
___________________________ r f ? - lX  1& 7________________________________________________

9  „Tudtuk, hogy a szellem, az erkölcs létformája a dialógus.”

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT MEGJELENIK KÉTSZER EGY HÓNAPBAN KOLOZSVÁRON 

XXII. ÉVFOLYAM 2011. 8. (574) SZÁM -  ÁPRILIS 25.
ára 2 lej

Póka Zsombori Erzsébet akvarelljei az 1. és 5. oldalon

• Király Farkas költővel, prózaíróval beszélget 
Zsidó Ferenc

• Sigm ond István: M olekulák 2
• L áng O rsolya versei
• Lászlóffy Csaba: R ekviem  egy  lóért
• Szőcs István: LEAR -  m agyar köntösben
• Szántai János: K irály Farkas költő  

novelláskötetéről
•  A NAGY KILOM ETRIK

G AAL GYÖRGY

Mikó Imre,
az irodalm ár
Nemzedékem tagjai, ha  történetesen nem tartoz tak  

a rokoni körhöz, íróként ism erhették meg Mikó Imrét. 
Bölöni Farkas Sándorról, Brassairól, Petőfiről íro tt köny
vei közkézen forogtak, s esszéiből, recenzióiból, jegyzetei
ből is nem egy eljutott a szélesebb olvasóközönséghez. Azt 
még tud ták  róla, hogy jogot végzett, doktorált is, de csak 
a 70-es években kezdték emlegetni, hogy a jogtudomány 
egy külön ágára, a nemzetiségi jogra szakosodott, s jelen
tős értekezéseket közölt e téren, mi több, a szociológiában 
is feltekintenek rá. Az meg csak titokban terjedt, hogy va
lamikor politizált, sőt országgyűlési képviselő volt.

A 60-as, 70-es években még sokan éltek Kolozsváron, 
akik vele együtt m egjárták  az orosz fogság göröngyös ú t
jait, s épen hazakerültek. Nem egy közülük az orosz ta 
nári pályát választotta, m ert az iskolákban hirtelen  meg
nőtt e szakosokra az igény. S Mikó Im re tíz évig nemcsak 
helytállt ezen a pályán, hanem  nagyvonalúságával köz
tiszteletet váltott ki egykori iskolájában. Közben felsőfo
kú nyelvtanári diplomát szerzett. Nem egy normát, ha 
nem -  néha több iskolában helyettesítve -  ak ár kettő t is 
ellátott. Végül is ha ttagú  családról kellett gondoskodnia. 
Nyelvtudását pedig fordítóként, tankönyvíróként is gyü- 
mölcsöztette. Nehogy nevét egykori politikusi pályájá
val kapcsolatba hozzák, többnyire a Miklós István álne
vet használta  ekkoriban, legalább a két név kezdőbetűi 
egyeztek. Ha átnézzük az ötvenes években fordított mű
vek jegyzékét, megdöbbenünk, hogy m ennyire a p illanat
nyi rendelés szabta meg a m unka tárgyát. A kadnak sztá
linizm ust népszerűsítő és természettudományos művek is. 
Csak egyik-másik irodalm inak nevezhető alkotás.

Az 1950-es évek vége felé, épp a Korunk újraindulásá
val, m intha oldódnék a légkör, m ár cikkek, tanulm ányok 
jelenhetnek meg Mikó Imrétől. Első terjedelmesebb dol
gozatát, esszéjét Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi poli
hisztor címmel közli a Korunk 1957-es májusi számában. 
Brassai Sámuellel m ár másodszor indul neki az iroda
lomnak. Először még az U nitárius Kollégium K riza János 
Önképzőkörében ism erkedett a Brassai-kultusszal. Az 
1920-as évek tan á ri k a rán ak  jó néhány tagja személyesen

> » > >  folytatás a 4. oldalon

O L V A S Ó I N K
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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B e s z é lg e t é s  K ir á ly  F a r k a s  
k ö ltő v e l, p r ó z a ír ó v a l, s z e r k e s z tő v e l

Egy hübriszek nélküli
b u d ap esti-k o lozsvár i
-  Számomra úgy tűnik, életedet, irodal

mi munkásságodat a váltások, fordulatok 
jellemzik. Kolozsvárról Budapestre költöz
tél, voltál már ipari alpinista, barlangku
tató. ..

-  Valóban fordulatokban gazdag életem 
volt, legalábbis egy ideig. Ha csak azokat 
sorolom fel, amik visszaköszönnek az írá
saimból, az is hosszú lesz. Az első közölt 
verseimet katonáskodásom idején írtam. 
Barlangászni a kamaszkorom vége felé 
kezdtem, egy iskolatársamnak köszönhe
tően. Ipari alpinista pályafutásom éppen 
a barlangokban -  jól-rosszul -  elsajátított 
technikákból indult, no meg abból, hogy 
a rendszerváltást követő néhány évben a 
tanulás mellett szép pénzeket kereshet
tem általa. Meg adrenalinfröccsnek sem 
utolsó például egy templom pléhkupoláját 
kötélen lógva átfesteni, vagy a kolozsvári 
Central üzlet alig méter széles ablakpár
kányán fogócskázni úgy tíz-tizenöt méter 
magasban... Később néhány évig a civil 
szektorban foglalkoztam cégszerűen ma
gaslati munkákkal. Volt olyan, hogy tíz-ti- 
zenkét cimbora dolgozott és bohóckodott 
együtt, azok az idők is megírattak velem 
jó néhány kisprózát. Foglalkoztam bizsu
gyártással és kereskedelemmel is, sok
szor utaztam el különböző városnapokra 
meg sörfesztiválokra, ahol egy igen ke
délyes, több városból összejáró társaság 
alakult ki — ez is sok írásnak képes ötle
tet adni. Aztán következett az „emigrá
ció”, a hatévnyi küszködés a hatóságokkal 
az állampolgári státusz megszerzéséért... 
újabb igen gazdag tárház a múzsa számá
ra. Elég lenne ez három embernek is.

-  Most frissebben is volt újabb váltá
sod: a Napút folyóirattól, ahol a versrova
tot szerkesztetted, eljöttél.

-  A Napút folyóirathoz 2004 elején ke
rültem, Prágai Tamást váltottam a vers
rovat szerkesztésében. A főszerkesztő 
Szondi György bizalmának köszönhetően 
aztán egészen 2010 végéig, tehát hét évig 
szerkesztettem a lap versrovatát, s emel
lett a -  közben megszületett -  Napkút 
könyvkiadó által kiadott könyvek közül 
harminc-egynéhánynak is szerkesztője

voltam. Ám hét év sok idő, és a Napúihoz
-  amely évente legalább két irodalmi pá
lyázatot hirdet meg, de gyakran ennél 
többet is — beérkezett számos írás érté
kelése kezdett kihatni az írásaimra, saj
nos negatívan. Tegyük hozzá azt is, hogy 
több mint nyolc éve immár egy hetilap
nál, a Szabad Földnél dolgozom. Eleinte 
korrektor voltam, egy ideje olvasószer
kesztő, s ezekből adódóan tetemes meny- 
nyiségű zsurnalisztikái dolgozatot kell 
elolvasnom, javítanom, sőt elbírálnom. 
Ezért mondtam le a Napút szerkesztésé
ről -  a főfoglalkozásom által előírt mun
kám mellett szeretném ezután néhány 
évig csak azt olvasni, amit én akarok.

— Az Ambroozia.hu internetes irodalmi 
folyóirat egyik alapítójaként, arculatterve
zőjeként tértél vissza. Mit kell még tudni 
az Ambrooziáról?

— Már tavaly nyáron felvetődött bará
ti körben egy internetes irodalmi lap lét
rehozása. Aztán ősszel, egy hangulatos 
dunaszerdahelyi kocsmában megesett az 
első szerkesztőségi ülésünk -  mondhat
nánk, hogy a periodikum felvidéki ala
pítású. Rohamtempóban, két-három hét 
alatt következett a névválasztás, tá r
helyvásárlás, domain-regisztráció, anya
gok bekérése és feltöltése, és végül a pá
lyázat benyújtása az NKA-hoz. Ahol meg 
is ítéltek nekünk egy bizonyos összeget
-  körülbelül akkorát, hogy a szerkesztő
ség úgy döntött, ennek 80 százalékát a 
szerzői honoráriumok kifizetésére fordít
ja, és csak egy jelképes részét fizeti majd 
ki szerkesztői tiszteletdíjként. Várjuk a 
szerződést meg a pénzt... Összeállítottuk 
az idei első számunkat — az évi négyből —, 
április elején fog megjelenni, addig a pró
baszám anyagait meg még néhány újabb 
írást lehet megtalálni a címen. Egy nyi
tott műhely szeretnénk lenni, úgyhogy 
akinek megtetszik és szöveget küldene, 
az vegye fel a kapcsolatot a szerkesztő
séggel.

