tep- 
lince a vágáskor. Az a szeginasszony! Az a szegi- 
nasszony!

Eccerre Bira jön vele szembe, az meg csak ráné
zett, megnézte a testivel egészbe és csak úgy suny- 
suttyából odapislantott a nagyerős hím szemébe. 
Csak úgy, a hóna alól nézte, de a dppes derekát 
végigriszákolta valami fortymeleg.

— Hej, muramiste, de Bira, merre lófrász? — 
beszélt Dani, de a szemét már elöntötte a hímes 
vérharag.

— Merre: — rüstölt a ján, nyelveskésen. — Mer
re, hát mér, asszongya, kee! Amerre fekete jérce jár: 
a lábán.

S megrisszantotta újfent a derekahajlását.
Dani ekkor nem szólt, hanem eccercsak nagy

büszke hímdagadás fogta el: — a két szeme elnyál- 
ladt, betaknyadzott a hévtül: kicsurgott a pörses, 
duzzadt férfiszája: — a nyakere félméterre kilógott 
és úgy megszoríntotta zekéjét, hogy kicsattant a 
golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a 
jányt,egyet Toppantott és megcsóválta a feje fölött. 
Úgy lett meg a ján,ásztán visszaesett, mint a rongy, 
nyaflán, szétnyúlva, kehesen.

A férfi meg nézte és már torlakodott a torkában 
a nagyutálat Valami erős, mélységes lágyság fogta 
el, héj, muramiste, muramiste — azzal fogta, békö- 
pött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy félli
tert, azt hozzácsapta a járthoz, hogy csak úgy 
liccsent.

Úgy ment el, mint az Isten.

de nincs munka. Csak úgy, az ajtórúd mentén tisz
téit be hozzá.

— Aggyisten — lottyintette a kalapszederjét
Az csak morgott valamit. Ültek, pipáztak.
Déltájra megmukkant az ember.
— No.
— Hát így.
— De nem a, a má nem.
— Nem-e? H át márgakubikos kend, vagy cser

vesz? Az anyád...
Pipázott, felállt, egyet bökött, a bicskával, szé

pen egyenesen. A hasa alá annak. Meg se nyiffant 
az ember. Lehuppant, lassan. A fejőszékre bugy- 
gyant a bélé, rángott egy párat. Aztán nem izgett 
többet.

A m ásik próbálta a miskárolót, csukódik-e. 
Csóválta fejét.

— Kijár a szöge ennek — m ondta —, a fene 
vigye. Be kell kalapálni.

Indult a kovácshoz.
Az ágadzásnál értek utol a magyar csendőrök.
— No, gyüjjön kend, gazda — szíveskedtek 

neki. Az m ár értette. Ment szépen.
A kovács előtt vitték. Ott megállt egy szuszra. 

Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsonté em
ber, szöszmételte, hogy akar valam it

— Na, mi ké?
— Hát csak, ha nem törvénytulsó... Mert be 

kéne adódjék ez a miskároló itten... Kijár a szöge 
ennek.

A nagycsonté bólintott. Ó is ipari munkás volt, 
állatszámadó.

— Hát csak adja kend. Majd béviszem.
— Úgy a. Aztán szójjanak máj az asszonynak. 

Hogy vigye haza. A Sándornak kell majd, jövő 
ilyenkor. Disznóra, Isten mint nap.

S ballagtak tovább, a törvény felé.

Kimeresztette a nyakát.
Vitte a nagyerős lelke.
A tábla végébe meg ott állt a walesi herceg 

felesége, annak a törékeny testét végigbizsen-bo- 
zsongatta valami borsódzás, habzás; — úgy nézte a 
férfit, hogy málladt tőle a fehér melle. Különösen a 
köpést nézte. Ilyen szépet, igazit, hímeset még nem 
látott. Ilyen igazi, erős férfit.

Az meg csak jött felé.
— Mi járatbap erre, Túri uram — kérdingette a 

hercegasszony csak úgy közömbösen.
— Instálom, usgye, aszongya, bütykös, lölkem 

— mondta Túri Dani makacs-mereven. S egyszer- 
csak, fogta, s akkorát bőmbent, ordantott a torkával, 
hogy a szája kétoldalt kirepedt a füléig. Valami 
forróságfogta el a hercegasszonyt:— a hímségüyen 
förtelemszép nyikkanására. Elszédült, megkábult, 
összebágyadt, lecsuppant, odariggyent a féfi zekés 
melletetejire. Először látott igazi férfit. Erős, ősösz
tönös nagyszerű, igazi, félliter köpő, füligrepedtszá- 
jú, fü stö s férfit. Az ig a z it . A n agyot. A 
kérlelhetetlent. Az ősösztönöst.

— Te szép, te én uram, mura, mura — nyögte 
elaléltan, pihegve, mint nyaratszaki csibbe.

Dani meg nézte.
Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme- 

feketéjének, felhasgatt.i végig a hercegasszony ha
sát. Úgy hagyta ott, kibuggyanva. Az még akkor is 
szerelmetesen tátogott, tipengett utána.

Úgy ment el dön'gve.
Vitte a nagylöttyös indulat. A férfit
Két uralkodó herceg jött vele szembe három 

bölénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott 
rajtuk. Beleugrott, átrúgta. Hozzá sziszegett a fogá
val, keresztül a foga-húsán.

Három másik ember jött.
A tömörkény, meg a gárdonyi, meg a mikszáth.
— Mi járatban — mondta a tömörkény. — Mi 

járatban gazduram. In nem lehet átmenni, gazdu- 
ram. Dram.

Dani csak nézte. Vérbenyihhant a szeme.
Nagyot, keservese t fohászkodott a gyomra vele

je-
Két kezével odakapott, megfogta a népiescht és 

csak úgy szőrmentén, riszálva, odakente a palánk
hoz. Még be is sózta, paprintotta kevéssé. Egyet 
ropigott a fogával s leharapintóttá a két másik népi- 
esch fejét. Ügy meningélt továbbság, népiesch 
irányban.

14



FARAGÓ JÓZSEF

Köpeczi Béla román 
népköltési gyűjteménye
Hihetlennek tetszenék, ha a tények nem 

tanúsítanák, hogy az 1940-es bécsi döntést 
követő években az erdélyi román folklór 
iránti magyar érdeklődés mintha egyszerre 
új erőre kapott volna. A döntést követő rövid
ke négy — világháborútól és népirtásokká 
fajuló nacionalizmusoktól terhes, bizonyta
lan és reménytelen — év alatt többek közt a 
magyar kultúra oly kiemelkedő személyisé
gei, mint Szabédi László, Lajtha László, Jaga- 
mas János és Köpeczi Béla 'méltó módon 
folytatták azt a Balassi Bálinttól Bartók Béláig 
ívelő negyedfélszázados ragyogó hagyo
mányt, amelyre joggal büszkék lehetünk. Az 
említettek közül ezúttal a legutóbbinak a pél
dáját szeretném felmutatni.

A sok évszázados múltra visszatekintő 
magyar—román kapcsolatok alakulásának 
tragikus mélypontján, amidőn Nicolae Ceau- 
sescu a társadalom "homogenizálásának" 
ürügyével a romániai magyarság fölszámo
lására törekedett, Magyarország felé pedig ex 
cathedra a horthyfasizmus és sovinizmus, re- 
vizionizmus és huliganizmus rágalmait szór
ta, Köpeczi Béla, M agyarország akkori 
művelődésügyi minisztere, csöndes válasz
ként Budapesten 1985-ben közzétette fiatal
kori román népköltési gyűjteményét: Une 
enquete linguistique et foltíorique chez les Rou- 
mains de Transylvanie du Nord 1942—1943, va
gyis "Egy nyelvészeti és folklórkutatás az 
északerdélyi románok közt 1942—1943-ban". 
Egy nemzetközileg nagyra becsült államférfi 
és tudós ilyen gesztusára — ilyen politikai 
légkörben — még sohase volt példa a ma
gyar—román tudományos-művelődési kap
csolatok történetében; valószínű, hogy sehol 
másut{ sem a földkerekségen.

Illetéktelen vagyok egy román népköltési 
gyűjtemény szakmai bírálatára, de köteles
ségemnek érzem, hogy hírt adjak felőle és 
megemlékezve róla, hangsúlyozzam tudo
mányos-politikai jelentőségét. Mivel a gyűj
tem ényről évtizedek óta tudtam , 1985 
októberében azzal a kérdéssel kerestem föl 
Köpeczi Bélát minisztériumi dolgozószobá
jában, hogy vajon nem volna-e hajlandó a 
kéziratot egy esetleges romániai kiadásra el
őkészítem. Am ajánlatommal elkéstem, mert 
látogatásom hírére íróasztalán már a betör
delt, nyomásra kész gyűjteménnyel fogadott, 
s miközben ezt lapozgattuk-olvasgattuk, ta
lálkozásunk folklorista párbeszéddé alakult.

A gyűjtemény még abban az évben el
hagyta a sajtót az Akadémiai Kiadó elegáns 
kiadásában, ama Studia Ethnologica in Hungá
ria című, világnyelveken megjelenő sorozat I. 
köteteként, amelyet a Magyar Néprajzi Tár
saság elnöke, Balassa Iván szerkesztett. Arra 
a kérdésemre, hogy miként került gyűjtemé
nye e sorozat élére, Köpeczi Béla azt válaszol
ta, hogy szívesen támogat minden olyan jó 
kezdeményezést, amelynek meg van győ
ződve hasznosságáról: ezúttal a magyar—ro
mán barátság tudományos szolgálatáról.

Megállapodtunk, hogy mihelyt a gyűjte
mény megjelenik, postáztat számomra né

hány példányt, hadd helyezzem el a megfe
lelő román szakkönyvtárakban, illetőleg ad
jam az érdekelt román szakemberek kezébe. 
Aküldeményt azonban nem kaptam meg, sőt 
akkori elszigeteltségünkben még a megjele
nés tényéről sem szerezhettem tudomást. Ta
lán egy-két év múlva a kolozsvári főtéri 
antikváriumban bukkant fel egy minden bi
zonnyal véletlenül odatévedt példánya, ám 
amilyen nagy örömmel csaptam le reá, oly 
csalódottan tettem vissza a polcra: borotva- 
pengével egész bevezető tanulmánya gondo
san ki volt vagdalva. Megint telt az idő, míg 
végre, ismét merőben véletlenül, a kolozsvári 
ószeren egy teljes és ép példányt vásárolhat
tam.

Nyomban összeállítottam róla ezt a jegy
zetet, de le sem gépeltem kéziratomat, hi
szen kiadásának még a szándéka miatt is csak 
parazsat gyűjtöttem volna a fejemre; tudtam 
viszont, hogy el kell jönnie annak az időnek, 
amidőn akadálytalanul kiadhatom, anélkül, 
hogy Köpeczi Bélára — a román nyelvészeti 
és folklórkutatásba való illetéktelen beavat
kozás címén kígyót-békát kiáltsanak.

A gyűjtemény elméleti részei: a bevezető 
tanulmány és a műfajok élén álló magyaráza-
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tok francia nyelvűek; maguk a népköltési 
szövegek eredetiben, románul sorakoznak 
fonetikus lejegyzésben, a nemzetközileg elfo
gadott diakritikus (Vagyis mellék-) jelekkel, 
Bakos Ferenc nyelvészeti gondozásában. Az 
érdeklődő és érdekelt szakemberek körében 
mind ez a lejegyzési mód, mind a francia 
nyelvű magyarázatok világszerte elősegítik a 
román folklór hírnevének öregbítését.

