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A KÉT GRÓF

...Minden beszéd után nagyobb sötétség támad egy fokkal.
S aki valami szikrát dob bele a vitába, azt mindjárt sietnek eloltani

– azzal a hittel, hogy majd ők csinálnak nagyobb világosságot.
Az volna most a virtus itt, disztingválni tudni.
Ma is olympusi látvány folyt le.
Két gróf állt ki a porondra és azon disputáltak, hogy melyik a na-

gyobb demokrata.
Keglevich István azt állította, hogy Apponyi Albert nem valódi

demokrata.
– Igaza van! Kiáltá Prileszky.
Felbosszankodék erre Apponyi Albert s kijelentete, hogy Keglevich

egyike a legexkluzivabb arisztokratáknak.
– Igaza van! Szólt közbe Beöthy Ákos.
S ez volt az első vita életemben, ahol mindakét ellenfélnek s mind a két

közbeszólónak teljesen igaza volt.

(Pesti Hirlap, 1885. febr. 18.)



Podmaniczky Szilárd

AZ EREDETIBEN RESTAURÁLT
MŰALKOTÁS

M inden műalkotás első mozdulata előtt
van a nagy mozdulatlanság, amikor a
kéz, a láb és majdnem a szív is leáll.

Ilyenkor valami megtisztul, kitisztul, kikeveredik
a sokféleség káoszából, s mindez a szellem fi-
nom tempóival, mint amikor valamiről biztosan
állítjuk, hogy tudjuk, de még formátlanul, testet-
lenül. S ekkor következnének az első mozdula-
tok. De hogyan, milyen formában, hogy mindaz
a kitisztulás a lehető legkevesebbet sérüljön, de-
formálódjon testet öltés közben.

Nekem az a meggyőződésem, hogy Bátai Sán-
dor művészetében a testet öltés módja a restau-
ráláshoz hasonló fokokat jár be, csak itt éppen
önmaga restaurátora a szerző. Eleve töredékes-
séget hoz létre, s így, mint minden restaurált fest-
mény, emberi léptékkel mérve hatalmas kultikus
időtömböt ragad meg, de eközben létrehozza a
képeire oly jellemző, és munkái természetéhez
tartozó ellenmondást is, amely nem vár feloldás-
ra. Az ellentmondás a restaurálás, mint Bátai Sán-
dor hiteles módszerének, és mint évszázados al-
kotások helyreállításának időtényezői között
van. E két idő ütközik össze anélkül, hogy egyik
a másikával felcserélhető lenne, ezért amikor
képeit vizsgáljuk, megkerülhetetlen a kétértel-
műség egysége, amely külön-külön nem enged
sem a modern, sem az archaizáló értelmezésnek
– a kettőnek csakis egyszerre.

Ez a restaurációs forma a legfőbb bizonysága
annak az alázatnak, amellyel Bátai Sándor a
„szellemi anyagot” kezeli. Hiszen minden képe e
módszer alkalmazása is, úgymond megállná a
helyét, felmutathatná saját karakterét. De nem,
Bátai ezt nem fogadja el, mert ha elfogadná,
akkor saját alkotáslélektanával kerülne összeüt-
közésbe, amelynek lényegi vonása: a belső és a
külső kép közötti átmenet lehetetlensége. Ennek
az átmenetnek a lehetetlenségét hordja magában
az eredetiben restaurált műalkotás.

Mindazok a benyomások, amelyeket ősinek,
mitikusnak fogalmazhatnánk, éppen e sajátos al-
kotói módszer eredményei. Mert ami a kitisztulás
pillanatában egészen világos, az csak töredékei-
ben kerülhet át színbe, formába, s ennek a
töredékességnek a legpontosabb kezelése a res-

taurálás. Ez azonban annak az illúziónak az el-
vesztését is jelenti, amely a szellem képi transz-
formálhatóságát magyarázza, de egyben annak a
paradigmának a feladását is, amelyet egy jel
képének és jelentésének az elválasztása ad.

A restaurálás pontatlan újjászületés is, vagy
inkább annak reménye, egy lehetséges képvilág
keresés, amely azért finomítja a fentebb használt
módszer szót, és inkább a most lehetséges képi
gondolkodás alternatívái közül azt választja,
amely egyben távlatkeresés is. Így tehát a restau-
rálás módszere csak a mostot jelenti, nem pedig
az elméleti bezártságot.

A legtöbb művészember akkor találja meg
arányait, amikor önmagával (fogalmi, képi gon-
dolkodásával) lépést tud tartani, azzal a szaka-
datlan mozgással, amit az idő- és élményhaladta
biztosít neki. Bátai Sándor képein ezek élő,
működő arányok.
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Michael Stewart

NÉP – NEMZET NÉLKÜL*
II. RÉSZ

AZ ÉTEL KÖZÖSSÉGE

A cigányok rendszerint nem kizárólag a család számára
készítenek ételt. Habár a gyakorlatban a legtöbben saját
otthonukban esznek, mégis mindegyik család a kétszeresét
főzi annak, amit saját maga elfogyaszt, hogy legyen mivel
megkínálni a látogatókat. Minthogy a család formálisan
nem gyűlik egybe, s az étkezésnek nincs meghatározott
időpontja, a látogatónak kínált étel soha nem tűnik mara-
déknak, inkább valami olyasminek, amit az otthon minden
oda betérőnek kínál, s amit akkor esznek meg, amikor azt
jónak látják.

Az ételt a földre vagy a szoba közepén lévő asztalra tett
tálban szolgálják föl, amelyikből a körben ülő férfiak
közösen esznek. A nők vagy ugyanakkor esznek egy má-
sik tálból, vagy később ugyanabból. Minthogy az étel kö-
zössége a cigányok közösségéhez való tartozás érzelmi jel-
zése, így bármelyik cigány belép egy házba, ahol a másik
éppen eszik, az legelőbb is megkínálja őt az ételéből:
„Gyere! Egyél!” (Av! Xa!) A meghívást megdöbbentő áll-
hatatossággal ismételgetik mindaddig, amíg a vendég el
nem fogadja, mivel a cigányok mélységesen utálnak úgy
enni, hogy van valaki a szobában, aki nem csatlakozik
hozzájuk.

Borzasztó nagy szégyen, ha nincs a háznál kínálni való
étel, mert így hamar lábra kap a hír, hogy a házigazda
zsugori táplálék dolgában. Igaz, ez csupán egy apró példa
arra nézve, amit a dolgok többiekkel való megosztása kö-
telezettségének nevezünk, ám figyelemmbe véve, hogy a
hónap vége felé a legtöbb cigány család tápláléka kenyér-
re és krumplira korlátozódik, akkor ez világos jele annak,
hogy a vendégszeretetnek mennyivel nagyobb értéket
tulajdonítanak önös élvezetnél.

NYITOTTSÁG A TÖBBIEK SZÜKSÉGLETEI IRÁNT

A házba lépőkkel szemben megnyilvánuló vendégsz-
ereteten túl, egyébként is állandó a kisebb tárgyak és szol-
gálatok áramlása az egyes háztartások között. Az asz-
szonyok gyakran kérnek egymástól háztartási eszközöket,
így megeshet, hogy a szomszédtól kölcsönkért seprő ki-
sebb fajta, házról-házra kiterjedő körutazást tesz három-
négy háztartáson keresztül. Az az asszony, aki nagyobb
menyiségű élelmet vásárol, annak egy részét végül másnak
adja, mert a többiek hozzá küldik kérni a gyerekeket.
(Emiatt nincs a cigányok éléskamrájában egy napnál
hosszabb időre elegendő élelmiszer.)

A cigány férfiak magától értetődően vesznek lovuknak
a másik szénájából, s anélkül segítenek egymásnak a lovak
betörésében vagy patkolásában, hogy ezért bármiféle vi-
szontszolgáltatást várnának. Férfiak és nők egyaránt kész-
séggel hazudnak (xoxavel) egymás érdekében a gazhok-
nak, de segédkezet nyújtanak a piacon az apró lopások-
ban is, melyeknek zsákmányából nem várnak részesedést.
Elvben a jómódú férfiak kötelesek „testvéreiknek” pénzt
kölcsönözni, a gyakorlatban azonban inkább megkísérlik
elrejteni pénzüket (feleségüknek adják, beteszik a bankba,
vagy rábízzák a gazho antropológusra), megóva azt a
rokonok kérincsélésétől.

A közösségen belüli munkamegosztás elve a gyermek-
nevelés szokásaiban is tetten érhető. A szülők például
nemcsak saját szükségleteiket veszik figyelembe, ha gyer-
mekeiket vásárolni küldik vagy házimunkát végeztetnek
velük. Még fontosabb, hogy a felnőttek gyakran részt vál-
lalnak a többiek gyermekeinek nevelésében is. Sok cigány
gyerek távoli rokonainak felügyelete alatt tölti el gyer-
mekkorának jelentős részét. Ilyen informális befogadás
esetén a résztvevők között szülő-gyerek (dad, dej/sav, sej)
viszony alakul ki. Az ilyenfajta erkölcsiség egyik következ-
ménye, hogy az idősebb rokonok a szülőkkel történt
megbeszélés nélkül, szinte rituális módon mintegy „elra-
bolják” néhány órára a gyereket, ezáltal szimbolikus érte-
lemben eljátszva a közösség ambivalens, a hozzá tartozó
gyermekek fölött gyakorolható ellenőrzését.

Mindezen vonásokból érzékelhető, hogy a cigányok
világképében kizárólag a többiek szükségletei felé nyitott,
forrásait a többiekkel megosztani kész embernek van he-
lye. Jellegzetes vonás, hogy télen, amikor a családok be-
szorulnak házaikba, a cigányok sokat panaszkodnak, s az
első melegebb tavaszi napokon kitörő lelkesedéssel üd-
vözlik annak lehetőségét, hogy egész magánéletük, külö-
nösképpen pedig a főzés az ajtók előtt bonyolódhat. A
cigányoknak önmagukról mint „a közösség tagjairól” kiala-
kított képzete határozott szimbolikus megjelenítést nyer
abban is, ahogy a csoport tagjai gyakran csereberélik (pa-
ruvas) egymás között ruháikat és ékszereiket. Emlékszem,
jómagam is gyakran láttam, ahogy öregebb és tisztelt
cigányemberek a kocsmában egy pohár ital mellett megál-
lapodtak valamilyen ruhadarab – egy kabát, egy kalap,
vagy egy pár csizma – cseréjében, majd beleerőltették lá-
bukat az új csizmába, s büszkén hangoztatták úgy egymás
között, mint az egész világ előtt egymással szembeni „test-
véri” érzelmeiket. Minthogy a cigányok öltözéke jelentős
részben szinte egyenruhaszerűen hasonlít egymáshoz, az
ilyen csere mintegy az öltözék „megosztásának” szimbo-
likus megismétléseként fogható föl.*Megjelent franciául a TERRAIN 17. számában (1991 október)
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AZ MEGOSZTOZÁS ERKÖLCSE
ÉS A TESTVÉRISÉG KÉPZETE

Az ilyenfajta csere a megosztozás egyik, talán még en-
nél is fontosabb aspektusára vet fényt: a homogenizálásra
irányuló törekvésre. Amíg a cigányok mind ugyanazt te-
szik, ugyanúgy néznek ki és ugyanazt eszik, addig egyen-
lőknek tűnnek. A telepeken – azon is, ahol én éltem –
időnként átviharzanak egyes divathullámok, hogy azután
néhány hét vagy hónap múlva eltűnjenek a semmibe: az
egyik télen mindenki törpe kacsákat vásárolt, a rákövet-
kezőn viszont már galambokat. Amikor egyszer egyikük
murvával szórta fel udvarát, akkor a következő héten min-
den, önmagára valamit adó család feje így tett. Nem meg-
engedett tehát semmiféle különbségtétel, egyik család sem
előzheti meg a másikat.

Egy olyan világban, ahol a cigányokat a magyar társa-
dalom peremére szorítják, s ahol az állam minden egyes
cigány családot a cigány életforma feladására, és a ma-
gyarokhoz „felfelé” történő asszimilálódásra ösztönöz, ott
állandó kérdés, hogy bármely egyén vagy család mikép-
pen kötelezte el magát cigány társai felé. Ezzel a kérdéssel
szembesülve a cigányok elvárják egymástól, hogy állan-
dóan megerősítsék a közösséghez tartozás kimutatását az-
által, hogy mindannyian ugyanazt teszik, s hogy sajátos és
egyéni jellegzetességeiket alárendelik a közös normáknak.
A romanes, a cigány életforma ugyan szigorú megkötéseket
jelent, ám annak megkövetelésével, hogy a cigányok mind
egy irányba tartsanak, olyan körülményeket teremt, ame-
lyek között a cigányok ellent tudnak állni a sajátjukénál
erősebb társadalom nyomásának.

Az etnikai és közösségi szolidaritás parancsa a „test-
vériség” morális követelményében fogalmazódik meg és
fejeződik ki. Rendszerint azt mondják, hogy egy-egy
telepet testvérek alapítottak, s egy számukra ideális világ-
ban a testvérek együtt élnek és dolgoznak. A cigányok
között a testvériség egyenlőséget kifejező fogalom: nem
csupán egy, az idősebb és ifjabb fivér közötti rokoni kap-
csolatot kifejező szó, s nincs jelentősége az idősebbet meg-
illető társadalmi szerepnek sem. A testvériség fogalmának
eredményeképpen még inkább elértéktelenedik a szár-
mazási és öröklött identitás. A magyarországi cigányok
mindig is hangsúlyozzák, hogy identitásuk legalább annyi-
ra, ha nem jobban függ az egyén vele együtt nevelkedett
(„annak tekintett”) testvéreivel meglévő kapcsolatától, mint
szüleitől levezethető identitásától és kapcsolatától a múlt-
tal. Az egyén öröklött azonossága csupán perifériálisán
jelent számára erkölcsi értéket, s a cigányok elvárják annak
rendszeres újbóli megerősítését, hogy ő tudatában van tár-
saival meglévő kapcsolatának. Ílymódon azok a cigányok,
akik feladják a cigány életformát, lényegileg megszűnnek
cigányok lenni, azokat a gazhokat pedig, akik cigánnyal
kötnek házasságot és átveszik a romanes-t, teljesen cigá-
nyokként kezelik.

TESTVÉREK ÉS CSALÁDTAGOK

Az identitás napjainkban tapasztalható megerősítésével,
vagy inkább újra megerősítésével való törődés nem egy-
szerűen a cigány társadalomra kívülről nehezedő nyomás

eredménye. Ugyanilyen mértékben származik a magukban
a cigány közösségekben mélyen meglévő belső ellent-
mondásokból is, mivel a testvériség (csaknem magától ér-
tetődő) képzete sohasem tette akadálymentessé a cigányok
társadalmi életének egészét, hiszen nem foglalja magában,
de legalábbis leértékeli a nők szerepét, illetve azon tevé-
kenységeket, amelyekben a cigány férfiak és nők egyaránt
részt vesznek. A testvériség eszméje a gyakorlatban a leg-
drámaibb ellentmondást akkor eredményezi, amikor a ci-
gány közösségek addigi szervezete átalakul egy-egy házas-
pár által vezetett független háztartások sorává.

Ebben az összefüggésben értelmezhető az a retorikai és
rituális hangsúly, amit a cigányok gyermekrabláshoz ha-
sonló cselekedeteinek tulajdoníthatunk: jelzi a háztartások
között emelkedő falak átjárhatóságának vágyát, és annak
megerősítését, hogy a cigányoknak családi kötelékeiktől
függetlenül nyitottaknak kell lenniük egymás iránt.

Az ilyen rituális cselekedetek azonban nem képesek
azon egyértelműen gyakorlati gondok megoldására, ame-
lyeket az elkülönült háztartások léte eredményez. Bárhogy
is hangozzon a megosztozás ideológiája, a megszerzett va-
gyontárgyak felhalmozódásának tere a család lesz. Mi
több: az egyes háztartások mind eltérőbb módon szem-
besülnek a gazhok világával, s ezekből az eltérésekből
vagyoni és komfortbeli egyenlőtlenségek származnak a
cigányok között. Ennek eredményei azok az összetűzések,
melyek akkor törnek ki, amikor egy fiú kifogásolja, hogy
az apja állandóan hozzá fordul szénáért, vagy amikor egy
nő az ellen tiltakozik, hogy mindig ő vásároljon élelmi-
szert az anyósának. Látható, hogy ezek az osztozásról
szóló viták a közösségi és a családi élet összeegyeztethe-
tetlen követelményeinek eredményei. Az ilyen konfliktu-
sok következtében a külső vizsgálódó folyamatosan
ingadozik: egyszer olyan képet alakít ki magában, hogy a
cigányok önzetlenül segítenek egymáson, egyszer pedig
olyat, hogy kíméletlenül behajtják rokonaik követeléseinek
ellenértékét.

Maguk a cigányok azonban rendszerint képesek felol-
dani ezt az ellentmondást. Mégpedig azáltal, hogy a megtá-
madott fél a veszekedés kitörésekor azzal utasítja vissza a
vádat, miszerint ő egyéni érdekeit a közösség érdekeinél
előbbre helyezi, hogy visszafordítja azt: kijelenti, hogy a
követelés teljesítése csupán apja/anyósa/fivére stb. indo-
kolatlan és személyes szükségleteit elégítené ki.

Noha maguk a cigányok még képesek úgy értelmezni
ezeket az összetűzéseket, mint amelyek nem okoznak
zavart a közös eszmékben, a háztartások közötti szociális
eltérések jelzései mindig megosztottságot is jeleznek: arra
való kísérletet, hogy az egyén elkülönüljön a cigányoktól
és fölébük emelkedjék, vagy megelőzze cigány társait.
Minthogy a gazdagság megszerzése kéz a kézben jár a
hatalmon lévő gazhokkal kialakítandó jobb kapcsola-
tokkal, a kevésbé sikereseknek úgy tűnik, hogy a gazda-
gok megszakítják kapcsolataikai magukkal a cigányokkal.
Ílymódon a cigányok között a rnegosztozás erkölcse és a
„testvéri” érzelem messze többet jelent egy erőteljes közös-
ségi érzés jelzésénél: azt a mindmáig sikeres kísérletet jelzi,
hogy megőrizzék közösségeik és identitásuk legmélyebb
alapjait.
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SZABAD ÉLET

A cigányság nem csupán közösségi szervezete révén
erősítette meg függetlenségét a környező nem-cigány tár-
sadalomtól. Ugyanilyen fontos a megélhetésük biztosítá-
sához való, jól megkülönböztethető viszonyulásuk is. A
cigányság azonban elszegényedett és többszörösen
hátrányos helyzetben élő nép, így gazdasági független-
ségük megteremtésére tett kísérletek is ellentmondásoktól
terhesek.

