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PAPP ATTILA ZSOLT
A legvidámabb lány
a  v ilágon

A  leg v id á m a b b  ember, a k it lá tta m , 
bort ivo tt és fü lig  ért a szája; 
egy szóké lány volt, Provence tartom ányban, 
m ég nem  ért a  n apsü tö tte  sávra,

de m indenképpen  jó  úton h a la d t -  
egy fran cia  lány, m égis, Languedocból: 
„ S za b a d  nevetn i a  gu illo tin e  a la t t?
A  v á la sz t eláru lja , ó, a  jó  bor”,

d ú do lja  ő, becsípve ott, a  p arton , 
egy enyhén spicces fran cia  k isasszony, 
ki bort ivo tt a m ú lt nyáron, m eg ó'sszel, 
m á r úgy szü letett: bort sz ívo tt a szája , 
és -  nincsen ennél ócskább régi közhely -  
e la lu d t a z  an gyalokra  várva.

M ert tu dh ató , ha p a r to n  ér a  reggel, 
a ligh a  ú szh a to d  m eg a n u llad ik  
típu sú  ra n d evú t a z  égiekkel.

S  bár m ásn ap  reggel fejfájásra ébred, 
a  halh oz fehéret k íván  ebédre.
A  lélek gya k ra n  m egtorpan , m ie lő tt 
a  s iva ta g i Sain t- G uilhem -be érne.

K i úgy iszik  bort, m in t a  frank menyecskék, 
s a  m ú lt id ő k  m ocsarán  átevezve  
sem  kopik le arcáról a festék, 
a z  h ason lít ta lá n  a  győztesekre.

A  végén m in den  összefüggést á tlá t  
és m egérti a  bort, a  vért és Voltaire-t, 
a vérp a d  könn yű  eleganciáját.

L égy eltökélt, fogadj a  non sa lan szra!  
M arian n e derű sen  tö lt m agán ak  -  
egy névtelen tengert id éz  a z  arca.

OLVASÓINK F o ly ó ira tu n k ra  a  sze rkesz tőségben  is elő  leh e t fize tn i 10 és 14 ó ra  között.
K olozsvári e lő fizető inknek  d íjta la n u l k ézb esítjü k  a  HELIKONT. 18
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Beszélgetés Zsidó Ferenc 
íróval, szerkesztővel
A z ír ó i m in im u m
-  Sok mindennel foglalkozol: elsősor

ban prózaíróként ismernek, de szerkesz
tő és tanár is vagy. Ezekből a különböző 
perspektívákból hogyan látod a kortárs 
erdélyi magyar irodalmat?

-  Először is: létező dolognak gondo
lom. Ezt azért hangsúlyozom, mert az 
emberek többsége erre a kérdésre cso
dálkozva visszakérdez: miért, van 
ilyen? Ehhez még annyit tennék hoz
zá, hogy jelenleg többnyire rejtett üzem
módban van (lásd még: invisible stb.). 
Másodszor: úgy gondolom, hogy egy pici
két magam is része vagyok, és jól érzem 
magam benne. Mert nyitott, elfogadó, 
toleráns, egyszerre hagyománytisztelő 
és újító. Az anyaországban többnyire az 
van, hogy egy-kettőre megmondják ne
ked, kiket kell szeretned, és kiket kell 
elutasítanod (attól függően, hogy az ér
tékmérleg mely oldalára születtél, ve
tődtél, jutottál). Erdélyben is van eszté
tikai és ideológiai megosztottság, de van 
átjárás, együttműködés a csoportok kö
zött. És a generációk között is! Persze, 
az erdélyi irodalomnak szükségszerű
en „be kell csatlakozni” az anyaorszá
giba, az összmagyarba, és ez problémá
kat meg kérdéseket vet fel, de ezt nem 
érdemes túllihegni: az igazi kanonizáció 
úgyis utólagos. Szerkesztőként hihe
tetlenül színesnek látom az erdélyi iro
dalmat, többféle áram lattal, törekvés
sel, sok vadhajtással és sok értékkel. 
Van három-négy európai rangú költőnk, 
ugyanennyi jirózaírónk, és erős a kö
zépmezőny. És nagyon sokan írnak kö
zölhető szintű szövegeket, ami nekem, 
szerkesztőnek, nagy öröm! Tanárként 
viszont az irodalom rémálom. A diákok 
többségének nem kell irodalom, s lehet, 
ez nem csak az ő hibájuk. Talán több 
olyan művet kéne írni, amit ők is szíve
sen olvasnak. De erre sem mernék mér
get venni, pedig immár 14 éve tanítok.

-  A fentiekből melyik szerep a legfonto
sabb számodra? Mennyi energiát vesz el 
az írótól a www.eirodalom.ro szerkeszté
sei'

— Egyértelmű, hogy az íróság a legfon
tosabb. Ez kényes úri hobbi (fiam, jobb, 
mintha innál, mondta nagyanyám), de 
több is annál. A www.eirodalom.ro is ré
szint emiatt van, a tanárság pedig a biz
tos, bár szerény megélhetést biztosít
ja. Az eirodalom főszerkesztője Lőrincz 
György, aki egyben a portált fenntartó 
Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 
(EMIA) elnöke is, de én vagyok az ötlet
gazda, és én végzem a munka jelentős 
— megjegyzendő, hogy egy jó szerkesz
tőgárda tagjaként. S az is biztos, hogy 
nem fogtam volna hasonló vállalkozás
ba, ha nem írnék. Persze, ez nem azt je
lenti, hogy magamat népszerűsítem a 
portálon, de azt igen, hogy ezáltal része 
vagyok egy körforgásnak, emberekkel 
tartok kapcsolatot stb. Lényeg az, hogy 
közösen sikerül egy rendszert működ
tetnünk.

-  Mit kell tudni a www.eirodalom.ro 
portálról?

— Egy olyan virtuális orgánumot pró
báltunk létrehozni, amely igyekszik ke
resztmetszetét adni az erdélyi irodalmi 
történéseknek, tájékozódási pont, így a 
magazinban nem csupán primer iroda
lom jelenik meg (versek, prózák, tanul
mányok, fordítások), hanem kísérőmű
fajok is, tudósítások fontosabb irodalmi 
rendezvényekről, könyvbemutatókról, 
beszélgetések írókkal, irodalomszerve
zőkkel, publicisztikai írások, s ha már 
internet, akkor blog is. Fő célkitűzé
sünk az volt, hogy az erdélyi irodalmat 
a maga sokszínűségében, műhelyek és 
szekértáborok fölött próbáljuk áttekin
teni. És másfél év távlatából elmondha

tom, sikerült. A honlapon ott vannak az 
EMIA holdudvarához tartozó emberek, 
ott vannak az E-MIL-esek, a székelyföl
diek, kolozsváriak, marosvásárhelyiek, 
váradiak, az emigrációban élők. Lőrincz 
György főszerkesztő szavaival élve: befo
gadunk mindenkit, aki minket elfogad. 
És ez a jó az erdélyi irodalomban. Ha 
megnézed a portál szerzőgárdáját, egy
más mellett van például György Attila 
meg Demény Péter, a szerkesztőségben 
pedig jómagam és Egyed Péter.

-  A kortárs irodalmi prérin szükség 
van egy újabb netes irodalmi portálra?

-  Bármilyen hihetetlen, Erdélyben 
korábban nem volt irodalmi portál! 
A látogatottságunk, az elfogadottsá
gunk egyértelműen azt mutatja, szük
ség volt az eirodalomra. Az elmúlt évek 
tapasztalatai egyértelműen megerősí
tik, hogy fel kell vinni az irodalmat az 
internetre, s ezáltal olvasóbarátabbá 
tenni. Nyomtatott irodalmi lapot első
sorban csak a szakma olvas, nos, ebből a 
bűvös körből mi sikeresen kitörtünk. A 
fogadtatás több mint pozitív: a szakma 
is érdeklődéssel, bólogatva fogadta meg
jelenésünket, ugyanakkor kialakult egy 
tágabb olvasótábor is. A portál létreho
zásakor meg voltunk győződve -  és ez 
nem változott —, hogy szükség van egy 
olyan átfogó, tájékoztató jellegű -  miért 
ne: reprezentatív — internetes irodalmi 
orgánumra, mely alapján fogalmat le
het alkotni a kortárs erdélyi irodalom
ról. Tehát, ha egy laikus, érdeklődő meg 
szeretné tudni, hogy kik írnak, milyen 
könyvek jelennek meg, milyen irodal
mi rendezvények vannak, akkor a www. 
eirodalom.ro-n ezekre választ kap.

-  Az irodalomfogyasztók egyre na
gyobb számban találnak rá, visszatérő 
olvasókká válnak? A látogatási adatokon 
túl kapsz visszajelzést, véleményeket?

-  Igen, növekvőben van a látogatók 
száma, egyértelműen. Bő másfél évesek 
vagyunk, egyéves születésnapunkra 
megleptük magunkat egy teljesen új ar-

Zsidó Ferenc
1976-ban született Székelyudvarhelyen, jelenleg Székelykeresztúron él. író, 

szerkesztő, műfordító, tanár. Középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri 
Orbán Balázs Gimnáziumban végezte (1995), 1999-ben a bukaresti egyetem 
Idegen Nyelvek és Irodalmak Fakultásán magyar-német szakos tanári diplo
mát, majd ugyanott magiszteri fokozatot (2000) szerzett. 2002-től a kolozsvári 
BBTE-n néprajzból doktori tanulmányokat folytatott, 2008-ban doktorált. 1999- 
2003 között a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában ta
nított, közben 2001-ig az Udvarhelyszék c. lapnál az irodalmi és művelődési ol
dalak szerkesztője és a Hargita napilapnál tárcarovatos, 2003-tól a Krónika 
napilapnál szerkesztő, 2004-től a székelyudvarhelyi Polgári Élet főszerkesztője 
és a Várad munkatársa, ezzel párhuzamosan a székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Iskolaközpont tanára. Jelenleg a www.eirodalom.ro szerkesztője. Fontosabb kö
tetei: Szalmatánc (regény, 2002), Csigaterpesz (novellák, 2005), Autóstoppal 
Európába(n) (útinapló, 2007), Laska Lajos (rövidprózák, 2012).
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culattal, azóta még jobban gyarapodik 
az olvasótábor. Pontos adatokkal szol
gálhatok, ugyanis a Google Analytics 
folyamatosan méri a forgalmat (erre a 
pályázatok m iatt is szükség van): átlag 
napi 230 látogatónk van, ennek közel 
60 százaléka visszatérő'. Ami pedig a 
további visszajelzéseket illeti: elmond
hatom, hogy többnyire pozitív vélemé
nyek vannak. Vagy majdnem. A minap 
például azt mondta valaki: nagyon gaz
dag a portál anyaga, ta lán  túlságosan 
is. Ezt értse mindenki úgy, ahogy akar
ja.

-  Az irodalmi rész gyűjti meg a prob
lémáidat vagy a portál menedzselésének 
gazdasági oldala?

-  A portál feltöltése (szövegek beil
lesztése, képek méretre vágása stb.) 
eléggé kulimunka, azt egyedül végzem. 
A pályázás, pénzszerzés is nyűgös tud 
lenni. A többi meló (cikkek írása, inter
júzás, anyagok bekérése, szerkesztése) 
már oszlik a szerkesztó'kollégákkal, ne 
felejtsük: jó kis csapat jött össze (kérem 
megnézni az impresszumot)! Sikerült 
megteremteni egy szerény anyagi hát
teret, mert pusztán lelkesedésből nem 
lehet ilyesmit hosszútávon művelni. 
Persze, egyik szerkesztő sem főállású, s 
a honoráriumok, amiket adunk, jobbára 
csak sörre elegendó'k.

-  Miben tér el az eirodalom.ro a többi 
hasonló kezdeményezéstől, milyen szeret
ne lenni?

-  Amint erről már szó esett, ez az 
egyetlen kortárs erdélyi magyar irodalmi 
portál. Mondhatni: monopolhelyeztben 
vagyunk. Nem is tudom, másnak hogy 
nem jutott eszébe hamarabb... Persze, 
van még az Irodalmi Jelen, de az hovato
vább magyarországivá válik (szerző'- és 
szerkesztőgárdáját tekintve egyaránt), 
és a nyomtatott irodalmi lapoknak is 
van elektronikus verziója, de azok több
nyire statikus rendszerek. A honlap 
szerkesztésének fő elve pedig továbbra 
is ez: világnézeti preferenciákat félreté
ve, átfogó portált szerkeszteni.

-  Milyen irányban fejlesztenéd tovább, 
mik a tervek, elérendő célok az oldallal 
kapcsolatban ?

-  Szeretnénk a látogatók számát to
vább növelni, még jobban elfogadtat
ni a szakmával a lapot, Erdélyen kí
vül is. Aztán új rovatok is jöhetnének, 
a portálosdi dinamikus dolog, folyama
tosan agyalni kell rajta. Azt szeretnénk 
elérni, hogy legyen nem ott lenni az 
eirodalom.ro-n. Facebook-profilt is hoz
tunk létre az eirodalomnak, de ott va
gyunk a twitteren és google+ közösségi 
oldalon is: lehet követni minket, s el le
het merülni az erdélyi irodalom tejfölös 
bödönjében. Meg vagyok győződve, hogy 
a www.eirodalom.ro és a hasonló portál

ok szerepe a jövőben egyre fontosabbá 
fog válni: csökkenni fog a nyomtatásban 
megjelenő könyvek száma, ritkábbá vál
nak majd az író-olvasó találkozók, ezek 
helyét egyre inkább átveszi majd a vir
tuális találkozás az interneten. Mi ké
szen állunk erre.

-  És prózaíróként is fel vagy készülve 
erre a „netesdire”?

-  Ha jobban belegondolok, prózaíró
ként a netes irodalom számomra gom
bóc volt, amit le kellett nyelnem. Nem 
vagyok egy neten lógós fajta, de egyre 
többször szembesültem hétköznapi be
szédhelyzetekben olyasmivel, hogy: „te 
írsz? de jó, küldd el a linket”. Egy ide
ig csak legyintettem, aztán beláttam, 
hogy föl kell vennem a ritmust. Azt 
nem mondom, hogy a stílusomat is iga
zítottam a netes megjelenéshez (az még 
hátra van), de rövidprózát, ami kimon
dottan netbarát, idestova tíz éve írok. 
És ha már itt tartunk: nem áll távol tő
lem a gondolat, hogy a következő köny
veim e-könyv formában is (vagy csak 
akként?) jelenjenek meg.

-  Közben azért gondolkozol Laska 
Lajos újabb kalandjain, vagy egyéb ötle
tek foglalkoztatnak inkább?

-  A Laska Lajos-féle egypercesek 
ügye részemről lezárva, a végén stíl
szerűen kinyírtam  a pasast, és sze
rintem nem is lészen feltámadása. 
Persze, ennek ellenére továbbra is be
lakja az életteremet, mert a kötetnek 
lett második kiadása, így még mindig 
fut, egy-két könyvbemutató még mos
tanság is volt/lesz. Ezzel párhuzamo
san pedig felváltva dolgozom két re
gényen, csak így, nagy szerényen! Az 
egyiket kereken 10 éve kezdtem el, s 
hogy valaha be fogom-e fejezni, a fene 
se tudja. Mindenesetre, hogy ezzel is 
nógassam magam, a letisztázott fejeze
teket kezdtem közölgetni, hadd legyen 
számonkérhető a dolog... A másikba 
alig fél éve fogtam bele, de eszeveszett 
tempóban haladok — legalábbis az 
egyikhez képest. Tegyük hozzá: ezzel 
Gion-ösztöndíjas vagyok, ergo el kell 
számolni... Elég lassan írok, nem tudok 
túl sok időt szakítani erre. Többnyire 
csak este tíz után, mikor a gyerme
kek már elaludtak, bár a nyáron el
tört a lábam, az felért egy alkotóházi 
minivakációval!

-  Az internet korában (és ebben 
az eirodalom.ro-nak is van szerepe) 
Székelykeresztúr sem számít partvo
nalnak vagy azon kívülinek, állandó
an utazol, nem maradsz le semmi fon
tosról, mégis folyton siető, roppant aktív 
kép élhet mindenkiben rólad. Belülről is 
így látod/érzed? Másképp talán bele sem 
férne ennyi minden 24 órába.

-  Mindig is pörgős fajta voltam, s 
emiatt kicsit szertelen is. Szeretek egy

szerre sokféle dolgot csinálni -  s mind 
rosszul... Székelykeresztúrra haza
költözni merész húzás volt (Bukarest, 
majd Kolozsvár után), de a család szem
pontjából ésszerű választás. Keresztúr 
egy élhető város, szoktam mondogatni, 
a barátaim  pedig röhögnek... Lényeg 
az, hogy a hétköznapok nyugisán tel
nek itt, s így adott a stabil háttér. S 
amint mondod: aki nem akar, ma már 
nem szigetelődik el sehol. Pörgők hát, 
megpróbálok egyszerre több helyen is 
jelen lenni -  vagy valóságosan, vagy 
virtuálisan. Igyekszem eljutni az iro
dalmi rendezvényekre, gyakran felruc
canok Udvarhelyre, olykor Kolozsvárra, 
Csíkszeredába, Magyarországra, bírom 
az írótáborokat (majdnem ivótáborokat 
írtam). S mindennek a jó időbeosztás 
az alapja. Meg a kevés alvás...

-  Mit gondolsz az írásról -  négy meg
írt könyv után?

-  Teljesen nyugis tempóban dolgozom. 
4-5 évenként bőven elég egy könyv, s azt 
jó alaposan meg kell rágni. Az első regé
nyemet, a Szalmatáncot (2002) eléggé el
siettem, de adott volt a felkérés a Mentor 
Kiadó részéről, hogy kell a kézirat, mert 
kezdődik a pályázás. Szeptemberben 
még írtam, novemberben már kezem
ben volt a könyv, 2 évet kellett volna pi
hentetni. Ezt javaslom minden kezdőnek: 
attól a pillanattól, amikor úgy érzi, ké
szen áll a debütálásra, várjon két kerek 
évet... Azt gondolom (negyvenhez köze
ledve), hogy amit negyven előtt ír meg 
az ember (és itt most prózáról beszélek, 
nem líráról!), az jobbára csak tolipróba, 
bemelegítés (persze, vannak kivételek). 
Azt is gondolom továbbá, hogy egy szer
ző legjobb esetben is csak 2-3 igazán jó 
könyvet képes letenni az asztalra. A töb
bi csak töltelék. S hogy akkor eme logi
ka szerint a töltelékműveket meg sem 
kellene írni? Dehogynem, azoknak is 
megvan a maguk szerepe. Szávai Géza 
mondotta, s ebben is van valami realitás, 
hogy amíg pelenkaszagot nem érzett az 
író, nem tud jó regényt írni. Nekem abból 
is jutott. Úgyhogy nincs más hátra, mint 
előre... Készülök, készülök tehát, aztán, 
hogy mi sül ki belőle, tudja az ördög! Jó 
lenne bár olyan szintre eljutni, hogy ön
magámmal szakmailag elégedett legyek. 
A saját mércém szerint. Ezt tartom a leg
fontosabbnak. Persze, siker és elfoga
dás sem ártana, aki ezen a pályán van, 
mind vágyik ilyesmire is, de ezek az iro
dalom esetében nagyon relatív fogalmak. 
Tanárokról mondják, hogy ha karrierjük 
során bár egy diákot sikerült az érvénye
sülés útjára állítaniuk, akkor nem volt 
hiábavaló a ténykedésük. író esetében 
a minimum: bár egy olvasónak egyetlen 
revelációs pillanatot okozni. Nem volna 
rossz, ha ez nekem is összejönne, bizony 
mondom!

BÁLINT TAMÁS
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F élévszázad
Ju h ász Ferenc közelében
Vannak költői művek, amelyek mint

egy meghatározzák a versolvasó ember 
életét: új távlatot adnak gondolkodásá
nak, beépülnek személyiségébe, stratégi
ai erőforrásokat nyitnak meg -  pusztán 
azért, hogy szembe lehessen nézni a tör
ténelemmel és bátrabb szívvel lehessen 
elviselni ennek a történelemnek, a ma
gyar történelemnek, a közelmúlt és per
sze a jelen történetének kudarcait és csa
lódásait. Számomra Vörösmarty Mihály, 
Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, 
József Attila, Illyés Gyula, Weöres 
Sándor, Jékely Zoltán, Radnóti Miklós, 
Pilinszky János egy vagy több verse ad
ta ezt a lelki szabadságot és erkölcsi erőt. 
És közel hat évtizede Juhász Ferenc tör
ténelmi eposza: A tékozló ország. Ennek 
a nagy ívű, látomásos és tragikus, mégis 
biztatást kínáló költeménynek minden
képpen meghatározó szerep jutott életem 
és a magyar irodalomhoz fűződő viszo
nyom alakulásában.