A gyűjtemény anyagát a szerző 1942— 
1943-ban, egyetemi hallgató korában gyűjtöt
te két Naszód környéki román helység: 
Magyamemegye (Nimigea de Jós) és Szé- 
szárma (Sásarm) lakói közt. Annak a terep 
munkának a célja, amelyből e gyűjtemény is 
kinőtt, a magyar—román kétnyelvűség kuta
tása volt

Csak futtában jelzem, hogy a bevezető 
tanulmány részletesen tárgyalja a két helység 
történetét, demográfiai és etnikai helyzetét, 
valamint nyelvjárását, utóbbi vonatkozásban 
kimutatva azt a körülményt is, hogy a két 
helység kétféle román nyelvjárás érintkezési 
határvonalán fekszik. Épp e nyelvi különb
ség miatt a szerző a népköltési anyagot két 
nagy fejezetre osztotta: előbb a nemegyei, 
majd a szészármai gyűjtést közölte. Az első 
fejezet alfejezetei a következők: táncdalok és 
táncszók; aratóénekek; karácsonyi énekek; 
lakodalmi költészet; ráolvasások; siratok. A 
második fejezetben: táncdalok és tancszók; 
lakodalmi költészet; aratóénekek; epikus 
énekek; mesék. A gyűjteményt a ritka szók és 
tájszók jegyzéke követi, francia megfelelőik
kel, s végül a felhasznált román nyelvészeti 
forrásmunkák bibliográfiája zárja.

Valamennyi folklóralkotás után adatköz
lőjének nevét olvashatjuk életkorával. A szé
szármai énekesek sorában két magyart is 
találunk: a 33 éves Simon Ilonát és a 28 éves 
Kerekes Rózát, román nyelvű repertoárjuk
kal.

Nincs tudomásom róla, hogy a román 
szaksajtó Köpeczi Béla gyűjteményét ismer
tette, méltatta, esetleg bírálta volna. Addig is, 
amíg erre talán sor kerül, romániai magyar 
folkloristaként hadd üdvözöljem szép vállal
kozását.

Könyvének bevezetőjét a következő sza
vakkal zárja: "Remélem, hogy ez a gyűjte
mény hozzájárulhat a román lakosság 
néhány nyelvészeti és néprajzi sajátosságá
nak jobb megismeréséhez egy olyan vidéken, 
ahol két román nyelvjárás és két néprajzi táj 
találkozik. Ugyanakkor annak az érdeklő
désnek a bizonyítékát is szolgáltatja, amellyel 
a magyar filológia a román nyelv és kultúra 
kérdései felé fordult, egy olyan időszakban, 
amely hangsúlyozottan nem kedvezett a tu
dományos együttműködés fejlődésének és 
általában a két nép közeledésének."

Erről az időszakról nekem is van szemé
lyes élményem: a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium érettségire készülő diákja
ként — tehát egy magyar város színmagyar 
iskolájában — a minisztériumi tanterv előírá
sa szerint, az összes északerdélyi magyar is
kolákhoz hasonlóan — néhai jó Andrási 
Tivadar tanár úr, a jeles magyar—román szó
társzerkesztő vezérlete alatt román nyelvet és 
irodalmat tanultunk; pedig akkor a magyar
ság államalkotó többség, a románság pedig 
nemzeti kisebbség volt. Hasonló példák szer
te a világon ma is akadnak.

1987. augusztus
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HAJÓS JÓZSEF

Greguss útja 
a váradi börtönig

... az emberiség ügye jóra, legjobbra fordul.... habár jelenleg 
minden felette rosszul van.

Greguss (1848)

A leginkább esztétaként je
lentős Greguss Ágost alkotói út
jának első öt évéről lesz itt szó.

Az Eperjesen 1825-ben szü
letett Greguss 1844-ben kezdett 
közölni, éspedig a Regélő Pesti 
Divatlapban. Ennek jeligéje — 
"Hazádnak rendületlenül" — 
Vörösmarty! idézte, "ki jelen 
költői nyelvünket megterem té” 
(olyannyira, hogy az 1825-i or
szággyűlés óta nemzetünk — ír
ja G reguss —
"félreismerhetetlenül képvisel
tetik Árpád ébredésének költője 
által"). Areformkori költőink zö
ménél "dívó" patriotizmust hí
ven tükrözi a Pesti Divatlap 
említett évfolyama. "Kiért ürül
jön első serlegünk? /  Oh, a ho
nért!" — vallja Greguss a 29. 
számban (félszáz lappal odébb 
kérdi Petőfi: "Hányadik már a 
pohár? ... csak /  Ötödik?"), az 
Elhagyottság című versében pe
dig Greguss Auguszt — ekkor 
még nem Ákos — arról szól, 
hogy munkál "a hon javáért. /  
Mely nemzetsírba száll, /  Ha 
nincsen szent egyesülés /  Buzgó 
polgárainál".

Kevésbé kísért a nemzethalál 
réme az Életképek című hetilap
ban. "Oh, bár lehetnék szebb jö
vőnek magva" — kiált föl itt 
Greguss Ősz polgár című versé
ben. Sikerültebb a 36. oldalon, 
aláíratlanul közölt hat epigram
mája. Idézzünk hármat, a) "A
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jobbágy bámul, hogy száraz a 
földesúr. Aki /  Vért szí, vértölt
nek kellene lenni neki." (Egy év 
múlva így zárja szerzőnk a Pető
fit dicsőítő ódáját: "Majd a ma
gyar Béranger dalai /  Mindenki 
ajkán fognak hangzani.") — b) 
'Még itt-ott akadnak pánszlávok. 
Csak egyet óhajtok: /  Pánszlá- 
vból szláv pán hogy sose válna 
nekünk.” (E sorok írásakor még 
négy év volt a cári seregek erdé
lyi beavatkozásáig, száz a kelet
európai "pánszovjetizmus" páni 
félelmet keltő felbukkanásáig.)
— c) "Hej, magyar, örvendjünk! 
A nemzeti és magyar első /  Vas
pálya csakugyan jó lesz utazni 
nekünk, /  Német nemzeti nyelv 
fog hangzani majd körülöttünk. 
/  Semmi baj! A gázmű majd ma
gyarul fütyöl ám!". Téves volna 
németellenességet olvasni ki eb
ből az epigrammából. Tudat
nunk kell az ilyen olvasatra 
hajlókkal: Greguss első kötete, 
az Ungarische Volkslieder (Lipcse 
1846), tőle fordított magyar nép
dalokat tartalmaz. Segítségére 
volt a fordításban hallei diáktár
sa, Stier. Ennek a nagy magyar
barátnak küldte Greguss utolsó, 
1882-ben, pár héttel halála előtt 
készült epigrammáját. Németül 
írta, Erlangenben, ahol gyógy
kezelték, s ahol Hegel és Schel- 
ling egy-egy fia volt professzor. 
Magyarul így szólhatna: "Klió 
papja Hegel jó fia, /  Schelling-fi 
tere: a jussok. /  Szakjuk nem a 
filozófia, /  Tehát ők filozófu
sok."

Greguss első magyar kötete 
(Villanykák, Lipcse 1847) eredeti 
és fordított epigrammákat ad. A 
Nagy színműírónál című így iro
nizál: "Tudja, szomorműben 
szánást gerjeszteni főcél — /  S 
éri a célt: a darab szánakodásra 
fakaszt." Meglepő elírás vagy 
sajtóhiba van ebben a négyso
rosban: "Demokrit mindig csak 
nevet, /  Hippokrit m indig 
könnyet ont; /  Mondjátok: e 
kettő közül /  Melyik volt oko
sabb bolond?” (A kérdésre akkor 
se könnyű felelni, ha biztosra 
vesszük, hogy a kéziratban He- 
raldit szerepelt.) Greguss Marti- 
alis-átültetéseinek egyik sorából
— "Pirulj egyért, hogy nem 
tudsz elpirulni" vette röptét a 
"Pirulj, hogy nem pirulsz" szár
nyasszó. — A 47-es kötet sze
rény Rousseau-transzlációját

Greguss franciából való tolmá
csolásainak hosszú sora követ
te. (Regényfordításaival 
pénzügyi gondjain is próbált 
enyhíteni. Itt jelezzük: elsőként 
írta alá "a szarvasi ág. hitv. főta
noda elrendezéséről" szóló, 
1847-es Tervezetet, miszerint: 
"Hogy a szellem szabadon mű
ködhessék, nem szabad anyagi 
szükséget érezni." Ami igazán 
nem ... szarvaskodás.)

Szarvason, 1847-ben jelent 
meg a "CID Corneille Pétertől /  
Magyarítva Greguss Ákos ál
tal", aki a szarvasi gimnázium
ban tanított '46-tól. Az előszó 
szerint "nemcsak irodalmunkat 
gazdagítani, de különösen ko
runk balízlését nemesebb tár
gyak fele irányozni kívánta a 
fordító". A Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár 76845-ös jelzetű pél
dányának a végére valaki — bi
zonyára még a múlt században 
— odaírta: "Botrányosan rósz 
fordítás, mire a vörös csillagos 
helyek eclantans példák." Ti
zenhét ilyen hely van. Néhány 
csakugyan zavarhatja a fület, 
mert be nem vált nyelvújítási 
terméket (többnyire kurtítást) 
hordoz. Ilyen a kötély szó, mely
nél a csillaggal megbélyegző 
polgár felkiált: 'Már miért nem 
spárga:!" (NB: Régen se lett fú
nák polgármester Cid, magya
rokat hogyha "kötelesen" szid.) 
Való igaz: az első, Teleki Ádám- 
féle Cid-fordításunkban (Ko
lozsvár 1773) a ma is használt 
kötelesség szerepel, de a hű tö
mörség rovására. Nemes Nagy 
Ágnes 1956-ban feladatnak for

dítja a devoirt. — A gentilhomme 
Gregussnál lovanc (ceruzával 
melléírva 1928-ban: piha\), 1773- 
ban közUr, 1956-ban nemesifjú. A  
píré Gregussnál aty ("Undorí
tó!!!" — hördül fel a vörössel csil- 
lagosító , kit ny ilván  nem 
csillapítana le annak tudata sem, 
hogy az atya szóvégi a-ja kicsi
nyítő képző vagy birtokos sze
mélyrag). A pof — még ha 
valakinek jobban tetszik is az 
1773-as pofon tsapás vagy az 
1956-os arculcsapás — kifogásta
lan, hiszen ma is élünk vele, még 
a 18. században vonódott el a 
pofonból, ez meg a pofa főnév ki 
nem mutatott, de föltehető pof 
határozóragos alakja.

Comeille-től, "bár" kereszt
neve Pierre, nagy ugrás van a 
jakobinus Robespíerre-ig, akinek 
az alkotmányról tartott beszédét 
Greguss magyarra fordítja és "a 
magyar nép figyelmébe ajánlja" 
1848 tavaszán, nem tartván elég 
demokratikusnak az új alkot
mányt; Robespierre ilyesmiket 
hirdet "Ha a közhatalom csak a 
közakaratot teljesíti, akkor sza
badság és béke uralkodnak az 
országban; ha ellenkezőleg tesz, 
akkor szolgaság s lázongás kö
vetkeznek." Greguss már 1847- 
ben írt lázító verseket, ám ezek 
csak '48 márciusa után jöhettek 
ki — Edzdalok címmel. "A zsar
nokok, tudom, reszketni fog
nak!" — harsogja ifjú poétánk. 
"Legyőzetett a nép, /  De egykor 
győzni fog" — mondatja a tüzes 
trónon ülő Dózsával. (Mellesleg: 
Kazinczy a szörnyű temesvári 
kivégzés tricentrenáriumán rö-

16



HELIKON

vidítette a tró n u s-1 trón -ná. Fon
tosabb az, hogy 1848-ban Robes
pierre további három beszéde 
jelenik meg Pesten, éspedig Ma
gos Emő fordításában, aki négy 
év m úlva várfogságban hal 
meg.)