Tény, hogy ma Magyarországon a romani nyelvű cigá-
nyok túlnyomó többsége bérmunkás, mondhatni: „objek-
tíven szólva” a magyar „munkásosztály” része. Amióta az
oláh cigányok Magyarországon élnek, vagyis öt vagy még
több nemzedék óta, bevételeik fő forrásának mindig is a
bérmunka vagy más, függőséget jelentő munkaviszony
számított. Sohasem engedték azonban meg, hogy ez a
reális függőség komolyan aláássa független életformáért
vívott harcukat.

Ezt a független életformát a cigányok szemében min-
denek előtt a lókereskedés jelenti. Ez a tevékenység nem
értelmezhető elszigetelten, jelentősége a környező nem-
cigány, mindenekelőtt a paraszti népesség munkaerkölc-
sével – egy, a kommunista rezsim által átvett és szigorúan
betartatott etikával – történő összevetésben mutatkozik
meg. Míg a paraszti/kommunista etika szerint az önfen-
ntartás és erkölcsi felemelkedés forrása csakis a munka
lehet, addig a cigányok számára a jó élet abból a keres-
kedésből ered, amelynél az egyén nem fordít munkát a
lóra. Ha mégis „dolgoznak” valamit, az nem a lóra, hanem
az emberi résztvevőkre vonatkozik. A „munka” fogalmán a
paraszti/szocialista értelmezés mindig is nehéz, fizikailag
kimerítő, izzasztó kínszenvedést ért. A paraszt az ilyen ke-
mény vesződéssel teszi magát „magatartó” emberré, s ezzel
biztosítja független megélhetésének eszközeit.

A kupeckedéssel a cigány kizárólag a saját szemében
próbál meg hasonló erkölcsi felemelkedést elérni azáltal,
hogy erőfeszítés és munka nélkül gyarapítja pénzét. Ahogy
maguk a cigányok mondják: „mi köröttetek forgolódva és
tihozzátok eljőve keressük a pénzt”. Ezt szervezéssel, má-
soknak az üzletre való rábeszélésével teszik. A vásárban a
cigány feladata a többiek irányítása. Egyszer egy cigány azt
mondta nekem, hogy bárki lehet kereskedő, „ha megvan
hozzá a beszéde”, vagyis az a stílusa, ami ahhoz szük-
séges, hogy másokát rávegyen arra, hogy pénzükkel vagy
vagyonukkal részesedjenek az üzletben.

Kereskedés közben a cigány szavaival hat az őt körül-
vevő világra. Mint ahogy másvalaki elmondta nekem: „Is-
mernem kell a beszédet (vorba). Ha nem ismerem, hát nem
csinálhatok semmit. Látod, a legtöbb ember nem ismeri...
Az embereket rá kell beszélned a lóvásárlásra. Teneked a
lovon (értsd: a ló mellett) kell beszélned, hogy bárki meg-
vegye azt. Meg kell fognod valakinek a kézét, hogy üzlet
lehessen – másképpen sosem fognak odagyűlni.”

A kereskedés révén a cigányok megpróbálják bizonyos
szinten ellenőrizni a környező világot, de legalább elke-
rülni a külső erők által fölöttük gyakorolt ellenőrzést.
Erőfeszítéseik azonban nem járnak közvetlen sikerrel. A
lókupeckedés a legtöbb cigány számára kockázatos, vagy
akár veszteséges vállalkozás: a legtöbb cigánynak csak ki-
vénhedt gebék megvásárlására nyílik lehetősége, így azok

újbóli eladása nehézségekkel jár. A lóvásárlásra fordított
tőke azonban a cigány asszonyok által pénzbefektetés
nélkül hizlalt disznók árából származik, így a pontos
egyenleget ritkán számítják ki. Másodsorban: mindent ke-
reskedésnek tekintenek, amit a gazhoknak adnak (ellen-
tétben a cigányok közötti „csere” fogalmával), így az adás-
vétel a legtöbb esetben jövedelmezőnek tekinthető. Ez a
nyereség olyan pénz, amelyikre önmaguk feladása (amit
bérmunkásként kénytelenek megtenni), illetve „mások”
bevonása nélkül tettek szert. Jóllehet, a bérmunkából szár-
mazó bevételek gazdaságilag fontosabbak, eszmeileg
mégis értéktelenebbek, mint amelyek egy-egy háztartás
magánjellegű felhalmozásának eszközei. A pénzből, amit a
cigányok a kereskedésen „nyernek”, alapot teremtenek –
legalábbis elméletileg – az olyan ünnepek és vendégeske-
dések egész sorához, amelyeken rituálisan megerősítik a
cigányok testvériségét. A kereskedéssel és pénzcsinálással,
amelyből aztán megvendégelheti cigány társait, az egyén
közvetlenül a társadalmi jót szolgálja. Nem is annyira a
pénz nagysága, inkább maga a kereskedés ténye teszi
„jóvá” az eladást: az üzlet bizonysága az áldomásivás.
Ílymódon a lóvásárokon hatékonyan megkérdőjeleződnek
a cigányok életét alakító általános gazdasági erők és
mikro-szintű hatások egyaránt.

DALTESTVÉREK

A cigányoknak nincs a tulajdonukban termőföld, vagy
bármi más jelentős termelőeszköz. Míg a középkorban és
az újkor elején kovácsokként vagy muzsikusokként tanúsí-
tott jártasságuk biztosított a számukra némi hatalmat és
megbecsülést a környező nem-cigány társadalom körében,
addig mostanában kizárólag sikeres beszédük révén hagy-
hatnak némi nyomot a cigányok a gazhok világán. Így tel-
jesen magától értetődő, hogy a cigányok közösségüket
sajátosan a beszédben formát öltő ünneplések révén for-
málják testvériséggé.

A cigányok együttesen ülik meg az olyan nagyobb ün-
nepeket, mint a Karácsony, az Újév vagy a Húsvét, épp-
úgy, mint a keresztelőhöz, leánykéréshez, besorozáshoz
vagy börtönből való szabaduláshoz hasonló személyes
rítusokat. Ezek a „mulatsago”-k (a magyar „mulatni”, szó-
rakozni igéből) néven ismert ünnepek alkalmat adnak arra,
hogy megerősítsék azon cigány férfi ideáját, aki megosztja
vagyonát cigány társaival, s együtt iszik és énekel velük, a
nők kizárásával. Egy-egy ilyen „mulatsago” alatt a
vendégszeretet előírása nap mint nap abban ölt testet,
hogy a vendégeknek a legszinpadiasabb kifejezések kísé-
retében és a lehető legnagyobb nyílvánosság előtt apró
étel- és italajándékokat nyújtanak át.

Ezen ünnepségek csúcspontja mégis az, amikor a férfi-
ak szüneteltetik a beszélgetést, és énekelni kezdenek. Ezek
a dalok – melyeknek minden esetben „igazaknak” kell
lenniük – a cigányság körülményeiről, a szegénységről, a
rabság keserveiről, az anya elvesztéséről, az asszony
hűtlenségéről, mindenek előtt pedig a testvéreknek a
cigányok életében betöltött központi szerepéről szóló
kesergők. A dalok tartalmával egyenlő fontossággal bír elő-
adásuk stílusa is. Úgy mondják, minden dal kötődik vala-
kihez, így előadását annak kell kezdeményeznie. Hangja
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azonban gyakorta elvész a hangok tömegében, mert ebben
a voltaképpeni gyászdalban lassanként az összes jelenlévő
cigány egyesül. Abban a pillanatban, amikor minden ci-
gány teljes összhangban együtt énekel, megvalósítják azon
testvéri viselkedés ideáját, amelyik arra ösztönzi őket, hogy
elfogadják a testvérekkel való megosztozás erkölcsének
egyenlősítő követelményét a „mulatsago” keretein kívül is,
ahol a kapcsolatok széttöredezettebbek. Dalaikban a ci-
gány férfiak egymás testvéreivé „lesznek”, megerősítve
egységüket – ellenére saját mindennapi megosztottságaik-
nál, és szemben a „mulatsago” köréből kizárt nők világá-
val – még a külső, uralkodó helyzetben lévő gazho világ
ellenére is. Ebből következik egy paradoxon: a nők kizá-
rása a cigányság rituális köréből egy sikeres, életképes kö-
zösség képét eredményezi.

A CIGÁNY IDENTITÁSTUDAT TARTÓSSÁGA

Az ősi kulturális különbözőségek egy része mindmáig
megőrizte jelentőségét Kelet-Európában mindenütt, mivel
azok – a kommunista párt szándékaival épp ellenkező
módon – az utóbbi harminc évben újbóli megerősítést
nyertek. A hatvanas-hetvenes években a magyar hatóságok
úgy hitték, hogy teljesen eredeti és példa nélkül álló
lehetőséget kínáltak fel a cigányoknak azáltal, hogy elő-
ször tették nekik lehetővé a társadalomban való részvételt
teljes jogú polgárokként, azon osztály tagjaiként, mely név-
leg a termelőeszközök birtokosa. A kommunista állam ott
követte el a tévedést, hogy úgy próbálta meg integrálni a
cigányokat, hogy rábírja őket a munkával szembeni pa-
raszti magatartás elfogadására. Minthogy a cigányok éppen
ezzel a munkafelfogással szemben határozták meg ön-
magukat, nem meglepő, hogy nehezen fogadták el azt
most, amikor a szocialista állam ismételten felajánlotta
nekik.

Bár a cigány fiatalság számára továbbra is a vándorlás
és a kereskedés az ideál, ez nem csupán munkaellenes
etikájukkal magyarázható, de tükrözi a „szocialista” Ma-
gyarország anyagi lehetőségeinek felbecslését is. A ci-
gányok képzetlen vagy félig képzett munkásokként kerül-
tek be a munkaerő-piacra, s gyakran csak olyan felada-
tokat kaptak, melyek a fő termelési folyamatok perifériáján
helyezkednek el. Egyszóval továbbra is olcsó munkaerőt
jelentettek azokra az alantas munkákra, melyeket a ma-
gyarok nem vállaltak. Másrészről viszont tudták, hogy
amennyiben képesek megélhetésüket a „szabad” második
gazdaságra alapozni, úgy megnyílik előttük a vagyono-
sodás útja. A cigányokat tehát a kádárista szocializmus ide-
jén az uralkodó paraszti/kommunista munkaerkölcs elfo-
gadásának visszautasításában a „munkás” és a „kereskedő”
életlehetőségei közötti különbségek igen pontos és gya-
korlatias felmérése is motiválta.

De sem a kulturális előítélet, sem pedig a racionális
számítás nem helyettesítheti „azon hely álmát, ahol otthon
lehetnének”, egy olyan álmot, melyet a kommunista perió-
dusban elszenvedett ideológiai támadások alatt mindvégig
szilárdan megőriztek szívükben és gondolataikban. A
nemzetállam részint a bezártság kényszerítő képzetét, ré-
szint az megkötő intézkedések (határok, útlevelek,
árfolyamok, átváltási árak) sorát jelenti, amelyek együttes

alapul szolgálnak a többi nemzettől független, önellátó
nép képzetéhez. A cigányok nemzetállam hiányában más
módon lettek képesek az önellátás képzetének megterem-
tésére. Az egyik erőforrás azon pénzkeresési lehetőségek
felmutatásában rejlett, melyekhez nem volt szükség egy
kívülálló, egy gazho „más” viszonyosságon alapuló be-
vonására. A lóvásárokon a cigányok továbbra is kimu-
tathatták gazhok fölötti uralmukat egy ideológiailag súlyos
pillanatban. A haszon, amire nem mástól, hanem egy
gazhotól tettek szert, lehetővé tette a cigányoknak, hogy
azt képzeljék: élhetnek összetartozásukból. Az eszmei erő
másik forrása a cigányok politikai egyenlőségének és a
megosztozás erkölcsének a „mulatsago”-kon történő repre-
zentálása volt. Itt az (asszonyaik által támogatott) cigány
férfiak – ebben az esetben a nők és a családok nélkül –
ismét megmutatták, hogy képesek önellátóan megélni. Itt
a cigányok egy olyan tevékenység részesei voltak, amely
visszaható jelleggel alapot teremtett a kinyilatkoztatott
igazságoknak (a cigányok testvérek, a cigányok kereske-
désből élnek) s egy, a gazhokétól elkülönítetten élhető
életforma képzetét hozta magával.

Kétségtelen, hogy minden etnikai mítosz ideológiailag
elfogultan ábrázolja a tényeket, mivel azt célozza, hogy
nemlétező válaszfalakat teremtsen a különböző kultúrák
között. Ez még fokozottabban érvényes az olyan csopor-
tokra, mint a cigányok vagy a zsidók, akik egy olyan ellen-
séges érzelmű népesség körében élnek, amelyhez gyakran
jobban hasonlítanak, mint saját etnikumuk másutt élő tag-
jaihoz. Éppen ezért annak képesssége, hogy elméletileg és
gyakorlatilag egyaránt legyen áramlás cigány és nem-ci-
gány között, ugyanakkor fennmaradjon egy olyan világ
képzete, amelyben képesek élni „összetartozásukból”,
meghatározó alapfeltétele annak, hogy a cigányság folya-
matosan önálló népcsoportként létezzen. A föld néhány
hatalmasabb népének a nemzetállamok alakjában sikerült
intézményesítenie ezt az ősi ideológiai képzetet, a cigány-
ság viszont sem eszmei úton, sem pedig hatalmas népessé-
gének ereje által nem tudta ezt megtenni.

Bindorffer Györgyi és T. Zselensky Péter fordítása
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Endrődi Szabó Ernő

A Missa Erotica című ciklusból

(emlékszem rettenetes)

emlékszem rettenetes volt mikor megszülettem
nagyanyám épp a szilvát szedte a kertben és
egyre szólongatott – hiába a nagyanyák és
megrögzött szokásaik – szóval nem volt szívderítő nap
jóllehet az a pillanat egy más szemszögből akár
fennköltnek volna nevezhető a szilvaszag jól pászolt
az augusztushoz és nagyanyám kopott kötényéhez rohadt
egy augusztus volt emlékszem apám épp focizni ment
a szomszéd megyébe én meg mezítláb és klottgatyában
a deszkakerítésnek dőlve papsajtot rágtam és a rohadék
születésemre vártam miközben nagyanyám a szilvát szedte
és a templomkert bokrai között kohámari izzadva markolta
combjaim és szaporán lihetve a szájába vette lappadt egy
délután volt és a falu mit sem törődött világrajöttöm
véres augusztusával amikor bőgve és ordítva koporsót
ácsoltam a szülőszobában vér nyák és karbolszag repedő
hús vinnyogó műszerek csörömpölő ablak és mire apám
hazaért elvérzett anyám és a doki széttárta karjait
az élet a születés – no lám

(igen és micsoda rettenet)

igen és micsoda rettenet hogy
nem ismerhettétek ezt a susztermellkasú gyereket
a lámpauccahoszonnégyből amint az ágyát elöntő
erzsébethomoknak félszegen megsúgja barátaim az
a baj az igazi baj hogy nagyapánk már csak reszketni
és félrebeszélni tud bennünk hát igen ez nagy baj
fiúk barátok barátaim igen elég nagy baj hogy
elillantok mióta berúgtunk sírtunk okádtunk és
röhögtünk együtt kedves kohánmari mondom súgom
félszegen erzsébethomoknak októbersárnak kedves
mari én már csak kómában fekvő én-azonosságomról
tudok beszélni de te a körúton grasszálsz
és elfeledtél engem pedig neked adnám a mandulakanárikat
lásd lassan készülkődnek és nyirkos erzsébettenger
cirpegő homokzenéjén át-meg-átrepülnek de hát
gondold meg mégiscsak micsoda iszonyat amikor
papjai szolgálói mind lenyilazva és egyre forróbb
és egyre lassúbb kövek stadionok ordítva omló
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kőkoronája hajósok szemefénye fároszom temető
kőmalmai és visítva zuhogó napcseppek a repedő
bőrben a szakadó bőr alatt így hát itt vagyok fiúk
erzsébethomokban októbersárban s. mester lányának
manhattani képeslapjaiból emelt endrődivárban és
már csak az idegen nők szobáiban szétdobált koszos
gatyák jelzik utam az időben

(ívbe feszülő tested)

előbb a szemöldök íve azután a keskeny
arc lassú merülése tejfehér ágy néma rianásból
kibukó mályvaízű csikló melled emelem bimbód
arcom súrolja ring-remeg tenyerem öblében udvara
szemcsés barna árapály sötétbe merülő ágyban tested
napfehér és holdezüst táj benne sziklarajz vésője magtól
duzzadó tagom nyelvet teremtek lüktetve benned „bocsáss
meg gyönyörű a melled” rovom forró szemérmedre villogó
dombodra fiatal csiklódra érdes szőrzetedre napjelek
és magmaszűz izzását rovom tomporod körkörös ringása
megannyi tükör-mozdulatom hangnélküli nyelvet beszélek
lüktetek föl-alá benned barlangod sötét falán hártyásan
tapadó képeid faggatom – láthatatlan képek gyűrűs
ágyékodon – rétegről réteget hántva le tört emlékké
zúzom a régi arcokat de mindegyre újabb kép a le-
tépettek alatt és vér vér vér vérszagot szíva vért
szimatolva tizenhét évedig jutok s félszüzességed
utolsó gátját áttörve meglelem legelső sikolyod
amint ívbe feszülő tested beléremeg mikor végső
és végleges jelként bevilágítom bűbájtól szikrázó
sötétségedet

(új és új szeretőd)

