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BIRÓ ALBERT

Bevezető

Kedves Olvasónk!
Év elején régi szokás mérlegelni az elmúlt évet. Elemezzük a statisztikai mutatókat,

eseményeket, különböző korrelációkat állítunk fel, hátha valami olyanra akadunk, amibe
bele lehet kapaszkodni, amiből tanulhatunk, vagy adott esetben politikai ellenfeleink ar-
cába dörgölhetjük. Nyilván a PARTIUM szerkesztősége is végez különböző számításo-
kat, elemzéseket, hogy mivel másabb a tavalyi év a tavalyelőttinél számunkra és a kultú-
ra, művészetek, közélet iránt érdeklődők számára.

Nos, a tavalyi év a PARTIUM számára bizonyos szempontból a stabilizáció, más te-
kintetben a változás éve volt. Nagyobb támogatóinknak – úgymint Békéscsaba Városa,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés, Debrecen Városa, Örökségünk Kiadó, Rá-
kóczi Szövetség – köszönhetően stabilizáltuk pénzügyi mutatóinkat s ezzel párhuzamo-
san a két évvel ezelőtt elkezdett formai, tartalmi megújulást folytattuk. Elindítottuk hon-
lapunkat, a www.partium.info-t, részt vettünk egy sor kulturális és társadalmi eseményen.
Mindezt felebaráti szeretetből, önzetlenségből, és elhivatottságból tettük. Ugyanis sem a
szerkesztőség, sem a szerzők javadalmazásban, tiszteletdíjban nem részesültek. Szóval
van még mit elérnünk.

Hovatovább munkánkat egy olyan közegben végeztük, ahol egy átlag magyar háztartás
éves fogyasztásának 4,7%-át költi kulturális javakra. Ami ugyan arányaiban 0,3%-kal na-
gyobb a nyugati szomszédunknál mért értéknél, viszont abszolút értékben majd ezer euró-
val kevesebb (1251, ill. 268 euró; Figyelő, 2008. 3.sz.). Egyúttal tettük mindezt úgy, hogy a
nyomtatott sajtótermékek piaca évről évre zsugorodik, talán csak a bulvár lapokat kivéve.

No, de – hogy Orbán Viktor klasszikussá vált idézetével éljek – „ahol becsukódik egy
ablak, ott kinyílik egy ajtó”. Tavaly év végén pedig kinyílt nem is egy, hanem több ajtó
is. Mit ajtók, komplett határok nyíltak. A schengeni határnyitással 2008. december 20-án
éjfélkor megszűnt a belső határellenőrzés a magyar-osztrák, a magyar-szlovák, és a ma-
gyar-szlovén határon. Volt, ahol hűtőszekrényekkel megpakolt Trabant-karavánnal, más-
hol ünnepélyes sorompóbontással, megint máshol egy hordó tokaji aszú, ill. szlovák sör
határon át történő gurításával ünnepelték a nagy eseményt. Ha rosszmájúak lennénk, azt
is mondhatnánk, ez utóbbi esetben már megint mi jártunk rosszul… Bár mi meg a szlo-
vák határőrök arcát tekintve, azt hiszem sokuk elképzelése szerint jelképesen visszafog-
laltuk a Felvidéket, merthogy aznap este a határ innenső oldalán jóval kevesebb szlovák
szót lehetett hallani, viszont annál több magyart a túloldalon.

Ünnepélyes pillanatok voltak ezek Kedves Olvasónk. Fura érzés volt látni azt, mikor
Párkánynál levonták a magyar zászlót éjfélkor. Nem ismervén a pontos programot, kicsit
megdöbbentünk. Mondtam is Virág András barátomnak, hogy mit csinálnak ezek a zász-
lónkkal?? A szlovákot miért nem húzzák le? Aztán megnyugodott a szívünk, mikor már a
fehér-kék-pirosat is hajtogatták. Közben átnéztünk a túloldalra. Úgy tűnt, mintha aznap
jobban kivilágították volna a Bazilikát. A gondolataink már rég nem ott jártak.

Én arra gondoltam, amikor még az átkosban először voltunk külföldön szüleimmel.
Anyai ágon kicsit horvát és főképp dunántúli révén, no meg a török kor hőseiről szóló
regényeken felnevelkedve, apai ágon pedig erdélyiként Horvátországba és Erdélybe
vágytam leginkább. Elsőként a Zrínyiek és Frangepánok földjére léptem. Az Erdély-
mánia megvalósítása főképp a nagyobb távolság és így az anyagiak miatt csak később

http://www.partium.info-t/
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jött szóba. Szóval a nyolcvanas években egy nagyszülőknél, Kanizsán töltött – talán –
Húsvét alkalmával felkerekedtünk az akkor még Jugoszláviának hívott országba. Magára
a határátkelésre nem emlékszem. Viszont Csáktornyára, a várra, Varasdra, a jólétre annál
inkább. Olyan érzés volt, mintha nyugaton járnánk. Persze fogalmunk se volt, hogy mi-
lyen a nyugat. Csak amennyit a TV-ben, újságokban látni engedtek.

Volt áruválaszték, volt minden, amire egy gyerek vágyhatott. Persze autópálya még
nem volt. Zötykölődtünk rendesen a hegyi utakon az itthon nem megszokott forgalom-
ban. Sötétedett, mire Zágrábba értünk, így a városból nem is láttunk sokat. Hogy ne jöj-
jünk haza üres kézzel, zárás előtt, a hosszú naptól elcsigázva, élményektől megbabonáz-
va, még vettünk egy kék, csíkos Adidas sportnadrágot. Hazafele boldogan álmodtam tö-
rökverő, Habsburg-ellenes összeesküvést szövögető hősökről a hátsó ülésen, karjaimban
a rövidnacival. Azt hiszem, még a gimnáziumban is hordtam…

Jóval később apámmal mentünk Erdélybe. Első közös utunk volt a Székelyföldre. Én
akkoriban már sokat utaztam az ország jelenlegi határain belül, Felvidéken, Olaszország-
ban. Erdélyben is voltam, de a Székelyföldig valahogy nem jutottam el. Azon a nyáron
viszont ultimátumot adtam magunknak. Ez így nem mehetett tovább. Abban az időben
egy szép fekete Alfa Romeo-m volt, alig pár hónapos. Akkor még dübörgött a gazda-
ság… Éjszaka mentünk, ahogy megszoktam a hosszú utakon, mivel így sokkalta kisebb
forgalomnak és rövidebb menetidőnek van kitéve az ember. Távoli rokonok azt javasol-
ták, menjünk délen, arra jobbak az utak. (Ami persze nem így volt, de akkor ez csak ké-
sőbb derült ki.) Még az M5-ösön történt, hogy nagy csattanással egy fekete madár landolt
a szélvédőn. Szerencsénkre a szélvédőben nem tett kárt, magában viszont annál inkább.
Még szerencse, hogy nem vagyunk különösebben babonásak. A határon az éjszaka elle-
nére nem volt olyan egyszerű az átkelés. Hosszú kamion- és kocsisor. Jó, nem egy záho-
nyi, beregsurányi félnapos rémtörténet, de lassú volt bizony. Végre ránk került a sor. Ak-
kor még a románok szívatták az átkelőket. (Azóta sokszor fordított a helyzet. Például
2006. október 23-án a románok egy legyintésre elengedtek, a magyarok pedig majd az
utolsó csavarig megnézték az autót… Na ilyen is volt. Tudják, akkor voltak Pesten a
tüntetések.) Erősen nézi a határőr hol az útleveleket, hol a fizimiskánkat. Nyilván, hiszen
apám Marosvásárhelyen született. „Hova mennek?” hangzik a parancsnak is beillő kér-
dés, erős akcentussal. Mire apám jófajta székely daccal: „HAZA!”. A határőr nem is iga-
zán értette, hogy lehet ilyen választ adni, majd megkérdezte még egyszer. „Hova men-
nek?” Mire apám megint csak úgy felelt, hogy „HAZA”. No, mondanom se kell, pilla-
natok alatt lángvörösre változott a határőr feje s mielőtt félreállíttattak volna minket,
vagy netán el se engednek, harmadik üvöltésre már megkapta, hogy Nagyajta. Had örül-
jön. Mi úgyis tudtuk, hogy haza megyünk.

Nem vagyok meggyőződve afelől, hogy hiányozni fognak ezek a történetek. Ponto-
sabban a megélésük. De annyi biztos, hogy akik a rendszerváltás után szocializálódtak,
sokkal kevesebb ilyen élményben volt részük. Vagy tán nem is értik, hogy miről beszé-
lünk. Most meg csak átsuhanunk megállás nélkül a határokon. Remélem a mindennapi
hozzáállásban, a kultúrák egymáshoz közeledésében is hamarosan eljön a schengeni ha-
tárnyitáshoz hasonló gyors változás.

Budapest, 2008. február 5.
Biró Albert

a PARTIUM szerkesztőbizottságának elnöke



PARTIUM 7

MOGYORÓSI LÁSZLÓ

Néhány gondolat az erotika kultúrtörténetéről
a Reneszánsz Év kapcsán

Az európai kultúrtörténetben test és lélek egysége a nyugati civilizáció kezdeténél
álló ókori görögöknél érvényesült a legharmonikusabban. Ez a kezdet valójában az
akkortól máig ívelő civilizációs vonulat egyik – olümposzi – csúcsát jelenti, hiszen
tudjuk, sokszor mondogatjuk: már az ókori görögök is… Így némiképp ingataggá is
válik az előbbi állítás, de legalábbis relativizálódik, hiszen a görög filozófia felfe-
dezte az idealizmust és a materializmust éppúgy, mint a sztoicizmust és a hedoniz-
must is. A mindennapok testkultusza mellé odasimult a vallás transzcendenciája, s a
művészeté, amit a rómaiak tőlük kölcsönöztek, s amit majd a keresztény egyház
nyelvén, latinul olvasva fedezett fel újra magának a reneszánsz küszöbéhez érkező
kontinens. A transzcendens szféra mellé újra felsorakozott a test, a testiség – többnyi-
re pozitív – megélése a mindennapokban és a szerelmi-, erotikus tárgyú, vagy éppen
csak a testi lét képeivel operáló, esetenként a trágárságig is elmenő költészetben. Ez
jellemezte az első magyar költőként számontartott, de még latinul alkotó Janus Pan-
nonius disztichonjait is, aki itáliai sikerei után pécsi püspökként hiába várta „az ifju
Tavaszt”, hiszen bár a 2008-as Reneszánsz Év Mátyás király trónralépésének 550.
évfordulóját hirdeti, ő már nem élhetett az igazi fényét csak az 1470-es évek végén
elnyerő reneszánsz királyi udvarban. De a korszakban az akár Apuleius Aranysza-
marát is befogadó humanista kultúrát a maga teljességében ápoló magasrangú egyhá-
zi személyek sora korántsem merült ki Janus Pannoniusban s nagybátyjában, Vitéz
Jánosban. Persze a reneszánsz erotikus költészet széles skálán mozog, két nagy ma-
gyar képviselője is e skála más-más pontjain található: a sokszor nyersen szókimon-
dó Janus Pannonius és a petrarcista szerelmi lírát művelő – de közben két latrikánus
verset is író – Balassi Bálint.

A test a középkorban is nagy úr volt, szentek, aszkéták is viaskodtak vele, s a ne-
miség akkor is a mindennapok legtriviálisabb része kellett hogy legyen, tekintve Eu-
rópa mai népsűrűségét és a biológia törvényeit. Más kérdés, hogyan jelent meg ez az
emberek tudatában, vagy legalábbis abban, amit ismerhetünk, s ami most releváns: az
irodalomban (érdekes lenne a média is, de akkor az még nem létezett).

Szent Bernát (1090-1153), a középkori misztika képviselőjének himnuszában az
amor sanctus több mint „szeretet” (ahogyan Babits Mihály fordította), hiszen ha me-
taforikus szinten is „a lélek / arája az istenségnek / s Krisztusával egybekel”. A vers-
ben Krisztus vőlegény, de a „szeretet” „szent” és „szűz”. Szent Bernát másik himnu-
szában a testiség, a földi szerelem képei még élesebb árnyékot vetnek erre a „szent”
és „szűz” szeretetre, a vallásos rajongásra. Itt Jézus „gyönyör, túl minden gyönyö-
rön” igaz: azért, mert hozzá „a vágy közel se jön”. De az iránta érzett szeretet így jut
kifejezésre:
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„Estére zárva reteszem
ágyamban Jézust keresem;
titkon vagy fényes tereken
csak őt szeretem, őt lesem.”

Az ugyanabban a korban élt trubadúrok fordított módon jártak el: a vallásos kép-
zeteket vetítették rá az evilági nőre, szerelmük tárgyára. De mint a 2006-ban megje-
lent, a középkori obszcén versekből válogatást közlő Udvariatlan szerelem című an-
tológia is jól példázza, a legéteribb szerelemre képes lovagköltők is megmutatták
egyes verseikben a szerelem testi oldalát is, hol virágnyelven, hol nevén nevezve a
dolgokat. Az antikvitás és a reneszánsz közötti időszaknak is megvolt tehát a maga
erotikus költészete.

A költészet egyik örök témája a szerelem. És meg tudnák-e kerülni a Reneszánsz
Évtől függetlenül is az erotikát az írók, költők abban a korban, mely minden eddigi-
nél nyíltabban beszél a testiségről, teszi közszemlére az emberi testet a maga pőresé-
gében?

Vári Zsolt: Akt
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BAKOS KISS KÁROLY

A test dicsérete

Szeretni kell a testet is.
Míg lélek lakja, ékszer az.
És reggel is, meg este is
Csodálni, fény rá mint havaz.
Mert tudni kell, hisz így igaz:
Ki eljön, egyszer elmegy is.
Érteni kell a testet is.
Mi elrabolja, végzet az.

Szép is, jó is

Szép is a nők domborúja,
Hanyatt fekve, hold ha éri.
Lepedőit szél ha bújja,
Majd a hajnal kicseréli,
S jó a férfi karja, válla,
Épp amikor átölelve
Nyúl a sásoknak utána…
Szomjas ujja vízre lelne.
S ül a csillag szerte-széjjel.
Nem fér ehhez szó, csak annyi:
Szép is, jó is így az éjjel
Madarait felzavarni.

Erotika

Antik este van s homályba
Hajló hátgerinc a pálma.
Játszik a kóbor képzelet, de
Befogva ódon képkeretbe:
Lobos-szagos szél szalad
A habos mellű nők felett,
Lenn a parton férfiak
Erős derékkal fürdenek.
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OLÁH ANDRÁS

vadvirágok

1.

sikolyod vagyok vagy nyüszítő vágyad
arra sincs idő hogy megvesd az ágyat
orrcimpád kitágul szempillád remeg
– a világ szerelmes sóhajoddal kerek

könnyes szemedben így leszek vízesés
hullámzó sziklák közt hajózó tengerész
markodban feszülő csokornyi vadvirág
– férfi ki éhes testednek enni ád

2.

beléd szivárgok véreddel vétkezem
erdőd tisztásán barangol két kezem
öled feltámadás – édes ígéret –
ajkad kontúrja a bőrömre égett

pezsgővel kínálsz – gyöngyöznek a habok –
csókoddal a szádból számba csurgatod
mélyedbe rejtesz mint vizet a homok
hűs homlokomhoz szorítod homlokod

téboly

hajamba simítod a kételyt
hívó szavadra újra éled
a parázna szenvedély
érintésed keményíti hitem
testemen ujjaid csikó-tánca
ajkamon finom gyöngyök peregnek
feszülnek a lüktető erek
s a tűzhányók tébolyában
habzsolod fojtó szerelmemet
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LATTAIGNANT ABBÉ:

A szó és a dolog
(Le mot et la chose)

Hölgyem, mondja csak, tud-e szót
Jelölni szót s jelölni dolgot,
Hisz gyakran hallhatta a szót,
S gyakran tették önnel a dolgot.

Így mind a dolgok, mind a szók
Ügyében ön sejt egypár dolgot,
És lefogadnám, hogy a szót
Kevésbé csípi, mint a dolgot.

Nem cséplem hát tovább a szót,
Taglalni szót s taglalni dolgot,
Bevallom, kedvelem a szót,
S bevallom, kedvelem a dolgot.

Ám dologhoz kapjuk a szót,
S nem kapjuk szó nélkül a dolgot.
Másként nekem dolgok s a szók
Semmit nem érő, talmi dolgok.

Mi több, én védeném a szót,
Javára írva egy s más dolgot,
Bizony van, amiben a szók
Felülmúlják magát a dolgot.

Ugyanis mondhatjuk a szót,
Mikor nem tehetjük a dolgot,
Sovány vigaszt adnak a szók,
De jobb, mint feledni a dolgot.

Ebből úgy vélem, hogy a szók
Jönnek elébb, s aztán a dolgok.
Ám ne szaporítsuk a szót,
Ha nem szaporítjuk a dolgot.

S ama napra, midőn a szók
Jönnek, s már nem leljük a dolgot,
Tartalékoljunk némi szót,
Úgy jobban viseljük a dolgot.
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S ön, bár használ egy árva szót,
Ért alatta ezernyi dolgot,
S mert oly vígan ejti a szót,
Megérdemli bizony a dolgot.

Ön, ha a dolgot, ha a szót
Említi, ért egyazon dolgot,
S így még ki sem ejti a szót,
Az ember már tenné a dolgot.

Végszónak még egy kicsi szót,
Letudni szót, letudni dolgot.
Hölgyem, ha átadja a szót,
Cserébe átadom a dolgot.

Lackfi János fordítása

B. Mikli Ferenc: Bereki Vénuszok
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MELLIN DE SAINT-GELAIS:

Cseresznye ajándékba
(D’un présent de cerises)

Az első szép májusi nap:
Nem májusfát vagy csokrokat
Hozok ajándékba, hölgyecskék,
Hanem egy tálka friss cseresznyét,
S lám, e gyümölcs jött, biza, sebten,
Hogy tapinthassák mind a ketten,
Merthogy minden szép, új dolog
Új szépségükért kuncsorog.

Nézzék! Van-e más ilyen édes?
Mind kövér, hüvejkujjnyi széles!
S láttak már bármit, minek íve
Ennyire hasonlít a szívre?
Bizony jel ez, hogy míg csak élnek,
Ezer szív szolgál kegyedéknek.

Mi történt? Mondtam bármi rosszat?
Ej, no, mi ez? Min vigadoznak?
Azon, hogy míg én papolok,
Szájukban cseresznye ropog?
Amelyek szép kármin-szinűek
Először el azok repülnek,
S nem tudjuk, alig érnek össze,
Melyik száj és melyik cseresznye,
Hisz éppoly vérszín mind a kettő!
De láss csodát, e két remek nő
Csak nevet. Lám, van mit mulasson!

Nyakamat rá, hogy jól gyanakszom!
Hol jár az eszük? Már tudom!
A forma és a lé bizony
Nem a szívet idézi fel,
Rokonabb másvalamivel.
Joggal gúnyolódnak nagyon
Az ormótlan hasonlaton.
Hej, találóbb a maguké!
Ne tagadják, az az, ugy-é?
Látom, készek bevallani!
Játsszunk hát: szabály, hogy aki
Végül az utolsó szemet
Kiveszi majd, az mondja meg.
Ne habozzék: fülembe gyónja,
S ha hazudik, enyém a csókja.

Lackfi János fordítása
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CHARLES COLLÉ

A megvigasztalt özvegy
(La veuve consolée)

Legelső férjem barna volt,
Ez oka, hogy csapdába ejtett.

Nemegyszer éhkoppon hagyott
Ez istentelen szerzet.
Míg élt, neki sose telt,

Több, csak egy
A kis szeplőtelennek!

Egy polgár lett a második,
Hittem, szatír a balga,

Férjem volt tucat hónapig,
De csak azt mondogatta:
A jó polgár nem alkuszik

Háromig.
No hisz, szép kis uracska!

Harmadik férjem, Tirciszem,
E sértést megtorolta,

Kín nem gyötörte már szivem,
Szenvedésem kioltva,
Hatig bírta nagy ügyesen

Tirciszem!
S én vártam bizakodva!

Hármuk után jött a Mazet,
Néném birtokán szolgált,

Lángja hevült, mint kazalé,
Értette jól a dolgát.
S hát, hétig fölvivé

A Mazet.
Az ember vele jól járt!

Utóbb jött félnótás Frici
Zsebében két fillérrel,

Esze semmi, hasát tömi,
Förtelmes egy pali,
De minden éjjel

Nyolcig viszi.

Lackfi János fordítása
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ORBÁN JÁNOS DÉNES

Jolán

Ki tiltja meg, hogy jövet-menet
elmondjam, mi bánt ?
Nagyon szeretném agyba-főbe gyakni
Jolánt.
Szeretném, ha velőig szopna, és
– hová nem lát be férje, gyermeke –
hétköznapjában lenne néha rés,
mit berendeznénk, a Jolán meg én
– egy kétszereplős obszcén kisregény,
hétköznapok résében szűk lakás,
ahol a négy fal az idő
és a tető
a hallgatás,
s a közrezárt tér változó,
hol szűk, hol tágasabb,
néha egy röpke kávé,
néha egy munkanap.

Ki megtiltaná, nem tudja, milyen
ez az állapot.
Ó, nyalnám, falnám, becézném,
úgy ütném, verném,
akár egy állatot !
És vergelődne boldogan Jolán
asztalra, fűtőtestre
terített pongyolán.
Egy futó ebéd, kávé, egy baszás,
két főszereplő, a Jolán meg én,
hétköznapok résében szűk lakás,
Isten-rajzolta obszcén képregény.
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Megtöltesz hajjal, vérbajjal

Ó, ezek a nyíló húsvirágok!
Fölszakadozó kelyheikben
keserű, forró, sárga harmat.

Akár egy drága szőnyeget,
akár egy földbetaposott
segélykiáltást betakarnak.

Szerelmünk perzsaszőnyege.

Megtöltesz hajjal, vérbajjal.

Kert vagyok. Rámmosolyog
izzadó Napom, a Félelem.
A hajad mint végrendelet,
átszövi ágyam,

életem.
(1993)

Az utolsó tangó Csíkban
Szerelmem, drága Máris,
te angyalarcú démon,
a nyálad cseppen máris,
szájad magába bévon.
Pelcsád lucskos kanális,
a franc, látom, reádszáll;
beszélni véled kár is;
folyton csak rúdra járnál.

Szerelmem, drága Máris,
mindég farod riszálnád;
a térd roggyan s a láb is,
kinyírsz egy fél kaszárnyát.
Ilyet nem látott Páris,
sem a híres Velence.
Járjon fejedbe’ más is:
mosóteknő, kemence!

Szerelmem, drága Máris,
így felkopik az állunk,
ha nem kavar kanál is
bár néhanap minálunk.
Talán ragadok máris
egy jó kemény dorongot,
s úgy eltángállak, Máris,
nem lészen pöcsre gondod.
(1994)
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MOGYORÓSI LÁSZLÓ

Arany háromszög

Ahogyan jársz-kelsz közös terünkben, az olyan magától értetődő már, mint az anyag
jelenléte a szervezetben. Arcod öblös amforáiból kiloccsan a gyönyör, ahogy szoptató
anya spriccel a csecsemő féltékeny kistestvérének az áhított anyatejből. Törvények sze-
rint válunk el, mint a kontinensek, feléllek, mint agyam a glükózt, puszta jelenléted
puszta hiánya jobban gyötör, mint az elmaradt ölelés. Ezek az elvonási tünetek, ez az
üresség, amibe belealszom, álmomban alakod a morfinista Csáth panthoponja, vénusz-
dombodról ábrándozom, az arany háromszög végtelen mákültetvényeiről, szeméremszőr-
zetedben rejtőzve lennének ujjaim titkos laboratóriumok.

Inkarnáció

A telefon elnyújtott sikolya, egyszerre fájdalmas és kéjes, hátborzongató és
gyönyörteli, mikor megérkezik nem remélt sms-ed, üzeneted inkarnációja, ahogyan ki-
szakadt testedből, mint a Brahmából a lélek, és belecsusszant a készülékbe, ahogyan a nő
magába fogadja a férfit, aki mintha először öltözne testbe, és tudata mintha először huny-
na ki.

Aphrodité Panzió

Szótlan szeretkezést szerettem volna inkább, a fárasztó beszéd helyett sóhajokkal és
érintésekkel kommunikálni, de az álmok úgy tudnak csak testet ölteni, mint egy madár
csőréből a földbe hulló mag. Féltem attól a beszélgetéstől, ahogyan a kertben növekvő
kajszibarackfától, ami eltakarja majd ablakom előtt a kilátást a rétre, s most itt áll, csu-
pasz ágain millió rózsaszín rügyön csillog briliáns esőcsepp, ilyennek képzeltem mell-
bimbóidat mikor lepillantottam lopva oda, ahol ültél, és valami mélységtől megszédül-
tem, mert dekoltázsodban megláttam két szárbaszökő fehér vonalat, amelyek blúzod ta-
karásában gömbölyödtek érett melleiddé. Elmesélted, hogy mikor a múltkor megszálltál
az Aphrodité Panzióban, a szomszéd szobában egy hosszú hajú, szőke prostituált hált há-
rom férfival, egész éjszaka sikoltozott. Durva szavakat használtál a sztoriban, és én meg-
kívántam egy percre azt a nőt. Nyers voltál és közönséges, mint a virágba boruló barack-
fa, ahogy látómezőmből kiszorít mindent saját szépségével. Nem tudtam eldönteni, re-
kedt nevetésed egy kislányra emlékeztet egy szanatóriumban vagy egy hatalomtól züllött
nőszemélyre.

Asztronauta

Tested áramvonalas űrhajó, egy fal túloldalán fiad csókja cuppan arcodon, mozdula-
taiból kitörölhetetlen az évmilliárdos utazás. A gyorsuló időben szétfolyó arcommal be-
lepréselődni öledbe, a szűk kabinban lényünkből ami földi: merev köldökzsinór, méhed-
ben űrsétát teszek, bolygók és csillagok közt a lélek boldog súlytalanság.
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SZABÓ PÁL

Énekelj,…Kirké!

Színpadon voltál Nevenincs Hotelben,
tapsvihart vártál, de a Nagyközönség
csak zajongott, már vacsorát akart, s nem

lírai szopránt.

Csak reám néztél, szemeid ragyogtak,
elvarázsoltál, nekem énekeltél;
annyi év múltán megeredt a hangom:

Visszaköszöntem.

Hétre hét eltelt, szerelemben égve,
és tavasztól már megöleltük egymást. –
Csókjainktól lángol az arc, s a szempár!

Térdeden ujjam

új irányt rajzol, feled égi–álmot.
Kebleden szívem, sziveden doboghat,
számolom, – némán –, ütemét e sornak

hátadon egyre.

Ég felé hajló boka, lenge lábszár
símogatják vállamat és nyakamra
Hydra–képében tekerednek úgy, mint

Laocoonra.

Elmerültem már Veszedelmeidben,
két karod húz engem ez al–világra,
tengerár habban, ragyogó hajadban

fürdik az arcom.

Szinte négy lábon röfögök, ha rám szólsz!
Hogy borotválkozzam előbb, ha nálad
– ingem átszúrják, nyakad is kisebzik –,

nőnek a sörték?

Énekelj, Kirkém! Szerelemkirálynőm!
Elveszed hangom, ha dalolni nem fogsz! –
Énekeld csalt el, de varázsütésre:

visszavarázsol:
Ember alakba!
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KaMASZKomédia Shakespeare köpenyében
(részletek)

CXV. szonett

Hiába vártam azt az éjszakát,
hogy énelőttem megmutasd magad;
amíg a büszke Nap ruhába’ lát,
a Hold kacér: növekszik és apad.
Az én szerelmem nappal felruház,
s a Holdat kértem, Úrnőm lesse meg;
levetkeztesse minden ál–ruhád;
ruhátlanul, – valódisága – szebb!
Régóta látom, más karol beléd,
ki kézen fog, majd alábbhagy e vágy,
ő látni fog naponta és te még
csak azt hiszed, kíváncsi még terád?

Miként a Hold is: rád mered szeme,
majd fogyni kezd, mihelyt betelt „vele”!

CLXXX. szonett

Zuhany alatt bőrödön, mint kígyó
pereg le most a víz, az átkozott!
Szemem követte végig kihívó
görbe útját, hogy szerteágazott.
Sötét hajad szála, mint a cseppkő,
kövülve megpihent a válladon;
habban takart tested titkot rejtő,
mint el nem csókolt csókok szájadon!
„Törölközőt!” – oltsuk el a villanyt,
„Kapcsold ki!” – nem kell misztikus zene;
– ajka kigyulladt, mosolya villant –,
„Te kellesz, lelkem megrontója, Te!

Simogass csak, meg ne halljam hangod;
Styx vizében mártom meg az arcod!”
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CLXXXI. szonett

Chopin mazurka szóljon ujjadon,
s a bánatot, reményt feledhetem!
a forma régi, ámde új dalom
máshogyan él a billentyűzeten!
Mert te lehelsz most életet belé,
Tevéled alszik, válladon pihen;
tekintetem csupán e két szemé,
oly boldogan nevet: művészien!
Vidáman fut át ujjad hátamon,
gerincemen kutatva dallamot;
a reszketést, a hangot átadom,
s amit találsz, lejátszod rajtam ott…

Asszonyom vad, mestere a Kéznek;
ízét érzem minden hangjegyének!

Athéni vörösalakos csésze belseje
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DUSA LAJOS

Ez csak egy szonett

Ez csak egy szonett. Ne kezdd komolyan,
jobb, ha ártatlan játéknak látszik.
Éppígy indul a simogatás is,
de felszikrázik elektromosan,

s már szabály kulcsol át, mint ahogyan
asszonymód Lizád, Zsuzsannád, Ágid…
Így lovacskáznék én szakadásig,
megfulladásig tajtékhabosan!

De lám, a felbirizgált érdek
az ösztön fölé magasodva
hatalmas, falánk hüvellyé lesz,

s már sorsom kell! Az anakonda
foglyaként és félig lenyelve…

– Most segíts, szonett terjedelme!

Évődő

Ó, Erzsébetem dicsőn hosszú combja,
Ó, telten érett asszony-feneke!
Ó, lányos melle, túlburjánzó bokra,
Ó, pirulása, röpdöső szeme!

És bizony sokszor roskatag két válla,
mozdulata, mely derékból merev;
két arccsontja, mely némán is kiáltja,
ha valamiért éppen nem szeret…

Gondom tündére, vétkem fúriája!
Innen szeretetem tűfokán
ne légy teve, se könnyű cérnakóc!

Hisz hívlak én, mint érzelmes parázna
– nagyon, nagyon, így kissé ostobán –
és nélküled lennék kivert vadó
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Dinnyéző

Elöl két csinos sárgadinnye,
hátul két pompásan görög.
Szakadjon szét telt nyarad inge,
tíz héja-ujjam fönt köröz.

S lesznek szoknyáddal is pörök:
unom már fidres-fodros röptét,

hát nem csoda, ha mocorog
zsebem mögött a lékelőkés.

Vári Zsolt: Portré

Protestáns madonna

Az én madonnám ahogy jön-megy,
azzal versengni nem lehet.
Két lába összeharangozza
az összes keresztyéneket.

Kicsi a templom, nincs harangja,
de ezerszer is van nekem,
s hogyha ő lép rá grádicsomra
hogy lehetnék istentelen?

Az én madonnám ahogy jön-megy,
azzal versengni nem szabad.
Hát ne kérdezz a mennyországról!
Számon puritán nagylakat.
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K. KABAI LÓRÁNT

tizenegyes

ad notam les neuf portes de ton corps
par guillaume apollinaire

písz és riszpekt a ludditáknak

„íme a test,
kilenckapus, zúgjon csak a b-közép”

(turányi tamás)

mert én mindig kilenc kapura játszom,
kilenc kapud rövidre vágott álom –
és a kalandorok kerüljenek beljebb,
kapuidon minden befelé terjed.
erre esküszik mindenki, ha él,

kilenc kapudon minden befér.
(aztán meg jön, ahogy a csövön kifér,
de erről még szót se, az messze másik térfél)
madelaine, vegyük sorra, mert ez dukál,
hogy kilenc kapud direktbe’ nem utál:

szerelmem, jobb szemed az első kapu,
szemhéj-függöny, erős satu,
fegyveresek őrzik, lágy szempillák,
egyetlen tekintet is gyilkos dzsihád,
mérgező bársony; kemény tűkön
ül a türelem, merész művön
csodálkozom el, és csodálkozom rád:
jobb szemed is frissen vetett ágy.

bal szemed már a második kapu,
még erősebb vágy, még keményebb satu,
szerelemtől terhes pillantásod állom,
és a többi kapu most egy kicsit várjon:
tekinteted kettős kapuja, imádlak!

hangomra, ha suttogom: nagyon kívánlak,
megnyílik jobb füled, ez a harmadik kapu,
megigéz a testem, por és hamu,
és a szánalmas lélek, a tehetetlen vágy,
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ha a negyedik kapuba, bal füledbe vág.
(és hallottuk, a rímkirály visszatért,
én meg nem állhatok jót magamért,
ha szarok a sorok és gyengék a rímek,
kínrímekkel nyomulnak a hímek –
még jó, hogy nem kell választani,
hogy kit sodor el majd a láva-sztori.)
egészen férfi vagyok, kész költemény,

ötödik kapudban is magam szeretem én;
bal orrcimpád felment és megaláz,
kanszagomtól hamar kiver a láz,
kéjemen fintorogsz kényesen,
részeg vagy tőlem, életem!

máris a jobbik cimpád illetem,
mert hatodik kapudba vergődtem,
illatod és bűzöm minket felemészt
semmiért egészen. (lehet, hogy csak felerészt?)
konnektor-orrodat, kettős kapud nyalom,
szájszagomat lazán a lomtárba baszom,
hogy vedd a műsort, kincsem, nem viccelek,
ajkaidon csüggnek részeg hitlerek,
vörös kapudon, és ez már a hetedik,
amelyről durván a keresztvizet leszedik
a vágy-szakadékba gázolt katonák,
kik szád szorítására magukat megadják,

mert nem tudják azt, hogy két kapu van még,
ha megismerem végre, az autódaféd
lesz majd, és nem kell semmi pánik,
úgyse várok a jövő nyárig!

mert folyékony hold jön, öreg évszak,
nyolcadik kapudból árad a méhszag,
a zúzmó, a zsálya, a pézsma szaga,
tudatlanságunk vad illata,
ártatlanságodat veszély fenyegeti,
ha vágyam kemény fejét felveti.
kétszer két ajtószárny, nagy és kicsi,
zárt kaput zárnak, ez picit ciki.
strázsálja a kisember a csónakban,
finom hártya borítja még, óvatlan
mozdulatra szakad fel és szakad át –
hirtelen templomos vérbe borul a gát,
mélybe nyomulok kíméletlen,
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de nem valagát illettem illetlen,
mert ott a legtitkosabb kapu áll,
a kilencedik. a salakfalu gratulál,
hogy hegyek közt a völgyet tisztán látom,
mélyén a dolina tengelytörő álom,
amiről nem lehet beszélni se,
hallgatni kellene, vágyad fétise
megérint itt is, ha akarod nagyon;
kilenc kapud kulcsait a kezemben tartom.
nem kell romantika, ez nem casablanca,
hálás lehetsz, nem vagy többé baszatlanka.

Athéni vörösalakos kancsóról
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NYILAS ATILLA

A sellő

[Az Álmoskönyvből]

I.

(Amikor ezt álmodtam, még férjnél voltam,
több hónapja veszekedtünk, és énbennem
megszületett a végső tehetetlenség érzése.)
Fiatal erdőn sétálunk kettesben, levél alig,
de a tavasz első virága, az a halvány-halott-
lila, már nyílik, ám azt nem szeretem, én az
ibolyát szeretem, és korábban felfedeztem,
hogy a kettő nem fér meg egymás mellett;
szóval olyan nem-igazán-szeretem erdő ez.
Egyszer csak leérünk egy vízpartra: széles,
nyugodt, állóvíz: egy holtág. Szemben sűrű
nádas horgászokkal. Tőlünk balra, a holtág
kanyarulatában lezárt terület, és utána már
a nyílt tenger, nem nagyok itt a távolságok.
Mivel nem mehetünk tovább, az álom átdob
egy másik képbe: csónakban ülünk, én elöl,
a férjem evez; most a nyílt víz felől tartunk
a földnyelv felé. Kifeszített kötél állja utunk,
rajta tábla LEZÁRT TERÜLET fölirattal.
És akkor mi van? Ugyan már, egyszerűen
felhajtom a kezemmel a kötelet, gondolom
először, és simán átsiklunk alatta. Azután
valami megszólal bennem, hogy ezt mégse
kéne – az álom ekkor ismét új képbe dob.

II.

Bent állok a lezárt területen, a férjem már
nincs velem. Mögöttem teljesen elhagyatott
ház, nem lenne jó ott lenni. Nézem a holtág
alacsony, megfáradt vizét, és észreveszem,
hogy van benne egy halott sellő. Arccal le-
felé, mozdulatlanul fekszik, húsz-harminc
centire a felszín alatt, hosszú, barna haja
szétterül – gyönyörű. Sajnálom szegényt,
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hogy ide van kényszerítve, be van ide zárva,
itt kell haldokolnia ebben a poshadt vízben,
ugyanakkor érzékelem: ez maga a csoda. A
horgászok tudják, végig tudták; ők ismerik
a titkot, és a sellő az a titok. Váratlanul ki-
emelkedik a vízből, magasra – felfelé kell
néznem, hogy lássam az arcát: ez egy férfi
sellő! Az ámulattól és áhítattól nem jutok
levegőhöz. Ám fejét hátravetve, fájdalmas
és szomorú kiáltás hagyja el az ajkát, ilyen
végtelen fájdalmat és szomorúságot aligha
ismerek. Visszahullik, ismét felemelkedik –
hirtelen úszni kezd azon a rövid távon, oda-
vissza, elsöpörő erővel, már látni sem lehet
őt a tomboló habok közt; félelmemben be-
hátrálok abba az idegen és piszkos házba.

III.

Ott maradtam az ajtó előtt, kis ablakon át
figyeltem. A sellő folytatta őrült tombolását,
majd képe kimerevedett – s mint lassított
felvétel, szétszóródott, feloszlott különböző
lényekre. A központi fenyegető sárkány volt,
szőrgombócszerűek lebegtek körülötte, de
tudtam, az egész banda egybetartozik. És
egy a célja. Most éppen rám nézett, én meg
összeszartam magam. Nem bújhatok előle,
hozzám jött, nincs kitérő. Egy pillanat alatt
mindent megértettem. Akkor már egy csomó
ember volt ott, s tudtam, én felelek értük, és
kevés az idő, jöjjenek, fogjuk egymás kezét,
most azonnal! Kikerülünk majd a tengerre,
elhagyatva, szörnyszülöttek riogatnak, az a
céljuk, mondtam, hogy feladjuk, és halálba
kergessenek, ám az illúzió lesz, igazából mi
itt vagyunk, ez legyen az útravaló oda, ahol
nincsenek emlékek, hogy mi innen indulunk,
nem a magányos sodródásból, ne felejtsük!
Mert bármennyire csak illúzió lesz, igenis
bele lehet halni! Meg kell próbálnunk, hát
csukjátok be a szemeteket, hogy ne lássátok,
de érezzétek, együtt vagyunk, emlékezzetek!
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KISS LAJOS ANDRÁS

A posztmodern antropológia néhány posztulátumáról*

Általában hajlamosak vagyunk arra, hogy a hétköznapi életben többé-kevésbé jól mű-
ködő fogalmakat, értelmezési és orientációs sémákat időtlen evidenciáknak tekintsük, s
ne kérdezzünk rá ezek eredettörténetére, felbukkanásuk és problémamentes működésük
sajátos történelmi és kulturális feltételeire. A receptszerűen működő tudásformák mindig
akkor válnak érdekessé és izgalmassá, amikor valami „zavar keletkezik a gépezetben”,
amikor megkérdőjeleződnek és összezavarodnak az addig bejáratottnak tűnő reflexek.

