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K avicsok nélkül, 
A lbionban
Beszélhetünk ismét az irodalomról, arról a bizo

nyosról, amely hajdanán a jó borokhoz hasonlított, 
nem volt szüksége cégérre, egyszerűen csak léte
zett, éppen érvényes eladási rangsoroktól és ak
tuális népszerűségi mutatóktól függetlenül, olyan 
folyamatosan jelenlevő tényezőként, amelynek az 
sem ártott, hogy akár évszázadokig lappangott 
könyvtárak, kódexek mélyén.

Ami most van, az sokkal érzékelhetőbb, tapint- 
hatóbb, látványosabb, de korántsem mondható el 
róla, hogy minden esetben nyomon követhető vagy 
átlátható. Elterül, szétterül, és éppen e folyamatos 
felszíni jelenlét az, ami veszélyes lehet számára. 
Ezért fordulhat elő, hogy bizonyos, egyébként fon
tos művek egyszerűen, minden előzetes figyelmez
tetés nélkül kicsúsznak a hétköznapok információs 
sztrádáinak aszfaltjáról.

Állami és egyéb álmatag támogatásokon túl az 
irodalom manapság nem tehet mást, mint tudomá
sul veszi: versenyhelyzetben van, és ezt el kell fo
gadnia, ha jelen akart lenni a páston, a polcon, a 
porondon, a világhálón.

A gépezet, amit irodalomnak hívunk, működik, 
de a legapróbb homokszemek jelenléte is megzavar
hatja lendületét, miközben nagyobb kavicsokat is 
találunk könnyen: mint az olvasót akár napilapok 
hasábjain is eligazító recenzióműfaj élőhalott ál
lapota, a kiadók terjesztéssel kapcsolatos gyakor
ta megfigyelhető hányavetisége, a nagy terjesztő 
hálózatok irányelvei, amelyek a kisebb, ám rangos 
kiadóknál megjelent műveket nem igazán akarják 
tudomásul venni, veszteségektől, hiábavaló mun
kától való félelmükben.

Miközben a kavicsok száma nem elhanyagolha
tó, a szerzőknek is egyre fontosabbá válik, hogy 
személyesen is találkozhassanak olvasóikkal. Ha a 
szerzők, a kiadók, az írószervezetek annak rendje 
és módja szerint megszerveznek egy irodalmi ese
ményt, ha egy könyvet, életművet jól, az olvasni vá
gyó közönség stílusához, belső idejéhez igazodva 
tálalnak, a várt eredmény sem marad el. Még ak
kor sem, ha a szerző „csak” könyveivel van jelen, 
miként ez Bánffy Miklóssal történt az albioni tája
kon, vagy legutóbb németföldön Rejtő Jenővel.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.

M akkai Bence: T é rtan  II.
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Interjú Kondor Vilmos íróval
„A hétköznapi em bert szeretem ,
aki véletlenül követ el bűnt”
-  A Gordon Zsigmond bűnügyi ripor

ter kalandjainak ötkötetes sorozatát le
záró, Budapest novemberben című kötet 
végén Gordon úgy dönt, hogy a forradal
mi lázban égó' Pesten marad, és elindul a 
Parlament irányába. Mi történik vele ez
után? Pontosabban: megtudjuk-e valaha, 
hogy mi történt vele?

-  Nem tudom, mi történik vele. Nem 
csupán arról van szó, hogy szándékosan 
hagytam nyitva a befejezést, hanem va
lóban nem tudom, mi történt vele. Éppen 
ezért el sem mesélhetem. Rosszabb nap
jaimon úgy képzelem, hogy megölték egy 
barikádon, jobb napjaimon meg azt, hogy 
ellentmondva mindennek, ami akkor tör
tént, valahogy mégis kijutott az ország
ból, sebesülten, de zsebében a cikkel, és 
utána valahol a Nyugat-Indiákon telepe
dett le Krisztinával, sok halat evett, so
kat olvasott és megtanult zongorázni. 
Talán még egy fotóm is van róla ebből az 
időből. Már ha tényleg ő van rajta, de ezt 
nem tudhatom.

-  Detektívregényeinek állandó köze
ge, legfontosabb, visszatérő' helyszíne 
Budapest, szinte azt mondhatnánk: önálló 
szerepló', mindegyik Kondor-regény címé
ben (is) szerepel. Honnan ered ez a szoros 
kötődés a fővároshoz? Tervezi-e, hogy ké
sőbbi munkáiban „kimozdul” onnan?

-  Pesti gyerek vagyok, itt születtem, 
szeretem ezt a várost mindennel együtt. 
Pestet titokzatos, rejtélyes és szeszélyes 
városnak tartom, pont olyannak, mint 
egy jó nőt. És nemcsak Pestet szeretem, 
hanem a pestieket, mert történhet bár
mi, bármi, a pesti embert alig zökken
ti ki a nyugalmából. Szememben a pes
tiek sokkal erősebb szimbiózisban élnek 
nem egyszer élhetetlen városukkal, mint 
mondjuk a londoniak. Egy született pes
ti sokkal lazább, pikírtebb és cinikusabb, 
mint egy New York-i, és én ezt nagyon ér
tékelem mind a városban, mind a lakói
ban. Kicsit félve is hagyom el, hiszen új 
regényem több mint kétharmada Nyugat - 
Magyarországon és Dél-Németországban 
játszódik, illetve az utána következő so
rozat több része sem Pesten fog játszódni. 
Tartogat ez a város annyi titkot és annyi 
sztorit, hogy könyvtárakat lehetne teleír

ni vele, akkor is csak egy szeletét térké
peznénk fel.

-  Milyen tényezők bírnak rá valakit, aki 
ennyire szorosan kötődik szülővárosához, 
Budapesthez, hogy -  életrajza alapján -  
Nyugat-Magyarországra, egy Sopron mel
letti településre költözzön?

-  Erős tíz éve hirtelen úgy éreztem, 
hogy öreg vagyok már ehhez a városhoz, 
ami nem Pestet minősíti, hanem engem, 
így amikor adódott egy lehetőség, éltünk 
vele, valamint a feleségem is egy kiváló 
állást kapott, plusz ott vannak a gyereke
ink, akiknek a vidék nyugalma és bizton
sága sokat jelent.

-  Ha már helyszínek: Zsigmond szerel
me és élettársa, Krisztina erdélyi szárma
zású, az egyik novellában pedig felbukkan 
Karácsony Benő Napos oldal című regé
nye. Van-e -  és ha igen, milyen -  jelentősé
ge ennek az erdélyi szálnak?

-  Azt hiszem, minden a Napos oldal
bői fakad. Tudja, én gyerekként nagyon 
szófogadó voltam, korán megtanultam 
olvasni, és azt olvastam, amit kaptam. 
Apámtól kaptam Vernét, anyámtól meg 
14 évesen a Napos oldalt. „Ezt elolvas
hatod”, mondta, és a kezembe nyomta a 
Kriterion-féle kiadást, ami akkor jelent 
meg, 1968-ban. Kevés könyvet szeretek 
jobban, és amikor elkezdtem gondolkod
ni Gordon szerelmén, akkor szinte adta 
magát, hogy erdélyi szász lány legyen. Mi 
izgalom lett volna egy budai úrilányban 
vagy egy pesti dámában? Semmi. De egy 
olyan nő, akivel nincs közös történelmi 
múltja, akivel mások a kulturális gyöke
rei -  ez kifejezetten érdekelt, és nem tu
dom, mennyire lett Krisztina hiteles „er
délyi” figura, de én nagyon megszerettem 
őt.

-  A Kondor-regények egyik -  számom
ra legalábbis -  legvonzóbb erénye a lenyű
göző terepismeret. A  század első felének 
Budapestje a maga (vélt) természetességé
ben elevenedik meg, rengeteg informáci
ót tudhatunk meg az egykori utcanevek
től a kávéházi életben meglévő szokásokig. 
Az ilyenfajta aprólékos környezetábrázolás 
mögött embert (írót) próbáló munka állhat

-  elmondaná, hogyan „állt össze” a köny
vek lapjain a régi Budapest, hogyan zaj
lott a „terepkutatás”?

-  Nekem ez a „pepecselés” a munka 
legszórakoztatóbb része. Néha olyan os
toba részlet áll össze történetté, mint a 
Wallenstein Ödön gyengéje című novellá
ban. Megragadott annak a zugkifőzdé
nek az étlapja, és ez lett belőle. Húsleves 
hússal — és anélkül. Tele vagyok térké
pekkel, újságokkal, magazinokkal, szen
vedélyesen gyűjtöm a kor napilapjait, 
kis reklámfüzeteit, különböző címtárait, 
hirdetéseit. És mindig abból indulok ki, 
hogy ha engem érdekel egy részlet, akkor 
az olvasót is érdekelheti. Nagyon foglal
koztatott, hogy milyen lehetett egy piac, 
a felkészülés az őszi befőzésre (magam 
is megrögzött befőző vagyok), ebből szü
letett Mór, Gordon nagyapja. Néha napo
kig le tudok ragadni egy részletnél, de a 
végén mindig kiderítem, hogy melyik ká
véházban mit ittak, mennyibe került a 
menü és kik jártak  oda. Ugyanazt aka
rom megtudni, ami most is érdekel min
ket: hol a legjobb a snicli? Melyik piacra 
érdemes járni? Melyik megállóban áll a 
legtovább a hatos villamos? Meg persze 
a nagy kérdés: mitől döglik a légy, de er
re még nem találtam választ, és attól ta r
tok, nem is fogok, ám ez nem akadályoz 
meg abban, hogy keressem.

-  A Budapest-regényeket mintegy kiegé
szítő elbeszéléskötet, a Magda, a bestiá
lis Népszínház utcai mindenes utószavá
ban leírja, milyen sokat köszönhet a múlt 
század eleji-közepi pesti zsurnalisztáknak, 
a magyar bűnügyi újságírás úttörőinek. 
Főhőse, Gordon Zsigmond maga is újság
író, nem „hivatásos” detektív. Jól látom, 
hogy ezek a zsurnalisztikái előzmények (a 
magyar sajtó „hőskora”) talán fontosab
bak is az Ön számára, mint a szoros érte
lemben vett irodalmi-műfaji előképek?

-  Szeretem azt hinni, gondolni, hogy 
nem voltak irodalmi előképeim. Magyarul 
semmiképpen sem voltak, nem lehettek. 
Viszont ott vannak ezek a zsurnaliszták, 
akik voltak annyira leleményesek, mint 
Sherlock Holmes, és annyira kitartóak,

Kondor Vilmos
Életrajza szerint 1954-ben született, tanulmányait Szegeden kezdte, majd a pá

rizsi Sorbonne-on folytatta, ahonnan végül vegyészmérnöki diplomával tért haza. 
Jelenleg egy nyugat-magyarországi városban tanít matematikát és fizikát közép- 
iskolás diákoknak. Művei: Budapest noir (regény, 2008); Bűnös Budapest (regény, 
2009); A budapesti kém (regény, 2010); Budapest romokban (regény, 2011); Budapest 
novemberben (regény, 2012); Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes (elbe
széléskötet, 2012). Feleségével, két ikerlányával, valamint kutyáival és sólymával 
egy Sopron melletti kis faluban él. Kerüli a nyilvánosságot, interjút ritkán ad, azt 
is csak e-mailben.
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mint egy Pinkerton-ügynök. Nem mint
ha a magyar kriminalisztika története 
ne lett volna tele kiváló, európai hírű de
tektívekkel, vagy éppen a magyar rend
őrség ne talált volna meg olyan bűnöző
ket, akiket egész Európa keresett. Nekem 
azonban vonzóbb volt ez az újságíróban
da, mert sokkal életszagúbbnak találtam 
őket, mint a nem egyszer az életnél na
gyobb detektíveket. És úgy hiszem, hogy 
Gordon kreatívabban, „szabadabban” tu
dott nyomozni, mert őt „csak” a határidő 
és a saját lelkiismerete szorította. Ezzel 
együtt azonban eszem ágában nincs azt 
állítani, hogy ezek önmaguktól létrejött, 
előzmény nélküli regények, hiszen a ma
gyar viszonyrendszerre (értsd realitás
ra) alkalmaztam a krimi szabályait. És 
tagadni sem fogom, hogy lennének olyan 
írók, akiket etalonként tartok számon, de 
ezek között egyetlen magyar sincs, ezért 
volt érdekes és nagy kihívás megalkotni 
Gordon alakját: hiszen a magyar valósá
got kiválóan ismerő zsurnalisztákból és 
egy szenvtelen, időtlen formulából gyúr
tam össze.

-  Sokan felhívták a figyelmet -  és Ön 
sem titkolja -  arra a hatásra, amit az ún. 
keményöklű, hard-boiled amerikai detek- 
tívregény (Dashiell Hammett, Raymond 
Chandler és mások) gyakorolt a művei
re. Hogy a kriminek miért ezt a változatát 
választotta elbeszélői keretként, nem kér
déses számomra (a Gordon-féle nagyvá
rosi bűntörténeteknek ez a természetes kö
zege), mégis érdekelne ennek a hatásnak a 
működése az írásfolyamat során. A krimi 
klasszikus, brit, „laboratóriumi” irányza
ta, a zárt ajtós mystery story sosem von
zotta?

-  Engedje meg, hogy az elején kija
vítsam: Chandlert nem szenvedhetem, 
ahogy a maga által említett „laboráns” 
krimiket előállító szerzőket sem. Mert ők 
nem krimiket írtak, hanem logikai felad
ványokat, és azoknak semmi köze az élet
hez. Valakit megöltek egy zárt szobában. 
Ennek vajmi kevés köze van a mindenna
pos bűnhöz, ez egy — kiválóan fogalmazta 
meg — laboratóriumi környezet, amelyben 
a formállogika ismérveit követve lehet el
jutni az indonéz pókmajommal agyonvert 
örökösnőtől egy indiai almaharadzsa 
egykoron vérig sértett kutyasétáltatójá
ig. Engem ez nem érdekel, ami nem je
lenti azt, hogy ez a műfaj rossz lenne. Én 
nem szeretem. Én a vérszagot szeretem, a 
reccsenő csontokat, meg a hétköznapi em
bert, aki véletlenül követ el bűnt, meg azt 
szeretem, amikor valaki egy kicsit meg
ingatja a gazdasági-társadalmi-politikai 
elit tagjainak mély hitét abban, hogy ne
kik mindent szabad. Én soha nem írok 
szuperbűnözőkről, mert olyanok nincse
nek. Csak féltékenység van, önzés, pénz
éhség, szenvedély, meg tisztességtelenség 
és ostobaság. Ez engem mélyen érdekel, 
mélyen érdekelnek emberi sorsok, és egy 
bezárt szobának nincs sorsa, csak kulcsa, 
és azt is eldugta valaki valahova.

-  Az irodalmi és zsurnalisztikái előzmé
nyek mellett milyen mértékben inspirálta 
Önt a filmművészet (például a film noir

zsánere) vagy akár egy-egy konkrét film 
vagy filmsorozat?

-  A filmtől mint műfajtól elég régóta 
nem kaptam semmit, inspirálni pedig ta
lán a negyvenes-ötvenes évek «.cárjainak 
egy-két jelenete inspirálhatott. Bevallom, 
a tévésorozatok sokkal jobban szóra
koztatnak, inspirálnak és belőlük ta
nulom a legtöbbet. Nagy kedvencem 
a Gengszterkorzó, a Reklámőrültek, a 
Maffiózók vagy az Élet a Marson angol 
eredetije, ami egészen mély hatást gya
korolt rám. A törvény embere, a Kaliforgia 
vagy az újak közül a The Americans hal
latlanul leköt és szórakoztat, a legtöbbet 
talán azonban az angol televíziózás egé
szen lenyűgöző sorozataitól kapom: The 
Hour, Utopia és Luther, hogy csak hár
mat mondjak. Valamiért azt gondolom, 
hogy a modern kor mindent uraló médi
uma nem a film, hanem a tévésorozat, és 
ezek cselekményvezetés, karakterépítés 
és háttérformálás szempontjából példa
értékűek. Nem csak azért nézem ezeket 
a sorozatokat, meg persze sok mást, mert 
hallatlanul élvezem őket, hanem mert be
lőlük (néha még a rosszakból is, sőt) ren
geteget tudok tanulni, amit aztán hasz
nosítani is igyekszem a regényírás során.

-  Hírek szerint az első Kondor-regény, a 
Budapest noir megfilmesítési jogait máris 
megvásárolták. Mit lehet tudni a készülő 
filmadaptációról ?

-  A jelen környezet nem kedvez a ma
gyar filmgyártásnak, így a könyvből ké
szülő film is csúszik. Talán egyszer lesz 
belőle valami, de őszinte leszek magával: 
nem vet szét sem az izgalom, sem a lel
kesedés. Én írni szeretek, a filmesek meg 
filmet csinálni, és addig jó, amíg egymást 
békén hagyjuk. Kétlem, hogy a filmnek 
sok köze lenne a regényhez, de ez így van 
rendjén, mert két külön médiumról és 
nyelvről van szó, és a történeteim eseté
ben jobban érdekel az írott szó, meg az, 
hogy azt ki miképpen olvassa. Az érdeke
sebb és izgalmasabb.

-  Regényeinek cselekményét 20. századi 
történelmi közegbe helyezi: így elevenedik 
meg a Horthy-korszak, a második világhá
ború és az ’56-os forradalom. A szereplők 
egy része létező történelmi személy, aki a 
könyvek lapjain fiktív kalandokba bonyo
lódik. Úgy érzem, a Kondor-művek épp e 
történelmi vonatkozások, a korszakba va
ló „beavatás” révén túlnőnek a detektív tör
ténet szokványos keretein. Miért volt fontos 
Önnek a történelmi háttér?

-  Talán a korom miatt van, hogy na
gyon érdekel a múltunk. A magáé, az 
enyém, a közös múltunk. Olyan ez, mint 
a narancs a Tanú ban: kicsi is, savanyú is, 
de legalább a mi narancsunk. A mi tör
ténelmünk nem olyan hősies, mint mond
juk a franciáké, nincs tele világhódítás
sal, mint az amerikaiaké, sokaknak mit 
sem jelent, meg hát kevesen is értik -  
gyakran mi magunk sem. Mindig olyan 
háttér előtt jön-megy Gordon, ami engem 
érdekel, leköt és lenyűgöz. Sok mindent 
nem értek a történelmünkből, és egy re

gény ennek a nem-értésnek a megoldá
sa. Azt hiszem, hogy minden regény vé
gére sikerült megértenem valamit abból 
a korszakból, abból a pár hónapból, és azt 
szeretem remélni, hogy azok is megérte
nek majd belőle valamit, akik olvassák 
a könyveket. Ha csak annyit, hogy apá
ink, nagyanyáink éltek akkor, és ugyan
olyan szeretettel szerették a gyerekeiket, 
ugyanúgy veszekedtek, hogy tócsi-e vagy 
tócsni, ugyanolyan vágyaik, álmaik és 
bűneik voltak, mint nekünk — nos, akkor 
már megérte a történelmi háttérrel bí
belődni. És mindeközben még az is kide
rült, hogy ki volt a gyilkos, és még meg is 
bűnhődik tettéért? Igyekszem olyasmiket 
írni, amik önmagukban is megállhatnák 
a helyüket, ám a kettő összessége talán 
több, mint a két rész külön-külön.

-  Túllépve a történelmi háttéren: nincs 
szándékában kortárs társadalmi közegbe 
helyezett detektív sztorit (is) írni?

-  Nem szeretnék ilyesmit írni. A mai 
valóságból annyit kristálytisztán értek, 
hogy ugyanolyan, mint a múlt valósága 
volt, csak én abban a környezetben job
ban érzem magam. Nem hiszem, hogy 
hitelesen tudnék mesélni a mai korban 
a mai korról. Egyesek szerint ez a fon
tos, a kortárs közeg. Nekem meg a múlt 
a fontos. Ne higgye, hogy a múltban élek. 
Érdekel és leköt, hogy milyen lesz a világ, 
és ha sokat nem is értek a jövőből, nyitot
tan fordulok feléje. Kindle Paperwhite- 
on olvasok, amit lehet, és a Kickstarter 
elnevezésű weboldalon sok időt szok
tam eltölteni, mert hiszem, hogy az ör
dög a részletekben lakik. Nem értem a 
kvantummechanikát, a húrelméleteket 
és a kvamtumfizikát sem, az viszont na
gyon érdekel, hogy milyen apró dolgokból 
áll össze a jövőnk. Ezeket az apró dolgo
kat szeretem nézegetni, és egyfelől szóra
koztatnak, másfelől meg azt látom, hogy 
mennyire, de mennyire másképpen jár a 
másfél-kettővel utánam jövő nemzedék 
esze. Különös módon ez engem egyfajta 
elégedettséggel tölt el.