én – régi kedvesed szerelmesed küldök most egy
sivatagízű levelet emlékeztetőül hogy hány éve
is már? együtt figyeltük az erekció vadhajtásait
a visszanyelt nyögést a remegést az izzadó tenyeret
ó milyen csodálatos volt az a számunk emlékszel
egyiptomi hajad magomtól illatozott és ajkad és
meztelen tested testem szennyezett vizeit tisztította
bocsáss meg gyönyörű a melled mondtam ha olykor a
kelleténél hamarab elélveztem és egy nap amikor
nem volt már járat de éjféltájt a kikötőben mégis
a parthoz állt valami menetrenden kívüli hajó mint
lomha nagy ködállat és te e kelleténél hevesebb
mozdulattal nyúltál a zsebembe hol a dübörgő
allkony-expressz vörösen meredve megállt és én
könnyű teveszőrköpenyed alatt és hasad piheborostái
alatt amikor csörömpölve kitolták a hosszú hajólépcsőt –
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azóta – félálomban fekszem – néha üzensz még válaszolsz
egy-egy régi mosollyal látlak amint kanálislázban bűzös
erzsébetsárban ittrekedten a kénnél is kénszagúbb ágyban
vörös napsütésben október malomként örlő iszapviharában
moccanatlan fekszem mert te manhattanbe mentél hogy
megkeresd otthagyott örömöd és most kétméteres néger
bámul a függönyöd mögött olykor ha stílusosan az ágyban
vagy lenn a padlószőnyegen vagy a fürdőszobában mikor
a széttárt combjaid közül kibukó sperma ködös-nyúlós
víziállatként testedtől ellebeg válaszolj egy-egy
régi mosollyal új és új szeretőd vállai felett

(nem ígértél semmit)

nem ígértél semmit és nem is jött hajó
aznap éjjel erzsébethomokban féligmerült ágyam
előtt a hullámverésben nem horganyzott semmi csak
a cirpegő bodzafa rejtette a mandulakanárikat ének
forró bableves szaga matrózok részek szava fároszom
tekintete nem bélelte az éjszakát nagymamára gondoltam
aki tekercsekbe göngyölt régi térképekben szunnyad hát
igen nekünk is volt valaha európánk de mióta a tengeráramok
alattomban visszafelé folynak és országhatárok örök
hullámzása őrli szét a néma városokat s a hallgatag
tornyokat és sekélymerülésű csermelyfregattok tömik
be a források száját és minden készülék a jegesmedvék
rettenthetetlen vonulását jelzi a páradús trópusok felé
mióta az elhülyült század kibogozhatatlan matrózcsomókat
köt kontinensek torkára és sosemvolt hajónaplók őrült
sorait zagyválja a kapitányi hídon mióta nekünk-is-volt-
európánk-nagymama összegöngyölt régi térképhalomban
gubbaszt a tatfedélzeten úgy ám a tenger közepén
pofátlanul visongó csillagok vaksi éjszakák alatt
régi matrózkabátom alatt kuporogva erzsébethomokban
októbersárban homoktenger közepén megfeneklett magányos
ágyban kántálok „HIÁNYZOL TE ROVARARCÚ KURVA”
a tisztánlátók átka sutom az ágy alatt pocsogó iszapnak melyben
érvényes mondatok után kutatva annyiszor de annyiszor böngésztem
éjszakánként az előfehérlő csontokat silabizáltam rovátkáikat
például ezt: ígérted ma éjjel hajón jön el hozzám a szerelem
aznap sem jött hajó és én tudtam ezt és azt is hogy hajótlan
igen hajótlan minden éjszaka és azt is hogy minden hajótlan
éjjel egyre mélyebbre ereszti gyökerét koponyámba a végzet
egyetlen mondata
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Gabriel García Márquez

Csipkerózsika a repülőgépen

S zép volt és ruganyos, bőre finom és színe mint
a kenyéré, szeme mandulavágású és zöld, haja
hosszú, sima és fekete, és olyan ősiség sugárzott

belőle, hogy ugyanúgy lehetett indonéz, mint az
Andokba való. Rafinált ízléssel volt öltözve: hiúzprém
kiskabát, nyersselyem blúz nagyon halvány virágmin-
tával, lenvászon nadrág és lapos sarkú, bougainvillea-
színű cipő. „A legszebb nő, akit életemben láttam”,
mondtam magamban, amikor nesztelen nőstény-
oroszlán-lépteivel elhaladt mellettem, miközben a
párizsi Charles de Gaulle repülőtéren sorban álltam,
hogy feljussak a New York-i gépre. Természetfeletti
jelenés volt, egy pillanatra villant elém, aztán eltűnt
az előcsarnok nyüzsgő sokaságában.

Reggel kilenc óra volt. Az előző estétől fogva esett
a hó, és a város utcáiban a szokásosnál is nagyobb
volt a forgalom, az autópályán meg a szokásosnál is
lassúbb, az út szélén hosszú sorban álltak a teher-
autók, s a kocsik füstölögtek a hóban. A repülőtér
előcsarnokában viszont továbbra is tavasz volt.

Abban a sorban, ahol én várakoztam, egy holland
öregasszony állt előttem, és majdnem egy órán át vi-
tatkozott azon, hogy mennyit nyom a tizenegy bő-
röndje. Már kezdtem elunni, amikor megláttam a fel-
villanó jelenést, és elállt tőle a lélegzetem, így aztán
nem tudtam meg, hogy ért véget a vita, csak a repü-
lőtéri tisztviselőnő szemrehányó sürgetésére szálltam
le a felhőkből. Mentegetőzésképpen megkérdeztem,
szerinte van-e olyan, hogy meglátni és megszeretni.

– Hát persze – mondta. – Csak ilyen van, más nem
lehet. – A számítógép monitorjáról föl se nézve
megkérdezte, milyen ülést kérek: dohányzót vagy
nem dohányzót.

– Mindegy – mondtam egy kis nyomatékkal –,
csak ne a tizenegy bőrönd mellett legyen.

A tisztviselőnő, továbbra is a zöld fényű monitort
nézve, egy üzleti mosollyal köszönte meg a monda-
tot.

– Válasszon egy számot – mondta –: három, négy
vagy hét.

– Négy.
Mosolya diadalmasan szikrázott fel.
– Tizenöt éve vagyok itt – mondta –, de maga az

első, aki nem a hetest választja.
Ráírta a beszállókártyámra az ülés számát, és át-

nyújtotta, a többi papírommal együtt, először nézve
rám szőlőszínű szemével, melyből addig is vigaszt

meríthettem, amíg viszont nem látom a tüneményt.
Csak ekkor mondta meg, hogy a repülőtér épp az
előbb zárt be, és minden járatot felfüggesztettek.

– Meddig?
– Amíg a jó Isten akarja – mondta mosolyogva. –

A rádió ma reggel bemondta, hogy az év legnagyobb
havazása lesz.

Tévedett: az évszázad legnagyobb havazása lett.
De az elsőosztályú váróteremben olyan igazi tavasz
volt, hogy élő rózsák virítottak a vázákban, és még a
konzerv zene is olyan éterien és andalítóan szólt,
ahogyan alkotói megálmodták. Hirtelen arra gondol-
tam, hogy ezt a helyet a tünemény is alkalmas mene-
déknek találhatja, és, vakmerőségembe beleborzong-
va, a többi váróteremben is körülnéztem, hogy nem
látom-e valahol. De többnyire csak férfiak voltak ott,
a valóságos világból, angol nyelvű újságokat olvas-
tak, meg egy-egy feleség, aki ezalatt más férfiakra
gondolt, elnézve a panorámaablakokon át a hóba ful-
ladt repülőgépeket, a jéggé dermedt gyárakat, Roissy
csaták dúlta mezőit. Déli tizenkettő után már egyetlen
szabad hely sem akadt, és olyan elviselhetetlenül me-
leg volt, hogy kimenekültem egy kis levegőt szívni.

Odakint döbbenetes látvány fogadott. A világ min-
den tájáról összeverődött emberek úgy ellepték a
várótermeket, hogy sokan kiszorultak belőlük, és a
fülledt folyosókon meg a lépcsőkön táboroztak le: ott
feküdtek a földön az állataikkal, a gyerekeikkel meg
a cókmókjukkal. Mert a városi buszjáratok is leálltak,
és az átlátszó műanyagépület olyan volt, mint egy
hatalmas űrszonda, mely viharba került és hajótörést
szenvedett. Nem tudtam elhessegetni azt a gondola-
tot, hogy a lány talán ott van valahol ezek között a
szelíd hordák között, és újra reménykedni kezdtem.

Mire eljött az ebédidő, már mindnyájan tudtuk,
hogy hajótöröttek vagyunk. A hét zsúfolt étterem, a
meleg büfék és a presszók előtt vételen sorok álltak,
és alig három óra múlva mindent be kellett zárni,
mert már nem volt se enni-, se innivaló. A gyerekek,
akik egyszercsak olyanok lettek, mintha a világ
összes gyereke volnának, hirtelen sírni kezdtek, egy-
szerre mind, és a tömeg csordaszagot kezdett árasz-
tani. Ez már az ösztönök ideje volt. Az egyetlen
ennivaló, amihez a tülekedésben hozzájutottam, a két
utolsó pohár krémfagylalt volt egy gyerekbüfében.
Miközben a pincérek sorban rárakták a székeket a
felszabaduló asztalokra, a pultnál állva lassan kana-
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laztam a fagylaltot, és önmagamat bámultam a pult
mögötti tükörben, ahogy az utolsó papírpohárból az
utolsó papírkanállal eszem a fagylaltot, és a lányra
gondolok.

A New York-i gép, melynek délelőtt tizenegykor
kellett volna indulnia, este nyolckor szállt fel. Mikor
végre sikerült feljutnom a gépre, az első osztály uta-
sai már a helyükön ültek, és egy légikisasszony en-
gem is a helyemre kísért. Elállt a lélegzetem. A mel-
lettem lévő ülésen, az ablaknál, a tünemény a gya-
korlott utazók magabiztosságával éppen birtokba
vette a maga helyét. „Ha ezt egyszer megírnám, senki
se hinné el”, gondoltam. És odamormogtam neki va-
lami bizonytalan köszönésfélét, de nem hallotta meg.

Úgy rendezkedett be, mintha hosszú évekre ott
maradna: minden holmit a maga helyére rakott, szép
sorjában, mígnem olyan otthonos rend lett körülötte,
mint egy ideális lakásban, ahol minden kéznél van.
Mialatt rendezkedett, a steward hozta az utasköszön-
tő pezsgőt. Megfogtam egy poharat, hogy odanyújt-
sam neki, de még időben meggondoltam magam.
Mert csak egy pohár vizet akart, és arra is megkérte
a stewardot, először valami megfejthetetlen francia
nyelven, aztán angolul, de alig érthetőbben, hogy ne
keltse föl az utazás alatt, semmi okból se. Mély,
meleg hangjában keleti szomorúság bujkált.

Mikor megkapta a pohár vizet, kinyitotta a térdére
fektetett neszesszert, mely rézveretes sarkaival nagy-
anyáink bőröndjeihez hasonlított, és kivett két arany
színű tablettát egy szelencéből, különböző színes
tabletták közül. Minden mozdulata olyan módszeres
és pontos volt, mintha nem lenne semmi olyasmi a
világon, amit az ő számára a születése óta előre meg
ne terveztek volna. Végül leeresztette az ablakfüg-
gönyt, hátradöntötte az ülését, amennyire csak lehe-
tett, derékig magára terítette a takarót, de a cipőjét
nem vette le, feltette az arcára a sötétítő maszkot,
félig elfordult az ülésen, háttal nekem, és szünet nél-
kül, egyetlen sóhajtás nélkül, egyetlen moccanás nél-
kül átaludta a nyolc örökké tartó órát, plusz tizenkét
percet, amíg a gép New Yorkba ért.

Élménydús utazás volt. Mindig is úgy tartottam,
hogy nincs szebb a természetben egy szép nőnél,
úgyhogy egy pillanatra se tudtam szabadulni a mel-
lettem alvó mesebeli lény varázsától. Mihelyt felszállt
a gép, a steward eltűnt, és egy kartéziánus légikisasz-
szony váltotta fel: a légikiasszony fel akarta ébreszte-
ni a lányt, hogy átadja neki a távkapcsolót meg a fül-
hallgatót. Elismételtem, amit a lány a stewardnak
mondott, de a légikisasszony mindenáron tőle ma-
gától akarta hallani, hogy vacsorát se kér. A steward-
nak kellett megerősítenie, hogy valóban nem kér, de
a légikisasszony még így is megdorgált engem, amiért
nincs a lány nyakába akasztva a tábla azzal a felirat-
tal, hogy „ne keltsenek fel”.

Magányosan költöttem el a vacsorámat, magam-

nak mondva el némán mindazt, amit neki mondtam
volna el, ha ébren van. Olyan kőmereven aludt, hogy
egyszercsak elfogott az aggodalom: altató helyett tán
csak nem haltató tablettákat vett be? Valahányszor
megfogtam a poharamat, mindig megemeltem egy ki-
csit a lány felé.

– Egészségedre, te tünemény.
Vacsora után eloltották a lámpákat, és vetíteni

kezdték a filmet, amit senki se nézett, mi ketten pe-
dig egyedül maradtunk a világra boruló sötétségben.
Az évszázad legnagyobb vihara elmúlt, az Atlanti
óceán fölött hatalmas és tiszta volt az éj, és a repü-
lőgép mintha mozdulatlanul állt volna a csillagok
közt. Ekkor nézni kezdtem őt, lassan araszolva rajta a
tekintetemmel, és csak néztem, órákon át: az egyet-
len életjel, amit észrevettem rajta, álmainak egy-egy
árnyékfoltja volt, melyek úgy suhantak át a hom-
lokán, mint a víz tükrén a felhők. Nyakára olyan vé-
kony lánc símult, hogy jóformán beleolvadt arany-
színű bőrébe, tökéletes formájú füle nem volt
kilyukasztva, körme egészségesen rózsaszínű volt, és
bal kezén karkikagyűrűt viselt. Mivel nem lehetett
több húsz évesnél, azzal vigasztaltam magam, hogy
biztosan nincs még férjnél, hanem csak éppen jegyben
jár valakivel, egy kis időre. „Csak a tudat, hogy alszol,
és hogy biztosan ringat testedhez szirtult öble ölelő
karjaimnak: álmaid békességét magammá így virrasz-
tom.”, mondtam magamban, Gerardo Diego mesteri
szonettjét idézve a pezsgőhab tajtékán. Aztán hátra-
hajtottam az ülésemet, hogy egy vonalban legyen az
övével, és úgy feküdtünk egymás mellett, mint egy
családi ágyban, csak még szorosabban. Lehelete
ugyanolyan meleg volt, mint a hangja, és a bőréből
enyhe pára áradt felém, ami csakis szépségének illa-
ta lehetett. Szinte hihetetlen volt: az előző év tavaszán
olvastam el Kavabata Jaszunari szép regényét, mely
bizonyos kyotói öregemberekről szól, akik hatalmas
összegeket fizetnek azért, hogy egy éjszakán nézhes-
sék a város legszebb lányait, amint meztelenül és
elkábítva fekszenek mellettük, ők pedig ott haldokol-
nak a szerelemtől, ugyanabban az ágyban. Nem éb-
reszthetik fel, és nem is érinthetik meg őket, de még
csak meg sem próbálják, mert a gyönyör éppen ab-
ban rejlik, hogy alvás közben láthatják őket. Azon az
éjszakán, miközben a tünemény álmát vigyáztam,
nemcsak megértettem ezt az aggkori ínyencséget, ha-
nem teljességében ki is élveztem.

– Ki hitte volna – mondtam magamban, a pezsgő
által felfokozott büszkeséggel –: hogy én, az öreg
japán, ilyen magaslatokba jutok.

Azt hiszem, több órán át aludtam, a pezsgőtől és
a film néma puskaropogásától leterítve, és hasogató
fejfájással ébredtem fel. Kimentem a vécére. Két sor-
ral mögöttem, kicsavarodott testtel, ott feküdt az ülé-
sén a tizenegy bőröndös öregasszony. Olyan volt,
mint egy csatatéren felejtett hulla. A földön, a székek
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közti folyosó közepén ott hevert az olvasószemüvege
meg a színes gyöngyökből fűzött rózsafűzére, és egy
pillanatig jólesően ízlelgettem az a felett érzett hit-
vány kis örömömet, hogy nem vettem fel őket.

Miután a sok pezsgő eltávozott belőlem, a tükör-
ben megpillantottam magam: csúf voltam és szánal-
mas: elszörnyedtem azon, hogy így ki tud vetkőztet-
ni magamból a szerelem. A repülőgép hirtelen előre-
bukott, aztán feltápászkodott valahogy, és ügetve
repült tovább. Kigyúlt a felirat, mely arra figyelmezte-
tett, hogy térjek vissza a helyemre. Szaladni kezdtem,
abban a reményben, hogy a lány Isten dühkitöréseire
majd csak felébred, és akkor az én karomba fog bújni
rémületében. Futás közben majdnem rátapostam a
holland öregasszony szemüvegére, aminek szívből
örültem volna. De aztán visszamentem, felvettem a
földről, és az ölébe tettem, mert hirtelen eltöltött a
hála, hogy a négyes számú ülést nem ő választotta
énelőttem.

A tünemény álma legyőzhetetlen volt. Mikor a gép
újra simán szállt tovább, elfogott a kisértés – és alig
tudtam ellenálni neki –, hogy valamilyen ürüggyel
felrázzam álmából, mert az utazás utolsó órájában
már csak egyetlen vágyam volt: az, hogy ébren le-
gyen, és úgy nézhessem, még ha dühös is lesz érte:
így visszanyerhetném a szabadságomat, és talán az

if júságomat is. De nem voltam rá képes. „A fene
egyen meg”, mondtam magamban mélységes megve-
téssel. „Miért nem Bikának születtem!”