Ha van az utóbbi évtizedeknek felkavaró, a korábban biztosnak hitt meggyőződésein-
ket alapjaiban megkérdőjelező eseménysorozata, akkor ez szinte bizonyosan a genetika, a
bionika és a biotika által elért ’eredményekkel’, tehát az ’emberi természet’ radikális át-
alakíthatóságával áll kapcsolatban. Azt ugyanis már megszoktuk, hogy szinte minden
változhat a körülöttünk lévő világban: a táj, az épített környezet, a társadalmi rendszerek,
s az ehhez hozzákapcsolódó politikai, vallási, etikai, esztétikai értékek stb.

Mindazonáltal az, hogy valaki férfinak vagy nőnek született, megváltozhatatlan evi-
denciának tűnt – legalábbis eddig. De mára már ez sincs feltétlenül így! Előfordulhat,
hogy valaki, akit a középiskolában Ádámnak ismertünk meg, a tízéves érettségi találko-
zón mint Éva mutatkozik be. Egy másik példa: már jó két évtizede annak, hogy Ester-
házy Péter egyik elbeszélésében olvastam, hogy ő még nem látott olyan embert, akinek
’ne lett volna anyja meg apja’. Neves írónk tapasztalata feltehetően hamarosan felülvizs-
gálatra szorul: az elkerülhetetlennek tűnő emberklónozás ezt az evidenciát is a történel-
mileg túlhaladott dolgok körébe utalja.

Sokak szerint ezek a fejlemények már a világunk stabilitásába vetett hit alapjait kezdik
ki, végletes bizonytalanságba taszítva az amúgy is frusztrált nyugati embert. Magam részé-
ről azért közel sem vagyok ennyire pesszimista. S hogy mire alapozom a – jobb híján –
’korlátozott optimizmusnak’ nevezhető álláspontomat, ezt a most előadandó és  mikro-
szkopikusra méretezett, történeti-antropológia vázlat keretében szeretném bemutatni.

Az első, s egyben a legkomolyabb kérdés így hangzik: létezik-e örök érvényű emberi
természet, vagy inkább csak hinni szeretnénk egy ilyen, történelemfölötti természet léte-
zésében.

A nagy világvallások, köztük a számunkra leginkább ismerős kereszténység, általában
az ember kettős természetéből indulnak ki. Az ember egyszerre teremtett és teremtő ter-
mészet. A hangsúly természetesen az utóbbin van, mivel a valódi dilemma forrása min-
dig abban rejlik, hogy az embernek mit szabad, illetve mit nem szabad megtennie abból,
amire technikailag az adott körülmények között képes.  S a technikának itt eminens je-
lentősége van. Mindenekelőtt arra gondolok, hogy nincs az emberi létnek olyan szeg-
mense, amely valamiképpen ne kapcsolódna össze a technikával. Ezért ne csak az úgy-
nevezett kemény technikákra gondoljunk, mert az ázsiai jógi gyakorlat vagy ennek euró-
pai változata, az autogén tréning is egyfajta mesterséges, tehát egyáltalán nem természe-
tes mutatvány, amely bizonyos technikákkal (pl. légzéstechnika) szeretné minél ’termé-

                                                
* Az előadás a 2007 októberében hangzott el a Nyíregyházi Főiskolán, a Magyar Tudomány Ünnepe al-
kalmából rendezett ünnepségen.
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szet-közelibb’ állapotba juttatni a gyakorlatot végző személyt. Világos, hogy a jógiktól a
mélyökológusokig csak kerülő úton, nagyon is nem természetes eszközök igénybevételé-
vel, lehet a ’természethez’ eljutni.

De az emberi természet konstruált természetével kell szembesülnünk akkor is, ha
azokat a különféle gnosztikus, misztikus irányzatokat vesszük szemügyre, amelyek egy
része a hivatalos kereszténységgel olykor szimbiózisban élve, néha viszont kitaszított,
eretnek státuszba szorítva, a hivatalos teológiánál merészebb álláspontot foglaltak el az
emberi természet kérdésében.

Induljunk ki, mondjuk Paracelsus makrokozmosz-mikrokozmosz elméletéből, amely a
platóni hagyományt alakítja át, meglehetősen radikálisan. A kozmosz Paracelsus számára is
egy hatalmas élőlény, de keresztény kiindulópontjának megfelelően, a Paracelsus-féle
kozmosz többé már nem halhatatlan – mint tudjuk, a görögök szemében még az volt –, ha-
nem mint teremtmény a bukott világ része, és számtalan betegséggel, defektussal terhelt.
Az ég különféle ’zavarai’, pl. a pusztító viharok, szokatlan klimatikus jelenségek, ugyan-
úgy a betegségek közé sorolhatók, mint a számtalan emberi nyavalya. Ugyanakkor a bukott
világ teremtményei közül mégiscsak kiemelkedik az ember, mert lényében a közismert
négy elem mellett (víz, tűz, föld, levegő), egy ötödik elem a quinta essentia is megtalálható,
amely különleges helyet jelöl ki számára a kozmoszban. Noha a kozmosz többé nem jelent
normatív eszményt (hiszen a bukott anyagi világ többé ilyennel nem szolgálhat), viszont az
ember mint az égi anatómia orvosa több olyan lehetőségre is rátalálhat, amelyek okos fel-
használásával – bizonyos fokig – hozzájárulhat a beteg természet gyógyításához.

A német romantikus költő és filozófus – Novalis – szerint a jövőben még azzal a le-
hetőséggel is számolnunk kell, hogy az ember új érzékeket és szerveket fog kifejleszteni.

Ezzel párhuzamosan, a francia Condorcet is ugyanezt az utat követi. Az emberi szel-
lem fejlődésének vázlatos története című munkájában, ha nem is a teljes halhatatlanság,
de legalábbis a kvázi-halhatatlanság elérését sem tartja lehetetlennek a technikai fejlődés
soron következő stációjában. „Oktalanság lenne-e hát most azt feltételezni (…) hogy el
kell következni annak az időnek, amikor a halál már csak rendkívüli balesetek vagy az
életerők egyre lassúbb pusztulásának a következménye lesz, és hogy végül még a szüle-
tés és a halál között eltérő átlagos időtartamnak sem szabhatunk semmiféle határt?” 1

A tizenkilencedik században az ember/természet viszonyt alapvetően a karteziánus és
baconiánus program kiteljesítésére való törekvés igénye szabta meg. Ez az a beállítódás,
amelyet Husserl a természeti világ fölötti uralom kiterjesztésének programjaként határo-
zott meg, alapvetően racionális/technikai program volt, és elsősorban a külső természetre
vonatkozott. Fourier-től Marxig, az emberi természet kérdése inkább csak társadalmi-
politikai utópiák tárgyaként került szóba; az átalakíthatóság szinte kizárólag a külső ter-
mészetre vonatkozott. Ahogyan Gernot Böhme fogalmaz: „Az önkonstruálás programjai
nem az emberi természet megváltoztatásával voltak kapcsolatban, ezek sokkal inkább
morális, pedagógiai és politikai programok voltak. Marxnál még a természet humanizálá-
sa is, amennyiben az az emberi természetet érintette, a kulturális átalakításra, nem pedig
annak megváltozatására irányult.”2

                                                
1 Condorcet, Marie-Jean Antoine Nicolas de: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története. Gon-
dolat Kiadó, 1984. 268. Idézi Morin, Edgar: La méthode 5. L’humanité de l’humanité (L’identité
humaine). Seuil, 2001. 236-237.
2 Böhme, Gernot: Die Natur vor uns. Naturphilosophie in pragmatischer Hinsicht. Die Graue Edition,
2002. 94.
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Szerintem Gernot Böhme megállapítása azért némi korrekcióra szorul. Nietzsche
Übermenschét, noha számtalan egymással nehezen összeegyeztetethető módon interpre-
tálták az utóbbi másfél évszázadban, nehezen tekinthetjük másnak, mint a homo sapiens
radikális átalakítása tett kísérletnek, természetesen nem vitatva, hogy Nietzsche esetén
metafizikai vagy inkább posztmetafizikai kísérletről van szó, nem pedig ’biotechnikai-
ról’. Még nyilvánvalóbban jelenik meg az emberi természet átalakításának az igénye
Nyikolaj Fjodorov (az orosz kozmizmus meglapítója) fantasztikus vízióiban. Fjodorov A
közös ügy filozófiája című művében egy vallási alapon nyugvó technicista utópiát dolgo-
zott ki, amelyben a kozmosz meghódításának az eszméjét összekapcsolta a keresztény hit
univerzális elterjesztésének feladatával. Szerinte ugyanis a Biblia helyes értelmezése
megköveteli a krisztusi üdvösség hatókörének kozmikus kiterjesztését. Ha léteznek ér-
telmes élőlények az univerzumban, akkor az embernek kötelessége megismertetni őket a
kereszténység eszméivel. Ciolkovszkij, ’a szovjet űrkutatás atyja’, aki jól ismerte Fjo-
dorovot, szintén misztikus-vallási meggyőződéséből fakadóan érdeklődött a rakétatech-
nika kérdései iránt. Fjodorov másik ötlete a halottak feltámasztásával állt kapcsolatban.
Nem lehet boldog addig az emberiség – vallotta, ameddig nem képes legyőzni a termé-
szet gonoszságait, a betegségeket, a földrengéseket és egyéb természeti katasztrófákat, de
mindenekelőtt a természet legaljasabb terrorját: az individuális halált. Lenin bebalzsamo-
zásának is az volt az egyik motívuma, hogy majdan, a szovjet tudomány ’magas fejlett-
ségi szintjén’, elérhető legyen a halott Lenin feltámasztása. (Néhány éve olvastam vala-
melyik napilapban, miszerint orosz tudósok bejelentették, hogy bármikor képesek klóno-
zásra alkalmas sejteket kinyerni a világ leghíresebb múmiájából).

Láthatjuk, legyen szó akár a rideg, az ’elvarázstalanított’ természet fölött hatalmat
gyakorló nyugati racionalitásról, akár a világot visszavarázsolni szándékozó misztikus és
okkultista törekvésekről, a lényeg nem sokban különbözik: az ember mindenképpen a
természeti folyamatokba radikálisan beavatkozó, kvázi-istenként jelenik meg. Az ember
diszharmonikus és excentrikus lény, igazából sem külső, sem pedig belső természe-
tével nincs kibékülve. Mindez persze a mindenki által jól ismert, alapevidenciák közzé
tartozik. Ami az utóbbi évtizedekben oly fontossá tette ezeket a kérdéseket, az a termé-
szeti folyamatokba való beavatkozás, korábban csak a legnagyobb fantaszták által elkép-
zelhetőnek tűnt méretében van. A bionika (azaz az emberi hús és a műszaki eszközök, pl.
a szívritmus-szabályzó összekapcsolása), a biotika (a biológia és az informatika össze-
kapcsolása, pl. számítógéppel vezérelt emberi szervekkel folytatott kutatások kapcsolód-
nak ide), valamint és főképpen a genetika újabb teljesítményei már végleg összezavarnak
bennünket a természetes/nem természetes, kódok zavartalan alkalmazásában.3 Néhány
évvel ezelőtt láttam egy rövid interjút a televízióban, amely az első műszíves emberrel
készült. A középkorú fekete úr, szerencsésen túléve a kockázatos műtétet, arról beszélt,
hogy a lábadozása során talán az volt számára a legfurcsább: nem volt többé szívdobogá-
sa Brrrrr, brrrr… Hát igen, ez már nem ugyanaz a világ. A dobogó szív, mint tudjuk, nem
egyszerű biológiai funkció, hanem metafora és költészet. Vajon erről a berregésről ír-e
majd valaki verset? Egyébként az ember gépiesítése nem tegnap kezdődött. Köztudott,
hogy először a reneszánsz korszakban vált nyilvánvalóvá: minden létezőt a technikai ta-
lálmányok fényében kell értelmezni. Leonardo a tengerek és a folyók vizét a föld-gépezet
életnedvének tekintette. Lassan a technika és a gép több is lett, mint egyszerű metafora.
Galilei és Descartes szerint már az élőlényeket is gépi mechanizmusoknak kell tekinteni.

                                                
3 V.ö. De Rosnay, J. L’Homme symbiotique – Regards sur le troisième millénaire. É. de Seuil, 2000.
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A madár, írja Galilei, egy matematikai törvények szerint működő instrumentum, amelyet
belátható időn belül szinte tökéletesen reprodukálni tud az ember által kivitelezett techni-
ka. Descartes is hasonlóan gondolkodik, amint ez a Newcastle-i herceghez írott leveléből
egyértelműen kiderül. „Amikor a fecskék tavasszal megjönnek, akkor ezt kétségtelenül
az óra járásának megfelelően teszik”.4

Az újkor hajnalára a gép teljesen megbűvölte az embert. La Mettrie felfogásában már
nemcsak az állatoknak, de az embernek sincs lelke; akik mégis ennek az ellenkezőjét
feltételezik, jobban teszik, ha orvoshoz fordulnak.5 A huszadik századra szinte teljessé
vált az életvilág elgépiesedése. Ekkor indult útjára az a folyamat is, amelynek keretében a
gépi konstrukció és a nyugati társadalom energiametafizikája új alapokra fektették szö-
vetségüket. Innentől kezdve, mondja korunk egyik legeredetibb gondolkodója, Peter
Sloterdijk, minden a robbanómotorok működésének logikájára épült. De voltaképpen mi-
ben rejlik ennek a bizarr koalíciónak a veszélyessége? Sloterdijk szerint a természet
„normális energiagazdálkodása’ az imploziót vagy az energia lassú lebomlását „részesíti
előnyben”. (A MÉH-telepeken rozsdásodó gépek szinte észrevétlenül bekövetkező halá-
la, az artefaktuális világ eme bizarrul lassú és „rothadásos” kimúlása, mintha éppenséggel
a természeti energia működéslogikájának verhetetlenségét igazolná.)

Mindenesetre a természetben alig van példa az energia robbanásszerű kisülésére. A
villámlás és a vulkánok a talányos kivételek közé tartoznak. Napjaink energiakultúrája
pedig azt célozza, hogy a lassan és nehezen összegyűjtött természeti energiát minél job-
ban összesűrítse, majd pedig minél gyorsabban elégesse. „A robbanáslogika a kulturális
elhivatottság mikrokszkopikus katasztrófája” – mondja Sloterdijk. Még a táplálkozás-
kultúra is a robbanómotor működési elvét szimulálja. Az élelmiszerek kalóriatartalma, a
vitaminok s egyéb táplálkozási kiegészítők a jól kikalkulált energiahasznosítás logikáját
követik. A nyugati világ tehetősebb polgárai szemében az számít az egyik legszórakoz-
tatóbb időtöltésnek, ha mindenki szabadon rohangálhat a különböző bevásárló centru-
mokban, ismert és ismeretlen árufajták százai között, hogy az általában gépies, lélekölő
munkát követően – látszólag minden külső kényszertől mentesen – elmélyedhet az élel-
miszerek energia-összetételének gondos analízisében. Még az alternatív eszmék is mint
energiaforrások jelennek meg. A minőségi energiagazdálkodásra épülő keleti harcművé-
szetek a nyugati kultúra világában csak phürrhoszi sikerben reménykedhetnek; a mennyi-
ségi energia logikával nem bírják sokáig a versenyt.

„A gépezetvilág diadala abban áll, hogy a technika a természeti és a társadalmi kép-
ződmények közötti különbséget érvénytelenné, a kettő közötti különbségtételt pedig
tárgytalanná tette.” – mondja Günther Anders. Ez a különbségtétel már a nyelvhasználat-
ban is jól kifejeződik, hiszen a gép és a gépet működtető üzemanyag úgyszólván a meta-
fizikai lényegiségek rangjára emelkedett. (Jól mutatja ezt az érdekes jelentés-

                                                
4 Descartes, René: Oevres–Lettres. Gallimard, La Pléiade. 1953. 1256.
5 La Mettrie maga úgy vélte, hogy az emberhez hasonló beszélő robotok létrehozására már nem is kell
sokáig várni. Az ember-gép című munkájában ezt írja: „S’il a fallu plus d’instruments, plus de rouages,
plus ressorts pour marquer les mouvements des planènts que pour marquer  les heures ou les répéter; s’il
a fallu plus d’art à Vaucanson pour faire son flûteur que pour son canard, il eût dû en employer encore
davantage pour faire un parleur: machine qui peut plus être regardée comme impossible, surtout entre
les mains d’un nouveau Prométhée (…) Je ne me trompe point, le corps humain est une horloge, mais
immense, et construite avec tant d’artifice et d’habileté que si la roue qui sert à marquer les secondes
vient à s’arrêter, celle des minutes tourne et va toujours son train. Idézi: Detrez, Christine: La
constructuon sociale du corps. É. de Seuil, 2002. 35.
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egybecsúszást a francia nyelv, amelyben az essence szó egyszerre jelent lényeget és ben-
zint.) Jól látható, hogy a gépek mint első számú protézistechnikák folyamatosan zavarba
hoznak bennünket, mert újra és újra rákényszerítenek bennünket a világban való helyünk
definiálására. Sloterdijk valami fontosra mutat rá, amikor az utóbbi évszázadokat a gépek
és a technika meg-megújuló vegzatúra-kampányaiként jellemzi. Az újkor hajnalán, az
úgynevezett „kemény technikák”, azaz a szerszámok, gépek és egyéb ismert armatúrák
családja alkotta az első vegzatúra-hullámot. Ekkor kezdődött el az a különös lélektani
folyamat, amelyet a huszadik században Günther Anders a „prométheuszi szényen” fo-
galmával illetett. Ennek az a lényege, mondja Anders, hogy a technika fejlődésével egy
folyton szélesedő szakadék keletkezik az ember, úgymond természetes „tökéletlensége”,
illetve az általa létrehozott technikai instrumentárium „tökéletessége” között. A teremtő
alacsonyabb rendűnek érzi magát a teremtményénél, s érzelemvilága általában a kisebb-
rendűségi kopmlexussal reagál a létrejött helyzetre. A huszadik század közepére azok a
stratégiák, amelyek a fantázia, a képzelőerő, az érzelem és a felelősség tisztán emberi
minőségeivel kívánták ellensúlyozni a dologi funkcionalitás és kiszámíthatóság erőfölé-
nyét, láthatóan vereséget szenvedtek. Az újabb idők embere számára már a „transzhu-
mán” megoldások, azaz a gépekhez történő hasonulás tűnik sikeres megoldásnak.6

Mindezt kiegészíti a modern művészet Baudelaire-től napjainkig egyre erősebbnek
tűnő tendenciája, hogy a művészet ne a természetet utánozza, hanem alternatív világok
teremtőjeként lépjen fel. A múlt század nyolcvanas éveitől egyre érzéklehetőbb a bio-
technológia és a nanotechnológia behatolása a művészetbe. A body-art három híres kép-
viselője, Matthew Barney, Stelarc és a francia Orlan (eredetileg nő volt!) azt vallják,
hogy a természetes emberi test a mi korunkban már egyáltalán nem természetes, éppen
ezért a technológia korszakában a testet hozzá kell idomítani ahhoz a technológiai, politi-
kai, társadalmi miliőhöz, amelyben élünk. A magányos művész magányos alkotásának
befellegzett, a művészeknek együtt kell működniük a fizikusokkal, technikusokkal, mér-
nökökkel, informatikusokkal, plasztikai sebészekkel stb. Új testtechnikákra van szükség,
amelyek sikeres(!?) alkalmazása eredményeképpen akár a homo sapiens teljes átalakulá-
sával kell szembesülnünk. Orlan, amellett hogy Franciaországban meglehetősen jól is-
mert body-art művész, teoretikusan is igyekszik különös tevékenységét megalapozni, s
önnön munkásságát sajátos létkritikaként interpretálja. Orlan szemében nem a társadalmi

                                                
6 Talán nem felesleges megjegyezni, hogy némely európai gondolkodó hajlamos a modernitás vegzatú-
ra-hullámaiban egyfajta pozitív, stimuláló erőt is fölfedezni. Ezek egyike, a méltatlanul elfelejtett kelet-
német filozófus, Georg Klaus. Klaus, ez a különös közép-európai filozófiai monstrum, azon filozófusok
közé tartozik, akiknél az ideológiai elfogultság és a kétségtelenül meglévő invenciozitás úgyszólván
szétbogozhatatlanul egymásba fonódtak. Georg Klaus már az övenes években felfigyelt a kibernetika, a
bionika és a biotika hamarosan bekövetkező szubveziv szerepére, és eredeti következetéseiben sokszor
megelőzte a nyugati gondolkodókat is. Az 1957-ben tartott, Elektrogehirn contra Menschengehirn című
előadásában, érdekes megjegyzéseket tett az ember-gép szimbiózis várható jövőjével kapcsolatban. Fre-
ud gondolatait követve, a kibernetikát a modern kor negyedik vegzatúra-hullámának tekintette, amely
sok tekintetben felülírja az ember-gép viszonyról alkotott hagyományos elképzeléseinket. „Die
Kybernetik wäre hier als vierter Schlag zu betrachten zwar insofern, als sie eine Reihe von Tätigkeiten,
die wir ausschließlich dem Wirken des menschlichen Gehirn zugeschrieben haben, ihrer Sonderstellung
entkleidet.” Idézi Frank Dittman: Menschehgehirn und Elektrogehirn. In: Kybernetik und Inter-
disziplinarität in den Wissenschaften. Georg Klaus zum 90. Geburstag. trafo verlag. 2002. 199. Klaus
írása megtalálható a Mensch-Maschine-Symbiose című kötetben. (Szerk. Michael Eckhart), trafo verlag,
2002. Georg Klaus és kibernetika-viták az NDK-ban címmel egy önálló tanulmányt fogok szentelni
Georg Klaus munkásságának.
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determinációk jelentik az elsődleges korlátokat, hanem az emberi test egyszer s minden-
korra ’adott’ mivoltával nincs kibékülve. Éppen a testiség (charnel) az a hely, ahonnan
kiindulva kérdésessé tehető a világ. Orlan és a hozzá hasonló testművészek szemében a
test nem adottság, hanem ’feladottság’, úgyszólván korlátlanul alakítható lehetőség.
Orlan a kilencvenes évek elejétől folyamatosan átoperáltatja a testét. Választott új külső-
jének megkomponálása során a számítógép segítségét is igénybe veszi. A görög és a ke-
leti mitológiák ember- és kiméra-ábrázolásaiból, a saját fantáziájából és mindenféle szá-
mítógépes programokból állítja össze, az amúgy folyamatosan változó, testi identitását.
Legfontosabbnak azt tekinti, hogy még csak véletlenül se hasonlítson az európai rene-
szánsz kultúrával kialakuló, s napjainkig – legalábbis szerinte – alig változó női esz-
ményképekre. E tekintetben a radikálisan feminista Judith Butler nézeteit követi, aki sze-
rint a női nemi identitás lényegében a maszkulin kultúra gyarmatosításnak terméke.
Orlan újabban azt tervezi, hogy a plasztikai sebészet segítségével sokszorosára növeli
meg az orra hosszát. Egyébként korábban már kis szarvakat operáltatott a homlokára. Az
önmagát ’önmaga’ Pigmalionjának tekintő Orlan még a ’halála után’ is folytatni óhajtja
teste radikális átalakítását. Pontosabban a halhatatlanság vagy legalábbis a kvázi-
halhatatlanság elérésének a lehetősége izgatja (csakúgy, mint láttuk, egykor Fjodorovot).
„A halál nem jön el Orlan számára, mivel egy napon mumifikált holttestét a múzeumi
tárlóban látjuk viszont, egyfajta interaktív videó-installációként.”7 „Munkám – jegyzi
meg egy helyen – harc a veleszületett diszpozíciók, a hajlíthatatlanság, a természet, a
DNS (amely voltaképpen a mi, azaz a performence művészek közvetlen riválisának is te-
kinthető) és Isten ellen.”8 Persze Orlan kapcsán hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy
esetében egy excentrikus és magányos művész fantáziálásával van dolgunk. De azért ez
még sincs egészen így. Ahogyan az egyik francia kritikusa írja: az identitás, amelyet
Orlan időről-időre alakítgat a testén, maga is alá van vetve a mediatizált társadalom által
termelt kollektív fantazmáknak. A plasztikai sebészet persze olyan arcot kölcsönöz ne-
künk, amilyet aztán a tükörben viszontlátni szeretnénk. De hogy ez a látvány az esztétikai
érték rangjára emelkedjék, ahhoz ennél még többre van szükség. Leginkább éppen a
mediatizált, a televízió által kölcsönzött képi világ az, ami muníciót kölcsönöz az még
egyéni lázadáshoz is. Kérdés persze, hogy nincs-e mégis valamilyen konstans ’természe-
ti’ alap a társadalmilag konstruált test mögött, amely ellenáll a korlátlan átalakíthatóság-
nak.  Ezek a kérdések – amelyek akár akarjuk, akár nem, egyúttal mindig az erkölcsi
problémák rangjára emelkednek – nem is annyira a bionika és a biotika kapcsán merül-
nek fel (hiszen ezeknek a technikák láthatóan nincs kihatásuk a jövő nemzedékekre), ha-
nem a humángenetika szédítő lehetőségei vonatkozásában. Ezeknek a kérdéseknek a
megvitatása persze már messze túl nyúlik mostani előadásom keretein.

                                                
7 Breton, (Le) David: L’Adieu au corps. Édition Métailié, 1999. 44. Lásd még Pearl, Lydie (szerk.):
Corps, Art et Société – Chimères et utopies. L’Hamattan, 1998; Kisselava, Olga: Cyberart, un essai sur
l’art du dialoque. L’Harmattan, 1998.
8 Breton, i. m. 44.
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SZIRMAI PÉTER

A lehetetlen megkísértése

1.

K-val, a barátommal mindig nőéhségben szenvedtünk. A főiskola elvégzése után
egyikünk se tudott hosszabb ideig megragadni egy munkahelyen. Ez meg is látszott a
pénztárcánk vastagságán. A nők, akiket felszedtünk, az első adandó alkalommal leléptek,
mikor megtudták, hogy nincs egy vasunk sem.

K., a nagynénje halálakor, tizenkilenc évesen, örökölt egy másfél szobás lakást a hete-
dik kerületben, így az iskola után már az első évben külön költözhetett a szüleitől. Mivel
mindig jó barátok voltunk, megengedte, hogy odaköltözzek hozzá, a kisebbik szobába.

Minimális összegből éltünk. Kevés kaja, ha lehet otthonról, és estére némi pálinka a
sarki boltból. Cigi, napi tíz szál. Szüleinknek nem tetszett ez a furcsa létezés a semmi
határán, de képtelenek voltak hatni ránk.

K., még a gimnáziumban kezdett festeni, s már akkor igen tehetségesnek találták.
Valójában csak ez érdekelte, mégis, az apja hatására, elvégezte a főiskolát. Rejtély, hogy
mivel tudott hatni rá. Igaz, miután letudta, nem foglalkozott sem az apja tanácsaival, sem
a szakmával.

Engem egy fokkal jobban érdekelt az építőipar, s időről-időre próbáltam állást találni.
Talán ezért is akarta K., hogy maradjak: lelkiismeretét megnyugtatta, hogy olyanhoz
tartozik, aki legalább fél lábbal a földön áll. Persze én sem voltam könnyű eset: általában
gyorsan összerúgtam a port a főnökkel és vagy kirúgtak, vagy én jöttem el.

K. akkor állt rá jobban a festésre, mikor egy hülye újgazdag, az utcán alkalmilag kira-
kott képei közül az egyiket megvette, méghozzá egész komoly összegért.

– Látod?! – magyarázta nekem aznap este, mikor leültünk a konyhában egy cigarettát
elszívni. – Mégiscsak van értelme! És már nem a bútorképek mennek, hanem a modern.

Persze, tudtam, hogy ez csak egyszeri eset. És egy idő után elfogy a pénze. Sajnos én
is rosszul álltam. A szemét, madárfejű főnöknőm szétnyíló szája jelent meg lelki sze-
meim előtt, melyből hulladékként repültek felém a szavak: ez, ennél a cégnél kevés. De
azért bólogattam, és a plafon felé fújtam a füstöt.

2.

Egy vörös melegítős, nagydarab fiatal férfi, a tömegben lévők felé kiált. A tér köve-
zetéről egy galambraj az ég felé röppen. A hangok értelme azonban rejtve marad. Az
autók, és az utcazaj foszlányokká szabdalja a szavakat. A csoportosulásból egy szőke,
copfos férfi válik ki, s váratlanul szaladni kezd, a környezetéből félrelökve pár embert.
Nadrágjából kivett oroszos inge lobog a gyors mozgástól. A vörös melegítős nehezen át-
verekszi magát a tömegen, és üldözni kezdi. Arcán hideg bizonyosság. Látszik, hogy
edzett, jó futó, de az üldözött is mindent belead. Láthatóan az életéért fut.
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3.

Egyik este, mikor álláskeresésből tértem haza, láttam, hogy K. egyik már kész művére
ráfestve, gyors mozdulatokkal, egy női akt testfelületét alapozza. Határozottan megdöb-
bentem. Ki fogja ezt megvenni?, gondoltam.

K. utoljára úgy két hónapja adott el képet, s anyja hitelezett neki titokban. Kifizette a
közös költséget, de világos volt, hogy sokáig ez így nem mehet. Vagy elad pár képet,
vagy keres valami állást. Nos, az utóbbira vajmi kevés esély volt.

– Hát te meg mi a faszt csinálsz? – kérdeztem dühösen.
Hátrafordult és elmosolyodott.
– Mit idegeskedsz? Gyere már közelebb és nézd meg! – intett felém.
A kép fejrésze már elkészült. Gyanakodva összehúztam a szemem.
– Hát nem elragadó? – kérdezte hátralépve K.
Valóban csodálatos arc volt. K. mellé léptem. Gyönyörködve súroltuk tekintetünkkel

a dúsan leomló szőke tincseket, a szétnyíló ajkakat, a dévaj kék szemet.
Megingattam a fejem. Valahol már láttam ezt a gyönyörűen formált, bájos arcot, de

képtelen voltam beazonosítani. Rákérdeztem.
– A híres reneszánsz mester, Sandro Botticelli nője volt. A Tavasz című képből is-

merheted. Képzeld! Elvettem tőle. – nézett rám K. önelégülten.
A nő arcába mélyesztettem a szemem. Finoman elmosolyodott. Elkerekedett a szemem

és szó szerint tátva maradt a szám. Rettegve néztem K.-ra, aki megveregette a vállam.
– Amíg nem voltál itt, beszélgettünk is. Csak hát téged még nem ismer. Ezért olyan

tartózkodó.
Megroggyant a térdem. De hát végül is nem rossz ötlet, amit K. talált ki…, a sok

anyagias nő után, gondoltam. K. bevezetett a szobámba. Leültetett az ágyra.
– Ma egyél egyedül. Nekem még be kell fejeznem a testét. Tudod, már nagyon kívánom.
Éjszaka, elég nyugtalanul aludtam. Azt álmodtam, hogy K. hosszú kérlelésemre meg-

festette nekem Leonardo hermelines nőjét ruha nélkül.

4.

Az oroszinges szőke férfi befordul a sarkon és továbbrohan a Duna felé. Mögötte tizen-
öt lépésnyire a vörös melegítős. A járdán a gyalogosok riadtan szorulnak a falhoz. A ke-
reszteződésben a lámpa pirosra vált, a szőke nem néz körbe, csak átrohan. Fékcsikorgás,
káromkodások. Az autók megállnak, ezt kihasználva rohan át az üldöző a zebrán. A felső
rakparthoz érve a szőke villámgyorsan jobbra majd balra fordítja a fejét. Látja, hogy mind-
két irányból közeledik egy-egy villamos és a két jármű hamarosan összezár. Még éppen át
tud siklani előttük. Kis előnyre tesz szert, mert az üldöző kénytelen megvárni, míg a villa-
mosok elhaladnak előtte. A járdát jobbról egy elektromos szerelőautó foglalja el, balról tu-
ristacsoport zsúfolódik. Világos, hogy csak egy irányba futhat: a Duna-parti lépcsők felé.

5.

Egy hétig alig láttam őket. Nem mertem benyitni a szobába. A kéjes sikolyok, az ösz-
szetéveszthetetlen zörejek visszatartottak.

Azon a reggelen, K. biztosan hallotta, hogy készülök elmenni, mert pont mikor már a
kilincsen volt a kezem, kitárta a szobájuk ajtaját és szólt, hogy várjak. Önkéntelenül is az
ágyra pillantottam. A lepedő és a takaró összegyűrve. Gyertyacsonkok, feldőlt pezsgős-
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üveg, poharak a földön. A nő az ablaknál állt meztelenül. Egy pillanat alatt végigpász-
táztam éhes tekintetemmel és sajnáltam, hogy nem tudok festeni.

K. intett, hogy várjak. Az ablakhoz lépett, megfogta a nőt, és beállította a fal felé for-
dítva. Aztán becsukta az ajtót, karon fogott és bevonszolt a szobámba. Intett, hogy üljek
az ágyra.

– Van egy kis gond! – mondta összehúzott szemöldökkel, s összefonta karjait a melle
előtt.

Fürkészve néztem az arcát. Ilyen feldúltnak még sosem láttam.
Elmondta, hogy mennyire jó a nővel, meg hogy mennyire szereti, de sajnos, nem ő az

egyedüli. Hüledezve néztem rá.
– Miért? Azt gondolod, hogy csak én tudok festeni? Azt gondolod, hogy csak én sze-

retkezek ebben a kibaszott városban festett nőkkel?
Remegő kézzel kotorászott a zsebében. Megtalálta a cigit. Megkínált engem is. Ki-

fújtuk az első szippantás füstjét.
– De a legszarabb az egészben, hogy ő egy különösen keresett nő!
– Mi van???
– Ne add az ártatlant! – fenyegetett meg cigarettát tartó kezével. – Láttad milyen gyö-

nyörű. És ha tudnád, hogy milyen az ágyban…
Mélyen leszívta a füstöt, sokáig lenntartotta, és csak utána fújta ki. Én a döbbenettől

el is felejtettem a cigit, ami csak égett a kezemben, a mennyezet felé eregetve a füstöt.
– Ő mondta, hogy van egy pasi a Rákóczin. Ő is őt festi. Egyik éjjel várta, hogy ott

legyen vele, de csak nem jött, csak nem jött… Másnap, mikor tőlem felszabadult, s el-
ment hozzá, a férfi elég durván kérdőre vonta. Mikor megmondta, majdnem kicsinálta.
Bokszoló volt, így nem nehéz neki. Mondta a csajnak, hogy mindent megtud rólam és ki-
nyír. Én el is hiszem neki…

Remegő kézzel újra megszívta a cigarettát. Felizzott a parázs. Végigmértem a szeren-
csétlent. A copfját tartó gumi valahol leeshetett, szőke haja össze-vissza állt. Álla boros-
tás. Oroszos ingje gyűrötten lóg rajta.

– Mit tegyünk? – kérdeztem átvállalva a félelmet.
– Lemegyek egy kicsit. Kiszellőztetem a fejem. Kerülök egyet a F. terén. Menjél

nyugodtan, de tartsd készenlétben a mobilodat.
Zavaros fejjel léptem ki az utcára. Bementem még a boltba, venni valami üdítőt, mi-

előtt nekivágok a mai interjúknak. A pénztárnál hosszú volt a sor. Soká szabadultam.
Lementem a Duna-partra a villamos megállóhoz. Néztem a vizet, a lépcsőket, meg a
padkát. Üres volt a part.

6.

A üldöző tízlépésnyire közelíti meg az oroszingest. A szőke hajú copfja kibomlott,
leng a szélben. Tüdeje sípol, mozgása egyenetlenné válik. Látszik, hogy már nem bírja
soká.

Teljesen leköti a figyelmemet a hajsza. Az üldözött nagyon hasonlít K.-ra. Hevesen
dobogni kezd a szívem. Egyre csökken közöttük a távolság. Miután beérnek a híd alá, el-
vesztem őket szem elől. Eszeveszetten pásztázom a partot talán két percig is, de semmi
mozgást nem tapasztalok. Legyőzve félelmemet, már éppen indulni készülök lefelé, mi-
kor a híd alól előtűnik a vörös melegítős izmos alakja, kezében egy orosz inggel…
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SÁNDOR ZOLTÁN

Bolyongás
(Részlet az eMese című regényből)

Sétált. Egyedül. Megszokásból. Valós cél nélkül bolyongott egy idegen város utcáin,
teljesen idegen emberek között. Idegen volt köztük, de nem érezte magát annak. Mintha
végre-valahára hazaérkezett volna...

– Haza... – mormogta magában. – Mi az? Még egy kitaláció? Még egy a sorban... Ugyan
ki találta ki? És milyen céllal? Köznyelven ezt úgy mondanánk, az a hely, ahol megszület-
tünk. De sokan téves helyen születtünk. Téves időben. Vagy az a hely, ahová minduntalan
vágyakozunk, abban a hitben ringatva magunkat, hogy ott majd ránk mosolyog az ígért –
minket megillető! – boldogság? Talán... És hányan találják meg? Hol van? Merre kell in-
dulni, és meddig kell utazni, hogy odaérjünk? Nekem sikerült a nyomára bukkannom?

Nem tudta a választ saját kérdéseire, de nem is sokat bíbelődött velük. Levakarhatat-
lan mosolyt rajzolt arcára, és egyre nagyobb léptekkel, szinte önkívületi állapotban haladt
a tarka sokaságban. Egyszerre minden tetszett neki maga körül, a város teljesen megra-
gadta, magába zárta, összenőtt vele, mintha sohasem léteztek volna egymás nélkül. Úgy
érezte, mintha szeretkezni akarna vele, percekre lelkesedése az eget súrolta, de már a kö-
vetkező pillanatban ismét egy különleges hiányérzet kerítette hatalmába. Nem tudta,
honnan érkezett, miféle célja van vele, de mintha mindig is OTT lett volna valahol a kö-
zelében. Teljesen ellentétes érzelmek hömpölyögtek lelkében, amelyek következtében az
emberi létről alkotott képek egymásnak homlokegyenest ellentmondó érveket és követ-
keztetéseket eredményeztek megviselt agyvelejének szürkeállományában. Ez mindig így
van, zsörtölődött magában, érzelmeink szalonképtelenségének következményeként ráci-
ónk pimaszságának netovábbja lesz úrrá rajtunk.