-  A Budapest-téma kapcsán említette, 
hogy következő regényed) már nem a ma
gyar fővárosban játszódik/játszódnak. 
Mennyit árulna el készülő műveiről hűsé
ges olvasóinak?

-  Egyelőre nem szeretnék konkrétumo
kat elmondani, mert az új regénynek ép
pen a közepén járok, és számomra szokat
lan műfajt választottam: thrillert eddig 
még nem írtam. 1944 októberében kez
dődik a történet, a főszereplője egy fiatal 
katonatiszt, akinek egy könnyűnek látszó 
feladatot kell végrehajtania, de kiderül, 
hogy ennél veszélyesebb küldetéssel ke
veseknek kellett megbirkóznia. Terveim 
és reményeim szerint karácsonykor már 
a boltokban lesz. Utána pedig egy újabb 
sorozatot tervezek, ami az 1800-as évek 
végén játszódik, két állandó főszereplő
vel, és úgy képzelem, hogy akár az 1920- 
es évek közepéig lesz mondanivalóm.

PAPP ATTILA ZSOLT
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MIKLÓS ÁGNES KATA

„Ez Budapest, nem Chicago” 
-  Kondor Vilmos regényeiről -
„Megírtak már mindent, még azt 

is, amit már megírtak” -  hangzik el 
Kányádi Másolata ban. A krimire ez külö
nösképpen érvényes. Harminchat lehet
séges krimiséma, tizenkét gyilkostípus 
-  már nem emlékszünk arra sem, hol ol
vastuk mindezt, csak azt tudjuk, hogy 
már kiszámolták, rendszerezték, leír
ták, német irodalomkritikusok szerint, 
brit tudósok bejelentik.

Kondor Vilmos Budapest-sorozatáról 
is megírtak már mindent. Éppen azért, 
mert Kondor azt írta meg, amit addig 
még senki, vagy legalábbis nem arról, 
nem úgy, nem akkor és nem azoknak. 
Arra pedig hiába keresnénk teljes és ki
merítő' magyarázatot, hogyan csinálta.

Próbálkozni persze lehet, só't, egyesek
nek muszáj is. Hogy is mondta Gordon 
Zsigmond? „Mindenki azt teszi, amihez 
a legjobban ért.” És, természetesen, azt 
a választ kapta erre, hogy „Mit okosko
dik itt nekem? Az egészből semmit sem 
ért.” (Budapest noir)

A jelenkor magyar krimijének és 
különösképpen a jelenkor magyar 
krimiszerzó'inek nincs könnyű dol
ga. Nem csak egyre több kiadó idegen 
nyelvről fordított kiadványaival kell ver
senyeznie a piacon, de az olvasók igé
nyeit sem hagyhatja figyelmen kívül. 
Ráadásul, ha mindez nem lenne elég, 
még a saját múltjával is kezdenie kell 
valamit — leginkább ennek a múltnak a 
hiányával.

Amennyiben az idegen nyelvről for
dított kiadványokat nézzük, a külföl
di szerzők népszerűsége mit sem csök
kent a Magvető' Albatrosz sorozata és 
az Európa Kiadó Fekete Könyvei óta. Az 
angolszász, elsősorban amerikai szer
zők mellett ráadásul az ezredforduló 
óta egyre nagyobb jelentőség jut az eu
rópai krimiirodalomnak is. Igaz, egyelő
re a skandinávok dominálják a kortárs 
krimi szcénáját, de ebben nincs is semmi 
meglepő. A „nordic noir” népszerűsége 
nem csak a gondosan kidolgozott jellem
rajzoknak vagy a szépirodalmi igényű 
leírásoknak köszönhető, és nem is csak 
annak, hogy a jelen olvasója már jóval 
könnyebben tud azonosulni a skandináv 
krimi hőseivel, mint piperkőc, bajszos 
magánnyomozókkal vagy a papírban 
sült borjúmáj után pipára gyújtó rend
őr felügyelőkkel. Ha kézbe veszünk egy 
skandináv krimit, szinte biztosan szá
míthatunk arra, hogy a nyomozó inni és 
borongani fog, a családja rég szétesett, a 
nyomozásban folyton akadályokat gör
dítenek eléje a nagyok és hatalmasok, 
ráadásul depresszió és szívpanaszok 
gyötrik. Mégsem elsősorban emiatt ér
demes figyelni, miről ír Jo Nesbp vagy

Arnaldur Indriöason, hanem mert a mű
veik a skandináv jóléti államok szociális 
problémáit is bemutatják. A skandináv 
krimik erős társadalmi töltete nélkül 
ezek a művek is „csak” detektívregények 
lennének. Ha a depresszió, az alkoholi
zálás és az északi környezet is elegen
dő lenne... nos, isznak és boronganak a 
világon elegen, Szibériától Alaszkáig. A 
skandináv krimiirodalom az illúziótlan- 
ság modern kori képviselője, és nincs ab
ban semmi meglepő, hogy az angol nyel
vű szakirodalomban „nordic noir”-ként 
emlegetik.

Kondor Vilmos Budapest-sorozatának 
is ebben áll az ereje: illúziókkal számol 
le, de nem a „világunk a létező világok 
legjobbika”, hanem a „valamikor régen 
minden jobb volt” hitével. A második vi
lágháború és annak előestéje vagy 1956 
ugyan nem sok lehetőséget ad az ábrán
dozásra, a nosztalgikus múltba nézés
re, de az első kötet 1936-ja a tájékozat
lan visszatekintő számára még maga a 
„boldog békeidők”. Kondor viszont nem 
engedi, hogy beleringassuk magunkat 
az illúziókba, nem hagyja, hogy tájéko
zatlanok maradjunk. A Kodály Köröndöt 
ekkor már Hitler Adolf térnek hívják, a 
vitézi címet szerzett kávékereskedő ret
teg attól, hogy német üzleti partnerei 
megtudják zsidó származását, és hiába 
a Nagymező utca pezsgő élete, „a lehető
ségek végtelenek, ugyanakkor nyomasz
tóan egyformák, hiszen a vége mindig 
ugyanaz” (Budapest noir). A nyomorult 
gazdagok és nyomorult szegények mind 
ugyanott végzik, a hullaházi tepsiben. 
Ó, persze hogy csak arról akarunk tud
ni: a Bástya utcai Gyöngytyúkban fa
szénparázson sült halat és vadat szolgál
nak fel, a Zanzibárban pedig a Mórién 
Sisters lép fel. Kondor Vilmos azon
ban kíméletlenül megmutatja nekünk 
az Ecseri út melletti nyomortelepet is: 
„A barakképületekhez többen vályog
ból toldottak hozzá még részeket, má
sok téglából emeltek melléképületet, így 
az egész telep egy kísérteties labirintus
hoz hasonlított. Egy idő után már nem 
tudta, utca-e az, amelyen csúszkál, vagy 
két épület közötti átjáró. A levegőt fojto
gató füst töltötte meg: többen ruhával 
vagy cipővel tüzeltek.” (Budapest noir) A 
Budapest-sorozat kötetei mögött aprólé
kos, szívós kutatómunka áll, akár a ko
rabeli villamosvonalakról és repülőjá
ratokról, akár a tiltott szerencsejátékok 
szakkifejezéseiről, akár pedig a pesti al
világ jassznyelvéről van szó. Kondor te
hetsége nem csak abban áll, hogy mind
ezt képes megmutatni nekünk, hanem 
abban is, hogy egyre többet és többet 
akarunk tudni még arról is, ami taszító 
vagy felzaklató.

Az olvasók igényeit ugyan részben 
a kiadók és a szerzők alakítják, de egy 
könyv sikere még akkor is jelzésértékű, 
ha tudjuk, ők mennyi energiát fektetnek 
bele. (Igen, ez még az Alkonyat-sorozatra 
vagy A szürke ötven árnyalatára, is érvé
nyes, bármennyire rémisztő ez a felisme
rés.) Valaha ezt még úgy fogalmaztam 
meg, hogy az olvasó a krimiben vagy sa
já t már megszokott világát keresi, vagy 
pedig valami teljesen idegent (csillogóst/ 
pitibűnözőst/gengszterest/távolit) akar 
megtalálni. Most már valószínűleg ár
nyalnom kellene mindezt -  a világ kitá
gult és egyben összezsugorodott, lassan 
már minden karnyújtásnyi távolban van 
tőlünk, és mégsem tudunk róla eleget. 
Az olvasók éppen arra vágynak, hogy ezt 
a karnyújtásnyi távolságot hidalják át a 
könyvek és filmek. A Budapest-sorozat 
világa pedig ott van körülöttünk, csak 
időben távolodott el tőlünk, de abban is 
csak annyira, hogy még megláthassuk, 
ha valaki veszi a fáradságot arra, hogy 
megmutassa. A júniusi hőség most is 
ugyanolyan, mint 1946-ban, advent ide
jén most is forralt boros bódék tűnnek fel 
a belvárosban, mint 1943-ban. A Bűnös 
Budapest Tábori Kornélja akár a jelen
ben is elmondhatná, hogy „belefáradtam 
a pesti utcába. Belefáradtam a pesti bű
nökbe. Meg Pestbe is. Ugyanazt a nyo
mort látom a bérházak pincéiben, mint 
húsz éve. Semmi nem változott.” Hiába, 
hogy minden megváltozott 1939 óta — va
lójában nem változott meg annyira, hogy 
ne ismerhessük fel a helyszíneket, ne le
gyenek esetenként akár kínzóan ismerő
sek a fiktív és nem fiktív figurák.

A modern magyar krimi — és a to
vábbiakban kizárólag az igényes fikciós 
lektűrre vonatkozik mindaz, amit mon
dok, nem véve figyelembe a posztmodern 
anti-detektívregény magyar nyelvű mű
veit vagy a non-fiction szövegeket -  leg
nagyobb problémája az, hogy eleve szűk 
lehetőségekkel kell számolnia. Egy kri
mi képtelen hatást gyakorolni az olvasó
ira, ha hiányzik a hitelessége, vagy még 
inkább a hihetősége. Mellékes, hogy ezt 
a hihetőséget miként éri el, viszont min
denképpen szüksége van rá, mégpedig 
leginkább a gerincét alkotó bűntények 
fikcionalitása miatt. Amennyiben a va
ló világhoz és a környező világ valóságá
hoz, az itt-és-mosthoz ragaszkodik a ma
gyar krimiszerző, akkor a legkönnyebb 
megbotlania — a kortárs magyar krimi 
ezért szinte kényszerűségből is máshová 
transzponálja magát tér, idő vagy éppen 
valóság tekintetében. Nepál, a századelő 
vagy Line City nem csak menekülőút
ként szolgál, hanem egy lehetséges, hi
hető valóság felépítésének eszközeként 
is érvényesül.

Nem csak ezzel magyarázható azon
ban, miért az időben eltávolodott mű
vek (például Kondor Vilmos és Baráth 
Katalin regényei) jelentik a modern ma
gyar krimi talán leginkább jelentős fejle
ményét. A műfaj itt-és-mostjának legfon
tosabb feladata abban áll, hogy miként
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képes megtalálni, vagy még inkább meg
teremteni a saját múltját.

A harmincas évek magyar krimiszerzői 
(azok, akik éppen a Budapest-sorozat el
ső két kötetének világában éltek) legin
kább angol álnéven és/vagy angol-ame
rikai környezetben játszódó történeteket 
publikáltak. Mégis, annak ellenére, hogy 
az Egyesült Államokban ez volt a hard- 
boiled detektívtörténetek, a noir fényko
ra, az akkori magyar krimiirodalomra a 
jelek szerint nem gyakorolt nagy hatást 
az irányzat. Érvelhetnénk ugyan azzal, 
hogy erre nem is nagyon volt lehetőség, 
hogy a magyar olvasók nagyrészt csak 
a hatvanas-hetvenes évektől kezdődő
en ismerkedhettek meg Hammett vagy 
Chandler regényeivel, de hát A mál
tai sólyom és A cingár feltaláló (ez utób
bi Gyilkossággal kezdó'dik címen) el
ső magyar nyelvű kiadása 1936-ban 
jelent meg az Athenaeumnál. A korabe
li magyar krimi mégis inkább azt a fajta 
klasszikus angolszász krimihagyományt 
követte, mely elsősorban a különc ma
gánnyomozókra koncentrált — talán a 
legjobb példa erre Aszlányi Károly (azaz

pen aktuális definíciójának szemléltető 
ábrái: feketézők, disszidensek, homosze
xuálisok, korrupt tisztviselők, bujkáló 
nácik és háborús bűnösök. Az olvasónak, 
ha krimit vesz a kezébe, meglepetések
re és megfejtendő rejtélyre van szüksé
ge, nem pedig kiszámítható gyanúsítot
takra, így hát az ezek felvonultatására 
létrejött szocialista krimi a legolcsóbb 
fogásokat volt kénytelen alkalmazni a 
célközönség megnyerésére. Kutyák, gye
rekek, kikacsintós humor, szimpatikus 
és feddhetetlen nyomozófigurák, kor
rupt és undorító bűnözők — még Kántor 
kutya megnyerő tekintete vagy az Ötvös 
Csöpi körül rajzó gyereksereg is csak azt 
a feladatot töltötte be, hogy afféle köl
csönvett szeretetreméltósággal lássa el 
a lapos történetet, hogy megfeledkezhes
sünk a kiszámíthatóan odabiggyesztett 
vörös farokról. (Még A pogány madonna 
is -  a nyolcvanas évek egyik legszeret- 
hetőbb filmje, dugig tele jópofa figurák
kal és szállóigévé vált mondásokkal -  
olyan átlátszó trükkökkel operál, mint a 
„jó disszidens” meg a „rossz disszidens” 
megkülönböztetése.)

A Budapest-regénysorozat első és utolsó kötetének borítója

Kirk Van Hossum) Haybodyt nem lehet 
agyonütnie, amelyben az amerikai kör
nyezet csak színes háttérfüggönyként 
funkcionál.

A későbbi évtizedekben viszont hiába 
lépett elő elszabott konfekciózakójában a 
szocialista krimiirodalom és krimifilm, 
valószínűleg még ő is tudta magáról, 
hogy az egész létezése tévedés. A szoci
alista krimi csak műfajimitáció volt -  a 
meghatározott és jól körülrajzolt ideoló
giákat (bármiféle ideológiát) propagá
ló lektűr „eszmei mondanivalója” kizá
rólag csak a jelenre érvényes, akár egy 
napilap vezércikke, másnap már ablakot 
pucolnak vele. A saját jelenébe helyezett 
szocialista krimi bűnözői ritkán voltak 
többek, mint a „rendszeridegen elem” ép-

Az, ahogyan a magyar krimi alakult, 
nem az idővel és az olvasói igényekkel 
együtt változó, organikus folyamat jel
lemzőit mutatja: megtorpanások, h irte
len nekilendülések és zsákutcák szegé
lyezték az útját. Kondor Vilmos krimijei 
nem is folytatnak, hanem ehelyett meg
teremtenek egy olyan hagyományt, ami 
eddig hiányzott a magyar lektűrből: a 
harmincas-ötvenes évek hard-boiled 
krimijét, a magyar noirt. Ehhez azon
ban nem elegendő a környezet aprólé
kos ismerete, a műfaj hagyományai
nak megfelelő áldozatok, gyanúsítottak 
és bűncselekmények, a rendőrség tehe- 
tetlensége/korruptsága, még az a szinte 
kötelező jelenet sem elegendő, amiben 
a főszereplőt péppé verik a rosszfiúk.

Detektívfigurára is szükség van, még
pedig nem akármilyenre. Nem lehet 
rendőr, és nem lehet tanácsadó nyomo
zó sem; félig-meddig kívülállónak kell 
maradnia akkor is, ha éppen az ő bőré
re megy a játék.

Gordon Zsigmond, Kondor újságíró 
főhőse pontosan megfelel a noir követel
ményeinek: nem csak szakmája miatt, 
és nem is csak kettős magyar—amerikai 
állampolgársága miatt számít kívülál
lónak. Nem hisz az objektív igazságban, 
még az igazságszolgáltatást is a saját 
normái szerint kezeli. „A cikkek írása, 
az adatgyűjtés, és néha még a nyomo
zás során sem az igazság kiderítésének 
vágya hajtotta. Tudta jól, hogy ennél fö
löslegesebben nem is tölthetné az ide
jét. (...) Még ha ki is derítette az igazsá
got, mire megy vele? Nehezen vallotta 
be magának, de őt az ember, az adott 
ember sorsa érdekelte.” (Budapest noir) 
A vadászösztön hajtja, mint Hammett 
vagy Chandler nyomozóit: „Mennie kel
lett, írnia kellett, leírni, amit látott, hi
ába tudta, hogy nem sok értelme van 
annak, amit tesz, mégis minden dél
után összerendezte jegyzeteit, és el
indult.” (Budapest romokban) És hiá
ba az egyes szám harmadik személyű 
narráció, Gordont valamiképpen mégis 
belülről látjuk mindvégig — olyannyira, 
hogy a személyleírását is csak a sorozat 
különböző köteteiben található mozaik
darabkákból illeszthetjük össze.

Ha az olvasót nem érdekli a figurák 
sorsa, nem érdekli a bűneset és annak 
megfejtése, akkor nem olvassa tovább a 
krimit. A hard-boiled detektívregények 
esetében ez sajátosabban alakul — a fő
hős sorsa kerül előtérbe a nyomozás fo
lyamatához képest. Kondor Vilmos pon
tosan ezt aknázza ki: azért ébred fel 
bennünk az érdeklődés az egyik áldo
zat iránt, mert megtudjuk a detektívfi- 
gurához fűződő kapcsolatát. Azért olvas
suk tovább a regényeket, mert Gordon 
Zsigmond érdekel minket, nem a nyomo
zás. És hiába tudjuk az eszünkkel, hogy 
a nyomozónak túl kell élnie a történetet, 
mégis szorongunk a sorsa miatt, mert 
semmiben sem lehetünk biztosak. O sem 
az. „Mondj nekem egyvalamit, Zsigmond
-  nézett rá a detektív -  amiben biztos 
vagy. Amiben biztos voltál tegnap és biz
tos lehetsz holnap is.” (A budapesti kém) 
Az újságíró hallgatása a legbeszédesebb 
válasz.

Mégis, hiába a szorongás és a bizony
talanság, valamiben biztosak lehetünk
— úgy-ahogy. Megállunk az Oktogonon, 
előttünk az Andrássy út 49. alatti K&H 
bankfiók tejüveg kirakata, hátunk mö
gött a forgalom zaja. Valamikor itt volt 
az Abbázia kávéház, és valamiképpen 
most is ott ül bent Gordon Zsigmond, 
előtte feketekávé, két tojásból rántotta. 
Regénykezdet, regényvég, egyremegy.

Többé már nem mehetünk el úgy a ki
rakat előtt, hogy ne legyünk tisztában a 
jelenlétével.
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ZSIDÓ FERENC

H uszonnégy
regényrészlet

Amikor Vajda Gergely lenyomta a har
madik lakrész ajtajának kilincsét, az éj
félt már rég elütötte az óra. A lakó, Sima 
László úgy fogadta, mint rég várt vendé
get; hellyel és kávéval kínálta. Vajda nem 
zavartatta magát, helyet foglalt, a kávét 
is elfogadta, arra gondolva, hogy az övé, 
ami a termoszban van, jó lesz késó'bb.

-  Mindig olyan jól esik kávézni éjszaka 
-  mondta, hogy mondjon valamit.

-  Nekem is.
-  Nem tud aludni éjszaka?
-  Nem akarok.
-  Miért?
-  Dolgaim vannak... Különben is, egye

dül nem jó aludni.
Persze, az öreg Sima László egyedül él. 