Magától ébredt föl, abban a pillanatban, amikor
kigyulladt a felirat, hogy nemsokára leszállunk: olyan
szép volt és üde, mintha egy rózsaágyban aludt
volna. Csak ekkor eszméltem rá, hogy a repülőgépe-
ken egymás mellett ülő utasok, ugyanúgy, mint az
öreg házaspárok, nem kívánnak jó reggelt egymás-
nak, amikor felébrednek. Ő se kívánt nekem. Levette
a maszkját, kinyitotta ragyogó szemét, függőlegesre
állította ülésének támláját, félredobta a takaróját,
megrázta a fürtjeit, mire azok a saját súlyuktól elren-
deződtek, újra a térdére tette neszesszerét, gyorsan és
szükségtelenül kisminkelte magát, mely művelet ép-
pen addig tartott, amíg ki nem nyílt az ajtó, így egy-
szer sem kellett rám néznie. Mikor kinyílt az ajtó, be-
lebújt a hiúzbundájába, s majdhogynem átmászott raj-
tam, egy szokványos bocsánatkéréssel, melyet a mi
Amerikánk színtiszta spanyol nyelvén rebegett el, és
már ment is, búcsú nélkül, és anélkül, hogy legalább
megköszönte volna a sok erőfeszítést, amit a kettőnk
boldog éjszakájáért tettem; ment, és eltűnt New York
amazonaszi őserdejében, de úgy, hogy máig sem került
elő.

Székács Vera fordítása

Gerardo Diego

Álmatlanul
Te és csak pőre álmod. Nem. Nem tudhatsz semmit.

Alszol csak te. Semmit sem tudhatsz. Csak én ébren.
Csakhát: ártatlanul te. Egy ég alatti kékben.
Oly álomringatásban, ahogy hajókhoz illik.

Börtönbe zárt a léted, rejtik előlem mindig
kulcsát, hogy légy bezárva. Ahogy tündököl jégben
levél kristállyá fagyva. Nem. Így nincs röpülés sem.
Madaraimnak szárnya nem vihet föl hozzádig.

Csak a tudat, hogy alszol, és hogy biztosan ringat
testedhez szirtult öble ölelő karjaimnak:
álmaid békességét magammá így virrasztom.

Vagyok sziget fegyence: tested a szolgaságom.
Álmatlan, félőrültként őrködni sziklaparton.
Hogy, mint hajókhoz illik, úgy ringasson az álom.

Veress Miklós fordítása
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Klein Kozma György Áriel

MELLÉKSZEREPLŐK

A hegyoldalban kis kétemeletes ház – művház és
vendéglő – kocsma. Japán turistákat várnak, van
a közelben egy melegvizű forrás, mostanában

kapták fel. Gordoványi János, a bajuszos, negyvenes
penzió-tulaj bélyeget gyűjt szabadidejében, felesége, Pi-
roska kutyatenyésztő és a Vízműnél bedolgozik. Min-
denkit ismernek a faluban. Vagyis engem még nem, de
én Pestről jöttem. Én vagyok kíváncsi rájuk, nem ők
rám. Vagyis nem rájuk, hanem a lányukra, a Pannira, ő
hívott ide. Ő rám kíváncsi. Barna copfja ide-oda ugrál a
vállán, ahogy a biciklijét tolja előttem.

A Gordoványi-lány, Panni találta meg R. Emma nap-
lóját, aki a dédnagynéném és antiszemita írásairól is is-
mert volt a harmincas években. Meg a népszerű regé-
nyeiről, norvég fordításairól... Aztán mégis megmentett
pár zsidót a háború végén, mielőtt meghalt. Megválto-
zott. Bár én meg tudnék változni! Egy sziklára az út
mentén rácsodálkozom és magamra nem... Gordoványi
amúgy Gyurka Sándornak, a nagymamámnak, R. Emma
unokahúgának a nevelt fia - emlékszem lobogó fehér
hajára és ahogy bendzsózott, gyakran mesélt Szibéri-
áról. Mindig titkok lengték körül, a fő titok azt hiszem
az volt, hogy roma volt a „Sa”. Hagyta, hogy belevágjak
a hajába. Benézek az egyik kertbe – a papa meg a gye-
rek egy kazánt szerelnek, ki van írva: „A kutya harap”.

Elvira, Piroska nővére, Panni nagynénje a muskátli-
kat öntözi, egyedül él, van egy teknőce, harminckét-
éves, elvégezte a fogtechnikusit, de most képesítés nél-
küli tanító a helyi iskolában. Kis ház belső udvarában
lakik, gyönyörű növényeket termeszt. Azt mondja, a
növényekben „Isten” működik. Mondom neki, hogy én
ezt a szót nem értem. Erre azt mondja, hogy hát, a
Termesztő... Meg hogy az áldás szó az oltásból ered –
amikor a sejtek szaporodni kezdenek, beindul a létezés,
szóval Elvira szerint ez isteni, ez jó és kész. Amikor
Panni megtalálta a Sanyi bácsi által apjánál elrejtett
Emma-féle naplókat, írt nekem, s azt is megírta, hogy ha
leutazom, Elviráéknál lakhatok. Kíváncsi vagyok, mire
jött rá Emma néni, hiszen valaminek kellett történnie, ha
egyszer zsidógyűlölőből zsidómentővé vált. Amúgy
norvég fordító volt, hiszen „mi is vikingek vagyunk” –
ruszin, ukrán ősei révén, ugye. Állítólag a finn szó az
emberre (mies) a „magyar” szó „magy” előtagjával azo-
nos, hasonlóan a manysi népnévhez... Emma néni sze-
rint ez összefügg a képző, alkotó jelentésű „muovata”
szóval. Szerinte az sem véletlen, hogy Levedi, az ugor
törzsek első közös vezére a „lenni” igéből származó

szóról van elnevezve. Fura, hogy ekkora apparátusra
van szüksége ahhoz, hogy „szeresse felebarátját, mint
önmagát” - nyilván ő se tanulta meg elfogadni önmagát.
Hiszen mind ugyanolyan DNS-ből vagyunk... És egy-
szer jól, egyszer rosszul, vagyis átlagosan oldjuk meg a
problémáinkat. Akár híresek vagyunk, akár nem, akár
vikingek vagyunk, akár romák. Csak elsodornak a szen-
vedélyeink, elvakít a harag, azért nem látjuk ezt gyak-
rabban.

Bulla Károly a vasútnál van, negyvenes, kopaszodik,
de jól tartja magát, fémkeretes szemüvegében. Elvirának
naponta ír levelet, de soha nem küldi el őket, reményte-
lenül szerelmes, lefűzi a leveleket egy dossziéba. Mikor
leutazom, ő mutatja meg az állomáson, merre laknak
Gordoványiék. Kiderül, hogy falja a ponyvaregényeket
és R. Emma regényei is nagyon érdeklik. Hallott egy
legendát, amely szerint R. Emma beleszeretett Balázs
Bélába, aki viszont a helyi (szegedi) főrabbi, Löw Immá-
nuel lánya, Eszter után koslatott. Károly szerint ez a
féltékenység és csalódás tette antiszemitává R. Emmát, a
dédit. Azt nem tudja, mitől változott meg. Károly szerint
lehet, hogy varázslat van a dologban, mert a főrabbi
ükapjának az ükapjának a dédapja a gólemet készítő
legendás prágai rabbi volt, s az állítólag csodákra volt
képes. Majd a naplóból kiderül. Emma néni szerint a
legtöbb népnek van „teremtő” jelentésű főistene, meg is
mutatom ezt a bejegyzést Elvirának, megigazítja a
kendőjét úgy olvassa: „ez a népnevek és a törzsfőnevek
tanulmányozásából derül ki. A malájoknál Zanahari a
teremtő, a khmereknél U blej Nongbhu Nongthau jelen-
ti ezt a mindent-képző-t – az iboknál a Csineke szó
fejezi ki ezt.” Emma néni nem azt állítja, hogy mondjuk
a kínai Taj-csi („széles határ”) nem ugyanilyen demiur-
gosz egyes mondákban - csak annyit mond, hogy jó
érzés neki, hogy a „magyarok”-nak ilyen szép és ősi ne-
vük van.

Kovács Feri hetvenes roma férfi, minden munkát vál-
lalna, nem iszik, kisebb stiklikben esetleg benne lehetett
– nemrég eladták a pap tehenét a szomszéd falu vásá-
rán, de többnyire otthon van és tévét néz. Lánya, Sára –
Panni legjobb barátnője-tanítónő az iskolában, bíztat-
ja, nézzen rendes munka után. Nagyapjuk neveli az ő
gyerekeiket, valaha bádogos volt az öreg, pipáját rágja
a viszonylag rendes ház előtt. Fiatalkorában Feri bá – ő
vezet be a Gordoványi-portára – Pesten dolgozott épít-
kezéseken, az oroszok elvitték, ott összebarátkozott a
Gyurka Sanyival – egy táborban voltak Szibériában –,
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aki aztán rábízta egy „titkos doboz” őrzését 45 után. Ez
volt a nénikémnek, Emma kisasszonynak a naplója,
ami, lám, most előkerült. A kis Gordoványi Panni sokat
melózott, amíg kinyomozta, hogy vannak utódok – még
Szigligetre, az Írók Házába is elment tányért mosogatni,
s ott hallott először rólam, hogy gitároztam valami
együttesben, meg abbahagytam a festést, meg, hogy
tolmács vagyok. És megtalált. Panni jobban érdekel,
mint Emma néni, de Panninak meg a történelem a hob-
bija, mosolyog, ha megmosolyogják ezért.

Az fura, hogy milyen lendülettel védi R. Emma a
magyarokat – a zsidókban szerinte külön zavaró, hogy
Ábrahám az Indiai-óceán partján lakva mondta azt,
hogy ők „túlnaniak” – ezt jelenti az ivri-héber szó ugya-
nis –, vagyis a zsidók ősei indiaiak, szóval cigányok.
Kétségtelenül zavarbaejtő elmélet, legjobb lesz eltitkol-
ni. Nem csodálom, hogy Sa eldugta a naplót, kínos lett
volna, ha előbb előkerül. A titkolózásban van gyakor-
latunk a családban – évtizedekig nem hallottam az
Auschwitz-ban megölt nagypapáról, vagy arról, hogy az
a kedves bácsi, akivel kirándultunk, Rákosi börtönében
ült – aztán én se mindig mesélhettem el a szüleimnek,
hogy kikkel barátkozom vagy, hogy milyen anyagokkal
hülyítem magam. Anyám időnként kórházba került –
megbolondult, de ez sem volt megbeszélve, „idegössze-
roppanás”, mondták.

Nem volt téma a származás, a romák, a zsidók, az
őrültek... Most, felnőtt fejjel kell utánajárnom. Orvos-
pszichológus is van a faluban, Kis Józsinak hívják, talán
szükségem lesz még rá, hisz eléggé megdöbbent, hogy
a családban volt valaki, aki gyűlölködő cikkeket írt...
Panninak udvarol állítólag, jobb, ha tudom, kacsint a
Feri bá – az iskolában van a rendelője, komoly ügyeket
a közeli kórházba átutal, ő csak lelki tanácsadó. Meg-
mutattam neki Emma néni naplóját, szerinte csak egy
megszállott paranoiásnak ennyire fontosak az ősei. Ké-
pes volt utánanézni, hogy az óind, szanszkrit Tristar szó
is „teremtő”-t jelent, s a perzsa (avesztai) avar-trastar-ból
ered – Emma néni szerint az iráni felföld szélén lévő
Levédia a kifejezés eredete, s innen jutott aztán a babi-
lóniai arám nyelvbe (s onnan a héberbe) „jehove” né-
ven (ami, ugye szintén teremtőt jelent). Vagyis szerinte
a „magyarok istene” (a levedi) híre az, ami (a roma-indi-
ai) Ábrahámhoz eljutott, akinek aztán az utódai – főként
a leviták – elterjesztették a világon a kultuszát. Hosz-
szasan magyarázza, hogy a finn-ugor „kajahdus” (vissz-
hang) és a héber jahadut, jehudi szó (mely zsidóságot,
illetve visszhangzás-t is jelent) közös tőről fakadnak, ha
nem is nyelvtörténetileg, de koncepcionálisan. A Lét
rezgői. A képző ekhója. A kreatív realitás.

Panni becsüsnek készül, kereskedelmi főiskolára jár
a közeli nagyobb városba, kollégista. A város egyetlen
régiségbolt-antikváriumában dolgozik, a régi tárgyak a
hobbija és a foglalkozása: mindenről tudja, mi a fon-
tossága... Szerinte kéne egy kiállítást szervezni az apja
művházában a R. Emma hagyatékából. Mert lám, kide-
rül a naplóból, hogy amikor a törékeny vénkisasszony
elméletében odáig eljutott, hogy a zsidók a cigányoktól

származnak és ellopták a magyarok teremtő-vissz-
hangzó-rezgő ősmítoszát, akkor váratlan pálfordulás állt
be nála, s elhatározta, hogy (komoly kockázatot vállal-
va) a lakásán rejti el zsidó barátnőjét, P. Krisztinát és
édesanyját. Magyarázom ennek a csillogó tekintetű fiatal
nőnek, hogy értse, meg, manapság az ilyesmi nem ér-
dekel senkit, hogy elfelejtett regényírónők gyűlölték
vagy szerették a visszhangzókat, ugyan...

Elvira azt mondja, hogy az egyik muskátlija her-
vadozott, de mióta beköltöztem a nyári konyhába, azóta
megint kivirágzott. A vasutas Károlynak – most először
– válaszlevelet írt Elvira. Különleges kék mauritius-ra
bukkant a gyűjteményében Gordoványi, a Panni papá-
ja. Anyja, Piroska megnyerte a megyei kutya-szépség-
versenyt a Bodrival. Látom, hogy a faluban összesúgnak
mögöttem. Azt mesélik, volt egy indiai ősöm, aki fakír
és csodák kísérték útján, s úgy látszik, most, hogy elő-
került a R. Emma naplója, megörököltem ezt a képes-
séget. Az orvosnál ültem, amikor az évek óta mankóval
járó Kovács Feri bácsi felkiáltott, sőt, felugrott mankó
nélkül és az orvos nyakába borult, hogy megint tud jár-
ni. És mindez abból a plusz szeretet-energiából fakad,
amit az eredményezett, hogy elmeséltem, az ivrik, hé-
berek szomszédai az indiaiak. Ahogy náluk királyi meg-
testesülések sora - az „avatárok” képviselték a Képzőt a
földön, úgy a felkent „messiás” héberül, „krisztosz -
keresztény” görögül Dávid (ami „szeretettet”, kedves-t is
jelent) utódai is nemzedékről nemzedékre jelen vannak.
Ahogy Krisna (a ,,Vonzó” - hasonlóan a Mózes-Mose név
„Húzó” jelentéséhez mellesleg) mondja:

„Ki minden lényt barátjának,
világok atyjának tekint,
s áldozata, vezeklése
tudójának, békére jut.”
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Emma néni valamitől élete végére megváltozott –
talán megbocsátott Balázs Bélának és Löw Eszternek,
talán rájött, hogy szabad válogatni a gondolataink kö-
zött, nemcsak a piacon kell eldobni azt, ami rohadt...
Nem tudom. Lehet, hogy csak egyszerűen nem volt
következetes, indulatok hullámaival sodródott. Ember-
társaink halálát kívánni – és embereket megmenteni: ez
bizony mintha nem is egyazon emberből eredne. Pedig
mindenkiben benne van az egész világ, mondják – a
gyűlölet és a szeretet vibrálva „rezegnek” bennünk...

Emma néni élete végén eljutott a „nem-cselekedni” –
kínaiul a „vu-vej” elvéhez, ami „árad, mint a folyam,
tükröz, mint a tükör és rezeg, mint a visszhang”: rájött,
hogy ő is csak a Képző rezgője, mint bárki más, mint a
Zanahari maláj követői, mint a kambodzsai U blej
nongbhu Nongthau hirdetői – érzései, problémái, hibái
olyanok, mint a többi emberé... Nem szabad hagyni,
hogy a fájdalmaink elválasszanak a többiektől, mert
akkor megkeseredünk és megbetegszünk. Szabad trük-
köket is használni: belül dúlok-fúlok (Elvira megint
kiabál velem, mert felbontottam véletlenül egy cserép
muskátlit az erkélyen), de kívül azért megőrizhetem a
nyugalom maszkját. Nem kell túlzó kifejezéseket
használni: „Te mindig ilyen szeles vagy?” Miért, mindig?

Csak a most van. Ahogy a bibliai képző, teremtő
mondja: „tőlem jön a jó és a rossz”... Minden. El kell fo-
gadni, hogy az történik, ami éppen történik. Fölveszem
a frottírköpenyem, kopogtattak. Biztos Panni lesz az.

Nehéz elmagyarázni, hogy mennyire nem érdekel
manapság senkit egy ilyen legenda – a gyilkos indulatú
asszony, aki egyszerre segítőkésszé válik a vészhely-
zetben. Felismerései a népek rokonságáról hidegen
hagynak. És ha tényleg különbözőek vagyunk? Akkor
nem kell segíteni egymást talán? De Panni rágja a
fülemet, hogy legalább írjam meg a sztorit. Álmomban
valami hídon mentünk át. A belső szobában ott nevet a
gyerekünk. Az álom szerint le kéne higgadnom, csalá-
dot kéne alapítanom... Be kell vallanom, fontossá vált
nekem a Gordoványi Panni. De nem ronthatok ajtóstul
a házba. Ráadásul őt izgatja ez a különös történelmi
napló. Barátságtalan lennék, ha túlságosan hangsúlyoz-
nám, hogy engem hidegen hagy. Tegnap elmesélte,
hogy utánajárt, érdeklődött, s állítólag a Balázs Béla
ideáljának, Löw Eszternek is élnek leszármazottai vala-
hol Caracasban, Venezuelában. Nem tudjuk, ki volt az a
– napló szerint – „három barátnő”, akit Emma néni meg-
mentett 44-ben a Böszörményi út felett lévő lakásán. És
ha a Löw család tagjai voltak? Nem kéne utánaérdekőd-
ni? De Panni, mondom neki, miért nem azzal foglalko-
zol, ami itt és most történik?

Dehiszen most adtam enni a kacsáknak, törődöm én
mindennel, vág vissza. Azt mondja, nem akar megfuta-
modni egy ilyen kihívás elől, épp, mert félig roma
családból származik, érdekli, ami a biboldókkal történt,
s ha a Sors akaratából egy ilyen fura naplóra bukkant,
kötelessége utánajárni.