A zsúfolt városi utcából hamarosan befordult egy parkba, lelassította lépteit és óvatosan
folytatta ődöngését, mintha valaki kísérné: vérebek és tigrisek falkája, furcsa emberfigurák
és homályos látomások hadserege, az enyészet vészjósló hírnökei... Szorongás kerítette
hatalmába, és hogy valamennyire megnyugodjon, leült egy padra és cigarettára gyújtott. A
füstfelhőből, vagy talán a semmiből, váratlanul megjelent előtte idősebb hasonmása.

– Már megint te? – kérdezte a férfitól.
– Amint látod – válaszolta lezseren a jövevény, és helyet foglalt a fiú mellett a padon.

Karba tett kézzel ült, az égre pillantott, és csodálkozva elhúzta a száját. – Muris dolog –
csóválta a fejét. – Nézd! – mutatott jobb mutatóujjával az égre. – Látod ott a kisbolygó-
övben, a Mars és a Jupiter között, az aszteroida körül azt a hullámzó fehérséget?

A fiú bólintott.
– Bolygók és csillagok alkímiája… Bár még sohasem sikerült szabad szemmel meg-

vizsgálnom őket – folytatta a férfi –, azt hiszem, ezt a jelenséget nevezik az úgynevezett
Kirkwood-réseknek. Van egy személyes elméletem, miszerint ezekben a résekben rejlik a
magyarázat a naprendszer létrejöttének misztériumára. Miért? Tudjuk, hogy a bolygócsíra
égitestjei az ősköd por- és gázfelhőjéből álltak össze, a kisbolygók viszont, mint amilyenek
az aszteroidák, a bolygócsíra szétdarabolódásával keletkeztek. Elképzelésem szerint ezek a
Kirkwood-rések, a Jupiter rezonanciáinak a hatására létrejött ritka zónák nem mást, mint
magát az ősködöt idézik. Tüzetesebb kutatásokkal tehát rájöhetnénk arra, miből és hogyan
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keletkezett naprendszerünk, mert a válasz csakis bennük rejlik, akárcsak az őselem; ha úgy
tetszik: még az isteni posztulátum is ide vezethető vissza. Mit szólsz ehhez?

A fiú messzeségbe révedő tekintettel megvonta a vállát.
– Mi gyötör legújabban? – kérdezte a férfi.
A fiú egy pillanatra lesütötte a szemét, majd mély sóhaj közepette a következőt vála-

szolta:
– Olyasvalami, aminek a szomját semmivel sem lehet eloltani. Aki ilyent eddig nem

érzett, annak azokkal a szavakkal, amelyek rendelkezésemre állnak, nem is lehet elma-
gyarázni a mibenlétét. De azt hiszem, te tudod, miről beszélek.

– Természetesen. Nosztalgiát érzel a jelen iránt. Tudod, hogy elmúlik, emlékké válik,
és ha majd egy napon eszedbe jut: a gyomrodban összesűrűsödik egy csomó. No meg a
lány is hiányzik, csak ezt nem mered magadnak bevallani.

– A lány nem létezik – mondta határozottan a fiú. – Csak lányok vannak, voltak és
lesznek. A lány csak illúzió.

– Tévedsz. Persze, hogy létezik. Csak te nem tudod felismerni Őt. Olyan vagy, mint a
mindentudó, fantáziátlan tudósok, akik nem érzékelik az összefüggést a Kirkwood-rések
és az őselem között. Miért nem keresed meg? Ő is itt vesztegel ugyanebben az idegen
államban, ismerős álomban...

A fiú nem szólt semmit. Azon tűnődött, komolyan vegye-e okoskodó hasonmása
zengzetes blabláját, bedőljön neki, vagy hagyja a fenébe.

– Menj! – szólította fel a férfi.
A fiú nem ellenkezett, felkelt, mint egy robot, és némán elsomfordált a padtól, beljebb

merészkedett a parkba, amely csakhamar sűrű erdővé változott. Sokáig eszelősen le-fel
támolygott, kígyóbolyok, csipkebokrok, darázsfészkek, futóhomok és dongó legyek hada
közt matatott elveszetten, keresgélt valamit, maga sem tudva igazán, hogy mit, mígnem
egy idillikus magaslaton találta magát.

A lány a végtelenségbe nyúló tenger nyugalmat árasztó morajlását hallgatta, miköz-
ben fogai közt fűszálat rágcsált. A zúgó hullámok időnként a szirthez csapódtak. A lány
lúdbőrözve hallgatta reccsenésüket. Körülötte színes pillangók szálldostak, közelében
madarak tollászkodtak. A fiú elhessegette a burukkoló galambokat és letelepedett a lány
mellé a harmatos fűbe. Egy ideig szótlanul hallgatták a természet zsongását, figyelték
színeváltozását, majd a fiú szorosan a lány közelébe kúszott, az ölébe hajtotta fejét, mé-
lyet sóhajtott és megkérdezte:

– Miben rejlik életünk értelme?
A lány elmosolyodott, csillogó tekintete belső nyugalomról árulkodott, fogai közül

kihúzta az agyonrágcsált, nyálas fűszálat, megcirógatta, megbirizgálta vele a fiú orra
hegyét, majd halkan válaszolt:

– Paradoxális módon az élet értelme a halál, mert az embert az életre, célkitűzésre,
valamit elérni akarásra, időkihasználásra készteti, amelyet két megválaszolatlan kérdés –
honnan jövünk és hová megyünk – határol be.

– De ez rám nem vonatkozik! ÉN ezen a Földön – se ITT, se OTT – nem is akarom és
nem is érhetem el a célomat! Hol rejtőzik hát az ÉN életem értelme?! Élek ÉN egyáltalán?!

– Igen – mondta nyugodtan a lány.
– Honnan tudod?! – kételkedett a fiú, felkönyökölt a harmatos fűben, és a lány

arcmagasságáig emelkedett.
A lány nem szólt semmit, csendben kigombolta ingének három legfelsőbb gombját,

lágyan megfogta a fiú kezét, és a meztelen mellei közötti mélyedésbe fektette.
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– Érzed? – kérdezte.
A fiú csak nyelt egyet, de néma maradt. A lány gyengéd tenyere alatt, hüvelyk- és

kisujja hegyével, mindkét oldalon érezhette a gömbölyű testrészt, sorsvonalai csatornái-
ban pedig gördülő verejtékcseppeket észlelt, azt sem tudta, övéit vagy a lányét.

– Ha te érzel engem és én érezlek téged, mi ez, ha nem maga az élet? – kérdezte a
lány. – Ehhez mindenféle filozófiai rendszer felesleges! A bölcs Mingliaoce szerint a
boldogság elérésének az a módja, ha a szelíd élvezetekhez ragaszkodunk, például, egy
csésze rizspálinkához. Csakis akkor lehetünk boldogok, ha a kis örömökben megtaláljuk
a kielégülést. Kávézás vagy teázás egy baráttal, beszélgetés egy rég látott ismerőssel, séta
a folyóparton, a fák susogásának fülelése, amikor a gyenge szellő keresztülfúj lombjaik
között, zenehallgatás vagy olvasás a meleg szobában, miközben kint tombol a vihar, a
madarak szárnycsapásainak és a tarka pillangók csapongásának megfigyelése, a tenger
morajlásának, hömpölygő hullámai robajának a hallgatása, érintésed... – sorolta meditatív
ájtatossággal, miközben a fiú tenyerét még jobban magához szorította. – Imák és filozo-
fikus posztulátumok törpülnek el testünk érintkezése mellett.

– Szóval az élet valódi értelmét a kis örömök adják? – kérdezte reszketeg hangon a
fiú. – És én mégis nagy tettekről ábrándozom. Mondd, ez is kis öröm?

– Talán... – válaszolta halkan a lány, és a fiú tenyerét lejjebb csúsztatta testén, egé-
szen a köldökéig, aminek következtében néhány gomb magától kifordult a lyukból. – Bár
az is lehetséges, hogy te permanensen félreértelmezed a dolgokat, és ábrándjaidtól nem
veszed észre mindazt, amiről ábrándozol – tette hozzá, közben a harmatos fűben lassan a
hátára ereszkedett, s kezénél fogva maga után húzta a fiút is. – Ha nem titok, mik azok a
nagy tettek, amelyeket megvalósíthatatlannak vélsz? – kérdezte kacéran, és kissé szétter-
pesztette térdnél behajlított lábait, amitől vékony selyemszoknyája felszaladt a combjáig.

– Igazából magam sem tudom – mondta a fiú, és lesütötte a szemét –, de úgy érzem,
annyi dolog van az életben, ami számomra mindörökre megvalósíthatatlan, elérhetetlen
marad, például a csillagok, a galaxis, a mindenek atyjának nevezhető ősi posztulátum ta-
nulmányozása; egy épkézláb regény megírása: pontos gradációval és lélegzetelállító
narrációval, érdekes szereplőkkel, akik az élet forgatagában, a véletlenek furcsa egymás-
utánjában a legkülönlegesebb szituációkba keverednek; elköltözés Ausztráliába...

A lány, mielőtt bármit is mondott volna, végig kigombolta ingét, még jobban szétter-
pesztette lábait, annyira, hogy szoknyája az öléig felcsúszott, teljesen lemeztelenítette
magát az egyre nagyobb nyálgaluskákat nyeldeső fiú előtt, és csak azután szólalt meg.

– A felettünk ragyogó csillagokat bizonyára sohasem fogod elérni, még álmaidban
sem, de azok úgyis csak délibábok, helyettük megérinthetsz engem, cirógathatod csillag-
fényben fürdő anyajegyeimet, végigcsókolhatod a bibircsókokat testemen, játszadozhatsz
mellbimbóimmal, tapogathatod univerzumom összes kisbolygóját: a fülemtől kezdve a
mellemen és gömbölyded fenekemen át a vérhólyagig a bal lábam nagyujján, babusgat-
hatsz estétől reggelig, ahogyan csak akarsz, és kutathatod rajtam keresztül és bennem az
őselem legparányibb szikráját... Én vagyok a Regény, a kikutatandó rejtély és talány! Te-
remts meg, alkoss meg Engem! – kiáltotta, ezzel megmarkolta a fiú kezét, combjára il-
lesztette, és lassan, érzékien csúsztatni kezdte azt fölfelé. – Azt mondod, Ausztrália...
Olyan szépen hangzik, de mondd, mi az: hely vagy állapot?

Egy hatalmas hullám csapódott az alattuk levő sziklához, amikor a két tenyér a szőr-
bozóthoz ért...
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SÁNDOR ZOLTÁN

Egy másik mese margójára
(Részlet az eMese című regényből)

Kiemelte bugyijából a Nőt, és gyengéden az ágyra fektette. Micsoda mese, futott vé-
gig az agyán, ahogy végignézett az elnyúló testen. Lehajolt, ajkát lágyan a Nő köldökére
illesztette, majd finoman lejjebb csúsztatta nyelvét és átvitte Őt egy másik mesébe.

A Nő heves szívdobogás közepette a Férfi hajába túrta apró ujjait, és izgalommal pá-
rosult rajongással figyelte a Vénusz-barlangja felkutatására irányuló mozdulatokat. A
világ csak dísz körülöttem, hasított elméjébe az érzékborzoló ráébredés önnön voltára,
miközben szempilláit kéjsóváran lehunyva hallgatta belső anatómiája gyűrődéseinek ne-
szezését, amelyet a rejtélyes mélységében tocsogó hús vibrálása idézett elő.

Az ablaküvegre simult redőny körül a Hold több hosszú sávban folyatta szét sugarát a
sötétbe burkolózott szobában, aminek hatására félhomály ereszkedett a tárgyakra: a szí-
nek tompán összemosódtak, alig rajzolva ki az egybefonódott testek mozgó sziluettjének
határvonalait.

A zárt helyiség éterének világűri csendjét sziporkázó sóhajok sorozata szakította meg.
Halkan, örömittasan tépték ki a perceket az örökkévalóságból. Majd elnémult minden.
Az utolsó sikoly után a Férfi émelyegve kikecmergett az ágyból, a gyűrt lepedő ágyról
lecsüngő részével gondosan elfüggönyözte a vágy titokzatos tárgyát, ezt követően pedig
felkapta a bugyit a szőnyegről, tenyerébe gyűrte és orrához szorította. Sokáig állt moz-
dulatlanul és szívta magába a bódító illatot, majd a fürdőszobába ment, ahol először is
alaposan kimosta, utána pedig hajszárítóval megszárította az alsóneműt. Üldözték a gon-
dolatok.

Minden kozmosz: kozmosz – álmodta a Nő. Mindegyikben létezik mennyország. Aki
ott él, annak minden megadatik: folyón vagy köldökzsinóron keresztül – nem mindegy?
És amikor a kozmosz új kozmoszt szül... Átkelés a Vörös-tengeren!

A Férfi közben meggyújtotta a petróleumlámpa kanócát, majd a felszökkenő láng fé-
nyében ollót fogott, óvatosan elvágta az alsóneműt a varrásnál, és az írógépbe helyezte.
Lenyelt egy altatót, felhörpintett rá egy pohárka gyomorerősítőt és az írógéphez ült.

Én nem fogok meghalni – kezdte a mesét –, csak ez a világ fog meghalni az Én szá-
momra, mondta valaki egy régi álmomban.

Én nem fogok élni egy másik világban, csak az a világ fog élni értem – álmodta a Nő
egy másik mesében...
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CSEPREGI JÁNOS:

Kitaszítva

elveszett Éden
csonthéjon koppan a csőr
magházad reccsen

Kegyelem

rothadó magvat
dicső kalásszá érlel
a feltámadás

A veréb panasza

apró mancsával
szelíden simogatja
csapzott hátamat
hasával hozzám dörgölőzik
ölén apró fejem megpihen
talán te se gondolnád
a játékot megunva
karmaival húsomba túr
tetemem szájába véve
az udvaron körbejár
s gyönyörködve vigyorog
a fák ágain üldögélő
többi kárhozott felé
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Metamorfózis

ősi kérgek
közt
szél kesereg
suttogó erélyű
lélegzeted
nincstelen
tavasz

előcsal
vérző lombokat
bűvölten
szirmot bontogat
de halálról álmodva
nádszálként
megremeg

s a szürke ráncokon
megpihen
a sebszagú ragyogás

Pablo Picasso: A szobrász műterme (rézkarc)
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CZÉBELY GABRIELLA

A Nő A Férfi

Sápadt búsálmú igézet
Szunnyadó melódia zuhatag
Csókvágyó vakmerő madonna
Csillogó hömpölygő patak

Rémült szűkölő mártír
Gőgsebzett hisztéria
Pompázó vakító ékszer
Elfalsolt melódia.

Vörösen lobogó szándék
Imbolygó örök hajós
Fukar kincsásó szomjas
Jövőbe harsogó jós

Öldöklő ónszürke harcos
Elszánt leszámolás
Elcsukló tarajos hangú
Örökös helybenfutás.

A halál árnyékában

Kopár szívem hullámverés
Néma angyal szállt reája
Csalna engem, de nem mehetek
A halál birodalmába.

Hagyj itt engem néma angyal
Kopár szívem elviheted
Elcserélem, hozz helyette
Élő húsvér emberszívet

Olyat mi fáj, olyat mi táncol
Éledő pórust, bolyhos vágyat,
Kocsonyás ereimbe tűzpiros vért
Mi forrón szétárad

Kihűlt jeges végtagjaimba,
S ha kezem lábam újra éled,
Akkor nyomd rám néma angyal
A nekem szánt sorspecsétet.
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Halhatatlan idő

Mióta fekszem itt? Nem tudom már,
Este van vagy reggel?
A sebbé táguló lázadó magány
Rámmered bámész szemekkel
S viaszos halhatatlanságban vajúdik
A gyertyacsonk idő.

Zsúfolt akarat ősi mozdulatával
Magzattartásba gömbölyödöm
Édeni pokol, vagy pokoli éden
Lehetne már a börtönöm!
S viaszos halhatatlanságba vajúdik
A gyertyacsonk idő.

Combomhoz érek, s rájövök, hogy már
Ősidők óta fekhetem
Morajló erdők forráshűs mohája
Fut végig a testemen.
S viaszos halhatatlanságba vajúdik
A gyertyacsonk idő.

Vári Zsolt: Portré
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BALOGH PÉTER

Az utolsó ember

– A következő egymondatos novellát olvastam valahol: „Az utolsó ember a szo-
bájában üldögélt, amikor kopogtattak az ajtaján.”

– Karinthy. Vagy Kosztolányi.
– Vagy mindkettő. Bár az sem biztos, hogy idézet. Előfordult már máskor is, hogy

olyan dolgot olvastam bele egy szövegbe, ami nem is volt ott. Például az „Angol gye-
rekruha-shop” helyett ezt láttam a múlt héten: „Angol gyerekpumpa-stop.” Képzeld…

– Eltér!
– Szóval arra gondoltam, folytatható a dolog.
– Ezen az egy mondaton nincs mit folytatni, de még van legalább negyed óránk.
– Annyi elég lesz. Szóval, a következő mondat: „Mivel nem tudta, hogy ő az

(utolsó ember), nem akadt fenn ezen, fölállt, és fogadta látogatóját.”
– Persze a halál volt az.
– Á, nem, az túl egyszerű. Egy kicsit beszélgetnek, aztán elviszi. Más kell.
– Legyen az ördög.
– A főördög? Maga a Sátán, kénköves lehelettel, tüzes szemekkel, füstgomolyagban?
– Nem. Csak ördög.
– De csak finoman. Mondjuk… „Magas, szoborszerű ember állt a bejáratnál, fekete

kecskeszakálla fölött hófehér fogak villantak elő, mikor mosolyogva bemutatkozott…”
– Ez már-már archaizmus. Egyszerűen csak legyen így: „– Vilde vagyok – mutat-

kozott be az érkező – Imp Vilde.”
– Vagy „De Vilde”.
– Nem rossz, de az ördög nem lehet belga, vagy francia. Angolnak kell lennie.
– ?
– Az ipari forradalom és a szén, illetve szénfekete, a köd és Hasfelmetsző, meg a

futballmez-vörös asszociációk miatt.
– Legyen Liverpool.
– Naná. Annál is inkább, mert a Liverpool fordítható is, azt jelenti: máj-

úszómedence.
– Ez az. Tehát… „– Jack Vilde vagyok– mutatkozott be az érkező. – Magát keresem.”
– „– Biztos ebben?”
– „– Ó, igen.”
– „– Akkor talán foglaljon helyet.”
– „– Köszönöm.”
– „– Megtudhatom…”
– „– Jövetelem okát? Nos…”
– És most azt a hatást, amit annak köszönhet, hogy vendéglátójának szavába vá-

gott, tetézi azzal, hogy föláll, és odalép az ablakhoz.
– És háttal állva jelenti be: „– Ön az emberi faj utolsó képviselője.”
– „– Már megbocsásson, de… akkor… és Ön?”
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– „– Jó a kérdés. Én tulajdonképpen csak azért vagyok itt, hogy ezt bejelentsem.
Nélkülem Maga még az utolsó ember se lenne. Egy senki lenne.”

– Most kétkedjek, vagy ne érdekeljen?
– Kétkedj.
– „– Mért higgyek Önnek?”
– „– Nem muszáj hinnie. Csak nézzen ki az ablakon.”
– „Akkor az utolsó ember fölemelkedett ültéből. Kicsit nehezen engedte a fotel…

Ablakán túl egy holt világ terült el: nem járt senki az utcán, nem volt forgalom. És a
zajok… Nevetéstelen, mormogástalan, félelmetesen hangtalan volt a külvilág. Pisz-
szenés, böffentés se hallatszott.”

– Vigyük ki.
– „Az utolsó ember előtt még fölcsillant a remény. – Mr Vilde… Rendkívül hatá-

sos volt, amit előadott, és tényleg üres az utca, még a Nagyseggű Bertát se látom. Vi-
szont késő éjszaka van. Az emberek valószínűleg kocsmáznak, vagy alszanak. Hm?”

– „– Jöjjön velem.”
– „A teljességgel kihalt város sóhajtása, mint egy nyomasztó álom lehelete, átkú-

szott az utolsó ember elködösült szemein, lehűtötte és megdermesztette agytekervé-
nyeit. Lassú por közönye lengett a táncteremben, ahol szerelme rég rátalált – a hideg
lekúszott a szívéig. A klub, kedvenc zenéi helyett, a világ utáni csönd akkordjaival
fojtogatta. Törzsétterme legfeljebb lapostányérral tudott szolgálni, mélytányér-
feltéttel, szalvéta-desszerttel. Gyomra összerándult.

A lokál is nyitva volt még, kétségbeejtően nyitva. Itt jutott eszébe, hogy hullákat
keressen, de még azokat sem talált. Ágyékát zúzmara lepte el.”

– Itt jön a rohanás.
– Igen, hazarohan.
– És iszik. Vilde már a házában várta.
– „Pálinkától csöpögő szájjal kérdezi: – Kicsoda Maga?”
– Itt, ha Vilde megmondja, hogy ő az ördög, nagyon sok variáció következhet.

Hiszen – természetéből adódóan – be is csaphatta.
– Idő van. Figyelj, szerintem…
A hangok eltávolodtak. A döbbenet enyhe íze keveredett a poharamba, miközben

az erkélykorlátra támaszkodva a négytornyú templom sziluettjét bámultam. Aztán
közelebb: a téren átrobogózó pizzafutár. Néha egy alak csak még üresebbé tesz egy
alapvetően üres helyet.

Ő is az utolsó ember – gondoltam.
Vagy az, akinek a pizzát viszi.
Vagy a pincér, aki itt alattam leszedi az asztalokat.
Vagy én.
Vagy a bíró, aki tegnap befújta a tizenegyest, pedig nem volt az. Az még egy utolsó…
– Eltér!
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ILLÉS ZOLTÁN

Kórházi napló

I.

kórházi ágyon fekve csak sápadt
erő pislákol bennem e testben
magasra vágytam s lám mélyre estem
hiába nyitom szóra a számat

minden kis emlék mi maradt támad
porcikáim csak remegnek csendben
várják hogy végre szétárad bennem
a nyugalom de még kicsit várat

magára szerek bódítanak most
hiába testem nyugtalan érzem
fájdalom jár mint járőr a várost

keresi vajon eddigi létem
hol siklott így ki hol szaladt félre
s hogyan maradtam meg mégis élve

II.

napjaim telnek szereken élek
tompa súllyal akár egy csorba kés
szemeim helyén két tátongó rés
nyílik s azokon szökik a lélek

egyedül vagyok rettegek félek
egyedül is leszek sokáig és
hiába árad felém a féltés
ha nem érzem azt hogy szeretnének

elhagyott fatörzsként száradok majd
s porlok el csendben és szóródok szét
vagy pedig egyszer vége lesz s nagy zajt

csapva itt leszek újra s az eszét
veszti majd mind kinek fájni fogok
s földre hull majd és sápadtan zokog
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III.

műanyag cső fúródik karomba
nyugtató csöpög rajta keresztül
belém s árad szét ott mindenestül
nem érzek látok minden oly tompa

agyam lezárta valami plomba
hívó szó felém hiába csendül
nem érzem azt hogy milyen kereszt ül
vállamon ketyegek mint egy bomba

amit a peronon felejtettek
ha eljön ideje majd felrobban
akkor lesz vége majd akkor ennek

nyugtató várom lennék már jobban
vagy hogy egyszerűen lennék csak jobb
Istenem miért oly nehéz dolog

IV.

álmatlanul forgolódva éjjel
a kórterem faláról csorgó csend
sem enyhíti a görcsöket itt bent
csak nevet rajtam iszonyú kéjjel

forgolódom nézek szerteszéjjel
odakint folyik a megszokott rend
a rend mit a nyugtató sem teremt
meg bennem most hallatlan szeszéllyel

aludni kéne pihenni évek
ezernyi át nem aludt éjjelét
miket megsínylett bennem a lélek

vége lesz egyszer látom már jelét
de ez még nem a végső nyugalom
lesz mert én nem én nem így akarom
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MÁTYUS ATTILA

A szőnyeg titka

Hogy mennyi csókot rejt egy éjszaka
e titkot tudni űzött minden vágyunk,
s belépirult az ég minden csillaga,
kik kíváncsian meglesték a nászunk.
Édes mézzel telt meg minden csókod,
vad ölelésed égette a testem,
húsbilincsbe tartott fogva combod
s én elvarázsolt boldog foglyod lettem.
Felforgatva, szétdúlva az ágyunk,
de új harcmezőt kínált lent a szőnyeg,
hol féktelenül tombolt tovább vágyunk
szabad teret nyújtva minden kéjnek.
És kielégült, boldog, fáradt testtel,
az áldott hajnal ott talált reánk,
te hozzám bújva karjaimba' fekszel,
s a szőnyeg őrzi szerelmünk nyomát.

Férfifóbia

Bevallom, sokáig nyomasztott,
hogy alig több... csak mint az átlag,
s ez lankasztotta. önbizalmamat.
De költő vagyok, s a helyes nyelvhasználat
titkait lassan kitanultam.
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Legyen vers

Legyen vers! – szólt az Isten,
És üvegtiszta jég alatt
Énekelni kezdtek a halak.
Mert kell, hogy legyen
Szükségben megtartó erő.

Legyen vers! – szólt az Isten,
S a hó födte hegyek felett
Dalolva rohantak vad szelek.
Mert kell, hogy legyen
Ki elmondja csodáikat.

Legyen vers! – szólt az Isten,
És kántáltak rég kifosztott
Sírgödreik mélyén a csontok.
Mert kell, hogy legyen
Emberarcú emlékezet.

Hidd, hogy arcvonásodat
Isten magáról formázta!
A költők keresztútját járva
Vívd meg harcodat,
S légy áldás a szomjúzóknak!

Balási Csaba: Ellenfényben
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LENGYEL JÁNOS

„Szőttes pirossal, feketével”
Beszélgetés Füzesi Magda költő-újságíróval

– Ön több évtizedig volt újságíró Kárpátalján, szakmai elismerésképpen 2003-ban
Táncsics-díjjal is kitüntették. Közelebbről hol volt a színtere ennek a pályafutásnak?

– Kezdjük egy kicsit korábbról. Még középiskolás voltam, amikor tanáraim ösztön-
zésére tudósításokat kezdtem írni a beregszászi járási lapnak iskolai rendezvényekről.
Érettségi és sikertelen felvételi után (az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és iro-
dalomszakán szerettem volna továbbtanulni) a járási nyomdába kerültem. Úgy is mond-
hatnám: a nyomdafesték illata volt az oka annak, hogy újságíró lettem. Aztán mégiscsak
sikerült a továbbtanulás: levelező tagozaton elvégeztem az egyetemet és 1975 őszétől a
nyugdíjkorhatár eléréséig a beregszászi járási lapnál tevékenykedtem. Végigjártam a
szamárlétrát: újságírótanoncból tudósító, a magyar kiadás felelőse, majd főszerkesztő
lettem. Sokat köszönhetek Csanádi Györgynek, egykori főszerkesztőmnek, aki négy
évtizedig nyesegette a fiatal kollégák írásainak vadhajtásait, köztük az enyémeket is.
Tőle tanultam meg, hogy a nyomdafestéket lehet szeretni, de arra is vigyázni kell, hogy
ne kerüljenek írásainkba „nyomdafestéket nem tűrő” gondolatok. Száz szónak is egy a
vége: újságíró pályafutásom színtere a Beregvidék volt. Egy gondolat erejéig hozzáten-
ném: tapasztalataim szerint sokkal nehezebb a dolga egy kis körben forgó újság tudósí-
tójának (az utóbbi években körülbelül 3500 példányban jelent meg a Beregi Hírlap),
mint egy országos napilap munkatársának: az olvasók nagy részét személyesen is is-
mertük, ajánlatos volt tehát utánanézni, hogy minden név, évszám, esemény leírása
pontos és igaz legyen, mert az előfizetők könnyen „szaván fogták” az embert.

– Úgy tudom, nemrégen kapta meg a magyar államtól a letelepedési engedélyt.
Hogyan sikerült beilleszkednie a budapesti mindennapokba?

– Mint ahogy már említettem, a nyugdíjkorhatár eléréséig Kárpátalján éltem. Elég
nehéz és zaklatott időszak volt számomra az áttelepedés, de magánéleti okokból végül
is úgy döntöttem, hogy a „szabadságlevél”, azaz a nyugdíjas igazolvány kézhez vétele
után kétunokás nagymamaként megpróbálok levenni valamennyi terhet lányom és
családja válláról azzal, hogy segítek hétköznapi ügyek megoldásában. A beilleszkedés
nem volt nehéz: úgy tapasztaltam, hogy a kisebbségben megedződött emberek, mint
jómagam is, be vannak rendezkedve a túlélésre. Békásmegyeren élek, Budapest III. ke-
rülete Békásmegyer-Ófaluval felékesítve a nagyváros betonrengetegében olyan, mint
egy kis oázis. Lakói is olyanok: időközben megismertem jó néhány nyíltszívű, egyenes
gerincű embert. Rendkívül sokat jelentett számomra, hogy már a kezdet kezdetén be-
fogadott a békásmegyeri református gyülekezet. Bekapcsolódtam a Kárpátaljai Szövet-
ség munkájába is. Örülök, hogy együtt tevékenykedhetek Katona Tamás történésszel,
Schober Ottóval, a Beregszászi Népszínház egykori rendezőjével, Papp Lászlóné,
Kázmér Sándor, Salgói József társelnökökkel, Petruska Márta, Benedekné Kövér Ka-
talin elnökségi tagokkal és számos földimmel, akik nem felejtették el, honnan jöttek, a
mai napig is ezer szállal kötődnek a szülőföldhöz, segítenek az otthon maradottaknak.



PARTIUM52

– Magyarországon is folytatja újságírói tevékenységét, hiszen a Kárpátaljai Hír-
mondó című időszaki kiadvány főszerkesztője. Megkérem, beszéljen bővebben a lapról.

– A negyedévente megjelenő Kárpátaljai Hírmondó első száma 2005. márciusában
látott napvilágot. Az újságot Papp Lászlóné, a Kárpátaljai Szövetség társelnöke ál-
modta meg, de ott bábáskodott körülötte az elnökség minden tagja. Jómagam éppen
abban az időben lettem nyugdíjas, őszintén örültem annak, hogy engem kértek fel a fő-
szerkesztői poszt betöltésére. Én úgy gondolom, a főszerkesztő feladata elsősorban az,
hogy kellő alázattal olvassa a szerzőtársak kéziratait meg az is, hogy maga köré gyűjt-
sön egy alkotógárdát. Merthogy, klasszikusokat idézzek: kell egy csapat. Itt (is) szeret-
ném megköszönni Benda István főszerkesztő-helyettes, Dupka György, Szöllősy Ti-
bor, Zubánics László, Elbéné Mester Magdolna írók és újabban dr. Pomogáts Béla iro-
dalomtörténész, szerkesztőbizottsági tagok messzemenő támogatását és a lap vala-
mennyi szerzőjének, hogy írásaik publikálására a folyóiratot választották. A Kárpátaljai
Hírmondó a negyedik évfolyamába lépett, 2007 karácsonya előtt jelent meg a lap tize-
dik száma. Bízom abban, hogy további sikeres pályázatok révén a következő lapszám-
okhoz is meglesz a szükséges anyagi háttér. Hála Istennek, kéziratokban nincs hiány.

– Március végén megjelent egy kétnyelvű verseskötete. Mi adta az ötletet a biling-
vis kiadáshoz?

– Egy ukrán nyelvű verseskötetem megjelentetésének gondolata évtizedek óta ér-
lelődik: Petrovtsij Ivan, a neves ruszin/ukrán költő-műfordító ugyanis másfél évtize-
dig kollégám volt a beregszászi járási lapnál, természetes tehát, hogy kölcsönösen
fordítottuk anyanyelvünkre egymás verseit. A nyersfordításokat Dalmay Árpád kol-
légánk készítette. Ivan (vagy ahogy mi szólítottuk, Jancsi) jelenleg Ungváron él, de a
barátságunk nem szakadt meg. Hatvanadik születésnapja kapcsán kérdeztem meg
tőle, hogy amúgy, „jutalomjátékként” volna-e kedve kiadni velem egy közös kötetet?
Így született meg a „Szőttes pirossal, feketével” című könyv. A fent elmondottakból
kitűnik, hogy igazából e kötet egy három évtizedes életműből válogatott, ukrán
nyelvre is lefordított versekből áll, de úgy érzem, az írások ma is vállalhatók.

– Karácsony küszöbén jelent meg a „Mérsékelt égöv” című kötete Régi és új ver-
sek alcímmel. A kötet teljesen új verseket tartalmaz, vagy ez amolyan „best of Füzesi
Magda” jellegű?

– Kárpátalján már-már hagyomány, hogy a költők időről időre összeállítanak egy-
egy hasonló jellegű válogatást, ugyanis a régebben kiadott versesköteteinket már
nem lehet megvásárolni, második kiadásra viszont egyetlen alapítványtól sem lehet
pénzt pályázni. A könyvesboltokban keresik írásainkat, ezért adunk ki újabb és újabb
válogatásokat. Zárójelben jegyzem meg: szűkebb pátriánkban akad olyan irodalom-
kritikus, aki megkérdőjelezi e verseskötetek létjogosultságát.  Hadd szögezzem le:
Fodor Géza, Vári Fábián László és jómagam nem szenvedünk grafomániában, annyit
írunk, amennyi mondanivalónk van. A „Mérsékelt égöv” hat ciklusból áll, 103 verset
tartalmaz. A kötetet magam állítottam össze, ha nem elég színvonalas, minden te-
kintetben engem kell szidni.

– Minek tartja magát elsősorban, költőnek vagy újságírónak?
– Köztudott, hogy Kárpátalján költőnek lenni nem kenyérkereső foglalkozás. Mi-

vel majdnem négy évtizedig gyakoroltam az újságírást (sőt, a mai napig gyakorló új-
dondász vagyok), az élmények többsége rendszerint bekerült a napisajtóba. Ha na-
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gyon patikamérlegre kellene tenni a választ, azt mondanám: ötven százalékban új-
ságíró vagyok, harminc százalékban költő és húsz százalékban közéleti ember, ám
hivatásként mindenképpen az újságírás és lapszerkesztés áll hozzám a legközelebb.

– Igaz, hogy már nem él Kárpátalján, de azért gondolom, figyelemmel kíséri az
„óhaza” történéseit. Véleménye szerint belátható időn belül szűkebb hazánkban van-
e kilátás a magyar-magyar megbékélésre?

– Jómagam máig büszke vagyok arra, hogy a Beregszászi járás képviseletében
tagja lehettem a KMKSZ első megyei választmányának. Örültünk egymás sikerei-
nek, jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk, akik a kárpátaljai magyarság érdek-
képviselete terén feladatokat vállalnak. Ám nem lehet véletlen, hogy 1994–1995 fo-
lyamán a KMKSZ soraiból kivált, illetve hozzájuk csatlakozott tagokból több járás-
ban alakultak új magyar érdekvédelmi szövetségek. Úgy gondolom, ez elsősorban
azért történt, mert sokan nem értettek egyet a KMKSZ központi irányító személyisé-
geinek néhány önkényes döntésével. 1994 augusztusától magam sem vagyok
KMKSZ-tag, a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség soraiba léptem.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az utóbbi években számos komoly
feladatot vállalt fel. A magam nevében mégis csak sajnálni tudom, hogy a kárpátaljai
magyar szervezetek osztódással szaporodtak. Bebizonyosodott, hogy ez a helyzet
rendkívül negatív hatással van a kárpátaljai magyarság kedélyállapotára: a 2007.
szeptember 30-án megtartott parlamenti képviselőválasztás során, a magyarlakta te-
lepüléseken élő szavazásra jogosultaknak csupán 30–40 százaléka voksolt, így nincs
magyar képviselő az ukrán parlamentben. Véleményem szerint a kárpátaljai magyar-
ság érdeke azt kívánná, hogy a szervezetek elnökei bizonyos pontokon végre közös
nevezőre jussanak, és egy állásfoglalással védjék ki, hogy szűkebb pátriánkban ne az
„oszd meg és uralkodj!” elv érvényesüljön és győzzön a „nevető harmadik”.

– Nem tudom megállni, hogy meg ne kérdezzem, mi a véleménye a kárpátaljai
magyar irodalom mai helyzetéről?

– Őszintén örülök annak, hogy hosszabb kihagyás után 2002 tavaszán ismét fo-
lyóirat gyűjti csokorba a kárpátaljai, a szűkebb pátriából elszármazott, vagy a régió-
val szimpatizáló alkotók írásait. Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író szemé-
lyében az Együtt című lapnak olyan főszerkesztője van, aki szem előtt tartja a
Pomogáts Béla Beköszöntőjében felvázolt feladatokat: „A magyar irodalom… a
nemzeti szolidaritás gondozója, a nemzet lelki egészségének ápolója és helyreállító-
ja.” Nos, igaz, hogy a Kárpát-medencén belül többen lakhelyet változtattunk, de S.
Benedek Andrással és sokakkal együtt magam is azt vallom, hogy lélekben kárpátal-
jaiak maradtunk. Jóleső érzéssel tapasztalom a fiatalabb nemzedék kirajzását, jó lát-
ni, hogy az utánunk indulók mennyi új színt visznek az egyesek által már-már elpa-
rentált kárpátaljai magyar irodalomba. Úgy vélem, az anyaországba áttelepült írótár-
saim többsége nevében is kijelenthetem: az identitástudat elevenen él bennünk. Az
otthon maradottakkal együtt igazoljuk, hogy a kárpátaljai írók-költők nem regionális
műveket írnak, hanem alkotásaikkal az egyetemes magyar irodalmat gazdagítják.

– Köszönöm a beszélgetést és további sikereket kívánok.
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SZAPPANOS GÁBOR

Bacchanália

Már vagy két órája tespedtem a tűző krétai napon. Amikor lefeküdtem, az ernyő még
teljesen takart, most viszont már az egész jobb oldalam napfürdőzött. Kába voltam és bá-
gyadt, délelőtt rengeteget úsztam, most arra sem volt erőm, hogy felkeljek, és odébb von-
szoljam a nyugágyat vagy megigazítsam az ernyőt. Előttem, a tengeri párában a kopár Día
szigete kéklett le-lecsukódó pilláim résén át, mögöttem egy szantorini hajókirándulás és
egy célirányos bolyongás a knósszoszi labirintusban. Tele voltam élményekkel, a nyaralás
lassan a vége felé közeledett. Most kellett volna még két hét, hogy tökéletesen kipihenhes-
sem magam.

Valami reménytelenül idegen nyelven gügyörésző gyerekek pancsikolása a lábamnál,
közvetlenül a parton, meg a szélcsendben is tekintélyes hullámok monoton sistergése
egészen elandalított. Annyi energiám még volt, hogy fejemet kicsit balra mozdítva be-
kapjam a szívószálat és felszippantsam a langyos 7Up maradékát, de aztán amikor visz-
szabillent a fejem, mélységes mély álomba zuhantam.

Álmomban ókori borkereskedő voltam, és a kisázsiai Szmirnából a knósszoszi feje-
delemnek szállítottam édes lűdiai vörösbort. Álmom már a kezdet kezdetén lidércesre
fordult: kis hajóm Ródosz és Kréta között félúton a hirtelen támadt viharban nekicsapó-
dott egy álnok sziklának. Még a rettegés közepette, a vészesen nyikorgó árbocba kapasz-
kodva is láttam, hogyan terjed szét a hajó körül az amforákból ömlő nedű: olyan volt a
jármű, akár egy hatalmas cet, amelynek elfolyik az összes vére… Erre a szörnyűségre
valószínűleg csak azért nem riadtam föl annak rendje és módja szerint, mert nyilván úgy
véltem, ennél csak jobb jöhet. Úgyhogy ebben megnyugodva folytattam az álmomat, és
nem is bántam meg a dolgot, mert hamarosan jött a felmentő sereg: mint vérző áldozatot
a cápák, úgy vették körül a hajómat a delfinek, és valósággal riszálták a hátukat, hogy
pattanjunk fel rájuk – én, a kormányosom, Hermipposz meg a két tengerészem,
Eumasztasz és Kritobolosz.