Valamiképp Ropespierre- 
hez, de a Cídhez is kapcsolható 
Greguss egy másik 48-as tolmá- 
csolása. A francia fo rrada
lmárhoz kapcsolható például 
azért, mert a — Rosseaurul című 
— bevezetőben ez áll: "Szánja
nak alá Sokrates és Krisztus, 
Hús és Pelargus, Shakespeare és 
Moliére, Rousseau és Saint Mar
tin, Robespierre és Saint-Just 
boldog szellemei, s tudassák az 
emberiséggel, hogy végezeté
nek alapjelleme nem gúny, hogy 
benne minden rossz csak ideig
lenes". A most idézett kötet a 
Cídhez is kapcsolható, amennyi
ben ez "az emberi nagyság hit
vallása", az illető kötet pedig 
Hitvatlomása egy papnak ómen 
adja Rousseau Emiljének a leg
szebb részét. Greguss Ágostot 
az ágostai konfesszióban való 
nevelkedése nem gátolta abban, 
hogy lelkesedjék a rousseau-i 
remeklések e csúcsáért.

Greguss bevezetőjéből en
gedtessék meg idemásolnunk 
legalább ennyit: "Párisban az 
1762. évi hatodhó negyedik 
napján egy könyv a bakó által 
tűzre hányatott. Néhány hét 
m úlva Genfben ugyanazon 
könyvvel ugyanaz történt. A 
könyv azonban, mint phoenix, 
ham vaiból kikelt, minthogy 
örök időkre van írva. Címe: Emil 
vagy a növelésrül. Kárhoztatá- 
sát különösen azon igazságok 
okozák, melyek a negyedik 
részbe illesztett, ily feliratú mű
ben foglalvák: egy pap hitvallo- 
m ása... . Rousseau! E név 
hallatára felberzen a rosszak és 
ostobák megvető serege" (3. 
old.). "Blanc Lajossal tartok, ki 
ezt mondja:... legyen ő felment
ve balsorsa által, mely lángel
méjének szentséget ád.” (5) "De 
a legfontosabb, mit Rouseau 
végbevive, az, hogy ő tűzte ki 
első a népfelség lobogóját!" (7) 
"Nagyon m egegyezem  egy 
újabbkori francia eszmehős 
gondolatjával, hogy a társulat 
főkormánya mindig a tudo
mányt illesse ...; ezen kormány 
csak akkor jöhet létre, midőn ... 
az egyetemes öntudat világa 
mellett már-már minden kor
mány feleslegessé kezdend vál
ni; — azért ne csodálkozzunk 
Rousseau felett, ha ennyire nem 
emelkedheték s a főhatalmat 
korlátlanul a többségnek tulaj- 
donítá." (8) 'Mintegy álombul 
ébredve — írja a 11. lapon Gre
guss (akinek családneve és a 48- 
tól használt írói álneve, ti. Gerő, 
végső fokon, a görögben éber
ségre utal) — tapasztalom, hogy 
szavaim ... gyakorta nem is Ro

usseau belvilágát világosítják 
fel, csak enyimet és hasonlóimét. 
Minthogy azonban a nagy lel
kekkel rokonságba lépni s velők 
és általok tovább emelkedni az 
emberi méltósággal leginkább 
összeférő kéj; ezen eltérésekért 
nemcsak bocsánatot, hanem kö
szönetét is remélek minden ol- 
vasó tu l, ki a papi 
hitvallomásban kifejtett esz
méknél meg nem állapodik, de 
azon van, hogy tovább is fűzze 
azokat." Ilyen továbbfűzés—ré
szint feuerbachi szellemben — 
Greguss jegyzete a 84. lapon: "... 
Nem tudom, hogyan mondhatja 
Rousseau még azt is, hogy Sok
rates életrajzai kevésbé hitele
sek, mint Krisztuséi, holott a 
görögök, kik Sokratesrül írtak, 
adataikban megegyeznek, míg 
ellenben János, Máté, Lukács és 
Márk tele vannak eílenmondá- 
sokkal". Csipegessünk azonban 
Rousseau két jegyzetéből is. "A 
kötelesség, melynél fogva vallá
sunkat követni s szeretni kell, ki 
nem terjeszthető oly hitpontok
ra, melyek az erkölcsösséggel el- 
lenkeznek; ilyen a 
türelmetlenségi hitpont, mely 
embert ember ellen lázit.." (86). 
"...Bayle igen helyesen bebizo- 
nyítá, hogy a hitábránd sokkal 
veszélyest) az istentagadásnál, s 
ez tagadhatatlan; de, ami éppen 
oly igaz, arról megfeledkezett, 
hogy ti. a hitábránd, bár véres és 
kegyetlen, mégis nagy és erős, 
szívemelő szenvedély..., melyet 
csak jól kell irányozni, hogy be
lőle a legnagyobbszerű erények 
származzonnak" (90).

Nem elemezhetjük itt Gre
guss fordításainak minőségét, 
még a szókincsét sem. Az imént 
citált hitábránd kifejezés jelzi, 
hogy néha fölösen magyarít, hi
szen Csokonainak, Kazinczynak 
még jó volt a fanatizmus főnév 
(noha Bőd Péternél már 1748-
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ban van vakbuzgó, sőt: Medgye- 
si Pál 1650-ben vak buzgóság-ot 
említ). Nem éppen szerencsés 
például az, ha a dialléle-t (ezt az 
először pont Rousseau-nál — 
diaiéle-nek írva — felbukkanó, 
nála logikai, n e m  retorikai, 
jelentésű műszót) "visszamenő 
bizonyításinak fordítja. (Tíz év 
múlva már a tévkör alakot pár
tolja, mely Führer Ignác 1875-ös 
Emil-átültetésében is megvan, 
éspedig mint "a kétlőelvűek 
kedvenc érvelési módja", pon
tosabban: mint az érvhiány cir- 
culus vitiosus nevű esete. 
Köteles Sámuel 1830-ban "a 
megmutatásban ejtett kariká'-t 
ír, tíz év múltán pedig Székely 
Mózesnél "elvfogyatkozás vagy 
-koldulás", illetve "kerengő bi
zonyítás" olvasható, Eresei Já
nosnál meg "elvkoldulás", 
"áloknak becsúsztatása". A mai 
divatos csúsztatás elterjedésé
ben segített a Pallas Nagy Lexi- 
konabéli Elvcsúsztatás címszó.)

Petitio principii nélkül 
mondhatjuk: editio princeps gya
nánt is megvan Kolozsvárt Ro
usseau Emilje. Greguss nem 
ennek alapján fordított belőle. 
Erre vall az is, hogy az 1762-es 
szövegben "Baile" és "Nieuven- 
tit" áll, Gregussnál viszont a he
lyes "Bayle" és (helyesebb) 
"Nieuwentit". (A Bayle név nem 
tévesztendő össze Beyle-lel, 
amely egy regényíró hal, már
mint Stendhal valódi neve. — 
Kolozsvárott megvan Pierre 
Bayle híres főművének az első 
kiadása és a holland Nieu- 
wentyt főművének a második 
német fordítása, amely véletle
nül éppen Bayle születésének a 
centenáriumán, 1747-ben jelent 
meg. Mindkét mű említ magya
rokat, köztük Ferenceket. Bay- 
le-nél az unitárius 
nonadorantizmusban úttörő, a 
dévai börtönben elhunyt Dávid

Ferenc neve — eléggé korrektül 
— Francois David, nem "David 
Frantz Merte", miképp funesz- 
tus fuiiárok vélik, az utóbbira 
akarván átkeresztelni egy ko
lozsvári utcát, ami úgy festene, 
mintha egy másikat Eminescu 
Mihai Eminovidoiuról nevez
nének el. A B. Nieuwentytnél 
szóba hozott Franz Nadaschdi 
nyilvánvalóan az 1671-ben ki
végzett Nádasdi Ferenc, akit a 
legreménydúsabb hínárok se 
kötelesek Frandsc Nádejdévé, 
majd Speranfiává dákosítani.)

Most, Katona József szüle
tésének a bicentenáriuma után, 
ildomos kiemelni, hogy a Bánk 
bán első német fordítását Gre
guss készítette, éspedig akkor
tájt, mikor ezt írta róla a múlt 
század első rendszeres magyar 
esztétikájában: "A magyarnak is 
lehet színköltészete, de nem 
mostani úton. Eddig csak két 
költőnk említhető e téren: Kato
na a szomorműben (Bánk bán), 
Eötvös a vígjátékban (Éljen az 
egyenlőség)." Nyolc oldallal ar
rébb, hirdetik az ifjú, de érett 
fővel kidolgozott esztétikai 
kompendium zárósorai: "Min
den jó színm űnek kíséretül 
olyan zene kellene, minőt Beet
hoven adott Goethe Egmontjá
nak. Bánk bánnak ilyen zenét — 
aztán lessétek hatását!" Nos, a 
Bánk bán kinyomtatása után 
negyven év telt el, míg bemutat
ták — 1861-ben — Erkelnek a 
legjobb tragédiánk nyomán al
kotott operáját, capo d'operáját. 
(A Bach-huszárok nem szerették 
a ... katonáskodást, nem pártol
ták a Katona-kultuszt.)

Greguss Ágost volt annyira 
komoly értelmiségi ("antiértel- 
metlenségi"), hogy kedvelje a 
szójátékokat, és leszögezze: 
1849-ig igenis hatott rá Feuer
bach, miután pedig "kialudt a 
tűz" (Feuer) Világosnál, jött a sö
tét, abszolutista Bach-korszak. 
A szójáték persze "sántít". Gre
guss mindvégig lángolt a maga 
humanista eszménydért. Szel
lemi fegyvertény volt az, hogy 
pár héttel a világosi fegyverleté
tel után kiadta addigi főművét, 
a már két esztendeje kész, Az 
esztétika alapvonalai dm ű köny
vét. Erről és egész későbbi mun
kásságáról külön tanulmányt 
kell írni. Itt még csak azt említ
jük, hogy miután kiadták ellene 
és öccse ellen az elfogatási pa
rancsot, önként jelentkeztek, 
"mivel — mint 1876-ban hang
súlyozta — nem akartunk ki
vándorolni". Tizenegy hónapot 
töltött a nagyváradi várbörtön
ben. Kivált ’kompaktormunká- 
val űzte unalmát", ahogy az 
könyvbarát fogolyhoz illik.

17



HELIKON

ADRIAN MARINO

EUROPA -
Mennyire fejlett az "európai" 

tudat a románság körében, haté
kony-e politikai és értelmiségi 
körökben, milyen hagyománya 
van kultúránkban — kérdezhet
jük. [...]

Milyen vonatkozásban vet
hető fel a kérdés, tulajdonkép
pen mit jelent "Európa"? Az első 
természetesen a földrajzi: a konti
nens megnevezése. De máris je
lentkeznek a kétségek: melyik 
Európáról van szó, Nyugat-, Kö
zép- vagy Kelet-Európáról, ahol 
mi is vagyunk. A kontinens 
rendkívül különbözővé vált tör
ténelmi, politikai, kulturális ha
gyományai követelik meg ezt a 
felbontást. A központi, domi
náns, még ma is használatos fel- 
fogás értelm ében Európa 
egyelőre csak Nyugat-Európát 
jelenti. Mi csak a kulturális-iro
dalmi Európa-dimenzióra szo
rítkozunk; eltekintünk a II. 
vüágháború után kialakult poli
tikai-gazdasági intézményrend
szerektől, amelyek fejlődésben, 
konszolidálódásban, expanzió
ban vannak.