Maga a név egy hirtelen ihlet szülemé
nye. Nem egyszerű megfelelő nevet talál
ni egy lapnak. Felvetődött a Pegazus, a 
Katapult meg egyéb elnevezés is, de ezek 
mind foglaltak voltak. Aztán valamelyi

Bakos Zoltán fotója

künk fejéből kipattant az Ambrózia név, 
amit gyorsan összekötöttünk az ambrozi- 
ánus nyolcassal, amiből máris adódott a 
fekvő nyolcas, mint a végtelen jelképe a 
szó közepén. Már csak egy megfelelően ti- 
pografizálható és megjeleníthető formát 
kellett találni hozzá: így lett ambroozia. 
hu a lap neve. Külön szerencsém, hogy 
itt kamatoztathatom a különböző isko
lákban összegyűjtött dizájn-ismereteimet 
-  eddig még nem érte súlyos bírálat az 
arculatot. Talán majd egyszer annyi tá
mogatásban részesül a lap, hogy számon
ként egy-egy kiváló művészt kérhessünk 
fel és fizethessünk meg az arculat kidol
gozására -  addig igyekszem a legtöbbet 
kipréselni magamból.

— A hasonló -  tehát nem portáljelle- 
gű -  internetes periodikák közül talán a 
Spanyolnátha az etalon. Ahhoz viszonyít
va hogyan jellemeznéd az Ambrooziáf? 
Kikkel dolgozol együtt?

-  Magyarországon valóban a Spanyol
nátha a vezető internetes irodalmi/mű- 
vészeti periodika. Bár közben felzár
kózni igyekszenek mások is, például az 
Újnautilus, és a „papírlapok” is igyekez
nek jelen lenni az interneten. És a felvi
déki meg vajdasági barátaink sem tétlen
kednek... De ez még messze nem annyi, 
hogy fölösleges legyen egy újabb ilyen 
lap indítása. Ez az internet és irodalom 
kérdés persze igen bonyolult, s ahhoz, 
hogy egy lap ne csak lebegjen valahol 
az éterben, hanem látogassák is, külön
féle együttműködésekre meg integrálá
si stratégiákra van szükség — például az 
Ambroozia.hu-ról a Helikon is csak egy 
kattintásnyira van -, de ezt hadd ne rész
letezzem itt. A szerkesztőség pedig így 
áll össze: a felelős szerkesztő Sütő Csaba 
András, aki a kritika rovatot is gondoz
za, Szalai Zsolt a versrovat szerkesztője, 
az esszéket Végh Attila szerkeszti, a pró
zarovatot Zsávolya Zoltán kezdte szer-

K IR Á L Y  F A R K A S
1971-ben született Kolozsváron, a Szabad Föld hetilap és az ambroozia.hu 

in ternetes irodalmi portál szerkesztője. Verseskötetei: Higanymadár ( 2002), 
Hosszú árnyékok földje (2004), f. versek (2005), Szósav (2007). Prózakötete: 
A Boldog utca hava és egyéb történetek (2010). M űfordításkötetek: loan 
Buteanu: Almoktól összezavarva (2005), loan Buteanu: Nyávogás a bokorból 
(2011). Bella István díjas (2011). Budapesten él.
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keszteni, de a nyári számba már Falvai 
Mátyás fog válogatni. Jó csapat.

-  Izgalmasnak tartod az irodalom ilyen 
„alternatív” megjelenítési formáit? A jövő
re nézve még fontosabbá válnak szerinted, 
mint a hagyományos, papíralapú folyóira
tok?

-  Izgalmas vagy sem, de sokak szá
mára ez lesz az egyetlen tájékozódási 
forma. Tudod, én anno még jártam  ólom
nyomdában. Láttam, hogyan menetelnek 
az ólombetűk a szedőgépen, hogyan szi
tázzák és maratják a sakkfeladványok 
ólomkliséit... Ma már ilyent többnyire 
csak a múzeumokban látni, kiszorította 
azokat az ofszetnyomás. Amit meg a digi
tális nyomtatás szorongat, amit pedig az 
e-papír... A lényeg: tudomásul kell ven
nünk, hogy a könyv- és lapelőállítás át
alakulásának a kellős közepén vagyunk. 
Ahogy azt is, hogy változnak az olvasá
si szokások is. Azt is látni kell, hogy az 
olvasó — a fogyasztó — megszerzi magá
nak azt, amit akar, és annyiért, ameny- 
nyit hajlandó rááldozni. Tegnapelőtt pél
dául kedvem támadt Krúdyt olvasni. A 
Széchényi Könyvtár honlapjáról letöltöt
tem a válogatott novelláinak a szövegét, 
átmásoltam az e-könyvolvasóra, és már 
olvastam is. Hát nem egyszerűbb, mint 
szaladni a könyvesboltba vagy a könyv
tárba?

-  A nem hagyományos megjelenítés
ben való gondolkodás nem újkeletű ná
lad, tavaly például egy CD-verskötettel 
is jelentkeztél, ami egészen pontosan egy 
flash-animáció. Ennyire otthon vagy a 
számítógépes kütyük világában?

-  Úgy gondolom, hogy a számítógép és 
egyéb kütyük nem ismerése hatalmas le
maradást jelent manapság, amikor szin
te naponta annyit fejló'dik a világ, mint 
korábban egy évszázadban.

Az említett vers-flash -  továbbiakban: 
valami -  egy hirtelen létrejött képződ- 
mény. Éppen befejeztem egy, a valós és 
a virtuális világ közötti „szakadékátme- 
net”-ró'l szóló versciklust, amikor talál
koztam egy roppant érdekes szoftverrel, 
a Prezivel. Ennek az ingyenes próbaver
ziójával hoztam létre a Rajzok az amorfó- 
zisról című valamit. A valami egyébként 
csak félig-meddig létezik: a barátaimnak 
szoktam ajándékozni cédén, vagy elkül
döm e-mailben a kíváncsiaknak; forga
lomba hivatalosan nem került. Azonban 
a valami szabadon másolható és tovább
adható, igaz, hogy csak ingyen.

-  Ha már a váltásoknál tartunk: négy 
verseskönyv után most egy prózakötet
tel rukkoltál ki, novelláidat már követem 
egy ideje, főként a Szabad Földben jelen
tek meg.

-  Igen, a Szabad Földnek, meglehető
sen fontos szerepe van a novelláskötetem 
létrejöttében. A főszerkesztő-tulajdonos 
ugyanis néhányszor szememre vetette,

hogy egy költő miért is nem képes tárcá
kat produkálni a lapnak. Lehet, hogy ő 
csak viccelt, de én komolyan vettem, s el
kezdtem írni a kábé négyezer betűs kis
prózákat. Ennek már vagy öt éve. Aztán 
az NKA 2008-ban érdemesnek találta tá
mogatni egy kötettervem, aminek fejében 
megírtam A Boldog utca hava és egyéb 
történetek című könyvet. És egészen be
lejöttem, mostanában szinte csak prózát 
írok.

-  Kissé visszatérve a múltra: 1990-től 
publikálsz, az első verseskönyved azon
ban csak 2002-ben jelent meg. Miért vár
tál ennyit?

-  Az igazság az, hogy nem én vártam, 
hanem a megjelenése váratott magára. 
Ha jól emlékszem, körülbelül öt évet pi
hent a kézirat az egyik kiadónál, de vala
hogy mindig elodázódott, kitolódott a ki
adása. Aztán 2001 elején visszakértem a 
kéziratot, átdolgoztam, kidobtam belőle 
ezt-azt, hozzátettem a közben írt nem túl 
sok szöveget — évente egy-két vállalható 
szöveget írtam akkoriban -, és jelentkez
tem vele a Kriterionnál. Pályáztak, ki
adták, díjat is kapott -  ennyi a történet. 
Amúgy lehet, hogy így jobban jártam, hi
szen közben sokat töprengtem a fiókban 
maradás okain, és az ilyesmi nyilván sok
kal figyelmesebbé, sokkal önkritikusab
bá teszi az alkotót, ami hasznos dolog.

