
HATÁR GYŐZŐ: Heliáne

Panpeszvalginéziának hívják az Ezersziget országát; soha-nem-látott, délnél-is-délebb
déltengeri szigetvilág, ahol egymás mellett él a dzsungel időtlenprimitivizmusa és a Brazil
Kormánykirendeltség áramvonalas civilizációja. Egyik arculata a bennszülött yunyurik
babonás világa, másik arculata a főváros festőkből-szobrászokból, fantasztákból és
mániákusokból álló bohémtársasága.

A panpeszvalgoszi szigetvilágon sehol a Földön másutt meg nem található életérzés és
merőben sajátos vallás uralkodik. Itt minden "egyszerre van" s bár múlik, áll az idő;

mindenki pontról pontra sorsának ismerője és tudója, de engedelmes fatalizmussal
fogadja a jót és a rosszat, amint a sors kiszabja. A szigettenger Olimpuszának tetején Sors
lsten-Barom székel, a kaotikus oktalanság princípiuma. Sors-Istent deres szörű óriás
bölénynek ábrázolják, baromi ostobasága az "isteni bölcsesség" ellentettje: kiszámíthatat
lanságait, ostobaságának egész metafizikumát emberi elmével felfogni nem lehet.

Panpeszvalginéziát a tudós jóslatok szerint kozmikus katasztrófa fenyegeti, a Nigragor
átvonulása; az üstökösraj támadásapersze egyúttal a Föld megsemmisülését és a világvégét
jelenti: Mi sem természetesebb, hogy a szigetvilág társadalma vad izgalommal fut
élvezetei-bolondériái után - bár írók-rnűvészeklegtöbbjének más a gondja s a Föld utolsó
perceiben is előbb halhatatlan szeretne lenni. Ide vetődik el Bikornutusz Barnabás,
szívében Európa küldetésével és kíváncsiságával; és kalandos mödon rögvest belecsöppen
a művészmenazséria kellős közepébe,

A szigorú szekta módjára élő-érintkező,züllő-kiránduló-röhécselőkocsmai menazséria
atyja és feje Gabreliusz Gábriel, mázsás festőfejedelem. Noha csak elméletben van
palettája, kötetekre menő - soha meg nem írt, de szorgalmasan végigfecsegett - művei

mindenkit meggyőznek róla, hogy Gábriel a hivatott vezér és a gabrelianizmus a
legegyetemesebb, legtisztább művészeti-bölcseleti hitvallás. A társaság minden tagja
tisztában van sorsával, de szent derűvel fogadja s meg sem próbálja, hogy meneküljön
előle. Nein Ferenc, aszkéta-költőpéldául - a boldogtalan, ki köldökzsinórjára felakasztva
született - tudja, hogy kettős szerelmi dráma áldozata és végrehajtója lesz. Prozeliusz
Nepomuk - köztiszteletben álló, mesteri élelmiszer-festőés hamisító - tudja, hogy
egyszer fejére esik egy tégla s még a házat is ismeri. Lulof - lezüllött muzsikus,
bárzongorista, sok ingyenélő cimbora szerény mecénása - az üstökösraj átvonulása
idején attól való féltében, hogy meg talál ijedni, szörnyethal; Hebaminte nyugalmazott
tengerfelvigyázó és feltaláló, árvészeli a borzalmas kataklizmát, de egy séta alkalmával
meghűl és elviszi a tüdőgyulladás. Hebarninte a "tökéletes álIamgépezet" feltalálója, mely
már ember közbejötte nélkül kormányozza az államot és engedelmes, .felsövezetékes"
alattvalóvá változtatja a bennszülöttet - Hebaminte elszökík hazulról, hogy találmá
nyának éljen és halálhírét költi. Neje, a termetes Hebaminte asszonyság, özvegynek vélvén
magát, egyre gyöngédebb szívvel istápolja európai albérlőjét, Barnabást. Csakhogy
Iödörgései alkalmával Barnabás életre-halálra belehabarodik a szent prostitúció egyik
felkent szolgálólányába, Heliánéba; Heliáne tudja, hogy Sors-Isten-Barom rendelése
szerint sohasem találkozhatnak és nem ismerhetik egymást. Menekül előle. Egyszer egy
esztendőben, a Boszorkányünnepen azonban a misztérium szerint az istenség felmentést
ad a sorstörvény alól s engedélyt egy napi szabadakaratra. A kurta szerelmi idill után az
ünnepen Barnabás eltökéli, hogy kiragadja a lányt a szent prostitúció karmaiból, és elviszi
Európába, ,a szabadakarat hazájába. Az ünnepen a boldogtalan, faképnél hagyott Heba
minténé felfedezi férjét, a feltalálót, kését magasra emeli és veszett rikoltássalhirdeti ki
megszállottságát - ő a "Boszorkány". Szent rettenettel tágulnak előle. A megcsalódott
"Boszorkány" kirúgja albérlőjét és Barnabásra nehéz napok következnek.