Itt van most kezemben a nagy ívű köl
temény első, 1954-es kiadása. Ma is ma
gával ragad, ahogy felidézem az akkori, 
közel hatévtizedes versolvasói élményt 
és megrendülést. „Árva nép, puszta or
szág, téged ki fog majd méltón elsiratni? 
/ Galambok, sasok, gödölyék, titeket ki 
fog elsiratni? / O, vassal-átvert-szívűek, 
ki fog titeket elsiratni? / Kő-csülköktől 
zúzott venyigék ki tud titeket elsiratni? 
/ Földbe visszataposott kalászok sírja
tok magatokért! / Gubancos, tarackos ár
va földek sírjatok magatokért! / Fák, er
dők, kiket nyársnak hegyeztek, sírjatok 
magatokért! / Kiket sátánok röhögve föl
sebeztek, szüzek sírjatok magatokért!” 
És a zárószakaszt, amely akkor egy ször
nyű korszak átmeneti enyhületekor és 
két esztendővel egy „tisztító” forrada
lom kirobbanása előtt adott történelmi 
és erkölcsi biztatást: „0, ember, a hite
det ne veszítsd el, őrizd meg a lélek nagy 
hitét! / Ki volna nálad nagyobb, nem le
hetsz vágytalan, ne tűrd a szenvedést. / 
Ha kell, hát százszor újrakezdjük, vállal
va ezt a legszebb küldetést, / mert a sza
badság a legtöbb, amit adhat önmagá
nak az emberiség!” Elmondhatom, hogy 
Juhász Ferenc költeményének olvastával 
kezdtem reménykedni abban, hogy a kö
zösségi tapasztalataim miatt elkeserítő 
magyar történelem végzetszerű menetét 
talán meg lehet fordítani.

Ettől kezdve természetesen Juhász 
Ferenc minden sorára figyeltem és 
Juhász Ferencnek minden verse hatal
mas élményt jelentett számomra, szelle
mi és erkölcsi erőforrást nyitott, különö
sen egy olyan korszakban, amidőn éppen 
a művészetre, a költészetre hárult az a 
feladat, hogy egy máskülönben sivár és 
ellenséges világot „otthonossá” tegyen. 
Juhász költészetének — a maga irodalmi 
és nyelvi, mondjuk így: alkotói értékein 
túl éppen azt sikerült (az én esetemben 
mindenképpen) elérnie, hogy ne veszít
sem el szellemi otthonosságomat, tovább 
megyek: szellemi hazámat. A magyar tör
ténelem, akár szerencsétlen „hagyomá

nyának” is mondhatjuk, hogy a létező, és 
bizony nem egyszer idegennek talált or
szág helyett az irodalomnak, a költészet
nek kellett valóságos hazát teremtenie. 
Számomra ezt a minden tapasztalt való
ságnál valóságosabb szellemi hazát jelen
tette az előbb megnevezett költők mellett 
Juhász Ferenc költészete.

„Házi szentjeimről” beszélek, és ma 
sem tudom némi megindultság nélkül fel
idézni azokat a régi emlékeket, amelye
ket ezeknek a költőknek az olvasásáról 
és szeretetéről őrzök -  közéjük tartoznak 
Juhász Ferenc költeményei is, elsőnek A 
tékozló ország, aztán még nagyon sok köl
tői mű, hogy csak néhányukra mutas
sak rá, ugyancsak az ötvenes és hatva
nas évekből, a Betyárok sírja, a Templom 
Bulgáriában, a Virágok hatalma, A rezi 
várban, a Rezi bordal, A mindenség sze
relme, A szarvassá változott fiú kiáltozása 
a titkok kapujából, a Tűzliliom az éjsza
kában, a Történelem, majd a nagyszabá
sú költői eposzok: A Szent Tűzözön regéi, 
az Anyám, a Halottak királya, a Halott 
feketerigó, a Krisztus levétele a kereszt
ről és még igen sok vers: a magyar iro
dalom történetének egy szinte felmérhe
tetlenül gazdag és értékes korpusza. Ha 
rájuk gondolok, az ifjúságomra gondolok: 
a mostoha közéleti tapasztalatok ellenére 
megszerzett személyes békére, a csalódá
sokon átütő reményre, arra, hogy élni és 
magyarnak lenni mégis érdemes. Ezek a 
versek úgy őriztek meg a történelem hul
lámverésében, mintha mentőövet, bizton
ságos csónakot találtam volna a zajló ten
geren. Ma is őriznek és védenek, bizonyos 
vagyok abban, nem csak engem, hanem 
egy egész nemzetet.

POMOGÁTS BÉLA
Elhangzott szeptember 10-én, 

a Juhász Ferenc 85. születésnap
ja alkalmából a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban megtartott ünnepi ren
dezvényen.

OLÁH ANDRÁS 

[az állomás mellett]
az állomás mellett ócska pavilonok 
koszos légypiszkos ablakok 
sör és vizeletszag 
a memóriád fagypont alatt 
a lány szembogarában ott az ősz 
hiába igyekszel összerakni 
a szétszórt tegnapokat 
melyek melléd szegődtek észrevétlenül 
most kéne felállni és elmenni innen 
ahol csak tartós tej tartós kenyér

és tartós harag... 
nyitott vagy mint egy üres sörösdoboz 
mint a halálraítélt aki az akasztást várja 
föláldozod a befejezetlen múltat 
az egyetlen időt ahol még vagy 
kézen fogod az arcokról lelopott bizalmat 
szavukat szélnek eresztik a nyárfák
-  emberi hangon itt csak ők beszélnek

megalkuvás
egyszerre szűk lett a reggel: 
nem tudtunk nemet mondani
-  s már hazudni sem volt kinek
láttam kétkedve méregetsz 
ujjaim zsebembe gémberedtek 
s kint lassan vetkőzni kezdett a nap
kivetted a részed belőlem 
ránk hűlt a sok megalkuvással

telt pillanat: 
egyszerre lettem gyilkos és áldozat
átmosódtam benned mint kőben

a malachit
színed a fonákom -  csütörtök van: 
Istennek is lehetnek rossz napjai

a kód
a kabátod mindig ugyanoda akasztottad 
csók közben megborzoltad a hajam 
nem... ma sem történt semmi lényeges... 
nem kérsz kávét inkább elszívnál egy cigit 
addig vessem meg gyorsan az ágyat 
sietned kell megint... 
évekig ez volt a belépési kód 
aztán elmaradtál -  kikoptam belőled -  
az estéim leltárral telnek azóta 
gyűl a párnák és paplanok türelme 
és örül a fájdalom az éjnek

álmatlanul
idegen illat idegen ágy 
az elbitangoló ujjak visszarettennek

az ismeretlentől 
a jóllakott test megalkuvó szuszogása 
eltorlaszolja a fal felé forduló álmot 
s végérvényesen felemésztődik

a pillanat öröme
-  amikor ágyába tuszkolt ez a felhős

mosolyú lány
még azt hitted kibabrálhatsz

a szerencsével 
de hajnalra csak a szürkén hunyorgó 

falak maradtak 
s a lassan morzsolódó idő -  

mely csúnyán fölélte 
a testedben kuporgó vágyat
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HELIKON
VIDA GÁBOR

A hol az ő lelk e
(regényrészlet)

Vonat érkezik Dés vagy Kocsárd irá
nyából, lassan pöfög és kattog a váltón a 
mozdony, emberek lógnak a lépcsőn, ütkö
zőn, korláton, még a tetőn is, a nagy fúj- 
tatás-nyikorgásban talán az emberi ki
abálás a legszörnyűbb lárma, ugyanaz a 
gyurakodás mint Sopronban vagy Pesten, 
gondolja Lukács, aztán egy csoport ro
mán tisztet vesz észre, akik egy viszony
lag jó állapotban megőrzött és elkülönített 
első osztályú kocsiból szállnak le, utánuk 
egy csapatnyi baka, nagy bőröndökkel, és 
Lukács ösztönösen azt érzi, hogy a nyo
mukba szegődve könnyen átjut az állomás 
ellenőrző pontjain a Ferenc József útra, 
melyet éppen Regele Ferdinandnak hív
nak először, de nem utoljára, a magasabb 
rangú tiszteket automobilok várják, egyik

önvédelem 1.

másik konflisért kiált, tülekedés van, meg 
ricsaj, Lukács nyugalmat erőltetve ma
gára, könnyedén, mint aki otthon van, el
indul a Főtér felé. Egyenletesen kopog a 
hídelvi templom előtt a vásott cipője, nagy
tiszteletű Szász Domokosra gondol, aki az 
egyház pénzét forgatta meg a Börzén, ab
ból épült ez a kis templom, olyan, mint egy 
német lovagvár a Rajna partján, aztán a 
Mariánum sötét épülete jön, és a neofi
ta zsinagóga. Még száz lépés, gondolja, de 
nem fordul be jobbra, hanem az Astoria 
szálló homlokzata előtt áll meg egy pilla
natra, majd a Szamos fölötti hídon elbá- 
mul felfelé, a vízimalom gátján alázubogó 
áradatot nézi, és az a délután vagy este jut 
eszébe, mikor Bartha bele akarja dobni 
összes rajzát és festményét a Szamosba, de 
az a fentebbi híd. Úristen, vajon Barthával 
mi lehet, gondolja döbbenten, mint akinek 
lelkifurdalása van, hogy már megint egy 
éve nem gondolt erre vagy arra, megint 
nem jutott eszébe a nagynéni, nagybácsi,

unokatestvér születési, halálozási meg 
semmilyen pontos vagy lényegtelen évfor
dulója, Úristen, gondolja Lukács, három 
éve nem gondoltam Barthára. Nézi megil- 
letődve a Szamost, oldalt a Sáncalja szegé
nyes házait, fonnebb az Erzsébet-királyné 
hidat, amelyen kigyúl egy halovány lám
pa, azon túl a Sétatér karcsú gesztenye
fái, göcsörtös tölgyek néhol közöttük, pla
tánok a Kioszk irányában, és öreg nyárfák 
a párába süllyedt végében, de inkább gon
dolja csak ezt, és nem látja. Azonnal meg 
kell találni Barthát, ki kell deríteni, hogy 
mi lett vele, hol van, él-e még? Miért is ne 
élne, egy kicsit olyan ez, mintha Bartha 
gondolná róla, hogy nincs is életben már, 
elveszett a világ forgatagában, óceán, lö
vészárok, sivatag, piávék, isonzók vagy 
kolera, spanyolnátha meg nápolyi beteg
ség, mustárgáz, ekrazit vagy Szibériák. 
Megvan, persze, lehet neki bárhol lennie, 
de ha itt, ha most épp itt nincs, akkor az 
olyan, mintha nem volna sehol, ez az igazi 
fájdalom és félelem.

Elhaladt a Malom-árok hídján, majd a 
Postahivatal előtt, végigment a Wesselényi 
utcán, alig volt egy-egy járókelő, alkonyo- 
dott, szürke fellegek úsztak az égen, a gó
tikus torony keményen szúrta át az eget, 
az égen épp nem volt semmi, csak vala
mi tejszerű ködszivárgás lefelé, súlyos, ne
héz pára, itt-ott körben a házak ablaká
ban sárga fények, meg valahol a templom 
fenyegető, szürke tömbje mögött a lámpák 
lassan kigyúlva öntötték a fényt, az meg 
mintha csúszó, guruló anyag volna, betöl
tötte az egész teret, a kétoldalt álló konfli
sok és a járdaszegély mellett állingáló kar
csú fák éles árnyai rajzolódtak ki lassan a 
kövezetre. Valami sanda félelem kezdett a 
Lukács mellkasában tanyát verni, hogy a 
templom túloldalán mintha egy nagy gö
dör volna, azaz nem gödör, hanem végte
len űr nyílik, ott zuhan és zuhog a város 
bele a semmibe, de aztán, ahogy megke
rüli óvatosan a templomot, megérti, hogy 
nem történt semmi különleges, minden a

helyén, Mátyás király szobra, a New York 
palota, a Takarékpénztár, a Jósika-ház, 
olyan csend és nyugalom van az egész té
ren, mint mikor utoljára állt egymagában 
itt, ugyanezek a halovány lámpák, a köve
ken átbukó sárga fények, egy-egy ló hor- 
kantása oldalról, kövér vízcsepp, amint a 
pad, a korlát vagy a lámpavas hajlatáról a 
kavicságyat eléri.

Itt-ott elsiető árnyak, egy hangosabb 
szó, amit elnyel a tér öblössége, és túl az 
egészen valahol emberek beszélnek, ne
vetnek, ordítanak meg sírnak, zajlik és 
hömpölyög egy egész város, túl az egészen 
vonatok zakatolnak, hadseregek vonul
nak, emberek élnek, mintha mi sem tör
tént volna, és az emberek már soha nem 
úgy élnek, mintha nem történt volna sem
mi. Lukácsot valójában nem a mindenüvé, 
a legalkalmatlanabb helyekre kitűzött ro
mán zászlók zavarták, meg az improvizált 
utcanév-táblák, nem zavarta, hogy Ferenc 
Józsefről már nem, de Ferdinánd királyról 
és Foch mar sáliról neveznek el utcát, hogy 
Deák Ferenc Regina Mariának, Kossuth 
Lajos pedig Victoriának adta át a helyét. 
Az döbbentette meg, hogy minden kétsé
ge és aggodalma ellenére, valójában nem 
történt semmi lényeges változás, minden 
kopottas, a vakolat serényebben mállik, 
a tetőkön több a megcsúszott cserép, az 
ereszcsatorna horpadtabb, a súlyos, nehéz 
pára mintha felülről szakadna le a város
ra, a lovak soványak, a konflisok kereke 
erősebben imbolyog a szokottnál, jobban 
is ráz, mert a kövezet kockái között is mé
lyült egy félujjnyit a rés talán. Ugyan mi 
volna megszokott, mihez lehet mérni ezt a 
mostani éppen?

Állt szemben a legnagyobb magyar ki
rály szobrával, pontosan ott, ahol a király 
tekintete még be tudja fogni a járókelőt, 
nem néz el fölötte, se pedig mellette, túlzás 
viszont azt mondani, hogy összenézünk 
éppen, de valami hasonló, ő is lát, én is lá
tom, egyik a király, másik az eb. Éppen 
ott áll meg Lukács, pontosan az alattva
lónak engedélyezett helyen, és erről egy 
pillanatnyi elérzékenyedés után, amikor 
nehéz a lélegzés meg talán a lába is meg
roggyanni készül, eszébe jut, hogy milyen 
volt itt állni régen, egy verőfényes délelőtt, 
amikor meleg volt és fények igazították a 
körvonalakat saját magukhoz és a világ
hoz, egy kicsit úszott és lebegett minden; 
minden fölfelé volt elmozdulóban, az üveg
ablakok, az oszlopok és a torony is, persze, 
harangokkal meg az aranyozott kereszt
tel, amelyet rikoltozva körberöpül minden 
délben egy vércsepár; az egész világ emel
kedni készült akkor, emelkedett is talán, 
még nem tudta senki, hogy az egész mi
lyen mélyre fog hullni. Persze, túlzás ez 
a mélység és magasság, mert nem azért 
van a fent, hogy lehessen a lent is, hanem 
egyik a másik nélkül nincs, nem volt és 
nem is lesz soha, egyszerre kell a kettőt el
gondolni, motyogta Lukács magában, nem 
csak a torony tetején fityegő keresztet kell 
tudni, látni, hanem ugyanakkora mélyet 
érezni a torony alatt, 87 méteres mély
ség ásít lent, bár mintha megtörne kissé 
a tér síkján az egyenes, nem volna töké
letes a szimmetria, vagy csak túl közelről 
nézi az egészet, nem is látszik innen a to
rony csúcsa, nincs akkor még lámpa fönt,

folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

eltűnik egyszerűen a semmiben, viszont a 
lentet, a mélyét tudja az egésznek, vala
mi retteneté' nehéz a szürkületben, húz
za lefelé a kabát, nyomja három nap vagy 
három év kialvatlansága, az a parttalan 
vándorlás, hányódás, törekvés, aminek ez 
volt nyilván a végcélja, ez is lesz talán a 
vége, és most itt, Kolozsvár főterén, a leg
nagyobb magyar király ércszobra előtt azt 
érzi Lukács, hogy elfogyott minden ereje, 
így volt ez kiszámítva pontosan, mintha 
egy maszáj démon vagy szuahéli rontómi
csoda kalkulálta volna, eddig tart az ököl
be szorulás a kézben, az ökölben a semmi, 
a semmiben a lélek, a lélekben a hit, a hit
ben az isten, mintha most csuklana ösz- 
sze az egész világ, mert miféle világ van 
itt? Nem állok jó helyen, gondolja, és hiá
ba próbál odébb lépni, csak egy kidombo
rodó követ lát, arra majd jó lesz térdelni, 
mellette zavaros vizű, fénylő tócsa, egy 
egészen apróra szívott csikk ázik benne, 
amiről az jut eszébe, hogy Mátyás nem is 
tudja, mi a dohány, persze mindegy, nem 
volt még akkor Amerika, meg nem is hi
ányzott itt senkinek, de már dolgoztak 
rajta, leteszi a táskát egy óvatos mozdu
lattal, hallja megmoccani a dobozt benne, 
a dobozban a befőttes üveget, az üvegben 
a homokot, a homokban a skorpiót, aztán 
rövid, erős, ijesztő szédülést érez, hol van 
a kő, amire térdelni lehet, nem látja már, 
pedig a tócsa mellett volt, afféle gömbkő, 
amilyen a város körüli erdőkben található 
mindenfelé, van ökölnyi és hordónyi egy
aránt, a legfurcsább alakzatok, bele lehet 
mindbe valamit látni, csak lásson az em
ber, vagy csukja be inkább a szemét, ha 
nem lát.

Aztán lép egyet, mert mégis csak azt 
a pontot kellene megtalálni, ahol Bartha 
Kálmán állt 1912 tavaszán, és elgondol
ta, hogy egy nőalak hiányzik ebből a szo
borcsoportból. Annyira megörvend ennek 
a bohókás ötletnek, hogy skiccelni kez
di gyorsan, de az pár lépéssel hátrábbról 
történhetett csak, és egy kicsit jobbra kell 
mozdulni. A király elnéz fölöttünk, mert 
hát az a dolga, mi pedig térdet, fejet haj
tunk, vagy biccentünk legalább, uram ki
rály, se lányod, se fél királyságod már, de 
ami élet maradt bennem, azt mégis csak a 
te kezedbe ajánlom, gondolja Lukács, az
tán a király tekintetét követve megállapo
dik a szeme egy koszos pádon, éppen ott 
ült Daniel Klaudia azon a tavaszi napon, 
semmi kétség, jól látta Mátyás király azt, 
olyan a szeme vágása.

A padra teszi Lukács a táskát, leül a 
nedves, revesedő lécekre, aztán összébb 
húzza magát a kabátban, és csak nézi a 
tér homályos, imbolygó fényeit, a város za
jai távolodnak, a tér két oldalán a fiáke- 
resek csendben vannak. Messze az Unió 
utcában pöfög egy automobil, azután el
hallgat, járókelő alig van, az ablakok
ban itt-ott halványsárga fények, és a fa
szén régről ismert füstjét viszi a kósza 
légáram, csak a bükkfából égetett szén
nek van ilyen illata, gondolja, és hátradől 
a pádon, mint aki megérkezett. Annyi tá
bortűz mellett éjszakázott, annyi helyen 
égettek fát, szalmát és nádat, de semmi
nek sem hasonlít az illata a boksában ége
tett szénhez, amit a sovány, kormos arcú 
székelyek árulnak a fatelepen, és amivel
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régi szakácsnék szeretnek főzni, erős a tü
ze, lassan ég, a kovácsok is megbecsülik, 
mert attól lesz az acél az igazi.