Ez volt minden, amit Vajda tudott róla. 
Igaz ugyan, hogy egy ízben a szomszéd- 
asszonyuk (épp egy kis kölcsönért ugrott 
be hozzájuk) szóba hozott valami külö
nös tragédiát Sima László életében, de ő 
és a felesége olyan tekintettel nézett rá, 
hogy jobbnak látta elhallgatni, s egy-ket
tőre távozni. Azóta kerüli őket, a kölcsön 
megadásáról is elfeledkezett. Vajda most 
már kissé bánta, hogy nem hallgatta vé
gig a szomszédasszonyt, ha a történetet 
ismerné, jobban lehetne irányítani a be
szélgetést, de talán még így sincs veszve 
minden.

-  Tudja -  folytatta Sima megremegő 
hangon, mint aki rég vár erre az alka
lomra, s most izgatott -  fontos elrendez- 
nivalóm van...

Itt elakadt, mint aki nem tudja, vagy 
nem meri folytatni mondandóját.

-  Kivel? — kérdezett vissza Vajda 
Gergely, miközben óvatosan benyúlt a 
táskájába, hogy a diktafonját működésbe 
helyezze.

-  Istennel. Vétkeztem vele szemben, de 
megbántam. Most azon vagyok, hogy kér
jem bocsánatát. Hogy oldozzon föl engem. 
Mert így nem lehet élni...

Ezt szégyenkezve mondta, lehajtott 
fejjel. Vajda Gergely tűzbe jött. Vajon, 
mi nyomja ennek az embernek a lelkét? 
Mindenesetre, látszik rajta, hogy bel
ső kényszert érez kínjai kimondására. 
Milyen jó, hogy ide jöttem! Talán megtu
dok valamit Isten és ember feloldhatat
lan titkairól.

-  Isten jóságos -  mondta nem túl nagy 
meggyőződéssel, csak azért, hogy szóra 
bírja az öreget. Egyenes kérdéssel a dol
gok elébe menni nem merészelt, attól félt, 
ha nem tudja fenntartani a bensőséges- 
ség látszatát, elriasztja a vallani akarót. 
Ha viszony van Isten és ember között, az 
csakis bensőséges lehet.

-  Igen, jóságos — hagyta helyben Sima 
László tétován —, de aki a legnagyobb 
bűnt követi el vele szemben, aki a nevét 
hiába veszi a szájára...

-  Hiába...?
-  Nézze, világéletemben hívő ember 

voltam, akárcsak a feleségem, nyugodjon 
békében szegény...
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-  Nyugodjon békében -  rebegte Vajda 
Gergely is zavartan. Csak ekkor tudato
sult benne, hogy a személyes tragédiák 
napfényre hozása kínos is lehet.

— Falusi származású vagyok, akár
csak megboldogult feleségem. Békésen 
éldegéltünk az apámtól örökölt ház
ban, szerettük egymást, féltük az Istent. 
Vasárnaponként eljártunk templom
ba, otthon minden nap hálát adtunk az 
Úrnak, hogy élünk, és egymásé vagyunk. 
Ebédkor és lefekvéskor is imádkoztunk. 
A fennvaló meg is segített, gyarapodtunk 
szépen.

-  Milyen gyarapodásra gondol? -  szólt 
közbe Vajda Gergely meggondolatlanul.

-  Milyenre? -  csodálkozott el az öreg. 
Hát új csűrt építettem, a pajtát kitataroz
tam, a városból vízpompát hozattam, be
vezettük a vizet, elkészítettük a fürdő
szobát...

Mindezt nagyon szomorúan, révede
ző tekintettel mondta, utána kis időre el
hallgatott.

— No, de — folytatta kisvártatva —, hogy 
szavam ne feledjem — és Vajda Gergely 
ebben valami szemrehányásfélét vélt 
felfedezni volt nekünk a szobában, 
az ágyunk fölött egy szép, rézből öntött 
Krisztusunk. Esti imánkat mindig felé
je fordulva mondtuk el, miután befeküd
tünk az ágyba. Ez a feszület...

— Már nincsen meg? — kérdezte Vajda 
Gergely, mert gyorsítani szerette volna 
az elbeszélés ütemét. Utóbb jött rá, hogy 
kérdése a sietős, rossz artikuláció miatt 
állításnak tűnhetett.

M akkai Bence: M ágikus tá j III.

Az öreg megütközve nézett rá:
-  Honnan tudja?
-  Mit honnan tudok?
-  Hogy elástam...!?
-  Elásta?
-  Igen, a feleségem halála után.
-  Nem tudtam.
-  Csak megérezte? Hát ilyen nagy 

Isten hatalma?
Sima László immár szinte eszelősen 

folytatta történetét, mint aki meg van 
győződve arról, hogy úgysem hallgathat 
el semmit:

-  Elástam, így akartam megbüntet
ni Istent azért, amit a feleségemmel tett. 
Utóbb jöttem rá, hogy ezzel magamat 
büntetem. Isten mindig tudja, mit kell 
tenni, ezzel szemben mi, emberek...

-  Mit te tt Isten a feleségével?
-  Régen így mondtam: megölte. Ma 

már nem így gondolom.
-  Mi történt, hogyan történt? -  kérdez

te Vajda Gergely enyhe irtózattal a hang
jában. Az istenfélés és istenkáromlás 
különös kettőssége megmagyarázhatat
lannak tűnt számára.

-  Egy búcsú alkalmával... A felesé
gem épp gyengélkedett, ágyban volt... 
Gyakran elővette valami asszonyi gyen
geség, talán ezért nem lehetett gyerme
künk se, ezért adtuk minden szeretetün- 
ket Istennek...

-  Arra nem gondoltak...
-  Nem -  vágott közbe az öreg, mint 

aki tudja, mi következik — sosem hara
gudtunk Istenre Sárám terméketlensé
ge miatt, sosem vádoltuk őt. Inkább ar
ra gondoltunk, azért kellett így legyen, 
hogy teljes szívünkkel Isten felé fordul
hassunk.

-  Na, és...? -  próbált visszakanyarodni 
Vajda Gergely a történethez.

-  Búcsúkor nálunk mindig vásár van. 
Egyedül kellett elmenjek a vásárba, a fe
leségem nélkül. Gondoltam, ha már a 
templomba se tudott eljönni, hát válasz
tok neki egy szentképet vásárfiának. 
Hazavittem, nagyon megörült a képnek, 
azt mondta, már régóta szerette volna, 
ha a konyhában is van valami, amire ke
resztény embernek jól esik rápillantani. 
Megkért hát, szegezzem föl. A hálószobá
ba a konyhából kellett bejárni, egy fenyő
fagerendából rakott fal választotta el a 
két helyiséget egymástól. Kimentem, sze
get, kalapácsot vettem elő, szemmel beál
lítottam, hogy hova kell kerüljön a kép, 
s verni kezdtem a szeget. Négyet-ötöt üt
hettem rá, amikor a szobából furcsa kiál
tást hallottam. Gurgulázó kiáltást. Ma is 
a fülemben van... Befutottam a szobába, 
hát a súlyos, öntött Krisztus az ágyon he
ver, a feleségem mellett, neki pedig ékte
len seb tátong a fején.

-  Hogyan történhetett? -  dermedt meg 
Vajda Gergely.

-  Hogyan..., hogyan... A Jóisten a meg
mondhatója... Abba a gerendába kezdtem 
verni a szeget, amelyikbe a szoba felől 
a Krisztus is föl volt erősítve. A kalapá
csolástól rázkódott a gerenda, a Krisztus 
megmozdult, s olyan szerencsétlenül esett 
a feleségem fejébe, hogy a sarka bezúzta 
a fejét. Ha nem pont a sarka üti meg, élet
ben maradhatott volna, mert azért nem 
volt olyan súlyos...

-  Úgy látszik így kellett történnie -  
mondta Vajda Gergely bárgyún.

-  Igen. És ha elgondolom, hogy mindez 
búcsúkor, egy szentkép felszegzése köz
ben történt, s a szobor egy olyan asszonyt 
pusztított el, akinek az Isten mindenki
nél fontosabb volt....

-  Mi történt utána? -  nógatta Vajda 
Gergely az öreget, attól félve, ha elhall
gat, búskomorságba esik, netán sírni 
kezd, s akkor ő is...

-  Azt mondtam, nincs Isten. Mert, 
ha van, ilyesmi nem történhetett volna 
meg. Sárámat eltemettem, a pappal a te 
metés után összevesztem, a Krisztus
szobrot elástam az erdőben, a szentké
pet pedig földobtam a kamra legfelső
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polcára. Aztán annyira nem találtam a he
lyem az üresen maradt házban, annyira 
rossz volt szembenézni a falutársakkal, kik
nek együttérző tekintete mögött valami ért
hetetlen kárörömöt véltem fölfedezni, hogy 
jobbnak láttam a házat eladni, s onnan el
jönni. Éppen akkor adták át itt ezeket a la
kásokat, volt egy kis spórolt pénzünk, a ház 
árát fölpótoltam, azóta itt vagyok.

— Hány éve történt mindez?
— Tizenegy -  mondta az öreg, és nagyot só

hajtott.
— És azóta?
— Egy ideig gondolni se akartam Istenre, 

hallani se akartam róla. Ha a számra vet
tem nevét, az káromlás volt.

— Aztán?
— Aztán lassan megváltoztak a dolgok...
— És a Krisztus-szobor?
— Néhány éve elmentem, hogy megkeres

sem, de nem találtam meg...
— Miért akarta megtalálni?
— Mert rájöttem...
— Mit gondol, mi lett a szoborral? — vágott 

a szavába Vajda Gergely.
— Nem hiszem, hogy ember akadt volna 

rá...
— Hát akkor?
— Gondoljon, amit akar...
— Mire jött rá? — kérdezett vissza ekkor 

Vajda Gergely, mintha azt akarná jelezni, 
hogy erről nem gondol semmit...

— Hogy az figyelmeztetést volt. Isten fi
gyelmeztetése. Mert mi azt hittük, hogy tel
jes szívből szeretjük, pedig valójában nem őt 
szerettük.

— Hanem?
— Nem tudom. Csak azt, hogy nem ó't. 

Magunkat bizonyosan. S akkor a szentképek 
tisztelete bálványimádás.

— Mikor jött rá arra, hogy nem őt szereti?
— Mikor, mikor! — szisszent fel ingerülten 

az öreg -  újságíró létére okosabb embernek 
képzeltem magát! Hát akkor, amikor elhagy
tam, elfordultam tó'le.

— Na, és mi van most?
— Keresem az utat visszafelé, de nem talá

lom. Azt megértettem, hogy a feleségemmel 
nem jól közeledtünk feléje, azt azonban még 
mindig nem tudom, hogyan kell.

— Isten biztosan megmutatja a helyes utat 
-  állította tétován Vajda Gergely.

— És ezt épp maga mondja? — nézett rá 
bosszúsan Sima László. A megnyugvásnak 
azon fuvallata, mely vallomása után arcát 
megérintette, hirtelen szertefoszlott.

Vajda Gergely kezdte kínosan érezni 
magát, s hogy a lassan kellemetlenné vá
ló helyzetből kimeneküljön, kapta magát, 
s arra  hivatkozva, hogy már nagyon késő 
van, elhagyta a lakást. A kávét elfelejtet
te megköszönni. Érezte, csalódást okozott 
az öregnek.

— Vajon mit várt tőlem? — töprengett az aj
tó előtt megállva, hiányérzetével birkózva. 
Keserűen állapította meg, hogy újabb törté
nettel gazdagodott, a megoldáshoz azonban 
nem került közelebb. Az nem jutott eszébe, 
hogy azt sem tudja pontosan, mit szeretne 
megoldani.

Aztán megvonta a vállát, valahogy úgy, 
hogy erről ő nem tehet, s máris az újabb feje
zetre koncentrált.

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben! 12.

Többarcú
nyomor
A koldusok lemeztelenített test

tel álltak a bazilika bejárata előtt, és 
egyházi énekeket próbáltak énekel
ni, kevés sikerrel, ugyanis hitetlenek 
voltak mindahányan, de szerencsé
jükre igen nagy segítségükre volt elő- 
énekesük, aki valamikor az opera kó
rusának a tagja volt, de menet közben 
eladósodott, nem tudta kifizetni a bér
be kapott lakás költségeit, egy-két évig 
tolerálta ugyan a helyzetet a polgár- 
mesteri hivatal, a gáz-, villany- és víz
művek egyaránt, aztán egyszer csak 
az utcán találta magát, nem voltak ro
konai, az éneklésen kívül semmihez 
sem értett, nem volt kitől segítséget 
kérnie. Viszont a koldusok között ő volt 
az egyedüli értelmiségi, így hát ő volt a 
rongyosok szószólója.

Amikor vasárnap délben kijöttek 
a hívek a templomból, nem állítot
ták meg őket, megvárták a papokat, 
amíg megjelennek, aztán körbevet
tek egy fehér szakállú, rangidősnek 
látszó papot, és nem engedték, hogy a 
templom előtti teret elhagyja.

— Mit akarnak? — kérdezte a pap 
kissé ijedten.

— Ételt -  mondta a szóvivő - , la
kást, megértést, szeretetet. És mun
kát is szívesen vállalnánk, ha az egy
ház segítene nekünk.

— Meztelenül?
— Rongyainkat már nem tudjuk vi

selni, mocskosak és büdösek, nincs 
hol kimossuk őket, és ezek a ruhák
nak nevezett rongyok már alig-alig 
takarják el a testünket.

— Nézzék -  mondta a pap —, ké
relmeik közül a megértést vállalom. 
Szeretetre csak akkor számíthatnak, 
ha vasárnaponként eljárnak a temp
lomba, amikor úrvacsorát osztanak, 
mindannyian ott állnak a sorban, és 
nap mint nap imádkoznak.

— Elfelejtettük az imákat -  mond
ta a szószóló - , már csak káromkod
ni tudunk, rimánkodni és fenyeget
ni. Állatokká silányodtunk. Tanítson 
meg imádkozni, s mi akkor jövünk a 
templomba, amikor akarja.

— Nekem nő is kellene — mondta 
egy ragyás arcú.

— Hát, ilyesmivel az egyház vég
képp nem foglalkozik. Szégyellje ma
gát! — mondta a pap. — Magának ez 
a fő gondja? S ezért jött meztelenül a 
templom elé? Rongyaikkal együtt a 
szégyenérzetüket is kidobták a sze
métbe?

— Felejtse el — mondta a szószóló —, 
ez a pasi agyilag egy kicsit lökött, a

többség a mi köreinkben is megveti 
az ilyet.

-  Hát, akkor mi legyen? -  kérdez
te a pap.

-  Amire kértem, azt tegye meg. 
Tanítson meg imádkozni, adjon ruhá
kat, lábbelit, kenyeret, később majd 
valami lakást is, ha lehet. Mi meg 
itt leszünk minden vasárnap a maga 
templomában, imádkozni fogunk és 
úrvacsorát veszünk, amikor erre sor 
kerül.

-  Rendben van — mondta a pap —, 
hányán vannak?

-  Talán húszán, atyám, igen, any- 
nyian.

-  Jöjjenek el holnap délben a laká
somra, ott lakom, abban a házban, 
ahol egyházunk központja is van, ke
ressenek meg, írok néhány sort ide, 
mutassák meg a kapusnak, meglá
tom, hogy addig mit tehetek.

Még aznap délután összegyűltek 
a koldusok a templom előtti téren. 
Valahonnan szereztek seprűket, ron
gyokat, vizet. És nekifogtak kitakarí
tani a templom előtti teret. Felmosták 
a templom bejáratához vezető lépcső
ket, az emberek megálltak, és csodál
kozva nézték a rongyokba tekert kol
dusokat, ilyesmit emberemlékezet óta 
senki sem látott. Az egyház közpon
ti épületéből is kijöttek sokan, onnan 
bámulták a hihetetlennek tűnő ese
ményt, az elképzelhetetlen csodát.

Másnap délben 12 órakor a kapus 
elvezette a rongyos társaságot a fő
pap lakásához. Az öreg pap szemé
lyesen fogadta az érkezőket, leültette 
őket a lakásához tartozó imaterem
ben.

-  A ruhák s a cipők a konyhában 
vannak előkészítve, majd válassza
nak maguknak, amit akarnak. De 
előbb szeretném, ha a Miatyánknak 
legalább egy részét megtanulnák, mi
előtt a ruhaválogatásra sor kerül.

-  Persze — mondta a szóvivő —, én 
valamikor tudtam a Miatyánkot, de 
menet közben az agyamból elpárol
gott a szövegnek egy része. A többi
ek, azt hiszem, sosem imádkoztak, 
de kezeskedem érte, hogy szívesen 
megtanulják. És elnézést, atyám, lá
tom ezt a hatalmas könyvtárat, olyan 
rég nem olvastam semmit, nem volna 
olyan kedves kölcsön adni nekem né
hány könyvet, ahogy elolvastam őket, 
visszahozom, természetesen.

-  Nagyon szívesen -  mondta a pap 
—, válasszon magának, ahányat akar.

A volt kórista kiválasztott öt köny
vet, s amikor később elmentek, ma
gával vitte a szerzeményt.

(folytatás következő számunkban)
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PAL TAMAS vezess már ki
ebből a lélekmocsok színházból

99 év magány
keserű és torz vagyok.
a hajnalok privilégiuma hogy újrateremtsenek engem

és a világot
de tudom: estére megint sötét zord leszek.
Claudiopolis tereit szélroham járja át 
másodpercek alatt gyúródnék hegyekké a tömbházak 
por lepi a Kincses Város létüres tereit.
belémszakadt időfullánk, lélegezni kellene 
de csak gépek zúgnak s én felejtek, 
dekonstruálódik életem, lassan elnyeli a sivatag, 
a Várost csendesen figyelem levegőt kérek akár J. Attila 
-  hát így kell útra kelnem?

Gnótl sze autón
bent üvölt a bordák mögötti üres lépcsőházban 
valamikor Isten árvaházából szökött ide 
de a szétdúlt padláson kihűlt képzelete 
magára magának maradt
árnyéka nem imbolyog már előre-hátra 
-  valójában nincs is -  csupán a füstös falak emlékeznek 
ablakaik előtt néhány szárnycsapásra

kicsordul az idő remegő ujjai közül 
valami kék dallam pofozza szüntelen 
ráborul a félreérthetetlen semmi 
a lépcsőház üres

arról, hogy kik vagyunk
már gyerekként részletre fizeted önmagad
majd megkapod zöld vigyorgó arcodat.
nyugta helyett fényképek rokonok tekintete
-  mondják: megfizethetetlen -
állsz az ablaknál csendben
ázott kutyák a gondolatok.
az ittlét is oly távoli mintha csak visszanéznél.
megkaptad magadat s a magadét.
kérnél még

de nem adnak már belőle(d).
mondják: túl sok az adósságod 
hitel nincs.
kincs(em) már nem te vagy

hajnali alázat
nem táncol még a nyelv a szájban 
leheletedben a holnap valószínűtlensége 
két kortynyi tegnap az ágy mellett pohárban 
felkelnél hogy megmérd a lázad -  de szédülsz 
végtelennek tűnik e hajnali alázat

egy libertinus álma
egy nő ezer behamuzott arccal 
bennem gépiesen ismétlődő mondatok 
monológgá vedlettem 
a színfalak mögött 
az arcokon a szégyen rózsái gyúlnak 
hangomban jég -  fáj-da-lom -  
(dini-dana-dóm)

véremben sár 
elcsúszok magamon 
elhagyom testem-otthonom 
Márki

ingoványunk
útban magam felé azon töprengtem
lehet nem vagyok otthon
hagylak bolyongni feldúlt ismeretlen
alkosson más -  sok kicsi isten
beérsz majd te is a szürke állomásra
szürkeállományodra amúgy sem voltál büszke
soha noha moha még nem lepte.
akad ott majd ismerős elég ne félj
bár arcuk nem olyan mint régen
egy vonatra várnak mely elviszi őket oda
ahol magukat írják hófehér lapokra
s nem a korkövetelményt
ints búcsút nekik de ne légy hanyag, 
a te otthonod is ingatag, a lapokat 
asztalodon lehet elhagyták a szavak 
s újra csak a semmi vár

látta már Isten
kinyithatnánk az ajtókat 
bezárhatnánk magunkat az ébredésbe 
-  átokká zápulnak varázsigék magadba döndülsz 
tébollyá pofoz a fagy ami vagy. 
de látta már isten magmás valódat 
megdugott káprázataidat tántorgó eleganciád 
monogramodat a sáros lábtörlőn a kilincset 
a zárat (tegnap csavaroztad újra 4 után).
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CSUSZNER FERENCZ
Barátaim
macskák
A városban, ahol élek, az állomás mel

lett lakom. A második emeleti lakásból 
a tömbház belső udvarára látni. A nap
pali ablakát tavasztól őszig gesztenye
fák lombja takarja. Ha erősen süt a nap, 
a leveleken áttűző fény zöldes árnyalat
tal vonja be a szobát. A lombok alatti já t
szótéren és a parkoló autók között macs
kák igyekeznek elvitatni az emberektől 
a teret. Meleg időben a motorháztetők
re másznak napozni. Gyakran előfordul, 
hogy a délután leparkolt autókat reggel
re madárszar és macskanyomok borít
ják. Egy öregasszony eteti az állatokat. 
Szidja is eleget a többi lakó, de amikor 
nem látják, az egyik földszinti lakásban 
élő egyetemista lányok is kidobnak pár jó 
falatot. Igyekszem nem törődni a macs
kákkal. Ha túl közel merészkednek, el
zavarom őket. Gyakran merészkednek 
túl közel.