Bedelfinegeltünk a legközelebbi sziget, Kárpatosz fővárosába, Niszüroszba, amelynek
lakosai messze földön híresek életörömükről és vidám természetükről.

Amikor beértünk a kikötő melletti széles piactérre, már a nap is kisütött, és ragyogott
minden. Közeledtünkre sirálysereg rebbent vijjogva a magasba az olívaolajos vízben le-
begő hínárról és az ezüstlő haltetemekről. A kofák már előkászálódtak ponyváik alól,
amelyek alá az eső elől bújtak. A zöldség, gyümölcs, kecskesajt és mindenféle tengeri
herkentyű ott pompázott az asztalokon. Eumasztasz az egyik asztalról elemelt egy jókora
lepényhalat, és csak úgy nyersen falni kezdte. Az árus nem szólt semmit, mert Eumasz-
tasz két méter magas óriás volt, aki Théra szigetén tavaly súlyemelő bajnokságot nyert. A
tér a kikötővel szemben egy szélesebb útba torkollott. Egyszer csak éktelen lármára let-
tünk figyelmesek, majd egy nyitott ajtón át először kiröpült egy bronz ivókupa, és zö-
römbölve körbegurult a durva kövezeten. Pár pillanat múlva meg egy vörös képű ember
követte, a madarak röptét utánozva, de tüstént meg is lakolt az isteni törvény megszegé-
séért: a járdára zuhant, beverte a fejét, amelyből kiserkedt a vér.

– F…f…fojed vinom pi…pi…pafo, kra…kra – krákogta részegen – karefo.
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– Mit mond ez? – kérdezte a lusta agyú Eumasztasz érces hangján, amelytől még az
alvilág kapui is megremegnek.

– Mit mondasz, jó ember? – tolmácsoltam az óriás kérdését a kipenderített korhely-
nek, akinek a feje szinte lángolt a pirosságtól.

– Azt mondtam, komám, ho… hogy “ma bort iszom, ho… holnap nem lesz”. Etrusz-
kul, az anyanyelvemen.

Eumasztasz ekkor megállt a kocsmaajtóban, s a szűk nyílást csaknem betöltötte irdatlan
tömegével. Odabent azonnal csönd lett. Na, ez pár napig nem teszi ki innen a lábát, gon-
doltam. Ha egy tengeri út után beveszi magát egy kocsmába, nem jön ki egyhamar.

A mandulaszemű, kerek kobakú és duzzadt szájú etruszknak a jelek szerint jót tett a
friss levegő, kissé józanodott, megkísérelt föltápászkodni, amihez azért elkélt némi segít-
ség. Valahonnan került egy tiszta gyolcsdarab, azt vérző sebére szorította.

– Hol lakol, barátom? – kérdeztem újdonsült ismerősünket.
– Odafönt, ni, a város legmagasabb pontján van a fogadóm – mondta összefüggően. –

Látom, idegenek vagytok, szálljatok meg énnálam.
Társaságunk egy fővel csökkent, amikor Eumasztasz alakját elnyelte a sötét négy-

szög, de itt volt nekünk Bakle, a pityókás etruszk.
Aplu, Fufluns, Nethuns
S ti többi istenek,
Szeretem a jó bort;
Hát meg ne vessetek!

– gajdolta borízű hangon, ahogy folytattuk utunkat fölfelé, a fogadója irányába.
Hajh, rövid az élet,
S az élvek édesek,
Aztán jön egy leány,
S amoda átvezet…

Alighogy Bakle befejezte, női viháncolás hangjai ütötték meg a fülünket. Nem is kellett
megnéznem a mellettünk álló szürke ház sarokkövébe vésett rombusz alakú jelet, hogy
tudjam: a legősibb mesterség űzői laknak itten. Kritoboloszra pillantottam, aki szórakozot-
tan csavargatta ébenfekete fürtjeit, s Erósz íját formázó szája szögletében élveteg mosoly
bujkált. Már láttam, hogy ismét kevesebben leszünk, mert ha százsztadionos körzetben van
egy bordély, Kritobolosz vakon is odatalál. A fiú karon ragadott, és unszolt, hogy én is ve-
gyem ki a részem a zsenge húsok élvezetéből. Teljesen elcsigázott az út, nem volt kedvem
hozzá, de Kritobolosz beráncigált. Mindegy, gondoltam, úgyis hamar elszakítják tőlem.

Úgy is lett: mihelyt beléptünk, rögtön ketten nekiestek, mindkét lány magának akarta,
negédesen udvaroltak neki, ígérgették, hogy minden vágyát teljesítik, s egymás szavába
vágva biztosították, hogy a második menettől elengedik a fizetséget.

Miközben ők a szépséges fiút ostromolták, én körülnéztem a kéjlakban. A legócskább
kikötői kupi volt: a fülkék apró cellák, ajtó nincsen rajtuk, csak egy mocskos, áttetsző füg-
göny fedi el az ablaktalan, fülledt helyiségben lihegőket. Minden ajtónyílás fölött kicsiny
festmény, valami hatodrangú művész alkotása: mindegyik egy-egy párzási pozitúrát ábrá-
zolt; a zsivajgó kikötőben megforduló tengerészek, barbár nyelveken beszélő népek fiai
csak ráböknek a szolgáltatás kívánt módjára, és már lépnek is be egy üres fülkébe.

Csömcsögés, vihogás, nyögés, dörmögés, szórványos cuppanás hallatszott, egymástól
elváló, verejtékben úszó testek nyámmogó hangja, a forró levegő nehéz volt az áporodott
izzadság- és kéjszagtól, csak egy kis áloé- és mirhaillat tette elviselhetőbbé. A lustán lengő
függönyök mögött, ahogy a fülkék előtt végighaladtam, hol egy punciból vagy szájból ki-
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csusszant fénylő fallosz derengett föl a félhomályban, hol csak egy széles, tűzpiros száj, hol
egy fehéren villogó, sóvár szempár, amely élethűen tükrözte a nem létező vágyat.

A lányok nem lacafacáztak, ott a szűk folyosón teperték le Kritoboloszt, az egyik kar-
csú szőke cica a szőrtelenített macskájával máris ráült a szájára, úgyhogy a tengerészem
szóhoz sem jutott, a másik, egy kicsit idősebb duci fekete ordas pedig előnedvesített
trócsájával tüstént felnyársalta magát Kritobolosz karcsú piros fároszán, majd a lányok,
alulról így bebiztosítván magukat a váratlan fordulatok ellen, egymás szájában és nyelve
által lelték meg a végső, bár nem túl sokáig tartó nyugalmat: ez az egyenlő oldalú három-
szög a maga nemében tökéletes volt ugyan – egyes misztikusok szerint a háromszög ma-
ga a tökély –, de semmi sem tart örökké: Kritobolosz épp amint tékozló módon kilövell-
hette magmáját – erre a sokat próbált, szilárd kőfalakat megrengető ordításából követ-
keztettem –, egy távolabbi helyiség függönyét félrelebbentve előbújt egy már legalább
ötvenöt nyarat megért nőszemély. Sárga, aszott testén csüggeteg melle csaknem a köldö-
kéig lógott, s életunt görögök zsíros ujjai által egérszürkévé fogdosott gyolcs ágyékken-
dője egy minden bizonnyal taplószárazzá szikkadt vatrantyút takart.

Erélyesen közbelépett, mire a lányok (mint kik jól végezték dolgukat) szétrebbentek,
majd mézesmázosan bocsánatot kért Kritobolosztól a túlságosan heves fogadtatásért, és
azt mondta, hogy rögtön idehozza neki a ház leggyönyörűbb és leghamvasabb teremtését.
– Hé, Melissza, mássz ki az alól a mocskos disznó alól!

Ezt már nem vártam meg, el tudtam képzelni, milyen hamvas az a teremtés: mint a
kukacos, félig rohadt őszibarack. Abban viszont biztos voltam, hogy Kritobolosz meg-
állja a helyét: gyönyörlőcse úgy működött, akár egy keljfeljancsi.

Kiléptem a fényre; a bordély tövében, az árnyékban vén Hermipposzom hortyogott a
daloló Bakle vállának dőlve.

Aztán jön egy leány,
S amoda átvezet…

Hirtelen szörnyen megrémültem: nem tudtam, hol a cápabőrhenger. Egészen megfe-
ledkeztem róla; felráztam a kormányosomat, de nála nem volt. Ekkor vettem csak észre,
hogy khitónom alatt, a szívem fölött görcsösen szorongatok valamit. Megvan, hála az
égieknek! Nem említettem még, hogy a hajóról magamon kívül csak egyetlen dolgot
mentettem meg, egy világoszöld cápabőrhengert, amelyben egy papirusztekercs volt,
rajta egy általam írott történettel…

– A Moirák csapják rád a szarkofágfödelet, Bakle! – küldte el hűvösebb égtájakra ha-
zaérkező férjurát a terebélyes asszonyság a kormos konyhában. – Mi vagy te itt, díszven-
dég, aki csak ki-kiruccan a városba, amikor épp kedve szottyan rá?! Te Kirké barlangjá-
ban, abban az undok lebujban múlatod az időt, disznóvá aljasodsz, hogy aztán szégyen-
szemre kihajítsanak… Mi meg itt a lányoddal húzzuk az igát, mint az állat?! Alina alig
győzte fölhordani a bort a pincéből a vendégeknek, én meg csak főzök, főzök…

A házsártos feleség a nyílt tűz fölött lógó jókora herepfedényben kavargatott valami
fűszeres kását, egy másik edényben fogolyleves rotyogott, mellette a forró kőlapon tinta-
halak és apró rákok sültek. Egy szolgálólány az asztalnál zsenge szőlőlevelekbe darált
kecskehúst töltött.

A visszeres és szőrös lábú háziasszony megfordult, és dühösen Bakléra meredt. Vénusz
– vagy bármelyik másik istennő – arcvonásait egyik szobrász sem mintázta volna róla,
széles testéhez képest igen keskeny, hosszúkás feje volt, nagyon közel ülő, fekete szemek-
kel, pici orral, fekete haja dús, hullámos tincsei úgy mozogtak, mintha önálló életre keltek
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volna – akár egy fészekalja kígyó. Bakle, hogy disznóságáról elterelje a figyelmet, mint
knósszoszi borkereskedőt mutatott be a feleségének, akinek az ábrázata ettől némileg meg-
enyhült, s utasította férjét, hogy vezessen föl engem a legjobb emeleti szobába.

Miután órákkal később fölébredtem ájulásszerű álmomból a kellemesen hűs helyiség-
ben, lementem az ivóba. A keskeny csigalépcsőn egy árva lélekkel sem találkoztam –
mintha sírkamrába szálltam volna alá. Bakle ott bóbiskolt bánatos képpel az egyik hosszú
faasztal végében, előtte ivócsésze, félig borral. Feje egyre lejjebb ereszkedett, majd az
asztallapra koppant, s erre fölriadt. Mikor meglátott, kicsit földerült az arca, s mintha se-
gélykérően nézett volna rám.

Odahívott, hozott egy teli csészét, elém tette, majd megkérdezte, mi hír napkeleten.
– Egyiptomban Hatsepszut királynő elköltözött Ozirisz birodalmába, s veje, Thotmesz

azonnal büntető hadjáratot indított a hikszoszok ellen. Úgyhogy vége a nyugalomnak, a
Vörös-tenger hamarosan nemcsak névleg lesz vörös… De ki a fenét érdekel a politika,
Bakle?! Beszéljünk fontosabb dolgokról. Ide hallgass, ahogy jöttem lefelé a szobámból,
egyetlen fehérnéppel sem találkoztam, a konyhában semmi mozgás, mi történt? Minden-
kit egyszerre küldtél kimenőre?

– Dehogy küldtem… Mentek maguktól, engem meg se kérdeztek. Nekem ilyenkor
hallgass a nevem…

– Miről beszélsz?
– Nem kimenőről van itten szó… Velük ment a drágalátos feleségem is. Annak a sár-

kányfajzatnak meg igazán nem én mondom meg, mikor hova mehet. Szörnyűséges dol-
gok történnek itt, komám. A görögök mindig azzal büszkélkednek, hogy ők a legművel-
tebb nép, pedig ha tudnád, hogy ma éjjel mi folyik majd a város fölött magasodó hegyek-
ben, a dús lombú tölgyek alatt…

– Mi folyik, Bakle?
– Vér, bor, puncilé és “mézes tej”-nek becézett férfimag.
– Egy szót sem értek az egészből...
– Barátom, a feleségem, mint magad is hallhattad, megrótt, amiért lementem a városba

és egy kicsikét felvidultam a kocsmában. Tudod, hogy van ez… Az ember híreket hall, ta-
lálkozik ismerősökkel. A lényeg nem az ivás. Nem kívánhatja, hogy folyton az ő szőrös lá-
bában gyönyörködjem, hogy szerelmesen elmerüljek jéghideg hüllőpillantásában.

Bakle húzott egyet a csészéből, keze fejével megtörölte száját, majd folytatta.
– Ha most fölmásznál a háztetőre, a város felől ezernyi fáklyaláng alkotta tűzkígyót lát-

nál araszolni a hegyoldalban, majd lassan elveszni az erdő sűrűjében. Nők vonulnak ott,
tisztes családanyák, feleségek, fiatal, hamvas, kényeztetett leánygyermekek, szigorúan fo-
gott, szűz szolgálók… Ha hiszed, ha nem, ezek a nők ma este több bort fognak meginni,
mint Kirké barlangjának a korhelyei egy egész esztendő alatt. Amikor az én ittlétem során
az első ilyen esemény történt, mit sem sejtve nekiszegeztem a kérdést a pirkadatkor hazaér-
kező feleségemnek, hogy mit művelnek odafönt, mire villámló tekintettel otthagyott. Tu-
dod, milyen az, amikor egy kígyó szeme villámokat szór? Hát ne tudd meg… Érdekes:
bűzlött a bortól, mégsem volt részeg. Egy csöppet sem. Ugyanez volt a helyzet a szolgáló-
lányokkal is. A következő hónapokban a feleségem meg az összes többi nő hallatlan len-
dülettel végezte a munkáját, mintha ott a hegyen feltöltődtek volna valamivel. Bizonyára
nem csak borral, hiszen annak hatása hamar elillan. Hiába próbáltam bármelyikükből is ki-
húzni valamit, hallgattak, mint a sír. Rimánkodtam, fenyegetőztem. A feleségem végül
megelégelte szüntelen kíváncsiskodásomat, és rám ripakodott, hogy ne kérdezősködjem az
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istenek dolgai felől, ha nem akarom elveszíteni az eszemet, s nem akarok zavart elmével
bolyongani a világban. Én nem az istenek dolgai felől kérdezősködtem, hanem az asszony-
népségéi felől… Ezt azonban már csak magamban tettem hozzá, mert rettenetesen félem az
isteneket, s hogyha valaki velük fenyegetőzik, azzal engem Herkules oszlopain túlra tud
űzni. De az ember képtelen kibújni a bőréből, s a félelem elültével ismét furdalja a kíván-
csiság. Velem sem volt ez másként, egy esztendő múlva, amikor újra eljött a nők eme titok-
zatos ünnepségének a napja, elhatároztam, hogy meglesem őket, mit művelnek odafönt, mi
az, amit nekem nem szabad látnom. Úgyhogy éjfélkor, mielőtt a feleségem, lányom meg az
összes nőszemély a házamból fölkerekedett, és csatlakozott a többi niszüroszi asszonyhoz,
én színleg lefeküdtem aludni, de mihelyt elhagyták a fogadót, sebtében felöltöztem, s ami-
kor menetük a hegyekbe indult, az éj leple alatt utánuk lopóztam. A város fölött van egy
erdei út, amely meredeken kanyarogva vezet föl a hegygerincre. Azon haladtak, mindegyi-
kük kezében fáklya. Kísérteties látvány volt, ahogy ott botladoztam utánuk a kövekkel és
emberderék vastagságú gyökerekkel teli ösvényen: a csillagoknak aznap éjjel mintha szí-
vük lett volna, úgy lüktettek; kitágultak, összehúzódtak, fellobbantak, kihunytak, a fáklyá-
sok menete pedig mintha egy hegyet ostromló had lenne, vagy pedig mint egy furcsa, moz-
gó csillagsereg… aztán egyszerre csak azt veszem észre, hogy a menet eleje kezd elfogyni,
mintha fölfeslett volna az éj kárpitja, s elnyelte volna őket valami ismeretlen magasság –
aztán rájöttem, hogy eljutottak a hegygerincre, s most lefelé folytatják útjukat a hegy túlol-
dalán. Egyre tömörebb sötétségen keresztül vitt az utam, a sötétség szinte tapinthatóvá lett,
legszívesebben kettéhasítottam volna egy hatalmas bárddal…

Bakle elmerengett egy percre, én meg egészen megrettentem, mikor valami selymes
leheletet éreztem a tarkómon. Az éjszakai szellő volt, amely az ablakon át az ivóba szö-
kött. Mellettünk a falon két emberforma árnyék mintha huzakodott volna: a sarokban egy
kis kőpárkányon kétalakos szobrocskát pillantottam meg, egy talányos mosolyú, eszmé-
nyi idomú nőalakot, aki egy álmatag arckifejezésű, mezítelen férfit vonszolt kézen fogva
maga után. A szobor mellett mécses, a benne égő lángnyelv reszketett, majd sercegve ki-
hunyt. Bakle egy másik mécsesből, egy hortyogva alvó vendég asztaláról fidibusszal tü-
zet hozott, és újra meggyújtotta.

– Mi ez a szobrocska? – kérdeztem a vendéglátót.
– A Halál, amint egy halott lelkét vezeti át a másvilágra…
– Nálatok a Halál egy nő?! – Valahogy nem tetszett a gondolat.
– Ha a halott férfi, akkor nő, ha nő, akkor férfi. Hogy ne legyen olyan kellemetlen az

átkelés.
– És mobiltelefont is kapnak, hogy el ne vesszenek a sötét erdőben?
– Azt csak majd’ háromezerötszáz évvel ezután találják föl, te szerencsétlen! … Aka-

rom mondani: kedves kalmár uram… Bocsánat, bocsánat!
– Meg van bocsátva. Na, folytasd.
– Ahogy közeledtem a gerinchez, megszűnt a vaksötét: a fák koronája itt-ott vöröse-

sen derengeni kezdett; aztán amint fölértem, mozgalmas kép tárult a szemem elé: hatal-
mas völgykatlant láttam, melyet minden oldalról hegyek öveztek – mint valami giganti-
kus színház, olyan volt. A hegyoldalakat, egészen le a völgy aljáig – egy-egy szórványos
sziklatömböt leszámítva – sűrű erdőség borította, akárcsak azt a helyet, ahol én lapultam,
s egy vastag fatörzs mögül kukucskáltam. A völgy alján hatalmas kerek tisztás, rajta el-
szórtan fák, bokrok.

Velem átellenben, valamivel a tisztás fölött nagy szájú barlang tátongott, a fáklyások
menete oda vonult. Mielőtt bementek volna – idősebbek és fiatalok egyaránt –, egy halom-
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ba ledobták magukról a ruhát, amiben jöttek, s mezítelenül léptek be. Mindnyájan valami-
lyen vadállatbőrrel a kezükben jöttek ki, amit aztán odakint öltöttek magukra. Volt, akinek
medvebunda jutott, másoknak farkasbunda, megint másoknak bikabőr – s mindegyikük ho-
zott egy meglehetősen mozgékony övet is odabentről: egy élő kígyót. Érdekes volt elnézni,
ahogy ott ügyetlenkednek az új göncök fölvételével: maguk a bőrök is különböző méretűek
voltak, akárcsak a lányok, asszonyok, akik magukra vették őket. Egy-egy kisebb medve
feje a terebélyesebb asszonyságok megereszkedett fenekét nyaldosta, a kicsiny leánykák-
nak viszont a szűzies, fehér bokáját. Miután magukra öltötték a bőröket, felövezték magu-
kat a tekergő kígyókkal, amelyek láthatóan teljesen ártalmatlanok voltak, még csomót is
kötöttek rájuk. Aztán egy asszonyság elé járultak, aki a fejükbe repkénykoszorút nyomott, a
kezükbe meg egy botot, a csúcsán fenyőtobozzal. Akárha katonákat fegyverezne föl…

Ekkortájt nyomhatott el a buzgóság engem – folytatta beszámolóját vendéglátóm.
Mostanra teljesen összezavarodtam: fogalmam sem volt, ki alszik, és ki van ébren… –
Hogy mikor, azt nem tudom megmondani, mert az álmom mintha pontos folytatása lett
volna a valóságnak – már ha a csodák szakadatlan sorozatát a valóság folytatásának te-
kinthetjük… Hiába no, rég volt már a reggel,  a fogadóban sürögtem-forogtam egész álló
nap, délután meg beállított egy utazó, aki hozott magával három amforányi “Hajnali
harmatot” – ez egy számoszi fehérbor. Elmesélte, hogy pitymallatkor szüretelik a szőlőt,
amikor a szemeken még ott gyöngyözik a harmat, a holdistennő könnye, aki azért búsla-
kodik éjjelente, mert örök szüzességre van ítélve, és nem ismerheti meg a szerelmet.
Ezért ez a bor, amellett, hogy remek illata van, lágy és testes, olajosan sűrű, a színe mint
a mézé, s a torkot bársonyosan simogatja, ellenállhatatlan vágyakat is ébreszt az ember-
ben – ha másra nem is, arra mindenképp, hogy még többet igyék belőle… Elég az hozzá,
hogy nem sajnáltam magamtól a nedűt, mivel a vendég sem sajnálta tőlem, úgyhogy
meglehetősen gyakran néztem a csésze fenekére. Részeg ugyan nem lettem, de egy kicsit
megnyomott, és odafönt a hegyen, bármilyen különös látványban volt is részem, elpil-
ledtem kissé, és elszenderültem… Álmomban úgy képzeltem, hogy ezek a tobozcsúcsos
botokkal fölfegyverzett asszonyok is ittak már a Hajnali harmatból, ugyanis oly türel-
metlenül szomjúhoztak az éltető nedűre, hogy mihelyt megkapták egyenbotjukat, a leg-
közelebbi sziklához csörtettek, és fehér nektárt fakasztottak belőle…

– Férfimagot? – vágtam közbe.
– A fenét, az majd később jön! Bort! …No, és aláfeküdtek, úgy vedelték. Úgy itták,

mint sivatagi homok az esőt. Olyan áhítattal adták át magukat ennek az élvezetnek, hogy
kezüket-lábukat is szétvetették – akárha egy ellenállhatatlanul szép és hatalmas isten
lepte volna meg őket szerelmével. De mivel a közelben nemhogy isten, de egy árva férfi-
személy sem volt található, a bortól megrészegült asszonyok egymásban leltek vigaszt, a
sziklák tövében föltárták egymás szemérmét, és olyan dolgokat műveltek, amelyeknek
hatására egymás után háromszor rittyentettem a rittyómat a tölgyek mohos tövére: nyel-
vükkel egymás peckét birizgálták, aztán mikor a nyelvük ellankadt, ujjazni kezdték a má-
sikat, amikor az ujjaik is elzsibbadtak, öklözni, és így tovább, mígnem a végén már úsz-
tak a lében… Hiába no, otthon az asszony csak úgy engedi magát meghágni, ha el van
fújva a mécses… csak a sötétben tapogatózom. Amikor hátulról hatolok belé, fogom a
csöcsét, és tornáztatom az agyamat, milyen lenne, ha látni lehetne a farát. Mindenesetre a
szőrös lábikrája nem sok jót ígér… No mindegy, a sötétben minden nő fekete… A feje
helyére odacsavarom képzeletben az egyik fiatal szolgálónk csinos kis buráját, és máris
elviselhetőbb dolog… Amikor a lompos odabent dolgozik, ezek a problémák végül is
eltörpülnek. Ilyenkor a lomposba sűrűsödik minden érzés és tudás.



PARTIUM60

– Filozófus veszett el benned, Bakle… No de mondd csak, a kígyók ugye nem segí-
tettek be?

– Miféle kígyók?!
– Hát, amelyekkel az asszonynépség ott a hegyen felövezte magát.
– Nem, nem! Még csak az kellett volna! Az animálszex nem az én műfajom… De most

már folytatnám: a barlangból, mint valami kifogyhatatlan kelléktárból egyszer csak elő-
bukkant egy hatalmas fallosz is, hogy miből volt, nem tudom, mindenesetre rendkívül élet-
hűnek tetszett. Csaknem ember nagyságúra formázták, s alul egy hosszú rúdra tűzték. A
jelképet tartó farkasbundás fiatal leányzó kivonult a tisztás közepére, meglengette a rudat,
mire a leszboszi gyönyörökbe bódult nők feltápászkodtak egymásról, az állatbőrt össze-
fogták a kéj izzadságától és nedveitől iszamós hasukon, szorosabbra húzták a derekukon a
csúszómászót, kézbe vették botjukat, és vad szökellésekkel a tisztás közepén termettek. Ott
a nők sorra egy-egy korty mézes tejet fakasztottak a földre fektetett hímvessző oldalából a
toboz hozzáérintésével – mivel hatalmas méretű jószág volt, nyolc-tíz nő fért el egyszerre
mellette: olyanok voltak, mint a szopó kismalacok az anyakoca mellett. Honnan tudom,
hogy mézes tej volt, amit ittak, kérdezhetnéd. Merthogy álmodtam, s az álomban nincs ké-
tely, csak bizonyosság. Közben sípokkal, dobokkal, fuvolákkal, cintányérokkal, kereplők-
kel és zúgattyúkkal fölfegyverzett zenésznők gyülekeztek a fallosz körül. Miután mindenki
illette ajakával a falloszt, a niszüroszi asszonysereg sebtében lehajtott a hegyekből néhány
vadállatot és hogy csillapítsa éhét, ott helyben, csak úgy nyersen fölfalta.

Aztán újra a magasba emelkedett az irdatlan fallosz, felrikoltott a zene, s a niszüroszi
lányok, asszonyok, a szende szüzek, a családi tűz őrzői, az odaadó családanyák őrjöngve
ropni kezdték a táncot, s teli torokból zengték valami Bakkhosz dicsőségét, akit Bassza-
reusznak is mondanak…

Miután Bakle, beszámolóját félbehagyva, állát mellére ejtve elaludt, felmentem a
szobámba. Az asztalon álló mécsesből tüzet lopva meggyújtottam a gerendamennyezetről
lógó két olajlámpát: délután úgy letaglózott a fáradtság, hogy körül sem néztem a helyi-
ségben. Fülledt volt a levegő, kitártam az ablaktáblákat. Az én szobám is a kikötőre né-
zett, s leültem a széles párkányra hűsölni kicsit. A part közelében egyetlen halászbárka
ringatózott, lámpája ütemesen ingott jobbra-balra a tükörsima vízen. Fénykörében láttam,
hogy a fiatal halász a síkos fedélzeten egy sellőt kupakol. A kifogott sellő hiába csapko-
dott a farkával, a halász tán egész életében erre a pillanatra várt. Nyilván nem hagy ki
egy ilyen lehetőséget. Mindenesetre nehéz dolga volt szegény flótásnak: a sellőt mint
olyat eddig valószínűleg csak hírből ismerte, és nem volt tisztában vele, mi hol található
rajta. De végül szemlátomást meglelte az áhított nyílást, és a csúszós pikkelyek között
bevezette hosszú botját. A sellő is lassan belenyugodott a kalandba: egyre erőtlenebbül
ellenkezett. Lesz mit mesélnie a tenger fenekén a társnőinek! Odalent, a korallpalotában
úgyis olyan unalmas az élet... Egyszer aztán a kéj hevében akkorát csapott a farkával,
hogy a bárkán kialudt a lámpa. Még sejteni lehetett némi mozgást, pedig majdnem telje-
sen sötét volt már, aztán nagy csobbanás: alighanem lezárult az affér.

Ahogy meresztettem a szemem, jobbról lassú fáklyás menet vonult a néma város pi-
acterére, ahonnan aztán a lángok sugárszerűen szétszéledtek Niszürosz minden utcájába.

A dús éjjeli levegőtől a fejem elnehezült, s rájöttem, milyen régen volt már, mikor e
mozgalmas napra serkentem, s mi minden történt azóta velem.  Ahogy fordultam el az
ablaktól, az egyik sarokban, ahol tömörré sűrűsödött a homály, észrevettem egy díszes
sárgaréz vízipipát, egy igazi műremeket. Minden kellék megvolt hozzá, szép komótosan
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rápöfékeltem, a füst lomha hullámokban úszott ki az ablakon. Tíz perc múlva egészen el-
ernyedtem, és nagyon kezdett vonzani az ablak melletti másik sarokban, a pipával átel-
lenben álló széles nyoszolya. Nem volt kedvem bíbelődni a khitónom két vállcsatjával,
ehelyett keresztben megfogtam az alját, hogy áthúzzam a fejemen. Egy khitónnak vagy
bármely más ruhadarabnak a fejen való átbújtatása ösztönszerű, begyakorolt mozdulat-
sor, mégis, arra a rövid időre, amíg lezajlik, teljesen leköti figyelmünket, úgyhogy szinte
azonossá válunk magával a művelettel, a külvilág eseményeivel szemben pedig védtelen-
né, már csak azért is, mert nem látunk semmit. Ha ilyenkor föltartott kezünk beleütközik
egy olajlámpába, mi több, az égő olaj még ki is loccsan belőle, az páni rémülettel tölt el
bennünket: mintha gonosz hatalmak avatkoznának az életünkbe.

Amikor jobbom beleütközött a lámpába, a szerencsétlenség ezúttal is teljesen készületle-
nül ért. A kilöttyenő olajból jutott az alkaromra, a combomra meg a kőpadlóra is. Felszisz-
szentem a fájdalomtól – s alighanem egy szitkot is elmorzsolhattam. A padlóra fröccsent égő
olaj olyan volt, mint egy alattomosan tekergő lángkígyó. Tűzhátát hol itt, hol ott púposította
föl egy pillanatra. Sokat próbált, érzéketlen talpammal eltapostam a fenyegető férget. Ekkor
a tenger felől föltámadhatott a szél, mert az asztalon égő mécses pislogni kezdett, majd nagy
lobbanással kialudt. A szobámban már csak a mennyezetről lógó másik olajlámpa égett,
melynek hitvány fénye képtelen volt eloszlatni a homályt, s fűzfavesszőként hajladozó láng-
nyelvével csak a tárgyak körvonalait és árnyékát tette még képlékenyebbé.

Úgyhogy amikor szobám nyitva felejtett ajtajában valami világos árnyat láttam megje-
lenni, először azt hittem, a láng játszik csalóka játékot velem. Aztán a fehér árny kilépett a
folyosó falából, és a szobába libbent, s pár lépésnyire az ajtótól megállt. A drapéria redőit
nem borzolta tovább a szél, s a ráncok mozdulatlanul pihentek egy emberi test láthatatlan
idomain. Csak két sötét folt nyújtott támpontot: a derékmagasságban összekulcsolt kezek és
a derengő arcot övező hullámos fekete hajzuhatag. A jelenés láttán elfelejtettem fájdalma-
mat, ám a szánalmasan imbolygó láng fénykörébe lépő alak rögtön emlékeztetett rá:

– Mi baj? – kérdezte, majd magyarázatképpen hozzátette: – Alina vagyok.
Alina, Alina… Bakle lánya… no, meg azé a kígyóé. Csodás keveréke volt az akháj és

az etruszk fajnak. Bronz bőrszínét, lágy ívű, de érzékien vastag száját, hatalmas, a külső
sarkoknál egy csöppet fölfelé hajló mandulaszemeit apjától örökölte, abban viszont Gor-
gó-fürtű anyjára ütött, hogy sötét lobogású szemei kissé közel ültek egymáshoz; ámde
ami szülőjénél a természet gonoszkodó túlzása volt, az őt – ha lehet – még bájosabbá
tette. Ahogy fejét egy pillanatra oldalt, a vízipipa irányába fordította, megállapíthattam
azt is, hogy kecsesen kicsipkézett füle és a legszabályosabb görög orra van, korántsem
olyan nevetségesen apró, mint az anyjáé. Pihés, gömbölyded kis állát legszívesebben a
tenyerembe fogtam volna, mint egy védtelen, ma született, összegömbölyödve alvó kisci-
cát. Még közelebb jött, ott állott előttem.

– Leöntöttem magamat olajjal – mondtam, s a karomra meg a combomra mutattam.
Láthatta, hol pirult ki a bőr – hajolt a karom felé, én meg följebb emeltem neki, mígnem aj-
ka összeért az érzékeny bőrrel. A legtermészetesebb módon megnyalta bíborszín nyelvével,
majd száját csücsörítve finoman fújogatta. Közben a fehér lepel, mivel jobbjával elengedte,
bal vállán meglazult, s nesztelenül lecsusszant a derekáig, feltárva csúcsos, fölfelé tekintő
mellecskéjét. Önkéntelenül a lepel felé kaptam, de elkéstem, ehelyett a kezemet az állánál
semmivel sem kevésbé gömbölyű vállára tettem. Alina néhányszor megismételte a hűtési
műveletet, aztán fölállt, közvetlenül előttem. A kezem továbbra is a vállán nyugtattam,
melle egyre inkább nekem nyomódott, bimbója makacsul ágaskodott, nem volt hajlandó
belesimulni a nagy, barna udvarba összeérő testünk közösen termelt melegétől. Belenézett
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a szemembe, már amennyire nézhetett, mivelhogy a szemeim mélyen ülnek, s pontosan a
lámpa alatt álltam. Nemigen láthatott a két üreg mélyére, az ő tekintete viszont annál árul-
kodóbb volt, két óriási szeme most két kicsi ablakká változott, amely egy napfényes tájra
nyílt: egy virágos mezőn mindenféle szelíd vad vonult el: medve, farkas, tigris, szarvas s
végül egy pettyes kicsi őz is. Miután az állatok eltűntek, Alina szemébe visszatért a sötét
lobogás; ha létezik fekete tűz, akkor az ő szeme ettől ragyogott.

Aztán hozzálátott a második égésnyom gyógyításához – térdre ereszkedett. A válla
már túl mélyen volt, kezem a fejére tettem, és cirógatni kezdtem selymes fekete haját.

Miután végzett, hirtelen fölállt, és ringó léptekkel odament a két-három méterre lévő fa-
ragott nyoszolyához; a gyér fényben sejteni lehetett csak, ahogy gömbölyű farpofái lágyan
össze-összeverődnek a puhán rájuk omló lepel alatt. Félúton a lepel hirtelen lehullott róla, s
úgy ült le a szarvasbőrrel leterített fekhelyre, ahogyan az a sárkánykígyó a világra hozta.
Az én ágyékkötőm is már rég leoldódott, hisz kővé dermedten, mozdulatlanul állottam ott,
akár egy útszéli herma. Csak az olajlámpa álmatag lángja világított már, de a szívemben
fellobbanó tűz elég fényes volt ahhoz, hogy jól lássam Alinát, aki most végignyúlt a nyo-
szolyán, fél lábát lent hagyva a padlón, hosszú haját szétterítve az ágy végében.

– Fáj még? – susogta, s én először azt sem tudtam, miről beszél. Nem is kérdés volt
ez, hanem valami egészen más: a határozatlanul lebegő két szó a végtelenbe enyészett, de
én úgy éreztem, egy rabszolgahajcsár sem tudna ennél nyomatékosabb parancsot kiadni,
még korbáccsal sem.

A szájának vér-, bor-, méz-, tej- és fiatalságíze volt, a szűzi üdeség, a várakozásteli iz-
galom és a beavatásos mindentudás keverékzamata… Bevezetésképp 69-eztünk egy kicsit,
Alina azonnal ebbe a pozitúrába kormányozta kettőnk kis lélekvesztőjét, de olyan ügyesen
és tapintatosan, mintha én akartam volna. Nem tudom, tudta-e, de ha nem tudta, sejthette,
hogy az ilyeténképpen felizgatott szervek sokkal nagyobb kéjjel ajándékozzák meg gazdái-
kat, amikor végül egymáséi lesznek… Hosszú-hosszú percekig nem is kellett mozognunk
ahhoz, hogy a gyönyör legfelső fokát megtapasztaljuk, csak vártunk az erdő szélén, hogy
még hatalmasabb élvezet legyen a sűrűjébe hatolni. Alinának szépséges arca volt, addig so-
hasem láttam ilyen különleges arcot, de miközben mindketten vártunk egymásban, vonásai
még inkább megszépültek. Tudtam: talált egy férfit, akinek átható tekintete és szűkszavú-
sága végtelen és számára még ismeretlen világok igézetét rejti. Fiatal volt, de szomjazott a
tudásra. Azzal, hogy egyesülünk, abba az illúzióba ringathatja magát, hogy valamit megsejt
azokból a titkokból, amelyeknek én, az idősebb férfi, birtokában vagyok.

Egyelőre azonban én ismertem meg az ő egyik titkát: azt, hogy puncijába ugyanolyan
nehéz behatolni, mint a legsűrűbb erdő mélyére. Csak fokozatosan és szemérmesen adta
meg magát a vállalkozó kedvű utazónak. De amikor végül teljes mélységében kitágult,
busásan megjutalmazta: nem engedte, hogy első felindulásában kiadja mérgét, hanem
önmegtartóztatásra kényszerítette – a kellő pillanatban többször úgy elszorította, hogy az
nem volt képes mézes tejet fakasztani magából… Miközben pedig Alina legalább nyolc-
szor a gyönyörök csúcsára hágott. Amikor szóvá tettem a dolgot, a kis önző suttogva ma-
gyarázta, hogy csak össze akarja hangolni kettőnk élvezetét, s majd a megfelelő időben
leveszi rólam a féket. A kilencedik orgazmusa után felpattant rám lovagolni, s azt nyö-
szörögte, hogy „így jobban kézben tudja tartani a kantárt.”

Abban a várva várt pillanatban a süket csönd szinte zakatolt a fülemben, s mintha a
világ – amely pedig mélyen aludt ebben az órában – lélegzet-visszafojtva figyelt volna a
két test hallhatatlan muzsikájára, amely néhány másodpercre fortissimóvá erősödött.
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Mikor a kéj szédítő löketei után föleszméltem, azt láttam a félhomályban, hogy Alina
valamit keneget szét az arcán. Megkérdeztem, mit csinál. Szépítkezem, mondta. És mi az
a szépítőszer, faggattam. Mézes tej, jött a válasz, a jó alvás után ez az a dolog, amitől egy
nő arca a legszebb lesz…

Bágyadtan pihentünk egy darabig. Alina fölhevült teste fényes volt a finom olajtól, a
verejtéktől és a mézes tejtől. A lámpa egyre gyatrábban világított – odakünn a hajnal je-
lezte jöttét. A falon függő vízóra (csak most vettem észre) kottyant egyet-kettőt, mintegy
emlékeztetve arra, hogy az idő komótosan halad a maga útján: valahol messze napkele-
ten, a föld szélén a napisten Héliosz irdatlan paripái már nyugtalanul nyerítenek és topor-
zékolnak színarany istállójukban.