Merre voltál, kicsi szolgám, rezzen fel 
egy dörmögő hangra, és nem tud felállni, 
megmoccanni, de azt érzi, hogy válaszol
ni kell, mindent el kellene mesélni, nyil
ván a király kérdez, aztán egy súlyos kéz 
nehezedik a vállára, szorítja is meg ta rt
ja erősen, hátra fordulna, hogy miféle já
ték ez, de rémülten veszi észre, hogy nincs 
a szobor sehol, üres a talapzat, és a zász
lókat nekitámasztották, nem libben egyik 
sem, eltűnt Mátyás lovastól a négy embe
rével, csak a templom sötét tömbje ma
gasodik fenyegető háttérnek, a torony fö
lött vadlibák húznak, a felhők egy vékony 
nyiladékán az alkony utolsó fényei vil
lannak fel, megcsillan a templom tetején 
a kereszt, és aztán sötétbe borul minden, 
az erős kéz tartja, szorítja, és ő mondani 
kezdi, sorolni, hogy Mount Elgon, Eldoret, 
Mombassa, Port Said, Trieszt, Budapest, 
Kolozsvár, ez utóbbi három a te országod 
is volt, uram király, aztán egy ló patacsat
togását hallja, mégis csak igaz lehet, ami

mögő kérdés, miért jöttél vissza? Ingerült 
mozdulattal próbálja kiszabadítani ma
gát a szorításból, de nem sikerül, és fel
adva mindent azt mondja: csak. Jól van, 
kicsi szolgám, mondja a kéz gazdája, la
zul a szorítás, aztán el is engedi, mert eb
ben a rövid szócskában minden benne le
het, az igen és a nem, a jó és a rossz, az 
előre meg a hátra, a fent és a lent, a min
den és a semmi, teljes magyar metafizi
ka, filozófiai spekuláció nélkül, csak vagy 
csak azért sem, dacból mindig, felelőtlenül 
és visszavonhatatlanul. Jól van, mond
ja a vaskéz gazdája, de nehogy valami nő
ügybe keveredj nekem, és barátságosan 
hátbalöki, hogy Lukács elterül a köveze
ten, lengőbordáját megnyomja a fadoboz, 
a befőttes üvegben megmoccan a döglött 
skorpió, mintha az utolsó két húszfontos 
bankóra vigyázna. Lépéseket hall, egy ló 
szuszogását meg kényelmes, lassú lépéseit 
a kövezeten, sarkantyúk pengenek, lánc
ingek zörögnek, kardok pendülnek, fölnyi- 
hog egy ló, és hetet kongat a toronyóra, er
re ébred, meg arra, hogy valaki ráncigálni 
kezdi a kabátját, ébredjen báró úr, jön a

ről annyit beszéltek, hogy időnként le
száll a szobor, nem csak Jókai találta ki 
az egészet, nagy nehezen oldalt pillant, 
egy vaslemezes kesztyűbe bújtatott hatal
mas kéz fogja a vállát, az olyan nehéz, ösz- 
sze is Toppanthatná a csontjait, semmi se 
maradna belőle, jobb is volna talán, pró
bál jobban hátrafordulni, de a kéz nem en
gedi. Miért jöttél vissza, kérdezi ugyanaz 
a morcos, rekedt hang, és Lukács minden 
erejét és bátorságát összeszedve mondja, 
mintha dacból, meghalni, és ettől erősöd
ni kezd a szorítás, mint egy könyörtelen 
satu, úgy mélyednek a bronzujjak sovány 
vállába, nem lehet moccanni, fordulni, el
akad a lélegzete lassan, és megint a dör-

Deák utcán az oláh csendér, nem szabad 
a pádon aludni most, és a király szobrával 
beszélni egyáltalán. Egy öreg, harcsabaj- 
szú fiákerest lát maga fölött, ahogy tisz
telettudóan a háta mögé rejti ostort tartó 
kezét, Lukács a táskája után kapna, de a 
feje alatt van, aztán a szobrot keresi meg 
egy riadt pillantással, az is a helyén. Nem 
vagyok báró, morogja, de a fiákerest nem 
lehet átverni, ő tudja, hogy ilyen kabátot a 
bárók hordanak errefelé, van a gallér alatt 
egy kis ezüst monogram, nézze csak meg 
a fiatalember, de arra nincs idő most, jön 
az őrjárat, menni kell innen, int a kocsis 
az ostor végével, hogy a New York szállo
da, oda kell most, amíg nem késő.
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ló dohányfüsttől, bent meleg van és ri
csaj, ennyi román tisztet ilyen kis helyen 
még sose látott együtt, és van valami fe
nyegető', kellemetlen a lármájukban, meg 
ahogy a zenészek ülnek oldalt egy egé
szen kicsi asztalnál, éppen abbahagyták 
a pusmogást, csak az egyik pillant rá lop
va, alulról, de nem érdekes a belépő, nem 
fog muzsikáltatni magának. A tisztek kö
zül ügyet sem vet rá senki, egy pincér lép 
hozzá előzékenyen, és mutatja, hogy ol
dalt kell menni a pálma mögé, az ablak 
mellett van még üres asztal, talán a jogá
szok ültek ott hajdanán vagy a színészek, 
már nem emlékszik Lukács pontosan, so
sem szerette a helyet, neki túl pompáza
tos volt meg drága is, Bartha volt min
dig fellelkesülve, hogy menjünk, öregem, 
menjünk a Nyehóba, de Lukács általá
ban leintette, ugyan már, nappal ezeket a 
professzorokat kerülgetem az egyetemen, 
délután vagy este velük üljek egy kávé
házban? Most viszont jó volt megérkezni, 
érezte a francia katonacigaretta füstjét, 
az örökké nedves posztóruhák és a csiz
makenőcs szagát, valahol pecsenye sült 
a konyhán, fokhagyma, szerecsendió és 
köménymag emlékeztette régen volt éte
lek ízére, de nem érzett éhséget. Az erős 
lámpák ellenére az étterem kopottnak ha
tott, az idős pincér arca sovány, szürke, a 
kötény is árnyalattal sárgább a fehérnél, 
nem is annyira szolgálatkész, kíváncsi ta 
lán, azonnal a messziről jött embert látja 
benne, és már vinné is a báró úr kabátját, 
ha Lukács meg nem állítaná egy pillanat
ra, hogy mikor is volt ez a kabát, és meg
nézi a prémes gallér alatti bársonyon a kis 
ezüst monogramot. Régen lehetett, gon
dolja magában, valótlanul régen, és nem 
kérdezi meg, kié volt ez a kabát, amelyet 
ismer a pincér, hogy került Pestre Steiner 
Ignáchoz. A tárgyaknak is megvan a ma
guk sorsa.

Az étteremnek ebben a szegletében, a 
nagy hideg üvegtábla mellett szinte csend 
van, az oszlopok és a bútorok elnyelik vagy 
legalábbis megszűrik a zsivajt, itt keve
sebb asztal van, kevesebb lámpa, már- 
már félhomály, kilátni a gyengén megvi
lágított Jókai utcára, egy-egy sietős árny, 
szorosan összehúzott nagykabát, mélyen 
a fejbe nyomott kalap, nyolctól kijárási ti
lalom, tízkor záróra mindenütt, oda kell 
majd menni egy tiszthez, és megkérdezni 
franciául, hogy hol van a térparancsnok
ság, vagy majd a pincértől inkább, ha el
fogyott a fél liter celnai bor, egyből két po
harat hozott a pincér, mert vár valakit a 
báró úr, nyomja meg a mondatot, hogy ért
se Lukács, mert ha detektív, akkor a közel 
ülők figyelnek fel rá, ha pedig nem, akkor 
értse jól, mindig lehet egy detektív köz
tünk, várjon hát inkább az úr, legfennebb 
hiába vár. Egyedül üldögélni gyanús, 
gyülekezni tilos, nem is beszélgetnek iga
zán az emberek, csak félig mondják a sza
vakat, sóhajtoznak, lapozzák a nagy üres 
foltokkal árválkodó újságot, béketárgya
lás, Wilson, Havas ügynökség, van még 
remény, de mire; igazságos béke lesz, de 
kinek; belföldi hírek nincsenek, csak ren
deletek, bírságok, perek, botozás; vonul ki 
talán a román Magyarországról, de mikor 
és meddig; ki vonul be majd és mire, félig 
suttogott mondatok, fel nem tett kérdések 
-  nincs már jövő.
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H óhérok
(folytatás előző számunkból)

Az előbb említett eset nem volt 
egyedi. Egyszer egy főpapot kellett 
kivégeznie, egy betiltott szekta ve
zetőjét, aki a csoportos öngyilkos
ság híveként arra buzdította a hozzá 
csatlakozó, egyre nagyobb létszám
ban jelentkező embertársait, hogy 
az elhangzott jeladásra egyszerre 
vegyék be a mindenki számára ki
osztott ciánkálit. Ennek a nők köré
ben igen nagy sikere volt, de a meg
tévesztett gyermekek is rengetegen 
haltak meg, már alig volt hely a te
metőben, a hatóság kénytelen volt 
intézkedni, perbe fogták a főpapot, s 
gyorsított eljárással halálra ítélték. 
A kivégzés viszont igencsak elbo
nyolódott, a főpap ugyanis engedélyt 
kapott arra, hogy a kivégzés előtt 
imádkozzék, ő meg arra próbálta rá
kényszeríteni a hóhért: mondjon el 
vele együtt néhány imát. Csakhogy 
a hóhér sosem imádkozott, egyet
lenegy imának a szövegét sem tud
ta, így hát meg kellett tagadnia az 
imádkozást. A hóhér főnökei viszont 
úgy döntöttek, hogy a főpap utolsó 
kívánságát nem lehet megtagadni, a 
hóhérnak imádkoznia kellett, ha tu
dott imádkozni, ha nem, ha akart, 
ha nem. De mert a feladat teljesít
hetetlen volt, a hóhér úgy döntött: 
imádkozás helyett káromkodni fog. 
Mondhatott volna valamilyen verset 
is, de verseket sem tudott, káromko
dásban viszont tökélyre vitte a tudá
sát, valószínű, hogy versenyt nyerhe
te tt volna hihetetlenül kacskaringós, 
változatos ocsmányságaival. A hóhér 
kénytelen volt letérdepelni a főpap 
mellé a fatönk közelében, de úgy pró
bálta bömbölni a káromkodásokat, 
hogy lehetőleg túlharsogja a főpap 
imáit. De az sem hagyta magát, úgy 
üvöltötte a szektánsok sajátos imá
it, hogy hívei, akik a vesztőhely mel
lett követték az eseményeket, őrjön
gő zokogásban törtek ki. Ezt már a 
hóhér sem tudta elviselni. Felugrott, 
megragadta a pallost, és nem sokat 
gondolkozott, lesújtott vele a főpap 
mindkét lábára sorban, s a térdből le
vágott csonkokat bedobta a zokogó hí
vők közé.

A történteket nagy nehezen el
nézték neki, de a következő esetet 
már nem lehetett tolerálni. Egy tö- 
meggyilkost kellett kivégeznie, aki
re ráordított, hogy „fejet a tönkre!” 
ahogy mindegyik kivégzendővel el
járt, de az illető valahogy félolda
lasán teljesítette a parancsot, ez 
valamelyes mértékben megzavar
ta  a hóhért, s a tömeggyilkos vállá

ba sújtott a pallossal. Az illető erő
sen vérzett, de volt annyi ereje, hogy 
felugorjon s lerohanjon a vesztőhely
ről levezető lépcsőkön, átvágja ma
gát a bámészkodó tömegen, s végig
szaladjon a börtön udvarán egészen 
a kapuig. Ott persze lefogták a bör
tönőrök többen is. A hóhér is a me
nekülő után rohant, ráüvöltött a 
börtönőrökre, hogy engedjék el az il
letőt, és a börtönudvar cementjén ne
kifogott végrehajtani az eddig soha 
nem látott kivégzést, fejbe, hátba, 
nyakba, derékbe, lábakba sújtott a 
pallosával, amíg a tömeggyilkos ha
talmas vértócsában nem lelte a halá
lát. A hóhér a pallossal való hadoná
szás közben véletlenül agyoncsapott 
egy börtönőrt is, akinek az életét 
már nem lehetett megmenteni. A hó
hért szándékos gyilkosságért és gon
datlanságból elkövetett emberölés
ért halálra ítélték. Csakhogy nem 
volt, aki kivégezze. A hóhérinasok 
valamikori kiképzése dugába dőlt, 
sikerült nekik más szakmát kitanul
ni, az értelmesebbje könyvelő lett és 
vasesztergályos, egy harmadik kol
dulásból tartotta fenn az életét, a 
negyedik lopott, az ötödik, a legér
telmesebb, óriási dumájával renge
teg embert becsapott, ezzel minden 
nap sikerült összeszednie a minden
napit. A hóhér fia viszont közben tö
kélyre vitte tudását, tizenhat éves 
volt csupán, de jelentkezett szolgá
lattételre, bemutatta a tudását, hogy 
már nem csak egy galamb, hanem 
egy kiscsirke fejét is le tudja nyisz- 
szantani, nem volt más megoldás, el
fogadták a jelentkezését. Egy kicsit 
furcsának tartották, hogy az első ki
végzendő a saját apja kell hogy le
gyen, de miért, miért nem, a fiú szí
vesen vállalta a feladatot.

Amikor eljött az a bizonyos hajnal, 
az anya a vesztőhely mellett várta 
az esemény bekövetkeztét, nem sírt 
egyáltalán, ki tudja, mit érezhetett 
azokban a pillanatokban, talán csak 
megkönnyebbülést, hogy végre vala- 
hára vége van, a férfiak, apa és fia, 
a fatönk mellett álldogáltak, egyszer 
imádkozzunk, mondta a fiú, és letér
depelt a fatönk közelében.

— Rohadék! — ordította a hóhér. — 
Pusztulj, te, gané! Dögölj meg holnap 
reggelig, de ha mégis élni fogsz még 
egy keveset, ne legyen soha semmi 
örömöd, vessz el egy szeméttelepen 
kínokkal a testedben s a lelkedben!

Nemsokára a fiatal hóhér egyet
lenegy, jól célzott csapással levágta 
az apja fejét. A börtönudvaron állók 
közül senki sem imádkozott, senki 
sem gyászolt, mintha a feleség arcán 
végiggördült volna egy könnycsepp, 
de ezt valószínűleg a hajnali hideg 
csalta elő.
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Z S I D Ó  P I R O S K A

Ta.nl tványok
A mester meghalt. Körbeálltuk sírját. 
Virágot dobtunk rá, 
és sok követ.
Sírtunk, gyászoltunk, vigasztaltak. 
Hát most itt maradtunk.
Az ég süket.

Néha fázom, hogyha nem tekint rám. 
És ti is reszkettek, 
látom én.
Haszontalan gyülekezet lettünk.
Csak szavak maradtak, 
nem elég.

Haza
Hűtelen lettem magamhoz. 
Megszöktem, mint unott angyal 
monoton mennyországból, 
s más tájakon kerestem 
kincseket -
pedig, mint öregedő' rabhoz 
ragaszkodik a börtöne, 
úgy kellett volna ragaszkodnom 
penészes falú, ezerszer megunt 
egeimhez.

Most szemeim megértek látni, 
szárnyaim megerősödtek, 
s szívem meg nem retten. 
Repülhetnék... de hóval 
Hol a kóbor angyalok hónai

Egészen semmit
Ez talán másképp már soha nem lesz: 
semmi közöm a szerelemhez.
Nekem már tabu ez a kincs.
Sem bent, sem kint vagyonom nincs. 
Zsebre vágtam a glóriámat, 
eszemet sem marja már a bánat.
Ide jutottam, ez az ábra.
Eb ura, ki szánja-bánja.
Kedvem lenne dalra fakadni: 
egészen semmit nem tudok adni,

s senkinek nem kell, amim van, a rész: 
annak se, ki nélkülem nem egész.
Nem tudtam magam tisztán, szépen 
megőrizni ünnepi szekrényben, 
és most már muszáj megítélni 
magamat, s mást is, s muszáj így élni, 
így tengeni piszkosan, zártan 
ebben a színes, tág világban.
S ez másképp talán már

soha nem lesz: 
semmi közöm a szerelemhez.

Már megint én vagyok a sárkány. 

Óvatosan
számba veszem a tojásokat,
és biztonságos helyre igyekszem velük.
Félek. A tojásokban
leendő sárkányok. Szörnyek,
kis botladozó, bumfordi bunkók,
a fény ott porladozik apró, szunnyadó
lelkűkben.

Csak nehogy összeroppantsam.
Csak nehogy elégessem őket 
melengető leheletemmel.

V A R G A  B O R B Á L A

Tavaszi csujogatók
í.

Postán állok bélyegért tizenöt perce sorban 
Előttem egy nő címez márvány fölé hajoltan. 
Ablakon túl sok pecsét, mögöttem egy fél tucat 
ember egymást kérdezi. Nevetek,

így is jól van.

2.

Három lej lett a spenót, most van az idénye. 
Diák kér egy eladót, csak egy lejre mérje. 
Hogyan1 kérdi az árus, hiszen

nem is drága.
Bólint a diák: de több nem fér a gyomrába.

3.

Illatos aszaltszilvahegy,
benne még a magja. 

Fiatal fiú érkezik, gyomrát elkapatja. 
Meggondolja mégis most,

kis pénzt lobogtat, óvatos.
Mér az árus, kicsit több. Legyint rá,

odaadja.

szerelem
nem bírom tőled 
mozdítani kezem

kiderül
gyűlnek a felhők megdördül az ég 
hűvösre ígéri magát a nyár 
ha kisüt álmot fénybe ejtenek 
száradó rothadó fű illata száll

sürgősség
kihívtak egy utcához 
járjon rajta egy boldog láb 
különben meghal
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BENE ZOLTÁN
Farkascseresznye
(részlet az azonos című,
készülő regényből)

Összezavarodva, gondolataimba me- 
rülten bandukoltam hazafelé, olyan ki
merültséget éreztem, mintha sótól nehéz 
zsákokat pakoltam volna a parti sóhá
zakból a hajók bendőjébe, ahogyan hajda
nában az apám. Kerülgettem a szpáhik 
lovainak gombócait, nem sokkal eló'ttem 
vonulhattak erre, még gőzölgött a lószar, 
bár a verebek már csivitelve csipegették 
és a legyek is lakmározásba fogtak. Az 
ó'sz még messze volt, a fák levelei mégis 
megsárgultak, potyogni kezdtek. Talán 
a szokatlan és hosszan tartó hőség mi
att. A müezzinek óbégató hanggal es
ti imára szólították az igazhitűeket. Én 
már nem tudtam, miben is hiszek, hi
szek-e egyáltalán. Az atyákat fölöttébb 
kedveltem, őszinte örömmel tettem meg 
mindent, amit kívántak tőlem, mégis ki- 
ebrudaltak a kolostorból. Megértettem 
őket, szó se róla, mégis elbizonytalaní
tott a sorsom, amit végsó' soron ők mér
tek rám. Ráadásul otthon is ferde szem
mel néztek, különösen a nagyapám. Az a 
kevéske jövedelem, amit a sóvámházból 
hazahoztam, nem sokat lendített az éle
tünk szekerén. Anyám egyre keserűb
ben morzsolta a napjait, engem pedig 
egy ideje, úgy hiszem, inkább szánt, 
semmint szeretett. Néhanapján, igaz, 
védelmébe vett nagyapámmal szemben, 
bár csak tessék-lássék módon, hiszen 
ami a hasznosságomat illeti, maga sem 
gondolt rólam többet, jobbat, mint az ap
ja. Szó se róla, kevés pénzt adtam haza, 
mert írnoki munkám ritka volt, s ami
kor akadt, akkor is vékonypénzű. Ugyan 
az iszkeledzsi basi megszánt olykor ez- 
zel-azzal, az efféle külön adományokat 
azonban, bevallom, megtartottam ma
gamnak, pekmezt vettem rajta meg tö
rökmézet és baklavát a karavánszeráj 
mellett, mert nem tudok ellenállni az 
édes ízek csábításának. Akkor azonban, 
az őszi utcán kullogva hazafelé, még az 
édesség sem vonzott, csak a nyugalom, 
a pihenés, a magafeledt öntudatlanság. 
Ahelyett azonban, hogy hazatértem vol
na, megmagyarázhatatlan indíttatásból 
egy csapszékbe tértem be. A csapszék
ben pedig éppen nagy kortyokban dön
tötte magába a bort János testvér, a ko
lostor egyik laikusa. Ismertük egymást, 
gyakorta kapáltuk közösen a gyógynö
vénykertet, metszettük a gyümölcsfá
kat. Mikor meglátott, rögvest magához 
hívott, elibém koppintott egy kupa bort 
a durván ácsolt faasztalra.

-  Igyál, te szerencsétlen -  szólított föl, 
lenyomott maga mellé a lócára, s máris a 
lényegre tért:

-  Még mindég furákat álmodsz?
-  Előfordul -  kortyoltam egyet. ízes 

fehér bort kaptam, ritka csemegét. 
Végigbizsergett a tagjaimon.

— Ne törődj vele — ölelt magához János 
testvér. — Sokan álmodnak, sokakat kí
noz az éjszaka, csak több eszük lévén 
náladnál, nem rohannak fűhöz-fához el
mesélni. Úgy hallom, mostanság a tö
röknek énekelsz...