Éjszakánként beszűrődik a lakásba az 
állomás hangosbemondójának szövege. 
Néha, amikor nagyon figyelek, tisztán 
kivehető, hogy milyen vonat indul vagy 
érkezik, az is, hogy honnan hova tart. 
Olyan is van, hogy egyáltalán nem hal
lok semmit.

A macskák főleg tavaszi és őszi éj
szakákon hangoskodnak. Amikor elő
ször ideköltöztem -  igen, azóta el és visz- 
sza többször is —, éjszakánként gyakran 
ébredtem furcsa zajokra. Az elején gye
reksírásnak véltem, majd artikulálatla- 
nul vinnyogó részegeknek, civakodó álla
toknak és ki tudja még, mifélének. Végül 
rájöttem, hogy a macskák hangja. Néha 
még felriadok miattuk. Hallgatózom, 
hogy vajon nem valódi segélykiáltások-e, 
aztán legyintek, alszom. Macskák.

A tömbház belső udvaráról két ka
pun lehet kijutni, az egyik a gyalogoso
ké, a másik az autósoké. A gyalogosok 
kijáratához vezető járda kukák mellett 
visz el — a macskák kedvelt környéke ez. 
Kívülről a jobb oldalon egy kenyeresbolt, 
bal oldalon egy sovány arab olcsó háztar
tási cikkeket forgalmazó üzlete szegé
lyezi a kaput. A kenyeresboltban remek 
süteményeket kapni, de kenyérért érde
mes a tömbház előtt elvezető utca túlol
dalán, a kaputól rézsűt balra lévő másik 
kenyereshez menni. A kapuval szemben, 
ugyancsak az utca túloldalán, térdma
gasságú fémkorláttal és derékig érő sö
vénnyel elkerített, kis zöldterület fek
szik. Jelentős részét egy szögletes, csak 
a nyári hőségek alatt működő szökőkút 
foglalja el. A sövény néhol hiányzik. Az 
ilyen helyeken a gyepet is kitaposták. Itt 
jár be dolgát végezni vagy kutyája dolgát 
végeztetni az, aki ennek szükségét érzi, 
de itt jutnak be a gyepen gyakran elhe
verő, uzsonnázgató, sörözgető utcasep
rők, vagy a hőség miatt a szökőkútban

fürdőzgető gyerekek és ki tudja még mi
félék.

A park körüli járdán a külvárosi, ré
gi kertes házak lakói és virágárusok kí
nálják portékájukat. Tejet, tojást, almát, 
hagymát, körtét, tormát, homoktövist 
és az adott évszakra jellemző egyéb áru
kat, például kötött zoknit vásárolhat az 
erre járó. Félpercnyire az árusoktól egy 
nagyobb élelmiszerbolt működik, in
nen viszik a sört, ha megszomjaznak. 
Előfordul, hogy rendőrök járnak erre. 
Olyankor mindenki csomagol. Mire az el
ső igazoltatás lezajlik, kiürül a környék. 
Persze van, akivel ők sem törődnek.

Időről időre egy fiatal férfi jelenik meg 
a környéken. Leül a parkot határoló fém
korlátra, és napokig vagy akár hetekig is 
marad. Ezután hónapokig nem látja sen
ki, majd egy reggel tisztán, frissen borot
válva ismét szokásos helyén gubbaszt, 
aztán -  legtöbbször már szakállasán és 
koszosán -  újra eltűnik. Korát nehéz pon
tosan megállapítani, de legvalószínűbb, 
hogy húszas évei elején járhat. Ruházata 
változó. Alkalmazkodik az időjáráshoz, 
de a különböző ruhadarabok hol nagyok, 
hol kicsik rá. A korláton összeszorított 
térdekkel, görnyedt háttal ül, törzsét elő- 
re-hátra ingatja. Nyaka bal oldalán fürj- 
tojásnyi dudor. Szégyenlősen vizslatja a 
járókelőket. Van, akire mosolyog, van, 
akihez beszélni is próbál. Ritkán formál 
érthető szavakat. Legtöbbször egyetlen

szótagot vagy szót ismételget, azt is da
dogva. Ha éppen nem az embereket fi
gyeli, maga elé bámul vagy rövid moz
gássorokat ismétel.

Egy késő ősszel, amikor sapkában és 
kabátban érkezik, hosszan nézem, ahogy

ültében felemeli lehorgasztott fejét, leve
szi sapkáját, belenéz, jobb tenyerét meg- 
nyálazza, többször körkörösen megdör
zsöli a fejét, beletúr a hajába, visszateszi 
a sapkát, leereszti, aztán felemeli a fejét, 
leveszi sapkáját, belenéz, jobb tenyerét 
megnyálazza, többször körkörösen meg
dörzsöli a fejét, beletúr a hajába, vissza
teszi a sapkát, leereszti, aztán feleme
li a fejét, leveszi sapkáját, belenéz, jobb 
tenyerét megnyálazza, többször körkörö
sen megdörzsöli a fejét, beletúr a hajába, 
visszateszi a sapkát, leereszti, aztán fel
emeli a fejét... Mosolyog közben. Máskor 
feláll a helyéről, átvág az úton, elmegy a 
tömbházunk kapuját jobbról szegélyező 
kenyérbolt bejáratáig, majd megfordul és 
visszaballag a helyére. Leül, de alig érin
ti a korlátot, ismét feláll, át az utcán, el a 
boltig és vissza, aztán újra és újra.

Egy másik ősz elején egy szál háló
ingben jelenik meg. Két nap alatt csak 
egyszer látom mozdulni. A közeli élel
miszerboltba tartok épp, ő pedig né
hány méterrel előttem halad a já r
dán. Kíváncsian követem egy darabig. 
Elhaladunk a bolt mellett, és nem sokkal 
később befordul egy kapualjba. Nem me
gyek utána. Másnap sáros arccal, hátkö
zépig felszakadt hálóinggel üldögél a kor
láton. Aztán persze ismét eltűnik.

A tömbház belső udvara telente csen
des. A gesztenyefák elhullatják levele
ik nagy részét, a maradék barnán, szá
razán csüng alá. Az ágak ilyenkor nem 
rejtik el a szomszédok ablakait, s ha né
ha késő délutánonként a villanyt lekap
csolni vagy a sötétítőt elhúzni felejtik, 
akár be is lehetne lesni a lakások rejtet
te világokba. A macskák is behúzódnak 
valahova, alig látni közülük néhányat. 
Hangoskodni nem hangoskodnak azok 
sem.

Tavasszal visszatérnek a macskák, az 
utcaseprők ismét a gyepen heverésznek, 
és újra megjelenik — ahogy a kedvesem 
hivatkozik rá — a barátom is. Hogy az én 
iránta tanúsított érdeklődésem keltette 
fel az ő érdeklődését, vagy az ő irántam 
tanúsított érdeklődése keltette fel az én 
érdeklődésemet, nem tudom. Annyi biz
tos, hogy amikor elhaladok vagy elha
ladunk mellette, megbámul, mosolyog, 
mosolygunk. Néha akadozva pénzt is 
kér. Adok. Nem ő az első ilyen barátom. 
Gyakran találunk egymásra olyanokkal, 
akikre aligha igyekszik rátalálni bárki 
is.

Medvehagyma sem az udvaron, sem 
a parkban nem terem. Tavasszal, a sze
zon kezdetén vagy az erdőt -  ez a rit
kább - , vagy a piacot járom; ez a gyako
ribb. Csokorba kötve árulják a leveleket, 
és bár általában nem bízom az árusok
ban, mégis vásárolok. Nem kerül sokba. 
Egy köteg ára nagyjából annyi, ameny- 
nyit egy-egy elesettségét szóvátevő rá
szorulónak vagy a barátomnak szoktam 
adni. Elfelejtem megvenni a medvehagy- 
ma-pástétomhoz szükséges napraforgó-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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SZŐKE ZSOLT
A bombabiztos csajozós siker

> » »  folytatás a 9. oldalról

magot, ezért lemegyek az élelmiszerbolt
ba. Visszafele egy idős nő próbál értekezni 
a fiatal férfival, aki épp érthetően és meg
lepően tisztán beszél. Megállók pár lépés
nyire tőlük, hallgatózom. Pár perc után 
a nő hozzám fordul, és mesélni kezd. Úgy 
tudja -  képzeljem el - , a fiatalember vala
mikor egyetemre járt. Építésznek készült, 
ha minden igaz, értelmes is volt, de egy 
alkalommal úgy összeverték, hogy azóta 
ilyen maradt. Hogy miért, azt persze nem 
lehet tudni. Amikor rohamai vannak, ki
jön érte a mentő, elviszik. Amikor jobban 
van, kiengedik. Kint a nagyanyjával él, 
aki néha éjszakára sem engedi be a lakás
ba. Olyankor az ajtó előtt vagy az utcán 
alszik — ezt már a férfi meséli. Nem tudok 
mit mondani. Elköszönök. Ahogy felérek a 
lakásba, úgy érzem, elmulasztottam vala
mit. Elmesélem a kedvesemnek a beszélge
tést, előkészítem a pástétomhoz szükséges 
hozzávalókat, aztán szólok, hogy vissza
megyek.

A nő már nincs ott. Igyekszem határo
zottnak látszani, de valójában teljesen ta
nácstalan vagyok. Odalépek a férfihez, 
és megkérdem, hogy miben tudnék segí
teni. Nem szól. Bámul maga elé. Ismét 
megkérdem, ekkor szégyenlősen elmo
solyodik, és lesüti a szemét. Leülök mel
lé. Én a járókelőket bámulom, ő a föl
det. Megszállott vagyok, mondja halkan. 
Leguggolok vele szemben, hogy értsem, 
amit mond. Visszakérdezek, erre megis
métli: Megszállott vagyok. Megint nem 
tudok mit mondani, ezért megkérdem, 
hogy érti, közben meg már azon gondolko
dom, miféle démonokkal viaskodhat őrü
letében szegény. Rossz nyomon járok. A 
fiúk tetszenek, szólal meg ismét, és még 
jobban elvörösödik. Bizonyára én is el. 
Erre nem számítottam. Felállók, álldogá
lok egy ideig. Nem jutok szóhoz. Felszegi 
a fejét, rám néz. Odébb megyünk, kér
di hadarva. Nem értem, visszakérde
zek. Odébb megyünk? Odébb megyünk? 
Kérdezi ismét. Menekülnék. Nem értek 
semmit, vagy ha mégis, nem akarom fel
fogni. A következő kérdésére visszakérde
zek: Hová? Odébb, odébb, feleli, és bámul. 
Egyenesen rám. Erőt veszek magamon, 
nem adom fel. Nézd -  mondom -, nem me
gyünk odébb, de ha tudok valamiben se
gíteni, ha szükséged van valamire, szólj. 
Mutasd meg a. Kéri. Nemet intek, és meg
ismétlem az előbbi szövegemet. Egyre za
varosabban, dadogva beszél. Ismét nemet 
intek. Elköszönök. Hazamegyek. Otthon 
elkészítem a medvehagymát. A kedvesem 
segít. Én közben nem mondok semmit, ő 
nem kérdez.

Következő találkozásunkkor szégyenlő
sen süti le a fejét. Már nem hivatkozunk 
rá a barátomként. Nem sokkal később el
tűnik. Évekig nem kerül elő. Most tél van. 
Miközben a szürkületben valaki szőnyeget 
porol odalenn, egy macska, lábait finnyá
san emelgetve a vékony hóban, átsétál a 
belső udvaron.

Tragikom édia 
egy felvonásban
Személyek:
Sándor: nyugdíjas villanyszerelő, 42 éves
Laci: jobb oldali szomszédja, 56 éves
Irénke: a mindentudó öregasszony, 68 éves

Szín: Sándor lakása.
A színpadon egy falusi ház belső szobá

ja látható. Sándor a nagy dolgozóaszta
la fölött görnyedve cinezi össze a drótokat. 
A szobában rendetlenség van, és a redőny 
leszakadt, pont Sándor dolgozószéke mö
gött.

Sándor: Áucs! Ez fájt. (szünet) Ó, hogy 
a rossebb egyen meg benneteket.

Csöngetnek. Sándor kinyitja az ajtót.

Végre, hogy itt van. így nem tudtam 
dolgozni. Belátnak.

Laci: Jól van már szomszéd, nekem is 
van elég dolgom otthon. Jöttem, amint 
tudtam. Miről is lenne szó?

Sándor: Már mondtam tegnap is. 
Látja? Le van szakadva a redőnyöm.

Laci: Hát, Sanyikám, ez nem nagy 
munka.

Sándor: Jól van. Jól van. Akkor tes
sék hozzáfogni minél hamarabb.

Laci: Ej, de rossz kedve van ma magá
nak. S mondja, maga oszt miért nem tud
ja megcsinálni? Egy nyugdíjas villany- 
szerelő ennyit csak tudhatna, na meg egy 
férfiember is...

Sándor: Nekem most nincs időm erre 
Lacikám.

Laci: Hát, hogyhogy nincs. Nyugdíjas 
vagy, a földet sem műveled és egy asz- 
szony sem ugráltat téged állandóan... 
menj el pecázni.

Sándor: Most nem lehet, hajt a határ
idő.

Laci: Miféle határidő? Te másoknak 
dolgozol feketén, és abból a pénzből javít
tatod a szomszéddal a redőnyödet?

Sándor: Nem, dehogy is. Ezt te nem 
értheted. Az Annácskának...

Laci: Ja, hogy az Annácskának, 
így már világos... De mit akarsz, va
gyis azt tudom, hogy te mit akarsz az 
Annácskával, de hogy jön most ő ide?

Sándor: Sehogy, nem mondtam sem
mit.

Laci: Jól van, akkor lássuk azt a re
dőnyt. Hol van az a kis létrája?

Sándor: Az már nincs meg.
Laci: Hogyhogy nincs meg, pedig az 

olyan jó kis...
Sándor: Az most kellett másba.
Laci: Hogyhogy másba?
Sándor: Úgy és kész, majd meglátod.

Laci: Na jól van. Akkor elveszem ezt a 
hokedlit.

Sándor: Azt ne, mindjárt nekem lesz 
rá szükségem.

Laci: 0, adjon már valamit, amire rá
állhatok.

Sándor körülnéz, eddig a munkájába 
volt elmélyülve.

Sándor: Itt van ez a kisszék.
Laci: Sándor, maga ne hülyéskedjen 

má’ velem.
Sándor: Ott vannak azok a telefon

könyvek, pockolja ki, vagy mit tudom én 
mit csináljon, csak hagyjon már dolgoz
ni. Nem látja hogy, hogy le vagyok ma
radva?

Laci: Hát én azt nem tudom, hogy mit 
csinál maga!

Sándor: Születésnapi ajándékot
Annának.

Laci: A, már értem. Ne is foglalkozzon 
velem, mint ha itt se volnék, úgy megcsi
nálom magának ezt a redőnyt egy húsza
sért. (kis szünet) Hát ez ide se figyel, pe
dig csak tízben egyeztünk meg.

Laci fogja a kisszéket a telefonkönyvek
kel és azt a szóban forgó hokedlit. Odaviszi 
az ablak elé, és egy tornyot akar építeni be
lőlük.

Sándor: (riadtan) Maga mit csinál itt 
a hátam mögött? Kémkedik?

Laci: Jaj, Sándor! Mit képzel, az az 
Irénke dolga. Csak ez az ablak, redőny 
... — Tudja... Mi itt ketten nem férünk el 
az ablaknál. Nem vonulna egy kicsit ar
rébb?

Sándor: (átszellemülten) Igen. Igaza 
van. Mi itt ketten nem férünk el az ab
lak mellett. Jobb lesz, ha egy kicsit ar
rébb megyek.

Laci: Na de Sanyikám, nem kell ezt 
úgy a... szívére venni, (szünet) Hallja? 
Csak ki kell cserélni itt ni ezt az izét.

Sándor: Akkor izélje ki onnan, csak 
most hagyjon engem itt munkálkodni.

Laci: Jól van már.

Hosszú szünet következik, miközben 
Laci szereli a redőnyt, és Sándor tesz-vesz 
a dolgozóasztalán.

Laci: Sándor!
Sándor: (ingerülten) Mi az már 

megint?
Laci: Jól van már, még magához se 

szabad szólni? (szünet) Sándor, az p2-es 
csavarhúzó ottan a kezében?

Sándor: Igen, de nem adom. Nekem is 
most kell.

Laci: Hát, akkor nem lesz redőny.
Sándor: Aj! Nesze -  fogja -  vigye. Meg 

ezt is... meg ezt is. Mindet — szedje széj-
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jel, amit csináltam. Mit számít ez magá
nak!

Laci: Ho-ho-hó, és nem a horgász. 
Nyugalom van Sándor. (csengetnek) 
Maradjon. Majd én megyek és beenge
dem. (El)

Sándor: Mit ért ez a bombákhoz? 
Eh...

Laci visszajön Irénkével.

Laci: Na ki jött magához Sándor? Hát 
az Irénke.

Sándor: Jaj, csak ez kellettet. Nem 
tudtam már mi hiányzik ide. Ezt a p2-es 
csavarhúzó se oldja meg.

Irénke: (rá se nézve) Jó napot Sándor. 
Hoztam magának egy kis sóspogácsát. 
Azt ide lerakom. (körülnéz) Nahát, ez a 
dolgozószobája? Kellemes itt, csak kissé 
zsúfolt, meg sötét.

Sándor: Ennek megvan az oka.
Irénke: Igazán? És...
Sándor: Köszönöm szépen Irénke, de 

most zavarni tetszik, éppen dolgozom.
Irénke: Ugyan már, fiacskám. Én 

megszoktam már, hogy mindenhol csak 
zavarok. Csak jöttem megnézni, hogy mi
ért van itt mostanában állandóan lehúz
va a redőny.

Laci: Most épp leszakadva van, mert 
hát most dolgozik a mi kis Sándorunk.

Irénke: Igen? És mit dolgozik?
Laci: Azt nem tudom, mert asztat nem 

kötötte az orromra. Itt né, valamit a sö
tétben -  méghozzá határidőre.

Irénke: Határidőre?! Mit te Sándor? 
Tán nem rájött a fotózhatnék.

Sándor: Nem-nem, dehogy is.
Irénke: Hát akkor micsodát -  én azért 

jöttem ide...
Laci: Vigyázzon, Sándor. Ha az Irénke 

egyszer elkap valakit, azt aztán nem 
ereszti, míg ki nem szed belőle mindent.

Sándor: Az Annácskának — valami 
ajándékot.

Irénke: Miféle ajándékot? Mindegy 
csak nagyot szóljon itt a faluba. Tudja 
meg az egész falu, hogy ti házasodtok.

Laci: Irénke! Tudja már mindenki, 
hogy a Sándor szerelmes Annácska ta
nárnőbe, de Annácska meg nem szereti.

Irénke: Igen, mert úgy néz ki, ahogy. 
Nincs magának valami normális visele
té? Állandóan ez a szürke nadrág meg a 
zöld pulóvere. Ó, az én időmben a férfiak 
tudták, hogy kell udvarolni egy hölgynek
— több pár van belőle, vagy mossa-e őket 
egyáltalán Sándor?

Sándor: Hagyjon már engem Irénke, 
nem látja, hogy dolgom van?

Irénke: Jaj Sándor, még jó, hogy ne
kem nincs semmi dolgom, és foglalkoz
hatok magával — nézzük meg, mi van a 
gardróbjában.