A század kezdetén (1900- 
ban) F. Brunetiére csak az öt 
nagy, nyugati irodalmat (franci
át, németet, angolt, olaszt, spa
nyolt) tek in te tte  európai 
irodalomnak. A '60-as évekig ural
kodott ez a felfogás a kultúrtör
ténetben, irodalomtörténetben, 
az összehasonlítóban is, amiko- 
ris Etiemble egy nagy visszhan
got keltő kőkeményben (1964) 
alapjaiban támadta ezt a felfo
gást. Polemizáló — csak francia 
nyelven megjelent — cikkekkel 
(1982, 1988) magam is ehhez az 
új felfogáshoz csatlakoztam. Az 
európai irodalomba beletartozik a 
kontinens minden irodalma, 
ugyanúgy, ahogy a világ- 
irodalomba (a goethei felfogás 
szerinti Weltliteraturba) beletar
tozik a világ minden irodalma.

Kit kell nekünk, keletieknek 
meggyőznünk? Világos, hogy el
sősorban az "európai", illetve 
nyugati irodalmi tudat szószóló
it. Ez nem egyszerű. Látni fog
juk, m iért. Sokan nem 
érzékelnek akadályokat, vagy 
nem értik ezeket. Ezért szüksé
ges a józan, tárgyilagos, előítélet
mentes tisztázás. [...]

Fogadjuk el — csak elméleti
leg — a tényt, hogy Európát, füg
getlenül a kontinensen elfoglalt 
földrajzi helyüktől és a használt 
nyelvtől, a kultúrák és irodal
mak kvantitatív összesége alkot
ja-

De Európa nemcsak mennyi

TÁGULÓ FOGALOM

ségi, hanem minőségi összesség
is. E perspektívában a megegye
zés és egyetértés nehezebb, gyak
ran lehetetlen . Mert 
elkerülhetetlen, hogy az alapesz
me ne iritálná a keleti öntudatot; 
ha elfogadott is a — ma közhellyé 
vált — "egység a különbözőség
ben" tézis, ez az "egység" csak a 
nyugati kultúrák és irodalmak kö
rében alakul ki. Ezek továbbra is 
és kitartóan az európai művelté- 
ség és irodalom summájának, szin
tézisének, gyökerének stb. érzik és 
nyilvánítják magukat. A közös ősi 
örökség az ő tulajdonuk. Ez ekszlu- 
zivizmusnak, indokolatlan meg
különböztetésnek tűnik, ha 
felületesen, komplexusos szem
mel nézzük. A korrekciók: a dialó
gus, a cserék Európája, és más 
közlési és együttműködési for
mák nem elégségesek. Kelet-Eu- 
rópa állandóan frusztráltnak és 
kiközösítettnek érzi magát. Igaza 
van-e vagy nincs?

Sokan megfeledkeznek vagy 
eltekintenek egy nagy, nyomasztó 
igazságtól. Tulajdonképpen ez a 
vita kulcsa: Európa mai tudatunk
ban évezredes szellemi örökség és 
hagyomány eredményeként van 
jelen. Egyesek három dimenzió
ban határozzák meg: mélységé
ben görög, szélességében latin, 
magasságában keresztény. Mások 
történelmi testről, köz9s jellegzetes
ségekről, kincsről beszélnek, con-

servatorióról. De kivétel nélkül 
mindenki — és igazat kell ad
nunk nekik — közös, nagy szi
lárdságú, régi, értékes kulturális 
hagyományokat és identitást kö
vetel magáénak. Következéskép
pen európainak lenni azt jelenti, 
hogy ezeket a tisztelettel elis
mert, néha csodálattal övezett, 
specifikusan európainak nevezett 
értékeket ápoljuk, védjük vagy 
legalább csatlakozunk hozzájuk. 
Világos, hogy feltétlenül meg is 
kell neveznünk ezeket az értéke
ket. De a kérdés elvi megoldása 
nélkül továbbra is zavarosság 
uralja a keleti öntudatot. Tehát 
milyen értékekről van szó?

Legelőször élesen határoljuk 
el a szellemi értékeket, a szellem 
Európáját az európai fogyasztói 
társadalom értékeitől. Az utóbbi
ak irányába főleg a románok mu
tatnak nagy érdeklődést, őket 
elsősorban ez az Európa vonzza, 
és nem a másik. Persze hogy Eu
rópa nemcsak egy supermarché, 
de ez a kirakat a hozzáférhető és 
a csábító egy olyan népesség szá
mára, amelyik évtizedeken át 
sorban állt. [...]

Csakhogy a kelet-európaiak, 
a románok is, a II. világháborút 
követően, amikor Európát két 
szembenálló blokkra osztották,

pa egységességét néhány alapve
tő ideológiai érték körül valósítot
ta meg: demokrácia, szabadság, 
emberi jogok, pluralizmus, sza
bad piacgazdaság. Ez az Európa 
lenyűgöz, kísért, modellértékű, 
eszményi a keletiek számára. A 
keleti totalitárius kommunista 
rendszerek éppen ezek ellen az 
értékek ellen harcoltak. Lénye
gükből fakadóan európaellene- 
sek voltak. A keleti ellenzék 
viszont alapjaiban és struktúrái
ban európai; az európaiság azt je
lentette ezekben az országokban, 
hogy minél többet minél előbb be
vezetni, asszimilálni a fentneve- 
zett értékekből.

Ebből adódik egy másik jel
lemző: az európai eszmék lénye
gük szerint aktívak, harcosak, 
belső dinamikájuk nem szűkíti 
hatásukat egyetlen kontinensre. 
Elkerülhetetlenül konfliktusba 
kerülnek minden nem európai, 
korlátozó, tehát reakciós értékkel, 
bárhol forduljon is az elő.

Az első konfrontáció a Kelet 
latens nacionalizmusa és provin
cializmusa és az európai "interna
cionalizmus" között adódik. Az 
európai princípium radikálisan 
ütközik a 20. század végére egyre 
anakronikusabbá váló nemzeti 
princípiummal. Tehát minden, 
ami európai egyben transznacio
nális, totalitarizmus-, nacionaliz
mus-, sovinizm us-, rassz iz
musellenes, ellene van az antisze
mitizmusnak és bármiféle disz
krim inációnak. [...] Ezek 
tekintetében az európai eszme 
meg nem alkuvó és cselekvő. Elis
meri minden európai ország más- 
ságát és különbözőségét, de 
egyidőben egységteremtésre is tö
rekszik, elsősorban a közös ideo
lógiai — nem csak sajátosan 
kulturális — értékek alapján. A 
sajátosan nemzeti irodalmi, művé
szi alkotás eredeti, egyéni, össze- 
t é v e s z t h e t e t l e n ,  
megismételhetetlen marad min
den európai nyelven. Az eredeti 
alkotást nem lehet nivellálni, 
megsemmisíteni, az teljesértékű 
személyiségként áll Európa elé. 
Hacsak nem marad ismeretlen és 
vegetálásra kárhoztatott a közlés 
szabadságának hiányában, vagy 
bármiféle akadályoztatás, meg
szorítás következtében. Ennek 
nemcsak az illető mű, hanem az 
egész európai kulturális-irodalmi 
patrimónium látja kárát. [...]

Az európai eszme, mint mon
dottuk, aktív, militáns. Kivételes 
átütő ereje és tágulási képessége. 
Ez lényegi és örökletes, felfedez
hető már a Goethe—Mazzini pe
riódusban, amikoris az európai 
irodalmat működésben lévő esz
meként értelmezték. Túl minden 
elhatároláson és elvonatkoztatva

más, sokkal fontosabb és alapve- "szük béklyóktól": először nemze- 
tően európai értékek hiányától ti,aztán—az eszme belső logikája 
szenvedtek és szenvednek. Euró- szerint — nyugatkontinentális,
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kontinentális, extrakontinentális.
Amikor Goethe ilyen gondola

tokat fogalmazott meg, egy kínai 
regényt tartott a kezében. Az eu
rópaiság univerzális elhivatottsá
gú gondolat, mert elvet kínál fel, 
"vezérfonalat", egy tájékozódási 
és globális szerveződési modellt. 
Ténylegesen planetáris szerep
körben az általános, egységesítő 
értékeket terjeszti. A demokráciá
tól a pluralizmusig, az emberi jo
goktól a humanizmusig. Ezek az 
értékek már nem tekinthetők ki
zárólagosan "nyugatiaknak". [...]

A táguló európaiság gondola
ta végül is látszólag paradoxális 
következményekhez vezet. Az a 
veszély fenyegeti, hogy eltűnik, 
feloldódik végtelen általánosítás, 
elterjedés során... Olyanformán, 
ahogy a "történelem vége"-elmé- 
letté alakult az amerikai demokrá
cia — gazdaságm odell egész 
világon való általánossá válásá
nak valószínűsége, így az egész 
világ kultúrája és irodalma végső 
szakaszának modelljévé lesz az 
európai idea. Az európai irodalom 
és a világirodalom az egymásba ol
dódás felé tendálnak. Az utóbbi 
pedig affelé törekszik, hogy egy
szerűen csak irodalomnak nevez
tessék. Jómagam több 
alkalommal hangoztattam ezt a 
hipotézist.

Ez egyáltalán nem megvaló- 
sulhatatlan. 1970-ben az Összeha
sonlító Irodalom Nemzetközi 
Társaság ambiciózus tervet kez
deményezett: az európai nyelve
ken íro tt irodalm ak 
összehasonlító  iroda
lomtörténetének a megalkotását. 
Az most nem érdekes, hogy ez a 
nem könnyű tervezet még csak 
részben valósult meg. De először 
tartalmazza az "európai" kategó
riában az afrikai és ázsiai irodal
m akat, am elyek a
gyarmatbirodalmi nyelven íród
tak. Ezáltal szabadalmaztatik az 
az evidencia, hogy a nyelvvel 
együtt az európai eszmék is beha
toltak ezekbe az irodalmakba. 
Nincs szó elnemzetlenítésről, még 
csak akulturalizádóról sem. Csak 
a közös ideológiai értékek és az 
örök partikuláris esztétikai érté
kek szintéziséről. így valósul meg 
eszményi módon az Irodalom fo
galma.

Nagyon időszerű a kérdés, ho
gyan értelmezi a román művelő
dés ennek a táguló Európának az 
asszimilálását. Az egyszerűsítő 
szintézis módszerével három le
hetőséget találunk — persze csak 
feltételesen.

1. Egyszerűen szám ba se 
vesszük Európát "Nem érdekel a 
maga Európája!" Érdekes (vagy 
inkább jellemző), hogy hasonló ez 
az állásfoglalás nemcsak Caragia- 
le, hanem E. Lovinescu és G. Cáli- 
nescu esetében is. E nagy 
kritikusok nem törekedtek arra, 
hogy más nyelvre lefordítsák írá
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saikat, hogy kollaboráljanak, 
hogy "behatoljanak" Európába, 
hogy alkotásaik "forgalomban" 
legyenek. Sőt az utóbbi vitatja a 
tézist, hogy "az egyetemes az ab
szolút. Az elterjedés másodlagos 
jelentőségű, külsődleges, csak a 
terjesztés függvénye". Ez a (tulaj
donképpen agresszív) érdekte
lenség az összehasonlító 
megmérettetés, az egyetemes el
ismerés iránt valójában egy erős 
alacsonyabb—felsőbbrendűségi 
komplexus eredménye. Minden 
szembeszegülés — a ma igen ak
tív román nacionalista-sovén 
szembeszegülés is — az európai 
eszmével — tulajdonképpen en
nek az elkerülhetetlen és szomo
rú  kom plexusnak a 
következménye. Egyébként ez 
sajátja a "kis", "kiskorú", gyakor
latilag Európában nem ismert ku- 
túráknak.