— Az iszkeledzsi basi a kázi megbízá
sából meghallgat — ismertem be.

— Azért csak vigyázz! -  intett a barát. 
-  Bizonnyal hallottad már Tóth Mihály 
uram esetét, ki bírája volt egykor ennek 
a városnak. Mikor a pogány nyakunkra 
ült, Mihály úr barátkozott velük. Jó lo
vakat tenyésztett, nemes paripákat, va
lamint kövér szarvasmarhákat, a kon
tyosnak is kellettek. Csak éppen fizetni 
nem akartak, inkább mindenféle vádak
kal bedugták volna a lócsiszárt a börtön
be, ha nem figyelmezteti valaki időben, 
s nem fut el egészen Debrecenig. Jó tíz 
esztendő múltán jött csak vissza, akkor 
azonban hajdúk élén, a halászok céhé
nek segítségével kelve át a Tiszán, hogy

megtámadja a várost. Majd négyszáz lo
vas és ezernél több gyalogos vitéze elle
nében alig száz könnyű lovas ulufedzsi és 
azap, valamivel száz fölötti számban ja
nicsár, úgy száz főre rúgó rác martalóc- 
csapat meg egy tucat ágyús topcsi védte 
Szegedet, jobban mondva, inkább a vá
rat, a szandzsákbéggel az élen. A táma
dók könnyedén elfoglalták a Palánkot, 
mert a védsereg hanyatt-homlok mene
kült a vastag falak közé. Az Úr 1552. 
esztendeje télutó, azaz böjtelő havának 
huszonegyedik napján történt mind
ez, a várat viszont nem tudták beven
ni sem akkor, sem később. Persze, Tóth 
Mihályék tán nem is igen próbálkoztak 
vele, merthogy, mi tagadás, nem nagyon 
akarták. Én úgy hallottam, annyit ígér
tek csupán Ferdinánd királynak, hogy 
a várost magát visszaveszik. Agyúik se 
voltak, úgy tudom, neki se foghattak vol
na a falakat törni mással, mint a pusz
ta  öklükkel, az meg mire lett volna elég? 
Mindenesetre hamarosan nagy keresz
tény had zárta körül Szegedet, taljánok, 
magyarok, németek, vallonok, hispánok 
tömege. A mieink már örvendeztek, hogy

ezek az erős, elszánt, csatározásokban 
edzett férfiak végleg kivetik közülünk a 
pogányokat.

A laikus testvér ezen a ponton elhall
gatott, mintha éles késsel hirtelen el
metszették volna a beszédét, újabb ku
pa bort öntött magának az asztalon álló 
kancsóból, böffentett egy kicsit, szellen- 
tett egy nagyot, beletúrt az orrába, kö
rülkémlelt.

-  Mi lett aztán? -  sürgettem.
János testvér a vállát vonogatta.
-  Ugyan mi? Megérkezett a budai pa

sa serege, szétzavarta a hadat. Holott az 
korábban a becskereki Kászon pasának 
csapatait vitézül leverte, két szekeret pa
kolt teli levágott kontyos fejekkel, küldte 
Bécsbe, a királynak! -  János testvér is
mét böfögött, ezúttal igen zengzeteset. — 
Később ez a Kászon lett a szandzsákbég, 
s úgy megdúlta a várost, hogy abból már 
soha többé nem fog kigyógyulni. Azt ál
lította, Tóth uraimék valahány törököt 
csak elkaptak, mind kimiskárolták azo
kat, asszonyaikat, lányaikat megbecs- 
telenítették, kölykeiket a Tiszába vetet
ték. Nem hiszem, hogy így történt, bár 
bizonnyal megestek hasonlók, a háború 
ezzel jár. Bosszúból Kászon katonái ször
nyű pusztítást végeztek. Előtte is sokan 
menekültek el innen, akkor viszont már 
tömegével futottak, főként Debrecenbe, 
a népek. Akik maradtak, mert vagy tú
lontúl ragaszkodtak ehhez a talpalatnyi 
földhöz, vagy bíztak a pogányok irgal
mában, azoknak nagy részét levágták, 
házát lerombolták. A török előtt, a bol
dog emlékű Lajos király idejében tán öt- 
ször-hatszor annyian laktak itt, mint 
ma, Tóth Mihály uram vállalkozását 
megelőzően is vagy háromszorta többen 
voltak a szegediek, Isten a tanúm erre és 
a följegyzések, melyekből Dionysios test
vér mindezt elősorolta nekünk, balga kí
váncsiaknak. Lám, így romiunk, fiú, így 
megyünk tönkre, pocsékba. Rácok jön
nek helyettünk, meg mindenféle népek. 
Minden ősöm itt élt, ezen a földön, eb
ben a városban, s nem látott egy se ilyen 
gyalázatot! Ezért mondom én neked, ne 
bízzál senkiben, a pogányban kivált ne!

János testvér jobb és bal orcáin egy- 
egy kövér könnycsepp gördült alá.

-  A gvárdián atya tartja csak bennünk 
a hitet a sok görög hitű meg Mohamedet 
követő erőszakos jövevény között, de úgy 
ám! -  szűrte a fogai között. — Igyunk is a 
gvárdiánra, fiú, érted is csak jókat cse
lekedett!

Ebben nem is lehetett vita közöttünk, 
kiürítettem hát a kupámat, s még mie
lőtt János testvér újra magához ölelhe
tett volna, kisurrantam az ivóból. Ha le
het, még ólmosabb fáradtságot éreztem, 
mint korábban, alig vonszoltam magam 
az Új Boldogasszony utcáig. Amint te
hettem, nyomban aludni tértem. Mégis 
sokáig hánykolódtam, míg sikerült el
aludnom — bár inkább ne sikerült volna! 
Szörnyű álmot láttam. Elsorolom ponto
san, ahogyan szoktam:

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról

Az apám sokáig kuporgatta az ara
nyakat, hogy eljöhessek ide, a krakkói 
universitás hallgatói közé, tudós férfi 
váljék belőlem és vagy valamelyik zsí
ros egyházi hivatalt, vagy a királyi udvar 
valamely magas állását elnyerhessem. 
Én azonban nem szolgáltam rá jóságá
ra. Bár éles az eszem, tanulni nem szere
tek -  annál jobban vonzanak a könnyű
vérű nők. Még mindig fia vagyok ugyan 
az Egyháznak és bejárok tudós tanára
im egyik-másik előadására, de a Szent 
Biblia tanulmányozása helyett inkább 
vonzódom az ördög bibliájához; ráadásul 
gyakorta veszítek. Mindenféle alakokkal 
cimborálok, még husziták és bűbájosak is 
akadnak közöttük, arról nem is beszélve, 
hogy nyakig eladósodtam a zsidó pénz
váltóknál, akik, ha nem lennének olyan 
végtelenül megértő emberek, régen bör
tönbe juttathattak volna.

A jövő héten viszont haza kell mennem 
a jó Szeged városába, Magyarországra, 
mert ég a lábam alatt a talaj, s nem húz- 
hatom-halaszthatom tovább adósságaim 
törlesztését, mert akármennyire megér
tő és jóságos emberek is a krakkói zsi
dók, azért elsősorban nekik is az üzletet 
kell szemük előtt tartaniuk, mert külön
ben harcias asszonyaik papucsuk sar
kával verik el kopasz fejüket, s a világ 
szájára veszi eme csúfságot, mely, ím, 
megesett rajtuk; ezért lóra kell kapnom, 
amit egyik barátomtól remélhetek, ha
zavágtatnom, s nyomban vissza. Bizony, 
az apámtól el kell kérjem újra mindazt 
a pénzt, amit a nehéz szűcsmesterséggel 
összekapart, de erősen félek, hogy nem 
járok sikerrel. Feddésre és szidalmak
ra számítok, könnyekre és jajveszékelés
re. És ez ellen tennem kell valamit. Még 
nem tudom, hogy mit, de tanácsért, azt 
hiszem, Margaritához fordulok, aki itt 
lakik ebben a most következő utcában, 
itt, a sarkon túl. Margarita mindent tud, 
mert foggal a szájában született és olyan 
csúnya, hogy az már szinte szép.

Szeretettel fogad most is, mint mindig, 
s a tanácsért nem is kér egyebet cserébe, 
mint hogy adjak egy cuppanós csókot bi- 
bircsókos képére és simogassam meg la
pos, elszáradt mellét. Szívesen teljesítem 
kérését, mert tudom, hogy tanácsa hasz
nomra válik. Meghallgatom, amit mond, 
s bár belesápadok, tisztában vagyok vele, 
hogy el fogom végezni mindazon szertar
tásokat, melyeket javasolt.

Kifordulok újra az utcára, csizmám 
sarka kopog a kövezeten. Izzadok erő
sen, a szívem a torkomban ver. Betérek 
az első italmérésbe, ahol vidám cimbo
ráim danolva fogadnak. Iszom velük, de 
komorságom el nem űzhetem. Segítséget 
kérni nem merek, hiszen a saját dolgom
ban járok, úgy helyénvaló és hatásos, ha 
magam végzem el, meg aztán csak az se
gíthetne rajtam, aki elkísér utamon, azt 
meg nem kívánhatom senkitől. Későn 
érek haza, nehezen alszom.

Reggel van, a lovat a lábam közé kap
tam, vágtatok szélvésznél sebesebben. 
Messze van Szeged városa, messze van 
nagyon, de én vágtatok, a fáradtság el
kerül. Napokig száguldók, bokrok alján 
hálok, míg elérem utam célját. Szeged 
határában -  jól sejtettem, hogy így lesz -  
három bitó emelkedik, rajta három lator 
holt teste. Bevárom az éjjelt, s levágom az 
egyiket, fiatal legényt, ki tudja, mi végett 
lógót. Előveszem a rongyot, melyet tarisz
nyámban rejtegettem, s belecsavarom a 
fejét, aztán nekilátok késemmel elnyiszál- 
ni a nyakat, hogy a fej elváljék a testtől. 
Olykor okádok, de szorgos munkám meg
hozza gyümölcsét: enyém a fej, a rongyba 
tekerve. Tüzet rakok hát, a tűzre bográ
csomat állítom, lúgot öntök belé, s főz
ni kezdem a fejet, ahogy Margarita meg
hagyta. Nem sokáig főzöm, mert a szagát 
nem bírom elviselni. Kihalászom a bog
rácsból, visszatekerem a rongyba, és ta
risznyám mélyére rejtem. A lúgot, mely
ben főtt, kulacsomba töltöm. Lefeküdnék 
aludni, de nem bírok. Virrasztók inkább.

Reggel elmegyek apám házába, örven
deznek nékem. Megkérem apámat, ugyan 
hagy mossam meg a fejét, fiúi alázatom 
jeléül. Atyám elérzékenyül, megengedi. A 
vízbe öntöm kulacsomból a lúgot, megmo
som apám fejét, amiként Margarita meg
hagyta nekem. Utána beszélgetünk, ví
gan vagyunk, a pénzt nem említem.

Az éjszaka leple alatt kiosonok a ház
ból, hónom alatt a rongyba csavart fejjel, 
s meg sem állok a tetemházig. Behajítom 
oda a fejet, s ezt mormolom: „Mint ez sen
kire sem feddik, úgy az én apám is énre- 
ám ne feddhessen!”

Elvégeztem hát iszonyú munkámat, 
ahogyan Margarita meghagyta nekem. 
Visszasurranok a házba, nincsen már mi
től féljek.

Másnap reggel előhozakodók a pénzzel. 
Bevallom, hogy kártyáztam. Atyám nem 
szól semmit, kiszámolja elém ezüstben és 
aranyban, amennyit kérek. Meghajtom 
előtte a fejemet, megcsókolom a kezét. 
Az anyám sír. Három napig maradok, s 
szent esküvésekkel fogadom, hogy meg
javulok. ígérem, hogy nem játszom töb

bé, ha Krakkóba visszatérek, kerülöm a 
nőket, és két év múlva egyetemet végzett 
férfiúként, tudósként térek haza ismét.

Indulok vissza, tarisznyámban az er
szény, megrakva jó aranyakkal, ezüs
tökkel, némelyiken Mátyás, némelyiken 
Ulászló képe. Lovagolok éjt nappallá té
ve, igyekszem, rohanok. Krakkóba érkez
vén első utam hitelezőimhez vezet, mar
kukba számolom a jussuk, elégedettek 
velem. Még marad is egy kevés, örülhe
tek neki. Hazatérek szállásomra.

Kipakolom a tarisznyámat. S a legaljá
ból ölembe gurul a halott ember feje...

Csatakosan, lucsokban ébredtem. 
Éjszaka volt, a Hold magasan járt, kerek 
képpel világított az emberek világára, 
felhők nem takarták el sem az ő, sem a 
csillagok fényét. Óvatosan kikászálódtam 
rozoga ágyamból, kiosontam a házból, 
s a hűvössel mit sem törődve, az udvar 
sarkába telepedtem. Összekucorodtam, 
akár egy kivert eb. Államig húztam a 
térdemet, szorosan magamhoz kulcsol
tam, úgy ringattam a testem, merengve. 
Nagyapám egyik kutyájának nedves orra 
riasztott révületemből. Beletúrtam az ál
lat szőrébe, belenéztem nagy, barna sze
mébe, megvakartam a füle tövét, s ma
gamhoz öleltem.

-  Nem tudom, átkozott vagyok-e vagy 
áldott -  súgtam az állat fülébe keserűen, 
mire biztatóan végignyalta a képemet.

Hajnalban tértem magamhoz, a ku
tya az ölemben hevert. Mélyen, látomások 
nélkül aludtam, üresen ébredtem, ellen
ben frissen, akár egy ártatlan gyermek. 
A kutyát ellöktem magamtól, besomfor- 
dáltam a házba, sietve öltözni kezdtem. 
Elhatároztam, hogy nem mesélek többet 
senkinek semmit. Álmaimat megtartom 
magamnak. Kezdem azzal, hogy fölkere
sem a révfelügyelőt, elmondom neki, hogy 
nincs mit mondanom. Napról napra ezzel 
állítok majd be hozzá, míg ki nem adja az 
utamat. Lehet, akkor éhen halok, de ennél 
a szorongásnál, bizonytalanságnál min
den jobb. Különben is, ötlött az eszembe, 
a basi azt ígérte, lesz mit ennem és innom, 
ha mesélek neki, ehelyett mindössze so
vány alamizsnát oszt nekem, azt is ritkán 
teszi, s olykor egy-egy pekmezt vagy hal
vát lök elém. Igaza van János testvérnek, 
még ha csupán laikus is, igaza van: nem 
szabad a törökben bízni!

Loholtam a Tisza-partra. A Palánk 
vesszőből font, földdel erősített falába 
vágott keskeny kapujánál kisebb csődü
letbe ütköztem. Tucatnyian álltak kö
rül egy hórihorgas legényt, aki valami 
vászontarisznyát markolt. Egyenesen 
nyújtotta a karját, hogy minél messzebb
re tartsa magától az átalvetőt. Az iszák- 
ból barnás lé csöpögött. A legény egyik 
kezével maga elé emelte, kissé közelebb 
húzta, a másikkal óvatosan belenyúlt a 
tarisznyába, aztán, mint akit darázs csí
pett meg, a földre hajította az egészet. A 
szütyő puffanva ért földet, a szája szét
nyílott, s előgurult belőle egy levágott 
fej. Kis híján elájultam.

1Q A»««» KlLOhETRlK



HELIKON

WALTER GHIDIBACA
Minden jó, ha a vége rossz
(Tótul e bine cänd se terminä prost)

(részlet)

[ 72 ] ;ieiih po/K.K'HHii I djenyi razsdenyia 
/ születésnap

Gyötör az éhség és fáj a seggem. 
Négy napja kínoz egy borsónyi arany
ér. Korábban sosem jártam  így -  fene
mód fájdalmas. Mahmud szerint, az orvo
si egyetemi emlékei alapján a hólapátolás 
következménye. Hogy az erőlködéstől egy 
vérrög képződött, és attól van. Most a 
„mozgásadagunkat” végezzük, előre-hát- 
ra masírozva a kék folyosón. Mahmud azt 
mondja, hogy a járás majd segít. Ezért 
egy órája „sétálunk”, fordulónként nagy
jából húszlépésnyit — s a fájdalom tény
leg enyhült. Ez a sors gunyoros ajándéka: 
a születésnapomon, azaz ma, február 27- 
én, börtönben ülök és aranyér kínoz.

Tegnapelőtt voltam a börtön orvosi 
rendelőjében. Mahmud is velem tartott, 
mint a tolmácsom. Vagy húsz szigorítot- 
tas fegyenc társaságában kellett kivár
nom a sorom. Megmértek, az összes téli 
ruhámmal meg a nehéz cipőmmel együtt. 
Az IK 3. munkatábor orvosi rendelőjének 
mérlege által mutatott eredmény 71 kilo
gramm. Tehát ruha nélkül 68 vagy, in
kább 67 kiló lehetek. Ez azt jelenti, hogy 
amióta elindultam otthonról, fogytam 
vagy húsz kilót. Tízzel kevesebb vagyok, 
mint amennyi normális lenne a magassá
gomhoz mérten. A doktornő azt ajánlotta, 
hogy fogyasszak puha ételeket. Persze, 
túl sok képzelt sülttel tömtem tele ma
gam. Semmilyen gyógyszert nem tudott 
adni, mert semmi sincs leltáron. Se tab
letta, se kenőcs, se kúp. Semmi. Hogy 
mégse érezzük magunkat elhanyagolva, 
engem és Mahmudot elküldött vérvizsgá
latra a tébécések épületébe. Azt is mond
ta, hogy ha akarom, kérhetek időpontot 
sebészeti műtétre. Ismerve a körülmé
nyeket, biztosan nem akarom.

A kirándulás a tébécéseknél kellemet
len élmény volt. Az épület hidege, a vé
cében titokban cigiző gümőkóros bete
gek, a rosszul sikerült műfogsorú nővér, 
aki a vért vette le, az iszonyú szegénység 
meg a labor kezdetlegessége miatt végig 
lúdbőrös voltam. De a nap végén azért 
elégedett lehettem: csomagot kaptam 
otthonról. Három könyvet, egy csomó ke- 
resztrejtvényes újságot és gyógyszert a 
megfázásra.

(...)

Nem értem, hogyan válogatták ki a ne
kem küldött könyveket. Azaz hogy mi

ért pont ezt a hármat pakolta be Laura. 
Az egyik Einsteintől A relativitás elméle
te. Mivel nincs semmiféle hajlamom a fi
zika tanulmányozására, nem értem, mi
ért választotta ezt. Aztán itt van egy 
nagyon kedves könyvem, amelyet a ha
jón találtam a szekrényemben: Stephen 
Kingtől a Hearts in Atlantis. Más köny
vét nem olvastam, mert nem érdekel ez a 
műfaj, de ez a könyv nagyon megtetszett. 
Ám e könyvet már elolvastam, ezért nem 
világos, hogy miért küldte el most. A leg- 
tanácstalanabbul azonban a harma
dik könyvvel szemben állok — Salman 
Rushdie Fúriadüh című regénye, melyre 
Laura rövid üzenetet írt: Mindenki haza
vár!. Teljesen személytelen.