– Ki vagy? – szegezte nekem váratlanul a kérdést Alina. – Valahogy olyan titokzatos
vagy – mondta, majd gyöngyöző kacajjal, amely fehér éket hasított a félhomályba, hoz-
zátette: – Még a nevedet sem tudom…

– Téleiosznak, „Tökéletes”-nek hívnak, és kalmár vagyok. Anatóliából csemegeboro-
kat szállítottam Knósszoszba, de zátonyra futott a hajóm, társaimmal együtt delfinek
hoztak ki a partra. Találkoztunk atyáddal, ő hívott bennünket ide.

– És hol a hazád?
– A tenger a hazám, az otthonom viszont Szantorinin van. Ott is születtem és nevel-

kedtem…
– Mesélj róla valamit – kérlelt ábrándosan Alina –, milyen az a föld, ahova annyi tu-

rista látogat el manapság, és ahol ilyen kortalan emberek teremnek, mint te. Harminctól
ötvenig bármennyinek nézhetnélek. A szép göndör szakállad eltakarja az arcvonásaidat...

Szép kedvesem (talán maga sem tudta) olyan szavakat is használt, amelyeket abban a
korban, amelyben szeretkeztünk, nem lett volna szabad ismernie.

– Ami Szantorinit illeti, ez a legszabályosabb kör alakú sziget, amit csak ismerek: ezért
Sztrongülének is hívják, de nincs annyi név, amely híven kifejezheti szépségét. A közepén
hatalmas tűzhányó magasodik, amely most viszonylag nyugalomban van, bár az utóbbi
időben megint pöfékelni kezdett. Rendkívül termékeny föld, minden megterem rajta, ami
kell. Ha röviden akarnám jellemezni neked, azt mondhatnám, Szantorini az a hely, ahol
több a szamár, mint az ember, több a bor, mint a víz, és több a templom, mint a ház.

– Ezt a szöveget mintha már olvastam volna valamelyik útikönyvben…
A kutya fáját, gondoltam magamban, döntse már el a szentem, hogy mikor él! Az

ókorban vagy a huszadik században?… Vagy lehet, hogy közeleg az álmom vége, és
ezért szaporodnak az ilyen kiszólások?

Alina behunyt szemmel figyelt, dús szájának szöglete játékos mosolyra görbedt, majd
pajkos nyelvével megnyalta kiszáradt fölső ajkát. Lecsókoltam róla a nedvességet, és
folytattam.

– Azért kevés a víz, mert igen kevés eső esik, úgy hozunk hajóval a távolabbi szige-
tekről. A szőlőtőkék a földön tekeregnek, mint a viperák, s éppen mert kevés a víz, a tő-
kék leve oly sűrű, akár a frissen sajtolt olívaolaj, de ha…

– És hogyhogy több a templom, mint a ház? – kíváncsiskodott; a borkérdés nem na-
gyon izgatta.

– Tudod, Szantorinin igen gazdag emberek élnek, ezért minden család megengedheti
magának, hogy a városok fölötti magaslatokon önálló kis szentélyt emeljen. Ezek a kis
építmények szinte mind egyformák – ellentétben a lakóházakkal, amelyek mind a formát,
mind a belső elrendezést és a díszítést tekintve rendkívül nagy változatosságot mutatnak.
Minden szentély szabályos nyolcszög alaprajzú, s egy kék színű, félgömb alakú tető ékíti…
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– Ja, most már tudom! – kiáltott föl Alina. – Ezeket a szentélyeket látni a Budapesti
Piac első oldalán, a Torkos Travel hirdetéseiben…

– Már nem sokáig – legyintettem bosszúsan –, mert a Torkos Travel tönkremegy…
mármint háromezerötszáz év és öt hónap múlva... De muszáj neked állandóan az illúziót
rombolnod, drágaságom?! Szóval, hogy folytassam: verőfényes napokon gyakran előfor-
dul, hogy az égnek és a tengernek pontosan olyan színe van, mint ezeknek a szentélyte-
tőknek – a természet színei ilyenkor egybeolvadnak a szantoriniek teremtett világának e
kis darabkájával, s olybá tűnik, mintha nem is volna tető ezeken az épületeken, illetve
mintha a tető eggyé válna az ég végtelen kékjével…

– Milyen szép lehet… – mondta ábrándosan Alina. – Olyan szép, hogy talán nem is igaz.
– De még mennyire hogy igaz! – vágtam rá. – Akárcsak az a történet, amelyet az az

asztalon heverő cápabőrhenger tartalmaz… Mit szólnál hozzá, ha most fölolvasnék neked
egy érdekes történetet?

Alina kérdőn nézett rám. – Na, és mi az? – kíváncsiskodott.
– Majd megtudod, kedvesem… Kezdhetem?
– Igen!
Nagy kő esett le a szívemről, amikor láttam, hogy nem mosódtak el a papiruszra rótt

betűk. Mióta itt vagyok, még ki se vettem az írást a hengerből. Kiterítettem az asztalra a
papiruszt, a négy sarkára nehezéket tettem, és belefogtam:

– „Álmomban ókori borkereskedő voltam, és a kisázsiai Szmirnából a knósszoszi fe-
jedelemnek szállítottam édes lűdiai vörösbort. Álmom már a kezdet kezdetén lidércesre
fordult: kis hajóm Ródosz és Kréta között félúton a hirtelen támadt viharban nekicsapó-
dott egy álnok sziklának…”

Olvasás közben időnként föl-fölpillantottam Alinára, le akartam mérni a hatást. A vi-
harjelenetnél fázósan magára húzta az együttlétünk során összerugdalt szarvasbőrtakarót,
és lélegzet-visszafojtva, tágra meredt szemmel figyelt, a delfinek közbelépésénél meg-
könnyebbült sóhaj szakadt ki a melléből, és mosolyra húzódott a szája; amikor Baklénak
a kocsmából való dicstelen távozása került sorra, kuncogott, és komolykodva csóválta a
fejét; a bordélyjelenetnél viszont a legőszintébb utálat tükröződött az arcán.

Aztán eljutottam ahhoz a részhez, hogy Bakle megy föl a hegyre az asszonysereglet után,
meglesni őket különös szertartásuk közepette. Bakle még csak a feketeséggel hadakozott,
ám Alina, rettenettel eltelve, máris közbevágott: – Nem lett volna szabad utánuk erednie!

– Várd ki a végét – csitítottam, mire elhallgatott. Amikor az odafönt történtekről
kezdtem olvasni, heves mozdulattal hasra vágódott, fejét belefúrta a gombóccá gyúrt khi-
tónomba, s olykor-olykor megremegett a teste, rázkódott, de egy szóval sem mondta,
hogy hagyjam abba.

Amikor Bakle álmának végén fölült, ábrázata derűs volt, mintha a hallottak során
megkönnyebbült volna, mintha levetette volna a válláról a titok súlyos terhét. Végül el-
jutottam a vetkőzésemhez, az olaj kiloccsantásához, a következő mondatokhoz:

– „Úgyhogy amikor szobám nyitva felejtett ajtajában valami világos árnyat láttam
megjelenni, először azt hittem, a láng játszik csalóka játékot velem. Aztán a fehér árny
kilépett a folyosó falából, a szobába libbent, s pár lépésnyire az ajtótól megállt. A drapé-
ria redőit nem borzolt tovább a szél, s a ráncok mozdulatlanul pihentek egy emberi test
láthatatlan idomain. Csak két sötét folt nyújtott támpontot: a derékmagasságban össze-
kulcsolt kezek és a derengő arcot övező hullámos, fekete hajzuhatag. A jelenés láttán el-
felejtettem fájdalmamat, ám a szánalmasan imbolygó láng fénykörébe lépő alak rögtön
emlékeztetett rá:
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– Mi baj? – kérdezte, majd magyarázatképpen hozzátette: – Alina vagyok…”
Alinában ekkor kezdett fölsejleni a felismerés:
– De te ezt mikor írtad meg, Téleiosz?! Hiszen utána hűtöttem a sebeidet, aztán

meg…
– Egyetlenem! Én ezt, amit most fölolvasok neked, vagy egy hete befejeztem, azzal

együtt, ami még ez után következik. Ez egy kitalált történet, az én agyam szüleménye,
amit a hajón vetettem papiruszra, és…

– Jós vagy te? Csak a jósok meg az istenek tudják előre, mit hoz a jövő.
– Most például tudom, hogy itt egyelőre megszakítom a történet felolvasását, meg-

csókollak, aztán megint egymáséi leszünk…
De tévedtem. Megcsókolni megcsókoltam, és már nyújtottam a kezem rózsaszirmai

felé, hogy az ő vágyáról is meggyőződjem, amikor egy vékony hang sikoltott a fülembe:
– Uram, ébredjen! Baj van, nagy baj! – Beletelt egy kis időbe, míg a csoportunk egyik

filigrán (mellesleg igen csinos) nőtagja lelket tudott verni belém. De előtte még majdnem
leszakítottam az amúgy sem terjedelmes bikinijét, mert azt hittem, Alina hajol fölém. –
Mit csinál?! Eddig nem jutott eszébe? Pont most, amikor ilyen helyzetben vagyunk?

– Miért, mi történt?
– Csődbe ment az utazási iroda.
Akkor mégiscsak jós vagyok. Én már háromezerötszáz éve és öt hónapja megmondtam…

Vári Zsolt: Akt
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SARUSI MIHÁLY

Csacsink, a táltos

– Kikérem magamnak ezt a gyűlölködést!
Csacsitok förmed a lajtai rónán legelő ló társaira, mert azok egyike lecsacsizta.
– Hallod, te kedves kis szamár!
Hogy hallaná meg, nyilván nem vele élcelődnek. Még hogy ő szamár volna, csacsi lenne.
– Te, te – legyinti meg farka végével a ménes egyik legszebb kancája.
Igaz, csacsitok csődör, mit tehet ő róla, most is fél mérföldről látszik, mennyire odáig

volna a mellette legelésző pej kancáért. Hogyne, majdnem a földig ér neki a lengőlába.
Persze, mert annak is más a mérete, mint „a többi lóé”; úgy másfélszeres, a testmére-

téhez képest, mint a gulya-ménes többi (sajna: nem szamár!) csődörének.
– Csacsi, kiről beszélsz? – néz a háta megé, meg szét a tájban a koma. – Szamár, gyere

elő!
Más szamárjószág pedig hogy lenne rajta kívül a széles határban.
Mert hogy ilyen jó kedélyű ember, akarja mondani csacsi a csacsi koma! Forgatja bu-

sa nagy fejét, fülét hegyezné, ha tudná, amúgy meg nem lohad, tovább dagad neki bele a
koradélutáni lajtai légbe.

Szamár, jó hogy nem csacsi!
– Iá!
Mondom, ettől szokott kiakadni. „Iá, nagy szamár, mégis iskolába jár!” Van bőr a po-

fájukon – pata a lábukon – (szőr a hátukon, sörény a nyakukon), hogy ilyesmivel jöjjenek
neki. Amikor már olybá venné, sikerült neki, elhitette a táltos csikókkal teli ménes szinte
valamennyi csikajával, csődörével és kancájával, paripájával, lóőrző kuvaszával, lópász-
torával egyetemben minden jelenlévő legtöbbikével, hogy Szamár Kóré Valentin valójá-
ban Csődör Kóré Valentin.

– Nem Csődör! Csődör csacsiként is lehetnék! Valamelyik ősöm tán az is volt! Ló-
csődör; táltoscsődör, értem?

Azazhogy, legfönnebb: Csődörló Bálint, netán. Akarja mondani Valentin, de már tel-
jesen belezavarodik ebbe az újdonatúj újmódiságba vesző jappáni világba.

Érteni értették, csak föl nem foghatták, mitől veszett ennyire a lóságért ez a csacska csacsi.
– Hadd békén, ládd, mekkora van neki!
– Való, dukál neki a lócsődör (csődörló) nevezet.
Ilyen megértő tud lenni – egyszerre – a lókancák (kancalovak) legkancábbika. Mon-

danunk sem kell.
– Dukálna, ha dukálna. Ha – bámul el az ott lábatlankodó szomszéd csikaja.
Persze, mert csődörcsikó a lelkem.
– Félreértesz – hajtja le fejét szemérmesen a kancák kancája, ki (mit ad a pillanat) épp

ott legelget, legelészget a lajtai legelőn a csacsicsődör (mondanunk sem kell,
csődörcsacsi) közvetlen tőszomszédságában.

S mást ne mondjunk, némiképp majd kiesik a szeme a szeme gödréből emennek a láttán.
Tán nem véletlen! Valahogy másképp esik neki ennyi tehetetlen egyéb – mondottuk

volt, fajtabeli – mén (azaz csődör) társaságát valahogy elkerülve emellé állani.
Hogy tenné – értené félre – az ott lábatlankodó ugrifüles méncsikó. Éppen hogy – if-

júi tiszta hevületében a Lajtai Rónán, kicsikét innen a nevetséghatáron – ráhibázott!
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– Nyihaha – jelenti ki akkor jó kedvében a kanca, akinek ráadásul (mondottuk volt)
ott füvészkedik a nyomában a maga ellette táltosjelölt kis csődörkéje, melyből (ha na-
gyon akarják gazdáék) némi ügyeskedéssel paripa lehet.

Ez az! Paripának lenni az álma a ti csacsitoknak, de nem ezen az áron!
– Bármi áron! – mondá máskor.
Ő igen, de ha ezt az atyja hallaná… Kitérne a hitéből! Még hogy herélt szamárrá (lóvá

– szól közbe a leszármazottja) váljék a szeme fénye csacsi fiacskája.
Táltosparipa… Édes jó istenem. Istenkém! Mit nem adna e változásért! E fölmagasz-

talásért! Átlényegülésért. A csodáért, hogy táltossá válhat. Varázsló táltos  paripájává, ki
ettől maga is táltossá lehet.

Ha sikerül összejönnie egy hozzá illő lókancával, öszvérük születik. Hogy ell, ellik, csi-
kózik, megcsikajazik a kancácska, öszvér gyermekük fölnövekedvén, maga is nekilátva a
fajgyalázásnak mondható nemesítésnek, már-már igazi lócsikó unokával ajándékozhatja
meg Csacsinkat! Ráadásul – ahogy a tudósabbak tudton tudják – a ló-öszvér a jobbik eset,
nem a szamár-öszvér: az, amikor szamár mén és ló kanca jön össze a nagylegelőn (bizony,
nem fordítva). Mert, ami egyben tudományos, valamint népgazdasági – szinte már szociális
– ügynek is tekinthető: szerencsés esetben elképzelhető a további folytatás!

– Na most akkor paripa vagy táltos?
– Értsünk szót: előbb.
Maga sincs tisztában a részletekkel. Úgyhogy elhallgat.
Magába fojtja az igazságot.
Az igazat, miről – valójában – hogy lenne akár csak fogalma is.
Miről nem álmodik szegénykénk ott a Lajtán-innen (való, túl közel a tőlünk ekkori-

ban még aknamezővel elzárt Lajtán-túlhoz).
Mert akkor aztán jöhet a táltos-változat! Bejöhet.
Táltos! Könnyű annak, aki eleve lónak születik…
Szamár… Aki akkor is az marad, ami, ha örökre a méneshez csapja magát.
Ha kanca volna, szamárkanca, még könnyebben menne-mehetne ez az egész dolog.

Csacsikancához csak-csak leereszkedik egy belevaló – mindamellett esetleg némiképp
kisebb termetű – csődörló, ám hogy szamárménnek teremtette a Kaporszakállú, igencsak
igyekeznie kell, hogy bármiféle lókanca (kancaló) kedvére tehessen. Hogy ne is részle-
tezzük az abbéli dolgoknak a velejét.

Hétmérföldes táltoscsizma sem kellene a gazdája lábára, anélkül sem érné utol bárki
emberfia! Ló fia-bornya sem nagyon. Ha birgya, ha nem. Legföljebb ha.

Na ez az. Lóból csak-csak lehet táltos (táltost hátán hordó táltos ló), szamárból….
– Kecske?! Mi az, hogy kecske?! Kikérem magamnak – mert hogy a paci nem

meeeeee-zni kezdett?
– Meeeee.
Már úgy iázik, hogy a csikósbujtár megugrasztja a kiskutyájával.
– I.
– Csiba te.
A taknyosa.
Több sem kell Csacsinak!
Csacsi, csacsi, te!
Avagy hogy a kecske kecske, a ló meg ló, a macska biza macska...? Na ez az, amihez

a csacsitokhoz hasonló jóféléknek nem fűlik a foga. Ha úgy adja az Öregisten, hogy ilyen
helyzetbe kerüljön a magafajta, a tenger ló között csetlő-botló csacsija nem kikéri magá-



PARTIUM68

nak, hogy őt bárki szamárnak tartsa?! Ekkora szégyent ennyi ló között... Kikéri magának
a megkülönböztetést, az elkülönítést, a szegregációt, az őt hátrányosan érintő megneve-
zést, a kirekesztést a lovak társadalmából, a látszat – a füle mérete és állása stb. – után
való ítélkezést, a fajinak, mi több, előítéletesnek is mondható akármicsodát... Nem csacsi,
pláne nem szamár, ő épp olyan joggal neveztetheti magát lónak, mint akármelyik eleve
annak született – anyja által csikózott, ellett – paci... Sőt, mint a Táltosparipa! Mert hogy,
szegény, annak hitte volt magát az árva.

– Gyűlölködsz, koma, süt minden szavadból a gyűlölet!
Kineveted, hogyne, de hogy akár csak utálnád is szegénykét… – gondolja magában az

egészre látszólag fittyet hányó, azért a kíváncsiság miatt épp ott csetlő-botló ifjú tál-
tosjelölt, kit már kellőképpen kiheréltek ahhoz a bujtárfattyak, hogy a következőkben
akár paripa számba is lehessen venni.

Táltos paripa!... Ne emlegesd.
Bitang erős, ám már nem nyugtalan. Túl van rajta. Arra mén, amerre hajtja táltos gaz-

dája. Avagy a maga kedve-szeszélye.
Tett róla a gazdája a herüléssel.
Szegény csacsi meg ne hallja.
Még kárt tesz magában.
Hiába, no, aki egyszer így elveti a sulykot.
– Tehetsz egy szívességet.
Nagyon nem szereti, ha az elevenére tapintanak. (Leszámítva, ha kanca az illető.)
Persze, így van ezzel valamennyi, magát másnak képzelő akárki. Marha, egér, nádiri-

gó, kanveréb.
Táltos, táltos, könnyű neked – sóhajt magában nagyot (majd még párat) csacsitok.

Mert lelke legmélyén tudton tudja, mi a sora. Még hogy Táltos lenne…
– Lüke, mi bajod a magad szamárságával? – enyeleg vele a ménes legkedvesebb, vé-

letlen megint épp csacsitok mellett legelészgető kanca lova. – Nem jártál oskolába?
Nem hallottál Máriáról?
Máriáról… Mit élcelődik vele ez a kedves kanca, hogyne íratta volna be a szamár-

tanodába a szülőanyja.
– Mária? Melyikre gondolsz?!
Olybá vette, a képernyőn látható szellemi vetélkedők valamelyke jutott neki eszébe,

hogy nyilván valami találós kérdésről lenne szó.
– Bruncvik Mária? – mert hogy ilyen művelt lett volna amúgy a csacsi koma.
– Brunszvik, Brunszvik, nem Bruncvik, te szamár!
Mondom, ezt kár volt mondani. Csak hát Csacsi úgy odáig van – lenne – (volna) a kan-

calóért, hogy szinte meg nem hallotta. Ha észbe vette is volna, nyilván évődésnek tekinti!
És nem neki van igaza?
Mindegy. Hogy egyik szavát másikba ne öltsük, a csacsi szemében mind kívánato-

sabbnak tetsző kanca ím ígyen folytatta.
– Hát a Szűzanya! Akinek leghűségesebb társa volt a legnagyobb nyomorúságban, ül-

döztetésben is a szamara! Szűz Máriát, Boldogasszony anyánkat, meg a kis Jézust ő cipelte!
Na, most már aztán semmit sem értett csacsink az egészből. Persze, mert szülei hótt

istentagadók voltak, nagyszülei nélkül nőtt föl, a komenista néptandában Szűz Máriáról,
meg szamaráról hogy esett volna szó, mit tehet ő erről? Kancánk – igen, az a tavalyelőtti
kancacsikó lovacska – megértette; értette, miért bámul el csacsi csődörünk. Úgyannyira
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meglepte csacsinkat az egész dolog – a szamár eszerint többet érne bármiféle lónál? –,
hogy láthatóan legénykedésével is alábbhagyott.

– Hogy mondtad, a Fiúistent cipelte, minden áldozatot vállalva, ingyen és bérmentve
tűzön-vízen át?...

Mit lehet erre mondani.
A legszívesebben beiratkozna lókancánk magántanodájába.
– Szó sem lehet róla!
De már látható, több kettőnél.
– Aztán ha öszvér fiunk születik…
– Hagyjál már békén…
Még jó, hogy nem csinált belőle a korábbi gazdája paripát. Most aztán megnézhetné

magát! Hoppon maradna az őt környékező gyönyörű kanca. Paripának paripa lenne, csak
hát… lőttek az egésznek.

Azazhogy.
– Táltos, táltos. Azért az unokánk…
Asszonya legyint, ennek aztán hiába beszél.
Legyint a farkával, mintha legyet zavarna le a másikról. Valójában csak kedveskedni

akar ennek a nagy marhának. Akarja mondani csacska urának.
– Csacsikám.
Most az egyszer úgy értette szamarunk, ahogy ló asszonya gondolta: becézi őtet,

semmi több, élete párja csikaja.
Mert hogy ő meg avval szokott kedveskedni a nejének, hogy lecsikózza, le kiscsikózza.
Kicsi a nagyot. Nem mondom!
Mondhatni: kiütött a demokrácia (eredetileg még a rendszerváltás előtti időkben, de

aztán a helyet fokozódott) a Lajtai Réten, a lajtai ménes legszélin.

Botár Edit: Berekfürdő
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Gyöngyszamuráj

A keleti ég haragoszöld magasában Féktelen Roszcsont Őfelsége, Szuszanoó Mikotó,
a szél istene hátára hemperedve, könyökét bordájába támasztva, fejét oldalra billentve
nyitott tenyeréből a vemhes fellegek kisszagatott, nyirkos, szabálytalanul fodrosodó ne-
héz labdacsait fújdogálta a Szigetektől távolra szakadt gyermek, Bora Kami birodalma
felé, a Hold Szigetének réme, Tengersöprő irányába, akinek északi csatornájánál, valahol
a Kapu közelében a még meg nem tért Gendajú, Jamató Takeru, a Papnő elvarázsoltja,
Take hadvezér pihentette csatában elfáradt, sajgó csuklóját, görcsbe rándult combizmát
és zsibbadó ujjait, miközben harci ménjének a szerpentinek forró aszfaltjától sok helyütt
fölsértett Dunlop D218-as patáját vizsgálgatta, amely hosszú csíkokban ragadt föl a ru-
galmas sárvédő külső peremére, és alig néhány perccel korábban, a föllazult irányítható-
ság következtében, amely ugyanakkor változatlan tapadással járt, és végtére is bizalmat
ébresztett a lovasban, a kissé nehéz helyzet uralhatóságának jól megalapozott reményét
megingatta időnként, ahogyan Shiori tekintete tette igen gyakran mostanság, amikor a
kislányos szempillák végtelen rebegésében el-eltünedezett, sötét, édes, andalító lángokba
merült, tenyérbe símuló boroskehely finoman összelötykölt szemhéj-hullámainak véres
melegébe süllyedve kétségbeesett védekezésre kényszerítette a Hadvezért, Take őfelsé-
gét, akinek húsdárdája, önvédelmében, Spidi (R2 Kangaroo) overaljának csípőprotektorai
között fölkészült a háborúságra és az életbe hatoló öklelésre, kissé kellemetlen módon elő
akart bújni, előzetesen ráhangolódott a legrosszabra.

Talán a napfény, a színek, a meleg, az olajfák lélegzetétől terhelt levegő, a vágtát kö-
vető, a hosszú visszafogottság és összpontosítás után most egyszerre kitörő adrenalin-
zuhatag, esetleg a Yamaha YZF R1 (RN 12) érzéki vonalai, amelyektől szabadulni nem
tudott, vagy csak valamely homályos kimenetelű ördögi, de vágyott varázslat tette, de
Take ereiben úgy zubogott, lüktetett a vér, ahogyan soha korábban, és maga is csészéje
fölé hajolt varázsveszejével, Shiorihoz fordulva gyalázatos férfiasságának kéjsóvárságá-
val sorokat kotyvasztott, hátha fölpuhul a szégyenlősség, és kormánycsutkához szokott,
kevlár betétek alatt izzadó tenyere a nyúlánk derékba markolhat, most kissé érzés nélkül
való, de finoman simogató ujjával megérintheti a hónalj izgalomcseppecskéit, félrevet-
heti a farcsontra omló hullámos haj illatfüggönyét, kígyószavaival a mérgezett, csikló-
gyöngyös vonaglás alá kúszhat halálgyönyört lövellve az ártatlanság közepébe, a hiszé-
kenység tengervirágának sósan ázó szirmára-levelére, megnyugtathatja az önvédelem ki-
csit tanult, kicsit ösztönös tisztességét, amikor már mindennek vége, amikor a rohanó iz-
galom már visszafordult, és kegyes hazugság palástolja a helyrehozhatatlant...

Homokszínű, finom-finom szívdobogás az álomtáj holdfelszínén – így kezdte –, a fül-
re tapadó hullámos fürtöcske gyönyörnesze a gerincvelő forró borzongásában, amely az
övé és hömpölyög, ahogyan a szorongás, álmatlanság, minden megszűnése: hol van,
amiért élni érdemes, amikor nem vagy, meddig terjed, amit boldogságnak nevezhet a
Szigetek harcosa, és meglopja érte önmagát meg a legfelső levegőt, eljövendő mindig-
lesz isten-mámort ajkad bársony mélységében, a csillanó merülést az omlatag-elmúló
szerelem szakadékában, kínban és benned, a pillanat végtelenjébe csapó, odaadást sister-
gő érintéshullámban, a fegyelmen túl?!
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Zörej-szemcse, testmeleg, méla lüktetés, visszahúzódó bordák, meg egy derengő,
kislányos mosoly; belengi a szégyenlős-készülődő álmokat, az eloldozott vágyakozás
kudarcos kibomlását, amely soha is varázsolhat hozzád hasonlót. Letérdel a képzelet, és
én most is csodálkozom, hogy túléltem, és hogy még jobban, hogy annál is jobban…

A Hadvezér fölszisszent ezen a ponton, aztán mivel maga elé mondta, amit följegy-
zett, hangja mintha elcsuklott volna. R1-esének központi rugóstagja a száguldás csilla-
podtával megnyikordult, és mert azt olvasta valahol, hogy ezt esetleg az ülésidom alá hú-
zott, meredeken emelkedő kipufogócsövek közelségének melege okozhatja, pontosabban,
hogy az ilyetén tervezésből kifolyólag szélsőséges esetben a lét éppen megtapasztalt
disszonanciájára az előrelátó lovas az elméletieket tekintve idejében fölkészül, elveszí-
tette lelki szilárdságát, magába roskadt, és nehogy összeolajozza kesztyűjét, a Shiorinak
szánt sorokkal telerótt papírlappal nyúlt kedvetlenül X-gyűrűs D.I.D. lánca alá, a megfe-
lelő feszességben reménykedve, gépiesen, minthogy állítani rajta az adott körülmények
között, honától és a szükséges eszközöktől távol, biztosan nem tudott volna már.

A fehér kőfallal elzárt öbölben csobogó csónakok nehéz, égetett teknőinek mogyoró-
barna deszkái hártyavékony tajtékot vetettek, amely alatt az illatozó, homályos tengervulva,
akár sebesen rohanó halrajokat fürkésző madarak szemében az alkony fényei, magába mo-
sódott, félre hajlott, megnyílt majd puhán illeszkedve összezárult; egyszer csak elérkezett
az éjszaka, a bűbájjal mesterkedő szamurájt ringva süllyedő buborékketrec ölelte magához,
Shiori mintha a fülébe sugdosott volna („hey, wake up!” High Fidelity Lounge), és bár a
világ varázsszóra elcsendesedett, tincsfekete zörejek és neszek, búgás, andalító mélységek
halálmeséje erősödött meg, visszavonult az óceán és száraz hantokká töredezett, máshol
meg vörös homokkővé szóródott, amelyből szívós gyökerű liánnövény szállította édes bo-
gyóiba az életet, az egykor volt hatalmas víztömeg ringásának részegítő emlékezetét, amely
úgy érkezett az egyre csak záródó messzeségbe, akár valami bennsőségesen melegítő, neu-
ronokban megcsillanó, palackozható váratlan csoda (Hajdújárási Borkastély: Chardonnay,
barrique), holdmosoly a fényesre csiszolódott kavicsokig lehatoló hullámvölgy habzsibogá-
sában, kagylóboszorkányok fázósan fölkeményedő bimbógyöngye fekete vízi szatén hűvös
érintése mögött; a szamurájt elengedte az élet, anélkül, hogy tudta volna, alászállásában
semmit nem sejtett büszke-fekete ménjének csúszásáról, háríthatatlan véletlenről meg
esendőségről, a mesében való visszafordíthatatlan fürdőzés álomlátásáról, amely hírül veszi
a kamik akaratát, és könnyedén megválik szolgájától.

Egyre hidegebb van a hallgatás alatt Kedvesem („it’s getting cold under scilence”),
gondolta még, aztán overalját félredobva a vízbe siklott, reszketve merült az égszinkék
víztükör konokul kapaszkodó sünökkel meg valamiért piros színű, az áramlatok alatt zsí-
rosan hajladozó füvekkel bélelt homályos alvilágába, szaglóhámját halszag és gyémánt-
kemény só, víz alatti vulkánok haragjának kénes mérge, az egyre elviselhetetlenebb
nyomás, kövekből kiálló aránytalan, opálos uszonyok elmosódó képzete tépdeste, egy ki-
csit szédült is, elgyöngült, vacogásában élvezni kezdte a bizonytalanságot, amely a visz-
szatartott ejakuláció keserves-édes küzdelmére emlékeztette a feneketlen Déli Világ mé-
hébe való lassú alászállásában, ahová Amateraszu sugarai már el sem értek, Shiori mo-
solyát elrebbentette egy világító, tüskés mélyvízi ragadozó, az 5.1-ben zúgó egyedülség,
a fájdalmasan feszülő, fölösleges dobhártya kijavíthatatlan, őrjöngő elfakadása, amely
olyan volt, mint a túlfúvódó telihold, amikor utolsó körforgáskor kipukkad, és semmi,
senki sincs, aki az éjszaka emelkedő hangjait fogadná.

A Szamuráj tenyérrészen kenguru bőrből készült kesztyűjét egy kormorán tartotta
csőrében.
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A nippon harcosok megvizezett íjukat az ég felé emelték, Dzsingu Kógó, a tenger
császárnéja, az elbukott fennséges isteni parancsolója, Karanó nevű hajójának orrtőkéjére
ereszkedett, kezét ellepő, lelógó kimonójában, akár a víztükör fölött cikázó felhőszínű
fecskék, gyengéden merített az óceán vizéből; csöndes fohászait, átmeneti kiszolgálta-
tottságának szerelmes sóhajait csupán köréje gyűlt, aggódó, hosszú nemezcsizmát és ló-
szőrből font négy szárnnyal koronázott kontyot viselő hűséges hadvezérei hallották, meg
a csónakjaikon véletlenül arra imbolygó gyöngyhalászok, akik néhány pillanattal koráb-
ban a korallzátony legmélyebb pontjánál magányos ronint láttak összekuporodni az
óceánmélyi folyamok ezüstösen sodró száguldás-héjában, és most a rizsfehér arcbőrről
legördülő kövér gömbökre, a szomorúság egyenként csobbanó drágaköveire meredtek, de
akik közül persze, mert véletlenül megleshették az elfogódottság eme különös és nőiesen
törékeny látványát, senki sem térhetett vissza falujába már.

Vári Zsolt: Én és a kutyám
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Anyácska

Izanagi, a Lándzsás Isten, Hívogató Férfi, a magas, szakállas, büszke tekintetű és
gyengéd Magányos titokban osont át az égboltot és az óceánt összekötő skarlátvörös,
sárga és ibolyaszín Lebegő Hídon, amely az akkor még keletkezetlen Nihon négyezer
Szent Szigetére hajlott, és sziklákra vetülő kék sávja kámforfák árnyékába sötétült, ame-
lyek meglopták a Tejút habos fényét, pillangólevelükkel a fürdőző Izanami, Hívogató
Istennő, Isteni Szépség, a dúskeblű Éjhajú tarkójára szálldostak, és pergő fénytelensé-
gükkel bejárták a karcsú test gyenge hajlatait, bársonyos puffadássá, meleg alaktalanság-
gá gyűltek az arcocska domborulatainál, a szigorú szemöldök körül, a vékonyka fülcim-
páknál, az eltűnő áll pici csúcsánál, lejebb a köldök völgyében, az öl gubancos
végtelenjénél, kócos, vízszínen lebegő hínárlabda szétnyíló és összesimuló, kibontódó és
magábatekeredő, szétoszló és a hullámok hátán újra megcsomósodó oszlatagságnál,
ahonnét Izanagi sóvárgása, a kagylós Gyöngyöcske kőhalom csipkés-éles szegélyei
származtak.

Cseresznyevirág-szirom és Hold könnyének találkozása (tavaszi záporral, sötétzöld ízű,
algaszagú, termékeny cseppekben szóródik-hullik, koppan és eláll, megint nekikezdi, las-
san újra abbamarad, sötétszürke függönye meglebben, továbbsodródik, de aztán visszahaj-
lik, és váratlanul mégis kiszakad a felhő villámos hasából) olyan kék, hogy megfesti az
eget, elhalkul a kéjesen összegörnyedő csapongó szél, és irigykedni kezd a részegítő, ko-
mor tenger, gondolta a bűnösen lopakodó, amint Izanami a hullámok fölött kicsavarta bo-
káig érő hajából a vizet, rózsaszínű keble meg hintázni kezdett, mint amikor a kanyarkijá-
ratot közelebb hozza a reménykedés, és a motoros csuklója néhány másodperccel korábban
nyitja a pillangószelepeket, a futómű lengeni kezd, a csúszás izgalma a cortexbe szalad, és
a menekedést, ha megtörténik, elbűvöli a tavaszvirágos szertelenség, a lágy-kemény csö-
csöcskék hegyes boldogsága, amely izgatóbb, mint a halál, bujább, mint a csokoládé olva-
dása, részegítőbb, mint a már erjedő must, amely köré gyönge szárnyú rovarok, lengedező,
csavarosan, üggyel-bajjal ereszkedő parányi, gondatalan fickók gyűlnek, hogy az egyre za-
varosabb bódulatba hullva utoljára, továbbra is boldogan elevezgessenek...

Csodálatos Izanami mélyen előrehajolt, törékeny, puhán kirajzolódó kéj-gerincének
selymes csigolyái, amelyek a nyakszirtbe, onnan az aprócska, hold felé forduló macskako-
ponya sebezhető-szégyellős emelkedésébe futottak, akárha az adrenalin-, aztán pedig a
testközépből fölrohanó tesztoszteronszint szélsőségeit követnék, megsebezték, elvarázsol-
ták és megtörték Izanagit, akinek szíve fölhasadt, és öntudatlan érzelmei szivárogni, szökni
kezdtek egyre pirosabb, merev vesszejéből, amint az ébredő vihar, Szuszanoo Mikotó
megújuló lökésekben cirógatta, fésülgette az édes, érett vulvát elfedő, hol félresimuló, hol
meg összetarajosodó pihéket, amelyek közül mint fogakkal fölsértett cseresznye feszes bő-
réből kibuggyanó rózsaszín-zöld húst, úgy kívánta szürcsölni-szopogatni, ízlelni-kóstolni
az első isten az első, érintetlen, tiszta gyönyört, arcával a kissé narancsbőrös, izomtalanul
remegő labdás farhoz simulva titkon a bűnbe somforkodni, ahonnét út – ezt jól tudta – visz-
sza már nem vezet, ahonnét már csak Izanami illata, az izmos kéz szorítására megrebbenő
kislányos ijedség, hullámos térdzokni meg színes hajgumival összefogott copfocskák, szín-
lelt ellenkezés, eljátszott kapálózás, mesetilalom, aztán meg lucskos és erőszakos asszony-
kéj, csendes sóhajok, hangosabb nyöszörgés, szabálytalan sikongás, gyorsuló combszorítás,
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legvégül, világvégképpen pedig széttárt karú, visszahanyatló boszorkányos vonaglás ma-
rad. Korallzátonyok buborékos sötétbe halkuló, meszes, üregesen rideg mélységében, vi-
lágtalan áramlatok hűvös és egyenletes, rejtett, ám mindig egyirányú, halálosan simogató,
tompán búgó, és nyugalmas-elhagyott kagylóhéjak meg lepényhalak alá kapó, kavicsos
méh-sodrásában, amely Izanami lüktető, végtelen testébe ragadta az elvarázsolt és erejében
fogyatkozó isteni sóvárgót, a leghűvösebb és legforróbb tenger vakságában, amely fekete-
kék kristályként lebegett a majdani élet nyolcszázmilliárd istent számláló gömbefelülete
körül, Amateraszu-o-Kami, a Napleány aranymosolya elveszítette csillámai meleg fényét,
ám ahogyan az égetett tölgyfa különleges ínyérintése is barrique borok lángnyelvében, csá-
bításként, virágbimbóra lehelt érzékeny csókként mégis megmaradt, a vízoszlop rettenetes
nyomásának zúgásában mégis a legforróbb kéj feslett, bonyolult útját mutatta a metsző víz-
áramban, és Izanagi boldog volt, hogy követhette...

Az istennő alvilági alászállását, a rothadást, a kirúzsozott bimbójú, de lassan szétcsúszó-
lebomló keblecskék gyertyaolvadását, a valószínűtlenül könnyű csontocskák fölfehérlését a
halál szörnyű-fekete ködében, Orpheus útját és keserűségét, a rettenet és életes borzalom
természetútját elbeszélni Izanaginak nehezére esett, a teremtő elválása a boldogságtól a te-
remtmények előrajzó sokaságának és majdan istenalkotó meseképzeletének kedvéért, amely
nélkül e különös-korai szerelem-elmúlás sem játszódhatott volna le, amely nélkül az Idő
kezdete előtt meg sem pillanthatta volna a pelyhedző vulva ruganyos, párnás választékát
(az ujj és a nyelv közeledésére könnyesen besüppedt, aztán kifordult, akár egy feketére
érett, cukorsűrű szilva), az őzcombocskák összereszketését, a félredobott, hézagosan hor-
golt bikini tejszínű foltjainak mézbőrű titoknyomait, a fölrepedő ajak véres-mályvás kusza
találkozását a ruganyos-csigás, tengerhullámú hajkorona eltévedt-szétfutó tincseivel, a hó-
fehér hónalj illatos izomgödröcskéjét, a csípő és a far datolyabarna egymásbafutásának
homorulatát, ahol egyre világosodó, ritkuló ondócseppek kapaszkodtak, amiként az ég fá-
zós csillagai, miután Izanami a kéjben lehunyta világító tündérszemét, a köldök szabályta-
lan puhaságörvénylését, amely visszafelé csavarodva tűnik-süllyed el lassan, akár a füstölő
hegyéről a megszürkülő parázs, magába szívódó gyűrűs bársonyárnyék, Izanamit a Menny-
dörgés Nyolc Varázslónőjének odaadni a mítosz, világteremtő mese kedvéért, elválni tőle
és orpheusi búcsút inteni éppen akkor, amikor az ámbraszínű combok és a kissé petyhüdt
far első álomlépéseiket próbálgatták a földrengések és pépes lávafolyamok idejében, lehe-
tetlennek, elképzelhetetlennek mutatkozott, Izanagi szépséges, termékeny Napleányát vele
kívánta nemzeni, nem pedig erejének félelmes végtelenségében, és úgy mondott le rettene-
tes mindenhatóságáról, ahogyan teliholdkor elfáradó éjlepkék zárják össze koccanó üveg-
szárnyukat öntudatlan nászuk csöndes beteljesülése után.