Nem értek egyet. Én például most értesültem róla,

hogy vannak ruszin – ukrán – őseim. Akkor nekem
most őket kéne felkutatnom? Velük kéne azonosulnom?
Hjelmnickij-jel, a XVII. századi pogromok gyilkos kozák
atamánjával? Egyáltalán: muszáj nekem állást foglalnom
ezekben a kínos kérdésekben (ki öl kit és miért) – csak
azért, mert a rokonaim közül egyik belekeveredett az
uszításba, a másik meg esetleg az áldozat lett? Hisz van-
nak repülőmérnök, sakkbajnok és biológus rokonaim,
mégsem növesztek szárnyat, a sakk sem izgat, nem így
függenek össze a dolgok. De nem akarom én semmiről
lebeszélni. Elvira megy el az ajtóm előtt, beszól, hogy
menjünk ebédelni, együtt a család. Délután hazauta-
zom. Rájöttem, hogy azért ilyen nagy bennem az el-
lenállás, mert félek, hogyha kiderül, miért változott meg
R. Emma, akkor nekem is szembe kell néznem ön-
magam megváltoztatásának kérdéseivel. Gordoványi
papa két kézzel fogja a csirkét, miközben kifejti véle-
ményét – szerinte a Löwök a prágai gólem-készítő ti-
zedik nemzedékbeli utódai, akik meg abból a talmudi
bölcsek nemzedékeit adó családból származnak, akik
Dávid királyt tekintik ősüknek. Aki azt írta a zsoltárban,
hogy „Óvd meg nyelvemet rossztól, ajkamat a hamis
beszédtől”...

Miközben hallgatom, rájövök, hogy én is tele vagyok
előítéletekkel – olyasmik jutnak eszembe, hogy honnan
tud egy vidéki kocsmáros ennyit a Bibliáról... De az is
eszembe jut, hogy hátha lehetne ebből valamit csinálni,
hiszen ha tényleg ma is élnek a dávidi utódok, akkor
ugye, ez azért érdekelhet valami tévés ismerőst, s akkor
talán vetülne ebből valami fény a R. Emma naplójára is.
Merthogy esetleg ő mentette meg ezt a jelentős családot.
Kinél kéne érdeklődni? Talán a venezuelai nagykövet-
ségen? Jó ez az uborka. Kezd érdekelni ez a dolog.
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Balogh Attila

Ked(d)vtelen Zsóka, hétfőn!

Vasárnapi altatójából feltápászkodik az ország, szédelgő hétfők után már üzemel is ked-
den a lélek.

S ébren álmodnak vissza szlovák dúdolású hegyeket, miközben az itthoni síkságon
magyarul éhező cigányok guggolnak az ürgelyuk-konyha előtt.

Ki szedukszennel, ki pedig hamburgerrel próbálja nyugtatgatni magát.
Az unióból – mármint a szovjet – az Unióba – mármint az Európai irányába – vigyorodik

a minden fogát hűen ápoló politikus bagázs ebben a Magyar Mekdonáld Köztársaságban.
Állítólag kevés a parlamenti vécé, ezért a plenáris ülésen kakkantják le egymás buksi-

ját a távirányítású szónokok.
No, ennyit a buksi fejecskékről és a hozzá tartozó hogyishívjákokról.
Törpe állam-foltok az óriás koka kóla ellen.
Az óceánon átúszkáló papírhajód: venkúveri leveled sós vizet zúdít Budapest legiti-

mista monarchiájára.
Édesvizű kórtársaim majd köpdösnek is tőle hatalmasat, hisz a magyar zsidóság

szétrugdalásával nem tudnak elszámolni, bő részük vígan asszisztált ugyanis.
Mostanában vérmintát vesznek egymástól ezek a pandúrok, kandúrok, s fölnyávognak,

ha a vérsüllyedés Baskíriáig csökken, a húgysav 387-es referenciaértéke már nemigen ér-
dekli őket.

Gyermekeiket nem nevelik, hanem etetik, igazolandóan, hogy ők csak magyarok, hát
gujással, igen, így jével, mert zónányi a szöszös adag, a turisták elipszilonnal nyeldecské-
lik.

Itt még a Jézuska is puffadozik a nagy böjti pontytól, a nagymamák pedig nem haj-
landók regenerálódni.

Hát-tal nem kezdünk mondatot, szemből is nehéz.
Az Alkotás utcai ciszternából, ha zokogva is, de átambicionáltam magam a hatalmasok

szemének láttára egy olyan nagy lakásba, ahol egyik kórteremből a másikba szinte csak
útlevéllel szabad átmenni. A ciszterci rend is valami isteni helyre költözött. Úgyhogy
messzebb került szememtől a Lánchíd, mint a Szabadság-híd.

A gyerekek is bűzösek a sok tápláléktól, és dübörögnek, mint az orosz tank. Újabban
amerikai tankosdit játszanak.

A tél olyannyira hosszú és hideg volt, hogy bizonyos lírai elemek pszichéjén fagyási
sérüléseket lehet kimutatni, talán amputálni is szükséges volt kisebb-nagyobb darabokat.

Aztán jött a hirtelen nyár, s ettől a melegtől a lányok annyira szépek lettek, hogy már
gondolkodniuk sem fontos, két-három ikuval is harmonikus, teljes életet tudnak élni, a
csöcsük pedig úgy emelkedik, mint a Május 1-i léggömb.

Volt egy négyperces szerelmem, szántották a haját, s ettől a lelke is kiszáradt, ott kel-
lett hagynom a fodrásznál.

Orsika meztelenül, félig könyökölve feküdt a hűvös szobában. Engem nem vesz észre
pillanatok óta, de bizonyos, hogy a Zsuzsannát kileső vénekről olvas valamit. A támasz-
kodástól kissé meghajló gerincén színes bogarak verekedtek, zajuk elől kimentem Görög-
országba.

Ezt a turista lobbival, legó-szigetekből összeácsolt országot már csak a heroikus hel-
lén monopol-rom tartja össze. Mindenük van, csak a leves és a cigány hiánycikk. Az előzőt
Németországba járnak szürcsölni, a cigányokat pedig kiszáradt folyómedrekből kény-
szervágóhíd mellé telepítik, s a fertőzött aktív vér nejlon-sátrukba csorog.

Úgy látszik, így napsütés idejekor Platón elalszik, Szókratész védőbeszéde már a siket-
néma jelbeszéddel is érthetetlen, de úgy hírlik, hogy rövidesen elkészül Valtdízni-válto-
zata.

Hazaérvén kiderült, hogy már nem vagyok súlyosan mozgássérült valami új egészség-
ügyi szorzószám miatt, tehát ha visszaemigrálsz, eljárjuk és megjárjuk a Kállai kettőst.

Puszi jobbra, puszi balra. Nyelveden a darázs.
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Dárdai Zsuzsa

Jorge Manzano, Jorge Muniz-Gomez, Daniel Hill és Timothy
Hill, fiatalok, barátok, filmeznek, és Torontóban élnek: chilei-
ként a két Jorge, mohikán őslakosként Timothy, negyedíziglen
fehér kanadaiként Daniel. A 6. Médiawave-re meghívott ven-
dégként, illetve az „Almok városa” című rövidfilm rendező-
jeként, producereként és színészeként érkeztek.

JORGE MANZANO (huszonhét éves, az „Álmok városa” ren-
dezője, a Nepanta filmstúdió megalapítója, producer, író)

– A programfüzetben latin-amerikaiként vagytok bemutat-
va, mit szóltok ehhez?

– Latin-Amerika gyűjtőfogalom: Bolívia, Chile, Peru
vagy Argentína között súlyos ellentétek húzódnak, ezek az
országok társadalmilag és kulturálisan igen eltérő utakon
járnak. A legnagyobb sértésnek számít egy argentint „le-
chileizni”, mert Chilében és Peruban az indián lakosok
száma sokkal magasabb, meghatározóbb, mint Argentí-
nában. De ez vice versa is érvényes. Csak Torontóban, a
sok latin-amerikai bevándorlót összehozza a közös spa-
nyol nyelv, a zene, a tánc, a foci, amiért együtt rajongunk,
és amiért a kanadaiak nem rajonganak.

– Az „Álmok városá”-ban egy amerikai őslakó, Marcel
Commanda költő, performer - kábítószerrel, alkohollal, börtön-
nel terhelt – tragikus sorsára fűzted fel mondandódat...

– Én is Torontóban élek, ott, ahol Marcel élt, nekem is
sötét a bőröm, mint neki, a faji megkülönböztetések
ugyanúgy érnek engem is, mint őt érték, nem volt nehéz
azonosulnom a sorsával. Annak ellenére, hogy az én ta-
pasztalataim nem olyan kemények, mint amilyenek az övéi
voltak. A különbség köztünk a harcnem megválasztásában
van. Az én szüleim baloldali szocialisták voltak Allende
kormányzása idején, s amikor Pinochet 1973-ban a rend-
szert katonai puccsal megdöntötte, elhagyták Chilét. Az ő
számukra a fegyver, a harc volt a perspektíva. Marcel szá-
mára a nyers brutalitás, a fizikai erő, az ököljog. Én a szü-
leimtől rám hagyományozott politikai vértezettel és a film-
készítéssel harcolok. A filmet alkalmas követítőeszköznek
tartom a mindennapi élet küzdelmeinek, az azonosságtu-
datnak, és a saját hovatartozásunkat viselő büszkeség kife-
jezéséhez.

– Azt gondoltam, Toronto multikulturális világában nincs
szükség direkt önvédelemre.

– Annak ellenére, hogy én egyetemet végeztem – e
miatt bizonyos fokig kivételes helyzetben vagyok –, a faji
megkülönböztetéssel nap mint nap meg kell küzdenem.
Számtalanszor előfordul, hogy amikor Dániellel beme-
gyünk egy filmmel kapcsolatos hivatalos helyre intézked-
ni, őt nézik producernek, engem pedig az asszisztensnek,
és nemcsak a fehérek, a saját fajtám is. Sokan azt hiszik,
Dániel magasabb társadalmi „rangban” van, mert fehér, el
kell magyaráznunk, hogy nincs közöttünk különbség, és

én vagyok a rendező. Ha egy fekete és egy fehér bőrű
ember egymás mellett áll, és megkérdezik az embereket,
vajon melyikük az ügyvéd, szemrebbenés nélkül a fehérre
mutatnak. Ha azt a kérdést teszik fel, melyikük a kábító-
szer-kereskedő, biztos, hogy a feketét választják. Ezek a
sztereotípiák Kanadában is élnek. Ezért fordulhat elő, hogy
a rendőrség letartóztathat és megölhet feketéket, színes-
bőrűeket, minden további következmény nélkül.

– Vannak emberjogi szervezetek?
– Van egy kulturális központ a csak spanyolul beszélők

részére, ahol felvilágosítják a bevándorlókat jogaikról. Erre
nagy szükségük van, mert könnyen előfordul, hogy visz-
szaélve tudatlanságukkal kihasználják – mondjuk hét na-
pon át éhbérért dolgozatják – őket.

JORGE MUNIZ-GOMEZ (huszonnégy éves, újságíró)

– Jorge, te nem régen érkeztél Torontóba, könnyen kaptál
bevándorlási engedélyt?

– A bevándorlási törvények eléggé szigorúak, általá-
ban azokat kedvezményezik, akik angolul vagy franciául
beszélnek, mostanában pedig főleg az Európából jövőket
fogadják. De mindeneklőtt le kell fizetni a fejkvótát, ezer
dollárt, hogy egyáltalán elindulhasson a bevándorlási pro-
cedúra.

Én Chilében születtem, ott jártam gimnáziumba és
egyetemre, majd Peruban és Kubában tanultam egy rövid
ideig. Amikor két évvel ezelőtt Kanadába érkeztem, még
nem beszéltem az angol nyelvet. Annyira új volt számom-
ra minden, mintha egy új földrészre kerültem volna. Tu-
dom, meg kell tanulnom a kultúrájukat, alkalmazkod-
nom kell hozzá, ugyanakkor nem vagyok hajlandó le-
mondani az enyémről, én Kanadában is chilei vagyok.

JORGE MANZANO

– A filmben megismert ember sorsa nem mutat semmi
reményt, kiutat a jövőre nézve. Marcel negyvenkét éves
korában, a születésnapja utáni reggel hepatitisben meghalt,
egyik lánya börtönben, másik az utcán strichel. Marcel
kábítószeres és alkoholista volt, a lányai is azok.

– Marcel nemcsak alkoholistaként jelenik meg, hanem
olyan emberi lényként is, aki gyönyörűen beszél prob-
lémáiról. Megpróbálja átadni szomorú tapasztalataiból me-
rített tudását, figyelmeztetni a jövő generációját és az
öregeket, hogy változtassanak életükön. A film reppel
végződik:

Nagyanyám, nagyapám, apám, anyám,
idehívlak titeket, erre a helyre,
ahol lakom, ahol élek.
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Az arcotok örökre elveszett,
beborítja az álmok óceánja.
Hozzátok a játékokat,
hozzátok a sátrakat,
szökjetek a partokhoz,

folyik a véretek.

Ez a város,
ez a hely,
ami a balparton van,
az Álmok városa
„Bi Jon Meh Maun Pil”.

TIMOTHY HILL (huszonöt éves, mohikán színész, rendező,
író, díszlettervező, az Arts AlterNative színházi csoport meg-
alapítója)

– A te színházi csoportod a sebek begyógyításának más for-
májával próbálkozik.

– Három évvel ezelőtt hatan hoztuk létre az Arts
AlterNative-ot, de ha sokszereplős a darab, szólunk bará-
tainknak, és besegítenek. Felkérésre készítünk előadáso-
kat. A rezervátumban – amelyet a mai időkben egyfajta
faluközösségként kell elképzelni, ahol nem kötelező lak-
nunk, bár a népcsoportok általában együtt maradnak –
visszatérő probléma az alkoholizmus, a kábítószerezés, az
öngyilkosság, az előítéletek. A törzs vezetői megkérnek
bennünket, hogy egy-egy problémás szituációt jelenítsünk
meg a helyszínen. Tanító, oktató, nevelő színházat csiná-
lunk. A hírünk szájról-szájra terjed, megbíznak bennünket,
hívnak.

– A művészet, mint misszió.
– Igen, azt gondolom, a művészet a legalkalmasabb az

érzelmek kifejezésére. A művészeten keresztül próbálom
mozgásba hozni, erősíteni, bátorítani a kreativitás, kapcso-
latteremtés, „gyógyítás” és a cselekvőképesség szellemét.

– Kik finanszírozzák az Art AlterNative-ot?
– Az együttes tagjai. Többnyire otthon próbálunk, és az

előadások vagy egy rezervátumban, vagy a torontói benn-
szülött kulturális központban kerülnek bemutatásra.

– Tim, mi itt Magyarországon jól tudjuk, hogy nem szabad
„négerezni”, ezzel szemben az „indián” szó nekünk mindig
valami szépet, tisztát, vonzót jelentett. Nektek fáj, ha „indián-
nak” neveznek benneteket?

– Egyetlen „indiánként” ismert nép sem nevezné magát
így, mert mi nem Indiából valók vagyunk. Az Amerikába
érkező első fehér emberek – Kolombusz Kristóf végzetes
tévedése miatt – kezdték az itt élő őslakókat indiánoknak
nevezni. De az őslakók vagy bennszülöttek minden egyes
csoportjának saját neve van, és ezek a népcsoportok ép-
pen úgy különböznek egymástól nyelvben, kultúrában és
minden egyébben, mint ahogy a Jorge által jelzett latin-
amerikai országok népei. Az én népem mohikánként ismert
a köztudatban, bár én szívesebben hívom magam a mi
nyelvünk kifejezése szerint kanienkahakának, amit az an-
golok „People of the Flint”-ként a „tűzkő népének” fordí-
tanak. Ugyanakkor hodenashonee, azaz Iroquas is vagyok,
amit az angolok „Longhouse People”-nek neveznek, mivel
mi már nagyon régóta hosszú házakban élünk sátrak
helyett.

Kanadában – és az Egyesült Államokban is – minden
őslakó népcsoport harcol a saját nevéhez való jogáért. A

kisebbségi gondok esetünkben is identitás-problémákra
vezethetők vissza. Én Buffalóban születtem, New Yorkhoz
közel, egy rezervátumban. Tizenkét éves voltam, amikor
elköltözünk Kanadába a Hat Nemzetek Államszövetségé-
be. Ez a hely mintegy másfél órányi vonatútra van Toron-
tótól. Ott végeztem az iskoláimat, a kilencvenes évek ele-
jén költöztem Torontóba. Bennem is keveredik az amerikai
és a mohikán identitás. Én is átélem azt a kettősséget, mi-
lyen egyszerre élni a modern kanadai és a tradicionális
törzsi kultúrában. Ez az ellentmondás engem is feszeget
belülről. Szerintem az őslakók súlyos szocializációs prob-
lémáinak oka a történelemben gyökerezik. Ezek a népcso-
portok a hosszú kolonizáció során elveszítették önbe-
csülésüket, amit nagyon nehéz újra megtalálni.

DANIEL HILL (huszonhét éves, az „Álmok városa” társren-
dezője, a Nepanta Filmstúdió alapító tagja)

– Daniel, kis közösségetekben pillanatnyilag te vagy kisebb-
ségben, ez a relativitás...

– Én is későn jöttem rá, hogy amit az iskolában tanul-
tam az indiánokról, az merő hazugság. Hogy történel-
müket a fehérek eszkábálták össze. A franciák vagy spa-
nyolok által megírt krónikákban az indiánok vad emberek,
ez a kép ette bele magát a filmekbe, regényekbe.