-  Lassan tíz éve Budapesten élsz: meny
nyire maradtál meg kolozsvárinak?

-  Ha a kolozsváriság annak függvé
nye, hogy valaki naponta hányszor sé
tál át a Matyi téren, akkor az utóbbi ki
lenc évben gyengécske kolozsvári vagyok. 
Ha viszont Erdély nagyvárosának a szel
lemiségére gondolunk, vagy egyszerűen 
arra, hogy az identitást kialakító erők -  
építők és rombolók egyaránt -  nyalábja 
mit és hogyan formázott belőlem, akkor 
mégiscsak kolozsvári vagyok leginkább. 
Budapest ezt az identitást nem tudta fe
lülírni -  bár ez egy ennél sokkal komp
lexebb téma, aminek a kifejtésével nem 
fárasztanám sem az olvasót, sem téged, 
sem magam... Erdélyből nézve egy „ha
táron túli erdélyi” lehetnék, de ennek 
megállapítására léteznek bizonyos algo
ritmusok. A magyarországi szerkesztők 
és kritikusok soha nem felejtik el leírni, 
hogy „kolozsvári költő” vagyok. A kérdés 
csak az, hogy mit gondolnak a kolozsvá
riak...

-  Gondolom, volt irodalmi pörgés itt is: 
a Helikonba „belenőttél”, aztán Bretter- 
kört vezettél...

-  Erre még rálapátolnék egy keveset. 
Mivel egy költő-író-szerkesztő és egy szí
nésznő gyermekeként cseperedtem fel, kis 
hülyegyerekként számtalanszor találkoz
hattam olyan emberekkel, akiket ma már 
a(z erdélyi) magyar kultúra legelismer
tebbjei között tartanak számon. Ez egy
részt nagyon jó hatással volt, hiszen se

gített elkerülni a „találtam három rímet, 
én vagyok a főnök” hübrikus jelenséget. 
Ugyanakkor éppen az említettek miatt 
kissé félvállról vettem a művészetet. De 
végül, azt hiszem, kialakult bennem egy
fajta használható egyensúly.

A Helikonba valóban belenőttem, ott 
jelentek meg az első verseim. Aztán kö
vetkezett az azóta is sokat emlegetett 
Előretolt Helyőrség műhelye, ahol kivá
ló szerzők és műszaki zsenik igyekez
tek egymást folyton túllicitálni. Az a 
bizonyos eltaposott és aztán illusztráci
ónak beszkennelt csótány... na mindegy. 
A Bretter-kör jellemzéséhez meg kellene 
találni a pörgés szuperlatívuszát: valami 
eszméletlenül tömény fiatalság, újítani 
akarás, új kritikai szemlélet meg hason
lók jellemezték a Bretter-kör szeánszait. 
Tegyem hozzá gyorsan: a Bretter-kör iro
dalmi törvényszékének csaknem állan
dó „ügyvédjeként” kifejtett tevékenysége
met fontosabbnak és eredményesebbnek 
tartom, mint az elnökségemet. Tudod, mi 
az érdekes? Most, hogy korlátlanul lehet 
ide-oda utazgatni a Kárpát-medence te
rületén, meglehetősen gyakran találko
zom helyőrséges kollégákkal -  és min
dig nagy megelégedéssel konstatáljuk, 
hogy ama társaság szinte minden tagja 
mai napig „irodalomban van”. Más társa
ságokban a lemorzsolódási arány sokkal 
nagyobb. Sajnos.

— Fordításokkal is foglalkozol régóta -  
nem véletlen, hogy az Ambrooziónál is a 
fordításrovat gazdája vagy.

-  Kezdetben fordítottam angol és fran
cia verseket, de ezekkel alábbhagytam. 
Román nyelvről viszont immár a harma
dik könyvet fordítom -  persze ez nem sok, 
a generációmban vannak olyanok, akik 
már tucatnyi kötetet magyarítottak és 
úgy gondolom, hogy ezt továbbra is mű
velni fogom. Már amennyiben olyan köny
vekkel kerülök valamilyen nexusba, ame
lyeknek az üzenetével teljes mértékben 
egyetértek. Legutóbb Walter Ghidibaca 
keresett meg, hogy fordítanám le a nap
lóregényét — ez az a srác, akit 2007-ben 
letartóztattak az egyik moszkvai repü
lőtéren, mert azt találta mondani, hogy 
bomba van a hátizsákjában; majd eltöl
tött nyolc hónapot orosz börtönökben... 
Szerveztem neki magyar kiadót, dolgo
zom a fordításon. Hogy az Ambroozia.hu- 
nál a fordításrovatot én vezetem, az ma
gától adódott, mivel erdélyiként számos 
fordítóval vagyok kapcsolatban, kétnyel
vű környezetben felnőtt emberként pe
dig viszonylag könnyen észreveszem a 
fordítások tökéletlenségeit. A Napúinál/ 
Napkútnál pedig számos fordításköte
tet és rengeteg magyarra fordított, lap
ba való szöveget gondoztam -  az ottani 
munkámnak hála, némileg tapasztalt
nak érezhetem magam. Mondhatni: öreg
nek... Bár e legutóbbiban szeretnék na
gyot tévedni.

ZSID Ó  F E R E N C
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Mikó Imre, az
> » »  folytatás az 1. oldalról

ism erte a tudós professzort, s szobra 
is ott á llt az új épület előcsarnokában. 
Időről időre megemlékeztek valam i
lyen évfordulójáról. Az önképzőkör 
kéziratos diáklapja, a Remény má
ig őrzi a kezdő toliforgatók dolgozata
it. H etedik és nyolcadik gim nazista 
korában Mikó a Remény legszorgal
m asabb m unkatársai közé tartozott. 
Eleinte főleg románból fordított no
vellákat, majd, m ár a kör elnökeként 
egyre inkább az erdélyi nemzetiségi 
problém ákra hívta fel tá rsa i figyel
mét. A transzilvanizm us lelkes híve
ként lépett fel. Első Brassai-dolgozata 
is a körben hangzott el Brassai bácsi, 
az ifjúság barátja címmel 1927-ben, 
a polihisztor ha lálának  30. évfordu
lóján. S nagyrészt Mikó érdemeként 
em líthetjük, hogy a Remény-évfolyam 
legjobb dolgozatait sajtó alá rendezve 
egy Almanachot állított össze (1928), 
s ebben is közreadta a Brassairól szó
ló írást, mely a tudós ta n á rrá  válasz
tá sá t és pedagógiai m unkásságát idé
zi fel. Úgyhogy ez volt az egyik első 
nyom tatásban megjelent műve (a kis 
kötetben még egy Reményik-dolgoza- 
ta  is szerepel).

A  csendes Petó'fi utca oldalairól tud
juk, hogy Mikó Im re az 1928-ban si
kerrel le te tt érettségi u tán  csak hosz- 
szas mérlegeléssel, főleg a családi 
hagyományok ha tása  a la tt döntött a 
jogászi pálya mellett. A bölcsészkar is 
legalább annyira vonzotta, iskolájá
ba szívesen visszavárták volna ta n á r
ként. A sors szeszélye folytán, ha nem 
is ugyanabban az iskolában, de abban 
az épületben tan ítha to tt tíz esztende
ig, 1958-ig. Akkor, az 1956-os forra
dalm at követő rom ániai tisztogatások 
során hirtelen  felfedezték az ő m últ
ján ak  „fekete foltjait” is, s elbocsátot
ták  a tanügyből. A megyei könyvter
jesztő vállalatnál kapott állást. Némi 
öniróniával emlegette, hogy legalább 
könyvek között dolgozhatott. De ez a 
m unka a kihelyezett vállalati és utcai 
könyvstandok ellátása volt. Biciklijét 
felpakolva a legújabb kiadványokkal 
já r ta  a gyári könyvterjesztőket, utcai 
elárusítókat, s v itte a megfelelő számú 
kötetet. Csendesebb óráiban az Orosz 
Könyvesbolt mögötti raktárhelyiség
ben tartózkodhatott a Főtér sarkán, 
itt néha még fordítgatni is ju to tt ideje. 
Szabad óráiban pedig m agánórákat 
adott. Az m ár sokkal jobb helyzetet 
jelentett, mikor 1963 táján megnyílt 
az Egyetem utcai jegyzeteket, egye
tem i tankönyveket áruló könyvesbolt, 
s annak  Mikó Im re lett az egyedüli 
mindenese. Reggel az üzlet- és utca
sepréssel, járdalocsolással kezdte, az
tán  kiteregette a pultra  az éppen ké-
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irodalmár
szülő fordítást, a szótárakat. S amíg 
jö ttek  az első vásárlók, addig dolgo
zott. A diákokat nem csak kiszolgálta, 
de többnyire fel is világosította, hogy 
milyen szakkönyvekből válogathat
nak. Dél felé aztán  gyakran benéztek 
az ismerősök, barátok, írók a „szelle
mi kocsmába” néhány kérdést megbe
szélni, pár percig csevegni. S a rokon 
ifjúság is be-belépett az éppen elvég
zendő orosz házi feladathoz segítsé
get kérni. Akkor még délben bezárt a 
bolt, s délután újra nyitott. Főleg va- 
kációs időkben elég sok szabad óra 
adódott a fordításokra.