Laci szájába vesz egy pogácsát.

Laci: Ó, Irénke! Miféle pogácsák ezek
— hótt kemények.

Irénke: Akkor meg ne egye! Én se tud
tam a két pár fogammal, oszt rámszáradt 
-  mégse jöhettem üres kézzel -  még gya
nút fogna.

Laci: Ne beszéljen így Irénke — vagy 
beszéljen, ha már se lát, se hall.

Irénke: Na akkor meg?
Laci: Csak nem tudom mire fel ez a -  

ruházkodás. Hagyja már Sándort békibe.
Irénke: Dehogy is. A múlt héten jött 

ruhasegély a húgomnak Németországból. 
Oszt abban volt egy olyan szép, oszt neki 
nem volt jó, és én elvettem.

Laci: Hát akkor flangáljon benne.
Irénke: Mit képzel, hogy azt csak úgy- 

ni fel lehet venni akármelyik nap? Én 
már elképzeltem, hogy egy esküvőn fogok 
bevonulni, mint egy díva.

Laci: Addigra viszik magát a sírba. 
Nem lesz itt semmiféle esküvő.

Irénke: Azt maga csak gondolja.

Úgy egybe fog kelni Annácska ezzel a 
Sándorral, mint a pinty.

Laci: Ne hülyéskedjen már Irénke, ide 
még egy szerelembomba sem elég.

Irénke: Na, majd meglátjuk. (szünet) 
Hány óra van László? Mindjárt kezdődik 
a sorozatom.

Laci: Hatóra negyvenkettő.
Irénke: Akkor már megyen.
Laci: Hol a távirányító?

Laci elveszi a dolgozóasztalról a bomba 
távirányítóját, amit Sándor észre se vesz.

Laci: Melyikkel kapcsolódik be?
Irénke: Ne keresse László, majd innen 

a tévétől.
Laci: Rendben. Amúgy én mindig a 

zsebembe dugom a távirányítót tévéné
zéskor, hogy nehogy elvesszen, és mindig 
nálam legyen, ha kell. Hülye szokás tu
dom, de hasznos.

Laci a bomba távirányítóját berakja a 
zsebébe.

Sándor: (lelkesen felordít) És készen 
vagyok!

Laci: Na! Mivel?

(Irénke bekapcsolja Sándor tévéjét. 
Megszólal a sorozat főcímdala. Sándor meg
hallja, és észreveszi a nyitott szekrényajtót és 
a szétdobált ruháit. Erre feldühödik.)

Sándor: Maguk mit csinálnak a laká
sommal? Kifelé innen!

Laci: Én akartam mondani az 
Irénkének, hogy ne érezze már magát 
ilyen otthon másnál, de tudod milyen az 
Irénke.

Sándor: Kifele mind a kettő! 
Hagyjatok egyedül!

Laci: De Sanyi, a redőny még nincs 
kész.

Sándor: Majd én megjavítom, úgy is 
már kész a bomba, már csak megnyomom 
a gombot, és bumm. Nagyot fog nézni az 
Annácska -  micsoda szülinapos, csajozós 
ötlet. Együtt a csillagos ég alatt és akkor, 
bumm. O megijed, hozzám bújik, és én 
örökre a karjaimba zárhatom.

Laci: Egy bombával akarja Annácskát 
levenni a lábáról?

Irénke: Sándor! Én nem akarok beke
rülni az ötórás hírekbe, hogy egy bolond 
szerelmi bánatában felrobbantotta ma
gát.

Sándor: Dehogyis. Biztosíthatom, 
hogy az irányítás a kezemben van.

Laci: Csak lesz lakodalom a mi kis ut
cácskánkba, meg Irénke szép ruhában.

Sándor: Persze, hogyne. De most men
jenek haza.

Irénke: Na jöjjön, László, megnézzük 
nálam a sorozatot.

Beszélgetve kimegy Laci és Irénke a 
színpadról, már csak haljuk őket. Közben 
Sándor kétségbeesetten keresi a bomba 
távirányítóját.

Sándor: De hol lehet a kapcsolója?
Laci: Jaj, Irénke! A tévét úgy hagy

tuk.
Sándor: Ne!

Robbanás!

VÉGE
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DANSOCIU  

A z e lső  é jsza k a
(Prima noapte)

Azon az éjszakán, amikor elalvás előtt mondtam neki, 
hogy szeretem, és ő is mondta, hogy szeret, álmomban 
egy kísérleti napot lőttem fel az égre, írtak rólam

egy amerikai irodalmi magazin első oldalán, 
megérkeztek a földönkívüliek, és az emberek engem 
választottak, hogy fogadjam őket,

odatapasszam tenyerem a hajó ajtajának közepén 
fénylő tenyérhez, s én elemelkedtem a földről, könnyedén 
repültem, csendes lebegéssel az alakom tükröző

vizek fölött. Reggel,

amikor megébredtem, a fény roppant ablakaiban lombok 
táncoltak, a hátán. Azon az éjszakán, amikor elalvás előtt 
mondtam neki, hogy szeretem, és ő is mondta,

és a márványlépcsőket a Szakszervezetek Házánál
(volt is másnak

akkoriban ilyen deszkája! -  egy esős éjszakán az autók közt 
egészen Ráchifi-ig ereszkedtem le a völgyben, és fagylaltot 
vittem nagyanyámnak). Csak most döbbentem rá, annyi 
gyászeset

(55 éves volt, 20 éve eltemette férjét, aztán anyját, apjá t, 
testvérét, két-két hónappal egymás után, 
s nem volt kire főznie, kivel veszekedhetett volna egy jót, 
alig, mondhatni egyáltalán nem hagyott nyomot rajta az idő, 
ugyanazon a bűbájos gyerekhangon szól bele a telefonba, hogy 
megköszönje, amiért felhívtam),

annyi elválás, és egy számomra csaknem végzetes betegség után, 
egy régi film végén, Urania szerint

az Anya csillagjegyének hetében (anyám nem kedveli, amióta 
csak rosszat jósol neki), mennyire nehéz anyának lenni

és hál’ istennek,
hogy amilyen érzékeny lettem, nem vagyok és nem is leszek soha 
anya és semmi ehhez hasonló.

hogy szeret, álmomban a nap az atmoszférán belül 
ragadt rozsdás vasgolyóbis volt, és egy rossz papírra 
nyomtatott, bolgár bulvárlapban eléggé

kínos dolgokat írtak rólam, az idegen űrhajó 
kerek ablakából egy gyanús kinézetű, szakállas 
guruféleség bámult le rám, Charles Manson őrült

tekintetével, mire én felröppentem, néhány méternyire 
a földtől, hiszen állandóan csuklottam ezekben a repülős 
álmokban, alig tudtam a levegőben maradni.

Amikor megébredtem,

lombok árnyéka táncolt leégett hátán.

G ördülés
(Rostogol)

A Paranoid Park-ot néztük amikor hívott anyám. 
Lehalkítottam a telefont és folytattam a filmet.
C. a térdem simogatta és épp ahogy vége lett 
eszembe jutott a gördeszka (pocwroj írta a dobozán) 
amit az orosz piacon vásárolt anyám 
mikor tizenöt voltam

és pár éve félárva akárcsak Nufu,
egy kopaszra nyírt kisfiú, aki (fényképen)
a csokor kardvirágnál is kisebb volt, amit a tanítónak
vitt az első iskolanapon. Szomorkás gyerekek, most 32 évesen
egy régi film végén döbbenek rá, mennyit szenvedhetett anyám,
hogy így látott bennünket.

Amíg lába nem kelt, nap mint nap kifényeztem vele az aszfaltot

Dán Sociu: író, költő', műfordító. 1978-ban született 
Boto§ani-ban. A ia§i-i Al. I. Cuza egyetem politika-filoló
gia szakán végzett. 2002-ben megjelent első verseskötetét 
Mihai Eminescu-díjjal jutalmazták;P cintece eXcesive (túl
zó énekek) című kötete 2005-ben elnyerte a Romániai írók 
Szövetségének versdíját. Charles Bukowski és Seamus 
Heaney műveiből fordított. A Polirom könyvkiadó szer
kesztője. Legutóbbi kötete: Poezii naive §i sentimentale 
(Naiv és érzelmes költemények), a Cartea Romäneascä 
Kiadó 2012.

Jegyzőkönyv
(Proces-verbal)

Anyám. Amikor magam is fizetett alkalmazott lettem 
gondoltam veszek neki egy automata mosógépet 
hogy annyit mosott kézzel rám.
Voltaképpen csak pár napig foglalkoztatott a gondolat: 
prospektusokat lapoztam, a részleteket számolgattam. 
Aztán megfeledkeztem róla.
A feleségem az Altexnél dolgozott, mint hitelreferens.
Az emberek szemébe nézett, 
s ha úgy ítélte, megkapták a tévét.
Nekem nem adott volna el mosógépet, 
és igaza lett volna.
A telefonban azt mondta, hogy szomorú, 
napi 14 órát dolgozik, szombaton és vasárnap is, 
a lányunkat csak nagyon ritkán látja, 
majdnem olyan ritkán, mint én.
A múlt hétvégén rám se 
hederített, mondta, 
végig egy idegesítő gyagyás 
gyerekkel játszott a közelben.
A feleségem pszichológus szeretett volna lenni 
különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkozni 
különleges, lelkes pszichológus 
aki apait-anyait belead a gyerekrajzok értelmezésébe 
de aztán idegesítőnek találja őket.
Engem is szeretett 
aztán már nem
pedig csak alapvető szükségleteim voltak.
Én is szerettem őt 
aztán már nem
pedig csak hétköznapi szükségletei voltak.
Anyámat is szeretem
és ő is engem, mert így működik a világ. Azóta 
mosógépet is vásárolt, 
egyedül él és naponta többször is felhív 
hogy elmesélje mit látott a tévében.
Azóta papíron is elváltunk,
jegyzőkönyv is van róla, Úristen, hogyan beszélnek 
rólunk a jegyzőkönyvben, ti emberek, írja, 
összezavarodott, összezavarodott lények vagytok.

GALL ATTILA fordításai
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JANCSÓ MIKLÓS

Mámorító, pontosabban mámoros em
lékeket ébresztett bennem Kántor Lajos 
napilapunkban, a Szabadságban megje
lent megemlékező cikkecskéje: A Cola fel
találója: Földes László címmel a valami
kori Coláról (Casa Oamenilor de Litere si 
Arte)

A Kóla vendéglő létrehozása — már én 
csak így írok róla, ahogy egymás közt 
emlegettük -  nemes, művészi, fennkölt, 
szocializmust és közösségi szellemet építő 
szándékkal indult. Mert hogy íme, lesz itt 
alkalma ifjú és nem ifjú művésznek önál
ló estre, képzőművészeknek kiállítások 
szervezésére, nagy és szocializmust építő 
művészi vitákra, művész nemzedékek ta
lálkozására stb., stb. Még én is, mint fia
tal színész, az Igazság-ban (a Szabadság 
elődje) cikkeztem a készülő intézmény 
szükségességéről. Ahova akárkit nem en
gednek be, csak valamiféle művészetet 
igazoló Igazolvánnyal: egyszóval, illet
ve néhány szóval: zártkörű, koncentrált 
művész-légkört sejtető előkészületekkel 
indult a Melody Bar felett kialakítandó 
helység szépítése. Kényelmes fotel-szerű 
ülőalkalmatosságok, levegős asztalelhe
lyezés, kötelező ruhatár... jó italok tették 
élvezhetővé a lokált (sőt, ételt is lehe
tett rendelni — ha jól emlékszem — a lenn 
működő Melody konyhájából). Záróra éj
félkor, ami azokban az években nagyon 
nagy és merész és demokratikus nyitás 
volt a züllött Nyugat irányába, ugyan
akkor kihívás volt a többi vendéglő felé, 
ahonnan rendszerint este 10 után kites
sékelték a kedves vendéget, hogy reggel 
pihenten kelhessen és építhesse józanul, 
ideológiailag jól behatárolva a napfényes 
jövő felé vezető szocialista társadalmat.

Menedéket jelent majd a Kóla (re
méltük sokan titokban — túl a vodkaivó 
művészek és művésznők belső művészi 
kibontakozását szolgáló beszélgetés-lehe- 
tőségen)hogy hát nem kell végigvándorol
juk az éjszakát, mentesülünk attól a bizo
nyos ördögi kör végigtántorgásától, amire 
a rapszodikus vendéglői zárórák kötelez
tek minket.

Jellegzetes színe volt ez a „menetelés“ 
az akkori kolozsvári éjszakának. Talán 
megéri a ráemlékezést. Mert ugye, akik 
még élünk és átéltük ezt a körmenetet, 
nem felejtjük azt a kegyetlen tényt, hogy 
legkésőbb este 11-kor el kellett hagyni a 
Continentalt (kivéve, ha László úr, a fő
pincér szíve nem enyhült meg és nem 
szólt imigyen hozzánk, a rendszeres al
koholt, és néha egy-egy levest fogyasz
tókhoz: uraim, itt a konyha kulcsa, itt 
vannak az italok, írják fel, mit fogyasz
tottak, holnap rendezik a számlát, ami
kor elmennek, húzzák be maguk mögött 
az ajtót-önműködően zárul a dám-zár...) 
De hát nem mindig volt szolgálatban 
László úr, minek következtében elindul
tunk az állomás felé. Mert ott éjjel 12- 
kor nyitott a Resti. Lesétáltunk hát ké
nyelmesen a Horea-úton, előttünk volt az 
élet és az éjszaka, a maga nagy lehetősé
geivel. Viszonylag pontosan meg is érkez

tünk. Ahol már vártak. Nem, nem, nem 
ünneplő tömeg, hanem a ki tudja honnan, 
a város melyik kegyetlenül korán bezárt 
kocsmájából odasereglő, élni és mulatni 
vágyó ifjak és vének, hölgyek és urak és 
más mindenféle szomjas emberfia, akik 
irtóztak a korai hazameneteltől, a korán
fekvéstől, mert az egyfajta önfeladást je
lentett volna, beletörődést a hétköznapi 
sors hétköznapian unalmas, egyhangú 
életébe.

Reggel 4 óráig viszonylag békés han
gulatban és az állomási kocsmára és 
csakis arra jellemző cigaretta, gőzmoz
dony, pisiszag kiszellőzhetetlen bűzé
ben átbeszéltük-vitatkoztuk, de inkább 
-  ha illik így magyartalanul fogalmaz
ni -  egyetértettük a vonatfüttyös éjsza
kát. Hajnalban elköszöntünk az álmos 
pincérektől és az utcán meg-megállva in
dultunk a Szentegyház utca irányába. 
Nem siettünk, időnk bőven volt, az Öreg 
Hordó nevezetű vendéglő (vagy minek 
nevezzem) csak reggel 6 órakor tárta  ki 
nyikorgó ajtaját a türelmesen falnak tá
maszkodó törzsvendégek előtt. Mert ide 
és ekkor csak az éjszakai élet elittje jött: 
aki bírta az italt, aki ellenállt a kispolgá
ri otthonülésnek, aki „azért sem fekszem 
le, mert hátha most történik a csoda éle
temben” elvet vallotta. Valójában ebbe a

M akkai Bence: F ek e te  fény III.

viszonylag egyhangú kalandváró és él- 
ményhajhászó társaságba be-betévedt né
ha holmi tisztességes zugivó, aki munká
ba menet sietve felhajtott egy féldecit. De 
ezek az alakok nem befolyásolták semmi
lyen szempontból az Öreg Hordó jellegét: 
koszos asztalok, minden második vendég 
aludt, cigarettacsikkek mindenhol, a vál
tozatlan alkoholválasztékot: vizezett rum 
és monopol „indulóit” (édesítve szörppel), 
És likőr. És Cozia.

Felvirradt.... és, aki még nem volt 
elég bágyadt, vagy kialudta magát va
lamelyik széken, és még nem unta meg 
Bacchus társaságát, aki még bízott va
lamiféle nem mindennapi történésben, 
csodában, (aminek, érezte ott legbelül, 
a szunnyadó álmok és lehetőségek sejt

kamrájában, bármelyik pillanatban be 
kell következnie), kiindult a szabad leve
gőre, ki a napfényes Városba, ki a Vilma 
asszonyról, művészkörökben ismert ven
déglátói egység egyik nem túl elegáns 
lokáljának főnökasszonyáról elnevezett 
nyári kertbe, ami ott zöldellt (zöld asz
talok, zöld kerítés, zöld fák) az Állami 
Magyar Színház szomszédságában. Itt, a 
napi Végállomásnál, szabad ég alatt már 
megszűntek a művészi lázongások: a be
letörődés órái következtek, itt már csak 
álmodtak, és már nem reméltek sikere
ket a langyos sört kényelmesen kóstolga
tó, éjszaka még magukban bízó, művészi 
álmokat hajszoló színészek, írók, zené
szek ..., már nem fájtak a gyakori buká
sok, a szakmai mellőzés, a kilátástalan 
emberi és művésziét: csicseregtek a ma
darak, sütött a nap, az élet békés és nyu
godt volt. És ami legfontosabb: hitel is 
volt, hiszen Szentpéteri úr volt szolgálat
ban, ő pedig megértő és művészetpártoló 
lélekként nem hagyta szomjan vergődni 
az éppen fizetni nem tudó vendéget.

Este pedig... kezdődött minden elölről... 
Leszámítva egynéhány művész-munka
napot, ami alig-alig törte meg ezt a fur
csa, egyhangú és mégis megunhatatlan 
ámokfutást.

Szép, férfierőt, gyomrot-májat, pénz
tárcát próbáló idők voltak, és ekkor 
egyszercsak derült égből (ahogy monda
ni szokás), megalakult a Kóla: a Művészi 
Viták civilizált lehetőségét biztosító 
kultúrhelyiség. Gondolom, a megfelelő 
mikrofonokkal felszerelve, de akkor nem 
törődtünk effélével, ahol nyugodtan lehet 
ülni egész nap, sőt az esti zárórát sem ve
szik olyan szigorúan, ha igaz a hír... .

Kiknek az ötlete volt a Kóla, kik kez
deményezték? Fogalmam sincs. De sokan 
lelkesedtünk érte.

Az ünnepélyes megnyitóra, ha volt 
ilyen, nem emlékszem, de az első hetek 
igényes lokállégkörére igen: a ruhatár kö
telező volt, szőnyeggel borított csigalépcső 
vezetett fel a Kólába, a parketta ragyo
gott, úri, majd azt írtam, riasztóan úri 
légkört árasztott az új, művészien meg
kreált berendezés-találmány. És hogy el 
ne felejtsem: akárki-senki ide nem tehet
te be a lábát, csak ha rendelkezett úgyne
vezett Kóla-igazolvánnyal, amiből kitűnt, 
hogy a dokumentum tulajdonosa mű
vész, a művészet jegyében issza a több de
ci aránylag olcsó lengyel vodkát, stb. És 
nyilvánítja ki a későbbiekben megfelleb
bezhetetlen ítéletét színházról, zenéről, 
kurvákról és irodalomról.

Az igazolványnak köszönhetően csak 
rendkívül válogatott közönség jöhetett 
a Kólába. Azaz jöhetett volna, de sok hi
vatalos tekintély, ha más nem, egészség- 
ügyi okokból (diéta, tiszta levegőigény, 
stb.) elkerülte a Kólát, így az meglehető
sen siváran, fájó lélekkel, üres, ölelő karú 
fotelekkel, de örökké nyitott szívvel várta 
a betévedőket.

Kedves emlékeim közé tartozik az a 
délelőtt, amikor egy asztalnál ültünk mi, 
Kólások: Nagy Dezső színművész, a csu
pa humor és derű, korán eltávozott kol
léga (Istenem, így, most visszagondolva,

» > > >  fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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csak én élek már abból az asztaltársa
ságból), Tóth Laci és felesége, Ica, és még 
vagy négyen, öten. A Kóla szabályok ér
telmében a ruhatárban hagytuk kabátja
inkat, cserébe szép, átlátszó műanyagko
rongokat kaptunk, rajtuk feketével élesen 
festett kétjegyű számokkal. Szokatlan 
volt még nekünk a ruhatári szám, így ér
deklődéssel tanulmányoztuk, ki-ki a ma
gáét, majd a másikét. Főleg Nagy Dezső 
mutatott nagy érdeklődést a gombfoci- 
korongokra emlékeztető számok iránt. 
Beszélgettünk, telt az idő, elsőnek, em
lékszem Tóth Laci felesége búcsúzott, le
indult a Kóla később hírhedté vált, sző
nyeggel borított csigalépcsőjén, majd 
néhány pillanat múlva visszajött:

-  Gyerekek, másnak a ruhatári szá
mát vittem le- mondta segélykérőén.