Mivel én a kanadai társadalomban fehér emberként
élek, a megkülönböztetést nem érzékelem úgy, mint a ba-
rátaim, ezért nem is harcolok ellene annyira szenvedélye-
sen. De nekem is vannak hasonló élményeim, mert a
családom tagjai munkásemberek, így a törvényben kinyil-
vánított jogegyenlőség ellenére, a lehetőségeim behatárol-
tabbak. Szerencsére én tanulhattam, kinyílt előttem a világ,
ellentétben a nagy átlaggal, akiknek szinte egyetlen infor-
máció-forrásuk van: a manipulált televízió, amely szappan-
operákkal tömi tele a fejüket. A Kanadában élő kisebbségi
csoportokban is vannak olyan emberek, akik nincsenek
tisztában saját kultúrájukkal, nem tudják, honnét jöttek, mi
folyik körülöttük, ugyanakkor az úgynevezett fehér, domi-
náns kultúrában is akadnak olyanok, akik tisztában vannak
azzal, mi a társadalom felosztása. Én, a barátaimmal közö-
sen, a filmen keresztül szeretném felvenni a harcot az álta-
lános nemtudás, a félreértések és az előítéletek ellen. Telje-
sen mindegy, hogy milyen hátterünk van, ez a mi közös
célunk.

Timothy Hill, Jorge Manzano, Daniel Hill (Zátonyi Tibor felvétele)
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Joshua Starr

EGY KELETI KERESZTÉNY SZEKTA:
AZ ATHINGANOI II. rész

Andreas Michael Andréadés professzor (1877-1935) emlékére

Ami a szekta belső életét illeti, a rá vonatkozó hitet
megtagadó esküformulában található információkra
támaszkodhatunk, egy eretnekséggel foglalkozó or-
thodox traktátus, és egy hasonló jellegű rövidebb irat
alapján. Az esküformula megfelelő kiindulópontot
nyújt1, hiszen minden ismert tényt tartalmaz. A követ-
kezőkben idézett dokumentumot azonban bonyolítja
a névtelen szerző azon elmélete, miszerint az ősi
melkizédekitek és theodotiánusok olyannyira szoros
kapcsolatban álltak az újabb keletű eretnekséggel,
hogy helyénvaló volt egyetlen eskü formulát alkal-
mazni mindhárom szekta tagjai közül megtérített hí-
vek keresztelése során. Mindazonáltal világosan kitű-
nik, hogy a szerző főként az Athinganoi szektával
foglalkozik, ezért az itt közölt fordításból jónak láttuk
elhagyni a másik két csoportra vonatkozó rövid utalá-
sokat.

...És szintén megátkozom a múlt, a jelen és jövendő
nemzedékeinek Athinganoi tanítóit.2 ...Megtagadom
azokat, akik a zsidókhoz hasonlóan ünneplik a szombatot,
ám a keresztényekhez hasonlóan elítélik a körülmetélést,
ugyanakkor a keresztelést is. Megtagadom azokat, akik
jövendöléshez, bűbájos varázsláshoz és mágiához folya-
modnak, és ezáltal rontást és hasznot ígérnek az embe-
reknek. Megtagadom azokat, akik bizonyos démonokat
idéznek meg, melyeknek főnökei Szűrou, Szohan és
Arkhé, és a segítségükkel magukhoz hívják a holdat, és azt
kérdeznek tőle, amit csak kívánnak. Megtagadom azokat,
akik emberek neveit adják a csillagoknak, és ördögi kép-
zeletükben egymás ellen uszítják őket, így szólván: Ez a
csillag kioltja a másikat, ez pedig hatalmasabb és kegye-
sebb az összes többinél. Megtagadom azokat, akik az
erkölcsösség leple alatt embergyűlöletre tanítanak, hiszen
mindenkit tisztátalannak tekintenek, aki nem vallja
hitüket, és akik ezért nem engedélyezik saját maguknak,
hogy bárki kívülállót is megközelítsenek, vagy őket
megközelítse valaki, sem pedig azt, hogy bármit adjanak
másoknak, vagy elfogadjanak az efféle kívülállók kezéből.
Ha véletlenül mégis megtörténik ilyesmi, azonnal elro-
hannak tisztulást keresni és fürdőket venni, hiszen
beszennyeződtek és tisztátalanná váltak. Ezen kívül átko-
zott legyen az Athinganoi minden egyéb szokása, szer-
tartása és előírása, akár titokban akár nyilvánosan gyako-
rolják is.

A fent idézett irat előszavaként egyes kéziratok
tartalmaznak egy traktátust, amely a „Melkisedeki-
tekról, a theodotiánusokről és az Athinganoiról” cí-
met viseli.3 Ez semmiféle értékes új információval
nem szolgál, és mivel kevésbé gyakorlati céllal író-
dott, mint az idézett esküformula, nem is olyan össze-
foglaló jelleggel megszerkesztett. A szombat megün-
neplésével és a körülmetéléssel kapcsolatban kissé
másként nyilatkozik azonban a szerző, miszerint
„amikor zsidók társaságában vannak, úgy tesznek,
mint akik a szombatot ünneplik, bár egyébként a ke-
resztények közé tartoznak, minélfogva őrizkednek a
körülmetéléstől, -m a kereszteléstől is." Ezután leírja,
hogy „a hajdani thessaliai boszorkányokhoz hason-
lóan”4 miként intéznek varázsigéket a holdhoz, hogy
a mennyekből alászálljon egy forrás vizébe, és választ
adjon valamely egyén sorsára vonatkozó kérdésre.
Ezenkívül a „nyugati égbolt csillagait olyan emberek
nevével ruházzák fel, akikre gonosz rontást akarnak
küldeni...” Szintén varázsigéik segítségével rábír-
hatják a három fődémont, hogy szerencsétlenséggel
sújtsanak valakit azáltal, hogy az őt védelmező csillag
fényét kioltják, így végül pusztulásba rántják ellen-
ségüket. Hogy magukra vonják a figyelmet, a nova-
tianusokhoz és az oldalágukhoz tartozó szombat-
osokhoz hasonlóan így kiáltanak: „Ne érj hozzám,
mert én tiszta vagyok!” Nevük is állítólag ebből a sajá-
tos viselkedésből ered. Akár elfogadható ez az eti-
mológia5, akár nem, a novatianusokhoz való hason-
lítás téves, és pusztán azon a tényen alapul, hogy ez
utóbbi szekta Καθαροι-nak6 nevezte magát, de telje-
sen eltérő okokból.

A két fent említett irat kapcsán többek között a
keletkezés időpontjának kérdése is felmerül. Ami a
hitet megtagadó esküformulát illeti, keletkezési idő-
pontjának kérdése szorosan összefügg az egyéb ha-
sonló szövegekével. Azonban mivel eddig még nem
végeztek átfogó kutató munkát ebből a szempontból,
nem áll rendelkezésünkre határozott válasz. Felidéz-
hetjük Benesevics gondolatát, aki úgy véli, hogy a ju-
daizmusból a keresztény valláshoz megtelt hívek ese-
tében használt eredeti formula Justinianus uralkodá-
sának idején keletkezett, és a 11. század elején kapott
csiszoltabb, választékosabb formát.7 A muszlimokra
vonatkozó formula keletkezését a 8. század végére
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teszik, Henry Laminens8 az iszlám elismert szakértője
pedig ennél is későbbre. Ez a feltevés összevág azzal
az általánosan elfogadott véleménnyel, miszerint a
manicheusok és az Athinganoi esetében használt for-
mulák keletkezése a 9. századra tehető,9 arra az
időszakra, melyből igen korlátozott számban marad-
tak fenn az utóbbi szektára vonatkozó, időben beha-
tárolható utalások. Az ismeretlen szerző traktátusa
esetében éppen olyan valószínűnek tűnhet, hogy az
valójában az eskü formula szövegének egy kibővített
változata, mint hogy maga a formula született a trak-
tátus adaptációjaként. Jelen tanulmány írójának az
első feltevés tűnik megfelelőbbnek, de egyértelmű
bizonyítékok hiányában egyik álláspont sem tekint-
hető kellőképpen megalapozottnak. A traktátussal
kapcsolatban terminus ad quem-ként a 11. század he-
lyénvalónak tűnik, hiszen ebből az időszakból valók
azok a legrégibb utalások, melyek a cigányok meg-
jelöléseként említik az általunk vizsgált szekta nevét,
amint a következőkben látni fogjuk.

A formula és a traktátus mellett hasonlóképpen
tárgyalja az Athinganoi sajátságait egy másik szöveg
is, amely egy eretnekségről szóló értekezésben talál-
ható. Szerzője egy bizonyos Konstantinápolyi Timo-
theusz, a Hagia Sophiának és a Kalkoprateiai Szent
Szűz Templomának presbitere.10 Annak alapján, hogy
utal az 553. évi zsinatra, de a monothelitákról nem
tesz említést, a presbiter munkáját általában 553 és
622 közé teszik11, bár egyes tudósok kétségbe vonják
e dátum hitelességét, mondván hogy túl korai len-
ne.12 Mégha az előbbi álláspontnak adunk is hitelt,
akkor is hiba volna ezt a szöveget úgy tekinteni, mint
a legkorábbi forrást, hiszen kimutatható, hogy az
Athinganoiról szóló szövegrész valójában egy későb-
bi betoldás.

Az értekezés három elkülönülő részre osztható, az
első rész azokkal az eretnekekkel foglalkozik, akik-
nek keresztelésnek kell alávetniük magukat az ortho-
dox vallásra való áttérésükkor, a második pedig azok-
kal, akiket csak mirhával szentelnek meg. Az első
rész Pelagiosz és Celestínus követőivel fejeződik be,
melyet a szerző határozott zárszava követ: Ούτοι ουν
απαντεξ ... του αγίου και σωτηριωδουξ βαπτιματοξ
χρηζουσιν. Ezután nem a második rész kezdődik,
hanem a számunkra érdekes szöveg, ezzel a címmel:
„Van még egy fajtája az eretnekségnek, a melki-
zédekitek”. Ezt a megnevezést, ahogyan a szerző tud-
tunkra adja, már a frígiai Athinganoi szekta követői
viselik, akik sem zsidók, sem pedig keresztények, hi-
szen megünneplik a szombatot, azonban tartózkod-
nak a körülmetéléstől. Ezután a szekta nevének eti-
mológiája következik, hasonlóan az ismeretlen szerző
traktátusában foglaltakhoz, és a szöveg azzal a sza-
bállyal zárul, hogy ezen szekta tagjait is keresztelés-
nek kell alávetni, akárcsak az első részben felsorolt
eretnek csoportokat. Nagyon valószínűtlennek tűnik,

hogy az eredeti szerző eképpen megbontotta volna
felállított rendszerét, tehát hacsak nem merül fel hite-
les ellenérv az ellen, hogy ezt a szövegrészt későbbi
betoldásnak tekintsük, semmi okunk feltételezni,
hogy korábban keletkezett, mint a hitet megtagadó
esküformula.

Elérkeztünk ahhoz, hogy megvizsgáljuk a szekta
alapvető jellemzőit a környező kultúra összefüg-
gésében. Nyilvánvaló, hogy az Athinganoi szekta fel-
fokozott levitái tisztaságban élt, hogy asztrológiai,
démonikus és varázslatos foglalatosságokat űzött, és
hogy a hetedik napot mint szombatot ünnepelte.” A
keresztelésre vonatkozóan a források ellentmondóan
nyilatkoznak. Ahhoz, hogy feltárjuk, mi is lehetett az
igazság, a kérdést a paulikiánusokkal való összefüg-
gésében kell megvizsgálnunk. Az orthodox szerzők
velük kapcsolatban is fenntartják véleményüket,
miszerint az eretnekek visszautasították a ke-
resztelést, nem mintha valóban ez lett volna a hely-
zet, hanem azért, mert a keresztség szentségét elha-
lasztották a felnőttkor eléréséig.14

Mint ahogyan láttuk, az Athinganoi híveit a melki-
zédekitek leszármazottainak tekintették, és a mai kor
tudósai közül is vannak, akik ezt fogadják el tény-
ként,15 míg mások kétségbe vonják a két szekta
közötti kapcsolat valódiságát.16 Az első álláspont azt
feltételezi, hogy a korábbi szekta fennmaradt a ké-
sőbbi megjelenéséig. Azonban a melkizédekitek léte-
zéséről tanúskodó legkésőbbi források az 5. század-
ból valóak, négyszáz évvel korábbról, mint az állító-
lagos leszármazottaikról hírt adó szővegek.17 Úgy
tűnik, szerzőinket zavarba ejtette az a tény, hogy az
Athinganoi sem ismert szekta-alapítókkal sem teo-
lógiai dogmákkal nem rendelkezett, és ezt a kérdést
azzal próbálták megoldani, hogy kapcsolatba hozták
szektánkat a melkizédekitekkel és a theodotiánusok-
kal. Azt is megfigyelhetjük, hogy a mi eretnekeinkre
vonatkozó tudósítások eltérnek a korszak egyéb for-
rásaitól abban, hogy nem tulajdonítanak a szektának
semmi olyan bizarr és megvetendő szokást, mint ami-
lyeneket például a trákiai eukhitákkal hoznak össze-
függésbe.18

Az a sajátos magatartásforma, amely után szektánk
állítólag a nevét is kapta, az ebioniták egyik csoport-
jára volt jellemző több évszázaddal korábban, és sza-
maritánus befolyásra vezethető vissza. A keresztény
irodalomban ez a magatartás a szamaritánusokkal
kapcsolatban jelenik meg, különös tekintettel Dozi-
theosz követőire,19 és egy 11. századi forrás bizo-nyos
konstantinápolyi cigányokat ('Aτσιγκανοι) is a sza-
maritánus nemzetség tagjainak nevez.20 Látva, hogy a
két csoport hasonlóképpen viszonyult a kívül-
állókhoz, egy modern kori kutató olyan feltevésre
jutott, miszerint az Athinganoi hívei eredetileg sza-
maritánusok voltak, akiket keresztény hitre térítet-
tek.21 Az efféle okfejtés azonban meglehetősen
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merész, és természetesen különféle más módokon is
válhattak a frígiai keresztény eretnekek azzá, amivé
lettek.

Ami a démonidézéssel fűszerezett asztrológiát ille-
ti, az valószínűleg a pogány időkből maradt fenn,22 és
nagy előrelépést jelentene, ha valaki feltárná a Szó-
rou és Szokhán nevet viselő démonok eredetét.23

Érdekes módon alátámasztja a kérdés fontosságát
egy Oneirokritikon (Álomfejtő könyv), melyet Nike-
phorosz pátriárkának, az eretnekek esküdt ellenségé-
nek tulajdonítanak. Ebben a szövegben egy olyan
álmot, amelyben Athinganoi követők jelennek meg,
úgy értelmeznek, hogy démonok közelegnek.24 Ha-
sonló praktikákat találtak a throndakiánusoknál is, a
paulikiánusok egy örmény területen élt csoportjá-
nál.25 A jövendőmondás és más varázslatos képes-
ségek híre ad magyarázatot arra, hogy szektánk nevét
miként ruházták át a birodalomban a cigányokra,
megjelenésük alapján.26 Az efféle név átruházásra pél-
daként felhozhatjuk, hogy a Mardadtai megnevezés,
amely eredetileg a szíriai határon állomásozó bizo-
nyos alakulatokat jelölt, hogyan vált ebben az eset-
ben megtisztelő jelzőként a görögországi hadsereg
egy részének nevévé.27 Természetesen az is lehetsé-
ges, hogy az eretnekek nagy része keveredett a cigá-
nyokkal.

Az Athinganoi és névrokonaik praktikái között eb-
ből a szempontból fennálló szoros hasonlóságot
konkrétan illusztrálja az a leírás, amelyet Balsamon-
nál találunk a 12. század végéről. A kígyóbűvölők és
hasbeszélők, akiket Athinganoi-nak neveznek, írja a
szerző, kevésbé kézzelfogható varázslatokat is űznek.
Horoszkópokat készítenek, jövendőt mondanak, és
általánosságban is előre megjósolják a jövőt, és ezál-
tal ugyanabba a csoportba tartoznak, mint a kritriaik
(?), a hamis próféták és a „remeték”.28

Meg kell vizsgálnunk még az Athinganoira gyako-
rolt zsidó befolyás kérdését, amelyet leír a már idézett
névtelen krónikás, és amelyre a traktátus is utalást
tesz. Az előbbi forrással kapcsolatban úgy tartották,
hogy Genesziosszal való összehasonlítás alapján ki-
déiül, hogy mesterkélt és nem szavahihető. Azonban
a zsidó sabbath megünneplésére vonatkozó híradás
már első pillantásra is rácáfol erre a következtetésre.
Valóban igaz, hogy a zsidók szomszédságának köz-
vetlen hatása figyelhető meg ebben a szokásban,
amelyet bizonyos pogány és keresztény csoportok a
4. században29 valamivel később átvettek. Nem tagad-
hatjuk, hogy az egyháznak még évszázadokon át kel-
lett küzdenie az ellen, hogy az úr napját (a vasár-
napot) a hetedik napra (szombat) cseréljék, de ez
még nem bizonyítja, hogy a zsidó szombat megün-
neplői még jóval később, a 9. században is a judaiz-
must követték volna.30 Hiszen napjainkban is vannak
köztünk a hetedik napot megünneplő adventisták,
akik messze nem hozhatók összefüggésbe a judaiz-

mussal, és nincs okunk azt feltételezni, hogy a két
vallás hívei között kevésbé merev választóvonalat
húztak a 9. századi Bizáncban, mint modern nyugati
világunkban. El kell ismernünk, hogy bár zsidó szom-
szédaik valóban befolyásolhatták az Athinganoi eret-
nek szokásait, nem adhatunk feltétlenül hitelt azok-
nak a névtelen szerzők által írt forrásoknak, melyek
határozottan utalnak a két csoport közötti állítólagos
kapcsolatra.