Egyre igényesebb művek tolmácso
lására  kapott megrendelést. M ár nem 
csak oroszból, hanem  franciából és ro
mánból is. N. A. Kun görög mitológi
ája (1960) tekintélyes m unka, évekig 
bajlódott a cirill-betűs görög nevek 
m agyar helyesírás szerinti á tírásá 
val. A Rousseau-tolmácsolás m ár 
könnyebben ment. George Cálinescu 
Eminescu-életrajza (1966) valóságos 
erőpróba volt. Sokszor a kétkötetes 
nagyszótár sem igazította el, úgyhogy 
az üzletbe betérő, ta lán  éppen nyel
vészprofesszort kérdezte meg egy-egy 
kifejezés helyes értelmezéséről.

Az üzleti m unka és a fordítás 
mellett néha eljutott az Egyetemi 
Könyvtárba is, hogy anyagot gyűjtsön 
egy-egy szám ára érdekes személyiség 
életpályájának felidézéséhez. A 60-as 
évek közepétől neve m ár elfogadot
tá  vált, a Korunk, az U tunk igényel
te könyvismertetéseit. S ő hol névvel, 
hol pedig a láírás nélkül szinte minden 
műfajú m unka ism ertetését vállalta. 
Világirodalmi remekművek, romá
niai kiadványok, sajtótermékek, jo
gi-szociológiai, sőt kibernetikai köte
tek  is alkalm at adtak egy-egy jegyzet 
m egírására. Egyenesen bámulatos, 
hogy mennyi írásra  futotta idejéből. 
Jórészt az anyagi kényszer v itte rá  
e hajszolt iram ra. A 60-as évek vége 
felé azonban egyre jobban az erdélyi 
m últ és jelen felé tájékozódott. Most 
m ár lehetett erről írni, s ő sajátságos 
módszert a lak íto tt ki, m iként lehet 
állandó rom án utalásokkal, párhuza
mokkal a m agyar művelődéstörténet 
nagyjait is a cenzúra által elfogadha
tóvá tenni.

Esszéíró m unkássága a 60-as évek 
második felében bontakozott ki. Az 
esszé átmeneti műfaj, s főleg fordítás 
közben sajátította el m ódszertanát. 
Erről Beke Györgynek így vallott: „A 
műfordítás lendített á t a szépirodalom 
területére. [...] A fordító m unkája köz
ben elemeire bontja a fordítandó mű
vet, behatol a sorok közé, és belülről 
látja szerkezetét. így lestem el fokoza
tosan az esszéíró mesterségbeli fogá
sait, amelyek egy bizonyos fokon tú l

művészivé emelik a szöveget és iroda
lommá azt, am it a szakember köny- 
nyen elszürkít” (Beke Gy.: Tolmács 
nélkül. 233-240). Első esszé-köteté
nek bevezetőjében körül is írja  a mű
fajt: „A tudomány népszerűsítésénél 
igényesebb, a m űbírálatnál átfogóbb, 
az értekezésnél kevésbé szakszerű, a 
tanulm ánytól az irodalmibb hangvé
tel különbözteti meg, és nem kapcso
lódik annyira a napi eseményekhez, 
m int a publicisztika”. Rám utat, hogy 
nagy íróknál, költőknél többnyire 
melléktermék, ritka  az olyan szerző, 
m int Emerson, akinél ez az egyetlen 
műfaj. Mikó Imrénél is átvezető mű
fajként határozhatjuk meg az esszét, 
de utólag tekintve, ebben alkotott leg
inkább m aradandót.

Két kötetbe válogatott esszéiből az 
egyik, az első kifejezetten esszé-kötet: 
Honpolgárok és világpolgárok (1967). 
Megjelenése m ár Mikó elismerését, 
politikai rehabilitációjának kezde
té t jelentette. Tíz esszét foglalt bele: 
öt a reneszánsz és felvilágosodás ko
rán ak  európai kiválóságait m utatja 
be (Machiavelli, Morus, Montesquieu, 
Rousseau, Ragyiscsev), öt pedig a ha 
zai művelődéstörténet nagyjait, gon
dosan vigyázva, hogy szász és román 
is legyen köztük (Gheorghe §incai, 
Bölöni Farkas Sándor, Stephan 
Ludwig Roth, B rassai Sámuel, 
Vicentiu Babe§). A második, A kik előt
tem jártak  (1976) című kötet is életpá
lyákat idéz fel, részben esszé, részben 
alkalm i portré formájában. M indkét 
kötet mellőzi a lapalji jegyzeteket, 
a tanulm ányoknál elvárt tudomá
nyos apparátust. A sorok közt azon
ban gyakran u ta l forrásaira. Átnézve 
Mikó könyvészetét, még legalább egy 
kötetet kitennének szétszórtan elfek
vő írásai.

Érdemes szerkezetileg is végigkö
vetni Mikó egyik esszéjét, a Bölöni 
Farkas Sándorról szólót (Terjesztettem 
minden demokratiai elvet). Három fe
jezetből áll. Az első az életrajz tömör 
összefoglalása három  korszakra oszt
va. „Pályája úgy kezdődik, m int egy 
népmese” -  indul a történet. „S kez
detét veszi Farkas Sándor második 
élete, am i m ár nem mese, hanem  re 
gény” -  fűzi tovább az élettörténetet 
a szerző. „Ami ezután következik, se 
nem mese, se nem regény, hanem  rö
vid dicshimnusz és u tána  hosszantar
tó elégia” -  vezeti be az utolsó évek 
eseménysorát. Ezek a mondatok m in
dig felcsigázzák az érdeklődést, az 
olvasó várja a bizonyítást. A máso
dik fejezet a tulajdonképpeni érteke
ző rész. Azzal kezdődik, hogy az ed
digi Bölöni Farkasról szóló irodalm at 
veszi számba, s mi m indent nem ír 
tak  még meg róla. Aztán következnek 
a kiegészítések: egy részük életrajzi 
jellegű, többségük a hős jogi-politikai
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nézeteinek az a laku lását m agyaráz
za az utazások során. Van itt hivatko
zás Engelsre és rom án szerzőkre is, 
m ert akkoriban ez kötelező volt. A vi
lágban lá to ttak  itthoni vetületei, né
hány szerény kezdeményezés, m int a 
Gondoskodó Társaság, a Kaszinó, a 
Vívóintézet is em lítésre kerül. A h a r
madik, összegező fejezet azt kutatja, 
kik voltak Bölöni m intaképei, kiket 
csodált. Ezekkel szembeállítva milyen 
sors ju to tt az erdélyi gondolkodónak, 
m iként vált magányossá, s m aradt 
haláláig szerény főkormányszéki ír
nok. Az ellentétek, párhuzamok, frap
páns kijelentések mindig gondoskod
nak  a kíváncsiság felkeltéséről.