Nagy Dezső azonnal jelentkezett, mi
szerint valószínű, ő cserélte el véletlenül 
a számokat. Ica újra lement, újra feljött:

-  Azt mondja a ruhatárosnő, hogy ne
kik nincs is ilyen háromjegyű számuk 
— mondta kétségbeesetten. Nem volt 
mit tenni, mind odaadtuk számainkat 
Icának, menjen, valamelyikre csak kiad
ják a kabátját.

Szegény Ica lesietett, már alaposan el
késett onnan, ahova igyekezett, majd a 
ruhatárosnővel jött vissza:

-  Értesítem a rendőrséget- áborgott 
a frissen állásba került asszony -  itt ru
halopás készül -  jelentette ki, markában 
szorongatva a ruhatári számokat, amik, 
csodák csodája, mind háromjegyűek vol
tak...

Kitört a botrány, jött a teremfelelős... 
Végül mind megkaptuk ruháinkat és 
persze a nagy titok is megoldódott: Nagy 
Dezső minden szám után odaírt egy har
madikat...

így kezdődött szegény ruhatárosnő 
karrierje, ami aztán rövid életűnek is bi
zonyult: művész urak és művésznők nem 
vették figyelembe az intő táblát, mely sze
rint „Garderoba obligatorie” (a ruhatár 
kötelező), hiába kiabált eleinte szegény, 
lelkiismeretes asszony a Kóla-lépcsőn 
felsietők után, azok rá se hederítettek. 
Végül szép csendben még egy darabig 
üresen ásított a ruhatár, amíg egy füg
gönnyel örökre, azazhogy estig eltakar
ták a meztelen, kabátot váró vasfogaso
kat az érkező-távozó vendégek elől estig, 
amikor is nyitott a Melody Bar, ahol „rend 
volt“ és kötelező ruhatár... Amíg aztán... 
De ez már egy külön történet.

Nos, élte a maga csendesen és békésen 
induló életét a Kóla: délelőtt Páskándi 
Géza ült egyedül az első szeparé jobb hát
só asztalánál, előtte kávé, ásványvíz, a 
korrektúrát végezte éppen esedékes kéz
iratán. Ilyenkor senki sem zavarta, ami
kor befejezte munkáját, átültek, átültünk 
hozzá, és beindult a beszélgetés...

Sok neves művész já rt eleinte a Kólába; 
nem írok neveket, azt hiszem nem volt 
Kolozsvárnak egyetlen ismert zenésze, 
színésze, festője, írója, irodalmárja aki 
bár egyszer be ne ült volna ide. De va
lahogy mégsem alakult ki az a bizonyos 
„pezsgő művészi légkör“, amiért létrehoz
ták a kultúremberek eme intézményét.

Estére még úgy-ahogy megtelt a lokál, 
de valahogy valami mégis hiányzott... 
A vezetőség is felmérte, hogy itt vala
mit tenni kellene, a túl nagy zártkörűség 
nem tesz jót a bevételnek és a művészet
nek, ezért egy újabb szabályzat értelmé
ben minden Kóla tag bevihetett a művé
szet eme szent berkébe egy hozzátartozót, 
akiért „felelt“.

Az okos intézkedés következtében 
azonnal beindult nem csupán az éjsza
kai, de a nappali élet is: a nem művészek 
örömmel jöttek, kíváncsiságból, és egy
általán, jól érezték magukat a kiváltsá
gosak társaságában. De tudjuk a gya
korlatból: bármilyen bölcs intézkedés 
önmagában hordozza saját halálát: ez 
történt a Kóla vendégseregének tágulá
sával is. Eleinte szerényen, később egy
re nyíltabban jöttek a „hozzátartozók“
-  estére aztán minden volt a Kólában, 
csak éppen művészi légkör nem. Jószívű 
hölgyek állandó jelenléte biztosítot
ta a magányos művészek és nem művé
szek éjszakai életének változatosságát. 
Kialakult az úgynevezett törzsvendég 
gárda: emlékszem, egyik ilyen -  hogyan 
is fogalmazzak -  nem túl szép, sőt, ki
mondottan ronda hölgyre, aki az esti 
órákban mindig megjelent és magányo
san leült egy sarokasztalhoz. A nő bölcs 
volt, ismerte a férfiakat és bízott az al
kohol hatásában: nem is csalódott soha, 
bármilyen hihetetlen, minden este fogott 
magának egy részeg kólást, akit haza
vitt, vagy akihez hazament. És ha már 
a Kóla szexuális életét említettem, ide 
tartozik az a nem mindennapi eset is, 
ami hosszú hetekre emlékezetessé te t
te a Melody Bárban fellépő craiovai éne
kesnő teljesítményét.

Mint említettem, volt egyféle kap
csolat a Melody és a Cola között: ételt 
csak a Melodyból lehetett felhozatni, a 
Kólának nem volt konyhája. De úgy lát
szik, egyéb is került az együttműködés
asztalra, mint flekken, rántott hús, pör
költ -  a Kóla fiatal nemzedéke váratlan 
módon érdeklődni kezdett a könnyűzene 
iránt és le-lelátogatott muzsikát és éne
kesnőt hallgatni. Nem részletezem a tör
ténetet: tény, hogy néhány nap múltán a 
Kóla könnyűzene kedvelő tagjai intenzí
ven vakaróztak, amíg ki nem derült rö
videsen: egyebek mellett lapostetű is szí
nesítette az énekesnővel töltött emlékdús 
éjszakát. Akik megúszták a közismertté 
vált tragikomikus szerelmi malőrt, nem 
győztek kárörvendeni a peches amorózó- 
kon... A művésznőt a szocialista morál és 
a Melody Bár vezetősége -  egyéb erkölcs
telenségek leleplezése után -  napok múl
tán kirúgta állásából.

Későbbi sorsáról semmiféle hír nem ér
kezett — igaz, nem is érdeklődött szemé
lye és művészete iránt senki. Különösen 
az érintettek közül fogadta fagyos csend 
azt a múlt-idézőt, aki nem átallotta néha 
felemlegetni a craiovai hölgyet.

A Kóla élte — láthattuk — nem volt ve
szélytelen: mentes volt ugyan dekadens 
művészi irányzatok betörésétől, ami 
megfertőzhette volna a nemes szándé
kú szocialista erkölcsöket, de nemegy
szer életveszélyes helyzeteket teremtett
— főleg az éjszakai órákban. Mint emlí

tettem, kialakult, minden furcsasága 
mellett is a lokálnak egy törzsvendég kö
zönsége, bevallom, jómagam is közéjük 
tartoztam. Itt többnyire mindig meg
találtuk egymást, színészek, zenészek, 
családnélküliek, időmilliomosok voltak, 
voltunk: talán magunk sem tudtuk, így, 
ilyen formában kerestük azt, amiben va
lójában semmi részünk nem lehetett: az 
Életet. Utazások helyett nagy-nagy ön
ámítások, kalandok helyett kalandocs- 
kák vagy még azok sem tarkították éle
tünket, éveinket. De fiatalok voltunk, 
humorral közelítettünk meg mindent, 
így vészeltük át, mindenek ellenére ér
téket teremtve, tehetség-pazarlóan éle
tünk egy jelentős részét.

De visszatérve az említett „életve
szélyre“: minden Kóla vendég ki volt téve 
annak, hogy egyszer legurul a Kólából 
levezető keskeny csigalépcsőn. Ugyanis 
a szűk csigalépcsőre rongyszőnyeget 
rögzítettek, vasrudakkal. Valakik, tré
fás kedvű tolvajok, kiszedtek néhány 
ilyen rögzítőt, így a szőnyeg valóságos 
korcsolyapálya lett, szó szerint futósző
nyeg: ha a lépcsőn lemenő nem ügyelt,

Makkai Bence: Fekete fény -  magyar jing-jang

gyakran előfordult — szerencsétől függő
en —, hogy fenéken, hason, háton, eset
leg bukfencezve ért le a Melody bejára
tához. Hosszú hónapok alatt senkinek 
nem jutott eszébe javítani ezen az álla
poton: talán azért, mert komoly baleset 
egyszer sem történt, a leszánkázó, ká
romkodó részegeket óvta a jó sors, soha 
senki nem törte ki kezét-lábát, egyebét. 
Meg aztán mi, rendszeres kólalátogatók, 
megszoktuk a körlépcsőt, ismertük a le- 
menés-technikát, ez is hozzátartozott a 
Kóla jellegzetességéhez.

Az egyik törzsvendégnek — ma is él, 
tisztes nagyapa, józan és kínosan unal
mas öregúr, ezért sem írom ki a nevét -  
valamikor, amikor a Kóla virágkorát élte, 
minden este 9 órára (ma sem tudom, hogy 
tudta ilyen pontosan időzíteni az alkoho
los állapotának tetőzését) sikerült totál 
részegre, hogy úgy mondjam, kiemelke
dően részegre innia magát, ami figyelem
be véve a vendéglő nagy általánosságban 
rendszerint illuminált társaságát, nem 
kis teljesítmény volt. Kilenc óra körül fel-

» » » » » »
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állt az asztaltól, és sűrű dülöngések kö
zepette elindult haza. Azaz elindult vol
na — a csigalépcsőn kicsúszott alóla a 
szőnyeg, ő pedig ordítva bukfencezett a 
mélybe, illetve a lépcsőaljba. Többen fel
ugrottunk az asztaltól, lesiettünk segíte
ni a szesztestvéren. O azonban már talp
ra állt, semmi baja nem történt.

Másnap este kilenckorkor, kitántorog
va az asztalok között, újra megismétel
te a csigalépcső-produkciót. Megint le
rohantunk, segítendő a bajba jutottan, 
de elkéstünk, már kissé kijózanodva, de 
épen, egészségesen tápászkodott fel a 
földről.

Harmadnap... de minek részletez
zem? Szegény barátunk minden este ki
vétel nélkül legurult a csigalépcsőn: ma
ximum a káromkodáson belüli szókincs 
változott: egyébként soha nem lett sem
mi baja a hónapokig tartó, rendszeresen 
megismételt produkció alatt. Ami lassan 
és biztosan beépült a Kóla jellegzetessé
gei közé: tudtuk, ha az óramutató köze
ledik a kilenchez, plusz-mínusz néhány 
perc, barátunk feláll az asztaltól, neki
lódul és lavírozik a székek közt a kijárat 
felé, majd felhangzik ordítása a csigalép
cső aljáról. Meglepődés nélkül nyugtázza 
az eseményt a Kóla közönsége: felerősö
dik az ordítást váró, pillanatra elhalku
ló vendéglői zsibongás, a Kóla éli tovább 
egyhangú óráit, belenyúlva a késő éjsza
kába.

Működött hát a Kóla. Időhöz nem kö
tötten a nap különböző óráiban jöttek a 
művészetért rajongó hölgyek, az „irodal
mi kurvák“ — ahogy ingerült pillanatá
ban egy magára hagyott és kikosarazott 
művész úr, delíriumos állapotban ugyan, 
de találóan jellemezte az őt éppen fakép
nél hagyó leányzót.

Kóla-igazolvány pedig? Ugyan, hol volt 
az már, nem kérte senki a Kultúra bir
toklásának eme kézzel fogható igazo
lását, ami, valljuk be, adott egy furcsa, 
művészi jelleget az elfogyasztott italnak, 
az elcsábult lánynak, netán férfiúnak, a 
másnaposságnak, a „te hogy a fenébe ke
rültél az ágyamba, kedves“? érdeklődés
nek. Röviden: mindennapi vendéglátói 
egységek szürke sorába itták le a törzs
vendégek, a társadalom bevételre ka
csintó cinkosságával azt a lokált, amit 
Kólának neveztek, és amiből lehetett vol
na..., de nem lett.

Természetesen az én szubjektív visz- 
szaemlékezésem nem zárja ki, hogy vol
tak fennkölt, magasröptű művészi be
szélgetések, értékes emberek cseréltek 
értékes gondolatokat ebben a bizonyos 
COLA-ban. De a Kóla utolsó éveit nem 
ezek a „nagy szellemi találkozások“ jelle
mezték.

És mint annyi jó vagy rossz kezde
ményezés, a Kóla is szép csendben meg
szűnt. Hogyan történt halála? A legszo
morúbb, hogy nem emlékszem már erre a 
bizonyára különleges kultúrtörténeti dá
tumra, ami, mint annyi más, sok fontos 
élet- és kocsmaútjelző, valahogy beleve
szett az idő végtelenségébe.

SÁNTHA ATTILA

L u k á csm á ria  dédan yám
„Fiam, vasárnap ne dolgozz, 
mert megver az Isten”, mondogatta 
anyámnak Mária dédanyám.

’14-ben az ukáz szombaton jött, 
s nem volt elég kenyere, 
hogy fiá t és férjét felcsomagolja.

Este dagasztott, a költséges 
tarisznyát 

disznóköltséggel megrakta, 
reggeliben béhevített, s délben 
friss, illatos kenyérrel 
indultak háborúba a férfiak.

„Fiam, megvert engem az Isten, 
hogy vasárnap dolgoztam”, 
mondogatta, szögesdróton 

felakadt fiá t 
miszlikbe aprították.

Csak ’54-ben halt meg, 
rá harminc évre, hogy urát 

eltemette,
és m ásik fiá t is hiába várta ’44-bó'l, 
mert Kecskemétnél 
a holttestét felakasztották.

és pár napig szájában érezhette 
az otthoni kenyér ízét.

Ment, mert vitték, 
egyenesen az olasz frontra, 
pedig csak a nőkön já r t az esze.

Piavénái három évre beásták 
magukat a földbe, 
a frontvonal és ő  is megmerevedett, 
ezért extra adag brómot kapott.

Lehet, megismert valami olasz lányt, 
ki szerette és friss cipót sütött neki, 
de az is lehet, szűz volt, 
mikor a szögesdróton fennakadt.

A z odessza i m enekültek
Hosszú, laza sorokban jöttek, 
ki gyalog, ki szekéren, 
a menetet német katonák 

biztosították.

„Az ukrán menekültek”, 
suttogta idegesen a falu, 
merthogy a rádió bemondta, 
Csernáton férfinépe két éve 
ott mindennap csatát nyer, 

miközben
kontrolláltan visszavonulnak.

Makkai Bence: Mágikus táj IV.

R ákosidén es
Ment, mert vitték,
tizennyolc évesen. Még szerencse,
hogy anyja felcsomagolta,

A  menekültek németül beszéltek, 
amikor elindultak, 
kifejezetten jólöltözöttek lehettek, 
még ötszáz kilométer után is 
tartották magukat.

Nagyanyám mutogatta a képet, 
hogy János, látták-e, ismerik-e, 
de csak végtelenül fáradt 
pillantást vetettek rá.

Kérdezték, messze-e még 
Kronstadt, hol felrakják őket 
üdvözítő marha vagonokba, 
s megtudván, csupán egynapi járás, 
vastag aranygyűrűket 
kínáltak egy kenyérért 
-  az egész falunépe ott volt, 
s akadt, aki a cserébe belement.

Nagyanyámnak még rémlett, 
mesélt valamiket dédanyja 
száz évvel azelőtt 
egy keletre tartó szekérsorról, 
fáradtak voltak és bizakodóak, 
hogy az orosz sztyeppéken 
megtalálják majd Eldorádót.

„Fiaim, ti vagytok azok?”, 
gondolta magában nagyanyám, 
ki egyben dédanyja is volt, 
és hálát adott Istennek, 
hogy mi nem szertültünk el, 
csak János jönne m ár haza.
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SZŐCS ISTVÁN
Mihaszna nyelvészet?
Azaz kinek használ, ha egyáltalán igen?
Mint tudománynak, a nyelvészetnek is 

szenvtelennek (korrektor, vigyázz!: nem 
szemtelennek!) kellene lennie, és hig
gadtnak (jaj, nem híg adatnak!!!) -  mégis, 
nincs még egy tudományos terület, ahol 
annyi szenvedélyes háborgás, gyűlölkö
dő gúny vagy sunyi-szenvelgő manipulá
ció fogadná a gyanútlan vagy éppenség
gel „gyanús” olvasót, a „szakemberek” és 
a műkedvelők kicsiny, de lelketlen csapa
ta részéről, mint éppen a nyelvészetben!

Éppen ezért némi ujjongó lelkesedés
sel fogad az ember egy olyan tanulmányt, 
mint a Hol vagy, Hunfalvy Pál címűt 
(Holbing Tamás,1) amely derűs tárgyila
gossággal állapítja meg, hogy annak ide
jén, az úgynevezett ugor-török nyelvésze
ti háború során, kár volt a gőzért, a sok 
dühös csatározásért, mert végeredmény
ben a szembenálló felek ugyanazt a véle
ményt képviselték a magyarság dolgában; 
csakhogy az egyik ugor-török keveredés
ről, a másik török-ugor elvegyülésről sza
valt. Amikor azonban megvédi Hunfalvyt 
az „ellenséges beállítottság” vádjától és 
összefoglalja a magyar nyelv eredetéről 
folyó eddigi és lehetséges ezutáni viták 
végkövetkeztetését, akkor az olvasó hosz- 
szasan elkezd sziszegni...

E végkövetkeztetések ugyanis két vég
zetes sűrűsödési pontban gyulladnak ki: 
hagyjuk a filológiát, főleg a filológiai ős
történet kutatását (nem kell mindent ösz- 
szevissza olvasni!), mert végül is a ma
gyar -  keverék nyelv!

Most hagyjuk e kifejezés tudományta
lanságát is, mert például a vegytan hatá
rozott különbséget tesz keverék és vegyület 
között; „keverék nyelvek” tulajdonképpen 
nincsenek (legfennebb a pidzsinizáció bi
zonyos szakaszában!), s arra figyeljünk 
fel, hogy e kifejezés, éppen a magyar 
nyelv esetében, negatív sugallatokat hor
doz. Ugyanis, kérdezheti az eszméletét el 
nem vesztő olvasó, hát van-e keverékebb 
nyelv az angolszásznál? A rejtélyes ős
alapra, a piktre jő az ókelta brit, aztán a 
szászra még különböző germán nyelvek, 
hatalmas adag latin, és még ez-az, esz
kimó, irokéz s tán még... na nem is mon
dom, hogy mi! És ennek ellenére ki vol
na olyan félkegyelmű azt állítani, hogy 
az angol olyan zagyva nyelvkonglomerá
tum, amelynek nincs helye Európa ege 
alatt. Minthogy ezt ugyanezen keverék- 
ségi okokból a nagy-nagy-nagy francia 
nyelvész A. D. a magyar nyelvről megál
lapította Versailles- Trianon tündéri hold
udvarában? (És bizony, amely állítással 
egyetlen egy magyar nyelvész sem bocsát
kozott vitába! Csakis a költő: Kosztolányi! 
És ambiciózuszabb magyar nyelvészek 
A. D.-re hivatkozva, ma is hozzáteszik, 
hogy le magnifique, mint Szulejmán szul
tán nevéhez!) Az angol nyelv ugyanis nem 
„keverék”, hanem befogadó-szintetizáló- 
összesítő-sokgyökerű stb.

Holblinger tisztára mosván Hunfalvyt 
eszmei vádak alól, nem figyel fel arra, 
hogy az Új Magyar Múzeum akadémi
ai folyóiratban annak idején megjelent s
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általa idézett Hunfalvy-értekezésekben 
van két nagyon fontos hely, „locus”.

Az egyik arról szól, hogy Horvát István 
hiába emlegeti a jászokat Babilonnal 
kapcsolatban, mert ott az egyetemes mű
velődés kerekét forgatták s ahhoz más
nak, mint árjának és séminek nincs köze! 
(Ergo: még a kínaiaknak sem!) Ez bizony 
a „prenáci” Schlözer tanítása, aki a népe
ket felosztotta történelemalkotó, segéd- 
és semmirevaló népekre, egyben a sovén 
pánszlávizmus számára is szította a tü
zet! (Különben Holblinger nem idézi HP 
Bábel tornya című tanulmányát sem.)