A Magányos Isten a Biva-tó tükre fölött fatörzsből égetett könnyű csónakba ültette későb-
bi féktelen gyermekét, a kamik világából elmenekülő Szuszanoo Mikotót, a Nap Istennőjének
fivérét, Féktelen Rosszcsont Őfelségét, az Orkán urát, aki Hokkaidón, az Északi Tenger Útján
söpört végig, akár egy nyitott Yoshimura rendszer GSX-R Suzukik szárnyszerű farokidoma
alatt, és csendes csobogásban Aszinazucsi csodálatos szépségű leányához, Kusinadó Himé-
hez ringatta jobbról-balról, két összezárt, féltő tenyerével, majd a Honsú mögött lenyugvó föl-
repedt pisztácianap mellé heveredve maga elé révedt mese előtti egyedülségében.

A felhők, mint megannyi védőbástya
Körülveszik a drága Kusinadót.

Az örökké mozgó falak börtönében él bár,
Mégis örökké az én foglyom marad.
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Te leszel Izanami, örök Kedvesem, és elfeledlek a fájdalomban, amit magamnak te-
remtek, akár egy kialvó, szelíd hold, ha fekete sugarakba porlad, és körbejár odvas szíve
körül, gondolta az isten, magamhoz emellek rettenetes féltékenységem haragvó kínjaival,
szétszórom a mindenségben tündérléted gyémántos spóráit, mosolyod aprócska ráncait és
vállad gyengeségét, ölelni foglak, ahogy a messzelét simogatja a tengert, langyos áram-
latok nyaldossák domború-kerek kavicsok fagylaltfelszínét, öledbe hajtom fejem, és
érezni fogom verejtékező hasadékod édes-keserű gyöngyöcskéit, a nyákos kagylócska
lágy húsának artériakékségét, a kéjes didergés hópehelyvirágainak bőrömbe szúródó bor-
zongáscsillóit, a szerelem gyémánttelét a vágy égető, izzó hidegével, biztosan elfeledlek
Drágám, odaadlak és elvetlek, türelmes fegyelemmel végignézem, amint megmártózol a
tisztátlanság ragadós váladékában, elkárhozol előttem, aki ítélkezni fogok fölötted, meg-
égetlek kínjaim mazochista máglyáján, és téged okollak majd mindenért, akinek nem jár
bocsánat; hátad a torii szarvához szorítom, és fölszúrom a léped, lefogom kapálódzó ka-
rocskádat, és fogammal nyugtatom meg a kivérző lábfej forgását, még egyszer érezni fo-
gom a csontocskákon kifeszülő hatyúhús eleven omlatagságát, hóvirágos tarkód meleg
anyaillatát, aztán álomba szenderülsz, mert úgy tettél, ahogy kívántam; ha elérkezik a
sötétség, odalöklek és búcsú nélkül elfordulok, kibontom az Időt, és nem látsz többé, pici
kurvám, egyetlen szerelmem, napsütés és bormámor, belátható, de egyre élesebb kanyar,
valahol az Adrián, boldogság, összekuporodó gyöngeség, szorongó tengermagány, Izana-
mim-Istennőm…

Szuszanoo Mikotó, a teremtmény, eközben kiemelte evezőjét a tóból, és hogy a le-
csusszanó vízcseppek zaját elfojtsa, ladikjába emelte a csomós fa simára gyalult végét.

Kusinadó egy teknőc formájú sziklán ücsörgött, és mutatóujjával köröket rajzolt a
selymes víztükör láthatatlan fodraiba, aztán levetette, és szertartásosan összehajtotta sár-
kányok viaskodását ábrázoló, kézzel festett, arannyal díszített, piros és fekete kimonóját.
Amint ismét leguggolt, és hegyes térdecskéit szétfeszítve, föltűzött haját igazgatva a per-
zselő nap felé fordította telt, de egy nagyobb marokban éppen elférő, narancskemény
keblét, szabálytalan fogacskáival ajkát kezdte harapdálni, hegyes madárfarát az átforró-
sodott, recés kőhöz szorította, majd miközben lúdbőrző vállára eresztette állát, pirosra
festett körmöcskéivel a molyhos, végtelenfekete ölbe túrt, kettéválasztotta a bársonyosan
benőtt ibolyahasadék nyirkos hústaraját, amelyből az égő körömfesték rideg zománca
ismét előbukkant, és a vékonyka húgyvezetékből, akár valami délszaki, sokáig érlelt
szőlőmámor, habosodó, félédes borocska, erőtlen, nehezen induló sugár serkent, amely
bár szakadozó és majdnem áttetsző nyalábokká fogyatkozott, a magasra csúcsosodó part-
szegélyi szikláról alázubogva mégis hangos fröccsenésekkel, erőteljes, sárgás tajtékkal
hullott a ringatózó nap visszatükröződő, most koncentrikus hullámokká törő, meg-meg-
csillanó és szétfutó fényébe.

Az Orkán Ura oldalra billentette borulékony hajóját, hosszú karcsapásokkal a vízbe
merült, és mire Kusinadó észrevette volna az áhítatos leselkedőt, kiszőkült, sűrű szakálla
már csupa aranytajték és locsogó kéjsó, bűnös testmenekedés, ölmeleg aranyhab volt,
csiklandós sistergés, ami fölött úgy siklott el az érdes nyelvhegy, akár egy túltöltött,
szűkszájú pezsgőspohár fölött, ahonnét a száraz, láthatatlan fonálra fűzött, rohanó bubo-
rékok, akár valami fölfelé szaladó részegségeső, bajuszra rakodó könnyű harmat mene-
kültek a fogsor, a szájpadlás, a nyelőcső, végül pedig az elhomályosuló elme felé, az ad-
renalin száguldó nyomvonalán mindenüvé a keményedő, eres testben, és Mikotó sze-
mérmetlenül a Tündérlány elé lépett, aki ellenkezésében és fölháborodásában térdre
ereszkedve két hamvas tenyerébe fogta a herezacskót, ajka pedig kettényílt, félelmével és
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reszketeg bizonytalanságával az erőre fonódott, aztán meg kóstolni és nyalogatni kezdte
a rátámadó élet ruganyos határozottságát, tulajdon kárhozatát, amelynek látványát Izana-
gi alig-alig viselte el…

Akkor fölocsúdott a Szűz, és a hullámok fölött kicsavarta bokáig érő hajából a vizet,
és rózsaszínű keble hintázni kezdett, mint amikor a kanyarkijáratot közelebb hozza a re-
ménykedés, és a motoros csuklója néhány másodperccel korábban nyitja a pillangószele-
peket, beteljesedik a mítosz, a halál-álom barlangjára gördül a kő, és minden a helyére
kerül, nincs, aki változtathatna a történeten.

Izanami meghalt, elment a szigetről, a Magányos Isten pedig megteremtette a világot,
egyedül és Vele, a teremtménnyel és nélküle, valahol a tavacska környékén, közel a min-
denséghez, réges-régen, mindnyájunk előtt, úgyhogy most neki volnánk gyermekei, fo-
gatlan ínyünkkel bimbójára tapadunk, vastagon csurog a Tejút, szivárog az elmúlás fé-
nye, az Istennő ringat, mesél…

Vári Zsolt: Akt
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SZAKOLCZAY LAJOS

Világnagy szeretkezések fájdalmas gyűrűjében

Ágens: Kúrós versek

A magyar szerelmi költészet Balassitól Nagy Lászlóig vagy Bella Istvánig – még
tovább, Tóth Krisztináig – tartó vonulatát valaminő árnyalt, a kellemet a testiséggel
összekötő, szemérmes érzékiség jellemzi. Épp csak jelzése a férfi és nő (ma már így
kell mondani: a partnerek) közötti, a megtörténendőt finoman jelző beteljesülésnek. Jó-
zsef Attila Ódájának a test gyönyörűséges gyötrelmeit lezáró – a megcsendesedéssel
valahogyan mégis a vallomást fölizzító – Mellékdala, jóllehet zárójelbe van téve, az
összetartozást az ágyba vonással hitelesítő férfias udvarlás klasszikus példája. „(Visz a
vonat, megyek utánad, / talán ma még meg is talállak, / talán kihűl e lángoló arc, / talán
csendesen meg is szólalsz: // Csobog a langyos víz, fürödj meg! / Íme a kendő, törül-
közz meg! / Sül a hús, enyhítse étvágyad! / Ahol én fekszem, az az ágyad.)”

A huszadik század második felének honi lírája ezen a gesztus értékű – kérlelő! –
kinyilatkoztatáson természetesen jóval túllépett – emlékezzünk csak az Új Írásban
negyven év előtt társadalmi-politikai botrányt kavart Weöres Sándor-költeményre, az
Antik eklogára (amely valójában a Fairy Spring című versciklus VI. darabja), vagy
Bella ma már ugyancsak klasszikus, a Kosztolányi Dezső-i zenéhez mérve sem má-
sodrangú Szeretkezéseinkjére –, és bátran néven nevezi férfi és nő (bármelyik fél be-
helyettesíthető) szerelmi harcának testi állomásait.

Annak ellenére, hogy költészetünk – valahogyan ezt diktálta a hagyomány – ódz-
kodott a nemi aktus leírásától (és még inkább a durva, trágár szavaktól), volt kísérlet,
amely a prűdséget föltörendő, éppen ezen az állapoton kívánt változtatni. A nemrég
meghalt lírikus, a svájci Major Zala Lajos Csonton virág (München, 1972) című
könyve ennek a szokatlanul őszinte élmény-versnek áldozott („Ondóim szirmaiból /
neked / virágfüzér // nekik / halotti koszorú” – Nekik). S nála is érzékibben, „vadab-
bul” szólt férfi és nő szeretkezés-keresztjéről – úgy látszik a nyugati magyar iroda-
lom ebből a szempontból (is) frissítő erővel bírt – a kanadai-magyarországi-hollan-
diai költő, Kemenes Géfin László (a Fehérlófia megannyi kötete egész arzenálját kí-
nálja a módot és módozatot dicsérő testiszerelem-kozmosznak).

De az említett írók mindnyájan elbújhatnak – talán legkevésbé Kemenes Géfin –
Ágens drámaian őszinte élve boncolása mellett. (Itt elsőbben – noha mi más lehetne a
végcél – nem az esztétikai értéket értem.) Azt is mondhatnánk, hogy a költőnek, akiben
virul a nő, könnyű dolga van, hiszen saját magát fekteti a műtőasztalra, és saját kezé-
ben van – kéjes kegyetlenséggel – a minden szövetet ezerszer átvágó, önmagát élező
szike. Vallomásában nem kell senkihez igazodnia, nem szükséges senkire sem tekin-
tettel lennie. Ágens előtt nincs hagyomány, nincs tiltott terület, már ami a szexualitást
illeti; verse attól modern, hogy egyszerre idézi meg a poklot és a sohasem igazán be-
teljesülő kielégüléssel a számára örömet jelentő mennyországot. Ám a Kúrós versek –
ilyen vagyok! – hivalkodása mögött lehetetlen nem észre venni a magány sáncárkait
alig áttörni tudó fájdalom fekete (bár a szünetlen élvezettől vörösbe hajló) erezetét. Azt
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a – Pilinszky verséből ismert – száraz sírást, amely részben vagy egészben – hiába az
érzékiség eldorádója – nyomott hagy a kúrások sorozatától hevült „nászágyon”.

Ha a szexualitás mint életélvezet összes formájával (ez több, mint a póz) meg-
idézhető volna az Ágens köré rakódott – részben maga által teremtett, részben az
éhesek által rákényszerített – világ, nem lenne szükség versekre. Ugyanis ez az a –
akár a fehér lepedők piszkos foltjait is megtisztító – hevület, amely a falloszok és va-
ginák illuzórikus hold-sétáját minduntalan iderántja a földre. A gondolatban Hima-
lája nagyságú púp – boldog, ki ilyen szerszámmal dicsekedhetik – és a Vezúv forró-
ságával vetekedő kráter („ez a luk önti, okádja melegét”) olyan terrénum („kinyílt vi-
rág vagyok / rózsába tekeredő öröm – Nádnő) jellemzője lesz, amelyen a szag lázró-
zsái égnek. A lírahőst – Fekszünk az ágyon – ez vadítja, vagyis az az illatorgona
(Molter Károlytól a szó), amelyben a testnedvek, főképpen ha két nő és egy férfi űzi
egyidőben a szerelmi játékot, ezer síppal muzsikálnak.”A hónaljad illata, a hátad, a
nyakad, / a gerinc bódulata, cseppjei, az izzadtság, / ahogy összeragad az enyémmel,
/ a hátra vetett fej szépsége, a szemed, a szemed / könyörgése, hogy még.”

Jóllehet Ágens úgy véli – szintén a fönti versből az idézet –, hogy „tűéles fogal-
makkal leírható tökéletesség a szerelem”, gyakran az élményt mesélő (Nem emlékszem,
hol szedtelek össze), máskor aforisztikus, az érzelem mellett a gondolati villódzásnak is
helyet adó énképe („Te abban élsz, / amiben én nem létezem” – Tabu) sokkal bonyo-
lultabb annál, hogy egyszer is létrejöhessen ez a tökéletesség. Ez az abszolút pont miért
szinte lehetetlen? Mert egyszer szenvedő, öntudatos, a kéjért vérét is áldozó Krisztus
fekszik a legkisebb porcikáit is az élvezet szolgálatába állító szeretkezés keresztjén,
másszor ez a primadonna olyan habos kádba veti magát, amelyben a szeretőül elfoga-
dott, szőke cigánykurva éppúgy úszótárs („”A Bach jó csávó volt, / úgy leszopnám, /
mondta szőke cigány barátném / az utcán” – lásd a Nem emlékszem, hol szedtelek össze
mottóját), mint a megjelenésében lefitymált („Maga öreg, büdös a szája, nincs vodka,
vodka nélkül hogy illessem”), szex körüli kavargásában jó kis házat vivő műfordító (A
műfordító szerelme; Mire emlékszem még a műfordítóból).

Viszont ha a szerelmet csupán a dramolettekben szereplők – férfi-nő, nő-nő, egy
férfi, több nő, stb. – egymás közötti, ismert vagy ismeretlen „mókáira”, magyarán
testiségére fokozzuk le (nehezen megy ez is, mert az élvhajhászásában mindenkinek
könnyen megnyíló lírahős nem egyszer önfeláldozói gesztussal – könyörületből is –
odaadja magát azt őt kívánó, fölajzottan hozzá közeledő szenvedőnek), elvész az a
titok, az egymásban kiteljesedni akarók – jobb szó híján – bensőségessége, ami nél-
kül nincs igazi, mindkét felet átjáró, bódulatba kergető kapcsolat. Azon lehet medi-
tálni, hogy a behatolás (foglaltassék eme szóban az összes aktus) misztériuma fonto-
sabb-e, vagy a másikat megtartani akaró udvarló gesztus mögötti érzelem – „Ne rej-
tőzz el, úgyis látlak! / Rádcsukom a szempillámat.” (Buda Ferenc: Ne rejtőzz el) –,
ahhoz viszont kétség nem fér, hogy a valódi szerelem test és lélek összefonódását ta-
núsítja (idealizálja). Az eszményképp itt-ott ugyan csorbát szenvedhet, de töredezett
formájában is alighanem fölemelőbb, mint a csupán testi vágyat kielégítő bármely –
szorosabb vagy lazább – kapcsolat.

Ágens, illetve a gondolataiból kifejlő lírahős nagyon is „megtervezett” úton jár.
Noha a színpadias gesztus elvitathatatlan tőle – Velence nemcsak halálunk tengere,
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ám buja rózsákkal teli, illatozó nászágy (még akkor is, ha a nász mindig más partner-
rel megy végbe) –, a versek alapélményét a valódi vagy megkonstruált önéletrajzi
elemek (történés, szokásvilág) adják. Szinte mindegy, hogy a költő jól kitárt szexuá-
lis kódexében (amelyben az ondótól foltos gatya éppoly fontos pergamen, mint a
szülők éjszakai életében való kutakodás) valós vagy képzeletbeli – az álom nagy úr –
helyzetek, események tűnnek-e föl, hitelességüket még a legbizarrabb látomásokban
is a komoly versbeszéd szavatolja.

A gondolatritmusra épülő szabad versek rövid, frappáns sorokból állnak, s olyan
természetesen gördülnek, mintha a lélegzetvétel ritmusa szabná a meghökkentő sza-
vak-sorok egymásutánját, s mintha az öntanúsító beszéd egyetlen momentumában
sem viselne maszkot.

A némelykor tapasztalható „filozofikus” kopárság mellett, amely leginkább a Ta-
bu számozott rövid verseinek a sajátja, itt-ott a nyelvi játékban fürdőző lírikus kedé-
lye is hangot kap („Mein Herr ma Frodita leszek” – Nádnő), s nem utolsósorban az a
szimbólumvilágot sem elvető metaforikus látásmód, amely épp azáltal lesz világos
beszéd, hogy a kép rejti is, s egyúttal kiemeli is a mondandót. A kötet talán legszebb,
egyik cím nélküli verse – vele kezdődik az ámulat – evvel a fogással él. „formáld a
bíbor madarat / hajolj rám / aranyat olvasztok a számban / bíbor madár lakhelyét ké-
szítem elő / végső alakját éleszti nyelvem / édes fojtás torkom falánál / nyughass te
galád még előbb térsz ki / mint természeted kéri.”

Ebben a körforgásban minden olyan szerencsétlen – főképpen a fiatalon is bácsi
(Te úgy voltál) – megvettetik, aki, amikor szükséges, nincs teljesítőképessége birto-
kában. S azok ugyancsak nem nyernek aranypénzt, akiknek a hívó szóra „süket a
testük”. Természetesen a lomha nőstények, mert a test-liget koronája mindig virít,
előnyben vannak a hamar lekonyuló (vagy még sarjadozni is rest) férfiakkal szem-
ben. Persze az adakozó – egy kapcsolat közbeni kiruccanás gyanánt – egy énekesnek
készülő fiú előtt is („mély mágiát hordott magában”) kitárja ölét; s hogy nemcsak „a
rengő háj, a nagy test” izgatja, arra a könyvesbolt alagsorába incselkedésre csábított
„kicsi” („Nekem te vagy az első. / Az első nőm. Szerelmem” – Engedd ki) és a
„hosszú, izmos combúval” való kavarás („én húzom szét a bőrt, / ujjamat fogadd be
előbb. / A férfi útja előtt jutok be” – Szemben állok veled) a meggyőző példa.

Ebben a stilizált Édenben, ahol az olajfák árnyéka is perzsel, férfi és nő ugyannak
a hatalomnak – a piedesztálra emelt szexualitásnak – áldoz. Kíváncsiság vezeti a líri-
kust, s ellágyulásaiban is kardossá váló lírahősét, vagy a szerelem-patakot mindun-
talan megkísértő véghetlen szomjúsága? Nem tudhatni. De örömös szenvedéssel bú-
jik minden olyan bokor alá, amely szép külsejével vagy eme tokban rejtező izgalmas
bensővel árasztja magából az érzékiséget. Ennek a fölfokozott, a csillagok miriádjai-
nak fényét és magában foglaló vágynak ugyan vannak artisztikus felhangjai, ám az
indítólökés a gyermekkor őserdejében keresendő. A félelemben és a rabbilincs szét-
törésében. A lírahős (lehetséges, hogy Ágens alteregója, ám az azonosság sincs ki-
zárva) szinte észre sem vette – hiszékenysége a gyermeké –, hogy miként került a
„babysitter lány” játszadozásaiba (Akkor most papást-mamást…), s egyik pillanatról
a másikra mikor vált egy idegen csecsemő ordítása következményeként csaknem
gyilkossá (Gyűlölöm az idegen nő szagát).



PARTIUM80

Mindezeken túl durva megaláztatása – valaminő kis vétség miatt az apja megkor-
bácsolta – volt az a gyermekkori fordulópont (Mindennek rendelt ideje van), amely a
konvenciók széttörésével a szabadság mezei felé irányította gondolati-érzelmi ér-
deklődését. Akkor még csak sejtette: érzékien szeretni a világot – gyönyört adni és
gyönyört kapni – fölér a legnagyobb szabadsággal. Ezért is merészkedett annyira kö-
zel – hihetetlen álomhelyzetnek tűnik a vers történése, nem valóságnak – a szeretke-
zéstől pihenésbe szenderült apa és anya (megérintette őket) ágyához (Éjszaka lett).
„Éjszaka lett, végre. Elterveztem, ma muszáj megtennem, / hogy megtudjam, melyik
milyen” – kezdődik a „leleplező” költemény, ám olyan szigorúsággal, mintha vala-
milyen bűnvádi eljárás vettetnék papírra. És a gyermek Ágens, akkoriban alighanem
csak „Ágika”, könyörtelenül, a megsebzett lurkó igazságérzetével kimondja: nincs
bocsánat. Evvel széttöretett az őt addig fojtogató bilincs, s ekkor kezdtek épülni a
szereteten alapuló szerelem-(lég)várak.

A több költeményt is tartalmazó kislány ciklusnak – a Mindennek rendelt ideje
van című versben például a bibliai allúzió a nagyon is valóságos megkorbácsolással
sajátos szenvedéstükröt formáz – éppen ez volt a föladata: szembenézni az életben
úgyszólván levakarhatatlan teherrel, a megaláztatás megannyi formájával. A gyer-
mek-állat (lásd a féltékenységből eredő csaknem-gyilkosságot) ekkor kezdte élesíteni
a fogait, hogy felnőttként evvel marjon, viszonozva sajátos létének bántásait. (Más
kérdés – mert a szeretkezés vérre menő játékaiban a testet izzító adok-kapok dominál
– , hogy ő is sokszor megmaratott.) A szerelem forgatókönyvét saját maga írja – csak
az olyan lehetetlen szavak, mint a versidegen „marketingértekezlet” mihamarabb fe-
lejtessenek el! –, de többnyire sodródik a lényéből és a férfitársadalom-nőitársadalom
gubancából következő árral. Az ital mint a mámort elősegítő ajzószer – ekkor nem
érzi nő-voltának átkát, szépséges terhét – gyakran keríti hatalmába, s ahogy ürül a
butykos, úgy telik meg a test-butélia a kéjt igencsak magában szívó szerelemmel.

„Gyávaságból iszom a Vermuthot (sic!), / szerelemhiányból” – olvashatni a Te
úgy voltál című, a „tudományos bőr” – és a „savanyú szag” – elviselhetetlenségéről
valló versében. S a már említett költemény, A szerelem forgatókönyve szépen mutatja
a „társas” magány kibírhatatlanságát: „nem lehet / segíteni rajtunk, / egyre rosszabb /
lesz, / marad a szerelem, miben volt, / néma, mély hallgatásban, / egyedüliségben”. A
szeretkezések leírásában, jellemezvén a porondra lépő feleket, sokszor használja a
minősítő jelzőt, „mint egy állat”, de tagadhatatlan: örömét leli a vágyott-hívott iszo-
nyatban. Csak önmagától nem tud szabadulni. Az extázist szférán kívüli zenének
gondolja – ha nem is tudatosan, vágyik az ilyesfajta fölemelkedésre –, és szinte ol-
tárként tiszteli az összetartozás-misztériumát.(Más kérdés, említettük már, hogy a
szeretkezés azonos-e a szerelemmel.)

A Kúrós versek szabados szerelem-fölfogása nem mindenkinek fog tetszeni, ám
igazmondó költőjétől nem lehet elvitatni a lírává oldott, sokszor „zűrzavaros” kín-
halmazt. Avval, hogy ki akar lépni a kozmoszba, egyúttal megtalálja (megtalálni vé-
li) a test izzó kalandját sajátságos – megtartó – filozófiává emelő életmodellt. „A sze-
relem egység, eggyé olvadás, / ha rövid ideig is, az / Mindegy, hogyan és kivel, / ha
húz a másik, / odatolul érted, odaköt. // Az ízeire szedett világ / nem lehet része, /
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nincsenek engedélyek, / mit lehet és hogyan, / nincs kötés, / tomboló (égi) van” (A
hermafrodita kedves).

Ha nem maszkírozott léthelyzetről van szó – alig hiszem, hogy arról –, akkor a lí-
rahős kibeszélhetetlen fájdalmánál nincs megrendítőbb élmény. Mi az émelyítően ta-
szító és mégis szerethető ezekben a versekben? A személyiség teljes lebontása és új-
raépítése. Mindez az olasz neorealista filmekhez hasonló díszletek között, ugyanak-
kor valamiféle időtlen térben zajlik, melyben a testek könyörtelen találkozása szinte
– bocsánat, a hasonlatért – a szakrális felé mutat. Annak ellenére mondom ezt, hogy
világnagy szeretkezések fájdalmas gyűrűjében él a vándor.

Bár ennek a helyenként durva, az önfeltárást cirkuszi porondon végző vetkezés-
nek a profanitásához kétség nem fér, együtt tudunk érezni a kéjt életpótlékként hab-
zsoló szenvedővel-szeretővel. Vannak olyan élethelyzetek, amikor nem a klasszikus
művek – Fellini Nyolc és félje, a tengerparton táncoló Saraginával, és de Sade márki
szexuális kicsapongásai – hatnak ránk, hanem mi leszünk, átlépvén az álom-valóság
határát, eme különlegességek szereplői (Hagytalak magadban legyél, illetve Minden-
nek rendelt ideje van).

A képzőművészeti alkotások – Derkovits Gyula gyárkémény-falloszú emberétől
(grafika) Deim Pál (hogy fájdalmasabbnak tessék a behatolás) háromszög-„tekerő-
vel” hasító bábuiig (rajz, festmény) – általában valamiféle groteszk elemet is hordoz-
nak .S ez torzító nevetségesség meglágyítja, az értelmezhetőség körét is növelvén, a
műben föllelhető – belőle kiolvasható – drámát. Szinte mindvégig ezzel a fogással él
Döbrentei Kornél fergete-
ges humorú megannyi
balladája: Ballada a női
természetről avagy mikor
igen a nem; Nyelvelő bal-
lada; A lágy bevezetésről,
stb. (Vitézeknek való Dé-
vaj balladák).

Ágens Kúrós versek cí-
mű kötetében nincs meg
ez a „lazítás”. Helyette ko-
moly beszédű öröm, szó-
kimondó bátorság és mér-
hetetlen fájdalom van. Et-
től lírakülönlegesség. (Bar-
rus Könyvkiadó, 2007)

Karnevál
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ÓNODI ZSOLT: ZENEI ROVAT

Csikóstokány whiskyvel – Csak ínyenceknek!

Szégyellem magam. Mindig büszke voltam rá, hogy kilógok minden sorból. Büszkén
fordítottam hátat a zenének csúfolt langymeleg tömegcikkeknek, folyton olyan muzsikát
hallgattam, kerestem, amit kevesek ismernek, ami ma már kuriózum, mert gép helyett em-
berek játsszák hangszereken. Találtam szép számmal, de az előadóik köszönő viszonyban
sem voltak Európával, pláne Magyarországgal. Fenenagy büszkeségem megbosszulta ma-
gát. Találtam valami újat. Magyarországon. Nem új. Csak nekem, a büszke zenetudornak.

Virtuóz módon zsonglőrözik a furulya a
skálák között. A furulya végén egy igazi ze-
nész. A nyakán dagadnak az erek. Fején tol-
las betyárkalap, mellkasán Jimi Hendrix arc-
képe. Fura párosítás, szentigaz. A fura figura
mögött félelmetesen magabiztos precizitással
egy fura zenekar. Láthatunk dobost, basszus-
gitárost, brácsást, és egy kobzost. A szemem-
nél csak a fülem jelzi hevesebben, hogy itt
valami szokatlan történik. Zene történik, Ke-
rekes Band módra.

Megszokhattuk már, hogy időnként fel-
bukkan egy-egy duó matyóhímzett sportci-
pőben, és még egy bőrt megpróbál lenyúzni a
százszor elgajdolt mulatós zenékről.

Hangszert maximum a jelmezük részeként láthatunk, mégis dübörög a paraszttechno.
Indul a haknikörút, dől a lé.

Amit a Kerekes Band prezentál, merőben más. Pimasz c. albumuk minden hangja
meggyőz arról, hogy szakavatott népzenészek masszírozzák a dobhártyámat. A fura ze-
nekar fura zenét játszik. Népzene. Funk. Jazz. Pop. Swing is?  Mindez döbbenetesen hi-
teles előadásmódban fuzionál. Fehér Zsombor furulyájából játszi könnyedséggel csalja
elő felváltva a hagyományos népi motívumokat és a jazz-funk skálákat. Mindeközben
testvére, Fehér Viktor a dobok mögött csempész finom eleganciával némi swinget, roc-
kot, sőt csipetnyi D’n’B jelleget a zene alá. Ehhez kitűnő összhangban asszisztál basz-
szusgitáron Kónya Csaba. Brácsán Csarnó Ákos, Námor Csaba kobozon teszi tömörré a
zenei élményt. Külön említést érdemel a koboz, hiszen ez a hangszer is újító jelleggel
szerepel: gyakran elektromos gitárhoz használatos effekteken keresztül hallható a hangja.

A zenészek szinte össze sem néznek. Néha egy-egy pajkos összekacsintás: „na, még
egy kört”, hiszen az átgondolt zenei szerkezet mellé virtuóz improvizatív játék társul. Vi-
dám, vérpezsdítő muzsikájukra koncentrálnak, mit sem törődve a ma már szinte kötele-
zőnek számító agresszív magyarságtudattal. Történelmünk sérelmei helyett a vidám,
fodrosszoknyás-bőganyás életérzést sugározzák.

Az autentikus gyimesi és moldvai népzenét sikeresen ötvözték modern hangszeres
műfajokkal. A népzenei motívumok tiszták maradtak, a műfajok kellemes elegyítése so-
rán egyikük sem szenvedett csorbát. Sokan ostromolták őket: „Mégis mi ez a zene?”
Könnyed vállrándítással elintézik a választ a fiúk… ethno-funk…



PARTIUM 83

Igazuk van. Nem a műfaj neve a lényeg. Megteremtették maguknak, és csak ők mű-
velik. Minderre természetesen megvan a jogosítványuk, hiszen már 1995 óta töltenek
meg táncházakat hagyományos népzenével. A műfaji vérfrissítésre a megalakulás után
néhány évvel, fokozatosan került sor. 2006-os Pimasz c. albumuk elismerő kritikákat ka-
pott a szakmától:

„Kétféle ember legyeskedik a régizene körül. Az
egyik úgy szereti, hogy mindenáron múzeumba zárná,
a másik meg úgy szereti, hogy mindenáron hazavinné.
A Kerekes hazavitte.”

(Szarka Tamás, Ghymes)

„A Kerekes remekül bánik az elsajátított hagyomá-
nyos zenei nyelvezettel, s ezt szemrebbenés nélkül tudja
egyeztetni a könnyűzene modern irányzataival is.”

(Sebő Ferenc, népzenekutató)

„A vágy, hogy a Kárpát-medence hagyományait, dallamait a popzene groove-jába
ágyazzuk, pontosan azóta él bennünk, amióta elért hozzánk az első rocklemez. A Kerekes
Band most előállt talán az eddigi legjobb megoldással.” (Pierrot, producer)

A hazai szakma elismerése mellett számos sikeres koncertet adtak a fiúk külföldön is:
– Europees Muziekfestival, Belgium (2002, 2003)
–Suklegos Modern Folk Festival, Litvánia (2004)
–Pori Folk Festival, Finnország (2005)
– Rootin’ Aboot fesztivál – Skócia (2007)
– Pulse (Festival of Central and Eastern European Music) – London (2007)
– Írország: hét állomásos turné (2005, 2006, 2008)

Amikre büszkék lehetnek:
• Az együttes Pimasz című albumát a legtekintélyesebb világzenei szakmagazin, a brit
Songlines, a 2006 szeptember/októberi számában beválogatta a világ 10 legjobb, újonnan
megjelent lemezei közé. A lap történetében eddig csak a Muzsikásnak és a Kerekes
Band-nek adatott meg ez a megtiszteltetés a magyar előadók közül. Rá egy évre a lap
„Év Albuma” szavazásán a Gotan Project, Ali Farka Toure és Toumani Diabaté lemezei
mellett a Pimaszt választották az olvasók az év albumává.
• 2007-ben a Kerekes Band Pimasz című lemezét a Magyar Hanglemezkiadók Szövet-
sége (MAHASZ) hivatalosan is aranylemezzé nyilvánította, majd 2008-ban jelölték a
legrangosabb magyar zenei elismerésre, a Fonogram-díjra, az „Év hazai világzenei albu-
ma” kategóriában
• Az Európai Unió által 2008-ban meghirdetett Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai
Évének alkalmából az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Kerekes Band-et választotta
Magyarország kulturális nagykövetévé.

Sikereikhez gratulálunk, és kíváncsian várjuk a folytatást. Talán a következő albumu-
kon már tremolókaros nyenyere is megszólal? Mindenesetre megmutatták a világnak
Magyarországot. Amúgy, Magyarmiskásan.
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LENGYEL JÁNOS

Egy elmaradt előszó egy megjelent könyvhöz
A rejtőzködő költő

Bakos Kiss Károlyt még akkor ismertem meg, amikor még nem volt az. Mármint
Bakos. Pontosabban, először a műveihez volt szerencsém. A múlt század kilencvenes
éveinek derekán egy közös ismerősünk egyszer papírlapokat nyújtott át nekem. A pa-
pírlapokon versek voltak, szabályosan sorjázó nyomtatott betűkkel. Jó versek, már
amennyire én meg tudtam ítélni. Először azt hittem, hogy számomra ismeretlen József
Attila versekkel van dolgom. Különösen kiütközött ez a „Hat húszas” című költe-
ménynél. De újra elolvasva őket már tudtam, hogy tévedtem. Habár a versek magukon
viselték József Attila komor életérzését, világfájdalmát, ez a fájdalom mégis más volt,
sajátosan kárpátaljai. Igen, olyan érzések kavarogtak a szavak labirintusában, amiket
maradéktalanul csak az érthet meg, érezhet át, aki a Kárpátok fenséges vonulatának tö-
vében látta meg a napvilágot. A napfényt, amely élettel tölti meg a tájat, de olykor el-
vakítja a vakmerőt, hogy tágra nyílt szemekkel sem vegye észre az igazi értékeket.

De, hogy mégsem tévelyegjek el a költészet vadregényes tájain, minden fehér pa-
píros felső sarkában ott állt egy név – Kiss Károly. Na, és egy helységnév –
Beregújfalu. Egy eldugott magyar lakta falu Kárpátalján, nem messze Nagyberegtől.
Itt született Kiss Károly. Itt határozta el, hogy ha a fene fenét eszik is, ő bizony kitör
a paraszti élet sivárságából. S erre a legmegfelelőbb utat, a tanulást választotta. Kiol-
vasott könyveken át vezetett az útja a magyarok székes fővárosába, Budapestre. Fur-
csa mód, a sors úgy rendezte, hogy éppen itt találkozzunk. Ekkor tudtam meg, hogy
írásaim révén már ő is ismert engem, de legalábbis hallott felőlem.

Megemlítve nálam lévő szerzeményeit, elmondta, hogy már évek óta ír verseket,
az asztalfióknak. Már ha lett volna neki olyan. Hosszas győzködés után se volt haj-
landó elküldeni őket egyetlen irodalmi lapnak sem. Elmondása szerint, még nem
érezte elég érettnek sem önmagát, sem költészetét. Én viszont igen. Beláttam, hogy
itt nekem kell közbelépnem. Amolyan fogadatlan prókátorként néhány versét eljut-
tattam az Együtt szerkesztőségéhez. Ekkor még nem sejtettem mit veszek a fejemre.
Megérzésem mégsem volt téves, a szerkesztőség munkatársai azonnal faggatni
kezdtek a költő kiléte felől. Magamban ekkor neveztem el Károlyt rejtőzködő költő-
nek, mert a többszöri felszólításra sem volt hajlandó újabb versekkel előállni. Sőt
személyesen sem jelent meg. A helyzet már oda fajult, hogy egy beregszászi találko-
zásunk alkalmával, a jeles költő, Vári Fábián László az üdvözlés formalitását átugor-
va azonnal rákérdezett: „Na, hol van már az a Kiss Károly?”

Nos, hát itt van Kiss Károly, azaz Bakos Kiss Károly. Itt van teljes valójában. A
kedves olvasó éppen első kötetét tartja a kezében, amely sokévnyi alkotó munka ter-
mésének legjavát tartalmazza. A borok nyelvére lefordítva, van itt könnyű asztali,
testes vörös, félszáraz fehér, búfelejtő kadarka, egyévelős házi, szilaj bikavér, patinás
aszú. Mit mondhatnék még egyebet, fogyasszák élvezettel!
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VARGA JÁNOS

Legyen, lesz
(Bakos Kiss Károly: Legyen vers. Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 2007.)

Legyen vers. Mondja a borító. Mondja, írja Bakos Kiss Károly, nyitányként a Legyen
vers c. kötetben. Minek. Kérdezhetnénk – illetve ez így nem kérdés, jól láthatóan kije-
lentés – triviálisan, szemtelenül. Meg amúgy is ez magas labda, ha jól meggondoljuk.
Mire az a vers, ha már kell, hogy legyen? Bakos Kiss – Kárpátaljáról és/vagy Pestről: te-
hát valahonnan a magyarok földjéről – meg is válaszolja a sor folytatásában. Hogy le-
gyen minden („… legyen minden”).

És aztán részletezi, az olvasók pedig megkapják a részletes indoklást. Nagy szó, hogy a
szerző bír annyi öntudattal, szakmai és esztétikai magabízással, hogy a felületes szemlélő-
nek elsietettnek is tűnhető felszólítást komolyan veszi. (Nagy kihívás – vethetnék közbe az
akadékoskodók –, ő kezdte az egészet!) Igenis: nem kezd bele semmi többszörösen reflexív
körülményeskedésbe, poétikai bújócskába. Kinn is vagyok, benn is vagyok. És persze: nem
ér a nevem. Nem: Bakos Kiss máshonnan jött elő, más köpönyegek takarásából.