Az esszétől csak egy lépés vezetett a 
regényhez. Tulajdonképpen Mikó leg
több esszéjét tovább bővíthette volna 
regénnyé a források elmélyült tanu l
mányozását követően. Magától érte tő 
dő, hogy ő a szívéhez közel álló un itá 
rius személyiségeket állíto tta kötetei 
középpontjába, azokat, akiknek va
rázsában nőtt fel, akikben példaké
pet látott, s akikről a legtöbb adatot 
gyűjthette össze itt, Erdélyben. Az 
esszéket Mikó rendszerint hosszasan 
m agában érlelte, gyakran vasárna
pi k irándulás közben is fogalmazta, 
kerekítette, hogy aztán  egy-két sza
badabb nap a la tt papírra  vesse. A re
gényírás m ár hosszadalmas művelet 
volt. Az anyagot éveken át gyűjtöget
te tekintélyes dossziékba. Mikor úgy 
érezte, hogy kim erítette a forrásokat, 
s rendszerezte is adatait, nyári sza
badságát kivéve többnyire Szejkére, 
O rbán Balázs sírja közelébe húzó
dott vissza, s ott reggeltől estig ta r 
tó m unkával öntötte formába a m ű
vet. így igyekezett elkerülni azt az 
íróknál nem ritka  jelenséget, hogy a 
regény végén m ár nem emlékeznek az 
első fejezetek apróbb mozzanataira.

Az első Mikó-regény, A  bércre esett 
fa  (1969) is nagyjából a Bölöni Farkas 
Sándorról m ár előbb bem utatott esz- 
szé vázát követi. A mese, A regény, Az 
útinapló, Az elégia -  a fejezetcímei. A 
szerző kibontja, olvasóközeibe hozza a 
korabeli állapotokat, intézményeket: 
milyen volt a XIX. század eleji iskola, 
a színházi élet, a társadalm i megosz
tottság. Az ú t felidézését a hős napló
já ra  lehetett építeni. De ezek legfel
jebb „esszéregényt” eredményeztek 
volna — m utat rá  Beke György (Utunk, 
1969. okt. 31). A szerző képzelete egy 
rom antikus szerelmi történetet is be
leépített az életrajzba. E ttől vált iga
zán vonzóvá, érzelmeket is megmoz- 
gatóvá a történet.

Mikó Brassairól is regényt ak a rt 
írni. M ár minden fellelhető anyagot 
összegyűjtött, mikor rájött, hogy a fő
szereplő életéből egy valam i hiány
zik, ami a regényhez nélkülözhetet
len: a szerelem. Brassai élete annyira

körülírt, hogy még csak bele- csem
pészni sem lehet egy ilyen kalandot. 
Ezért kellett új módszerhez folyamod
ni, am it az alcím is jelez: A z utolsó er
délyi polihisztor. Száz dokumentum és 
történet B rassai Sámuelről (1971). A 
szerző tíz témakörbe sorolja be a száz 
történetet, van közöttük esszé, anek
dota, s egyszerű dokumentum-újra
közlés is. A könyv lényege: B rassait 
úgy hozza a XX. század második fe
lének olvasói elé, hogy azok ne csak őt 
m agát ismerjék meg, hanem  korának 
szellemiségét, tanügyi, tudományos, 
művészeti és sajtóéletét. És persze a 
korabeli Kolozsvárt.

A Brassai-kötetet m ár a Kriterion 
Könyvkiadó adta ki. Ennek megala
kulása lényeges változást hozott Mikó 
Im re életébe. 1970-től a kiadó alkal
mazottja, szerkesztője volt 1976-os 
nyugdíjazásáig. Nagy lendülettel fo
gott itteni munkájához. A Téka- és a

Fehér-sorozat köteteinek gondozását 
bízták rá. Rengeteg idejét felemésztet
te a szerzőkkel való levelezés, a kéz
iratok sajtó alá rendezése, a cenzúra 
kifogásainak elhárítása. De mégis, ez 
m ár hozzá méltó m unka volt. Főnökei, 
kollégái nem tévesztették szem elől, 
hogy ő m aga is alkotó ember, aki még 
számos művét szeretné megírni, befe
jezni.

A 70-es évek közepére készült el az 
Orbán Balázs-regény, A  szülőföld sze
relmese. Két részben m utatja be a hős 
külföldi u tazásai és hazai országjá
rása  kalandos, tanulságos történetét. 
Kár, hogy azokban az években nem 
jelenhetett meg, hisz üzenete elsősor
ban az akkori olvasókhoz lett volna. 
M ostani posztumusz kiadása kétség
telenül tisztelgés mind Orbán Balázs, 
mind pedig Mikó Im re emléke előtt.

Az irodalomtörténetben m ár diák
korától igen já rta s  volt Mikó Imre. 
í r t  néhány jegyzetekkel ellátott szak

szerű tanulm ányt is. De többször em
lítette, hogy szerinte az irodalomról 
nem helyes száraz, tudományos é rte 
kezéseket írni, a kritikus, a méltató 
is tanuljon valam it tárgya nyelveze
téből. Ezért ism ertetései rendszerint 
valamilyen szempontból m egragadják 
a mű lényegét, legfontosabb megálla
pítását, s ennek kapcsán szólnak róla. 
Vagy m agát a szerzőt hozzák ember
közelbe. Nem tartozott a harcos k riti
kusok közé.

Balogh Edgár 1968-ban bevonta őt 
a Romániai M agyar Irodalmi Lexikon 
első, tizenegy tagú  szerkesztőbizottsá
gába. Az irodalmi hagyományok és a 
jogtörténet tartozott gyűjtési körébe. 
Nemcsak eljárt a rendszeres szerkesz
tőségi megbeszélésekre, de a vállalt 
szócikkeket is m egírta. Bár nem érhet
te meg az első kötet megjelenését sem, 
még az utolsó, 2010-ben kinyomtatott 
kötetek is hozzák szócikkeit.

Két irodalomtörténeti szempontból 
jelentős kötetnek a társszerzője. Az 
egyik a Dávid Gyulával közösen írt 
Petőfi Erdélyben (1972). A költő szü
letésének 150. évfordulójára született 
ez a gazdagon illusztrált könyv. A két 
szerző alapos felkészülés u tán  bejár
ja  m indazokat a helyeket, ahol Petőfi 
megfordult Erdély területén. így sike
rü l a tényeket a legendákkal összevet
ni, a lappangó vagy elfelejtett doku
m entum okat közzétenni. Leginkább 
az irodalmi riport műfajába sorolha
tó e m unka. A m ásik kötet egy Balázs 
Ferenc-monográfia lett volna. M ár 
1973 őszi am erikai útja során gyűj
tötte hozzá az anyagot. Csak az el
ső fejezetével készült el. A folytatásra 
Kicsi A ntal vállalkozott. De őt is el
ragadta a halál, úgyhogy Horváth Sz. 
Istvánra m aradt a befejezés. A mo
nográfia 1983-ban kerü lt ki a sajtó 
alól.

Utolsó művét, A  csendes Petőfi ut
cát (1978) a legnehezebb minősíteni. 
Súlyos betegen írta , részben diktálta. 
Saját életrajzára fűzte fel családja, u t
cája, városa, kora történelm ét. Csak 
a m ásodik világháborúig ju to tt el az 
események bem utatásában. E könyv
ből tűn ik  ki igazán széles műveltsé
ge, világlátása. Több m int emlékirat, 
ta lán  családregénnyé kerekedhetett 
volna.

Mikó Im re a szó tágabb értelm é
ben volt író. Az irodalomhoz mindig 
vonzódást érzett, de csak a politikai 
körülmények vitték  rá, hogy a szép- 
irodalm at ténylegesen művelje. Az 
esszéírásban kétségtelenül m esteri 
szintet é rt el, a regényírásban -  leg
alább erdélyi szinten — emlékezetest 
alkotott. Egyéniségében jól megfért a 
logikusan gondolkodó, paragrafusok
ra  hivatkozó jogász és az érzelmeknek 
is helyt adó, színesen fogalmazó iro
dalmár.
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V Á R A D I NAGY PÁL

Perdita maró
A szemét nem hunyta le egy perc

re sem, csak fekszik. Fél, hogy a tenger
rel álmodna. Tudja, hogy a lelet odalenn 
van, és hogy csak egy kis időre volna még 
szüksége. És ideje van a legkevesebb. 
Telefonjára pillant, az éles fény bántja a 
szemét. Hunyorog. Négy óra hét perc múl
va robbantanak. Miatta állt a kitermelés 
ezen a világon egyedülálló helyen, meg 
az ostoba dinoszauruszai miatt, és mit 
tud felmutatni? De a lelet ott van. Kis idő 
múlva újból a telefonjára néz, négy óra 
hat perc múlva robbantanak. Akkor hát 
nem lesz őslénytani forradalom. így kell 
viszontlátnia a tengert. Már nem szabad 
lemennie. Felrántja orrából 
a taknyot. Rácsodálkozik, 
hogy a teste mennyire iz
gatott, különben nyilván 
tudott volna aludni, ám az 
agya tiszta, és mindent éle
sen belát. Evek óta kere
si erre az állapotra a meg
felelő szót. Négy óra öt 
perc múlva robbantanak.
Farkasszemet néz a tele
fonnal, hogy meddig ta r
togassa még olvasatlanul 
az SMS-t. Tegnap délben 
kapta gyerekkori pajtásá
tól, és azt tervezte, hogy 
majd a robbantás előtt ol
vassa el. Kapaszkodónak 
tartogatta, de végül meg
nézi. Több, mint ezer neut
rínót detektáltunk, és még 
mindig jönnek: D — olvas
sa. Kipattan az ágyból, ezt 
nem hagyhatja annyiban. Összepakolja 
a legszükségesebbeket, és elindul a lejá
rat felé. Leszalad a tárnába, és kiássa azt 
a kora triászi dögöt. Úgyis lesz létszám
ellenőrzés a robbantás előtt, most még 
mindenki alszik. Legfeljebb hazaküldik, 
de az egyetemről nem rúgnák ki.