A  m á s ik :  Hunfalvy, Horvát Istvánt hi- 
telteleníteni akarván, azt írja, hogy ő, 
aki mindent elolvasott, hogy-hogy éppen 
Otrokócsi Fórist nem olvasta, legalább
is nem emlegeti sehol!2”... Nos, véletle
nül abban a tanulmányban, amelyet HP 
éppen szétszed, igenis emlegeti! Horvát 
Istvánról rágalmakat terjesztők nem 
átallanak a) nem létező helyekről le nem 
írt állításokat idézni, avagy tí) fordítva: 
leírt állításokat letagadni, avagy figye
lemre se méltatni! Ez bizony nem „tudo
mányos” nézetkülönbség”, nem is „téve
dés”, hanem hamisítás; enyhén szólva...

Ha meg a „hasznosság” oldaláról néz
nénk e vitákat, a sok terméketlen, helyben 
topogó származás-spekuláció helyett ér
telme volna végre a magyar nyelv leírását 
megejteni; mert bizony-bizony, evégett hi
ába lapoznánk fel a kis és nagy tanköny
veket: nem találjuk meg a sajátosságok

módszeres megtárgyalását! Például egy
tagú szavak óriási arányának a jelentősé
gét, igék, főnevek, melléknevek stb.-k te
rén: jön, megy, fut, áll, ül, néz, hall, lát, él, 
hal, öl, szül, dob, vet, ás, túr, ráz, lök stb. 
vagy pl. ég, föld, tűz, víz, szél, lég, menny, 
nap, hold, hegy, fű, fa, szár, tő, avagy fő, 
fej, haj, bőr, csont, agy, orr, szem, száj, fül, 
nyak, fog, íny és így tovább... és jó, rossz, 
kis, nagy, szép, rút, így a végtelenségig. 
Nevetséges azt mondani, hogy azért egy- 
tagúak, mert a kéttagú vogul gyökök a 
magyarban „lekoptak”, de miért? Mert 
végülis ilyenek; és e szavak bizonyos rend
szerekben összefüggenek: itt van például 
az egytagú szavak megfordíthatósága, rét
tér, tág-gát; pl. a láb (hídláb, harangláb,

kőláb, vasláb szavakban) oszlopot, tor
nyot s hasonlókat jelent, megfordítva: báli 
Pl. kapu bál-vány; ehhez jön a hangrendi 
párhuzamok végtelen gazdagsága, amely 
igen sokszor együtt jár az ős-szavak két
értelműségével vagy ellentétes jelentésével: 
hó-hő, láb-lép(ik), lap-lep, var-ver, él-hal, 
ell-öl, (szét)szór- szorít, csend és csen
dül; lásd még Fogarasin és Czuczoron is 
túl Lugossy Józsefet, C. Ábelt, Freudot és 
még sokakat! Milyen mértékben tanítják 
ma ezeket magyar nyelvórákon, hogy be
vezessék a tanulót a nyelv működésének 
és gazdagságának titkaiba?
„MA, AMIKOR”... — ez akkor van, mi
kor a magyarság többnyelvű világban él; 
amikor sajtó, rádió, tévé, kereskedelem 
nem hanyagságból, hanem szándékos ar
roganciával szorítja ki bevett szavainkat, 
amikor pláne Kati, sőt direkt a patiká
ba megy szakadatlan, amikor a vegyész 
egyetemista sem tudja, hogy a vegy
tan az kémia, amikor falusi iskolák ma
gyar tagozatairól a gyerekek átszöknek 
a román vagy szlovák tagozatra, mert a 
magyartanárnő halálra kínozza őket az 
afrikáták, paladentális, veláris és más 
terminusok és elemezgetések szajkózta- 
tásával; vagy amikor színházak büszkén 
tagadják, hogy feladatuk a magyar nyelv 
pallérozása, ápolása, művelése is volna! 
Amikor kézbe vesz az ember nyelvészeti 
műveket, s megtudhatja, hogy a szókincs 
eredeti állományáról néhány zuzmófé
le tokházának az elnevezése tanúskodik 
-  talán; de már háromszor akkora be
kezdés sorolja fel a markánsan sorako
zó török eredetű szavakat; majd ennek is 
a többszörösén menetelnek az aláhúzott 
szláv „kölcsönszavak”! És amikor a nyel
vi öntudat kialakításának legfőbb eszkö

ze alig létező szibériai idiómák nyelvjárá
sainak a bögyörészése?
Érdemes ezeken elgondolkodni, míg oda- 
künn a szél, a nagy éjszakában vogul nyel
ven beszél, ahogy Gellért Sándor írta volt 
a Don-kanyar sötétjében.

Jegyzetek

]H ol vagy, H unfalvy P á l? Túrán 2011. 2—4. 
Klnlenymt.

2Horvát Istvánt azért kell mindenféle hü- 
lyéskedés ráfogásával lejáratni, mert azt ta
nította, hogy a mai nyelvek tulajdonságai már 
az ókorban kialakultak, ahogy Körösi Csorna 
is tanította, hogy pl. a szláv-magyar szókin
csek állományának közös rétege évezredekkel 
ezelőtt jött létre, nem a középkorban...

M ak k a i Bence: M ág ik u s tá j V.
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Kísértő Dacia, fenyegető zeppelin
Szabó Róbert Csaba Fekete Dacia cí

mű novelláskötetének 2012-es megje
lenése nem maradt visszhangtalanul: 
nemcsak számos kritika, olvasónapló 
és blogbejegyzés született róla, hanem 
a szerzó' a Fekete Dacia és a Temetés es
te tízkor című kötetéért elnyerte a Csiki 
László-díjat, valamint jó néhány napilap, 
internetes portál népszerűségi listáján 
is kiemelkedő' helyezést ért el. Mindez 
azt jelzi, hogy szakmai és átlagolvasói 
körökben egyaránt igény van az elit és a 
populáris irodalom határait, megszokott 
hierarchiáját feszegető' művekre, ami
lyen a Fekete Dacia is.

Az erdélyi rémtörténeteket ígérő no- 
velláskötet többféle szempontból is az ol
vasói érdeklődés folyamatos fenntartá
sára törekszik. Szövegei sokféleképpen 
próbálják kiváltani a félelem, a rette
gés vagy a borzongás érzését: a hagyo
mányos vérfagyasztó jelenetek bevoná
sával (csonkítás, vízbefúlás, széttépett 
hulla, összevarrt testrészek stb.), a ter
mészetfeletti, a megmagyarázhatatlan 
működtetésével (a víz titokzatos ereje, 
a hold befolyása az emberi pszichére), a 
képzelet és realitás kontúrjainak felszá
molásával (pl. Az éjszakai horgászat lá
tomásossága), a sejtetés, homályban ta r
tás eszközével (elhallgatott információk, 
az olvasóra bízott befejezés), de az undor 
kiváltásával (a Kiszáradás című novellá
ban az ételmérgezés következményeinek 
hosszas ecsetelése) is ezt a hatást igyek
szenek elérni. Ehhez hasonlóan a megje
lenített idó't, a kiválasztott helyszíneket, 
szereplőket, történéseket is a változatos
ság jellemzi. A könyv lapjain a 20. szá
zad eleje, a világháborúk, a kommunista 
diktatúra, a rendszerváltást közvelenül 
követő időszak és a 2010-es évek is meg
elevenednek, de a mítoszok világára jel
lemző időtlenség sem marad el (A ret
tenetes víz urai). Térben Nagyszeben, 
Szászrégen, Kolozsvár, Szilágysomlyó, 
Herkulesfürdő, Szováta, a Duna-delta 
helyszíneit járhatja be az olvasó, és az el
lentmondásosságáról híres Bukarestben 
is rövid látogatást tehet. Szász polgár, 
korrupt rendőr, fociedző, bulvárújság
író és szegény diák egyaránt része a kö
tet széles szereplői repertoárjának — ta
lán holtsápadt arcú alakból és visszajáró 
lélekből lehetett volna valamivel keve
sebb - , a névadás mögött pedig hason
ló szándék munkál, mint Bodor Ádám, 
Vida Gábor prózájában: Szabó Remó, 
Vaszi, Stein József nevei az erdélyi ré
gió multikulturalitását, kevertségét ér
zékeltetik.

A kötet felhozatala változó, de csak 
kevés történetről mondható el, hogy 
egyáltalán nem sikerül meggyőznie az 
olvasót. Az amúgy érdekes témájú és jól 
indító A sebész című novella, a meddő
sége miatt az erdélyi fürdőket sorra já 
ró nőről -  aki a csodában bízva teste 
megcsonkításába is képes belemenni — 
a borítékban egymás után érkező ujjak,

a fürdőkabinba rejtett holttest jelenetei 
révén fordul át groteszkbe. Túlzásba vi
szi a kihagyás eljárását a Mészárlás a 
keleti tónál című novella, emiatt nehe
zen követhetővé válik, az olvasó azzal a 
benyomással marad, hogy a szöveg in
kább széteső, mint sejtetően hiányos.

A legsikerültebb rémtörténetek talán 
azok, amelyek arra a felismerésre épül
nek, hogy a kisember által megélt min
dennapok, a hozzá eljutó történelem, 
vagy a közszájon forgó történetek, hiedel
mek -  és nem feltétlenül csak népi babo
nák, hanem a városi legendák is — rette
gést és félelmet is rejthetnek magukban, 
amely jó alapanyagot szolgáltat a fikció
nak, de nem szükséges szélsőséges, vér
től csepegő esetekké duzzasztani. A vi
lágháborúhoz kapcsolódó novellák, A 
hegyi állat barlangja és a Stein József és 
testvérei azért hatásosak, mert a haláltá
borokba induló szerelvények, a lány mel
lén megjelenő sárga csillag, a tömegmé
szárlás, a haditechnikai fejlesztésekkel 
kapcsolatos találgatások már eleve féle
lem- és bizonytalanságérzetet keltenek. 
Ezt fokozza az első történetben a közvet
lenül sohasem látható hegyi állat alakja, 
a lány rettegése attól, hogy egy szörny- 
szülöttnek fog életet adni, az utóbbiban 
pedig az a megoldás, hogy az elbeszélő 
is belefolyik az eseményekbe, így az ol
vasó sejtelme egyre bizonyosabb lesz az
zal kapcsolatban, hogy maga a narrátor 
is áldozattá vált: „és hirtelen megértet
tem, ráébredtem, miféle öltések éktelení- 
tik testemet, milyen ormótlan végtagok
kal áldott meg, aki végül is megáldott, 
és hogy bárki volt is az, biztosan nem a 
természet lehetett”. A Lelkiismeretünk 
bekötó'útján című novella erősségének 
hasonló oka van: a közelmúlt történel
méhez való kapcsolódás, a diktatúrához 
és a rendszerváltáshoz kötődő traumák 
kiaknázása, amelyben a kísértő fekete 
Dacia jó keretet ad a bűnbakképzés, a 
közös bűn eltussolásáról szóló történet
nek. Nem véletlen, hogy a köteteim is ez 
lesz, s bár a Dacia ma már sokak számá
ra közhelyszerű emblémája a kommunis
ta rendszernek vagy Romániának, még
is jobb, hogy átveszi Drakula helyét. A 
hírhedt gróf csak egyetlen ironikus meg
jegyzés erejéig jelenik meg a könyvben, 
amikor a Ruba Mihály ajándékának el
beszélője azt fejtegeti, miért kedveli a 
tudósításait az egyik külföldi újság: „a 
főszerkesztőnek tetszett, hogy román tu 
dósítója van, talán a világhírű vérszívó 
gróf m iatt”.

Szabó Róbert Csabától a Fekete Dacia 
kolozsvári bemutatóján és az egyik vele 
készült interjúban megtudhattuk, hogy 
a kötet megírása során egy emlékfüzet 
anyagából is építkezett, amelyet néhány 
éve a marosvásárhelyi ócskapiacon vá
sárolt. Ez az információ nem feltétlenül 
az igazságértékéért, hanem a mögöt
te lévő gesztus miatt érdekes, mert a r
ra utal, hogy a könyv szerzője nemcsak
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felvállalja, hanem még rá is játszik a 
populáris kultúrához való kapcsoló
dásra. Az emlékfüzet anyaga több szin
ten is helyet kap a kötetben, egyrészt a 
paratextusokban: Szőcs Rozemari 1928- 
as, nagyszebeni bejegyzése a túlvilági 
kézről képezi a kötet mottóját, valamint 
a tartalomjegyzék grafikai megjeleníté
se is a füzetből ihletődött, másrészt az 
emlékfüzet bejegyzői két novella erejé
ig (Emlékül Annuskának, A léghajó uta
sai) megelevenednek a Fekete Dacia lap
jain. Heinz Annuska, Szőcs Rozemari, 
Regina Schwarz és Joseph Erste mesei, 
románcos elemekben (a csúnya és a szép 
lány felcserélhetősége, ikrek, párviadal 
a nőért, tó közepén lévő sziget stb.) is bő
velkedő történetek szereplőivé válnak. 
Továbbá a könyv illusztrációi között is 
felbukkannak az emlékfüzetről készí
te tt fotók, akárcsak az a Nagyszebeni 
zeppelinnel ábrázoló képeslap, amely 
szintén ihletője az említett novellapá
rosnak. Szabó Róbert Csaba ugyanis 
ezt is ügyesen felhasználja: a 20. szá
zad elején divatos volt egy-egy város 
látképét zeppelinnel kiegészíteni, mint
ha ott is felszálltak volna a léghajók, a 
nagyszebeni képeslap fiktív játékát to
vábbfűzve a szerző saját történetét erő
síti, az égboltot ellepő zeppelinekkel a 
szereplők fenyegettségérzését hangsú
lyozva.

Igényes és egyben hatásos horrortör
téneteket írni nagy kihívás egy szép
író számára, éppen ezért a Fekete Dacia 
jó kísérletnek mondható. Szabó Róbert 
Csaba kötetében, ha minden novella nem 
is teljesíti az említett elvárásokat, de az 
ötletes elbeszélői megoldások sok eset
ben kárpótolnak egy-egy történet túlka
pásaiért.

Szabó R ób ert Csaba: F e k e te  D a c ia .  
L ibri K iadó, B u d ap est, 2012.
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Skizofrén
evangélium
Cristian Mungiu -  mondogassuk ma

gunkban, akár tükör előtt is, mint 
Truffaut filmjében Antoine Doinel. A leg
nagyobbak nyelvén beszél nekünk viselt 
dolgainkról.

Mungiu a Tatiana Niculescu Bran A 
Tanacu-i gyónás című tényfeltáró regé
nyéből írt forgatókönyvével 2012-ben el
nyerte a legjobb forgatókönyvnek já
ró Aranypálmát. A regény a 2005-ös 
Tanacu-i esetet összegzi, a 23 éves apá
canövendék halálának körülményeit. 
Egy pópát és négy apácát ítéltek börtön
re, miután a lány skizofréniás rohama
iban az ördög munkálkodását látták, 
ezért három napra kikötözték és böjtala
pú ördögűzést hajtottak végre rajta, ami
be a lány belehalt. A regényhez hason
lóan a film sem foglal állást, nincsenek 
benne hatásvadász elemek, s fikció is 
csak annyi, amennyi megragadhatóbbá 
teszi a valóságot. Mungiu forgatókönyv
ében nincs főszereplő. Mechanizmus van,

amelyet emberi viszonyok, viszonyulá
sok működtetnek, és amelyben minden 
elem egyforma jelentőséggel bír. A törté
net hősei fatalisták (még az orvos is), egy 
példázat szereplői, s mint ilyenek, behe
lyettesíthetek. Mint ahogyan ők is a hús
vét, a tavaszi áldozat biblikus történe
tének interpretátorai. Üzenethordozók. 
A keresztény szimbólumok, már a kör
nyezetből adódóan is, intenzív jelenlét
tel bírnak, a történet ereje mégis ma
gába olvasztja azokat a szereplőket is, 
akik a civil szférát, a „perifériát” alkot
ják. Egyedül az ügyet kézbe vevő orvosnő 
zárkózik el az esettől a film végén, min
denki más elveszíti józan ítélőképességét 
a szent életet élők jelenlétében.

Törődött román arcok közt vág utat ma
gának a fekete ruhás Voichita (Cosmina 
Stratan), és a CFR kék szerelvényei kö
zül kiérve átkiált a vágányokon túlra: 
„Maradj ott!” A nyitójelenetben ott van 
vákuumba sűrítve a film egésze, a törté
net veleje. Alinát (Cristina Flutur) kis hí
ján elüti a vonat, de ő se hall, se lát, átlép 
a síneken, és zokogva Voichi(a nyakába 
akaszkodik, mint egy vízből kimentett 
fuldokló. „Jól van, nyugodj meg. Engedj, 
mindenki minket néz.” Voichi(a elszokott

az érzelmi kitörésektől, a rendhez iga
zodott értékvilágában a rendíthetetlen 
lelki béke látszata a fontos. Alina azért 
jött vissza Németországból, hogy magá
val vigye őt, aki nélkül nem tud élni. Ez 
a függőség az árvaházban alakult ki ben
ne, ahol együtt nőttek fel. Később, míg ő 
Nyugaton próbált boldogulni, Voichi(a egy 
pravoszláv női kolostorban találta meg a 
menedéket, oltalmat az árvákra váró sa
nyarú sors elől. Alinát nem engedi tisztán 
látni a viszontlátás eufóriája, ráeszmél
ni arra, hogy Voichi(a már nem ugyan
az. „Mert az én erőm erőtlenség által ér 
célhoz”, szól az írás. És Voichi(a úgy erős, 
hogy közben meggyengül, úgy győz, hogy 
veszít. De ahhoz, hogy erre rádöbbenjen, 
előbb meg kell történnie a tragédiának.

A kis közösség átmenetileg befogadja 
a jövevényt. A pópa azonban hallani sem 
akar arról, hogy Voichi(a elkísérje barát
nőjét. Azzal tartja vissza, hogy elveszíthe
ti az utat, amelyet megtalált. A helyről, 
ahonnan Alina jön, mindenki sztereotí
piákban és előítélettel beszél — a pópa, a 
rendőr, az orvos, a többi civil. Voichi(a útle
velet csináltat, de közben munkálnak ben
ne a pópa szavai. Nem tud Alinának meg
győző érvekkel szolgálni, s azt sem akarja, 
hogy barátnője elkallódjon. Kiestek a 
kommunikáció kegyeiből. Alina féltékeny

lesz a pópára, a hitre, Istenre, mindazok
ra, akik kiszorították őt Voichita szívé
ből. A pópa megértőnek bizonyul: „nem 
lehet Istent senkibe sem erőszakkal bele
plántálni”, mondja Voichi(ának. Ez a hang 
emberi, konfliktuskerülő. „Da, táti, dar...” 
(Igen, apácska, de...): ez az, amit a pópá
val való beszélgetéseiben legtöbbször hall
hatunk. A maga gyámoltalan módján áll
hatatosan keresi a megoldást. De a pópa 
ennek a passiónak a Pilátusa. Rá akarja 
vezetni az áldozati bárányt arra, hogy ve
szélyben van, és még a menekülés útját is 
felkínálja. Nem akarja megtéríteni Alinát, 
de Voichita újabb és újabb gyóntatást kö
nyörög ki tőle, talán hogy tisztára mossa 
magának Alinát. O is magányos, csak a 
másik oldalon. De Alina már a levegőben 
lóg, elvesztette az állását, lakhelyét, pén
zét, egészségét, társát. Megadja magát a 
skizofréniának.