Meglehetősen elterjedt nézet, hogy az Athinganoi
a paulikiánus szekta egyik oldalága,31 melyről első-
ként egy 8. századi örmény szerző tesz emlí-tést. Ez
a feltevés Kedrésziasz és Zonarasz bizonyos sorainak
felületes olvasatán alapul, melyeket nem ellenőriztek
Theophanész idevágó irata alapján, pedig mindkettő
kizárólag innen ered. Mindazonáltal van némi jelen-
tősége annak a ténynek, hogy amint láthattuk, a tör-
ténelem során hasonló viszontagságokon ment ke-
resztül a mind a két csoport. Joggal gondolhatjuk az
Athinganoi híveiről, akik a nagyobb csoportot alkot-
ták, hogy osztották a képrombolók álláspontját,
akikkel Theophanész egy ízben valóban összefüg-
gésbe is hozza őket.32 A szombat megünneplése mel-
lett kétségtelenül erre a sajátságra is gondolt az a
névtelen krónikás, aki zsidó befolyást tulajdonított II.
Mihálynak. Ezt a következtetést azonban gyengíteni
látszanak a képromboló mozgalom kutatásának legú-
jabb eredményei, melyek kimutatják, hogy a 9. szá-
zadra a képromboló mozgalom már jórészt elvesztet-
te azt a támogatást, melyet a megelőző században a
keleti provinciák lakóinak részéről élvezett.33 Minden-
esetre fontos szem előtt tartanunk, hogy némely
másodrendű forrás kivételével szektánkat mindenhol
egyenrangúan tárgyalják a paulikiánusokkal, tehát ez
utóbbi oldalágának tekinteni az Athinganoi szektát
minden helytálló alapot nélkülöz.
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Antal István

PERFORMANCE

M iután a dadaizmus, szürrealizmus és a
Bauhaus időszak után a performance
műfajának újkeletű népszerűsége bein-

dult – úgy a hatvanas évek közepén –, a művé-
szettörténészek és egyéb szakemberek meggyő-
ződéssel bizonygatták, hogy az Európa keleti
feléből származó előadások sajátja a nyugati-
akkal és az Észak-Amerikában láthatókkal szem-
ben, az öngyilkos indulat és a mély dekadencia,
a politikai allegorizálás és a fatalista etika, amely
még az esztétika szempontjait is a maga igényei-
hez formálja. A hatvanas-hetvenes évek persze
elmúltak, és sok víz lefolyt a Dunán meg a Visz-
tulán. Performerek jöttek-mentek. Beleéltek a
feledhetőségbe, míg mások a tragikus halhatat-
lanságba halták bele magukat. S képtelen mó-
don, egy idő után, megszületett a színházszerű
performance és a performance-effektekkel ope-
ráló színház. A gesztus és annak közege végképp
összekeveredett. A keleti blokk lakossága alpári
hülyeségbe zuhant, végleg szemben találva ma-
gát, a „fejlett nyugat” fazonra nyírt és manipulált,
metálhideg vagy bizsucsókos idiotizmusával.

Ebben a történelmi helyzetben teperte Kelet-
Európa lakosságát maga alá a demokrácia, ami
helyi szótár szerint annyit jelent, hogy mindenki
nyugodtan lehet olyan hülye, amilyennek szüle-
tett, és eképpen nem lesz az ember többet önma-
gának farkasa. Mindenki lophat bátran annyit,
mint amit az addig hatalmon lévő réteg által pro-
dukált minta mutat, és tesz csábítóvá a maradék
szemében.

A szabadverseny persze illúzió, hiszen a gaz-
dasági osztozkodás kényelmesen megelőzte az
oda-vissza történő politikiai rendszerváltozás(ok)
menetrendjének érvénybelépését. Így az eredeti
tőkefelhalmozás rítusában nem vehet részt azo-
nos svunggal az, aki külföldi fantomvállalatokba
lophatott ki milliókat, és az, akinek nincs a kezé-
ben más, mint gatyaszár.

Beigazolódott újra e századi történelmünk le-
gendás performerének, Marosán Györgynek a
megállapítása, miszerint, ami jó volt a méltóságos
úrnak, jó lesz a prolinak is, csak most azzal a

történelmi kiegészítéssel, hogy ami jó volt a dik-
tatúra elitjének, az kategorikus imperativuszként
szolgál az egykori ellenzék és a pártállam igaz-
ságtalanságai által sújtott tömegek számára is.

A vágy persze vágy maradt, és a tény, hogy a
második szabad választásokon az egykori szovjet
szatellitállamok és tagköztársaságok némelyiké-
ben az utódpártok győztek, megszabadította a
hatalom egykori birtokosait és a morzsákon
élősködőket korábbi frusztrációjuktól. Attól,
hogy végsősoron egy megszálló hatalom ügyin-
tézői voltak, és hogy pozíciójuk, a népfelség ide-
áját tekintve, sohasem volt legitim. Az a körül-
mény pedig, hogy az egykori demokratikus
ellenzék „utódpártja” Magyarországon, hatalmi
érdekekből, szövetségre lépett a szalonképes-
ségről álmodozó hatalnyikok pártjával, nemcsak
Marosánt, hanem a nála fényévekkel jelentősebb
Engels idevonatkozó megállapítását is igazolta új-
fent. (A család, a magántulajdon és az állam ere-
dete.)

Törvényszerű volt, hogy ebben a morális vá-
kuumban megint felvirágozzon és a tömegkultú-
rába adaptálódjon a performance. Elvesztette
ugyan korábbi önvizsgáló, öngyötrő jellegét, és a
semmibe tűnt az öngyilkos indulat, maradt vi-
szont, ha a korábbinál léptékekkkel alacsonyabb
szinten is, az önidentifikáció kényszere, amely
most nem a köz- és önámításból történő letisztu-
lásból, hanem a viselkedési kultúra és a szemé-
lyes világnézet hiányából fakad.

A jelenleg ország-világ előtt futó performance-
ek legfontosabb sajátossága az előadók méltó-
ságérzetének és méltóságigényének totális hiá-
nya. A belső titok, ami eddig a műfajban való
megjelenés feltétele volt, nem hogy nem sejlik
fel, de az előadók épp a titok hiányát játsszák elő
magukból. A helység kalapácsának szereplői,
vagy Csontváry Kosztka Tivadar Zrínyi kirohaná-
sát megörökítő festménye jut az ember eszébe
napjaink közszereplőit látva és figyelve. Csont-
váry Zrínyi szükségtelen halálbarohanását azzal
jelezte, hogy a népszínművek előadásainak kel-
lékkardját adta a kezébe, ruhájaként pedig ezen
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előadások jelmezét festette a vászonra. Zrínyi te-
átrális mozdulata is a tájelőadások sajátos „vará-
zsát” idézi. (Csontváryn messze túltett persze a
dialektikusabban gondolkozó utókor, amely a
megbékélés jegyében, előbb a csontokat meg-
gyalázó, undorító előjáték után, egy funkciótlan
emlékparkot, majd a hódító II. Szulejmán óriásira
tervezett emlékszobrát látta indokoltnak a csata
helyére emelni.)

Napjaink performance-divatjait vizsgálva, ter-
mészetesen nem érdemes szót vesztegetni az
amatőr „helykeresőkre”, akiknél a külső és a bel-
ső identitás hiánya oly súlyos, hogy egymásba
játszik. Mozgásuk szinte a zen-buddhista dinami-
kus egyensúly fogalmának ellentéte, és az egyen-
súlytalanság dinamikájának nevezhető. Ezek a
demokrácia leghangosabb hívei mindaddig, amíg
annak intézményei az ő pozíciójukat erősítik,
majd gyerekesen platformot váltanak, ha azt
mondják nekik, hogy te nem kellesz.

Kár szót vesztegetni a beteges exhibicionis-
tákra is, hisz bármekkora és bármily veszélyes is
a népszerűségük, nem előadók, hanem betegek.
Megítélésük nem az esztétika, hanem az orvostu-
domány szakembereire vár.

A magyar nép külön szerencséje, hogy korunk
legsikeresebb performere a kormány feje. Andy
Warhol receptjét követi: vagy csináld új módon a
régit, vagy újat a régi eszközökkel.

A miniszterelnök „az öreg szaki” modelljét
követi. Annak az öreg szakszervezetisnek a min-
táját, akinek tekintélye van az üzemben a szak-
társak között, de azért feljár, már csak múltjánál
fogva is, a negyedikre, az irodistákhoz, és lehoz-
za onnan a híreket. A postás, aki összehajolva,
fülbesúgva megénekli, s így megtestesíti a szo-
morú hírek között azt a picike jót, amiről tud-
hatjuk, hogy ő általa került a galádságok közé,
hogy fájdalmunkat enyhítse. Az Elia Kazan-szerű
amerikai filmeseknél ő lenne az a kemény mun-
kástudatú odavisszalobbysta, aki bejár a proline-
gyedbe helyezett új plébánoshoz, hogy megjavít-
sa a vízcsapot.

A metanyelv gesztusai felülmúlják a verbális
világot. A kicsi termetet eltüntetve és hangsú-
lyozva, a miniszterelnök enyhén előrehajol, mint-
ha mindegyikünknek személyesen súgná, mit
hallott az imént. A gesztus bizalmas jellegén túl,
hangsúlyozza azt is, hogy termetére túlzottan
nagy a ráadott zakó. Nem egyemberes feladat,
amit ellát. Kicsisége nem a személy, a test kicsi-
sége, hanem a koré és a hatalmáé, amely a nagy

feladatokkal szembesül. Vállát előrehúzza, és
megemeli, jelezve íly módon – lásd Andy War-
hol: Marilyn –, hogy a váz (a tartópillér) erős
ugyan, de az azt tartó „benső ember” esendő,
mint bármelyikünk. (Bár kitart, mert tart.)

Az az érzésünk állandóan, hogy a szónoki
pulpitusok magasak neki. Megmássza őket, és ér-
tünk teszi. Nemcsak személyes ambíciói okán. A
történelmi igazságszolgáltatás kényszeréből is.
Amit elrontottak a kommunisták, azt az utódaik
hozzák rendbe. Tegyék semmissé a történelmet.
Ha '49-ben „kiszakították Európából az országot”,
akkor most majd „visszavezetik” ők. Így lesz sze-
mélyes ambícióból politikai és történelmi külde-
téstudat, a romantikus lelkületű magyar tömeg-
performerek legsajátosabb hibája.

A téridő/időtér egymásba váltásának módszere
és vágya, ami legalábbis a happening megjele-
nése óta, egyik fő jellegzetessége minden perfor-
mance-nek, itt, a műfaj léptékeinél nem műkö-
dik, mert harminckilenc évig az általános és
egyéni metaidők és metaterek olyan átfedésekkel
cserélődtek és keveredtek a valóságosnak hitt
vagy mondott időkkel, terekkel, téridőkkel és
időterekkel, hogy a „neodada” már régen meg-
halt, mielőtt megszületett volna.
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Ladik Katalin közreadja

ÖTÓRAI TEA
– részlet a készülő regényből –

A z üvegezőnő megérkezik a Kínai piacról – egy
újvidéki asztrológusnő Jugoszláviára és a har-
madik világháborúra vonatkozó jövendölései

– Az üvegezőnő és Madonna Szabadkán Alan Ford
képkeretező műhelyében – WANTED EX GROUP
BOSCH + BOSCH – Pörkölt svábbogárszag és sváb-
bogárból szőtt élő függöny – Fagyott csótánycsillagok

*

– Tegye fel, és pihentesse meg a lábát – mondtam
kifelé menet a szobából –, rögtön hozom a teát, az
majd felmelegíti. – Azzal kisiettem a konyhába. Fér-
jem elment hazulról, feszélyezetten érzi magát az
üvegezőnő jelenlétében. Az üvegezőnő bizonyos új
színt hozott életembe, amely nemigen tetszik neki.
Még szerencse, hogy nem találkoztak össze az ajtó-
ban, mert a nő a megbeszélt időnél korábban állított
be három hatalmas táskával, melyet a „kínai piacon”
vásárolt holmival degeszre tömött meg. A fáradtságtól
majdnem összerogyott a küszöbön, kabátja, cipője át
volt ázva, szája kék volt a hidegtől.

– Egy kis rumot is teszek bele – szóltam ki a kony-
hából.

– Köszönöm, az nagyon jó lesz – és már jött is
felém, hogy segítsen vinni a teát, süteményt és a csé-
széket.

– Még csak négy év borzalom – mondta mentege-
tőzve. – Még csak négy évig kell kibírni.

Értetlenül néztem rá.
– Még négy évig tart a háborús helyzet – folytatta

a mentegetőzést –, ezt egy újvidéki asztrológusnő
jövendölte. Ez a nő még 1991-ben azt állította, hogy
Szerbia a Bak jegyében született, és most a Netunusz
és az Uránusz jegyében áll, ami a hamis értékek fel-
színre törését, a háborút, a kábítószer tömeges
élvezetét jelenti. – Kényelmesen hátradőlt, lábát fel-
rakta a szemközti székre, majd apró, gyors kortyok-
ban kiitta teáját. Újra-töltöttem csészéjét. Hálásan rám
nézett, és folytatta.

– Azóta három év telt el, és minden szava bevált.
Azt is állította, hogy a Bak 1998-ig tartózkodik az
Uránusz és a Neptunusz hatása alatt, tehát még négy
év borzalom vár ránk. Nemcsak hogy a háborús
kedélyek nem csillapodnak addig, de még számol-
nunk kell a nincstelenséggel, az éhínséggel is.

– És mindezt a csillagokból olvasta ki az a nő? –

kérdeztem kételkedve. Az üvegezőnő megértőn mo-
solygott hitetlenségemen, majd teljes meggyőződés-
sel mondta.

– Amikor Janja, így hivják az asztrológusnőt,
elkészítette Jugoszlávia horoszkópját, párhuzamot
vont a Biblia idevágó részei, Nostradamus és mások
jövendölései, elsősorban a tarabići látnokok jóslatai
között.

– Kik azok a tarabići látnokok?
– Ők Közép-Szerbiában élő, Užice környéki

asztrológusok és látnokok. – Itt elakadt, mint aki
megbánta, hogy többet beszélt a kelleténél, de nóga-
tásomra folytatta. – Nostradamus megjósolta, hogy a
század végén Dalmáciában, ezalatt Jugoszlávia érten-
dő, sok vér folyik. – Ivott a teából, majd csillogó
szemmel tovább beszélt. Most vettem észre, hogy zöl-
desszürke szeme van. – A Neptunusz jegyéből a Bak
kilép 1996-ban, akkor majd esetleg a háborús össze-
tűzés enyhülésére számíthatunk, de a jólét csak 1998
márciusa után következik.

Megevett egy kókuszos süteményt, közben
fürkészve nézett, mintha azt fontolgatta volna, bea-
vasson-e további titkaiba. Újra ivott, majd lehunyta a
szemét. Nem szóltam, nem akartam erőltetni a témát,
feltételeztem, hogy nehezére esik erről beszélnie. Egy
perc után, még mindig lehunyt szemmel, megszólalt:

– Azt is mondta ez a Janja, hogy a jólét eljövetele
után Szerbia területén majd béke honol, a tarabiéi
jósok szerint még a harmadik világháború sem érez-
teti majd a hatását.

– Mikorra és milyennek jövendölték a harmadik
világháborút? – kockáztattam meg a kérdést.
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– Nostradamus megjövendölte, hogy amikor 1999-
ben kitör a harmadik világháború, az égből fog vala-
mi leereszkedni. A harmadik világháborút a termé-
szet megsemmisítése, ökológiai kataklizmák előzik
meg. A jelenkort az Armagedon és az Apokalipszis
négy lovasa: a Halál, az Éhínség, a Betegség és a Há-
ború korának nevezhetjük. A Biblia alapján megjö-
vendölték, hogy most indulnak akcióba. Jugoszlávia
az elmúlt évtizedekben az isteni kegy jegyét viselte,
most az isteni büntetés zúdult ránk, állítja Janja, és
sorsunk, hogy az új Krisztus megszületése után ismét
az isteni kegyben részesülünk.

Még mindig nem nyitotta fel szemét. Arca meg-
nyugodott, a testét elárasztó melegtől ellágyultak vo-
násai, természetes vékony szemöldöke, rövid szem-
pillája volt, szemét barna ceruzával húzta ki, közpe-
sen hosszú, barna haját hátul egy díszcsattal fogta
össze. Most alig látszott negyven évesnek. Valami át-
szellemültség nemesítette meg szabálytalan, de érde-
kes arcvonásait.

– Nostradamus, a Biblia, de a tarabići jósok is
megmondták, hogy megjelenik az Antikrisztus, em-
beri alakot 1936-ban öltött, és most térségeinkben
munkálkodik. Az új Krisztus Szerbiában születik meg,
hogy mikor, az titok, de nagyon közel az idő.

Itt elakadt, láthatóan kimerült a beszédtől. Felnyi-
totta szemét, és amint meglátott engem, zavarba jött,
erre újra megjelentek arcán az apró, ideges rángások.
Hogy ezt leplezze, öntött magának teát, és a szoká-
sos apró, gyors kortyokban szürcsölni kezdte. Egy
ideig szótlanul ültünk. Aztán felálltam, hogy a kony-
hában szendvicset készítsek. Amíg a kenyeret szel-
tem, eszembe jutott az újságcikk, amely a Helyettesítő
asszonyról szólt. Kíváncsi voltam, van-e köze ehhez
a történethez, ő volt-e Zebegényben a költőnő-
színésznő helyett. Eltökélt szándékom volt, hogy ezt
megkérdezem tőle.

Mire visszaértem, fejét oldalra billentve, elaludt.
Ölében és körülötte a szőnyegen, írógéppel teleírt
papírlapok hevertek szanaszét. Összeszedtem a szét-
szórt lapokat. Találomra olvasni kezdtem az egyiket.

*

Már régen elhagytuk a KOSZOVÓ cukrászdát és a
benne Alvó Aladdint, akinek szeméremtestéről lebo-
rotváltam a szőrt. Madonna szótlanul, fázósan, de ki-
tartóan caplatott mögöttem Szabadka hajnaltól raga-
csos utcáin. Régi barátom, Alan Ford képkeretező és
üvegező műhelye felé vettem az irányt. Hát persze,
gondolhattam volna, hogy hajnali ötkor és ilyen
ronda időben nem nyit ki, így kénytelen voltam egy
kissé erőszakosan igénybe venni vendégszeretetét.
Amikor beértünk, útitársnőm nedves, szőke hajából
csavarni kezdte a vizet. Mindketten vacogtunk a
hidegtől és a fáradtságtól. Gondoltam, nemsokára

megérkezik a barátom, akkor majd elmondunk neki
mindent, addig pedig engedjük át magunkat e
gyöngyházfényű, tükrös szoba csodáinak és rejtett
áldásainak. Izgatott vagyok, mintha a lopott gyémánt-
pókkal a torkomban rajtakaptak volna.