Elolvastam a Fúriadühöt, és nem tud
tam nem észrevenni a hasonlóságot a 
szereplőnek a felesége iránt érzett dü
he, illetve az általam Laura iránt érzett 
düh között. Dühös voltam rá, amikor biz
tosra vettem, hogy tud az átverésről, sőt 
részt is vesz benne. Főleg pedig akkor, 
amikor eszembe jutott az irkutszki kér
désemre adott válasza, amiből arra kö
vetkeztettem, hogy talán éppen az ő öt
lete volt az átverés. Kavarog mindez a 
fejemben, és csapkod minden irányba. 
„Miért?” és „Hogyan?” -  e két kérdés döf- 
ködi az agyam, percenként 75-ször átfo
galmazódva. Rendező úrnak van köze eh
hez? Egyszerű véletlen? Újabb véletlen a 
könyv egyik Picsjugin-viselkedésű sze
replőjének neve, jobban mondva gúnyne
ve: Segg-csíp? Picsjugin minden adódó al
kalommal zaklat, hát reflexből angolra 
fordítottam a nevét, még mielőtt megkap
tam volna a könyvet: Pinch-you-again. 
„Megcsíplek ismét.” A kiejtés nagyon ha
sonló. Picsjugin egy kábé 45 éves pasas, 
kopasz, csorba, és a szája fölé döglött ma
dárként lecsüngő hatalmas bajuszt visel. 
Úgy tűnik, hogy élete felét különböző bör
tönökben töltötte. A zuhanyzóban láttam 
a ronda tetoválásait, melyek közül a leg
undorítóbb a péniszét közrefogó szempár. 
Mahmud erőlteti, hogy védjem meg a te
kintélyem, és esetleg csapjam meg, ami
kor provokál. Vagy legalább szitkozódjak. 
Feltételesen szabadulni ugyan nem tu
dok, de attól még nincs kedvem bunyózni. 
Nagyon rosszul sülhet el. Inkább morog
jon csak Picsjugin, minthogy eltörjön az 
orrom vagy valamelyik fogam nélkül ma
radjak. Nem tudom, mennyire része a já
téknak, a kísérletnek, a nem-t’om-minek. 
Visszakiabáltam Picsjuginnak, mire 
alábbhagyott a kötözködéssel. Az utol
só nagy incidens a szója miatt történt. 
Mahmuddal ettük a levest. Mivel nem

Walter Ghidibaca 1974-ben született, Kolozsváron él. 2006-ban Szibériában 
készített egy dokumentumfilmet. Hazafelé tartva, a moszkvai Seremetyevo repü
lőtéren viccből azt mondta a határőröknek, hogy bomba van az egyik csomagjá
ban. Emiatt nyolc hónapot töltött el három oroszországi börtönben. Tapasztalatait 
e naplóregényben írta meg.

szereti a szóját, az adagjából az összest 
kihalászta és egy tiszta tányérra rakta, 
még mielőtt enni kezdett volna. Ebből én 
kipótoltam az én adagom, de a fele a tá
nyéron maradt. Gondoltam, kár kidobni, 
valamelyik éhes embernek jól fog. Ezért 
visszaöntöttem a tálba. Picsjugin felug
rott, hogy ilyesmit nem lehet csinálni, és 
elkezdett káromkodni. Elmagyaráztam, 
hogy nem tudtam erről a szabályról, és 
hogy a szója nem maradék volt, hanem 
érintetlen étel. Kiabálnom kellett ne
kem is, különben nem nyugodott volna le. 
Nem értem, miért pikkelt rám, de kezdet
től fogva leste minden mozdulatom. Mivel 
semmi közöm nem volt hozzá, nem köthe
tett belém csak úgy a semmiért. Kellett 
az ürügy.

Esteledik. Mahmudnak még van egy 
cigije, azt elszívjuk. Egy hete arról be
szél, hogy egy barátja pénzt fog külde
ni neki. De egyelőre ennek semmi jele. 
Nagyon várja a pénzt, hogy cigit és teát 
vásárolhasson. Oroszországban a ciga
retta nagyon olcsó. De mivel a börtönben 
meg kell osztanod a többiekkel, gyorsan 
elfogy.

Megtelik a folyosó a munkából jö
vő fegyencekkel. Szerzünk egy-egy ci
git. Mahmud titokzatosan jön-megy, 
nem értem, miért. Amint az utolsó tá r
sak is megérkeznek, kiderül. A megle
petések meglepetése: a fiúk hoztak egy 
csokitortát! Nekem.

Nagyon meghatódom, de ugyanakkor 
felüti fejét a kérdés: ezt Mahmud vajon 
egyedül ütötte nyélbe, vagy együttműkö
dött a rendező úrral? Vajon ő a kinti ba
rátja? Gyanúsan egybeesik a pénz átuta
lása a szülinapommal. A torta mellett 
természetesen cigink, teánk és kávénk 
is van. Kávét legutóbb Moszkvában it
tam. A tortából csak a mi szobánk lakói
nak jut. Mahmud megerősíti, hogy csak a 
szobatársakkal kell megosztanom. De te
gyek félre Vovának is. Felvágom a tortát 
16 szeletkére, és szétosztom a társaim
nak. Vizet is forralok, és kávét készítek. 
Az oroszok nem nagyon isznak kávét, de 
most kivételt tesznek. Ehhez az előkelő 
tortás dologhoz találó a kávé.

Miután mindenki rágyújt, én pedig fo
gadom a gratulációkat a ma betöltött 33. 
évemhez, megjelenik az utolsó ajándék: 
egy doboz aranyér elleni kúp. Nagyszerű! 
Úgy 20 rubelbe, egy dollárba kerül, de 
ha nem lennének a fiúk meg a láthatat
lan barát, nem juthattam volna hozzá. 
Ezek a kúpok a leghasznosabb születés- 
napi ajándék, amit valaha kaptam. Amin 
csodálkozom: mostanában, miután ki
tudódott a születésnapom dátuma, meg
tudtam, hogy Oroszországban a krisztusi 
kort nem ünnepük meg — akkor én miért 
kaptam csokoládétortát? A torta meg a 
kúpok lennének a rendező úr apró figyel
mességei a nagy pszichológiai kísérletben 
való részvételemért? Akárhogy is van — 
köszönöm szépen...

KIRÁLY FARKAS fordítása
A KlLOMETRlK
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Ovidius: B arbár vidéken
I. Készülődés

a nagy római költő' a provinciákra készül

És vesztét érezte a nagy római költő'.
És elküldte családját vidéki birtokára.
Egyedül borozott a vomitóriumban.
Persze nem jöttek érte! Napokig nem keresték, 
mintha rühes kutya, leprás, átkozott lenne!
De hát ezek a kurvák bármikor eljöhetnek 
és deportálhatják őt, agyon is verhetik.
De ami az ereje -  Horatius a példa! -  
bármikor megírhatja ezt az egész agyrémet.
Romló állapotokat. A köztársaság végét.
A hiú ostobákat! Magát a zsarnokot!
Róma szenátorait. ( Megalkuvó cemendék.)
És hányt az ellenfényben, maga elé meredve.
Tudta, nem ír meg semmit. Készülhet Tomiba.

2003. június 5.

V. A nagy római költő felriad

Ezen a kopár vidéken örökké. Mélabús dák tücsköket 
hallgatva figyelni a lopakodó árnyakat a ködben, 
amint rekedten görögnek tova. Az ördögszekerek 
és a tövisek közt kékes lidércfények viliódznak, 
a Hadeszek öbléből visszajáró békételenek lelkei.
Ezen a bús tengerparton örökké. Szelek és hullámok 
csiszolta szörnyekre emlékeztető kövek közül figyelni 
a tajtékok kérdőjeleit, a kacagó delfinek nászát.
Az esték csöndje, már hajnalban is. Az őszülő tenger felett 
guruló véres telihold. Magányos kocsikerék.
Visszaröpít Rómába...0, azok a régi versenyek.
Kigyúló nők mezítelen karján fölcsúszó ruhaujj.
Érintések. A szerelem átváltozásai. Nyerítő paripák.
Sirály rikolt a ködben. Elhagy az álom. Körém hull Tomi.

2003. szeptember 1.

VI. A lázadó veres hangya

a római költő tanulmányúton

Reggel óta figyelt a Gorgó- főre hasonlító sziklatömbön 
hason fekve egy veres hangyát. Szolgálói reggelizni hívták, 
morcosán utasította el, nem éhes. íródeákja új versei 
felől tudakolózott, a kis dák rabszolgalány tágra nyílt 
szemében is elveszhetett volna, de elküldte őket, keressék 
egymásban, amit ő úgysem talál s hősiesen tovább 
figyelte a kő rücskös peremén elveszetten száguldozó 
hangyát és azzal sem törődött, hogy fájós jobb karja 
elzsibbad. Először azt hitte, társait keresi a tragikusan 
magára maradó veres hangya, de egyszerre többen is feltűntek 
s ő észrevéve a csapatot hihetetlen gyorsasággal bújt el 
egy repedésben, kivárva míg a keresők eltűnnek, 
hogy eszeveszetten, látszólagos cél nélkül rohangáljon 
tovább s aláhullva a mélységbe egy hullám kitútott szájában tűrjön el.

2003. szeptember 1.

VII. Pán ébredése

Hátán fekszik, apró, fekete szeme kerekre tágul.
Tündöklő égbolt csillagai közé vesz. Megannyi külön világ. 
Nem néz Dunára. Az ezüst istennő nem akarja őt? 
Undorodik tőle? Hát nézze saját hiú arcát tavak tükrében. 
Elbóbiskol megint. Dűlőutakon rohan lenge lányok után 
s a szép Szeléné vérveres lesz, elpirul a képmutató, 
amikor hámló falú klastromok mellett 
utoléri a lányokat és a földre lehullva, a por 
és a kor kisilabizálhatatlan kérdőjelei között, 
üdvözülnek, a jácintbokrok illatában...
Pán felemelkedik. Szerelme ezüstösen fénylő arcába néz. 
Forgatja, égbe emeli, andalítja a madárdal 
s subáját kifordítva -  fehér, mit lehet tudni? -  
nagyokat szökellve lejt táncot a szende istennő udvarlására.

2003. szeptember 2.

X. A nagy római költő verset mond 
a barbároknak

Tudjátok, az Istenek követik tetteinket! Állandóan 
jelen vannak életünkben. S  ha a halandó nem elég körültekintő, 
meg is járhatja. így végezte a látnok Tiresiás is, aki 
Jupiter és Juno vitájában játszhatta a bírát. A kérdés 
nem lepte meg a jóst, hiszen ő hét esztendeig (kígyók által 
varázsoltatva) asszonyszemély is volt s így Jupiternek 
adott igazat, amiért Juno „...dühre lobbant s bírája szemét 
örök éj átkaiba takarta!” Jupiter kárpótlásul, jóstehetséggel 
áldotta meg, „enyhítve a bajt becsüléssel.” A géták 
felszisszentek. Dobogtattak. És az egyik sebhelyes arcú harcos 
közelebb merészkedve a költőhöz, lehalkított hangon kérdezte: 
„most is figyelnek vajon éber isteneid?” És a ködben 
fulladozó mezőkön, kék lidércfények között görgött a hahota.

2003. szeptember 3.

XII. Az eltűnő démonok

levél Sextus Propertiusnak
Sextus, a meglepetés akkor ért, amikor barbár 
pártfogóm, nagy hadvezér /más szóval: tömeggyilkos!/ 
elvitt felderítetlen vidékre kirándulni, 
s egy barlangot mutatott ahol démonok éjjel 
az élők vérét szípják, sivalkodnak, üvöltnek.
„Fel kéne deríteni! Csak nem félek?! -  kérdezte,
mert már tudta a választ: egy római nem félhet.
Görbe, szűk folyosókon, időnként hason csúszva,
/visszatér; beszorulok, kínzó rémálmaimban!/ 
egy nagy terembe értünk, fáklyánk lobogó fénye 
elefánthoz hasonló monstrumot hívott elő, 
a sötétség mélyéből... Néztem bősz agyarát és 
elképzeltem: megmozdul, üvöltve megy vadászni... 
Démonokat nem láttunk, lehet Rómába mentek?!
2003. szeptember 23.

XVII. Az elátkozott vidék

levél Vergiliusnak

Vadászni hívott a szarmata fővezér, 
elvadult tájon lovagoltunk, éjjel, 
kísérteties zöld hold sütött az égen, 
akasztottaknak tűnő villámsújtotta fák 
remegtek fényében. Gőzölt a lápvidék, 
mocsarak rothadtak, erjedt a tőzegfüst,
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remegtek lovaink mintha várták volna 
a csodát, fújtak, fel-felnyerítettek.
Motozott valami a sűrűben, Démon?
Hápogva riadtak a vadlibák zöld fényben, 
mintha hazajáró kísértet, kivülró'l 
láttam magam én is. Róma messzire tűnt, 
hexametereid biztonsága szintén, 
feszülten remegtem, felajzott íj húrja.
2003. szeptember 26.

XVIII. A nagy római költő, halála előtt 
nem sokkal a naphoz fohászkodik

Tomi. Krisztus után 18.

Emelj magadhoz, égre fel! Már émelyedem nélküled!
Örvény poklába vész hajóm. Démon veszejt el. Alvilág
árnyai űznek. Fekete Orcus virága. Elsodor
vak pusztai szél. Elveszek. Kopár vidékre száműzött.
Hazám az üröm, fű, bogáncs, az Ister jegén baktatok.
Géta lovasok nyilai szállnak felettem vadlibák.
Hullám-sírba hív Orpheus. Nem szólnak erró'l jóslatok. 
Hiányod átjár. Szédülök. Vízóra perceg -  életem.
Dallam emel fel. El is ejt. A parton táncol Proteus.
Vakot útjain Te vezess! Hiába rejtem arcomat 
sötétségbe, mert itt a fény. Simogat hold- és napsugár. 
Jégbefagyott hal -  olvadok. Ringatnak inga éveim. 
Mindenség árva porszeme. Barbárok közt egy római.
Kecskék követnek, szarmaták. Világosítsd ki verseim!

2003.október 12.

Önvédelem 7.

XIX. Levél Julius Caesarhoz

Ha úgy döntöttél gazember leszel, 
miért latrokkal vetted körül magad?
Mért nem okultál? Hisz annyi híved volt, 
veteránok, kikkel együtt küszködtél 
a gall pusztákon...Ók hova tűntek?
Nem láttál volna át a szitán, te, 
aki kalózokat is átvertél hajdan, 
merészen játszva!.. .Te ne tudtad volna: 
ki korpa közé keveredik, disznók 
zabálják. Nem is sejtetted mi készül?

Istennek hitted, ó, Caesar, magad?
Nem érdekelt más, csak a hatalom?
Tőrök villogtak. Róma lehanyatlott.
Nyitott szemedben tört meg a jövő.

2003.október 15.

XX. Levél egy római fuvoláslányhoz

Nem tudom emlékszel-e még rám, Claudia? Naso vagyok, 
az elátkozott költő. Gyönyörűen fuvoláztál, amikor találkoztunk. 
Húsz éve, tegnap. Vékony, fekete lány. Melleid szokatlanul teltnek 
tűntek, a tunikán átderengve, de a legizgatóbb mégis a fuvola volt, 
duzzadt ajkaid között. Már akkor is virtuózán fújhattad a bíbor fuvolát, 
átváltoztatva a férfiakat téged meghágni akaró csődörökké, 
üzekedő kan kutyáikká. Tetszett az is, ahogy játszottál.
Meghívtalak házamba. Néhány óra múlva, boros kupámmal kezemben 
gyönyörködhettem játékodban. Kérésemre lehullott a tunika is. 
Minek, ha egyszer felesleges? És a szádban izgatón illegett a fuvola. 
Elvarázsoltál, Claudia. Húsz éve? Tegnap? Emlékszel még rám?
Én, a száműzött, nem felejthetlek el, soha!
Fohászkodj értem, kérlek. Rómában szeretnék meghalni 
s még egyszer hallani szeretném élveteg fuvolád bűvös szavát.
2004. január 19.

XXI. Levél Horatiusnak

balcsillagzat alatt
...Neked könnyű volt!...Apád, a felszabadított rabszolga 
sanyarú életéhez képest a Te életed jól alakult, hamar 
szárnyára vett a siker! Időnként bejöttél Rómába, 
hódoltál a császárnak, gladiátorviadalokra, teátrumba, 
estélyekre, strandra, tőzsdére jártál. Félrehajtott 
fejjel figyelve, mintha tényleg süket lettél volna, 
tagoltan mondogattad verseidet, amikor társaságban tisztelőid 
felkértek rá s a fél város hívednek számított...
Emlékszem, a Hosszú élet titkában ki is mondottad:
„Hogy van, Maecenas, hogy az ember meg nem elégszik sorsával, 
mit a véletlen juttat neki, vagy mit önszántából vállal, 
s mind dicséri a másét?” Megkísérted a választ is, 
igazságodból persze sokat levon a tény, hogy Te, a kegyenc 
soha nem éltél száműzetésben, barbár vidéken. Irigyellek!...

2004. január 25.

XXII. Levél Ciceróhoz

„már nem remélek új fordulatot”
/ T. S . Eliot /

Retorika című nagy művedben arra intesz, ó, Orátor, 
hogy „érjük be hát a mi jó latin szavaink egyszerűségével 
és ne hajszoljuk a görög szavak csillogását”, de figyelmeztetsz 
arra is, hogy „nem elegendő a szavak értelmes elrendezése, 
az is lényeges kérdés: hogyan végződnek a mondatok.”
De lényegesebb az életünk! Az is, hogy mire tesszük fel.
De az is, hogy hogyan végződik! Erről mintha elfeledkeznél. 
Mondatainkat fülünk ítéli meg, tetteinket a zsarnok.
Te életeddel fizettél a pálya végén. így végződött, infámia!... 
Engem száműztek, barbár vidékre. Hogy hogyan végződik, 
még nem tudni. Mindenesetre nem jő  a gálya, a felmentő levél! 
És most, amikor balcsillagzatom szúró fényénél 
idézem meg szellemed, üvölteni szeretnék a tehetetlenségtől. 
Mondatainkat hiába végezzük be, sorsunk szélsodorta levél.
2004. január 25.
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FRANZ HOD JAK

Apa és fia
Könnyed vidámság, egyfajta lebe

gő megelégedettség a súlytalanság 
jóleső érzésével töltötte el ma reggel 
Ferit, aki kellőképpen meg is lepődött 
azon, hogy teste  még az ágyban hever, 
és a világűrbe való igyekezés közepet
te nem tapadt a plafonra. Hosszasan 
bám ulta ötéves fiát, aki egyenlete
sen szuszogva aludt mellette, és örült, 
hogy csak úgy érezte, m intha teste 
súlytalan lenne, m ert különben m ár 
rég tovalebegett volna, fiát egyedül 
hagyván hátra . Feri büszke volt fiára, 
ugyanis a kecsegtető, m indenütt lesel
kedő csábításoknak, hogy tolvajjá, u t
cagyerekké, koldussá vagy hasonló
vá váljék, ellen tudott állni. Továbbá 
azért is büszke volt rá, m ert a fiának 
szintén igen kevésre volt szüksége a 
boldogsághoz, akárcsak  neki, aki na
gyon is jól tudta, hogy csak akkor le
het valaki igazán szabad, ha kevés 
kell a boldogságához. Hanem  különö
sen jó napnak ígérkezett a mai, ham a
rosan négy tem etésre kerül sor.

Egyik este Feri felesége, m iután fia 
aludni ment, a konyhaszéken ücsörög
ve, annak  rendje-módja szerint, kipa
kolta neki addig rejtegetett lelki szeny- 
nyesét. Feri, mondta, hosszú ideje úgy 
érzem magam, m int egy tehén, igen, 
Feri, jól hallottad, m int egy tehén, aki 
hazatérve a kapu előtt ácsorog, és nem 
tudja, bemenjen-e, m ert mögötte m in
den annyira idegennek tűnik. És, fűz
te  hozzá, idegesen cibálva az asztalte
rítőt, azt is érzi, m iként ráncigálja őt 
hevesen a fia egy kötéltől fogva, am i
nek m ásik végére ő m aga van odakö
tözve, és csakis ezért lép végül be a 
kapun. Ez az átkozott falu, melyben 
folyton csak az ismétlődik, am i nem 
történik  meg, tú l szűk lett szám ára. A 
fia is előbb-utóbb tönkremegy, ha töb
bé m ár nem a világra tud rendesen 
koncentrálni, hanem  csupán erre a vi
lágban fityegő kötélre. Ezért a lehető 
legjobb megoldás az lenne, ha  elmen
ne innen. Feri megőrizte nyugalmát. 
Számolt ezzel. Cimboráinak folyama
tos figyelmeztetéseit, hogy óvakod
jon olyan nőt elvenni, akinek az apja 
fiatalabb nála, mindig is vidám an el
eresztette a füle mellett, és úgy érezte 
magát, m int ak it senki nem é rt meg. 
Tudta ugyan ő m aga is, hogy egy szép 
nap távozni fog, ennek ellenére ösz- 
szehasonlíthatatlanul fontosabb volt 
szám ára az, hogy egy nagyon fiatal, 
kedves nővel az oldalán szép időket él
jenek meg és élvezzenek. És hogy ez az 
időszak milyen hosszúra nyúlik, végül 
is tökmindegy volt neki, alapjában vé

ve jelentéktelen részletnek gondolta. 
És ezért csöppet sem lepte meg, am it 
a felesége az imént mondott. És azt is 
teljes m értékben m egértette volna, ha 
valam i m ást mond. Felesége még azon 
az éjszakán lelépett.