Felteszi lapocskáját a nyilvántartó
ra, hogy lement, aztán beszáll a liftbe. 
Tizenegy perce ereszkedik, tehát nem ép
pen leszalad. Kiszáll, szaporázza, be a 
következőbe. Az utolsó szinten jár, aho
vá most akarták kirobbantani az aknát, 
hogy a teherautók is beférjenek, amikor 
megrándul a lift, kialszanak a fények és 
megáll minden. Talán be kellene pánikol- 
nia, gondolja, más legalábbis bepánikolna 
több kilométerre egy bánya gyomrában 
egy liftbe ragadva, a sötétben. Rossz vic
cet gyanít, amikor a föld morajlani kezd, 
mintha odakinn vihar volna. Butaság, hi
szen a felszín, nos, messze van. Vár még 
egy darabig, próbálgatja a rádiót, aztán 
elhatározza, hogy kimászik a csávából. A 
föld még mindig morajlik, vagyis nyilván 
csak képzeli, mert idelenn síri csend van, 
bár mintha több por volna a levegőben. 
Jött, amiért jött, gondolja. Kicsit ügyetle
nül leereszkedik a kábeleken.

Gyerekkori pajtásán jár az agya, aki
ből asztrofizikus lett. Amíg a falat bon
togatja és sepregeti az ecsettel, a neut
rínókon já r az esze. A tengerpartra már
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mint egy fokkal nevesebb paleontológus 
akar kimenni, úgyhogy nem pihenhet. 
Lelet. Tenger. Nagy tömegű csillagok fej
lődése jut eszébe. A leletnek ott kell len
nie. Teljesen beleszédült a munkába, és 
az időérzékét is elvesztette. A napnál tíz- 
szer-hússzor nehezebb csillagok nagyon 
hamar elhagyják a főágat, csengenek 
fülébe pajtása egykori szavai. Lélegzik. 
Ennek fele sem tréfa. Kiesik a lelet a 
gondolataiból. Bámulja a lámpa fény
korét a falon. Támaszkodik. Elhányja 
magát. Eszébe jut, mivel kapcsolatban 
hallott a neutrínókról. Ezer feletti neut
rínó csak egyet jelenthet. Tovább hány. 
A gyorstalpaló tanfolyam jut eszébe az 
urániumról és a radonról, hogy bárcsak. 
Kevesebb, mint egy órája van lent, és a 
beleit majd' kihányja. Össze kell szednie 
magát.

Valamelyest hidegen hagyják az ese
mények. Sejti, hogy mi történhetett, de 
nem akarja tudomásul venni. Araszol fel
felé az aknából, és gondolkodik, hogy mi
lyen rendezetlen ügyei vannak. Időről 
időre hány egyet. Öklendezik. Nehezére 
esik gondolkodni. Készülődik a hasme
nés, és behömpölyög az agyába a felis
merés, hogy gyakorlatilag nem maradt 
rendezetlen ügye. Mindössze egy: még 
egyszer látnia kell a tengert.

Fenn szinte nappali világosság van. 
Markolja a korlátot, és a nadrágja szárá
ból vékony érben csordogál a lé. Bámulja 
az Orionban a teleholdnál fényesebb új 
csillagot. Lélegzik. Egy fogadásra emlék
szik, az egyetemen, ahol pajtása egy négy
zetrácsos fényképet mutatott, mindössze 
néhány pixelnyi információval. Pajtását 
nem érdekelte a kora triászi dínó-hipoté- 
zis, hiszen ott volt az alfa Orionis pólu
sa. Lélegzik. Majdnem felénk, emlékszik 
vissza a szavakra. Pontosan felénk, köny
veli el végül, lassan, hidegen, és nem bán
ja, hogy nem vacsorázott. Elindul a ren
delő felé. Kerülgeti a hullákat. Mindenki 
ott esett össze, ahol a gammakitörés ér
te. Nem szenvedtek. Nagyokat csóvál a 
fején. Lélegzik. Itt az idő, hogy bizonyítsa 
régi mondását, amivel az egyszerűbb lel
kű játszótársait utasította mindig rend
re. Töredék agykapacitással kell ember
nek maradnia. Látni akarja a tengert.

Csak az üveget akarta betörni, de 
egész testével beesik a szekrénybe. 
Feltápászkodik. Kibetűzi a morfiumot, és 
pakolni kezd. Az a dínó bizony ott marad. 
Vajon most félne, vagy nyugodtabb lenne, 
ha nem volna tisztában a dolog fizikájá
val. Mert így csak van. Lélegzik. És ke
gyetlenül csikar a hasa. Fájni kezd a feje. 
Még gyerekkorukban átvették néhány
szor a forgatókönyvet. Csillagászati és or
vosi szempontból. Csak belőle aztán pale
ontológus lett. Megígérte, így hát le kell 
mennie a partra.

A volán mögött ébred. Valamivel job
ban van. Most is világos van, de nappal. 
Beleragadt az ülepe a fosba. Büdös van. 
Számba veszi, mit csomagolt magához. 
Étel miatt nem fáj a feje. A morfium, fecs
kendő megvan. A kocsi beindul. Irányba 
fordul, mert látnia kell a tengert. Régi, 

sokat megélt járgány, a 
mindenféle kütyü előt
ti időkből. A kütyüknek 
különben véget vetettek 
a sugarak. Talán másfél 
napnyit is ki lehetett üt
ve. Délután van, és kelet
ről már emelkedik a vakí
tó Betelgeuse.

Az úton alig tud halad
ni. Időnként nagyot kerül. 
Valamivel jobban van.

Ő itt van, tehát a Föld 
árnyékos oldala nem ka
pott a kitörésből. Talán. 
Vezet. A Föld túloldalán a 
Csendes-óceán van. Mély 
lélegzet. Vezet. A találó ki
fejezést keresi állapotára. 
Túlélő. Élőhalott. Valami. 
Több, mint valószínű, hogy 
elpusztult a csontveleje. 
Iszik, legalább a szája ne 
legyen száraz. Órák óta ve

zet. Pontosabban kerülgeti a roncsokat.
Lehúz a partra vezető ösvény mellé. 

A mellkasán ül a tudás, különben egé
szen tűrhetően érzi magát. Ahhoz képest 
hűvös van. Lerúgja a cipőit és vigyázva 
kezd lépkedni az éles kagylóktól fehérlő 
ösvényen.

Nyolc évesen látta először a tengert. 
Tudta, mi a végtelen, átolvasta pajtása 
csillagászatkönyveit, de először a ten
geren érezte, mi a végtelen. Odament a 
vízhez és nézte. Mutatta magát. Hagyta, 
hogy észrevegye. A tenger hullámzott, 
nem változott. Innen tudta, hogy észre
vette és elfogadta. Aztán bokáig tapics- 
kolt a vízbe és megmosta a kezeit és az 
arcát. Attól kezdve titka van a tenger
rel.

Rengeteg a dög a parton, és egyre 
többet mos ki a víz. Még nem bűzlenek. 
Kinéz magának egy kevésbé terhelt part
szakaszt. Nyugaton vörösük az ég, de a 
Betelgeuse miatt továbbra is nappal van. 
Beadja magának a morfiumot.