Először is egy kis mellékhelyiségbe indultam,
amely raktár és teakonyha egyben. Bekapcsoltam a
villanyrezsót, feltettem teavizet, és kikészítettem két
csészét. Megtaláltam a teát: Earl Grey filter tea Com-
pack Budapest. A vízcsap fölött egy Menekültek című
kiállítás megnyitójára szóló meghívó. Az egyetlen ab-
lakot egy fekete plakát fedte be, amelyen nagy, fehér
betűkkel ez állt: WANTED EX GROUP BOSCH
+ BOSCH

ALAN FORD
ART LOVER

LADIK KATALIN
KEREKES LÁSZLÓ
CSERNIK ATTILA
SZALMA LÁSZLÓ

ANTE VUKOV LUPUS

Döbbenten bámultam a plakátra. Hogy került ide
az én nevem? Miért köröznek, hiszen nem tartozom
semmiféle csoporthoz, de még BOSCH gyártmányú
háztartási készülékem sincs, kivéve a kétütemű TRA-
BANT autóm két gyertyáját. Irtózattal gondoltam arra
a lehetőségre, hogy ez egy titkos politikai szervezet...
úristen.... brrr....

A villanyrezsó felől furcsa égésszagot éreztem.
Gondoltam, a rárakódott por pörkölődik. Úgy látszik,
a barátom mostanában nem főzött kávét, sem teát...
leszokott volna róluk? Régen találkoztunk, azóta sok
minden történhetett az ő életében is, nemcsak az
enyémben. Undorító volt a szag, a gyémántpókot
kiköptem a számból. A pók csillogva remegett a po-
ros padlón. Az átható szag marni kezdte a torkomat.
Köhögnöm kell. A rezsóra nézek: a piros bögre pat-
tog. Közelebb megyek. A bögre színig van valami fe-
kete masszával, amely bugyborékol és hólyagzik.
Még közelebb megyek. A fekete buborékok –
s v á b b o g a r a k ! A csótányok hisztérikusan
köröznek a zománcozott bögre falán, az ügyesebbek
kiugrálnak, hogy ne pörkölődjenek tovább, és élő,
falánk gyújtózsinórként sisteregve csorognak le róla,
egyenesen a kisasztalra. A teásbögréből megszámlál-
hatatlan csótány menetel a fehér asztalterítőn felém,
elszántan, hogy halálfélelmükben rámvessék magu-
kat! Az iszonyattól nem bírok mozdulni sem. Az ajtó!
Erőt vettem magamon, és az ajtó felé fordultam. Az
ajtón pedig – akárha légyriasztó nyári függöny, vagy
rajzó méhek alkotta nyüzsgő rovarfüggöny – sváb-
bogárszőtte sűrű, áthatolhatatlan és éhes élőfüggöny,
amelyen keresztül világos foltokban láttam, sejtettem
Madonna elképedt és dühös arcát.
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Délután öt óra van, de már teljesn besötétedett. Az
üvegezőnő még alszik. Nyugtalan lettem. Egy óra
múlva indulnunk kell egy nagyszabású összejövetelre
a sportcsarnokba, ahol egy világhírű üzleti hálózat
sikeres üzletembereit láthatjuk, és hallhatjuk, amint
önmagukról és az üzletről, a vállalkozásról beszél-
nek, ugyanis még teljesen homályos előttünk, miről
van szó. Az üvegezőnő meg volt győződve, hogy ez
nekünk való munkalehetőség, mert ezt egy újvidéki
színésznő-ismerősétől hallotta, aki egyébként névro-
konommal együtt dolgozott az ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ-
BAN, és aki nemrég otthagyta színházát, és átjött
Magyarországra, hogy esetleg ez üzleti vállalkozás
révén új életet kezdjen. Ez a színésznő tegnap is, ma
is elkísérte hozzám az üvegezőnőt, ugyanis együtt
voltak a Kínai piacon, és olyan lelkesen beszélt az
üzletről, arca sugárzott, szeme csillogott, hogy gyana-
kodni kezdtem: itt talán nem is munkalehetőségről,
hanem valami vallási szektáról van szó. Na, mindegy,
majd kiderül. Azért is nyugtalan lettem, mert hátha
megint olyasmibe kezdek, amit ellenezni fog a fér-
jem. Szinte mindent megvet, amivel foglalkozom, és
mindenkit, akivel kapcsolatba kerülök munkám fo-
lyamán. Most is lelkiismretfurdalásom van, míg az
üvegezőnő (vagy költőnő?) szétszórt lapjait ren-
dezgetem és olvasom.

*

estek, és bosszúból macskává, madárrá és tehénné
változtatták a nőket műveikben.

A vándor kocsmai énekesnő meggyújtja fekete
kombiném pántjait. Hogy került egy hozzám hasonló
nő, ledér reggeli öltözékben a mennyezetre, a festett
kövér, fekete csillagok közé!?... Úristen, hiszen ez én
vagyok... én!!! Két úr és egy estélyi ruhás hölgy kí-
váncsian figyelnek engem. Madonna egy hosszú
szőrszálat éget el combja belső felén. Ez tehát a bo-
szorkánybajusz! Úgy látszik, tényleg van bajusza.
Persze, hogy van neki! Ahol szükség van rá, ott nö-
veszt bajuszt. Így védekezik a férfiak ellen. Ő a tiltott,
cukrozott gyümölcs a fagylalt közepén, akár a kali-
forniai Anna Banana multimediális művésznő, a
BOSCH+BOSCH csoport levelező tagja.

Madonna asztal-félét tákolt össze egy bekeretezett
UTOLSÓ VACSORÁBÓL, és arra ráfektetett, mert már
alig álltam a síneimen. A rögtönzött műtőasztalon ki-
tolt az udvarra. Reggel öt óra van. A kivégzések, a ha-
lálos ítéletek végrehajtásának ideje.

A vastag üvegbúra alatt szállingózni kezd az idei
első hó. A fekete csillagokat bámulom fölöttem. Meg-
fagyott csótányok szikráznak az üvegégbolton. Lesza-
kítok egyet, és a számra teszem. Madonna leheleté-
vel megolvasztja a csótányt ajkaimon. Megcsókol.
Nyelvét mélyen befúrja fogsoraim közé. Vért szív.

Sűrű csótányfüggöny rezeg arcom előtt. Ezek a
pokol gyöngyszemei. Madam Lou Andreas-Salomé
estélyi toalettje. Hogy mit csinál S. Freud és F. Niet-
zsche úr? Gondterhelten bámulnak a tükörbe. Én a
fekete csillagokkal ellepett mennyezetet fürkészem.
Időközben Alan Ford képkeretező műhelyében Ma-
donna csillagszórókat gyújtott meg, és a hajába tűzte
őket, és titokzatosan mosolyog egy tányér fagylalt
fölött, melyből egy csokoládéval leöntött banán
ágaskodik. Legyen már vége ennek a valpurgisz-
éjszakának, megérkeztünk hozzád barátom, segíts
átjutni ezen a csótányfüggönyön, amelybe villany-
áramot vezettek ... nem tudom, mi van velem ... szé-
dülök a síneimen ... megittam a Déja Vu teát, és most
a rezsó mohó, fekete villanydrótja megolvadt, és
éhes, nyálkás csipkesállá változott, és most a vállam-
on mászik, a nyakamat nyaldossa nyam, nyam, nyam.
S E G Í T S É G ! AAA AAAA AAAAAA AAAAAA
AAAAAA AAAAA! ! !

Tényleg van bajusza Madonnának? Azt mondja,
éjszakánként kihullanak a fogai. S. Freud és F. Niet-
zsche urak Madam Lou Andreas-Salomé hóborította
tájainak leple alatt maszturbálnak. Hallottad? Ez a nő
nárciszt evett tejszinhabbal. Az volt a szokása, hogy
fura leveleket írt ezeknek az uraknak lekornyadt szel-
lemük és fütyijükkel kapcsolatban. Emiatt ezek az
urak igen mély gondba, sőt, filozófiába és lélektanba
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Balogh Attila

A PÉTEREKHEZ ÉS AZ
ÉRZÉKENY FORINTÚAKHOZ

Kedves Péter!

Volt nálunk a szerkesztőségben feltűnően csinos és ked-
ves kolléganőd, és az ő „uszítására”, valamint nyitottsá-
godra és segítőkészségedre való hivatkozással ismét
megpróbáljuk kinyalni a Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztérium pénztárcáját.

Örömömre szolgál, hogy ha vázlatosan is, de megír-
hatom neked görögországi kutatóutunk eredményét és
eredménytelenségét is. Mint már tudod, hogy Indiában
fél évet élhessünk úgymond cigányrokon peripatetikus
törzsek közt, részekre, fázisokra kellett osztanunk az
előkészületi munkálatokat. 1996. március 28-án indul-
tunk Görögországba és április 14/15-én érkeztünk haza.
Utunk tudományos koncepciója az volt, hogy az Indiá-
ból az 5-6. században elindult, nyelvileg és kulturálisan
eltérő törzsek közül perzsiai, illetve szíriai ott tartózko-
dás után a 10-11. század tájékán két-három törzs – nyil-
ván gazdasági, kereskedelmi okok miatt – a Bizánci
Birodalomba érkezett, és onnan a 13. század végén, il-
letve a 14. század elején szétszóródtak az európi konti-
nensen – és az ismert okok miatt feltételezhető, hogy a
magyarországi cigányok őshazája lett a VIII. kerület és
környéke.

Tulajdonképpen a „cigány” fogalom mint gyűjtőnév,
görögországi tapasztalatunk szerint, mégsem – vagy ta-
lán nem – a görög nyelvterületen ragadt az ind eredetű
népcsoportokra. Görögül eleve kétféle nevük van a
romáknak, illetve két nagy csoportjukat lehet megkü-
lönböztetni. A jiftoszok egyenesen Kis-Egyiptomból ér-
keztek ide. Hogy Kis-Egyiptom hol lehet, az fogós kér-
dés,de az sincs kizárva, hogy a dél-görögországi Methoni
környékét hívták így, mert ott a Peloponésszoszon is
van elég homok, meg pálmafa. Az acinganosz elnevezést
a történészek egy eretnek szektával hozzák kapcsolatba,
amelyik a IX. században garázdálkodott a bizánci biro-
dalomban, athinganosz néven. A nyelvészek viszont
berzenkednek a rokonítástól, mondván, hogy a görög
nyelv hangváltozásai nem indokolják, hogy az athin-
ganosz „th”-ja „c”-be fejlődjön. Az acinganosz mindene-
setre annyit jelenthet, hogy „érinthetetlen”, míg török
nyelvterületen ugyanez a szó azt jelenti, hogy „ő maga
nem engedi, hogy megérintsék”. Ennek a szónak akár
előbbi, akár utóbbi jelentése olyan etnikai karaktert
feltételez, amely különállást eredményez a környező
népektől, és ezért szokásaik spirituális értékként a mai
napig megmaradtak. Görögországban a jiftoszon, illetve
az acinganoszon kívül élnek még a vlach földről „visz-
szavándorolt” oláh és beás cigányok is, valamint az
1922-es török-görög lakossági csere jó apropót adott a

törökországi muszlim cigányoknak arra, hogy a gaz-
daságilag (turista franc) fejlettebb görög területre átmen-
jenek, csupán keresztet kellett a nyakukba akasztaniuk.
Ám filmfelvételeinken (mely mintegy 12 órányi nyers-
anyag) bizonyítható a muszlim életforma: pl. cipővel
nem mennek a házba, székre nem ülnek és az asz-
szonyok dolgoznak – bár az asszonyoknak ezt a jogát a
kereszténység is megtartotta.

Szociális helyzetük még a magyarországi cigányoké-
tól is borzasztóbb. Három-négy évenként újra és újra
kitelepítik őket, most éppen Lamia környékéről azért,
mert a cigánytelep helyére temetőt akarnak építeni
(nem tudom, mi építenivaló van egy temetőn, de ezek
szerint a holtak fontosabbak, mint az élők).

Következő utunk szeptember 18-tól látszik valószí-
nűnek ugyanezekkel a tudósokkal. Úticélunk az Ibériai-
félsziget déli része és Marokkó. Tudományos szempont-
ja annak a hipotézisnek a megvizsgálása, hogy Perzsián
át Észak-Afrikán keresztül történt – esetleg pont a
klasszikus kereskedelmi útvonal miatt – bevándorlás
Európába, az Ibériai-félsziget déli részére. Szaktudósok,
pl. Thomas Acton, Donald Kenrick és W. R. Rishi tagadják
ezt a vándorlási útvonalat. Rüdiger Vossen, Chaman Lal,
S. S. Shashi és Sampson megkérdőjelezik, illetve he-
lyenként bizonyosra veszik.

Perzsiából a legnyugatibb vándorlást Egyiptomig te-
kinthetjük biztosnak. Az Egyiptomtól Marokkóig tartó
útvonal megvizsgálását úgy gondoljuk helyesnek, hogy
az ottani ciganológusok tudományos dolgozatait elol-
vasva Marokkóban, Portugáliában, illetve Spanyolország
déli részén úgynevezett görög nyelvi tesztekkel elemez-
zük pl. köszöntők, temetések, keresztelők hagyomá-
nyos szövegeit. Ha nem találunk görög nyelvi hatást,
akkor is csak valószínűnek látszik ez az Észak-Afrikán
keresztül történő vándorlás. Spanyolországban élnek
„navar”, illetve „káló” önmegnevezésű cigányok, talán
értelmesebb lesz náluk vizsgálódni, mintsem a „gita-
no”-knál. 1419. augusztus 22-én pedig egy oklevélben
„szaracénokként” említik a cigányokat a dél-franciaor-
szági Provence-ban, Chátillon-en-Dombes városában.
Minthogy a „szaracén” és a „mór” népnév egyazon
észak-afrikai arab népre, a mai Marokkó és Mauritánia
területén élő ún. maghreb arabokra vonatkozik, igen
nagy a valószínűsége az említett országokon keresztül
történő vándorlásnak, és a Cordóbai Kalifátust mega-
lapító mórokkal együtt történő, Ibériába való bevándor-
lásnak.

Kedves Péter!
Eredményes közbenjárásod esetén – de tudod, mit,

ha nem jársz eredményesen közbe, akkor is – decem-

ber 31-ig összeállítunk a görög, illetve
a szeptemberi utunk együttes ered-
ményéből egy olyan, akár iskolai ok-
tatásra is alkalmas tudományos cso-
magot, amely

a) az Indiából elszármazó peripatetikus
törzsek historikus vándorlási leiratáról,
b) a cigány nyelv differenciálódásáról,
c) kulturális antropológiai, illetve nép-
rajzi felméréseink eredményeiről,
d) valamint, szociológiai helyzetükről és
emancipációs mozgalmaikról nyújtana
áttekintést

film, fotók, hanganyag és dolgozatok
formájában.

Kedves Péter!

Innen-onnan meghallva függősé-
gedet a Minisztériumnál, kérlek, hogy
még egy utolsót próbálj meg onnan
segíteni azon talán nem lényegtelen
szempontom megemlítésével, hogy
nem fáj a nyelvem, ha magyarul kell
megszólalni, és hogy a cigányságnak
éppen az adott országban kell poli-
tikai garanciákat teremteni állampol-
gári jogaihoz, ugyanis ha a közismert
diszkriminációs grafikont nézve arra
kényszerül az európai cigányság,
hogy mítosz-habitussal visszaűzessék
Indiába, akkor az európai cigányság
lehetne akár cionista zsidó is, az indi-
ai lohárok és bandzsarák pedig a
megnyomorított palesztinok. Sajnos,
az analógia vészesen reális, ezért úgy
gondolom, hogy ennek az oktatási
csomagnak a felhasználása a magyar-
országi, illetve európai cigányság
identitását oly mértékben kondicio-
nálhatná, hogy a börtönökben nem
cigányok, hanem bűnözők lennének.

Elnézést kérek szemtelen stílusú
kérésemért. Szeptemberi utunk rész-
letes tudományos, illetve költségve-
tési kidolgozását két héten belül tu-
dom csak leadni, ezért kérlek, hogy
néhány százezer forintot (talán öt-
százezret) próbálj kieszközölni.

Budapest, 1996. május 28.

Tisztelettel és barátsággal, ha ez
utóbbi nem riaszt:
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A halottaskocsit körülveszik a gyerekek,
a férfiak pedig a gyászolók komolyságá-
val emelik ki a koporsót, és a szobába
cipelvén az odakészített ravatalozó asztal-
ra helyezik.

Hosszú jajgatással bejön az özvegy,
körülnéz, hogy elegen tisztelik-e gyászát.
A sokadalomtól megnyugodva újabb,
még hangosabb sírásba kezd. Az asszo-
nyok vizet készítenek, hogy amikor elájul,
fellocsolhassák.

Megértésük jeléül ők is tépdesik
magukról a ruhát. Így annyira sikerül az
asszony gyászában osztozniuk, hogy a
közös sírásból nem lehet kideríteni, ki is
tulajdonképpen az özvegy. Különösen a
szomszéd falvakból érkezett emberek
tanakodnak ezen. Észrevéve ezt az öz-
vegy, kilép a síró asszonyok gyűrűjéből, a
koporsóhoz lép, és karját a magasba
emelve, ujjaival pattogtatni kezd, táncoló
lábával pedig helyet csinál magának, s
végül így szól:

– Jaj, az én Kálmánom, jaj, nem húzza
már nékem azt a nótát, hogy: daj-daj da-
da, daj-daj da-da!


	Mikszáth Kálmán: A két gróf
	Szerzőink
	Szemelvények
	Podmaniczky Szilárd: Az eredetiben restaurált műalkotás
	Michael Stewart: Nép - nemzet nélkül
	Endrődi Szabó Ernő: A Missa Erotica című ciklusból
	Gabriel García Márquez: Csipkerózsika a repülőgépen
	Gerardo Diego: Álmatlanul
	Klein Kozma György Áriel: Mellékszereplők
	Balogh Attila: Ked(d)vtelen Zsóka, hétfőn!
	Dárdai Zsuzsa: „Én nem lenni indián...”
	Joshua Starr: Egy keleti keresztény szekta: az Athinganoi
	Jegyzetek

	Antal István: Performance
	Ladik Katalin: Ötórai tea
	Balogh Attila: A Péterekhez és az érzékeny forintúakhoz
	Tartalom
	Humorom