Feri még egy ideig bám ulta alvó fi
át, majd csendben felkelt, annak  elle
nére, hogy még nagyon korán volt, és 
elegendő ideje lett volna ágyban ma
radni és álmodozni. Ámde különös 
nap volt a mai. Kilépett az udvarra 
zuhanyozni. Nyár volt. Az udvaron, 
három cölöpön, egy vízzel teli hordó 
állt, vízcsappal és öntözőkanna-rózsá
val ellátott tömlővel. Telente a kony
hai tűzhelyen kellett vizet melegítenie 
és egy mosdóállványnál mosakodnia, 
melyet hosszú idők óta egyik generá
ció örökített a m ásikra. Most viszont 
nyár volt, és olyan forróság tombolt, 
amilyenre m ár régóta nem volt pél
da. Ilyen dögmelegben mindenféle te 
vékenységet félre szoktak tenni, ilyen
kor ugyanis minden fogás, függetlenül 
attól, hogy az ember m ennyire ipar
kodik, többnyire célt szokott tévesz
teni, még a fontos döntéseket is elna
polják, m ert a gondolkodás is zihál és 
izzad, voltaképpen semmi sem műkö
dik ilyen dögmelegben, csak a halál 
képez ez alól kivételt. Az udvari zu
hany új szerzemény volt, melyet Feri 
esküvőjükkor ajándékozott a felesé
gének. Amikor még szerelmes volt, 
télen, dermesztő hidegben is gyak
ran  zuhanyzott az udvaron. Sőt, egy
szer a rra  is rá  tud ta  venni a feleségét, 
hogy a hóban szeretkezzenek, igaz, er
re az udvar végében került sor, az a r
ra  kanyargó folyó partján.

Feri sohasem sietett, nem is volt 
neki szabad az asztm ája m iatt, me
lyet, mivel m inden m ás próbálkozá
sa dugába dőlt, újólag a h íres Baba 
Rumbával, egy, a környéken nagyra 
ta rto tt, vén szipirtyóval kezeltetett. 
Különféle, titkos növényekből lepárolt 
nedvekkel gyógyította a betegsége
ket, több-kevesebb sikerrel. Gyógyító 
procedúráihoz term észetesen különös 
p rak tikák  és rituálék  is ta rtoz tak , 
melyek igazából a növénykúrákat te t
ték  hatásossá és tartóssá . A Ferihez 
hasonló asztm ásoknak például h á 
romszor kellett Baba Rumba küszöbét 
átlépniük, melyre előzőleg egy éles 
kést, egy tü k rö t és színes k ré ták a t 
helyezett. Azt is rebesgették, hogy ez 
a Baba Rumba az ördöggel cimborái, 
de h á t ki ne hagyná m agát valam ely 
tilos szövetségbe bevonni, ha  az se
gít rajta. M indenesetre Feri ú jra sza
badabban tudott lélegezni, m árpedig 
a szabadon lélegzés, m int mondotta, 
m indenfajta szabadságnak az alap- 
feltétele. És mivel semmi különösebb 
dolga nem volt, sok időt szentelt a reg

geli vécézésnek is. A tisz taság  jelen
te tte  szám ára a legfőbb törvényt, no 
de nem a szó legönzőbb értelm ében, 
m iként ezt folyton kihangsúlyozta. 
A tisz taság  nem annyira  testhigiéne 
kérdése, m int inkább azon emberek 
tiszteletének problémája, akikkel az 
ember érintkezik, de azon emberek 
tiszteletéé is, akikkel ak ár véletlenül 
is bármiféle kapcsolatba kerülhet. Az 
egyedüli alibi ugyanis, amely az ég
világon sem m ire sem jó, hajtogatta  
Feri dühösen, m inden kétséget kizá
róan a véletlen. Ezért m inden egyes 
reggel frissen megborotválkozott, és 
az orrlikából és füléből k ikand iká
ló szőrszálakat is gondosan levagdos
ta. Egyedül a mellét és lábát ékesítő, 
szokatlanul sűrű , hosszú szőrzetére 
volt büszke, hab ár azt is tud ta , hogy 
egyes falubelieknek ez lehetőséget ad 
a rra , hogy titokban csúfondárosan 
azt állítsák , íme, itt a nyilvánvaló bi
zonyítéka annak , hogy ő, vagyis Feri, 
a majmoktól szárm azik. Feri azon
ban soha nem hagyta  m agát kihoz
ni a sodrából, hisz nagyon jól tudta, 
hogy őt is, m int m indenki m ást, Isten 
terem tette, és hogy ez az egész csu
pán az irigyeinek az ostoba szóbeszé
de. Mélyfekete bajuszát is, azt a vé
konyka széncsíkot, m inden egyes nap 
m illim éternyi pontossággal megiga
zította. K abátjai, nyakkendői és nad
rágjai, melyeket hordott, ugyan ré 
giek voltak, hisz nagyrészt az apja 
vagy nagyapja gardróbjából szárm az
tak , ennek ellenére m indig tiszták , 
frissen vasa ltak  és gondozottak, foly
ton meg is jegyezte viccelődve, hogy 
addig fogja őket viselni, míg ú jra  di
vatba nem jönnek.

Amikor Feri végre felébresztette 
a fiát, az ijedten szökött fel, és azon
nal be a k a r t bújni ruháiba. Feri meg
nyugta tta , újólag biztosítván őt afe
lől, hogy van még bőven idő, ennek 
az egész idegeskedésnek pedig sem
mi értelm e, az idegeskedés ugyan
is tönkreteszi a jellem et és a tá rsas  
érintkezési form ákat. Először is ren
desen le kell zuhanyoznia és tiszta  
ru h á t kell vennie, melyet m ár k iké
szített szám ára a székre. A fiú bizal
m atlanul p illan to tt az apjára. Ami 
ennyire hajtja és elbizonytalanítja őt, 
vallom ása szerint, az attól való féle
lem, hogy elkésnek a tem etésekről. 
Hisz az is m egörténhet, hogy koráb
ban kezdődnek, fűzte hozzá bizony
ta lanu l, el-elcsukló hangon. Feri új
ból m egnyugtatta fiát. Nem, ez nem 
lehetséges, m agyarázta. Jóllehet 
m ár semmi nem működik rendesen, 
és m intha minden szétesőfélben len
ne, mégis elh itette  fiával, ebben a ká
oszban hogy m egm aradt valam i, ami 
még m indig rendesen működik. A ba
bona sokkal mélyebben nyugszik, 
m intsem  az emberek m egengedhet
nék m aguknak, hogy tem etésen is 
lelkiism eretlenül és felületesen kóvá
lyogjanak. H a még valahol hangsúlyt 
fektetnek a rendre és a pontosság
ra, a tem etések ilyen alkalm ak, úgy
mond a  tisztelet egy utolsó morzsá-
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jaként. A megboldogultnak életében 
épp elegendő szégyent és gyalázatot 
okozunk, m intsem  m agunkra a k a r
nánk  vállalni, hogy még halálában  is 
vétsünk ellene. Ráadásul a városba 
ta rtó  gyalogút csupán szűk két óra, 
és az első tem etésig még négy teljes 
óra van hátra .

Az ú t a városig jórészt egy vegyes 
erdőn vezetett keresztül, ahol Feri szí
vesen elidőzött a fiával, ugyanis nagy 
hangsúlyt fektetett a rra , hogy fia ide
jekorán megismerkedjen az erdők, me
zők és folyóvölgyek gazdag növény- és 
állatvilágával, és abban já rta s  legyen. 
Feri huszonegy m adárhangot tudott 
utánozni, a fia is m ár hetet. A szar
vasok párzási időben hallato tt bőgő
sét illetően is jelentős előmenetelt ta 
núsított. A fia a rovarok, növények, 
gombák és mohák dolgaiban úgyszin
tén hálás tan ítványnak bizonyult. 
A tanulás nagy örömöt jelentett szá
m ára, különösen ha az apja okította. 
Sőt, még abban is igen tájékozott volt, 
hogy milyen kiemelkedő építészek a 
term eszhangyák és a hódok, és meny
nyire ra finá ltan  kiagyalt technikákat

alkalm aznak egy bonyolult építmény 
felállításakor. Még a különböző hal
fajták szájmozgását is igencsak rende
sen tudta  utánozni, bár ez korántsem 
volt könnyű, m ert e téren alig lá tha
tó, s mégis óriási különbségeket lehet 
tapasztalni. Apjával különösen azért 
szeretett halászni já rn i, m ert közben 
csöndben kellett lenni, és nem volt 
szabad veszekedni. A faram ászást is 
kielégítően űzte. És mégis, ahányszor 
Feri fiától megkérdezték, mi ak ar len
ni, ha  nagy lesz, szemrebbenés nélkül 
azt válaszolta, hogy kocsis, mégpedig 
Bécsben, és elegáns frakkban és cilin
derben a világ minden részéről érke
ző kuncsaftoknak a város történetéről 
fog mesélni. Ahányszor ezt Feri hallot
ta, mindig megcsóválta a fejét, mond
ván, fiam, fiam, tú l sok mesét olvasol, 
s megbolondulsz tőlük. És amikor a fia 
még mindig nem hagyta abba a Bécs 
történetéről való áradozását, az apja 
a következő szavakkal szakította fél

be: inkább pópának menj Burdujeni- 
be, ott sosem leszel egyedül. Rengeteg 
barátod lesz, az emberek majd felnéz
nek rád, és a nők sem futnak el előled. 
A többi múlandó. Csak a mennybéli 
Isten lesz örökké, az emberek ugyan
is mindig félni fognak attól, hogy hi
tetlenkedjenek. A jövő biztos kezekben 
lesz, ha  pópa válik belőled.

Amikor Feri épp el a k a rta  volna fi
ának  m agyarázni, hogy mi a helyzet 
a szúfélék szörnyű csapását illetően, 
egy kabrió húzott el mellettük, benne 
két fiatal hölggyel, akiket Feri és a fia 
udvariasan üdvözölt. Az igencsak jó
kedvű hölgyek fityiszt m utattak , mi
közben egyikük még hangosabbra te 
kerte az amúgy is üvöltő zenét, majd ő 
is énekelni kezdett.

Ferinek feltűnt, hogy fia, m iután az 
erdőből kiléptek, szótlanná vált, m int
ha komolyan eltűnődött volna vala
min. Kérdésére, hogy m in já r  az esze, 
fia azt válaszolta, képzelje csak el, mi
lyen szép lenne, hogyha a világ ösz- 
szes halottját Kolozsváron tem etnék 
el. Feri csodálkozva kapta fel a fejét, 
ilyenfajta kívánságot nem v árt volna 

a fiától. F ia nyel
ve nehezen eredt 
meg. Végül beval
lotta, azért len
ne szép, ha  a vi
lág összes halottját 
Kolozsváron tem et
nék el, m ert ak
kor minden áldott 
nap istenesen jól
lakhatnának. Az 
ilyen fejtegetések 
halla tán  Feri m in
dig felháborodott 
és ingerültté vált, 
most mégis tü r
tőztette magát, és 
megpróbálta meg
őrizni nyugalmát. 
M éltánytalan vol
na, gondolta. És 
egyáltalán, hon
nan  szárm azik 
ez az önzés, tő 
le ugyan egészen 

biztosan nem. Most aztán  elég legyen, 
figyelmeztette a fiát Feri. M indenütt 
a világon vannak szegények, magya
ráz ta  a fiának, és ha minden holtat 
Kolozsváron tem etnének el, akkor az 
éhínség még nagyobb m éreteket ölte
ne, hisz a halotti tor m indenhonnan 
hiányozna, ahol erre szükség lenne. 
Ok itt aztán  dúskálhatnának  az éte
lekben, de végeredményben a többiek 
elől pont azt ennék el, ami őket tör
vény szerint megilletné. Méltányosság 
m ár amúgy is csak a szegények között 
létezik, és ennek így is kellene m arad
nia, m ert ha  a szegények közötti mél
tányosság eltűnik, a világ is sokkal 
szomorúbbnak tűnne. Ez tehát m in
denekelőtt méltányosság kérdése, von
ta  le következtetését Feri, hogy a meg
boldogultakat továbbra is ott temessék 
el, ahol meghaltak, és nem mindegyi
kőjüket Kolozsváron. M egértetted-e, 
kérdezte szigorúan, mélyen a fia sze
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mébe nézve, aki mindeközben erősen 
elpirult. A pír villámgyorsan szaladt 
végig a nyakán, és a mellén, karján  
is elterjedt, nagy, égő foltokba állva 
össze. H át igen, a fia éppolyan gyor
san és alaposan tu d ta  m agát elszé
gyellni, m int ahogyan tanu ln i tudott, 
és erre is büszke volt Feri. A fiú azon
nal m egígérte az apjának, hogy többé 
az életben nem fog eszébe ju tn i ehhez 
hasonló kapzsi, önző gondolat.

A városba érvén kicsit körülnéztek, 
az első tem etés ugyanis egy félóra 
múlva kezdődött. Mivel a fiút annyi
ra  érdekelték a villamosok, m indig 
lenyűgözte azok zakatolása és him 
bálózása, egy megállónyit villamosoz- 
tak. Amikor a fiú egy antikvárium  
k irak a tán á l leragadt, Feri a követke
ző szavakkal húzta m aga u tán , gye
re, ham arosan  ehetsz fonott kalácsot. 
Lassú léptekkel a temetőhöz értek. 
Emberemlékezet óta az volt a szokás 
ezen a vidéken, hogy a halotti to r első, 
jelentős részét a tem etőben ta rto tták , 
közvetlenül a tem etés után . Minden 
egyes jelenlevő, kivétel nélkül és füg
getlenül attól, hogy ism erte-e a meg
boldogultat vagy sem, pusztán  azért, 
m ert m egadta neki a végtisztességet, 
k iszolgálhatta m agát a fonott kalács
ból és a pálinkából, mely a belapátolt 
sír m elletti hosszú, tisz tán  m egterí
te tt asztalokon állt. És Feri meg a fia 
nem voltak az egyedüliek, ak ik  az is
m eretlen megboldogultnak m egadták 
a  végtisztességet.

Amikor az utolsó tem etést követő
en végre hazaindultak , Feri meglehe
tősen részeg volt, fia pedig kissé fá
radt. Túlságosan sok fonott kalácsot 
és a lm ásrétest töm ött m agába, annyi
ra  sokat, hogy néhányszor meg kellett 
á lln ia  hányni. Nagy kínok közepette 
ha lad tak  tovább. Es Feri, am íg haza 
nem értek, mindegyre elm agyarázta 
fiának  kérkedő, önhitt hangon, hogy 
örül, m int majom a farkának , hogy 
m egm aradt rendes embernek, és nem 
vált belőle holmi tolvaj, csaló, gyilkos 
vagy maffiózó. Erre, erősítgette, a fia 
nagyon is büszke lehet. Nem minden 
gyereknek van ekkora szerencséje. És 
végeredményben a szerencse, am in 
az élet múlik, a legértékesebb dolog 
a világon. Hisz minden a szerencsén 
múlik, még az is, hogy milyen úton- 
módon halunk  meg, ám m indenek
előtt az a tény, hogy egyáltalán  a vi
lágon vagyunk. És különösen ennek 
a körülm énynek, hangsúlyozta, am e
lyet tú l könnyelműen hajlam osak va
gyunk magától értetődőként szem
lélni, a legkisebb szerencsétlenség is 
ú tjá t állhatja. És hogy belőle is mi 
válhato tt volna, an n ak  ma, a tem eté
sek a la tt is újból a tu d a tá ra  ébredt. 
Nem, fiam, Isten  őrizzen, hogy ezek
nek az előkelő szarháziaknak  a tá r 
saságához tartozz, ennél rosszabb 
nem is lehetne, fűzte hozzá, mielőtt 
egy órácskára ledőlt volna.

SZENKOVICS ENIKŐ
fordítása
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SZŐCS ISTVÁN

„Szívjad, fiam, szívjad, 
az életünk függ tőle!”
1. Túlélés-irodalom  
1945 után...
Marosi Péter, alighogy behívták, 

néhány hónapra rá, az Északkeleti 
Kárpátokban, 1944 végén, hadifogság
ba esett. A tiszteket sorba állították, ott 
húzta össze magát diszkréten Péter is, 
alig múlt 24 éves tábori lelkész, két ol
dalán idősebb törzstisztek. A gyászo
san megdermedt sorfal eló'tt egy hatal
mas termetű kozák ezredes járkált fel s 
alá, fürkészó'en meredve a fogoly magyar 
tisztek arcába. Marosi Péter eló'tt egyszer 
csak megállt, kivette fogai közül a szétrá
gott végű, vastag, lucskos szivarat és be
dugta Marosi szájába. A mellette álló ma
gyar alezredes élesen sziszegte a fülébe:

— Szívjad, fiam! Szívjad! Az életünk 
függ tőle!

Amikor Marosi Péter elmesélte az 
esetet, nem mondta ki, de savanykás, 
elrévedó' mosolyával érzékeltette, egész 
további életére ez lett a sorsa; nyálkás- 
ragacsos dolgokat szájába, illetve szájá
ra venni, hogy mások létét biztosítsa, il
letve, legalábbis a kibúvó lehetó'ségének 
illúziójával ajándékozza meg. A hadifog
ságából hamar hazakerült, az újrainduló 
szervezett irodalmi életnek szüksége volt 
rá; édesapja, Molter Károly révén kap
csolatot kínált az Erdélyi Helikon írói
nak régi világával, de maga is, még jó
formán ifjoncként, szerkesztette volt -  és 
kitűnó'en -  az Ifjú Erdély-t, a kolozsvá
ri református teológia háttér-fedezetével 
indított folyóiratot, nem csoda, hogy már 
Gaál Gábor is kapva-kapott rajta {Utunk, 
1946-tól), utána egy ideig színházigaz
gató, a kolozsvári állami (akkor még) 
magyar színháznál, megfúrása után kis 
ideig az Irodalmi Könyvkiadó kolozs
vári fiókjánál Földes László és Kacsó 
Sándor megnyugtatására — és támogatá
sára — szívja a polkovnyikok szivarjait. 
Majd Földes László átviszi az Utunk hoz, 
emennek lebukása után kapturálja 
Létay Lajos, eleinte még a Nagy István- 
Orosz Irén-Látó Anna s ő maga alkot
ta  vonósnégyes keretében, és elképesztő', 
mennyire képes volt 22 év során kizsák
mányolni. Többek közt a különböző párt- 
bizottságoknál tarto tt /éZszólalásait is 
vele íratta, az egykori református lelkész
szel, bezárólag a Központi Bizottságnál 
időnként tartandott rituális szereplései 
forgatókönyveivel. Igaz, hogy Létay jó 
költőnként indult, Aprily és Jékely sod
rásvizében (A Boldog utcát elvitte a víz, 
csak néha villansz meg stb.), de mint sze
mélyiség, szürke és jelentéktelen volt; 
kövendi és várfalvi földijei közül az év
járatbeliek Kendermagos Lajosnak hív
ták, nem tudom, miért, a románok úgy 
emlegették, hogy mutra acéla de §obo- 
lan (az a patkánypofa), mivel jellegzetes 
aranyosszéki -  „kései szumír” -  profilja 
volt; Marosi mégis kitartott mellette, az 
utolsó töltényig... a Változásig... A nyög-
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díjat nem sokáig bírta, sajnos, hamar 
belehalt, anélkül, hogy megírta volna a 
nagy Összefoglalót. Nem bírta elvisel
ni a félelem nélküli (?) életet, mondták a 
„barátai” (?)...

Igaz, már gyerekkora óta nagyon rájárt 
a rúd (akár RUD-nak is írhatnám) -  nagy 
volt házuknál az irodalmi nyüzsgés, ezért 
a hatalom mindig rajtuk tartotta a hátsó 
szemét; sőt: a hatalmak, a voltak és leen
dők is. (Marosi mesélte, hogy még gyerek
korában, egyszer nagy vacsora volt náluk, 
Kosztolányi Dezső tiszteletére, vásár
helyi Köteles Sámuel utcai lakásukban. 
Egyszer csak a költő felugrott és kirohant 
a sötét éjbe; mindenki a keresésére indult; 
egy nagy háztömbbel arrébb találták meg, 
a Sárosi utcában, egy piszkos kapu alatt, 
a falnak dőlve zokogott: „Meg fognak ölni, 
mindnyájunkat meg fognak ölni!”... Még 
aznap éjjel hazautazott Pestre, többet nem 
jött errefelé.)

Amikor 1940-ben bejöttek a magyarok, 
a házukat hónapokig, nem is titkolt mó
don, megfigyelés alatt tartották, kitünte
tett figyelemben részesítenek, mondták a 
családtagok. Utána jött az, hogy -  múlt
koriban írtam róla -  az illegalista kom
munista kőmíves, Sós Jóska bácsi azzal 
szórakoztatta: „Úrfi, ha béjönnek az oro
szok, magát is felakasztatam.” Péter ne
vetett, de az illegalistáktól attól kezdve 
pokolian félt.