Odamegy a vízhez, levetkőzik. Nézi. 
Mutatja magát. Hagyja, hogy észreve
gye. A tenger meghalt a gammakitörés
kor. Hullámzik. Bokáig sétál a vízbe, és 
lemossa kezeiről a hányást. Megmossa az 
arcát.

Mindig is egyedül volt.
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En ombro
Fellocsolta a cső végénél a földet, hogy 

megfogja a port.
Nem volt áram, sem térerő. Különben 

ragyogó kirándulóidő ígérkezett. Szabad 
szemmel is jól belátta a szomszédos ma
gaslaton a várromot. Majdnem úgy fes
tett, mint azon a képeslapon, ami miatt 
ebben a faluban húzta meg magát lesze
relés után. Csak most nem látott kocsi
kat, sátrakat, embereket. Teljesen lecsu- 
paszodott a táj. A faluban, aki maradt, 
a pincéjébe zárkózott, és nem zajongott. 
Megfeküdte a fülét a csend. Olykor egy- 
egy kutya elvakkantotta magát.

Ahogy emelkedett a nap, az egyik lá
ba kikerült az árnyékból. Kis idő múlva 
egy gyík telepedett a bakancsa sarká
ra, és tátott szájjal szívta magába a me
leget. Hagyta, még nem mozdult meg. 
Egyenletesen lélegzett. Az út fölött elkez
dett remegni a levegő.

Számolt. Kábé kétszáz méterrel az út 
szintje fölött rejtőzködött. Az út mentén 
a villanyoszlopok kilenc méter magasak 
voltak, egymástól harminc-negyven mé
terre. Térképet vázolt, amelyen megszá
mozta az oszlopokat és felbecsülte a tá
volságokat. Néhány éve minden egyes 
lámpaoszlopra nemzeti lobogót tűztek, ez 
most a szélhez jött jól. Egyre jobban ki
lógott az árnyékból, úgyhogy helyezked
nie kellett.

A környéken nem nagyon vadásztak, 
de viharban, amikor még nem esett, vi
szont már javában zengett az ég, tudott 
gyakorolni, zérózni. Ébren tartotta a tu
dását.

Gyanakodva figyelte az egyik domb te
tején a bokrokat.

Valami kekszet majszolt és itta rá 
az energiaitalt. Második napja volt 
fenn a hegyoldalon, és nem aludhatott. 
Majdnem mindene fájt már a hasalás- 
tól. Tornáztatta az ujjait, hogy ne bi
zonytalankodjon a keze. A távcsövektől 
nagyon elfáradt a szeme és kiállt a nya
ka. Nem volt kedve ehhez az egészhez. 
Legszívesebben felmászott volna a vár
hoz ebben a gyönyörű időben egy házike
nyérrel, karéj szalonnával, hagymával, 
paradicsommal.

Fák tövében, a lengedező szélben meg
megcsillant a harmat egy-egy levélen, ő 
pedig minden csillanásnak utánanézett 
a negyvenes távcsővel, de nem látott sem
mi szokatlant. Bár nem tudta, mi volna 
a szokatlan. Annyit tudott, hogy valami 
történt, és ellenséges erők közelednek a 
faluhoz. Az ösztöneire figyelt. Arra gon
dolt, hogy legalább egy nagy értékű cél
pontot redukál, becsületből, utána pedig 
eltűnik az erdőben.

Felrebbenő madarak után kutatott, de 
nem mozdult semmi. Erőteljes nyugalom 
ült a tájon.

Mikor fordult az árnyék, ő követte, 
és olyankor jólesett a tagjainak a moz
gás. Egészkor rendszeresen bekapcsolta 
a rádiót, hátha, csavargatta, de két nap
ja nem volt fogható adás. Dél volt, és új
ra fellocsolta a cső végénél a földet, hogy 
megfogja a port.

SIG M O ND ISTV Á N
M olekulák 2.

Egy szelet kenyér
Az a kuka egyáltalán  nem volt 

bizalomgerjesztő, ütött-kopott, el- 
a lak talanodott régi jószág, rozs
dalepte, meggörbült fedővel, az 
ilyennek a közelébe sem mennek 
az emberek, u tálkoznak felemelni 
a fedelét, hogy beledobják a szeme
tet. A kukás em bernek nem voltak 
ilyen gondjai, kotorászni kezdett 
a sokféle hulladékban, s lám, m it 
ad Isten, egy szelet kenyér akad t 
a kezébe. Zöld foltok voltak ugyan 
rajta , erősen penészes volt az is
tenad ta, de kenyér volt, kenyér. 
Egyelőre csak megszagolta, ilyen
szerű szagot m ár sokszor érzett, 
de ez valahogy iszonyatosabbnak 
tű n t a többinél. Úgy döntött, hogy 
zsebre teszi a szerzeményt, egy
szer erre a szeletre is sor kerül 
majd, am ikor muszáj lesz sort ke
ríten i rá.

Hullott a hó. Nem hullott, zu
hogott. A ztán a szél úgy dönthe
te tt, hogy megtáncoltatja a hópely
heket, de ezt olyan veszett erővel 
csinálta, hogy az embernek meg 
kellett fogózkodnia egy-egy kapu
kilincsben, hogy ne hurcolja m agá
val ez a fékevesztett fenevad, nem 
volt hová elmenekülni, zárva volt 
minden, üzlet, kapu, templom, is
kola, éjfél körül já r t  az idő, ere
szekről lecsüngőjégcsapok, csúszós 
út, két-három m éterre is alig lehe
te tt ellátni, istenverte téli éjszaka. 
A kukás ember m egvetette a h á tá t 
egy hatalm as k irak a t előtt, azaz 
ráfeszült a k iraka t üvegére, re tte 
netesen fázott mindene, eleven jég
csapnak érezte magát, egyre job
ban fájt az arca, a két füle, a kezei, 
aztán  eljött az a pillanat, amikor 
nem a megfontolt gondolat vezeti a 
kezeket, csak az életben m aradás 
ösztöne, amely néha világrengető 
eredményeket is hozhat, most csak 
a rra  volt jó, hogy az ökölbe szorí
tott, megfagyott kezek beverjék a 
k iraka t üvegét.

Odabent mosógépek, hűtőgépek, 
konyhai villamosgépek sorakoztak 
egymás mellett, s valamivel h á t
rább, ahol a gáztűzhelyeket állítot
ták  fel, egy szakadt nadrágú, sá
padt arcú, csontsovány öregember 
csüngött egy kötélen. A kabátjából 
kitűrődő papírlapon egy néhány 
szavas szöveget lehetett olvasni. 
„Nem bírtam  tovább. Sorry.” Az 
ember m egtapogatta a testet, még

meleg volt. Ha öt perccel ham arabb 
érkezem, gondolta, életben találom. 
Aztán nem gondolkozott tovább, fu
tásnak  eredt. Átmászott a betört 
kirakaton, s a megveszekedett erő
vel tomboló szélben visszarohant a 
kukához. Elővette a zöld foltos, pe
nészes kenyérszeletet, s visszadob
ta  a kukába. A fedelet is elhelyez
te az eredeti helyére, s eltávolodott 
néhány lépésnyire a helyszíntől. 
Aztán visszament a kukához, fel
emelte a fedelét, s m intha először 
történt volna, kotorászni kezdett a 
belsejében. A penészes kenyérsze
letre ham ar ráakadt, a kezébe vet
te, majd elhelyezte a belső zseb
ében. Es rohanni kezdett. Széllel 
szemben, megfagyott arccal, meg
fagyott fülekkel, de csak odaérke
zett az üzlethez, megvetette a lábát 
az üzlet egy m ásik k irakata  előtt, 
azaz réfeszült a k iraka t üvegére, 
aztán  eljött az a pillanat, amikor 
nem a megfontolt gondolat veze
ti a kezeket, csak az életben m a
radás ösztöne, amely néha világ
rengető eredményeket is hozhat, 
m int most például, amikor az em
ber ökölbe szorított, megfagyott ke
zével beverte a k iraka t üvegét, vé
gigrohant az üzleten, s hátul, ahol 
a gáztűzhelyeket állították fel, ott 
ta lá lt egy szakadt nadrágú, sápadt 
arcú, csontsovány öregembert, aki 
betűket ír t egy papírlapra.

Az ember elővette a penészes 
kenyérszeletet, ketté tö rte , s a fe
lét á tnyú jto tta  az öregembernek.

-  Egy kicsit zöld -  mondta.
-  Nem baj -  mondta az öregember.
Ettek.
2011.