Mindenki előjön valahonnan.
Van vers, van minden. Olyan még nem volt, hogy nincsen vers. Amikor úgy tűnt,

hogy nincs, akkor is ott volt valahol a háttérben. Mindig van vers, mert van író, olvasó,
kritikus. Zümmög a nyomda.

„Bakos Kiss Károlyt a Jóisten küldte…” (ki az, akit nem – vetjük közbe mi, ciniku-
sok) – írja bevezetőjében Vári Fábián László. De természetesen folytatja, s így már min-
den más: „… – Ő tudja, mi végre – a kárpátaljai magyar irodalomba”. Ez az. Erről vi-
szont ők tudnak többet (egyáltalán valamit), Vári Fábián, Bakos Kiss. Az anyaországi
legföljebb elcsendesedhet. A líra válságáról meg talán annyit, hiszen a hátsó borítón ezt
is említi a szerző, hogy a líra (szerintünk) soha nincs válságban. A válság lehet benne a
lírában: mint tárgy. Legfeljebb.

Szomorkodásra, búnak eresztésre nincs hát ok: ezért is vannak előttünk a versek, há-
rom ciklusba elosztva.

Az első ciklus szövegei a költészetre reflektáló, az elődöket megszólító, az irodalmi ha-
gyomány szövegeit (nyelvi) játékba hozó versek elsősorban – meg minden más, ami nem
fér bele a Latin versek, illetve a Keleti versek kategóriájába. Ezek a költemények sokszor
magát a formát, a verstípust nevezik meg már címükben is (Víziszonettt, Bárkaszonett,
Ragrímes, Népdal, Dráma, Búcsúzás-töredék). A megidézett költők között ott van Weöres,
Pilinszky, Baudelaire – akár mint példaképek (ehhez persze ismernünk kell Bakos Kiss
Károly megnyilatkozásait egyéb fórumokon költészeteszményéről, a rá leginkább hatással
bíró nagy elődökről); akár mint az egyes líraformákat alakító, teremtő irodalmi héroszok.

A kötött versforma néha – éppen kötöttsége okán – a lírai végeredmény rovására
megy, „zavart” okoz. A sorról sorra megalkotott felépítmény fel- (vagy meg-) -borul. Hi-
szen a rendszer ide egy hosszú szótagot, amoda egy rövidet, más helyre egy rímet köve-
tel. Pedig az a bizonyos nyelvi szegmens – lehet – éppen nincsen meg aktuálisan sehol az
univerzumban, bárhogy erőlködnénk (akár sokan is, köztük a Költő), hogy megtaláljuk.
Egyszerűen nincs, talán még a lehetősége sem. Viszont a szövegegész követelőzős fajta,
be kell rakni mindenképpen egy téglát, hogy álljon végül a vers. Ekkor kényszermegol-
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dások születnek, vagy marad a töredék az enyészetnek. Erről (ti. töredék) viszont leg-
többször nincs tudomásunk; legfeljebb a legnagyobbak legelszántabb filológusai mun-
kálkodásának eredményeképpen.

Ez a kényelmetlenség szüli az olyan sorokat, mint például: „... Nem tudok mást de /
Vágyam ím / Hiszem / Igaz az álom...” (Így). Vagy a Víziszonettben: „...Habmoraj a vad-
vizen / Tengeremhez elviszen.”

De hogy ne a rosszízű kötözködés látszatát keltsük, ebben a ciklusban találhatók tö-
kéletes, a maguk redukált nyelvi eszközeivel, rövidségükkel telitalálatnak ítélhető szöve-
gek is. Ilyen példának okáért a Töredékes bemutatkozás:

Apám paraszt, dérborostás.
Neki fagyot hoz a postás...
Anyám örök. Haja ében
Volt, de meglopták színében...

Itt a Kárpát keretében...

Maradékuk én vagyok.

Itt minden megvan. A párhuzamos szerkesztés, és az ellentétre hegyezés, a különböző
érzékterületek bravúros összejátszása (dérborostás – Haja ében). A szövegben azonos
pozíciókat kapó „paraszt” és „örök” szófaji különbözősége a nyelvi felszín alatt valósá-
gos szemantikai megtöbbszörözést, a jelentés elágazásainak és interferenciáinak folya-
matát indítja be. Az apának hoznak valamit (de a fagy negatív stílusárnyalattal bír), az
anyától viszont lopnak – mindkét szülő ebben a versvilágban megkárosíttatott. (És fi-
gyeljünk a sortörésre! „Haja ében/ Volt...” – a kijelentés első részét azonnal visszavonja a
folytatás, a lehető legrövidebb [líra]időn belül, az áthajlás közepén. Valahogy így kell.) A
folytatás a személyes sorsot nemzeti (kisebbségi) távlatba helyezi, a mikrotörténet átvált
az ún. nagy történelembe. De ezt sem szájbarágósan, didaktikusan teszi, hanem csak az
értelmezés egyfajta lehetőségét villantja föl. A verszárlat, a csattanó pedig újra enigma-
tikus tömörségű; a semleges hangnem az utolsó sorban újra a nyelvi jelentések többszö-
rös lehetőségét, egymásra játszását és elkülönböződését generálja.

Megint nagy vers a Villany című is. Pilinszky Négysorosára játszik rá a szöveg, több-
szörösen nyomatékosítva a megidézettség tényét: mottóként (vagy micsodaként?) a Pi-
linszky-vers egy sora; a címben kiemelve, hangsúlyozva annak egy szava, fogalma – és
még az In memoriam Pilinszky zárójelezés is „megvan”. Az allúzió az idézett mű egy bi-
zonyos szegmensét emeli ki, és írja tovább, illetve szét a klasszikust. Míg Pilinszkynél
égve marad az a bizonyos folyosói villany, itt felkatttan és ki is alszik, személytelenül,
automatikusan – ez már nem az E/2 tettének függvénye. Ráadásul a fény felszikrázása,
megléte az időben bizonytalanul, de mindenképpen nagyon kicsi intervallumban valószí-
nűsíthető, hiszen a keretes szerkezet jelzése alapján a felkattanás és a kialvás is „este tíz
felé” történik. Ami Pilinszkynél a szemantikai nyitottság, az Bakos Kissnél a jelentés-
változatok lehetőségének a még nagyobb arányú kiterjesztése.

A visszavonás mint poétikai eljárás azonosítható – illetve az olvasat lehetővé teszi a
befogadásnak ezt a variánsát is – A költő hogyha részeg c. versben is. Hiszen a szöveg-
beli költő, aki a „szépség híve”, és „Mert éli az egészet” – éppen (most?, máskor is?,
mindig?) részeg. Vagyis elképzelhető, hogy az egész megélése, a szépségben való hit
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csak az adott és jelzett lelki és fizikai állapot következménye, vagy ezen állapothoz köt-
hető szorosabban. Az intencionalitás itt is laza, felmondása a befogadó részéről viszony-
lag kevés energiát igényel.

A következő ciklus, a Latin versek címe nem valami antikizáló szcenériát takar: nem
a szigorú klasszikus metrumok, strófák, Horatius és Catullus formáival találkozunk ezek-
ben a versekben. Hanem a mediterrán hangulattal, életérzéssel, a latin világ érzéki és
metafizikai univerzumával, esztétikai léthelyzetével, az ember létbevetettségének egy
speciális formájával.

Erotika, szerelem kívül és belül (úgymint testen), bor és elmúlás, a test dicsérete, sőt:
a másik testének dicsérgetése, ha az a másik – nő. A metafizikai létezést ezekben a köl-
teményekben felváltja (kiegészíti?) a fizikai korpusz egzisztálása. Mindez persze egy eu-
rópai hagyománynak is tekinthető kartéziánus rendszerben: „Szeretni kell a testet is./ Míg
lélek lakja, ékszer az.” Tehát a lélek preferált, a porhüvely, a biológiailag determinált
hústömeg csak a lélek által válhat minőségivé. Bakos Kiss latin költészete ebben az érte-
lemben valamiképpen konzervatívnak mondható – a lélek és a test kapcsolatát, elkülö-
nülését illetően –, nem érintett olyan teóriáktól, mint pl. az „embodiment” (Kampis
György), a megtestesült elme ideája. (Vagyis: a gondolkodás, az ész és a lélek folyamatai
nem függetleníthetők a biológiai „hardver”-től.)

Erős, emlékezetes képvilágot teremtenek ezek a versek. Elég, ha csak az Erotika zár-
latát idézzük:

(...)
Lobos-szagos szél szalad
A habos mellű nők felett,
Lenn a parton férfiak
Erős derékkal fürdenek.

Az anakreóni hagyomány is megidéződik, a megfelelő díszletekkel, tematikával; a
gondolatban álmodás meghökkentő szövegi megjelenít(tet)ésével, elmúlás-érzettel,
csöndes rezignációval, s valami ismerős, tradicionális remény-transzportálással.

Hűs lugasban
Egymagamban
Gondolatban
Álmodom:
Hajam hamar
Hó szitálja...

Vörösboros pohár bája vár az abroszon.
(Bor mellett)

Szerzőnk latin verseiben az érzékiség, a test szépségének fölmutatása, poétikai eszkö-
zökkel való láttatása ismétlődőn alkalmaz egy olyan metaforikus eljárást, melyben a női
testnek az erotikusan legizgalmasabb részeit vízinövényekkel felelteti meg: „hajlatok sá-
sa” (Éjszaka), „Nyúl a sásoknak utána” (Szép is, jó is), „Sejtelmes aljnövényzeted” (Egy).
Ez az eredetiség a hasonló tematikájú költészeti hagyomány metafora-készletét újítja
meg, bővíti laza, de gyakorlott kezekkel, immanens textuális technikával.
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A harmadik blokk a Keleti versek. Máig tartó, élő hatása van annak a keleti (japán, kí-
nai) lírát megidéző, azt újraértelmező, a lehetőségeit a végtelenségig kiaknázó, variáló szö-
vegeszménynek, melynek magyar nyelvű alapjait Kosztolányi fektette le, mikor maga le-
fordított, átköltött és -értelmezett egy jelentős mennyiségűnek mondható japán és kínai
költeményt, a legjelentősebbnek tartott távol-keleti klasszikusokat. Hogy mennyiben sike-
rült átültetni ezt az egzotikus poétikai rendszert az európai – köztük a magyar – nyelvbe, az
természetesen kérdéses. (Erről maga Kosztolányi is ír: A japán versről.) S itt nem csak az
átfordíthatóság unalomig ismert problematikájára kell gondolnunk, hanem az alapvetően
eltérő kulturális beállítottságokra, a fundamentumaiban is lényegesen különböző világ-
szemléletre, a szubjektum és az azt körülvevő világegész viszonyának markáns eltéréseire
is. Van egy olyan érzése az embernek (olvasónak), hogy az ún. keleti hatásokat felmutató
európai költészet legfeljebb csak a formai apparátust (tusrajzok, meditatív csönd, dehuma-
nizált szövegvilág, kácsa felröppen és leszáll, stb.) tudja kölcsönözni, újrahasznosítani a ja-
pán és kínai poézisből, de annak belső lényegéig nem jut – mert nem is juthat el. Hiszen a
nyelv nem tud kimászni a gondolati kötöttségeiből, világlátási konstellációiból, nyelv és
elme – ha nem is végletesen összeragasztott – függvényrendszeréből.

Szóval a magyar ún. „haiku-költészet” leginkább a Kosztolányi-módra értett távol-
keleti hagyományt írja újra. Ami – természetesen – nem baj. Sőt: nem is hiba.

A haiku-forma adta keretek viszont – a közelmúlt és a jelen tapasztalataiból ítélve – né-
ha (sokszor?) zavarbaejtő blődségekbe, a nagyotmondás igényével fellépő semmitmondás-
ba torkollnak. (Neveket nem említünk.) A haiku nemegyszer az irodalmi blöff inspirálója.
(Sajnos, vagy nem.) Érdemes elolvasni Fodor György tanulmányát a haikuról, annak törté-
netéről, elterjedéséről, s annak következményeiről (Haiku-világ, világ-haiku. Szkholion.
2007/1. 24–30.) Ilyen prekoncepciózus eszmei alapvetés után kérdésünk az, hogy Bakos
Kiss Károly keleti versei mennyire tudják kikerülni a fentebbiekből következő csapdákat.

Kikerülik, a legjobban sikerült kötetdarabokban. Például a Kelet-Nyugat című versben:

Kelet vagyok Nyugaton,
Nyugat vagyok Keleten.
Magyar vagyok, tehetem.

Ebben az önironikus „tehetem” a kényszerűséget, a meghatározottságot fordítja ki
hetyke gesztussal. Megjegyezendő itt, hogy nagyon nehéz dolog a hazafias költészet mű-
velése korunkban; úgy, hogy a költői hang érvényes, hiteles legyen, ne önmaga paródiá-
jaként olvassa a becses olvasó. Csak a legnagyobbaknak sikerül, olykor. A vers eme sze-
rencsés művek sorát gazdagítja.

Az Áramütés Pilinszky Hölderlin-versét idézi meg, hatásos képeivel. A Törékeny asz-
szony éneke, a Hegyi út télen emelhető még ki ebből a ciklusból, mint emlékezetes, jól
sikerült költemények, az elképzelhető ideált leginkább megközelítő, megvalósító versek.

Bakos Kiss egy interjúban azt mondja Lengyel Jánosnak, a kárpátaljai magyar iroda-
lomról szólva, hogy „Sokan mondják, hogy halott”. Aztán kifejti az ezzel kapcsolatos
különvéleményét, optimizmusát. Nos, ehhez a magunk részéről azt tehetjük hozzá, hogy
a kritikusok halnak, meg a kánonok is; a vers meg: legyen.

Lesz is. A kötet reményeinknek megalapozója, egyfajta biztosíték. Aztán meg majd
lesz valahogy.

Valami.
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NYITRAI LEVENTE

A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései
(a Szentkatolnai Bálint Gábor emlékkonferencia kiadványa. Obrusánszy Borbála
szerkesztésében. Táltos kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2007.)

A nemzetközi konferenciát a MVSZ Szent László Akadémia és a Kőrösi Csoma Sándor
Magyar Egyetem szervezésében 2006 december 8-án tartották Budapesten, a Magyarok
Házában. A konferencia kiadványához Erdélyi István, háromszéki származású régész,
történész akadémiai doktor, a Magyar Őstörténeti Munkaközösség elnöke írt előszót. A
szülőföld üzenetét Jakab Jolán a Szentkatolnai Bálint Gábor Általános Iskola történelem-
tanára tolmácsolja.

ELŐADÁSOK:

Obrusánszky Borbála
Szentkatolnai Bálint Gábor újraértékelése – bevezetés –

Négy oldalon bevezeti az olvasót a konferencia tárgyába, Bálint Gábor lángelméjű
nyelvtehetség, rendszerező hajlam, magasan képzett szaktudós, a tudományos igazság el-
kötelezettje, és megalkuvást nem ismerő szolgája, nem utolsó sorban pedig törzsökéhez és
hazájához szent szerelemmel ragaszkodó ember világraszóló teljesítménye és hányattatásai.

Berényi Zsuzsanna, Ph.D eszperantista
Az eszperantista Bálint Gábor (1844–1913.)

Életrajzi adatokkal szolgál, majd tudósít arról, hogy Bálint G. aki már az érettségiig 12,
életében összesen 30 nyelvet beszélt és kutatott, arra a megállapításra jutott, hogy akár egy
lángeszű nyelvész se tud természetes nyelvet tökéletesen elsajátítani. Szükségét látta egy
egyszerű műnyelvnek, amelyben nincsenek nyelvtani kivételek, amelynek szabályai min-
denre kiterjednek, és amely kielégíti az esztétikai igényeket is. Három ilyen közül válasz-
totta ki a 18 éves nyelvzseni, Ludoviko Lazaro Zamenhof műnyelvét, az eszperantót. En-
nek alkotója a négy nemzetiségű lengyelországi Bielystokban jutott ugyanerre a következ-
tetésre. Nyelvét mind-össze tíz év elteltével már Bálint Gábor is beszélte, és teljes odaadás-
sal népszerűsítette Magyarországon, mely rövidesen az eszperantista mozgalom fellegvára
lett. De kiterjedt az egész világra, hatalmas irodalma van, és a világnyelvek között a helye.

Czeglédi Katalin, dr. „univ.” nyelvész, altajista
Bálint Gábor és a magyar nyelv

Mottónak Reményik versét idézi a magyar nyelvről (kifelejtve belőle azt a sort, hogy:
„mintha imádkozna” az olv. megj.) Ezzel ki is meríti a tárgyát. A címben felvett tárgy
helyett a finn-ugor elmélet tarthatatlan voltát taglalja meggyőző érvekkel és tudományos
adatszerűséggel.

A következő 60 (!) oldalon nagyjából a kazáni tatár „BASCSY” = basa, főnök szó
vetületeit veszi szemügyre a tatár, mongol, török és finnugor nyelvek tükrében. Tanulsá-
gos olvasmány, amiből nemcsak a tárgyat ismerjük meg a legapróbb részletig, hanem ar-
ról is meggyőződik a képzetlen, vagy akár a képzett olvasó is, hogy a nyelvészet legalább
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annyira önsanyargatás, mint az élsport. Ellentéte a ponyvairodalomnak, mert amíg ez
időpocsékoló szórakozás amaz gazdag jutalommal szolgál.

Johanna Domokos, Ph.D összehasonlító nyelvész, Ukla
A XIX. Század végi miser tatár szövegfeldolgozás korabeli kazáni tatár szöveghez
viszonyítva

Két tatár népmesét hoz párhuzamba különböző lejegyzésekből. Egyik lejegyzés Bálint
Gábortól származik.

Friedrich Klára tanár, rovásírás kutató
Szentkatolnai Bálint Gábor rovásírásos tevékenysége

Bálint Gábor már a szülői háznál megismerkedett a székely-magyar rovásírással, amit
a magyar kultúra alapkövének tekintett. Anyai nagyapja nem is használta a latin betűket.
Feljegyzéseit fára rótta.

Mongóliai kiküldetése idején Bálint tekintélyes mennyiségű anyagot gyűjtött Közép-
Ázsiában, a Jenyiszej felső folyásánál hun rovásírásos emlékekből. Ezeket hazaérkezése-
kor átadta az Akadémiának, ahol Hunsdorfer a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményt min-
den más anyagával együtt egyszerűen elégette. Nem izgatta magát az óriási botrány mi-
att, amit kavart galád cselekedetével. Ettől fogva csúfolták őt „Égető Pál”-nak. Németül
jegyezte fel, hogy a magyarságnak, mint barbár nomád népnek saját írása nem lehetett. A
magyar nyelvről is úgy vélekedett, hogy csak az magyar belőle, ami a többi finnugor
nyelvben is megtalálható, a többi mind kultúrnyelvekből vett „kölcsönzés”.

Bálint Gábor azonban nem olyan fából volt faragva, aki könnyen megadja magát.
Székely konoksággal visszautazott gyűjtései színhelyére, és helyreállította a gyűjteményt.
Feldolgozására azonban máig nem kerülhetett sor.

Bálint Gábor tanulmányozta a nagyszentmiklósi kincsek rovásfeliratait, amelyeket
magyarul értelmezett. Máig cáfolhatatlan az olvasata, bár volt több török nyelvű próbál-
kozás is. Bálint szerint két fajta, úm.: gravírozott és karcolt jel található az edényeken.
Előbbiek Gyula, az ötvös mester, utóbbiak a tulajdonos besenye fejedelmi család tagjai-
nak a nevét tartalmazzák.

Kelemen Miklós lelkész-történész, Unitárius Egyház
Bálint Gábor életének néhány kérdése

Két és fél oldalnyi terjedelemben értekezik arról, hogy Bálint Gábor, aki Szentkatol-
nán, a Kézdivásárhely melletti katolikus faluban nőtt fel, lángeszével és kifinomult érzé-
keivel minden külső segítség nélkül ráébredt a katolikus vallásgyakorlat megreformálá-
sának réges-régi szükségére. Felnőtt korában az unitárius vallást választotta.

Angela Marcantonio, Ph.d, Róma
A finnugor elmélet és a magyar nyelv eredete

Az előadó valószínűleg a konferencián ismeri meg Bálint Gábort és tudományos ál-
láspontját, aminek ellenére azonos nézetet vall: a finnugor elmélet tarthatatlanságát és tu-
dománytalan voltát, érvénytelenné nyilvánítva és rávilágítva annak okaira. Ezeket a kö-
vetkezőkben látja:

1. az uráli csomópont rekonstruálásának hiánya,
2. egy kiterjedt, fonológiai/lexikai összehasonlító korpusz hiánya,
3. egy kiterjedt morfológiai összehasonlító korpusz hiánya.
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Nyelv- és népcsaládok feltételezése helyett, bizonytalan valóságtartalmú következtetések
helyett a kutatás tárgyát képező nyelvek alapos megismerése, egyediségeik és hasonlóságaik
tárgyilagos felleltározása. Ennek rendjén arra az egyetlen valós következtetésre juthatunk,
hogy mindenik nyelv sokban hasonlít mindenikhez, és mindeniknek meg vannak a maga
sajátosságai, amikből nem föltétlenül lehet következtetni közelebbi vagy távolabbi rokon-
ságra. Az egyezések arra sem föltétlenül engednek következtetni, hogy melyik nyelv köl-
csönzött a másiktól. A szerzőnek két magyar nyelvészeti tárgyú könyve van forgalomban.

Marácz László, Ph.D, Amsterdam
Szentkatolnai Bálint Gábor igazsága

Bálint Gábor tudományos pályafutásának tragédiáját, egyben pedig Magyarország tu-
dományos megszállását tárja fel az 1848-as szabadságharc után. A megszálló osztrák
hatalom a magyar tudományos életet is megszállta. A MTA-ra kinevezte Paul Hunsdor-
fert fő könyv-tárosnak, aki magyarországi német volt. Magyarul beszélt, de hiteltelen tu-
dományos munkásságával politikai célt szolgált: a magyar tudományos munka akadályo-
zását és tévútra vezetését.

Ehhez Josef Budenz személyében segítséget is hozott magának Németországból,
ahonnan az osztrák hatalom importálta a finnugor nyelvcsalád elméletét még a XVIII.
században. Budenz minden tudományosságot nélkülöző nyelvész munkásságát a dolgo-
zószobájában folytatta, az általa tanulmányozott nyelveket élőben nem ismerte meg. Ma-
gyarul soha nem tanult meg azon a szinten, amit az állása megkövetelt tőle.

Bálint Gábort kiküldték az Orosz Birodalomba a mongol nyelv tanulmányozására,
amit Fogarasi János akadémikus támogatott, és az Akadémia is kiegészített. De mihelyt
Bálint megállapította, hogy finnugor nyelvcsalád nem létezik, azonnal támadás alá vet-
ték, és mindent elkövettek pályafutása megtöréséért. Ebben el is érték, hogy Bálint nem
lehetett akadémikus, és világraszóló eredményeivel nem érte el a méltó elismerést. Halála
után feledésre is ítélték, ami alól a mai hivatalos tudományosság sem menti fel.

Arany János, akadémiai főtitkársága idején még verseiben is védelmére kelt Bálint-
nak, elitélve az osztrák abszolutizmus képviselőit, akiktől a magyar tudományos életet a
kiegyezés se tudta megszabadítani.

A szerző idézi Arany János verseit.
Példákkal szemlélteti az elnyomók tudománytalan munkálkodását és tudományellenes

ügyködését. A példák között a korábban is felmerülő mongol, török, finn „bascsy, basa,
pää”, sőt az angol „boss” hívja fel magára újból a figyelmet.

Obrusánszy Borbála Ph.D történész-orientalista
Bálint Gábor tevékenysége és hun kutatási eredménye

Mint háromszéki születésű és azonos diszciplinát művelő tudós, részletes tájékoztatást
nyújt Bálint Gábor életéről és pályafutásáról, mely ragyogó eredményeivel írta be nevét a
tudomány, a magyarság és az unitáriusok történetébe.

Leírja a Bálint-Budenz vitát és annak máig tartó utóhatásait.
Leírja Bálint Gábor külföldi és erdélyi tevékenységét. Ebből kiemeljük az oroszor-

szági, a mandzsúriai és kaukázusi kutatóútjait, mezopotámiai török bizalmi állását, athéni
egyetemi tanárkodását. Ezt követően kolozsvári egyetemi tanszékvezetői állását, ahova
székely összefogással hívták haza. És amely idő alatt részben fel tudta dolgozni hatalmas
gyűjtőmunkáját.
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Leírja, hogy Bálint zseniális és tudományosan dokumentált megállapítása szerint a ma
élő mongol, tatár, török, turáni (a magyar) és finn népek az egykori hun birodalom népei-
nek leszármazottai. Ez nem közvetlenül és nem szükségszerűen, de dokumentálható
egyéb tudományágakkal társítva az összehasonlító nyelvészet eszközeivel is.

Bálint Gábor nem dolgozott a mai tudomány eszközeivel és módszereivel, de ered-
ményei messze meghaladják a korát, sőt ma is használhatók. Egyes eredményeit a tudo-
mány máig nem szárnyalta túl, sőt azóta feledésbe merült értékeket tudott az utókor szá-
mára megmenteni.

Bálint Gábor a világ egyik legnagyobb nyelvtehetsége volt.
Idézem a szerző konklúzióját a hazai tudományos viták tárgyában:
„A magyar tudományos közéletben máig nincs biztosítva a kutatás szabadsága,

ugyanis, aki a finnugor álláspont helyett más komoly, megalapozott kutatási eredményre
jut, azt ellenségnek bélyegzik, holott a tudományban többféle nézetnek kellene egyszerre
jelen lenni.”

Szecsenbátor, Ph.D nyelvész, Höhhot, Kína
A dzsungáriai csaharok történetének, kultúrájának és nyelvjárásának rövid össze-
foglalása

A csahar mongolokat a XVII. És a XVIII. sz. folyamán a Mandzsu Birodalom (Qin-
dinasztia)

az északnyugati határok őrzésére alkalmazta. Eredeti keleti lakóhelyükről telepítette
őket szolgálati helyükre, ahol ma az utódaik élnek. Őseiket erre lázadásuk leverése után
ítélte a mandzsu Qin-dinasztia. A szerző tárgyalja nyelvjárásuk sajátosságait.

Alfréd Tóth Prof. Dr., linguistic, Arizona
Is there a finno-ugric or uralic language family? – Van-e a finnugor, vagy uráli
nyelvcsalád?

Az angol nyelvű előadás a tagadó választ egy hosszú összehasonlító szófelsorolás kí-
séretében adja meg. 100 magyar szó és a hozzáillesztett határozott névelő észt, vogul,
lapp, osztják, nganaszán, zürjén, szelkup, votják, cseremisz, mordvin és finn megfelelőjét
adja meg. Utána a megfelelések 14 féle százalékszámítását közli. Ezekből kiderül, hogy
megfelelések nagy arányszámban vannak a feltételezett finnugor nyelvekben úm.: 10 és
33% között.

Olvasói megjegyzés: 1. a mongol, tatár és török megfelelések megadása nélkül a kér-
dés megválaszolását hiányosnak érezzük. 2. A kiragadott 100 szó viszonylatában még a
felsorolt nyelvek között is hiányosnak érezzük az összehasonlítást.

Ezután 100 magyar szó sumér és akkád megfelelőjét adja meg. Jóllehet a sumér írás-
jelek hangértékét csak rekonstruálni tudjuk, a felsorolt szavak nagy arányú egyezése
mutatható ki.

Veres Péter
Ősmagyarok a Kaukázus előterében, különös tekintettel Bálint Gábor kaukazoló-
giai munkásságának tükrében (helyes magyarsággal: munkásságára – az olv. megj.)

A következő 37 oldalon keresztül az utolsó előadó összegzi a korábban elhangzotta-
kat az átlag olvasó számára is olvasmányos fogalmazásban. A tárgyban való kitűnő tájé-
kozottságról és olvasottságról tesz bizonyságot.
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A jelenkori hazai akadémiai tudományosságról azt állapítja meg, hogy elmarad a
nyelvkutatás területén elért nemzetközi eredményektől, és azokat nem is követi figye-
lemmel. Az előadás éles polémia a következetes és oknyomozó tárgyilagosság érdekében
az áltudomány ellen.

Olvasói kiemelés: Bakay Kornél muzeológust is bírálja azért, mert olyant állított,
hogy a paprika sumér termény.

A szerző mindenkit a maga kaptafája mellé igyekszik utasítani, megállapítva, hogy
nálunk kevés felkészültség van interdiszciplináris vállalkozáshoz, kutatóinknak a maguk
szakmáját kell minél több felkészültséggel és tisztességgel művelniük, kerülve a műked-
velést.

Megismerjük Bálint Gábor méltó követőjét, Mészáros Gyula nyelvész professzort,
akit Kemal Atatürk hívott Ankarába Kisázsia, közelebbről Anatólia holt nyelveinek ta-
nulmányozására.

Az előadó a Kaukázus északnyugati előterében végzett terepmunkájáról ad átfogó leírást.
Ennek rendjén megtudjuk, hogy az orosz hódításnak hosszasan ellenálló oszéteket

miként űzték el hazájukból a hódító orosz hadak. Megismerjük a kabardokat, (cserkeszek
és adigék) akik nyelvtanát Bálint Gábor készítette el a máig legteljesebb kabard-magyar-
latin szótárral együtt, aminek fénymásolatából a kabardok csak most értesülnek nagy
kutatójukról, leírhatatlanul sok hálával és szeretettel. A Szocsi környékéről elüldözött
adigék nyelve már ki is halt.

A szerző bebizonyítja régészetileg és nyelvészetileg, hogy hosszú vándorútján a ma-
gyarságnak át kellett vonulnia az említett térségen és érintkeznie kellett a kabardokkal.

A kiadvány egy angol nyelvű összefoglalással és egy Zárónyilatkozattal végződik.
Ezt 15 neves tudós és a szöveget szerkesztő jogász írta alá.

Az aláírók követelik, hogy az MTA tartsa tiszteletben a Magyar Alkotmány és a tör-
vényhozás előírásait a tudományos kutatás szabadságára és pártatlanságára nézve.

Vári Zsolt:
Utolsó ítélet
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FELHŐS SZABOLCS

Kolozsvári humanista költők

A reneszánsz évét ünnepeljük. Alig van párja az emberiség életében az olyan lelki és
szellemi gazdagságnak, mint a reneszánsz.

A 15. század végén és a 16. században hatalmas megrázkódtatás éri az európai szel-
lemi és vallásos életet. Forrongások, bomlási folyamatok és rekonstrukciós kísérletek,
újabb és újabb teológiai és filozófiai tézisek és vizsgálódások jellemzik ezt a korszakot,
amit összefoglaló néven reneszánsznak nevezünk.

Ebben az időben szökken szárba a magyar reneszánsz
műveltség, melynek hazai megteremtője Hunyadi Mátyás.
A reneszánsz kétségtelenül egyike azoknak a korszakok-
nak, amikor az emberi szellem és lélek páratlan gazdag-
sággal árasztotta fényét. Két világ bölcsőjét ringatta.

– az egyik az ókori görög-latin szellemiség és művé-
szet felújításából született meg

– a másik az a lelki kultúra, amelyik a Biblia felfede-
zéséből táplálkozott.

A világosságra szomjazó lélek megérezte, hogy az
evangéliumnak az emberi lélekre gyakorolt hatása
mily csodálatos szépségeket tár fel.

A kor nagy eszményképe, a humanista ember –
észrevéve azt, hogy körülötte mindenhol és mindenkor

fejlődés megy végbe –, tudatára ébredt annak is, hogy ő is része ennek a jelenségnek. Az
itáliai reneszánsz egyedülálló remekműveket teremtett mind a művészetekben, mind az
irodalomban.

Idehaza irodalmi vonatkozásban Mátyás király udvarában a világhírű Bibliotheca
Corviniana reprezentálja leghívebben a reneszánsz szellemiséget és művészetet. A legdí-
szesebb darabok többségét nem hazai mesterek készítették (ma 13 ország 41 városának
44 könyvtárában őrzik őket).

Vallási vonatkozásban ennek a korszaknak a szülötte az unitarizmus, melynek ösz-
tönzésére megszületik a reformáció, amely két részre osztja vallásilag a nyugat-európai
világot.

Az unitárius hit Jézus tanításán alapszik, megfogalmazása azonban a 16. században
történt, és a reneszánsz volt a szellemi háttere, mely valójában a mindennapi élet egészé-
re kiható össztársadalmi, történelmi folyamat. Ennek átalakító hatása az anyagi életre
éppúgy kihat, mint a szellemi szférára, a kulturális fejlődésre, az irodalomra, a művésze-
tekre, a filozófiára, sőt a vallásos életre is. A reneszánsz ember vállalja a kísérletezéssel
járó változásokat, sőt a változások által okozott gondolkodásbeli forrongást. Vállalja az
erkölcsi ideák és normák átértékelését, a művészet individuálissá és természetessé tételét,
a tudományok realizálását. Vállalja a vallásos hit emberivé gazdagítását és felértékelését,
ugyanakkor az egyháznak mint intézményrendszernek leértékelését. A reneszánsz em-
berideál saját sorsát teremti meg és akarja irányítani, mer vállalkozni.

Ráébred az egyéni alkotás mámorító érzésére és ezzel együtt az ember értékes voltára.
Megteremti az értékhordozó ember dinamikus szemléletű, mindent a forrásokig vissza-
követő immanens és dogmamentes vallásosságának lehetőségeit. A reneszánsz vallásos
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ember feltétel nélkül imádja Istent, ugyanakkor önálló vallásos egyéniségnek értékeli az
embert, ezért kétségbe vonja a változtathatatlan és csalhatatlan dogmákat.

A hit gyökereit az emberi lélekben keresi, az egyház szerepe minimálisra csökken
számára.

Az ember erről a gondolkodási, értelmi, érzelmi csúcshelyzetről visszafelé tekintve
úgy szemlélődhet, mint egy humanista, unitárius gondolkodó.

Az unitárius hívő önálló gondolkodásának jegyei: hangsúlyozza az egyéni és szemé-
lyes istenélmény és istenhit fontosságát. Elutasítja a szentháromság dogmáját és Jézust a
legtökéletesebb embernek tekinti, akinek életpéldáját és tanításait követni kell. Elismeri
az ember értékes voltát és az életet feltétel nélkül tiszteli, igényli a szabad akaraton
nyugvó lelkiismereti és vallásszabadságot, és a mások felfogása iránti türelmet hirdeti.

A cselekvő értékkereszténységet többre tartja, mint a merev keretek közé szorított
dogmakereszténységet.

Az egyik legnevesebb erdélyi humanista és reformátor Dávid Ferenc püspök, az uni-
tárius egyház megalapítója. Számára az evangélium az egyetlen út, amely Istenhez vezet.
Világosságban élő ember volt. Legfőbb támasza az evangéliumi hite.

Ez a gondolkodásmód már nemcsak Dávid Ferencnél, de közvetlen munkatársainál is
felbukkan, ez a lelkiség köti a magyar unitárius egyházat a keresztény világ más unitárius
és szabadelvű egyházaihoz.

Rátérve a kolozsvári humanista költők bemutatására, egy kis ízelítőt kívánok adni
Deidrich György, Adrianus Wolphardus, Dávid Ferenc, Heltai Gáspár, Christian Sche-
saeus, Sommer János és Szenczi Molnár Albert verseiből, Tóth István fordításában.

A magyar költő-mester sokkal jobban be van zárva országa, nemzete világába, mint
más népek esetében.

Egyrészt a történelem szülöttei: derékig a maguk korában állnak, annak erőtere nélkül
nem is érthetők.

Másrészt azonban mintaképek, korukból kiemelkedő tanítók, próféták. Azáltal élnek, hogy
követésre, vagy ellentmondásra késztetnek. (Dávid Ferenc, Sommer János, Heltai Gáspár).

Csak akkor figyelünk fel rájuk, ha ismerjük őket, életműveiket, vagy ennek ránk ma-
radt darabjait. Amint a humanista költőinknél is láthatjuk, alkotásaik függetlenednek tő-
lük. A mesterek szinte eltűnnek alkotásaik mögött. Hosszú időn át csak egy-egy kis kör
becsülte meg, mert olvasta őket.

Beszédes alkotásokká akkor születtek újra, ha visszatértek az olvasók közé. Mert vé-
gül is emberek számára készült emberi alkotások, különösen a humanista költemények.

Vegyük mi is használatba ezt a kis ízelítőt, hogy szolgálatunkra lehessenek, szülesse-
nek újjá általunk!

DEIDRICH GYÖRGY
Kolozsvár dicsérete

Létezik egy nagy város a jázig tájon, amerre
Mossa a kék Szamos az ősi falak köveit…

Erdély még sose látott várost, mely ilyen ékes,
Itthoni földön ilyen még sohasem született.

Nézzed bár ragyogó kövű nagy palotáit, akár a
Termékeny talaját a változatos piacát.

Hogy odaértünk, és kapuját átléptük, egy újabb
Nap rózsás fogaton tűnt fel az ég közepén,
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S végigment ragyogón a nap ifjú sarja az égen,
És pár napra a láb itt elidőzni megállt.

És a legújabb társak nem szokván utazáshoz,
Értük időztem ilyen hosszú időkig e helyt,

Itten társamul érkeztél, Szilvási barátom,
Aki hazádnak még csöppnyi reménye lehetsz…

1589.

ADRIANUS WOLPHARDUS
Apollóhoz

amikor Janus Pannonius Marcellus-panegiriszét kiadta
Apollini

1.
Mondd nekem, ó Phoebus, Kasztália drága vezére,

Hol van a lantod, amely bűvöli társaidat;
Melynek a hangjától rohanó folyamok vize állt meg?

S megtorpantak a hegy elvetemült vadai;
Mondd, s ne takard el okát, hogy mért ülsz tétlenül egyre,

Nagy szomorún a sötét földbe lövelve a fényt.
Én, Helikon-hegyi forrás papja, igyekszem a lanttal

Mind felüdíteni a bús pieridák csapatát,
Ámde eröm elfárad, a hangom is teljesen elhagy,

S mert a kilenc múzsát nyugtalanitja a csend:
Így leakasztom a janusi lantot; az északi népek

Az ő verse nyomán leltek örök dicsfényt;
Pithó tette, a mézszavú múzsa, örökre becsessé,

S rá mint ifjúra már múzsák otthona várt;
Épp csak kezdte a húrt érintni, a gondot elűzni

És a hazájának hozni dicséreteket?
S máris a vészteli Sors, ó jaj a halálba ragadta!

Mily szép énekeket vitt el a kurta idő!
Mert Linus is meghátrált, Orpheus is vele szemben,

Kit, ha dalolt odalent, Orcus is egyre csodált;
Nem kicsi gond volt egykor az égi lakóknak e hangot

Hallani és a sok új, nem hallott dalokat:
Megriadó faunok hagyták el a rejtekük; erdők

Nem tetszettek a fák nimfacsapatjainak,
És a saját útjáról Aethon messze maradva,

Gyakran késve haladt mennyei boltozatán.
Tedd hozzá még hószínű testek tiszta erényét;

Nála ki látott még tisztább Hüppolitoszt?
Bölcs Numaként szolgálta a vallást; a Scipiók, sem

Büszke Arisztidész nem volt ilyen igaz;
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Észbeli kincseket eszmét, jó erkölcsök erényét
Földdel egyenlővé tette a párka keze.

Itt van az elhagyatott lant, mind szomorúak a múzsák,
Gyászol a Pireneus, s csendes Kalliopé.