Akkor képzeljük el, hogy egyszer csak 
Bukarestből, a legmagasabb körökből le
fele irányítva, Kolozsvárra helyeznek 
tartományi másodtitkárnak egy Tompa 
István nevű személyt, egyébként pénz
ügyi szakértőt, aki a kincses városban 
óriási illegalista háttér-szövődményekkel 
„rendelkezett”, és aki, nem egy más ide
került politikushoz hasonlóan, egyszer 
csak ráébredt, hogy ő tulajdonképpen író 
is! És megjelenik az Utunk szerkesztő
ségében, és személyesen letesz a Marosi 
Péter asztalára egy elbeszélést.

Ami erre következett, az már művészet! 
Amerikaiasan szólva, amolyan survival 
art! Este tízkor Marosi és a felesége be
csengetnek a tartományi propaganda
titkár lakására, halálsápadtan. Tudják, 
szól a szerkesztő, ilyenkor nem illik láto
gatóba jönni; de a délután elolvastuk azt 
az elbeszélést, és az annyira izgalomba 
hozott minket, hogy ma éjszaka már egy 
percet sem fogunk tudni aludni, és ezért 
átjöttünk hát, hogy legalább beszélges
sünk egy kicsit róla.

Tompa Miklós, a marosvásárhelyi 
színház volt rendező-igazgatója, külön
ben Németh Antal kitűnő tanítványa, 
nyugdíjas korában, amikor már velem is 
szóbaállt, mesélte: Mindig szerettem vol
na, és még most is szeretnék egy regényt 
írni Marosi Péterről! Ő alakította legha
tásosabban azt, amit a történelem elvárt 
mindnyájunktól... Móra Ferenc írta vala
hol, hogy a tekintetes úrfiak mindnyájan 
márciusi ifjakként kezdik, aztán reálpo

litikusként folytatják! Ebben a hazai ma
gyar irodalomban Marosi Péternél lehet, 
hogy majdnem mindenki jobban írt, de a 
legjobban ő játszott! Ezt én, mint színházi 
ember, szavatolom! Tudja, mindennek el
lenére, pedig mint színházigazgatók még 
konkuráltunk is egymással, sohasem ha
ragudtam rá. Beillett volna Bánffy Miklós 
Martinovicsában második személynek, 
az elsőt Gaál Gábor játszhatta volna... -  
Ám amit sohasem tetszett megrendezni! 
mondtam. -  Maguk fojtottak volna meg, 
ha megteszem! -  felelte. Tudja, milye
nek maguk? Egyszer ott volt Molteréknél 
Kacsó Sándor és Tamási Áron. Kacsó vala
mikor elvesztette a hüvelykujját. Odahívja 
a legkisebb Molter-fiút: mutasd csak a ke
zed! -  Jé, te nyomorék vagy, mert tíz újad 
van! Látod, Áron bácsinak is csak kilenc 
ujja van (ő is elvesztett valahol egyet! És 
a kis Marosi-fiú elkezdett bőgni!... Ilyen 
a mi irodalmunk, senki sem meri vállal
ni az egészet!... Na, ezt szerettem volna 
Marosi alakjában megírni... -  legyintett 
Tompa Miklós.

2. Túlélés, nemcsak 
irodalom
Nevek emlegetése, sőt irodalmi kiin

dulópontok nélkül is e tünetcsoportról 
vagy húsz éve, többször is írtam. Például 
a feledékenyebbek kedvéért felidézem 
Maupassant egyik elbeszélésének cselek
ményvázát: Az 1870-es francia-német há
ború idején francia menekültek, jobb kö
rökhöz tartozó hölgyek, urak verődnek 
össze éjszakára egy kis vidéki vendégfo
gadóban. Éppen vacsorához ülnek, ami
kor befut egy német tiszt. Rémület, szo
rongás, dermedt csend. És ráadásul, 
nemsokára jön a fogadós; a tiszt úrnak 
vacsora után női társaságra van igénye! 
A vendégek félájultan merednek egymás
ra, és főleg a hölgyekre! Szerencsére van 
a társaságban egy kis párizsi könnyű mű
fajú leányzó, Gömböc... Kötelességtudóan 
feláll és bemegy a német tiszt szobájába. 
A társaság fellélegzik, a szörnyű meg
aláztatás veszélye elhárult fejük fölül... 
Másnap reggel aztán, amikor előkerül 
a kis Gömböc is, mindenki megvetéssel 
sújtja: az aljas! Képes volt lefeküdni egy 
német tiszttel.

Ami a Gömböc-tünetcsoport irodal- 
munkbeli megfeleléseit illeti, annak ide
jén bőven kifutottam, és senkit sem ér
dekelt, főleg az irodalomtörténészeket 
nem... Ugyan melyikünk merte volna 
azonnal kiköpni a kozák ezredes megrá
gott nyálas szivarját? Ami pedig annak 
az anekdotának a példázatértékét illeti, 
hogy az elbolondított kisfiú sírva kezdte 
szégyelleni ép kezét: a mai színjátszás
ban, könnyen felmérhetően is, többen lát
szanak olyanoknak, akik nem vállalják 
az egészséges épkézláb mivoltot -  és mi
lyen lelkesen nem! —, mint az irodalom
ban. .. félelmetes kozákok „kedveskedése” 
nélkül is!

A kegyetlen katonától a modern jog 
nem fogadja el azt a mentséget, hogy „pa
rancsra tettem”. A művészettől sem fo
gadhatni el a sunyi mentegetőzést, hogy 
„a korszellem parancsára” tette magát 
hülyének.
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Vallanak-e 
a lila lovak?
Miközben újra és újra átolvasom, lapoz

gatom Sigmond István legutóbbi novellás- 
kötetét, azon morfondírozom, mennyire 
félrevezető' választás volt a kötet elejére oda
írni, hogy Novellák. Merthogy a kötet majd’ 
kétharmadát kitevő' írásokat sehogy sem 
tudom novellaként olvasni, sőt, jellegük
nél fogva ezek a szövegek nem is lehetnek 
novellák. Aztán a sokadik lapozgatás köz
ben azt játszom, hogy a tartalomjegyzéket 
egységes szövegként tételezem, sigmondi 
abszurdoid kerekedik belőle, a címadás 
mindig is erőssége volt a szerzőnek.

Szóval játszadozom: A Halál nyomá- 
ban/En vagyok, madame/Megint, Uram, 
megint?... A koldus emlékeiben élek to- 
vább/A vonat nem dadogna!Öröklét nyu
szikkal és hiénákkal -  teszem-veszem a 
vesszőket, pontokat, kérdőjeleket, ahogy 
a sigmondi „narrátor” is, próbálok rájön
ni a kötet nyitjára, közelebb férkőzni a kis 
molekuladarabokhoz. Nehezen megy, nem 
tudom azt a Novellák szót feledni, fogódzó
kat keresek. Aztán észreveszem azt, ami 
mindvégig ott volt, amit rögtön látnom 
kellett volna: hogy a kötetnek csak egy- 
harmadára vonatkozik a Novellák megje
lölés, a tartalomjegyzékből világosan ki
derül, hogy a Molekulák I-II. nem cím, 
hanem műfaj megjelölő funkcióval bír, 
ezért van elkülönítve — időrendi sorrend
ben is -  a kötet első négy írásától.

Az olvasói balgaságnak eme fentebbi 
beismerése több szempontból is indokolt. 
Egyrészt mert bár a Sigmond-irodalmat 
ismerőknek eddig sem volt kérdéses, hogy 
a szerző a Helikon hasábjain először so
rozatként megjelenő Molekulákkal új, sa
játos műfajt alkotott, mégis kötetbe szer
vezésük, a tagolás mikéntje elsősorban az 
amúgy talán nem elhanyagolandó soro
zatjelleget erősítette meg bennem, elfeled
tetve a műfajiságot. Másrészt, mert úgy 
vélem, a műfajiság kérdése az ezredfordu
lótól számítva egyre hangsúlyosabb prob
léma lesz Sigmond szövegeiben.

Talán nem elhamarkodott az a kijelen
tés, hogy Sigmond két utóbbi regénye, a 
Varjúszerenád, s még inkább az. Angyalfalva 
nyelvi, narratológiai megoldásai is jelzik en
nek a műfajváltásnak az irányát, sőt szük
ségszerűségét, s am ely-ha a sigmondi élet
pálya egészét nézzük -  csírájában talán 
mindig is jellemző volt az íróra, s ezekben 
az igen tömör, axiomatikus rövidprózai írá
sokban nyerte el végső formáját.

A Molekulák ban ugyanis Sigmond 
fenntartja korábbi műveinek abszurd és 
ugyanakkor groteszk világszemléletét, de 
kiiktat minden, a klasszikus narrációra 
jellemző elemet. Ilyen értelemben az Isten 
is gyónni szeretne valakinek című kötet két 
markáns részre tagolódik, az első négy 
írás még szervesen beilleszthető Sigmond 
korábbi novellisztikájába. A kötet máso
dik-harmadik ciklusát tematikus szálon 
lehet egybefűzni a novellákkal és a koráb
bi Sigmond-szövegekkel -  minden kapcso
lódás ellenére azonban úgy gondolom, a

Molekulák külön kötetben való megjelené
se erősebbé és feszesebbé tette volna a kö
tetet. Főként azért, mert olyan prózapoé
tikai váltásról van szó, amely önmagában 
is teljes egész, s amely a sigmondi prózavi
lágnak egy újabb mérföldköve lehet.

Sigmond műfaji, prózapoétikai váltá
sa már korábbi műveiben is tetten érhe
tő, gondoljunk csak az Angyalfalva belső 
monológjaira, arra a belső, apokaliptikus 
világra, amelyben egyre nagyobb szere
pet kap a nyelv; vagy a kimondható és ki
mondhatatlan határainak elmosódására, 
ahol épp a nyelv elégtelensége fogja fel
számolni a klasszikus narráció szabálya
it. A nyelvnek mint világteremtő eszköz
nek ez a felszámolása ugyanakkor nem 
veszélytelen — egyrészt szükségszerűvé 
teszi a műfajváltást, egy olyan műfajnak 
a megteremtését/továbbírását, amelyben 
sűrítve lehet felvillantani a szerzőt foglal
koztató kérdéseket, s amely így lerázhat
ja magáról a regény vagy novella narra
tív szabályszerűségeit. Másrészt ez a fajta 
prózatechnikai eljárás, a regény közegé
ben, igen nagy terhet ró az olvasóra, épp 
azt számolja fel ugyanis, mi lényege: az 
értelmezhetőség határait. Erre utal Papp 
Ágnes Klára is az egyik kritikájában: „Áz 
értelmező — legyen az laikus vagy hivatá
sos, már ha egyáltalán létezik ilyen csoda
bogár — ezen a ponton kénytelen belátni 
saját végességét (kudarcát?). A kérdés itt 
inkább az, hogy baj-e, ha egy műre nem 
tudunk ráhúzni hátul csinos masnira köt
hető, szorosra zárt kényszerértelmezése
ket. Nem éppen érdeme-e egy műnek, ha 
nem megnyugtatóan lezárja, megválaszol
ja a kérdéseket, hanem nyugtalanítóan 
nyitva hagyja őket. Az-e az abszurd, ha a 
műben alkotódik meg az értelmetlen és az 
értelmesnek látszó paradoxona, vagy ha 
szembesülünk a koherens értelmezés le
hetetlenségével.1

A Papp Ágnes Klára által „lehetet
len poétikának” titulált eljárás azon
ban a Molekulák „műfajában” lehetséges
sé, értelmezhetővé válik. Kijelölhetőek 
ugyanis olyan, a lineáris olvasást nem 
szükségszerűsítő, tematikus pontok, ame
lyek mentén ezek az írások megragadha- 
tóak, s amelyek épp nyelvi síkon jelente
nek elmozdulást a korábbi prózavilágtól.

A probléma számomra ezen írások kap
csán ugyanakkor inkább az, hogy melyek 
azok a fontosabb kérdések, amelyek felté
teléhez, megválaszolásához a szerzőnek 
szüksége volt egy új forma megalkotására, 
amelyek csak így, ebben a formában kerül
hettek az írói boncasztalra, s hogy miként 
lehet olvasni, értelmezni ezeket a rövid 
írásokat. Fogódzót elsősorban a cím nyújt
hat, egy olyan ernyőt tartva ezáltal a teljes 
szövegháló felé, amely által tematikusán 
körülhatárolhatóak a Molekulák főbb kér
dései. Hiszen ezek az írások is zárt világot 
jelenítenek meg, a Sigmondra oly jellem
ző abszurd jegyekkel, csak az eddigieknél 
sokkal tömörebb és komorabb felütéssel. 
Egy olyan monodráma vagy netán vallo
más hangjai ezek, amelyben az emberi lét 
értelmetlensége, abszurditása, az ember 
kiszolgáltatottsága, romlottsága, az isten- 
hittel/hitetlenséggel való számadás, leszá
molás, a lét-nemlét, élet és halál, a Minden 
kérdései egyfajta apokaliptikus vízióvá

Sigmond István

Isten is gyónni 
szeretne valakinek

Felsőmagyarország Kiadó

kerekednek, groteszk figurák panteonjává 
tágítva ezáltal ennek a világnak a határa
it, amelyben Isten is ugyanúgy számadás
ra kényszerül a teremtés sikertelensége 
miatt, mint megtört teremtményei.

A tömörítés, a mindennapi lét pillanat- 
szérűén felvillantott esendősége, az emi
att érzett harag és düh, de nem egyszer 
az ezekre való ráébredésből származó ke- 
serédes eszmélet, illetve az ember magára 
hagyottságára, Isten-nélküliségére rádöb
benő, hátborzongató félelem jól elfér egy
más mellett. Emiatt azt is mondhatnánk, 
hogy Sigmond, korábbi írásaihoz hasonló
an, épp őszinteségével hozza kényelmetlen 
helyzetbe olvasóit, csak itt mintha kizá
rólag azzal lenne elfoglalva, hogy írásról 
írásra szembesítsen bennünket saját léte
zésünk abszurditásával, s hogy minket is 
számadásra, imára késztessen.

Teszi mindezt úgy, hogy felszámol
ja azokat a kérdőjeleket, amelyek koráb
bi írásaiban épp a választott műfaj mi
att tételeződtek az olvasóban: hisz minek 
van nagyobb súlya egy gyónásban, mint 
a csendnek, a szavaknélküliségnek, ahol 
a szó a legnagyobb árulás, ahol „hexame
terben meghalni tilos”. Folyamatos, kitá
gított, víziószerű jelenben halljuk ennek 
a hol átkot szóró, hol megtörő gyónásnak, 
vallomásnak a hangjait, ahol az „Idő meg
marad, nem méri, csak számon tartja a 
mindenkori jelent, mindenkori önmagát”. 
A jelen ugyanakkor nem mindenkinek 
adatik meg, még az egyetlen percnyi je
len sem, amikor felemelhetnénk a kezün
ket a magasba. így nem marad más hátra, 
mint hogy együtt könyörögjünk saját kis 
jelenünkért vagy épp az örökkévalóságért, 
szívesen lennénk mi is „elfelejtett kötősza
vak a Miatyánk szövegében”, vallatnánk, 
a szerzővel egyetemben, a betűt.

S csak remélni merjük, hogy a betű szá
munkra nem hallgat, s a „szótlan, lilába 
öltözött lovak” szeméből kiolvasható tit
kok megfejtésével újabb értelmet kaphat a 
sigmondi világ.

Sigm ond István: I s te n  is  g y ó n n i s z e r e t 
n e  v a la k in e k .  F elsőm agyarország  Kiadó, 
Miskolc, 2012.

'Papp Ágnes Klára: A lehetetlen poétikája. 
Helikon, 2009/4., február 25.
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H alálszínház, m édiafelszín
Mihai Männern rendezésében láthat

ta a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
közönsége A földműves és a halál című 
előadást, amely elsó'sorban Johannes 
von Tépi azonos című művére alapozott, 
a dalok szövegeit Jónás Tamás és Visky 
András írta. Ám mégsem a szöveg volt 
itt a legfontosabb, inkább az, hogy e kö
zépkori, áthangszerelt „haláltánc-szö- 
vegkönyv” miként tud üzeneteket továb
bítani a mai nézőnek. Természetesen a 
szöveg nem mellékes tényező, a produk
cióban mégis a látvány uralkodik. Nem 
a szöveg maga, de annak hangsúlyozása 
bír jelentőséggel A földműves és a halál
ban. Miközben az eredeti történet némi
képp háttérbe szorul — ez nem haláltánc, 
hanem a halálról szóló showműsor, té
véstúdió a színház stúdiótermében, 21. 
századi média-látványosság, tömegáru. 
E tömegáru létrehozásának álságos fo
lyamatába nyújt bepillantást a kolozsvá
ri előadás.

Óriási szenzáció, színpadon a halál 
mögötti halál. Soha vissza nem térő al
kalom, tömegkomunikáció és show-mű- 
sor a stúdiószínpadon! Az előadás e ket
tősségről szól, hogy a nagy és látványos 
történetek mögött kevésbé látványos em
beri sorsok, emberi tragédiák rejlenek.

A történet egyszerű: a férj, az előadás
ban K Showman (Dimény Áron) elveszti 
feleségét és pöröl a halállal, amely szám
talan alakban jelenik meg: high style ki
adásban, bizánci halálként, tréfás, fé
lénk, feslett halálként, elbűvölően, vagy 
lerongyolódva, stb.

A halál számtalan alakjával néz 
szembe a showman, a közönség pedig 
azzal a ténnyel, hogy a Nagy Játék, a 
médiaeseményként meghirdetett Utolsó 
Játszma, nagyonis emberi — amit lá
tunk az „csak” előadás. Ami által még
is túlm utat, vagy túlm utathat önma
gán, az éppen a látszat függönyének 
félrehúzása. A nagy Tragédia, a szere
te tt lény elvesztésének drámája mögött, 
ami a nagyközönségre tartozik, lezajlik 
egy másik, magánjellegű dráma is. Az 
előadás főszereplője ugyanis, túl a fe
lesége elvesztésén és az emiatt érzett 
fájdalmon, egy másik konfliktussal 
is kénytelen szembenézni, egy titkolt 
kapcsolat nyilvánosságra hozatalának 
lehetetlenségével. A show világa mö
gött, amit a kamerák mutatnak, ott egy 
másik, a lencsék által szándékosan be 
nem mutatott, figyelmen kívül hagyott 
világ, amely mindhiába követeli jogait, 
csak néhány pillanatra tud nyilvános
ság elé, a felszínre jutni. A Showman 
és a Beszélő néma halál (Kézdi Imola) 
közötti, felsejlő szerelmi kapcsolat nem 
ju that a kamerák elé. A stúdió játékte
rében azonban létrejöhetnek olyan pil
lanatok, amikor a show, a látszatok vi
lága, a gépezet mögötti, vagy a gépezet
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által ledarált esendő embert is megpil
lanthatjuk.

A szándékoltan giccses felé haj
ló színkavalkád és stíluskevercs köze
pette (rockbandákhoz illő öltözékben 
reppelnek a szereplők) mégiscsak felbuk
kan az előadásban az, ami az alapszö
veg vezérmotívuma is egyben: a halállal 
szembeni magárahagyottság felmuta
tása. E magárahagyottságot elsősorban 
Dimény Áron lenne hivatott érzékel
tetni, ez azonban csak részben sikerül. 
Az alakítás egészéből hiányzik valami, 
amitől az rendjénvaló lehetne. A hang
súlyok körül van a baj, mert Dimény 
Áron pont ezt, a gyötrődő és mindeköz
ben önmagát folyamatosan megjátszó 
showman hangját nem tudja megtalálni. 
Mert nem biztos, hogy olyan egy igazi 
showman, médiasztár, ahogy az Dimény 
megformálásában a színpadon megjele
nik, ám kétségtelen, hogy akár ilyen is 
lehet. A gesztusokkal, az arc rezdülése-

Kézdi Imola és Dimény Áron. Fotó: Biró István

ivei sincs gond, sőt, akadnak nagysze
rű, jólkomponált pillanatok, amikor a 
fájdalom, a magány, a gyötrődés köny- 
nyedén „átjön” Dimény felől a nézők ol
dalára. Üres tekintet, szürke, dermedt 
arc, a fájdalom barázdái -  mindez rend
jén volna, ám a hangból hiányzik vala
mi, amitől az elmondott szöveg is életre 
kelhetne. Monotónia van -  és lehet, hogy 
szándékosan, a mély depresszió érzékel
tetése okán, ám a néző csak a hangsú
lyozás monotóniájával marad és a hiány
érzettel — miközben...