Kétségbeesetten csügg a szekta rejtelmes bölcsességén és az egész kocsmai asztaltár
sasagon. csakhamar szakadás támad a gabreliánus egyházban és a meghasonlott Barnabás

374



nem tud eligazodni a zsarnoki izmusok között, A "Transsylvanián" a szigetre érkezik
Consolata Maientau; özíkeszernü európai lány, önkéntelenül vonzódik Nein Ferenchez, az
öregedő költőhöz, de Heulaffen mama és leánya, Carenzia, elidegeníti tőle, nekik
gyümölcsözőbb,üzleti céljaik volnának a csinos teremtéssel. A Heulaffen-bestiák titokban
jók, de szent önfeláldozással teljesítik Sors-lsten rendelését, hogy gonoszak legyenek;
Barnabás gyűlöli őket, s igyekszik pártolni a furcsa szerelmespárt.

Nemsokára értesül egykori szeretöje, Violante messzehurkolódó sorsáról. Az orvosnö
vendék Violante levelezni kezd Szinapsziusz Viktorral, egy középazsíaí segélyhely
orvosával, aki feleségül kéri. A lány a kedvéért elvégzi a trópusi betegségek fakultását, és
nekivág a kalandos útnak; holmi helyi hadműveletek következtében azonban Viktornak
nyoma vész, és a férfi rokonai cselédnek, majd rabszolgának fogják be a sokáig
vendégeskedőViolantét; a "jó rablók" segítségével menekül, ápolónővérnek.eltemetkez
ni Naurura, a lepraszígetre. Szinapsziusz Viktort ezalatt Dambin Dzsamcar rabló-láma
fogságra veti s kémkedéssel gyanúsítja;a vörösök bevonulása után viszont a kommunisták
süllyesztik el évekre börtöneikben az orvost, s így annyi levélváltás után Viktor és Violante
sohasem találkoznak. Életük tanuja, Barnabás még a .gabrelíuszí filozófia fényénél" sem
tudja elfogadható magyarázatát adni képtelen sorsuknak.

Bekövetkezik a kataklizma. Vulkánok születnek, szigetek süllyednek el, a Nigragor
átvonul - ám a világnak esze ágában sincs, hogy elpusztuljon. Mintha nem is ők

jövendöltek volna: a világvége-jövendölők éppoly rendületlen magabiztossággal szapulják
azokat, akik hittek a jóslatban, mint szapulták a hitetleneket, amikor jósolták, - a
gyermekek újra feltalálják a földművelést, a boltosok újra nyitnak s kinyitja zárdáit a szent
prostitúció. A gabreliánus szekta már számlálja halottait. Nein Ferenc féltékenységében
lelövi az ártatlan Consolatát és végez magával. Prozeliusz Nepomuknak menetrendszerü
en fejére esik a tégla. Hebamintének a Nigragor poklában haja szála sem görbül meg, s
most elpusztul egy hűvös szellötöl. amint rendeltetett. Barnabás lázadozva szemléli e
felháborító, ostoba sorsokat. Pedig a gabreliánusok egyre többet zaklatják-rohamozzák
Barnabást, hogy vesse alá magát a sorstörvénynek s legyen egészen panpedelupei. Rituális
próbának vetik alá, és apálykor kikötik a Rémület Sziklájára, hogy szembe tud-e nézni az
elborító árral s az utolsó pillanatban odják le; már a beavatás napját is kitűzik. amikor majd
közlik kiszabott sorsát. Barnabás azonban iszonyú felfedezést tesz. Bálványa és eszményk
épe, a teljes aszkézist hirdető Gabrieliusz Gábriel titokban kiváltotta Heliánét a
zárdabordélyból, és feleségül vette. Bikomutuszban az európai fellázad az Ezersziget
sorsbörtöne ellen, s megkezdi futását. Disznók, libák, kecskék esnek áldozatulkésének,
sikoltva menekülnek az apróságok, kiürülnekaz utcák. A harcosok üzöbe veszik az
ámokot, aki a sorstörvényre támad, s az üldöző tömeget maga Heliáne tüzeli. Dardaesö
ben, az utolsó pillanatban veti magát a hegypartról a tengerbe Barnabás, ahol - éppen
Sors-Isten-Barom csudálatos és felséges beavatkozása révén - megmenekül a csóna
krajok elől. A békés Roc-Y-Iocoo szigetén, a vajákos varázsló lányainak lázas betegen,
kapkodva meséli különös történetét.

Még kapható Vigilia-könyvek

VIRRASZTÓK (Vigilia-antológia) 140, - Ft; A SZERETETRÓl (Guardini, Pieper, Ratzin
ger, Rahner, Balthasar, Vanier) 115, - Ft; Hamvas Béla: SILENTIUM, TITKOSJEGYZÓ
KÖNYV, UNICORNIS 75,- Ft.
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