2.
Plutó kissé felnézett a lenti világból:

Vaj mi a tennivaló, mi van a szemem előtt?!
Orpheus jött netalán fel a mélyből tőlem a földre,

Hogy felszínre vigye ismét Euridikét?
Ismerem: épp mint Orpheus, ugyanolyan ez a költő:

Janus, Pannonia legfőbb dísze, lehet;
Janus, ki legelőször hozta az északi tájra

A múzsák seregét és Mopsus dalait;
Menyire boldog a nimfahad, és ujjonganak a múzsák,

S mennyi a kellem, amit költőnk ajka dalol!
Mérget vennék rá, hogy ez Orpheus, hogy ha a mélyben

Nem látnám ugyanőt árnyak közt idelent.
Elhoznám az olimpuszi istenek oldala mellől,

Ámde a testvérem szigonya messzire tart.
1522.

DÁVID FERENC
Az olvasóhoz

(Az Atyaisten, a Fiú, Szentlélek hamis és igaz ismeretéről
című könyv ajánlása)
Ad Lectorem
Semmilyen álca sem őrzi meg azt, ami csalfa alakban

Él, mert fényre viszik a tudományos idők.
Hogyha a tűz fellángol, elégeti könnyen a szalmát,

Az Úr útjainak ellent senki sem áll.
Aki tud, az nem tágít, felfedi az ige titkát,

Ám aki gyorsan ítél, az vesztébe rohan.
1568.
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Dávid Ferenc, az unitárius püspök ezt írta fogságában
Franciscus Davidis Superintendens unitariorum in sua captivitate

Húsz évig becsülettel szolgálván a hazámat,
Jellemem ismeretes a fejedelem előtt.

Gyűlölt bűnömül azt róják fel, hogyha kutatnád:
Hogy három helyett vallom az egy Igazat.

Istenfélelmem így lett „bűnné”, mert sose mertem
Többre felosztani azt, aki örökre csak egy –

Három részre tagolni fel azt, kit senki sem oszthat,
Azt, aki mindig egész: tiltja a hit nekem ezt;

Mennyei szózata szentül megtiltotta a végest
Összekeverni az ég isteni dolgaival.

A született fiút én nem mértem a Nemszületetthez,
Aki magának elég; senki nem érheti fel őt.

S mert nem vallom a tévelyedést, ez volt a parancsuk:
Tartsam titkon, amit józan eszem szava mond –

És mit még a Sabellius ostoba szája kimondott,
Azt a hazug dogmát én sohasem követem –,

Mert szégyelltem a Szűz méhébe bezárni az Istent,
Kit befogadni az ég végtelen űrje se bír –

S nem hiszem azt, hogy az Isten az éhségtől vagy szomjtól
Mint fiú sírva kiált, és hogy az arca tejes,

Nem hiszem én, hogy fájdalmában reszket az Isten,
És hogy olyan szörnyen ölte meg őt a halál –

Szégyen lenne, ha hivő nyelvemet ily mocsok érné,
S hogyha beszennyezné lelkem a hitbeli bűn –

Csak igazat szóltam, a hazug misztériumoknak
Ellene voltam: e „bűn” hozta reám bajomat.

Éppen ezért lett börtöni éj a jutalmam, ezen majd
Ámul a kései kor, hogyha igaz hite lesz.

Jaj, mikor ér már véget a vakság és a hazugság,
Észbeli tévelyedés és az üres babona?

S újra mikor jut az emberiség el az egyszerű hithez,
Hogy nem három urat, újra csak egyet imád?

1597.

Epigrammák
Epigramma

I.
Adja az Úr, hogy térjen vissza az állhatatosság,

S újra uralja a föld azt, ami égi parancs.
Mostan igaz hitnek ama tévelyedéseket értjük,

Mik rabul ejtik, amit józan eszünk szava mond.



PARTIUM 99

II.
(Dávid Ferenc, Jézus Krisztusnak ez az ártatlan
vértanúja, ezt szokta mondani a dévai börtönben:)
Mennyköve, kardja, keresztje a pápáknak s a halál sem

Tartja az útján fenn azt, ami egyszer igaz.
Azt írtam, mi a szívben volt, s bizakodva kimondtam,

Hogy a hazug vallás holtom után leomol.
1579.

HELTAI GÁSPÁR
A tisztes olvasóhoz

(az 1568-as gyulafehérvári hitvita előszava)
Ad lectorem candidum

Heltai Gáspár
unitárius író, nyomdász

A bölcs szózatok összeszedése segíti a legfőbb
Jót, mert az igazat nem látod egyedül.

Ámde a nyelvtüzelő ellenséges vita újból
Ködbe borítja a már tisztázott tanokat.

Így hát bölcsebb volt mellőzni a szörnyű vitázást
S távol tartni a kéz túl heves mozdulatát,

Mintsem a békédet harapós könyvekre fecséreld.
Míg a harag keserűn büszke babért követel.

Ámde mivel a magasba törő jóság az igazság
Védelmére tüzel mint Krisztus csapatát,

Úgy véljük, hogy ezért elmondjuk a hitbeli harcot,
Melyet a latiumi iskola tábora szít,

Hogy kicsinyelt egyházunknak szép díszeit és az
Éjszaka rút cseleit mind kiderítse a fény.

Egyik fél hamisat mond, másnak az érve igazság,
Meg ne zavarjon a szó, s vedd üdvözletemet.

1570.

CHRISTIAN SCHESAEUS
Dávid Ferenchez

Venerando viro
D. Francisco Davidis

Látva hazánk bús állapotát és annyi sebét is,
Kinek a száját nem rántja el a zokogás?

Mert ránk zúdul a bősz török áradat, lándzsahadával,
Mit féken sose tart vallásos kegyelet.

Mert mérges kútfőkből kelve hazug papok, álnok
Hitbeli kényszerrel gyötrik a jó szíveket,
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Ámde kiáll a mennyei szent dogmák igazáért
Szántai, fennhangon szerte kiáltva hitét.

Amit az egyik, bebizonyít, cáfolja a másik;
Isteni jóslatokat vár epekedve a föld.

Biztos el is jön a végső romlás sok jele, hogy már
Tiszta szívek mélyét mind beragyogja az Úr.

Boldog az, aki hazánk sebeit gyógyítani tudja,
És ki e gondjában szüntelen állhatatos.

S mert te a bősz török útját nem tudod érccel elállni,
Azt teszed ésszel, amit enged a szép hivatás.

Igazi érvekkel hallgattatod el az eretnek
Száját, hogy lelket ments, ha a test elesik.

Rendre letörted a szarvát bakszagú, kerge kosoknak,
Isteni juhaidért vívod az ütközetet.

Érdemedért köszönettel idézgeti neved az Egyház,
S hálás mindenelőtt bajsújtotta hazánk.

És az ajándékkal közeledve be is bizonyítom,
Hogy nem a méltatlan férfi nevét szeretem.

Nézd inkább e verssorok írójának az arcát;
Ne az ajándékát nézd: aki adja neked!

Maga az Isten is elménk nézi, nem azt, amit adhat,
Így a parányi dolog kedves a színe előtt.

Tartson az ég meg, mint e hanyatló föld örök ékét,
És a dühödt Sátán fegyvereit sose féld.

Harcra Mihály arkangyal előáll küzdeni fénylő
Karddal; a nyájért ő áll őrt szüntelenül.

Bízd csak sok-sok dolgodat erre a hű vezetőre;
Védelmébe fogad. Most pedig áldjon az ég!

1558.

A kolozsvári unitárius kollégium,
László Gyula rajza Dávid Ferencről
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SOMMER JÁNOS
A tiszta szerelem kertecskéje – a mirtusz
Hortulus ingenui amoris: Myrtus

Hajdani emberek úgy megörültek a szép lakomákon,
Hogyha a díszek közt mirtusz is ott lebegett.

Víg örömöknek volt szentelve. Mikor sose folyt még
Harcban a vér, mirtusz volt a királyi ruhán.

Őre az asszonyi hű becsületnek; a víg lakomákon
Otthonosabb Vénusz, mintsem a fegyvereink.

1568.

A tiszta szerelem kertecskéje – a birsalma
Hortulus ingenui amoris: Cydonia

Szólon, bölcs törvényei közt így írta meg egykor,
Hogy araölbe ilyen birsalmát tegyenek.

Mert ez az alma a Vénusz bájait újraidézi,
És a szájnak egész kellemes illatot ád.

A birsalma-evéstől édes lesz a lehellet,
Vénusz csak az ilyen lányokat kedveli meg.

Ezt hoztam neked ízes ajándékul, kinek ékes
Szépségéhez a báj adja a szívbeli díszt.

1568.

A tiszta szerelem kertecskéje – az olajfa
Hortulus ingenui amoris: Olea

Sok szeretettel halmozod el költőd jegyesem, fogd
Ezt az ajándékot, mit a nevem neked ád.

Vedd az ezüst olajágat, amelyet Athéne növesztett,
Hogyha a békeség dús örömét szereted.

János Zsigmond sírfelirata
Epitaphium Joannis Secundi Electi Regis Hungariae

János Zsigmond hamvai vannak e sírba bezárva:
Az élő lelkiismeret.

Kormányzása alatt Pannónia földje virágzott,
S boldoggá tett más földet is.

A vezetése alatt felemelte e földön az erkölcs
Büszkén szemérmetes fejét.

A vezetése alatt felidézte a jámbor erényt, és
Az éjbe tiszta fényt hozott.
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Fáradozott, hogy Krisztust helyesen újrabecsüljék,
S becsüljék újra az Urat.

Tégy violát, hints szirmot a sír tetejére, te, vándor,
S kérd, hogy az Úr nyugtassa meg.

Nehogy az ősök szellemeit megsértse, gonosz nyelv,
A tűzbe szórj elég tömjént.

Ritka erénye, királyi hatalma akármiket is tett
Az ország tündölésihez;

Hogyha legyőzött népre kiterjedt harcos uralma,
S haddal növelte a határt;

Vagy ha kiváló bíróként a dicséretek érték,
S méltányosan bíráskodott,

Egyetlen hírnévvel tűnt ki derék fejedelmünk,
Értvén a legfőbb dolgokat:

Igyekezett az igaz hitet újraidézni, s a pápa
Bálványait ledönteni.

Mégis János, a második is, zsákmánya a Sorsnak:
Vajon ki lesz a harmadik?!

1571.

János Zsigmond
unitárius erdélyi fejedelem
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A reformáció felfelé ívelő szakaszának lezárulása után éli legfényesebb korát a ma-
gyar reneszánsz. Világirodalmi szinten Balassi Bálint költészetében, csupán nemzeti vo-
natkozásban a költő művével egyenlő értékű, a fejlődést meghatározóan befolyásoló tel-
jes Biblia-fordításban, a Károli Gáspáréban, s a széphistóriákban.

Ide sorolható Szenczi Molnár Albert nagy zsoltárfordítónk, a magyar késő humaniz-
mus irodalmának egyik legjelentősebb képviselője.

SZENCI MOLNÁR ALBERT
A négyzet

(Férfierényed ilyen négyzet alakú legyen)
Cubus
(Talis quadra boni sit tibi forma viri)

F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú l e g y e n
é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú l e g y e
r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú l e g y
f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú l e g
i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú l e
e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú l
r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k ú
é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a k
n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l a
y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a l
e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t a
d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e t
i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z e
l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y z
y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g y
e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é g
n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n é
n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n n
é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e n
g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y e
y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l y
z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i l
e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d i
t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e d
a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y e
l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n y
a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é n
k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r é
ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e r
l ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i e
e l ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f i
g e l ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r f
y g e l ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é r
e y g e l ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F é
n e y g e l ú k a l a t e z y g é n n e y l i d e y n é r e i f r é F



PARTIUM104

Szenci Molnár Albert

Valahányszor egy kimagasló évfordulót ünnepelünk, önkéntelenül is a jelképesebb ta-
nulságaira kell gondolnunk. Arra, hogy a legünnepibb évfordulóknak is akkor van igazán
értelme, ha szellemi-lelki értékeink teljesebb birtokbavételét és érvényesülését segíti elő.

Hozzájárul önismeretünk, lelki-szellemi arcunk kiformálásának folyamatához. Fontos
az érték, az örökkévaló továbbélése.

Ha az évforduló elmúltával sem feledkezünk meg arról az örökségről, amit a huma-
nista szellemiség számunkra hátrahagyott.
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SZÉKELYHIDI ÁGOSTON

Istenes úton – európai úton

Laudatio Tőkés László  tiszteletére
az Erdélyi Szövetség Nagydíjának átadása alkalmából

Tőkés László 1989-ben európai értékek alapján fordult szembe a kommunista biro-
dalom önkényuralmával. Most, 2008-ban európai parlamenti képviselőként vesz részt
Európa közös törvényalkotásában. Akkor, 1989-ben magányosan és élete kockáztatásával
cselekedett. Most, 2008-ban a széleskörű bizalmat és a magas méltóságot európai polgá-
rok százezreitől kapta.

A hősiesség megérdemelt igazságtételéről beszélhetünk? Ha így van, ez is Európa ha-
gyományos értékei közé tartozik, az erkölcsi értékekhez. Itt azonban rendhagyó esettel
találkozunk. Európa ebben az esetben nemcsak igazságtételt gyakorol, hanem a köszönet
kötelességének is eleget tesz. Az európai parlamenti képviselői méltóság azért fejez ki
köszönetet, amiért Tőkés László utat nyitott Európa újraegyesüléséhez. Mert hiszen
1989. december 16-ától a romániai-partiumi Menyőn és Temesváron ez történt. Az em-
beri és állampolgári szabadságát követelő, ezért házi őrizetbe kényszerített Tőkés László
világgá kiáltotta, hogy „a hallgatás falát át kell törni!”. Ezzel a magányos hőstettel indí-
totta el a romániai forradalmat, majd nyitott utat Európa újraegyesüléséhez.

Ismerjük és nagyra becsüljük persze a közvetlen előzményeket. A kelet-közép-
európai övezetben, Lengyelországban és Csehszlovákiában 1989 tavaszától rendszervál-
tozás kezdődött. Budapesten októberben országgyűlési törvényekkel megteremtették az
alkotmányos átmenetet a többpárti demokráciát hoz. Németország kettészakított részei
között novemberben ledöntötték a berlini falat és kimondták az egyesülést. Ezen az úton
a romániai forradalom mégis újat jelentett. A hadsereg fegyveres átállása és a diktátor ki-
végzése a kommunista birodalom központját, a Szovjetuniót magát ébresztette rá, hogy
az erőszak kora véget ért. A birodalmi vezér, Mihail Gorbacsov nemrég bevallotta: „Egy
idő után várnom kellett, és vártam is a jelzést a kommunizmus lebontására”. A romániai
forradalom moszkvai fogadtatásában ezt a mindent megrázó felismerést láthatjuk. Tőkés
László a maga módján így mozdította végleges irányba Európa újraegyesülését. Más kér-
dés, hogy Európa nyugati és keleti felében azóta mi zajlott, és mi zajlik.

Mi most térjünk vissza Európa értékeihez. A görög, római; zsidó forrásokból és a ke-
resztény intézményes egységesítésből táplálkozó értékrend Európát évszázadok alatt ké-
pessé tette a hagyomány és a megújulás folytonosságára – és ez a folytonosság minden
eddigi válságon felülkerekedett. Különösen súlyos válságba taszították Európát a nemze-
tiszocialista és a kommunista birodalmak. Ezeknek az évtizedeknek a kezdetén, 1937-ben
Klaus Mann történész, az Európa-gondolat jeles alakja, Thomas Mann fia és eszmetársa
összehívta az európai egyetemek első tanácskozását Mit jelent Európa? címmel. A meg-
nyitó előadásban figyelmeztetést fogalmazott meg: „Ahhoz, hogy Európa elkerülje, a bu-
kását, két összefüggő alapelvet kell követnie. Őriznie kell az európai egység tudatát, el
kell mélyítenie azt a tudatot, hogy Európa oszthatatlan egész –, ugyanakkor életben kell
tartania az európai hagyományok és irányzatok sokszínűségét. Európa olyan értékes, ám
sokféle és sokrétű harmónia, ahol a disszonanciák úgy találnak egymásra, hogy nem
szüntetik meg egymást, és nem adják fel önmagukat”.
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Nos, az „értékeknek ezt a sokféle és sokrétű harmóniáját” a nemzetiszocialista és a
kommunista birodalmak lerombolták. Végzetüket lelték ebben, és aztán maguk is széjjel-
hullottak. Európa mindenfajta birodalmon, a gyarmatbirodalmakon is azáltal kerekedett
felül, hogy újjáteremtette az egyenjogú országok és nemzetek térségét. Ez hozta meg az
újraegyesülést is. Az Európai Unió államfői és kormányfői 2001. december 16-án ünne-
pélyesen kijelentették: „Európa az újraegyesülés küszöbén áll. Véglegesen lezárja ezzel
történetének egyik legsötétebb korszakát, a megosztottságot... Az Európai Uniónak jutó
szerep most már a mindenfajta erőszak, terror, fanatizmus ellen elszántan küzdő hatalom
szerepe”. A történelmi fontosságú nyilatkozatot 15 alapító állam nevében tették. Most,
2008-ban 27 állam alkotja az Európai Uniót – köztük Magyarország és Románia. Szá-
munkra is bebizonyosodott tehát, hogy Európa véres és romboló válságok után is képes
újjáteremteni az egység és a sokféleség „harmóniáját” – vagy legalább ennek esélyét.

Itt tartunk, és erről szólhatunk most, 2008. január 13-án, Nagyváradon, Tőkés László
európai parlamenti képviselő köszöntő fogadásán, ahol Tőkés László jelképesen átlép te-
vékenysége eddigi szakaszából az újabb szakaszba. Ünnepség is ez, a család, a barátok, a
munkatársak, az eszmetársak részvételével és az Erdélyi Szövetség Jubileumi Nagydíjá-
nak átadásával. Itt tartunk, vagyis az út újabb fordulópontján.

Közben Tőkés Lászlót, az 1989-es házi őrizetes menyői lelkészt a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület püspökévé, a romániai politikai élet egyik vezető személyisé-
gévé, világszervezetek elnökévé és tiszteletbeli elnökévé, nagyhírű egyetemek díszdokto-
rává választották. A nyugati világ a szabadságjogok hőseként övezte tisztelettel és elis-
meréssel a legmagasabb helyeken. Tőkés László azonban egyetlen pillanatig sem elége-
dett meg a babérokat arató hős szerepével. Célját és tevékenységét küldetésnek és szol-
gálatnak tartotta és tartja – együtt istenhívő, magyar, erdélyi, romániai, európai küldetés-
nek és szolgálatnak. Megint küzdelmes utat választott. Ha 1989-ben a „hallgatás falát”
kellett áttörnie, azóta gyakran a szűk és önző érdekek falának áttörésével kellett folytat-
nia útját. Istenes úton, európai úton ugyanakkor.

Európai parlamenti képviselői köszöntésén, Budapesten, a Gólyavárban 2007. de-
cember 1-jén válaszbeszédében mindezt így foglalta össze: „Ha Európának nem sikerül
szilárd alapokra építkeznie, akkor nem jelent majd megoldást országaink számára. Iste-
nes úton kell keresnünk Európa jövőjét”. Ez bizony nem az elégedett, nem is a kudarcba
belenyugvó ember hangja. Ez a hang a tisztán látó, célját és küldetését tudó és vállaló,
feladatát teljesíteni akaró ember hangja.

Figyeljünk aztán arra, ahogy Tőkés László „Európa szilárd alapjaira” hivatkozik.
Megnevezi ezeket az alapértékeket, ebben a sorrendben: „Az emberi méltóság tisztelete,
a jogállamiság, a keresztény szolidaritás, a család és a nemzeti hagyományok megbecsü-
lése, a szerves társadalmi-gazdasági fejlődés”. Most már ebben a körben kössük össze a
szálakat. Választási programjában is értékelvű célokat tűz ki: „Az Európai Parlamentben
az egy ik legfontosabb feladat az Európai Kisebbségvédelmi Charta megalkotása, mely-
nek rendelkezései normatív erővel bírnak... Feladatunk felmutatni azt az erdélyi magyar
modellt, amely a határok helyett a kisebbségi nemzeti közösségek kérdései iránti fogé-
konyság szemléletét, illetve ezen kérdések kezelési gyakorlatát módosítja. Ez a modell
nemcsak az anyanyelv-használati jogok biztosításában és a hagyományápolásban látja a
kérdés megoldását, hanem törvényekkel szavatolt közjogosítványokban, valamint a kö-
zösség által választott, de állami hatósági erővel és jogosultsággal bíró testületekben, in-
tézményekben – ezek békés, jogállami és demokratikus eszközökkel való megteremtésé-
ben... Európa ma még a nemzetállamok szövetsége. A fejlődés iránya azonban világos:
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az Unió a régiók és a nemzeti közösségek szövetsége lesz. Céljaink tehát beillenek a jövő
Európájába”.

Idézzük csak fel ezen a helyen Klaus Mann gondolatait Európa történelmi szerepéről,
a birodalmi önkényuralmak okozta válság előtti pillanatban: „Európának őriznie kell azt
a tudatot, hogy oszthatatlan egész – ugyanakkor életben kell tartania az európai hagyo-
mányok és irányzatok sokszínűségét”. És idézzük fel a válság hosszú évtizedei után,
2001-ben meghirdetett nyilatkozatot: „Európa az újraegyesülés küszöbén áll... Az Euró-
pai Uniónak jutó szerep most már. a mindenfajta erőszak, terror, fanatizmus ellen el-
szántan küzdő hatalom szerepe”. Kétségtelen tehát, hogy az Európai Kisebbségvédelmi
Charta megalkotása, valamint az erdélyi magyar modell „békés, jogállami és demokrati-
kus eszközökkel való megteremtése” találkozik Európa hagyományos és megújuló érték-
rendjével.

Ez a képviselői program nemcsak elfogadja, hanem gazdagítja is az újraegyesülő Eu-
rópát. Tőkés László így nemcsak az Európa újraegyesítéséhez vezető út megnyitásában
töltött be meghatározó szerepet, hanem Európa történelmi hagyományának helyreállítá-
sában és megújításában is szerepet vállal. Hagyományt folytat és újít meg azzal is, hogy
mindezt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként és a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület püspökeként teszi – a történelmi Erdély nevében a történelmi
Nagyváradon, és mai európai törvényalkotóként.

Említettük már, hogy ez a cselekvési lehetőség igazságtételnek számít a személyes sors-
ban. A képviselői program viszont Erdély és Nagyvárad sorsában számít igazságtételnek.
Erdély a fénykorában Európa természetes részeként építette ki városiasodását és külkap-
csolatait, többnemzetiségű politikai rendszerével és vallási türelmi törvényeivel pedig pél-
dával járt elől a közösségi és a szellemi értékek sokféleségének fenntartásában. Nagyvárad
a maga fénykorában a magyar műveltség hagyományőrzéséhez európai szintű újításokat
társított. Erdély és Nagyvárad igazságtétele most abban ölt testet, hogy Tőkés László kép-
viselői programja erdélyi magyar modellt emel be az európai törvényalkotásba, továbbá
ennek az európai törvényalkotási folyamatnak hazai székvárosa Nagyvárad lett és lesz.

Széles talapzat bontakozott ki előttünk. Erre a talapzatra boltozatként emelhető majd
rá a magyar nemzet újraegyesítése – határokat nem érintő szellemi, lelki, közösségi sí-
kon. Tőkés László maga „határokon átívelő nemzetegyesítésnek” nevezi ezt képviselői
programjában.

Egy rendkívüli szellem és személyiség rendkívüli pályáját jellemeztük. Ezt a pályát
történelmi sorsfordulók keretezik – ám a pálya maga is történelmi sorsfordulókat indított
és határozott meg. Tőkés László most újabb sorsforduló küszöbén áll. Ezt a fordulatot,
ezt az irányt is maga választotta. Csakhogy mindezt abban a hitben tette és teszi, hogy ez
küldetés és szolgálat, és hogy ebben a küldetésben és szolgálatban a legfőbb akarat, az
isteni akarat érvényesül. Ebből a hitből ered alázata és' ereje, türelme és kitartása. Elis-
merést sosem várt, sosem kért. Ha elismerések érkeztek Erdély, Magyarország, a nagy-
világ minden tájáról, azokat küldetése és szolgálata igazolásául fogadta.

Fogadja most így a húsz éve alapított Erdélyi Szövetség Jubileumi Nagydíját is –
amely az Erdélyhez kötődő magyarok tiszteletét, elismerését, szeretetét fejezi ki. Hogy
miért? Az Erdélyhez kötődő magyarokat most öröm és bizakodás tölti el, hogy Erdély
annyi rontás, veszteség, fájdalom után a magyar nemzet és Európa újraegyesülésének kü-
szöbén áll. Ezt a történelmi ügyet Tőkés László pótolhatatlan küldetéses szolgálattal
mozdította mind előrébb. Isten áldását kérjük további pályájára és munkásságára.
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HÍREK

2007-ben Kovács Vilmos emlékév volt Kárpátalján (születésének 80. és halálának
30. évfordulója emlékére). Már életében a kárpátaljai magyar irodalom jelentős képvise-
lője volt.

Művei jelentős szerepet játszottak a kárpátaljai magyarság polgárjogi mozgalmának
kialakulásában. Életműve ugyan torzó maradt, de így is felbecsülhetetlen értéke az egye-
temes magyar irodalomnak. A hatvanas években jelent meg Ungváron két legjelentősebb
kötete:

– Holnap is élünk (regény 1965. )
– Csillagfénynél (verseskötet 1968. )
S. Benedek András, Kovács Vilmos egyik barátja és legjobb ismerője így ír a regény-

ről: „Ez a könyv nem csupán a szovjet új hullám múlttal viaskodó, s a személyi kultusz-
szal szembenéző írásainak egyike, hanem elsősorban kisebbségi regény.

Lényegében ez a regény hívta fel a magyar irodalmi közvélemény figyelmét a kárpátaljai
magyarságra és az akkor még csak potenciálisan létező kárpátaljai magyar irodalomra.”

A kárpátaljai magyar szervezetek és kiadók a Holnap is élünk c. regény könyvbemu-
tatójával egybekötött megemlékezésére a beregszászi Bereg könyvesboltban került sor az
emlékév rendezvénysorozatának keretében. A rendezvényt Dupka György, a MÉKK el-
nöke nyitotta meg. Előadást tartott Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Anyanyelvi
Konferencia elnöke, S. Benedek András író, Vári Fábián László József Attila-díjas költő.
Kiemelték, hogy Kovács Vilmos a 20. század második felében meghatározó alakja volt
Kárpátalja irodalmi és politikai életének.

A Partium Műhely részéről Kósik Attila megbízott elnök, Felhős Szabolcs felelős
szerkesztő és Bakos Kiss Károly kárpátaljai költő vettek részt.

Kárpátalján az ungvári Kárpáti Kiadó és a gáti középiskola falán márvány emléktábla
és a róla elnevezett irodalmi díj őrzi Kovács Vilmos emlékét.

Az igazi da Vinci című kiállítást 2007 december elejéig láthatták az érdeklődők Deb-
recenben, a MODEM Művészeti Központban..

A nagyszabású tárlat 2006-ban a firenzei Uffizi Képtárban mutatkozott be a közön-
ségnek, majd Tokióban, a Japán Nemzeti Múzeumban volt látható – mindkét helyen óriá-
si sikerrel.

A tárlat célja az volt, hogy láttassák meg a reneszánsz polihisztor gondolkodását,
észjárását, analizáló és fogalomalkotó módszereit.

A kiállítás legnagyszerűbb alkotása a hét méter magas lómodell. Leonardo da Vinci
egyetlen alkotásán sem dolgozott olyan hosszú ideig, mint a milánói Sforza család em-
lékművének szánt lószobron.

Az óriási mű terveit 16 évig tökéletesítette a reneszánsz zseni. A Kolosszusnak neve-
zett lómodell üveggyapot mását a debreceni kiállításon megépítették.

2007. november 30-án került sor a Heltai Gáspár Unitárius Könyvesboltban Csorba
Katalin szobrászművész kamarakiállításának megnyitására.
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A szobrászművész munkáját Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazga-
tója méltatta.

A műsorban Gaál Péter előadóművész és a Vox Nova énekegyüttes léptek fel.
A szobrászművésznő Kós Károlyról készült szobrát az unitárius könyvesboltnak

ajándékozta.

A Prima Primissima 2007. irodalmi díjasa Tandori Dezső Kossuth-díjas költő, a
magyar irodalom megújulásának egyik legeredetibb és legnagyobb hatású képviselője. A
hatvanas évek végén bekövetkezett poétikai fordulat egyik emblematikus alakja, és gaz-
dag, fordulatokkal teli életművével azóta is meghatározó szereplője a  kortárs magyar
költészetnek.

1978-ban József Attila-díjat kap.
Az első kötete óta eltelt három évtized alatt sokat és sokfélét publikált. Önálló köte-

teinek száma eléri a hetvenet, fordításait nehéz számba venni.
1989-ben Déry Tibor-díjat, 1990-ben Weöres Sándor-díjat, 1993-ban Soros-életmű-

díjat kapott.
1994-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1996-

ban elnyerte a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjat, 1998-ban pedig Kossuth-díjat
kapott.

Kosáry Domokos Széchenyi nagydíjas történész 95 éves korában elhunyt.
Egész életében a tudományt – a MTA rendszerváltás utáni első elnöke – szolgálta. A

Mohácsról és a török világról, Kossuthról, Széchenyiről, Görgeyről szóló tanulmányai,
az életműve ma is megkerülhetetlen értéknek számít.

Halála a magyar tudomány, a hazai történetírás nagy vesztesége.

Jókai Anna 75. születésnapját ünnepelte.
Műveinek jól észrevehető közös vonása az emberi közönyösség elleni küzdelem, a

szeretet képviselete a világban. Műveit az emberi élet értelmében vetett hitnek a képvi-
selete kapcsolja össze.

Művészetében egyre erőteljesebben jelenik meg a spirituális igény. A Ne féljetek című
regényének a rendkívüli népszerűségét is ez indokolja.

„Szakrális érintettsége” arra serkenti, hogy közelebb kerüljön az isteni lényeghez.
Nyíltan vállalja, hogy számára Isten és az ember, a Világegyetem és a Föld viszonya a

legfőbb ihletforrás.

A magyar kultúra napját ünnepeltük!
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Kölcsey Ferenc halálának 170., a Himnusz születésének 185. évfordulója alkalmából
Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész  Kölcsey egészalakos bronzszobrát  avatták a
nyíregyházi Hősök terén, a megyeháza előtt.

A térség egykori országgyűlési követének, a Himnusz írójának tiszteletére a szobrot a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés állíttatta január 19-én.

Avatóbeszédében Jánosi Zoltán egyetemi tanár, a Nyíregyházi Főiskola rektora is
megidézte a költő szellemét. Arra intett, vigyázzunk, hogy megmaradjon a Kölcsey szívét
is folyton melegítő akarat, mert hazánk megvan, a miénk, s csak rajtunk múlik, milyen sor-
sa lesz.

A beszéd után Fülöp István, a megyei közgyűlés elnöke leplezte le Kölcsey Ferenc
szobrát. A Partium Műhely részéről Felhős Szabolcs és Varga János elnökségi tagok
vettek részt.

Másnap pedig Szatmárcsekén tartottak megemlékezést.
A költő 1823. január 22-én Szatmárcsekén fejezte be a Himnusz megírását, s a januári

időpont 1989 óta a magyar kultúra napja.

100 éve született Wass Albert (1908. 01. 08. Válaszút /Erdély/ – 1998. 02. 17. Astor
/USA/) író.

A Mátészalkai Vörösmarty Kör – a kiváló író munkássága előtt főhajtásként – szüle-
tésének 100. és halálának 10. évfordulójára emlékezve kezdeményezi egy Mátészalkán
felállítandó Wass Albert szobor megalkotását.

A szobor felállítására 2008. őszén kerül sor, melynek költségeit kizárólag közadako-
zásból kívánják előteremteni.

Várják az adományokat, hogy a nagy író végre elfoglalja az őt megillető méltó helyet
az irodalmi köztudatban.

100 éves a NYUGAT.
Közép-Európa nagy irodalmi teljesítménye ez a lap. Előre nézett, szellemileg szabad

Magyarországot képzelt el. A provincializmus ellen a sokféleséggel küzdött, világméretű
tájékozódást nyújtott.

Magyarország modernizációját tűzte zászlajára.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy mindannyian a Nyugat köpenyegéből bújtunk ki.
A Nyugat megjelenésének 100. évfordulója alkalmából rendezik meg 2008-ban a

Versünnepet.

Lator László Kossuth-díjas költő, műfordító,esszéista  betöltötte 80. évét.
Kiemelkedő alakja napjaink magyar irodalmának. 1970-től versírást, műfordítást tanít

az ELTE-n. 1972-ben József Attila-díjat, 1995-ben pedig Kossuth-díjat kapott.
(Lator László összes versei 1997; Kokasfej vagy filozófia? (esszék) 2000.)
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December 5-én a Magyarországi Unitárius Egyház Alkotmány utcában lévő Heltai
Gáspár könyvesboltjában került sor Bakos Kiss Károly, kárpátaljai költő „Legyen
vers” című kötetének bemutatójára. A Beregújfaluban született költő már évek óta
publikál kárpátaljai és anyaországi lapokban, de első könyvének megjelenésére mosta-
náig kellett várni. A verseskötetet az ungvári Intermix Kiadó adta ki.

A bemutatót az Unitárius Alkotó Társaság, az UART rendezte, amelynek a szerző is
oszlopos tagja. Az ünnepi műsor zenei részét Zoltáni Zsolt és Tóth Attila gitárművészek
szolgáltatták, akik maguk is UART-tagok. Az est házigazdája, Felhős Szabolcs, az UART
vezetője és a lapjuk, a Partium című irodalmi folyóirat felelős szerkesztője köszöntötte az
egybegyűlteket, akik között számos költő és író volt jelen. Külön kiemelte, hogy Bakos Kiss
Károlyban nemcsak egy nagyszerű költőt, hanem egy újdonsült unitáriust is tisztelhetnek.

A rövid bevezető után Stumpf Benedek András, Kárpátaljáról elszármazott költő,
művelődéstörténész beszélt a könyvről, a szerzőről és a kárpátaljai magyar irodalomról.
Szokásához híven, nem mulasztotta el megemlíteni a kárpátaljai magyar irodalom hős és
egyben nehéz korszakát. Örömmel tudatta, hogy amíg a múlt század 50-es, 60-as éveiben
az anyaországban azt tartották, hogy a kárpátaljai magyar irodalom iható, mint a csapvíz,
csak nagyon szomjasnak kell lenni hozzá. Nos, ma már egyenrangú részévé vált az
egyetemes magyar irodalomnak. Méltatásában Bakos Kiss Károlyt „villoni vándorpoétá-
nak” nevezte, aki „számára a költészet maga a nyelv”.

A fiatal költő így vall a költészetről:
„A vers, mint zene, mint kép, mint dráma és történés a nyelv alakíthatósága folytán

vált ellipszisem gyújtópontjává, s máig vonzásának foglya vagyok. A szent játék, mely a
mélységektől a magasságokig, szakrálistól a profánig a lét tiszta párlata, s mint ilyen a
szóbeli közlés legkoncentráltabb módja…

Minden esetre hiszem, hogy az esztétikai szépség eképpeni megfogalmazása, mint
minden művészetek, a barlangrajzoktól az ipari formatervezésig, a munkadaloktól a
szimfóniáig, úgy a vers is a lélekkel bíró ember örök szükséglete marad. Hogy a születés
és halál végpontjai között csillapuljon a lélek tárnáiban megbúvó félelem, hogy a halan-
dó megélje a teljességet e számára szűkre szabott, képlékeny időben.”

S. Benedek András felolvasta a számára leginkább megkapó Bakos verset. Kitért arra
is, hogy kis túlzással a szerzőt az Együtt (a kárpátaljai irodalmi lap) költőjének is lehetne
nevezni.

A méltatás után a szerző olvasott fel néhány költeményt első kötetéből. Ezek között
szerepelt a kötet címadó verse, a „Legyen vers” is, ami egyúttal ars poeticája is lehetne.
Mint említettem, a könyvet az Intermix Kiadó adta ki, az előszót Vári Fábián László írta,
Nagy Zoltán Mihály szerkesztette és Koszták István grafikus illusztrálta. Tehát a kötet
felett szűkebb haza két József Attila-díjas irodalmára bábáskodott.

A közönség részéről Gortvay Gábor, a Bercsényi Alapítvány elnöke köszöntötte az
elsőkötetes költőt. A családias hangulatban lezajlott könyvbemutatót kötetlen beszélge-
téssel egybekötött beregi ízkóstoló követte (pogácsa, beregi piros alma és pálinka). Meg-
egyezés született, hogy az UART és a Stumpf Benedek András vezette KIKMMAK iro-
dalmi szekciója a jövőben több közös rendezvényt fog szervezni. Többek között egy nyá-
ri irodalmi tábort az UART dunafüredi vendégházában.
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A Partium folyóirat megvásárolható:

Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt Budapest, Alkotmány utca 12.
Írók Boltja- Parnasszus Kiadó Kft. Budapest, Andrássy út: 45.
Litea Könyvesbolt és Teázó Budapest, Hess András tér 4.
Magyarok Háza Budapest, Semmelweis út 1-3.
Bereg Könyvesbolt Beregszász, Ivano Franko út 19.
Betűbirodalom Kft. Antikvárium Könyvesbolt Debrecen, Jászay Mari út 2.
Antikvárium-Könyvesbolt Mátészalka, Zöldfa út 2-4.
Esze Tamás Gimnázium Mátészalka
Illyés Gyula Református Könyvesbolt Nagyvárad, Jan Calvin 2.
Szent István Könyvesbolt Nyíregyháza, Szent István út 4.
Városi Könyvtár Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.
Városi Könyvtár Kisvárda, Flórián tér 19.
Balázs József Városi Könyvtár Vásárosnamény, Szabadság tér 5.
„Ibolya” Könyvesbolt Nagykálló, Szabadság tér 15.
Ratkó József Városi Könyvtár Nagykálló, Bátori út 1.

Ennek a számnak a megjelenését támogatták:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Vári Zsolt: Görög portré


	Bevezető
	Néhány gondolat az erotika kultúrtörténetéről�a Reneszánsz É
	Arany háromszög
	Inkarnáció
	Aphrodité Panzió
	Asztronauta
	A posztmodern antropológia néhány posztulátumáról*
	A lehetetlen megkísértése
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Bolyongás
	(Részlet az eMese című regényből)
	Egy másik mese margójára
	(Részlet az eMese című regényből)
	Az utolsó ember
	„Szőttes pirossal, feketével”
	Beszélgetés Füzesi Magda költő-újságíróval
	Bacchanália
	Csacsink, a táltos
	Gyöngyszamuráj
	Anyácska
	Világnagy szeretkezések fájdalmas gyűrűjében
	Csikóstokány whiskyvel – Csak ínyenceknek!
	Egy elmaradt előszó egy megjelent könyvhöz
	A rejtőzködő költő
	Legyen, lesz
	A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései
	ELŐADÁSOK:

	Kolozsvári humanista költők
	Istenes úton – európai úton