A kórházkritika ismét elevenre ta
pint: az egészségügy emberei inkább hisz
nek az ima erejében, mint saját módsze
reikben. Alinát visszaküldik a kolostorba 
— a pokolba az út jószándékkal van ki
kövezve, tartja a mondás. Voichita figyel
me mindenre kiterjed, csak hogy Alina 
körül megteremtse az orvos által előírt
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nyugalmat. De a megfélemlített novíci
ák már készítik a terepet az áldozathoz 
-  a pópát apró-cseprő ügyekhez, babo
náik vélt beigazolódásához ugrasztják. 
Alina kétségbeesett kapálózásában meg- 
szentségteleníti a templomot, és védeke
zik, amikor ezért támadják. Mungiu, ha 
lehet, még az objektivitásnál is igazságo
sabb -  mindegyik fél egyforma mennyi
ségű érvvel, rögeszmével rendelkezik. A 
pópa valóban atyáskodik a nők felett, és 
valóban tehetetlen. Meggyőződése, az üt
köző szerepét betöltő főnővérrel egyetem
ben, hogy jót cselekszik. Az emberölés 
elkövetői szánalmasak és sajnálatra mél
tók. Felelőtlenségből, inkompetenciából, 
tájékozatlanságból és fanatizmusból vé
gigvitt tragikus kimenetelű folyamatról 
van szó, amelyben a véletlenek is össze
játszanak. Ezt teszi lekövethetővé a brili
áns színészválasztás (az utolsó melléksze
replő is a helyén van) és a színészi játék. 
Az a természetesség, amellyel a moldvai 
tájszólással beszélő szereplők mozognak 
rozsdás tárgyaik és acélos hitük birodal
mában, magába szippant, lebilincsel. Ha 
már passió, nevezzük a különböző helyszí
neket stációknak. Determinatívak -  nincs 
egérút. Mindegyikbe belefolyik egy kicsi a 
külvilágból is, hol a telefonon, hol hírnö
kök által, s ezáltal kirajzolódik a cselek
mény körül egy jellemző társadalmi tér
kép. Oleg Mutu lényeglátó kamerája sem 
sért és leplez le senkit -  mindig a megfi
gyelő helyzetében marad. A titok, az el
kerülhetetlen ott van, takarásban vagy 
nyilvánvalóan. Szorongással tölt el, de 
nem borzongással; érdeklődéssel, de nem 
voyeurizmussal. Társadalomkritika a leg
esetlegesebbnek tűnő beállításban is. Az 
utolsó snittben a rendőrautóban ülünk, 
várjuk, amíg egy aszfalttörő munkás utat 
enged. Előttünk két irányba mutató táb
la, mindkettőn templom. A rendőrök már 
egy friss bűnesetről beszélgetnek. És el
megy mellettünk egy busz, amely sárlével 
fröcsköli be a szélvédőt. Ekkor hátra van 
még számunkra egy meglepetés: egy élet
re belénk ivódik az a kevés, cselekmény
be ágyazott zene, amely a román újhul
lám filmjeiben elhangzik. Mint a Rendőr, 
melléknév ben a Youtube-ról hallgatott 
Mirabela Dauer, olyan a Dombokon túl 
Bölcsődala. A film legbensőségesebb (illet
ve talán egyetlen bensőséges) jelenetében 
énekli ezt Voichita Alinának. A végefőcím 
alatt immár hangszerelt dallamtól a visz- 
szafordíthatatlan tragédia után valami 
mintha mégis megmozdulna. Egyfelől 
mérhetetlenül összefacsarodik a szívünk, 
másfelől, mint valami ráolvasásra, felen
ged bennünk az a görcs, ami két és fél óra 
alatt a hatalmába kerített.

D o m b o k o n  tú l  (D u p ü  d e a lu r i) ,  színes 
román film, 150 perc, 2012. Rendező és 
forgatókönyvíró: Cristian Mungiu. író: 
Tatiana Niculescu Bran. Operatőr: Oleg 
Mutu. Vágó: Mircea Olteanu. Szereplők: 
Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Dana 
Tapalagä, Valeriu Andriu(ä, Cätälina 
Harabagiu.
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Tolvaj szék i 
napjárta
A földgolyó lassan a világ na

pos oldalára téved a letűnt telihold 
nyomán, s a szegény Takács fiút 
Borzovánék öreg körtefáján lógva 
találja a reggel. Lába lágyan lenge
dez. Keresztben eldőlt létra. A hófe
hér arc mögött rémületbe fulladt ki
áltás.

A langy nyári szellő' búsan lobog
tatja a falut, égrengés rázza meg a 
levegőt, a lég sikolya a szunnyadó 
emberi szíveket, s a Havasok gyász
ba borult felhőtakarójuk mögül 
visszhangozzák varjaik részvéttel
jes károgásával: fennakadt a szar
karokon. Gyászolhatják biz’ a sze
gény Takács Gézát! Jótevője az a 
Havasoknak. Még a fű sem sarjad
na fenn, ha a dicső tolvaj nem lop
ta volna oda a falu kútját kis kuny
haja mellé, hol laknia kényszer 
helyett hivatás. A szegény Takács 
fiú ugyanis betyárnak született.

Már pólyáskorában elkötötte a 
vén Dubrovszki Matyi bácsi ébenfe
kete lovait, s a mennyekig vágtatott 
velük. Ügyet sem vetett a földi dol
gokra. Hanem a földi dolgok valóság
gal körülrajongták! Neki trillázott a 
csalogány, neki ciripeltek a tücskök, 
neki csobogott a közeli patak, az er
dő összes méhe az ő húsába döfte 
ádáz fullánkját, s most a templom
ba hívó harang is neki kong. Pedig 
a szegény Takács fiú sohasem akart 
rosszat, ám a baromfiól hívó szavá
ra nem tudott nemet mondani.

A csirkék egymásnak ugrottak, 
csíptek, haraptak, rúgkapáltak, 
toliesőt hullattak, hogy megmutas
sák, melyikük a legerősebb, a legki
válóbb. S amint a versengés véget 
ért, a nagyságos tolvaj uraság nem 
tehetett egyebet, mintsem hogy ha
záig kövesse a méterekkel előtte 
ügető, az ellenfél skalpját büszkén 
lobogtató győztest, vigyázva, ne
hogy útközben elrabolják a bajno
kot -  nehogy elrabolja valami hit
vány kutya, hiszen kutyából sok van 
errefelé - , majd elegánsan kinyis
sa előtte a sütő ajtaját, s hagyja a 
finn rokont becsücsülni a szauná
ba. Szegény Takács Gézának a ter
mészet összes teremtménye a roko
na volt. Gyászolta is őt a világ ezért, 
a világ, mely amúgy csak színleg tű
ri a testvéreket.

S mióta kék az ég, zöld a fű, rab
lónak adatott a községháza, meg a 
boldogság kapujának kulcsa, mióta 
Takács Géza, a szegény Takács fiú 
s Tolvajszék is büszkébben viseli ősi 
nevét, attól fogva, ha egy tyúknak 
lába kél, nem szaladnak ám rögvest 
róka után a jó falubéliek. Sőt! Nem 
szaladnak ők sehová. Takács Géza 
ugyanis a híres-neves tolvajszéki

Takács Elemér jegyző úr legidősebb 
fia, s így szegény sose volt.

Térdre borult a jó nép a hű ki
rályfi előtt, s mert ennek még a tisz
tesség nem szabott gátat, annyit 
kérdeztek tőle mélységes alázattal, 
hogy minő teríték került asztalra a 
palotában — a falu feletti kis kuny
hajában —, s az uraság ekkor elme
sélte, hogy mennyi bánatos, kóbor, 
családját vesztett baromfi zarándo
kol hozzá a hegyek ösvényein.

Épp királlyá koronázták volna a 
híres-neves Takács fiút, mikor egy 
szép napon köddé vált a híres-neves 
uralkodói fejdísz. Nem csoda, hisz 
Tolvaj széken leginkább tisztséget 
szoktak lopni, s a néhai tisztesség, 
ha felbukkan, annak is egyszeriben 
nyoma vész.

Csak az a szegény Takács Géza 
változtatott valamicskét a hagyo
mányokon. Valamicskét?! Egy éj
szaka leforgása alatt a községháza 
a főtérről a falu legszűkebb utcács
kájába, Borzován úr lakja a falu leg
szűkebb utcácskájából a főtérre, s a 
kis patak úgyszint az egyikről a má
sik végre teremtődött. Néhanapján 
egy leszakadt Tejúton kellett járni- 
kelni, máskor görög halászok ven
dégeskedtek a vidéket ölelő tenge
reken, megint máskor az idő tűnt el 
egy-egy évezredre a csalfa telihold 
alatt. Az élet napos oldala a Takács 
fiúnak mindig a Föld éjjeli felén vi- 
láglott.

Művész volt ez a szegény gyerek. 
Már csak a Napot kellett volna le
lopnia az égről. Talán ezért is má
szott fel arra az öreg körtefára. Lám 
a körtefa! Borzován úr épp most 
cammog ki a kertbe. Fakó hálósip
káját kissé megigazítja, nagyot ásít, 
majd hirtelen elkerekedik a szeme. 
Takács Géza lába lágyan lengedez. 
Keresztben eldőlt létra. A hófehér 
arc mögött rémületbe fulladt kiál
tás. Borzován úr döbbenten szem
léli a jelenetet, majd hirtelen meg
rázkódik a levegő: szólásra nyitja a 
száját:

-  Ejnye, úrfi, másszon már le ar
ról a szegény fáról, sec-perc alatt ki
dől az! Maga meg addig-addig ügyes
kedik, míg a nyakát nem szegi.

-  Magasan nő a körtéje, hallja-e 
kend? -  szólalt meg a fiú -  felöltve 
csibész mosolyát.

-  No de már le ne ugorjon! — kiál
tott a gazda.

-  Csak a varjak kárognának utá
nam, Imre bátyám.

-  Még a varjak sem károgná
nak itt, édes fiam, ha te nem lennél, 
mert csak te tudod visszalopni a vi
lág becsületét. No de elég a szép sza
vakból!

Borzován úr nekitámasztotta az 
eldőlt létrát szegény, öreg körtefájá
nak, majd azzal az emberfeletti bol
dogsággal, mely így, Takács Géza 
mellett állva az embert környékezi, 
s mely Takács Géza nélkül, mintha 
nem is lett volna, úgy elillan, pipá
ra gyújtott.

<KÓ‘D(EX  —
„Már úgy szorítottam azt a kötetet magam

hoz, akár ő a lantot, s nagyon sokszor az ő 
ezüstláncon ketyegő zsebórája mutatta a vers
időt.” Ez a mondat, amit Ágh István írt Arany 
Jánosról, ragadja el képzeletemet, Ahogy a vers 
mibennünk megfogan. Vannak költők, akiknek 
a hangja egyszercsak kísérteni kezd megszóla
lásaink mögött, nem mint orgánum vagy dialek
tus, hanem mint tónus, mely hol puhábban, hol 
görcsösebben érinti közegét, ritmus, mely ott jut 
lélegzethez, ahol kényelmes, szófűzés, mely sza
kadatlan ölt és bont. Ágh István, akinél ma ér
vényesebben talán egyetlen költő sem fogalmaz 
a poézisről, mintha valamiféle archaikus elő
jegyzés szerint kísérné mondatainkat a Helikon 
koncertmélyén. Saját nyelvén kellene költésze
téről vallani, ami eleve reménytelen feladat, hi
szen nem a miénk, hanem az övé.

De mit is jelent az a bizonyos „versidő”? Mikor 
kezdődött? Meddig tart? Mivel mérjük ütemét, 
melyik érzékszervünket veszi igénybe? Telik-e 
vagy múlik, öregít-e vagy fiatalít? Történelmi 
vagy mítoszi? Ettől a szótól ugyanis nem tánto- 
rodhatunk, ha Ágh nyelvi univerzumának boly
gómozgásait figyeljük, s a mozdulatlan mozgató 
felé törekszünk. Nem azért pontos az ő atomórá
ja, mert a történelmihez vagy a természetihez 
igazítja, bár megteszi ezt is, azt is. Kronosz rend
jét követi költőről költőre, a Fénylő Parnasszus 
kacskaringós hágóján. Balassi birtokától ka
paszkodik egyre följebb Dani uraság, Csokonai 
Vitéz, Ady és a testvérbáty teraszos művelésű 
lankáin keresztül egészen a meredek kortár
si hegyormokig. Ám Kairosz, az élmények vés
nöke ugyanazzal a széles lendülettel hagy nyo
mot, mint a költői pályaképeket cizelláló mester, 
a hosszú versmondatok ugyanolyan biztonság
gal szíjazzák le a mulandót, tünékeny életünket, 
mint az esszébeli közlések a halhatatlan elődök 
le-lebillenő márványszobrait. Ágh István nem 
kapcsolódik a hagyományhoz anélkül, hogy meg 
ne mutatná önmagát kedvenc költőiben, de nem 
imitál vagy parodizál, hanem elmeséli szubjek
tív irodalomtörténetét, s e történetmesélést is 
irodalommá avatja. Ez a kronoszi versidő. [...]

[...] Ami először földereng bennem, ha írásai
ra gondolok, az a lekottázhatatlan Ágh István-i 
tempó, amely nem a szótagokat illeszti met
rummá, hanem a szavak belső ritmusát prog
ramozza át a beszéd immanens ütemmértéké
re. Sodró hatású tempója bármilyen fajtájú szót 
és gondolatot képes beemelni, ettől pedig folya
matosan tágul, gazdagodik e költészet egyete
messége, megnyílik a tapasztalás különféle mó
dozatainak. Régóta tudjuk, hogy az idő: mozgás. 
Ágh István versideje az átélhetőségig csillapít
ja szabott életidőnk tovarohanását, hogy a rész
letek megfigyelésére és összesítésére is alkalom 
kínálkozzon. A verseket mindig lelassítja, kikoc
kázza az őszi mértéktartás kameramozgása, a 
mozzanatoknak és képpontoknak éppen ez ad 
jelentőséget.

Az, hogy Ágh István immár hetvenöt eszten
dős, csak a kronoszi időszámítás szerint észlel
hető. Versideje, a szárnyas lábú Kairosz könnye
dén fut mellettünk, és tempónk mérséklésére 
int.

FALUSI MÁRTON: Á g h  I s tv á n  h e tv e n ö t  
e s z te n d ő s .  HITEL, XXVI. évfo lyam , 2013. 
m árcius
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benyújtott nyertes pályázat révén 
Melbourne, Canberra és Sydney magyar 
közösségeinek tartott irodalmi esteket, 
február 18. és március 4. között, a Magyar 
írószövetség és az Erdélyi Magyar írók 
Ligája közös, öttagú küldöttsége: László 
Noémi, Rózsássy Barbara, György Attila, 
Király Zoltán és Szentmártoni János. 
Egy felszólaló szerint az ausztráliai ma
gyarok öt kortárs magyar írót élőben 
még egymás mellett sosem láttak. Talán 
ennek is volt köszönhető, hogy az irodal
mi események szokatlanul nagy számú 
közönséget vonzottak.

Március 14. és 17. között rendezték 
a Lipcsei Könyvvásárt, Németország 
egyik legrangosabb könyvszakmai ese
ményét, amely idén mintegy 168 ezer lá
togatót vonzott és több mint 2000 kiállí
tó mutatta be legújabb termékeit. A fiatal 
magyar irodalmat Nagy Ildikó Noémi 
és Nagy Koppány Zsolt képviselte. Nagy 
Ildikó Noémi Eggyétörve című kötete a 
Lipcsei Könyvvásárra jelent meg a Jung 
& Jung Kiadónál. Nagy Koppány Zsolt

Nagyapám tudott repülni című novellás- 
kötete a Schloss Solitude sorozatában je
lent meg német nyelven. A fesztivál ke
retében Az apokaliptikus tájak szépsége 
címmel tartottak beszélgetést Szilágyi 
István regényeiről. A Helikon alapító fő- 
szerkesztőjével Kalász Orsolya költő, mű
fordító beszélgetett.

Tompa Andreának ítélte az első ízben 
kiosztott Békés Pál-díjat a 2013 január
jában alakult Békés Pál Civil Társaság 
szakmai kuratóriuma. A 2010-ben el
hunyt író emlékére alapított kitüntetést 
március 22-én adták át a Budapest Jazz 
Klubban.

A  Bulgakov kávéházban március 26- 
án zajlott az első Erdélyi Slam Poetry 
Bajnokság kolozsvári fordulója. A zsű
riben a Budapestről érkezett Said és 
Indiana mellett a közönség három ön
kéntesen jelentkező tagja foglalt helyet. 
A megmérettetést vállaló tizenhárom ver
senyző közül André Ferenc, Vass Ákos 
és (Márkus András udvarias visszalépé
se nyomán) Kocsis István lett dobogós. A 
zsúfolásig telt két teremben remek han
gulatban folyt az esemény. A bajnokság
nak várhatóan vásárhelyi és sepsiszent
györgyi fordulója is lesz.

Az Almásy László Kultúrtörténeti 
Kör keretében Bréda Ferenc tartott elő
adást A fiumei városállam története cím
mel, Tristan Ranx A világ ötödik évsza
ka című történelmi dokumentumregénye 
alapján, március 26-án, a kolozsvári 
Bulgakov kávéházban.

Noszlopi Botond volt a Csíkszeredái 
Székelyföld Galéria vendége március 26- 
án. A fiatal költőt Lövétei Lázár László, a 
Székelyföld folyóirat főszerkesztője mutat
ta be.

Bodor Ádám volt a Látó Irodalmi 
Játékok 21. rendezvényének meghívottja. 
A találkozóra április 3-án került sor a ma
rosvásárhelyi G. Caféban. Az íróval Kovács 
András Ferenc és Mészáros Sándor beszél
getett.

Tavaszi körúton vesz részt Erdélyben 
Kubiszyn Viktor a Drognapló című ön
életrajzi dokumentum-fikciós regényé
vel. A fellépések időpontjai és helyszí
nei: április 3., Marosvásárhely; április 5., 
Székelyudvarhely; április 18., Kolozsvár; 
április 19., Méra.

Fichte
VÍZSZINTES
1. Johann Gottlieb Fichte (1762- 

1814), német filozófus műve. 15. Húst 
aprít. 16. A völgybe igyekvő. 17. Az ar
gon vegyjele. 18. Költői napszak. 19. 
Lao-...; kínai filozófus. 20. Ajándékoz. 
21. Juttat. 22. Hímdisznó. 23. Küzdő, 
tusázó. 25. Antik római aprópénz. 27. 
Bagdad a fővárosa. 29. Maros megyei 
település. 31. Betegség. 33. Hasít, sza
kít. 34. Az iszlám szent könyve. 35. 
Lens határai! 37. Nősténye a kanca. 38. 
Autonóm terület, röviden. 39. Előbújik 
a földből a mag. 40. Nyitólépést tesz a 
sakkozó. 42. Hímes. 44. Tímea az ovi
ban. 47. Lenti helyen. 48. Délvidéki 
város. 49. Kínai hosszmérték. 51. 
Kettőzve: apró, ropogós édesség. 53. 
Jegyzetel. 54. Autóversenyző. 55. 
Pihenőhely a parkban. 56. Energia. 58. 
Az USA egyik tagállama. 60. Utótag: 
-fajta. 61. Állóvíz. 63. Őszi-téli eső jel
zője. 64. Lelkész. 65. Kicsinyítő képző. 
67. Éneklő szócska. 69. Deciliter, rövi
den. 70. Kopoltyús állat. 71. Kettőnk 
közül nem én. 72. Boldogságot érző. 75. 
Gyorsan kattog.

FÜGGŐLEGES
1. Középkori eretnek szekta tag

ja. 2. Nincs haja. 3. Silbak. 4. Vük 
nagybátyja. 5. Értékes fafajta. 6. 
Függ, csüng. 7. Oda-vissza igekötő. 
8. Elénk, mozgékony. 9. Ismételt til
tás. 10. Baranyai település. 11. Orosz 
gépkocsimárka. 12. A laurencium 
vegyjele. 13. Albán hírügynökség. 14. 
Mesterkélt. 19. Idéz. 22. Részesül. 23. 
Élénk színű. 24. Gazdasági épület. 
26. Saját kézzel, röviden. 28. Sasfajta. 
29. Alvilág. 30. Bútor jelzője lehet. 32. 
Bodri lakja. 34. Földből előkaparó. 36. 
Ipari fafajta. 39. Becézett Kálmán. 40. 
Rovarpáncél. 41. Dán autójelzés. 43. A 
rádium vegyjele. 44. Nincs megenged
ve. 45. Izraeli légitársaság. 46. Fichte 
műve. 48. Részekre oszt. 50. Addsza! 
52. Levelet küld. 54. Zsaru. 55. Püré. 
57. A harmadik személyt. 59. Betűt, 
jelet vés. 60. Dolgozik a kőműves. 62. 
Pecunia non ...; a pénznek nincs sza
ga. 64. Magyar „atomváros”. 66. 
Fizimiska. 68. Gyakori női név alakja 
több idegen nyelven. 70. Fegyveres se
reg. 71. Rovarok testrésze. 73. Versus, 
röviden. 74. Néma Dani! 75. Egyhangú 
zene! 76. Személyes névmás.

R.T.

A Helikon 6. szá
mában közölt Sue cí
mű rejtvény megfejté
se: Az ördöngös orvos, 
A Szerelem gyermekei.
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