2. Megszakítunk minden kap
csolatot azzal a kulturális hagyo
mánnyal, amelyből származunk: 
expatriálunk, megtagadjuk, vég
leg lemondunk a román nyelvről 
és kultúráról. Ez is tipikus példa, 
ez az Emil Ciorané. Itt is az erő
szakos alacsonyabbrendűségi- 
komplexus uralkodik. Abban 
nyüvánul meg, hogy román vol
tát szörnyűségnek véli, bombasz
tikus, maró gúnnyal kezeli. A 
román nép iránti megvetése nem 
"európai" magatartás, a nihiliz
musig menő, maximális erőssé
gű, m ajdnem  beteges. 
Mindenképpen belső egyensúly- 
hiány jele. Valóban "esettel" ál
lunk szemben. De valószínűbb,

hogy pozőrködéssel is. Az egyet
len természetes magatartás: Ro
mániában lenni románnak, írni 
románul és megmaradni román
nak. Minden komplexus nélkül: 
románnak és európainak egyidő- 
ben. Egyszerűen, természetesen, 
konstruktívan. Innen adódik még 
egy lehetőség az egyetlen prakti
kus és ajánlatos.

3. Hazahozni, minden áron, 
Európát. Hozzánk, Romániába. 
Más szóval: román nyelven al
kotni — legalább virtuálisan és 
potenciálisan — európai jelentő
ségű és forgalmú műveket. Egyi- 
dőben rom án és európai 
művelődési intézményeket alapí
tani (alapítványok, folyóiratok, 
kiadók stb.), korlátok nélküli eu
rópai légkört, kapcsolatrendszert 
teremteni, európai kritériumok 
szerint ítélni, importálni (köny
veket, folyóiratokat stb.) európai 
értékeket. Európai kultúrpoliti
kát állami szinten, és főleg egyé
nileg.

De Párizsból átkozódni, hogy 
nem vagyunk "európaiak" és 
semmit, de semmit nem tenni a 
román kultúráért — hogy bár a 
csúcsokon — az európaihoz kö
zeledjék, egocentrizmusnak és 
sterilnek tűnik. Nem hazafiasság
hiányról van szó, hanem egysze
rűen autizm usról, néha már 
ripacskodásról. Sajnálatos maga
tartás, bárhogy názzük. Annak 
ellenére, hogy — sajnos — épp 
elég jogos fenntartásunk van a ro
mán valósággal szemben.

(Rövidített szöveg)

N agy M ária fordítása

Rom án népdalok
í
Nem azért, mert 
büszke vagyok,
Keservemben dalolgatok. 
Nem azért, hogy kiabáljak, 
De hogy enyhüljön a bánat. 
Nem azért, hogy 
másnak tessék,
Követem a magam kedvét. 
Amíg csak a földön élek, 
Dalolgatok, száll az ének: 
Kidalolom, amit látok,
Hogy nyomomat találjátok, 
Ha itthagyom e világot. 
Erról-arról gondolkodom, 
Vigadok vagy szomorkodom, 
Amit látok, dalba fogom. 
Eléneklem, amit tudok,
Azt is, mi fülembe jutott,
S mit átéltem emberül:
A vágyam így teljesül.

2 .
Hadd el, baj, a Fennvaló 
Megsegít, s jön rosszra jó.
De míg ideér a jó,
Megesz a gond s az adó.
Mert előlem a jó kitér,
A baj hátulról is elér.
A jó más jó után szalad,
A baj pedig nekem marad.
Hej, csak egyszer jó is jönne, 
Tőlem, tudom, meg nem szökne!

3.
Nagy levelű nyíló hársfa, 
Lombod a szél sose bántsa, 
Megmentettél hajdanába! 
Pandúr elől futottam,
Nagy erdőbe jutottam,
És alattad megbújtam.
Rám vetetted árnyadat, 
Lombod védett, eltakart, 
Rejtettél a lomb alatt,
Míg a pandúr elhaladt. 
Minden egyes gallyadon 
Függött egy-egy pisztolyom, 
Minden leveled alól 
Nekem dalolt a rigó.
Nagy levelű nyíló hársfa, 
Lombod a szél sose bántsa, 
Megmentettél hajdanába, 
Amikor még legény voltam, 
Mikor erre betyárkodtam.
S most, amikor őszülök, 
Megint alattad ülök.

7.
Megharagszom egyszer nagyon, 
Túladok én minden bajon.
Ha haragot fogadok,
Azt teszek, mit akarok.
A levél is haragszik rám,
Mert az arcon oly halovány.
Ne haragudj, kis levél,
Hogyha jön az ősz s a tél,
Te is megsápadsz, ne félj...

Jancsik P ál fordításai
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Egy férfi a szürke reggeli gyógyszertár előtt. 
Vár. Maga a várakozás.

Egy fehér biliárdgolyó elgurul mellette. 
Könnyedén, fölényesen. Ez az ácsorgó alak! 
Mintha már láttam volna. A kávéházban a bili
árdasztal mellett. Nem játszott, kezébe se vette 
a dákót. Csak úgy maga elé bámult. Ácsorgott. 
Bámészkodott. Na ne haragudjon, de ez nem az 
én esetem!

Továbbgurult.
Nem egy ilyen alakért hagyta ott a zöld 

posztós asztalt. Nem ezt akarta látni.
Egyébként visszatér még a kávéházba. Csak 

éppen kíváncsi lett a kora reggeli utcára. Nincs 
ebben semmi különös.

Kukák álldogáltak a kapuk előtt. Magá
nyos, horpadt orrú dpő az egyiken. Talán azon 
tűnődött, hogy levesse magát és elinduljon va
lamerre. A fűzője régen elhagyta. A sarka besza
kadt. Ő pedig nem tűnődött már semmin.

Akárcsak az a kukára hajított szürkéslila 
télikabát.

Egy férfi hosszan nézte.
Felpróbálom. Miért ne próbálhatnám fel?
Lehetetlenül sovány macska surrant egy 

autó alá.
Az a fiú majd kiesik az ablakból. Legszíve

sebben eljönne az utcára. Itt lógná el az egész 
napját. De valami olyan riadtság a tekintetében! 
Igen, igen! Riadt érdeklődés! Ez még a gangra 
se mer kimenni. Mi vár rá a gangon? A lépcső
házban? Az utcán? A téren?

Odabent a szobában történt valami.
Csakugyan!
Egy lány merült fel a homályból. Mintha 

valamilyen lépcső ereszkedett volna le. Haja 
kibomlott, a vállára borult. Lustán lebegett. 
Lustán és mégis olyan kecsesen. Egy pillanatra 
megállt. Elmosolyodott. A felfedezés mosolya. 
Rábukkant valakire. Egy kedves ismerősre. 
Vagy valakire, aki még kedves ismerőse lehet.

A fiú feléje intett az ágyból.
- Menjen el, kérem! Átkozott ez a ház! Átko

zott minden emelete és minden szobája! És ak
kor egy reccsenés.

Sikoly. Csönd.
A kisasszony! Hová tűnt ebben a reccsenés- 

ben? De hiszen én figyelmeztettem, én mond
tam neki...

Nem igaz! Semmit se mondtam. Csak vala
mi olyan általános hülyeséget.

De azt, hogy ez az egész emelet valaha 
egyetlen lakás volt! És aztán feldarabolták, szét
szedték. Megölték. Itt minden hullik. Hullik és 
szétesik. Bármely pillanatban összedőlhet.

A kisasszony hangja, elfulladva:
- Mit művelnek velem!
Sötét röhej valahonnan a mélyből.
A fiú egy váratlan mozdulattal lecsúszott az 

ágyról. Körülnézett. Megpróbált tájékozódni.
- Segíthetek?
Ostoba kérdés. Ostoba és fölösleges.
Lassan lecsúszott a padlóra.
Kopogott. Finoman, alig hallhatóan.
Egyre hangosabban.
Dörömbölt.
Ököllel verte a padlót.
Váratlanul elnyúlt.
A karosszékben kuporgott. Összehúzta ma

gát. Egy megtűrt alak ebben a lakásban. Bármi
kor kikergethetik. Apa vagy valaki más. Igen, 
esetleg valaki más. Hiszen a szomszéd karos
székben ül valaki. És az illető nem húzza össze 
magát. Kényelmesen hátradől, hosszan ki

nyújtja a lábát. Miért? Apa is kinyújthatja a 
lábát. De azért ez valahogy olyan tolakodó.

A fiú a hálószoba félig nyitott ajtaját nézte. 
Az ajtó zajtalanul becsukódott. Senkit se akrt 
zavarni. Csak éppen becsukódott.

- Csak úgy magától. Láttad ezt, apa?
- Persze, hogy láttam. Ehhez igazán joga 

van. (Csönd.) Egyébként nem vagyok az apja.
Nem fordult felé. Idegen arc. Ezt valahogy 

sejthette volna. Hát akkor meg miért csodálko
zik? Egy biztos. Nem akarta látni azt az arcot. A 
rekedtes hangot mintha már hallota volna. Egy 
éjjel a ház mélyéből tört fel, de olyan vad inge
rültséggel. - Miért kell nekem minden héten 
meglátogatni Gerencsér Kálmánékat!

Ki ez a pofa?
Apát mindenki ismeri a házban.
Az utcában.
A városban.
Ez az alak lehet, hogy holnap reggel Továb

báll. Egy fenét! Ez itt ragad.
- Áz édesapja a lelkemre kötötte...
A másik karosszékből felemelkedett egy vo- 

rotvakrémes tubus.
- ...hogy ezt adjam át önnek.
- Igazán köszönöm. És miért nem ő adja át?
- Elutazott.

- Nem tudja véletlenül, hogy hova?
- Sejtelmem sincs. A  lépcsőházban akad

tunk össze. Egy kis bőrönd volt nála, és nagyon  
sietett Éppen csak köszöntöttük egymást.

- De mégis! Hova utazott? És mennyi időre?
- Erről nem informált.
- Hát ha nem informálta...
Egy dühös hang az ajtó m ögül.
- Maga mit keres itt?! Egyáltalán, hogy ke

rült ide? Egyáltalán ki maga?
- Ez a Kunfi. De kivel ordítozik?
- Teljesen mindegy. Végre valakivel ordít

hat, mert úgy egyébként...
- Apa barátja. Nem  akarta beengedni, de 

addig könyörgött...
- Ki kellett volna rúgni... De a maga édesap

ja... (Csönd. Majd szinte üvöltve.) A  Kunfit ki 
kell rúgni! A  Kunfit ki kell rúgni!

Lehunyta a szemét. Majd alig hallhatóan.
- Én m indig m egvágom  magam.
- Mit csinál?
- Jól hallotta. M egvágom magam... borot

válkozás közben.
- Hát az bizony...
- Rohadt dolog. Egyáltalán a borotválkozás!
- Mindennap borotválkozik?
- A  feleségem nem tűri, hogy szőrös pofá

val... (Félbeszakította önmagát.) De maga elég  
korán kezdi.

- Azért nem borotválkozom mindennap.
- Akkor is. H iszen m ég nem éerttségizett. 