Miközben az előadás elgondolkodtat
va szórakoztató, egyszerre mutattja fel a 
maga drámaiságában és figurázza ki a 
halált (jó példa erre Váta Loránd cere-
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móniamesteri alakítása); a dalbetétek
hez kapcsolódó színpadi jelenetek, jól ko- 
reografált táncok eredményeként a néző 
újra és újra a hallállal való szembesü
lés távolságtartóbb pozíciójába kerül. De 
a komikus vagy tragikomikus jelenete
ket nem ellenpontozza kellő erővel a ha
lállal szembeni magányosság elsősorban 
Diményre háruló megjelenítése.

A földműves és a halál mégsem sorol
ható a „futottak még” kategóriába. A kö
zépkori világot idéző női portrék, vagy 
akár az előadás egyik jelenetében fel
bukkanó múmia, elkeveredve napjaink 
zűrzavaros világával, mégiscsak műkö
dő utalásrendszert hoz létre — a halál 
high style alakmásai egyértelműen a gö
rög mitológia hármas Hekatéjára utal
nak - , és a gépezet, a showműsor és a 
színházi előadás működőképes egészt 
alkot. A csoportos jelenetek mindegyiké
ben van idő arra, hogy a többi szereplő is 
felvillantsa színészi kvalitásait — azon
ban a csoda, az egyértelmű vég, a ka
tarzis, vagy valami, ami ahhoz hasonló, 
mégsem történik meg a színpadon és a 
néző számára sem.

A showman, aki arra készül, hogy a 
tévénézők szeme láttára kövessen el ön- 
gyilkosságot, mégsem süti el a fegyvert, 
mert végül szembesül a csodával: az 
előtte heverő könyvet (talán a Bibliát) la
pozni kezdi egy láthatatlan kéz. Jól el
lenpontozhatná e jelenet az előadás egé
szét, értékeljük is a megfelelő pillanatra 
hagyott záróakkordot: képileg tökéle
tes. Ám a katarzishoz a tragikum erő
sebb hangsúlyozására lett volna szükség 
a korábbi jelenetekben.

A tömeg, a médiavilág felszínességé
vel és annak veszélyeivel szembesít ez 
az előadás, de a haláltánc mai időkre 
hangszerelt látványos jelenetei ellenére 
is elmarad az a belső, a nézőben lezajló 
örvénylés, amelyből taps közben felbuk
kanhatunk.

KARÁCSONYI ZSOLT

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Johannes von Tépi: A földműves és a 
halál. Színpadra alkalmazta: Mihai 
Mäniufiu. Fordította: Visky András. 
Szereplők: Dimény Áron, Váta Loránd, 
Györgyjakab Enikő, Kató Emőke, Vindis 
Andrea, Kézdi Imola, Albert Csilla, 
Farkas Loránd, Sinkó Ferenc, Varga 
Csilla, Orbán Attila, Csutak Réka, Viola 
Gábor, Laczó Júlia, Kántor Melinda, 
Sigmond Rita, Marosán Csaba, Imre 
Éva, Bállá Szabolcs. Rendező: Mihai 
Mániu^iu; díszlet- és jelmeztervező: 
Adrian Damian; koreográfus: Vava 
Stefánescu; zeneszerző: §erban Ursachi; 
dramaturg: Visky András; kamera- 
man: Nagy Alpár, Kerekes Levente; v i
deó: Buksa Péter; hang: Kerekes Zsolt; 
fények: Maier Sándor, Soós Alpár.
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MESTER GYÖRGYI

Holdvilág
A lenvirág kékségű ég ibolyaszínű

re fordult, majd mélyfekete lepel borult 
a tájra. A jellegtelen, fehér korong feltor
názta magát az ég közepére, egyre feljebb 
és feljebb, hogy elfoglalja szokásos helyét, 
s ragyoghasson, de olyan áthatóan, hogy 
a szomszédos csillagok fénye csak sápadt 
utánzatnak tetsszen mellette...

Egy krumplival megrakott szekér ko
cogott az úton. Gazdája a két sovány ökör
rel hazafelé igyekezett. A krumpli drága 
kincs, és bár munka közben rájuk estele
dett, szekérre rakodták. Haza kell vin
ni, a földön, a puszta ég alatt nem marad
hat. Reggelre lába kelne, s oda lenne az 
egész téli élelem. Ekkor az égen felragyo
gott a hold, és olyan erővel sütött, hogy 
végig bevilágította a szekér előtt az utat. 
Milyen szerencse, hogy holdtölte van gon
dolta a gazda.

Ezalatt egy szegény paraszt és a kis
fia ráerősítették a targoncára az utol
só rőzseköteget is, s az apa körbekém- 
lelt. Csak most el ne kapjon bennünket 
az erdőkerülő, mert akkor lesz nemu
lass! Elveszi a nehezen összegyűjtött fán
kat, nem tudunk fűzni, fagyoskodhatunk 
majd a télen. Óvatosan, lassan közelítet
ték meg az erdő szélét. Bárcsak ne süt
ne a hold, bárcsak koromsötét lenne, nem 
kellene tartanunk attól, hogy észrevesz- 
nek! A hold, meghallva az apa fohászát, 
vastag felhó'párnát húzott az arca elé, s 
eltűnt mögötte, mintha csak bújócskáz- 
na. A rőzsegyűjtők viskója a közelben 
volt, az átmeneti sötétség leple alatt sze
rencsésen hazaértek.

Amikor a hold eltolta maga elől a fel
hőt, ragyogó tekintetét egy megkapó je
lenet vonta magára. Az almáskert háztól 
távolabbi, alsó végén, egy hevenyészve ösz- 
szetákolt pádon fiatal pár üldögélt. A fiú 
kereste, de nem lelte a megfelelő szava
kat. Valami nagyon szépet szeretett volna 
mondani a kedvesének. Olyan szép vagy, 
mint a, mint a ... — ekkor felnézett az ég
re — mint a ragyogó hold! A lány szelíden 
a fiú vállára hajtotta a fejét. Hang nem 
esett közöttük. Érlelődött az első csók, de 
szemérmesek voltak mind a ketten, ezért 
hát a hold hátat fordított nekik, s feljebb 
kúszott, hogy egy hatalmas lombkorona 
teteje éppen eltakarja őt.

A folyóhoz sietve közeledett egy fér
fi. Valami elől menekült tán, vagy csak 
a szeretteit kívánta minél előbb karjába 
ölelni, ki tudja? A révésznek nem akaró- 
dzott, de aztán mégis ráállt, hogy átvigye 
a túlsó partra. Beszálltak a csónakba. A 
hold éppen akkor bukkant ki a lombok kö
zül, s ezüsthidat vert a folyón át. A csónak 
halkan, nyílegyenesen siklott a kivilágí
tott úton, s partot érvén ugyanolyan zajta
lanul úszott vissza az innenső oldalra.

Egy szegényes berendezésű, komor han
gulatú szobában ketten virrasztottak egy 
kiságy mellett, melyben páréves fiúcska 
vívta magányos harcát a magas láz és a 
súlyos kór ellen. Az anya fáradt kezét az 
apa karjára tette. Pihenned kell -  mond
ta. Holnap munkába mész. Ha elveszíted a 
munkád, elvész a kenyerünk is. Elég úgy
is a magunk baja. Az apa lassan kisomfor- 
dált a szobából. Szégyellte magát, hogy ő, 
az erős férfi pihenni tér, az asszony pedig 
tovább virraszt. A hold ekkor éppen az ab
lak elé ért, és erős fényével bevilágította a 
szobát. A kisgyermek az erős fénytől felri
adt, akaratlanul is könnyek gördültek alá

a szeméből. Függöny nem volt az ablakon, 
nem telt rá. A hold ránézett a sápadt kis 
arcra, melyet az ő fénye még fehérebbé fa- 
kított, aztán megszánta az alvót, s fényét 
visszafogva, gyorsan tovaúszott.

Ahogy gyenge fénye mellett tovább 
pásztázta az alant elterülő, csendes tájat, 
az egyik tanya kerítésénél mozgást ész
lelt. Két alak valami rosszban sántikált. 
Az egyik bakot tartott a társának, mire 
az átlendült az amúgy sem túl magas sö
vénykerítésen. Az udvaron, kihasználva a 
félhomályt, az ólak felé osont. Kisvártatva 
újra feltűnt, hátán duzzadó zsákot cipelt. 
Már épp elérte a kerítést, amikor a ki
tisztuló erős holdfény felriasztotta az al
vó háziakat. A gazda feltápászkodott, 
az ablakhoz ment, s az olcsó gyolcsból 
varrt függönyt odébb húzta. Ekkor a va
kító fényben észrevette az idegent a ház 
udvarán. Azonnal átlátta, mi történik. 
Mezítláb rohant az udvarra, közben csak 
a seprűt kapta a kezébe. Kiabálására a 
tolvaj eldobta a zsákot, s a földön kisebb- 
nagyobb rikácsoló szárnyasok keltek lábra 
és szárnyra. A tolvaj elszelelt, de legalább 
kár nem esett.

A reggelbe hajló szürkületben már nem 
kellett a fény. A szekér hazatalált, rőzse- 
láng mellett melegedett a család, a lány 
nem tudott aludni, mert az első csókon 
járt az esze. A révész és utasa révbe értek, 
a kis beteg kialudva magát, a gyógyulás 
útjára lépett. A gazda hálát adott a hold
nak, amely leleplezte a tolvajt.

A hold eközben égi pályája végéhez ért, 
reggelre egészen megfakult, elerőtlene- 
dett. Az ismét jellegtelen, fehér korong az
tán egész nap gyűjtötte az erőt, hogy esté
re fénye teljében ragyoghasson, de tudjon 
elhalványulni is, ha kell...
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[...] A nőirodalom, így a női próza kérdése körüli vitákból 
néhány jellemző szempontot érdemes kiemelni. Az orosz kri
tikában is természetszerűleg felvetődnek a következő kérdé
sek, amelyekre másutt is gyakran keresik a választ. Létezik-e 
egyáltalán nőirodalom? Ha igen, miben áll a jelentősége, mi a 
jelentése? Új, sajátos irányzatot képvisel-e a női gondolkodás 
és a női önreflexió? Netán a posztmodern érzékenység vala
miféle demonstrációja lenne, vagy egyszerűen irodalmi divat? 
Az orosz kritikusok és irodalmárok leginkább az utolsó kér
dés kapcsán fogalmaznak meg bizonyos válaszokat. Néhányan 
úgy vélik, hogy a XX. század végén az orosz nőirodalomban új 
szerzői meghatározás és identitás körvonalazódik. Nyikolaj 
Lejderman és Mark Lipoveckij 2003-ban megjelent, a Mai 
orosz irodalom című könyvükben a nőirodalom sajátságának 
az „új szentimentalizmust” tartják, amely szerintük a poszt
modern racionalizmus egyik alternatívája, s jellemzője a tes
tiség és ösztönösség középpontba állítása, valamint egy erősen 
archetipikus képi világ. A nőirodalomnak (pontosabban: a nő
központú irodalomnak) az a meghatározása, amiben létének 
elfogadói Oroszországban többé-kevésbe kiegyezni látszanak, 
a következő: a női szereplők gondolkodásmódjának és érzelmi 
világának női nézőpontból történő reflexiója. Ám ugyanakkor 
az igazán jelentős női íróknak derogál, ha ebbe a kategóriába 
(vagy bármilyen kategóriába) akarják őket besorolni. A már 
idézett Tatyjana Tolsztaja ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: 
„Számomra sértő a ’nőirodalom’ terminus, mivel a konyhába 
száműzi a nőket, és ez, valljuk be, eléggé kellemetlen. Úgy gon
dolom, hogy az a Lev Tolsztoj, aki megírta az Anna Kareninát, 
jobban ismerte a nőt belülről, mint bármilyen írónő a női iroda
lom egész történetében. Elvárható, hogy minden író egyszerre

legyen nő és férfi, kutya is, macska is. Idegesít, hogy az eman
cipáció jelszavától vezérelve a nőirodalom konyhájába hajtanak 
minket — pontosan ez az, amit nem akarok.” Hasonlóképp véle
kedik az egyik legtehetségesebb, magas színvonalú intellektu
ális prózát művelő orosz írónő, Marina Visnyeveckaja: „Vannak 
olyan regények, melyeket meghatározott célközönségnek szán
tak: fiatal leányzóknak, harminc feletti nőknek -  amilyeneket 
többek között férfiszerzők is írtak. Véleményem szerint csak 
ezt kellene »nőirodalomnak« nevezni. Hasonlóképpen ahhoz, 
ahogy gyermekirodalomnak hívjuk azokat a könyveket, ame
lyeket a gyermekeknek szántak. Amikor viszont a komoly iro
dalom elemzéséről van szó, nekem úgy tűnik, hogy azok az em
berek, akik felszerelték magukat a »gender« tolvajkulcsával, 
egy kórboncnokra hasonlítanak, akik szikével kutakodnak a 
lélek rejtelmeiben. Persze nem jelenti azt, hogy a társadalmi 
nem szempontjából végzett interpretáció nem adhat érdekes 
eredményeket azok számára, akik a pszichoanalízis, pszicholó
gia és az alkotásfilozófia iránt érdeklődnek. De az irodalomtu
dományhoz nincs köze. Ha nem abból indulunk ki, hogy minden 
ember lelkében egyaránt megtalálható a férfi és a női eredő, 
és minél nagyobb egy művész, annál inkább a lénye androgün, 
akkor semmit sem értünk meg az alkotás természetéből, és 
nem érzékelhetjük a maga teljességében és bonyolultságában 
azt sem, amit gyerekkorunk óta ismerünk és szeretünk.” Tehát 
a jelentős orosz írónők közül viszonylag kevesen vállalják a nő
irodalom címkéjét, noha műveik jelentős részében női sorsokat 
ábrázolnak, s műveiket az orosz könyvesboltokban a „nőiroda
lom” polcain találjuk. [...]

SZŐKE KATALIN: M i t  a k a r ( h a t )  a z  o r o s z  n ő ?  
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Októberi évfordulók
1 -  135 éve született Vasile Demetrius román író
2 -  135 éve született Kristóf György irodalomtörténész

60 éve halt meg Szép Ernő író
3 — 260 éve született Frantisek Jan Tomsa cseh író 
4 -3 5  éve halt meg Erdélyi József költő

160 éve született Armando Palacio Valdés spanyol író 
5 -  300 éve született Denis Diderot francia író 
6 -1 1 0  éve született Marié Dusková cseh írónő 

150 éve halt meg Frances Trollope angol írónő
7 — 40 éve halt meg Fodor József költő

90 éve született Alexandru Jebeleanu román költő 
385 éve született Joachim Oudaen holland költő

8 -  190 éve született Ivan Szergejevics Akszakov orosz író
210 éve halt meg Vittorio Alfieri olasz költő 
30 éve halt meg Paul Daniel román író 
100 éve született Rónay György költő

9 — 85 éve halt meg Ignasi Iglesias katalán író
10 -  130 éve született Tomás Morales spanyol költő

110 éve született Hriszto Radevszki bolgár költő
11 -  50 éve halt meg Jean Cocteau francia költő

150 éve halt meg Andrei Mure§anu román költő
12 — 110 éve halt meg Miloslav Bella szlovák költő
13 — 240 éve született Edoardo Calvo olasz költő

190 éve született Lisznyai Damó Kálmán költő 
185 éve halt meg Vincenzo Monti olasz költő

14 -  90 éve született Victor Kernbach román író
220 éve született Erik Johan Stagnelius svéd költő

15 -  90 éve született Italo Calvino olasz író
260 éve született Elizabeth Inchbald angol írónő

60 éve halt meg Krüzselyi Erzsébet erdélyi költőnő
16 -  80 éve született Angi István erdélyi kritikus

40 éve halt meg Ingeborg Bachmann osztrák költőnő 
385 éve halt meg Francois de Malherbe francia költő 
30 éve halt meg Salamon László erdélyi költő

17 — 80 éve született Constantin Barbuceanu román író
200 éve született Georg Büchmann német író 
30 éve halt meg Romulus Guga román író

18 -  50 éve halt meg Kakassy Endre erdélyi publicista
19 -  580 éve született Marsilio Ficino olasz humanista

370 éve született Mihail Haliéi román humanista 
100 éve született Vasco Pratolini olasz író

20 -  135 éve született Barta Lajos író
280 éve született Adam Maruszewicz lengyel költő

21 -  120 éve halt meg Julián del Casal kubai költő
90 éve született Mihai Gafifa román kritikus 
135 éve született Krúdy Gyula

22 — 400 éve halt meg Mathurin Régnier francia költő
130 éve halt meg Thomas Mayne Reid angol író

23 -  150 éve halt meg Franz Bopp német nyelvész
140 éve született Lampérth Géza író

24 -  160 éve született Ballagi Aladár történész
25 -  90 éve született Tóth István erdélyi költő

170 éve született Gleb Ivanovics Uszpenszkij orosz író
26 — 340 éve született Dimitrie Cantemir román tudós, író
27 — 120 éve született Emil Ginkel német író
28 -  100 éve született Kelemen Béla erdélyi nyelvész
29 -  230 éve halt meg Jean DAlembert francia tudós

140 éve halt meg Ernest Feydeau francia író
30 -  500 éve született Jacques Amyot francia műfordító
31 -  35 éve halt meg Becsky Andor erdélyi író

Tettek
VÍZSZINTES
Tégy tett nélkül, Lao-ce fenti gondolatá

nak folytatása olvasható (Weöres Sándor 
fordításában).

1. A folytatás első része. 13. Fundamen
tum. 14. Halkan nekem mondás. 15. 
Autonóm terület, röviden. 17. Bosszús 
szócska. 18. Dísz. 19. Rétegként borít. 
20. Nomen nescio, röviden. 21. Formásán 
húsos. 23. Előidéz. 25. Szeszes ital. 27. 
Időegység. 28. Táplálás. 30. Karácsony, 
franciául. 32. Megint ne. 33. Római 
49-es. 34. Vonal, idegen szóval. 36. 
Csillagövi jegy. 37. Kossuth Lajos szülő
helye. 40. ... Rae; Martin Ritt filmje. 42. 
Rügykezdemény! 44. ... Aziz; iraki politi
kus. 46. A Kuilu felső folyása. 48. Belső 
hiba! 50. Cigarettázó. 52. Tolnai község.
54. Lélek a komiknál. 56. Kisdedek pe
dagógusa. 58. Szibériai folyam. 59. Igen, 
oroszul. 61. Nem hagy szomjazni. 63. 
Magyar író (Géza). 65. Taszít, csúsztat. 
66. Ismételt tagadás. 68. Ascheron és 
Grabner, röviden. 69. Zamatos gyümölcs. 
70. Piláfmaradék! 72. Tói e t ... (Géraldy). 
74. Hátralépő! 75. Motívum. 76. Csak fé

lig! 77. Fátyolos (hang). 80. Eszes. 82. A 
folytatás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Nedvszívó papír. 2. A tantál vegyje- 

le. 3. Előttem az ...; Émile Ajar regénye. 4. 
Lárma. 5. Párosán szép! 6. A dohány ható
anyaga. 7. Néma Tádé! 8. Elé, de zavartan! 
9. Zakóra is varrják. 10. Jegy leszakítható 
része. 11. Egyből kettő! 12. Észak-európai 
nép tagja. 16. Tágas helyiség. 18. Tuskót 
szétfeszít. 22. A lantán vegyjele. 23. Ott 
kezdődik! 24. Görög filozófus volt. 26. ... 
Roy (Walter Scott). 28. Lopó, csenő. 29. 
Olasz folyó. 31. Fül, angolul. 33. Lakáj. 35. 
Nem is emezek! 38. Botvég! 39. Pohár teljes 
tartalmát a torkán leöntő. 41. Vörösmarty 
eposza. 43. Tejesasszony. 45. Hányad, 
rész. 47. Jegyzetel. 49. Pásztortánc kel
léke. 51. Fémedény. 53. Csattanós tör
ténet. 55. ... Vegas; USA-beli város. 57. 
Varrogató. 60. Formálódik. 62. Bánsági 
megye. 64. Határrag. 65. Átló közepe! 67. 
Divat. 69. Juhhodály. 71. Mohamedán fej
fedő. 73. Helyben. 75. Rendben, cimbo
ra! 78. Kicsinyítő képző. 79. Estefele! 80. 
Forrasztófém. 81. Saját kézzel, röviden.

R.T.

A H elikon  17. szá
mában megjelent Re
akció című rejtvény 
megfejtése: Gyűlöletre 
feleljen megbecsülés.

Az oldalt gondozta NAGY MARIA
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TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS 
A COM MUN IT AS ALAPÍTVÁNY

Priméria 51 Consibul 
Local CM-Napoca
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Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala ésVárosi Tánácsa is támogatja.

Pnáectul sus£ne candidatura ora§uhri Quj-Napoca la titíul de Capitalá Culturalá Europeaná2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 

Kiadványunk a  Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg
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