Vagy tévedek?
- Nem  téved. De miért kell ahhoz érettségiz 

ni?
- Hát ez már valahogy...
- Lehet, hogy többé nem is borotválkozom.
- Csak nem azt akarja ezzel m ondani, hogy...
- D e azt akarom mondani. Én nem érettsé

gizem . Nem teszem  le az érettségit.
- Ez teljes képtelenség!
- De miért?
Kunfi a szom széd szobából.
- Még m indig itt van?
- Láthatja.
- Egyáltalán, hogy tudott bejönni?
- A z magát ne érdekelje.
- N agyon is érdekel. Kulcsa van a lakáshoz?

És talán nemcsak ehhez a lakáshoz? Csönd.
- Azért ezt nem ártana egy kicsit közelebbről 

megnézni.
- A  maga édesapja senkit se néz m eg egy  

kicsit közelebbről. És tessék! Itt az eredmény! Á  
Kunfi és egy csavargó!

- Kunfi, tűnjön el, vagy rendőrt hívok. Azt 
akarja, hogy rendőrt hívjak?

Recsegő hang:
- Maga senkit se hív.
- Ezek mindjárt egym ásnak ugranak odaát.
- Hát én benézek. - A  fiú az ajtóhoz lopako

dott. Beszagolt.
- Senki. Egy lélek se.
Bement. Körülszimatolt.
- De hát hová tűnhettek?
Hirschler Emma!
H ogy jutott a fiú eszébe ez a név? Igen, apa 

egyszer magával vitte Hirschler Emma tanár
nőt. A  Fisu m enyasszonyát.

A  Fisu m indig kivitte a fiút a Császár uszo
dába. A  Csasziba. M inden válogatott vízipóló- 
meccsen ott volt. D e nemcsak ő. A  Vidor, a 
Kádár Micu, a Láng gyerekek.

Vissza a karosszékhez. De nem ült le. Csípő
re tette a kezét.

- A  házasságból nem lett semm i.
- M iféle házasságból?
- Apa lecsapta Fisu kezéről Hirschler Em

mát.
- Hja, az ön édesapja!
Egy tanáros hang a lakás távoli részéből.
- A  kazán tűrhető állapotban. D e ami a víz

lágyítót illeti - valósággal riasztó! És nincs sen
ki, de senki, aki egyáltalán...

A fiú az ablakhoz ment. Kibámult az utcára.
Apa el se búcsúzott. Sose búcsúzik el.
A  fiúnak majd papírkatonákat küld. Ötéves 

kora óta papírkatonákat A z esküvőjére is erre 
számíthat. És hogy lefekteti a m enyasszonyát.

Csönd.
A  fiú váratlanul: - Nekem  két fejem volt. Két 

fejem? A z egyik olyan kinövésféle. M eg akarták 
operálni. Műtét, műtét, zengte a családi kórus. 
Csak apa leállította őket.

M ilyen igaza volt.
- D e mennyire! És aztán vissza is húzódott 

az e...
- Szépen visszahúzódott. Ha esetleg végig

simíthatnék rajta...
- Ezt talán m ellőzzük.
És m egint a csönd.
A  hang a szobából.
- Egy üzenetet kell átadnom az édesapjától.
- Talán m ég fontosabb, mint a borotvakrém?
- A z édesapja olykor említette Trockijt.
- Említette.
- Arra kéri, hogy felejtse el ezt a nevet.
- Elfelejtem.
- Soha senki előtt ne említse.
- Nem említem.
- M ég a legjobb barátja előtt se.
- N incs legjobb barátom.
- Lehet, hogy nincs is barátja?
- Lehet. (Csönd.) Semmi más?
- Semmi.

Csontváiy Tivadar: Szerelmespár

MÁNDY IVÁN^
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FODOR ANDRÁS
Gradus...
A várost játszó tóparti telep 
úgy veszem észre, nem Európához, 
pár lépcsőt átugorva egyenest 
Amerikához idomul.

Benzinkutaknál, magazinok mellett 
színes zászlócskák, röpke lobogók, 
fehér, cizellált hátú székek, 
kirakós pultok, márkás 
tengerentúli áruk. Persze mind 
originál csomagolásban.

S van zenepavilon a fúvószenekarnak, 
vonulnak majd netán még 
a majorettek is.
Ha így dukált Hokkaidón Szapporónak, 
s Trondheimnek északon, 
éppen csak mi ne tudnánk 
eltáncolni e planetáris 
paprikaszínű balettet?
Mért is ne lépnénk át az óceánt 
az alkalmazkodásban?

Hisz manapság egy valamicsodás 
magyar család köszönthetné-e méltó 
ünnepi ceremóniával a születésnapot, 
ha rebegő gyertyák fölött 
nem fújnák valamennyien 
a világ legdedósabb dallamára 
Happy Birthday to you!?

Az alabárdos
Bár arcán nincs egyetlen 
lágyulni kész, 
érzelmet hordozó vonás, 
még sörtét is nevelt rá, 
hadd lássák messziről, ő 
elszántan goromba.

Szemében mintha
nem volna pupilla,
csak hályogos közönyből figyelő
célzó-berendezés.
Érdes hangjában is 
a mindig dacra éles, 
az ítésszé emelt 
kiválasztottság szigora.

Már-már hihetnéd, 
ő az új nemesség, 
a meg nem alkuvás, 
a nemzet őrlelkének 
vigyázó alabárdosa.

Pedig méretre, hangra, 
s modortalans ágban épp olyan, 
mint akinek korábban 
a mindenkori értekezletek 
moderátorai szemcsippentve, 
fejek, hátak mögött 
köszönték az előre meggyúrást, 
a vállalt kellemetlen, ám 
pótolhatatlan jószolgálatot.

Akiről persze számontartatik: 
rábízhatnák akár egy 
kivégzőosztag vezényletét is.

BUDA FERENC
Arcok

RS. mesternek, Sepsiszentgyörgyre

Szélfútta, napszítta arcok, 
gondvéste, sors-hasogatta arcok, 
kifosztott,
csontig lefosztott arcok, 
karok, kezek, 
köszvénycsomók, 
elgyötört ízületek.

Hát ez vagyunk, 
hát ez leszünk 
együtt s külön-külön — 
doktor s beteg, 
mester, tanítvány, 
ítélkező és elítéltetett.

Hát ez vagyunk, 
hát ez leszünk.
Arcunk redői, ráncai 
szíkföldek, sziklák hasadékai, 
a halál sáncai.

Látod, te vén hülye, 
lángol a grófok szérűje!
Neked ugyan mi gondod vele?

Hát ez vagyunk, 
hát ez leszünk: 
vánkosba süppedt fejek, 
sajgó inak, 
sikoltó sebhelyek.

Kései fagy gyötri, gyalázza a kerteket. 
Lám, minden dolgunk megítéltetett.

Hát ez vagyunk — 
se hitvány, se hős, 
csak igen ismerős:
Istennel küszködő, pörlekedő, 
ördöggel incselkedő, 
kölyöksátánt kisdedként dédelgető.

Maholnap reánkszakadsz-é, 
türelmes égi tető?

Hát ez vagyunk: 
bajszos, szikár, tömör 
arcot mutat a tükör, 
ám belül a csont ropog 
csigolya csikorog.

A jövő ránkvicsorog.
Alszik a vén, 
álmából fölriad.
Álmaink égbe nyerítő lovak.
Fonnyad a fű, 
a gyökér elrohad.

Kereszten függ fölöttünk 
a kivégzett Emberfia.
Ki kellett bírnia,
csak így lehetett föltámadnia.

Ki kell nekünk is bírni, 
mert ez vagyunk, 
s tán az leszünk.

A nehezén majd végül 
túlleszünk.
Te szikkadt föld, sivár homok, 
vizet vagy vért iszol?

ó j<*j,
"Ez a föld, melyen annyiszor..."

LATOR LÁSZLÓ
H ite tlen ü l
Bölcs nem vagyok, de az idő 
mindenre megtanít: 
tömi a számba kétfelől 
émelygős étkeit.

Ha elnézőbb lehetne vagy 
hályogosabb szemem, 
ezen a földön hasznosabb 
lehetnék, elhiszem.

Hazudni kellene talán, 
hajolni egy kicsit, 
magam előtt se vallanám 
meg bensőm mocskait.

Mondják, hogy boldogabb lehet, 
aki nem kételkedik,
De mondják, hát mit tegyek, 
ha nem könnyít a hit?

Ha a megváltás elmarad, 
elvégzem egyedül.
Falánk bendő, okádj ki csak 
megemés ztetlenü l.
Ha kiátkoznak a papok, 
én felmentem magam.
Gazdátlanul szabad vagyok, 
ha nincs is igazam.

(1949)

Máriának
Fagyban csikorgó február, a 
levegő kristállyá fagyott, 
áttörhetetlen tömbbe zárja 
előrehajló alakod.

Hogy benned immár semmi sincsen, 
amihez még közöm lehet, 
már gyűlölöm, hogy elveszítsem 
idegenné lett életed.

És mert érzem, hogy nő szívemben 
fenyegetővé a magány, 
őrizd magad, őrizz meg enegem, 
féltékeny dühvei mondanám.

Mi lehetnél! A hallgatásod 
mily párás tájakat takar!
Fojtott tüzed magasra lángol, 
majd önmagába visszahal.

így küszködsz magad, magadért, de 
a sorsod eldöntötte rég: 
a rend, a könnyen szerzett béke 
neked sem lehet már elég.

Véredben hordod szenvedésed, 
nem véd meg tűzhely és család, 
mikor nem is várnád, elébed 
ugrik a meghasadt világ.

(A teremtő vágy ismeretlen 
üresség partja közt remeg.
Ilyen vagy? Vagy csak én teremtem 
feleslegemből lényedet?

Világot alkot a gyerek 
önkénye, s benne hisz, 
s világa léte önfeledt 
öröme s büntetése is.)

(1950)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Lakitelek Alapítvány és a Tradíció Alapítvány pályáza

tot hirdet a Budapesti Művelődési Központ rendezésében, a 
Tradíció Környezetkultúra Mozgalom keretében az 1993-as 
Budapesti Tavaszi Fesztiválra

egymillió forint pályadíj összegben

ru h av ise letek  és k ieg ész ítő ik  készítésére.

A  pályázat célja: elősegíteni a magyarság és a hazai nem zetisé
gek hagyom ányos népi és történeti öltözködéskultúrája értékeinek 
mai felhasználását.

A  pályam űveket —  a gyermek- és a felnőttkor női és férfi 
ruházatát, az öltözetkiegészítőket —  az alábbi kategóriákban érté
keljük:

1. A  m egőrzött hagyom ány (eredeti népviseletek, történeti ru
hák, népviseleti babák).

2. Az újjászülető hagyom ány (a hagyományos népviseletek, 
történeti ruhák jellegzetességeit alkalmazó, napjaink öltözködésé
be beilleszkedő öltözetegyüttesek).

3. A z ihlető hagyom ány (a népm űvészet, a történeti stíluskor
szakok elem eit kreatívan felhasználó önálló, a hagyomány szem 
pontjából formabontó alkotások).

Egyénileg és csoportosan egyes darabokkal és viseletegyütte
sekkel is pályázhatnak az érdeklődők.

A z alkotásokat a Budapesti M űvelődési Központban (1119 Bu
dapest Etele út 55.) 1993. március 6. és lO.között 10-től 17 óráig 
vesszük át.

Kérjük mellékeljenek:

—  N evezési lapot, am ely tartalmazza az alkotók nevét, címét, 
telefonszámát, életkorát, a pályamű m egnevezését, a m egpályázott 
kategóriát.

—  Tételes leltári jegyzéket a termelői érték feltüntetésével, 3 
példányban.

A  szakmai értékelést március 11-én a Néprajzi M úzeum és a 
Nem zeti M úzeum  felkért szakértői és a divatszakma neves képvi
selői végzik.

Kérjük a pályázókat —  amennyiben nem kapnak távirati érte
sítést a rendezőktől 1991. március 12-ig —  a pályamunkáik elszál
lításáról március 12-13-án, 10-17 óra között gondoskodjanak.

A Lakitelek Alapítvány és a Tradíció Alapítvány pénzdíjai és a 
szponzorok különdíjai mellett a sikeres alkotók jutalomból m eghí
vást nyernek térítésmentesen az Örkényi Tradíció Nem zetközi 
Alkotótáborba (1993. augusztus 15-21.)

A díjazott alkotásokból a Budapesti M űvelődési Központ már
cius 15-19 között kiállítást rendez.

A  legsikeresebb munkákat — amelyek elnyerik a TRADÍCIÓ  
VEDJEGY-et —  a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, március 
20-án, 16.00 órakor a Gellért Szállóban megrendezésre kerülő díjki
osztó ünnepségen, rendhagyó divatbemutatón mutatjuk be.

A  védjegyet kiérdemelt munkák gyártásához, értékesítéséhez 
segítséget nyújtunk.

A  pályázattal kapcsolatban információ kérhető a következő 
telefonszámokon:

1408062 Tradíció Alapítvány; 1869444 Budapesti M űvelődési 
Központ.

‘KÓDTX—

Ezerhétszázküencvenhárom korántsem Victor Hugo azonos 
című regénye révén vált felejthetetlenné a köztudatban; a regény, 
melyet a mester 1873-ban írt, egy royalista felkelés leverésének 
eseménysora körül bonyolódik, alakjai a francia forradalom egy
mással küzdő osztályainak eszményített képviselői s inkább 
elvonások, mint vérbeli figurák. Maga az esztendő, 1793, a Nagy 
Francia Forradalom s a világtörténelem kalendáriumának neve
zetes pontja: a regényben is szereplő (ott hordozható) guillotine 
tomboló uralmának ideje. Eseménykrónikája azt mutatja, hogy 
téltől télig, tavasztól őszig nevezetes eszmények birkózása jegyé
ben nevezetes fejek gördültek le a fűrészporos kosárba.

1793. január 21-én fejezik le a Nemzeti Konvent által halálra 
ítélt XVI. Lajos királyt. Június másodikán a konvent liberális 
képviselőinek sorsa pecsételődik meg: letartóztatják a Gironde 
vezetőit; a girondisták pere bizonyítja, hogy a hatalom egészé
ben átcsúszik a Hegypárt kezébe. A nevezetes júniusi esemény 
idején 80000 nemzetőr vette körül a nemzetgyűlés épületét. "Tü
zérek, az ágyúkhoz" hangzott el a vezényszó, mikor a képviselők 
a nyomásnak nem akartak engedni: "sztrájkba" léptek s kivonul
tak a gyűlésteremből, megkísérelték átvágni magukat a töme
gen. H enriot polgártárs éber és határozott fellépése a 
"demokrácia" e korai, forradalmi, példamutató értelmezésében 
s az ágyúk mellett égő kanóccal áŰó tüzérek látványa azonban 
megtette a hatását: a képviselők visszakullogtak, s egy részük 
megszavazta, másik, ugyancsak választott részük letartóztatá
sát. Októberben, nem sokkal Marie Antoinette királyné után a 
legnevezetesebb girondista, Madame Roland felett is suhant a 
penge.

Október 10-én minden hatalmat a közjóléti bizottságra ru
háztak Franciahonban; Robespierre hatalma és befolyása maxi
mumra emelkedett, támogatói, elvbarátai közül sokan nem 
sejtették, hogy egy éven belül maguk is áldozatul esnek, sőt 
maga a kiemelkedő emberjogi harcos is saját vérhullámaiba 
fullad. Az emberiség egyik legnagyobb tömeggyilkosa 1791. 
május 30-án az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben még a követ
kező álláspontot fejtette ki, ugyanazzal a magával ragadó hév
vel: "Midőn Argoszba megérkezett a hír, hogy Athén városában 
polgárokat ítéltek halálra, az emberek a templomokba siettek, s 
könyörögtek az isteneknek, fordítsák el az athénieket ily kegyet
len gondolatoktól. Én ide jöttem kérni, nem az isteneket, de a 
törvényhozókat, akik az égiek tolmácsai és eszközei kell hogy 
legyenek, töröljék ki a Franciák Törvényéből a véres cikkelyeket, 
hiszen ezek idézik elő ama jogi gyilkosságokat, melyeket a köz
érdek mégjnkább elítél, mint az értelem és az emberiesség. Két 
fő gondolattal érvelek: az első az, hogy a halálbüntetés lényegé
nél fogva igazságtalan, a második, hogy korántsem a legszigo
rúbb az összes büntetések között, hanem sokkal inkább a bűnök 
megsokszorozását, mint megakadályozását mozdítja elő" stb. 
stb. stb.

Az elmúlt két-három évtizedben egyre több (francia) törté
nész mondott le arról, hogy a forradalmat afféle határkőnek 
tekintse feudalizmus és kapitalizmus között, s eredetét a nemes
ség és a polgárság hosszú távú antagonisztikus osztály
ellentétével magyarázza. A feudalizmus rendszere 1789-ben 
Franciaországban már a múlté volt, maradványai pedig még 
sokáig maradtak: a modem kapitalizmus csak a forradalom után 
50—60 évvel kezdett kialakulni. Megrögzött klisék a "parazita 
nemességről" alkotott elképzelések is, mert egyöntetűen bizo
nyítható, hogy a XVIII. századi francia nemesség nagymérték
ben bekapcsolódott az árutermelés folyamatába s korántsem 
volt annyira "dekadens", mint ellenfelei állították a forradalom 
során. Alaposan átértékelendő a felvilágosodás és a forradalom 
kapcsolata, összefüggése is: a XVII. század eme fontos filozófiai 
irányzata ugyanis inkább reformista volt, mint forradalmi, s 
kizárólag a társadalom szűk, felső, nemesi-polgári rétegében 
éreztette hatását.

— IŰ&EX
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Februári évfordulók
1 -  170 éve született Simon Bacher héber költő

60 éve született Reynolds Price amerikai író
2 -  75 éve született Hella Haasse holland írónő

125 éve született Constantin Radulescu-Motru román filo
zófus

3 - 525 éve halt meg Johannes Gutenberg német nyomdász 
100 éve halt meg Aleksander Teofil Lenartowicz lengyel

költő
4 - 420 éve született Káldi György magyar műfordító

300 éve született George Lillo angol drámaíró 
120 éve született Mihail Mihajlovics Prisvin orosz író 

5-100 éve született Roman Ingarden lengyel filozófus 
110 éve született Nagy Lajos magyar író

6 - 400 éve halt meg Jacques Amyot francia műfordító
240 éve született Evariste Pamy francia költő

7 -120 éve halt meg Joseph Sheridan Le Fanu ír író
170 éve halt meg Anne Radcliffe angol írónő 
30 éve halt meg Bodo Uhse német író

8 - 180 éve született Samo Tomásik szlovák író 
9 - 7 0  éve született Brendan Behan ír író

210 éve született Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij orosz 
költő

10 -125 éve született William Allen White amerikai író
11 - 190 éve halt meg Jean-Francois de La Harpe francia író

30 éve halt meg Sylvia Plath amerikai költőnő
12 - 240 éve született Václav Matej Kramerius cseh író

130 éve halt meg Lisznyai Damó Kálmán magyar író 
230 éve halt meg Pierre de Marivaux francia író 
90 éve született Rideg Sándor magyar író

13 -110 éve halt meg Pavel Ivanovics Meljnyikov orosz író
90 éve született Georges Simenon belga író

14 - 420 éve halt meg Ján Sylván szlovák költő
15 - 280 éve halt meg Anthony Shaftesbury angol filozófus

75 éve halt meg Tóvölgyi Titusz magyar író 
125 éve született Veres Endre romániai magyar történész

16 - 120 éve született Tadeusz Galicki lengyel ír
230 é született Juan Ignado Gonzáles del Castillo spanyol 

író
130 éve született Justh Zsigmond magyar író

1 7 -  110 éve született fodor Manojlovic szerb költő 
320 éve halt meg Moliére francia drámaíró 
190 éve született Edgar Quinet francia író

1 8 - 410 éve halt meg Antonio Francesco Grazzini olasz író 
110 éve született Nikosz Kazantzakisz görög költő

1 9 -  100 éve született Maxim Ivanovics Harecki belorusz író 
160 éve halt meg Giuseppe Montani olasz költő

20- 40 éve halt meg Vydunas litván drámaíró
290 éve született Vaszilij Kirillovics Tregyiakovszkij orosz 

költő
21 - 90 éve született Raymond Queneau francia író
22 - 90 éve született Tudor Mu$atescu román drámaíró
23 - 150 éve született Fraknói Vilmos magyar történész

90 éve született Julius Fu&k cseh író 
110 éve született Karl Jaspers német filozófus 
170 éve született Emst Renan francia történész

24 - 80 éve született Emmanuil Genrikovics Kazakevics orosz
író

530 éve született Giovanni Pico della Mirandola olasz hu
manista

25 - 70 éve született Eta Boeriu román műfordító
1090 éve halt meg Szupavara no Micsizane japán költő 

10 éve halt meg Tennessee Williams amerikai drámaíró 
25 éve halt meg Al. Duiliu Zamfirescu román író

26 - 270 éve halt meg Thomas D'Urfey angol költő
110 éve született Pierre Mac Orlan francia író

27 - 50 éve halt meg Kosztisz Palamasz görög költő
50 éve halt meg Salamon Ernő romániai magyar költő

28 - 460 éve született Michel Eyquem de Montaigne francia író
90 éve halt meg Jeronim de Rada albán költő

29 - 270 éve született Robert Bage angol író
110 éve született Naoja Siga japán író 

? - 380 éve halt meg Mikalojus Dauska litván író

(MEG)EMLÉKEZÉSEK SODRÁBAN 6.

Mentség és tanulság
- Benedek Kálmán emlékezete-

"Oly árvák ók mind, az öregek"
Weöres Sándor

Kodály kórusművének hang
jai, atmoszférája visszhangzik 
bennem a hír hallatán, hogy 1993. 
január 2-án elhunyt Benedek Kál
mán orgonamúvész, előadóművé
szetünk egyik nagysága. Az élet 
végére tett PONT! egyben kezdet 
is, más, új távlatban láttatja meg 
a művészt; felmérésre jogosít, sőt 
kényszerít, adatok, emlékek 
rendszerezésére, értékelésére. 
Ilyenkor derül ki, hogy mi min
denre figyeltünk föl már a mű
vész életében, és mit 
hanyagoltunk el az előttünk ki 
bontakozó élet- és művészpályá 
ból. Mindig nagy a kortársak 
adóssága, és mindig sok munka 
vár az utódokra. Azt mondják, és 
azt hisszük, hogy ez így van 
rendjén: az idő- és térbeli távol
ság mindennek megadja a reális 
dimenzióját, és...! helyükre teszi 
a dolgokat. Igaz is, meg nem is ez 
az álláspont. Jobban oda kellene 
figyelnünk kortársainkra, mert 
sok minden elvész abból,amit 
megőriznünk kellene. Mentség 
természetesen mindig akad: a ro
hanó élet, az ezernyi jelenségre 
való összpontosítás lehetetlensé
ge, a magunk dolgaival való napi 
küzdelem. Most, hogy immár Be
nedek Kálmán emlékezetét írom, 
én is mentségeket keresek a vele 
szembeni törlesztetlen adóssága
imra. Miért is nem írtam több or
gonaművet a számára? Miért 
maradt félbe a Misztótfalusi Kis 
Miklós dallama apoteózisának 
készült nagy orgonamű-ciklu- 
som, amit éppen Benedek Kál
mán rendelt meg és annyi 
gonddal készített elő a bemutató 
hangversenyre, a televíziós felvé
telre?

Húszegynéhány év távolából 
derengenek vissza emlékezetem
be a Misztótfalusi-variációim 
próbái a Farkas utcai templom 
zengő boltívei alatt. Kálmán bá
tyám akkurátus mozdulatokkal 
kapcsolta be az orgona regiszte
reit, valami sajátságos, puha, fur
csán elnyújtott ujjmozdulatokkal 
hozta mozgásba a billentyűket, 
testének egész mozgásrendsze
réből áradt az orgona fenséges 
hangzásához, hangsípépítmé- 
nyéhez való alkalmazkodás. 
Mindez átszellemült művészlé
nyéből sugárzott elő: lelkében is 
élte e csodálatos hangszer pom
pázatos sokszínűségét, együtt lé
legezni látszott a megszólaló 
hangszerrel. Az orgona különben 
is az a hangszer, amely a legradi
kálisabban formálja át a rajta ját

szó művészt, de Benedek Kál
mán esetében többről volt szó: lé
nyében hordta e hangszer minden 
fönségét, grandiozitását, kozmi
kus térbeliségét.

Az orgonáról azt mondják, 
hogy a legnehezebben megköze
líthető hangszer, mert nem tűr 
semmi hanyagságot sem játék
ban, sem a megkomponálás mi
lyenségében: az orgonához csak 
tiszta lélekkel szabad leülni, 
mindegy, hogy előadó, vagy ze
neszerző az iÚető.A hallgatóság 
is a lelki megtisztulás élményét 
várja és kapja az orgonahang fel- 
csendülésének pillanatában: le
mossa életünk m egannyi 
kisebb-nagyobb terhét, felszaba
dít és megáld.

Benedek Kálmán talán egy fok
kal jobban érezte és érvényesítet
te ezt a titkot művészetében.

Benedictus
qui venit in nomine Domini.

*
Itt a pillanat, hogy fölmérjük 

Benedek Kálmán előadóművé
szi, pedagógusi, zeneírói, sőt ze
neszerzői életm űvét. Játékát 
lemezfelvételek őrzik, hangját, fi
zikai lényét magnetofonszala
gok, videofelvételek. Neve 
méltán kerülhetne be egy leendő 
lexikonba (régóta várat magára 
egy, az előadóművészeinket is 
bemutató zenei lexikon), fellelhe
tő hangfelvételekből (zenei és 
egyéb, például interjú hangrög
zítésekre gondolok) Benedek K£- 
mán-emléklemezt lehetne és 
kellene kiadni, zenei írásaiból is 
készülhetne válogatás. Kolozs
vár már régen meg kellett volna 
hogy nyissa önálló ZENEI MÚ- 
ZEUMát, hogy tudjuk, kik va
gyunk, honnan jöttünk és hova 
tartunk ZENÉNKBEN.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Megjelent a Látó 11. száma. A tartalomból: 
Jánosházy György Szerelmeim (Szonettkoszorú); 
Zalán Tibor Bevíz úr hazamegy, ha (Majdnem drá
ma, felvonások nélkül); Hatházi András Mint 
Prospero (Vers); Veress Gerzson Quijote (Vers); 
Medgyesi Emese Nekünk lopott tüzet Prométheusz? 
(Novella); Fekete Vince Dsida (Vers); Agócs Sán
dor Úgy kellene tennünk (Vers); 'Ó Pál Kisvárosi 
rémtörténetek', Gömöri György Sokféle városom; 
Idill; Széljegyzet; Kemény dilemmái; Ómen; Ahol 
(Versek). A Fórumban Kisgyörgy Réka recenziója 
Medgyesi Emese Pontos idó dmű Forrás-köteté
ről. A Disputában Bertha Zoltán Posztmoderniz
mus és értékkonzervativizmus) és Berszán István 
(Irodalmi érték startállásból) tanulmányai. A Mű
vészvilágban Kántor Lajos Színházkeresés, színház
találás dmű írása. A szám képzőművésze Vígh 
István. Hadikikötő: Szilágyi István.

A Jelenkor decemberi számában közli egye
bek mellett Bállá Zsófia versciklusát, Markó Béla 
Egy méhész levele dmű "vendégprózáját", Szőcs 
István A vendég és látása, Jakabffy Tamás A gazdag 
asszony színe látása, Kisgyörgy Réka Égi vendégség, 
Gergely Tamás Toma G., Kántor Lajos Bukarest, 
2613 (-873) perc, Bogdán László Utolsó vendégünk 
a madárijeszti, avagy kelet-európai patthelyzetek, 
Szabó Gyula Tátónak van csillaga, Szilágyi István 
"Dokumentum "-dráma, Visky András paraFARM 
és Láng Zsolt A szerkesztésről dmű írását

Az Élet és Irodalom december 4-i száma Gittái 
István Cseprintések dmű lírai jegyzeteit, a lap de
cember 11-i száma pedig Bölöni Domokos Dacia 
sörözi dm alatt összegyűjtött rövidpróza-dklusát 
közli.

A z  Új Forrás decemberi száma Lászlóffy Csa
ba A Bethlen Gábor földmozgás kiterjedése dmű ver
sét hozza.

A  Híd 10-es számában Csapó Julianna A hi
ány verse, dm alatt recenzálja Lászlóffy Csaba Ki 
fehérük vigyázzállásban? dmű könyvét.

A Kortárs ÍZ számában Lászlóffy Aladár és 
Lászlóffy Csaba versei olvashatók.

A Tiszatáj 12-es száma Sütő András napló- 
részleteit, valamint Ferenczes István néhány ver
sét közü.

A Forrás decemberi számában Sigmond Ist
ván Az utolsó vacsora dmű elbeszélése olvasható.

A 200 év színház decemberi számát a kolozs
vári színháznak szentek, s meüékleten hozza

Márton László A nagyratöri dmű díjnyertes szo
morújátékát.

A Hitel 12-es számában Sütő András Erdélyi 
sors, erdélyi irodalom dmű írása, valamint Lász
lóffy Aladár Az idik jele és Páskándi Géza Anti- 
diaszpóra dmű verse olvasható.

A Holmi decemberi száma Kovács András 
Ferenc és Baüa Zsófia verseit közü.

A  Magyarok Világlapja decemberi számában 
Lászlóffy Aladár A teátrum áll és Darvay Nagy 
Adrienne 200 éves a kolozsvári magyar hivatásos 
színjátszás dmű írásai olvashatók.

Az Alföld 12-es száma Visky András Eljutva 
addig. Tovább soha dmű versét közü.

A  Diakonia 1992. 4. száma Cs. Gyímesi Éva 
Menni vagy maradni? avagy: az önigazolás termé
szete dmű esszéjét hozza.

A 2000 decemberi számában Sigmond Ist
ván Éc dmű elbeszélése, valamint Norman Ma- 
nea Három mondat Romániáról dmű vaüomása 
olvasható.

Bari Károly válogatott verseit Lendemain et 
autres poemes címen jelentette meg a Nőd Blandin 
Kiadó. A párizsi Magyar Intézet költői estet rende
zett Bari Károly frandára lefordított verseiből, 
Frangois Chaumette és Vörös Eszter közreműkö
désével; a költőt és költészetét Fázsy Anikó mu
tatta be a közönségnek.

,-MI

TELI ESTE
Georg Trakl verséből idézünk egy szakaszt 

a vízszintes 29., 1., függőleges 62. és 39. 
számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet második sora 
(zárt betűk: E, G, H, G) 5. Nyelvtani foga
lom. 16. Angol főnemesi cím. 17...vált, 
megvalósult. 18. Vízzel sarat képez. 19. 
Apró pókféle élősködő. 21. Kíméletlenül 
tapos. 22. Ezerötszázkettő, római számok
kal. 25. Tova. 26. Nem lát. 28. Síkság. 29. 
Az idézet első sora (zárt betű: V). 32. Főleg a 
Földközi-tengerben élő hal. 33. Szava
zatgyűjtő láda. 34. Fogyasztotta a vizet 35. 
Hazánk területén is élt ókori nép. 37. 
Hangtalanul lóg! 38. SSA. 39. Szent idegen 
rövdítése. 40. Három, oroszul. 41. Kerti 
tevékenység. 43. Félelem! 44. Kálcium és 
szén. 45. Képezi. 48. Erre a helyre húzom 
a vizet. 52.... ront a házba. 53. Háziállatok. 
54. Posztófajta. 55. Kétjegyű mássalhang
zó. 57. Kiskutya. 58.Becézett Ilona. 59. 
Kézben van! 60. LKL. 62. Kétes. 64. Ugyan
az, latinul. 66. Menhely, románul. 68. 
Csontban van. 69. OIZ. 73. Vissza: heves 
érzelmi megrázkódtatás. 75. Török férfi
név. 76. Lantán. 77. Szándékozik 78. Sza
kítok. 80. Len, kender szárának 
összetörésére való. 81. Egyenletes. 83. 
Nem tud tovább menni. 85. Itt van a ma
gyarországi atomerőmű. 86. Sebészkés.

FÜGGŐLEGES: 1. Égitest. 2. Takarodj! 
német-francia eredetű szóval. 3. Átlátszó 
ablakfüggöny. 4. Vissza: kétjegyű mással
hangzó. 5. JY. 6.... a 8 óra, vége a munka
időnek. 7. Háborgattam. 8. Korszak, 
románul. 9. Holland gépkocsijelzés. 10. 
Félig avas! 11. Karzat egyik fele! 12. írás
ban tubát vét. 13. Település Belgrádtól dél
re. 14. Fejedelmi székben ül. 20. Merev 
selyemszövet. 23. Jód és nátrium. 24. 
Idősb. 26. VÓ. 27. Kikezelt. 29. Az 1415- 
ben megégetett cseh vallásújító mozgal
mának követője. 30. Úti egynemű 
hangzói. 31. Küzdelem. 36. Teljes zűrza
var. 39. Az idézet utolsó sora (zárt betű: É). 
42. STT. 43. Magasra tartja. 44. Közép-Eu- 
rópa Kupa. 45. AJA. 46. Piszok. 47. Meg
felelő. 49. Csakhogy. 50. EHÖ. 51. Fléber 
női név, Izsák felesége. 52. Többhajós 
templom, névelővel. 53. Forma. 56. Jár
művel előkerül. 59. Szellemesség. 60. Le
tép. 61. Lánynév. 62 Az idézet harmadik sora 
(zárt betűk: N, V, A). 63. Súrold! 65. Szótla
nul elgondolkozó. 67. Menekülésszerűen 
szaladsz. 68. Világtalan. 70. Francia író, a 
végén személynevének kezdőbetűjével. 
71. Téli sport 72 Sine anno. 74. GGGG! 79. 
KAE. 80. Kopasz. 82 Káposztafajta. 84. 
Deutérium és trícium. 85. Női köszönés. 
86. Akár a vízszintes 62. sor. 87. Egyforma 
betűk az ábécé végéről.
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