Jakabházi Sándor: Pihenés
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BORBÉLY ANDRÁS
Csillagmozgás
í .
A hosszú tél, a csontmerevítő, 
elzárja az utakat be- és kifelé, 
a bőr színén halvány forradás.

Némán zihál a tél az átlagos jókedv 
és közöny mindennapos zúzalékában...
Légy éber! Mindent úgysem láthatsz.

A figyelem áttetsző kristálya 
akkor változik maréknyi vértelen hússá, 
mikor végleges lett már az értelem unalma. 
Maradj a cselekvés mozdulatlansága.

A tér kupoláit, lásd, nem magad építed, 
az eresztékek önmaguk engedik át, 
és kisikló zárványok vezetnek tovább: 
egy csővég, egy flakon, egy cserép.

2.
Olyan kor ez, mikor a bátrak is
óvatosabbak a kelleténél,
szavaink mögött csörömpöl a tétovaság.

Csak a hatalom őrei elszántak,
-  merev mosolyukat nem érheti gáncs -  
na meg akik a helyükre pályáznak.

Nagyritkán elhúz fölötted egy madár
egy másik évszakból egy másik évszakba tartva,
hol zöld sás lobog, s a víz csörömpöl.

Jaj viszont a hatalomvágyóknak: 
a ködben tompán véget ér egy lépcső, 
jégtáblák suhognak tovább, 
a folyó felől fémkorongok, 
röpül a dermedt suhogás.

3.
Egyetlen esetleges kép felé tartunk 
-  vakon nehézkedő térvázlat inkább -  
magaláncoltan önmagához láncol 
egy elmúlt évszak, a most múló, a nyár.

Lassan köréje gyűlünk.
A víztükör bronzsötét felületén
nem tükröződik az arcunk,
egy másik kéz kapaszkodik a láncba.

A bádog vérzékeny erezete 
mintha énekelni kezdene, 
homlokomon tovasiklik 
a vonatok távoli zaja.

És életbe lépnek újra 
az esetleges szabályok, 
sódara hull, mint a csönd, 
és zihál fönt a Göncöl.

BORSODI L. LÁSZLÓ

Parton
Balszerencse
Harmadnapon váratlanul túlélőre bukkantak a földrengés sújtotta or

szág nyugati részén, de keleten vonatbaleset bénította meg a forgalmat. 
Ismét vakvágányra futott egy szó, kisiklottak a szótagok, szétgurultak a 
hangok, életüket veszítették a rosszul kapcsolt tekintetek.

Az egymásra torlódott tetemek, csigolyák, a szétfreccsent cafatok fölött 
böjti szél fúj. Nem érik hanggá a némaság. Sűrű homályban vergődnek a 
nappalok.

Közelítő
Te haltál meg legrégebb. Évszázadok óta halott vagy, de ha váratlanul 

ér az est, megelevenedsz bennem: az emeleti lakásokban felerősödnek a 
reccsenések, szószilánkok metszik a sötétséget.

Egyszerre mindenemmé válsz: te vagy, ami voltam, vagyok. Töredelmesen 
vallanom kellene, azt is, hogyan, s mit miért nem, de befagyott tó jéghár
tyáján lépkedem.

Jó lenne megöregedni, közelebb kerülni hozzád, ám te felkaparod a nap
palok egyértelműségét, és tovább hallgatsz bennem. így múlok veled, nél
küled. Nézzük egymást a tükörben.

Kőtakaró
„Az utcán néha megállók s riadtan 
nézem, amit sohase láttam eddig”
(Szabó Ló'rinc)

Forró a délután, forrók a délutáni kövek, az útszéli bokrok. Ebben a fé
nyes egyhangúságban meg-megállok, noha nem köszön rám senki, nem 
karcolnak bennem múltjaim. Árnyékomat nézem, növekvő árnyamat: 
ahogy végigsimul a járdán, majd beleolvad a hullámzó aszfaltba.

Kőtakaró nyugalmával áltatom magam. Nem látja senki, hogy állok a 
napon. Magam magam se.

Kőbe zárt nyugalom
Aki ide belép, nem néz vissza. Kőbe zárt nyugalom földjén lépked, aki 

ide betér. A füvek zöldjén átüt a barna, fák törzsén a fekete. Virágok nőnek 
földből, föld alá. Pad ad megnyugvást annak, aki itt megpihen.

Az ösvényeken még int a nyár, de örök az ősz, és örök a tél. Szél fúj -  
égi zene, hogy jöjjenek szelíd tekintetű angyalok, megjuhászodott ördögök. 
Melléd ülnek, megölelnek. Jó fiúk! Bíznak benned, hogy érted a tréfát.
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BOÉR TAMÁS 
Nehéz a béres 
élete
Korán keltem a minap, mert biz a falu 

dolgozó társadalmával együtt magam is 
béresnek szegődtem Rádi Mihály uram
hoz kukoricát törni. El is jött az idő, hogy 
elinduljunk a főtérre, ahol a gazda lovas 
szekerével kíván kupacba gyűjteni ben
nünket, de apám csak nem akart előke
rülni sehonnan. Benyitottam hát a szo
bába, hogy cselekvésre szólítsam föl, az 
ágyban azonban csak anyámat leltem.

-  Hát az apám hol vagyon? -  érdeklőd
tem.

-  Benn van az ágy alatt. Azt mondot
ta bujkáló életmódot kíván folytatni ezön 
a napon.

-  Apám! -kiáltottam neki -  Indulni ké
ne, mert elkésünk.

-  Eridj csak előre a Raffaihoz, majd én 
is a nyomodba szegődök. Van itt még egy 
kis tönnivalóm, de mihelyt végzők rögvest 
indulási pozícióba röndözöm magam.

A kisutca végén futottam össze Raffai 
cimborámmal, aki szintúgy apai segede
lem nélkül érkezett. Elmondotta, hogy ap
jának akadt egy kis dolga a telázsiban, de 
jön utánunk, ahogy szabadul. A főtéren 
már ott várakozott Rádi bátyám, oszt sze
kere csak úgy kongott az ürességtől, de

nem csak a kocsin nem volt nyoma emberi 
életnek, hanem az egész faluba se.

-  Na végre -  mordult ránk. -  Oszt a töb
biek hun vannak?

-  Gyünnek rögvest -  közölte Raffai -  
csak befejezik az otthoni teendőket.

Azok a munkálatok csak nem akartak 
befejeződni, mert hiába telt-múlt az idő, 
egyetlen férfi sem mutatkozott az utcán.

-  Na, most már kezdők magamból kime- 
részködni veszedelmes formát öltve — kiál
tott fel a gazda — Hát hun van már az a bi
tang csürhe, hogy nem akaródzik elébem 
tárulni?

-  Jönnek azok nemsoká -  mondottam. -  
Már úgy lehet, ott kullognak a sarkon.

Azonban se a sarkon, se a falu egészén 
nem volt híre dolgozni vágyó béresnek.

-  De most már tényleg elég lögyön a sok
ból! Hát van képük engöm várakoztató hely
zetbe állítani! Na de majd én olyat adok, 
hogy azt nem lösz aki elfogadja. No legényök
— fordult felék — leszámolom a napszámoto
kat, ha elébem zargatjátok a bérösöket.

-  Rendben vagyon -  fogadtuk el az aján
latot -  számolja ide -  tartottam elé tenye
remet.

-  A rossz nyavalyát te kölök! Elébb vé- 
gezzétök el a munkát, addig egy büdös 
pengőt se fogtok látni!

-  Jól van, de azt vésse a fejébe, hogy 
biz akit noszogatni kell, azt nem fütyülős 
kedvébe fogja lelni. Oszt nem árt arra is 
felkészülni, hogy hangos gorombáskodás 
is kibontakozhat ebből a kend által kötött 
csomóból.

-  Te csak ne féltsél engömet kölök! 
Tudom én hogy köll bánni az efféle csozé 
semmittevőkkel!

Na, össze is dugtuk a fejünket Raffai 
cimborámmal, oszt megállapítás tárgyá
vá tettük, biz hamarosan könyörögni fog a 
gazda, hogy kioszthassa a jussunkat. Első 
utunk Ropszky Mátéhoz vezetett, aki a fás
színbe ücsörgött egy fejére húzott hordóval.

-  Máté bátyám, gond van a főtéren.
-  Oszt miféle gond, te gyerök?
-  Amiért nem jelent meg kend a gyüle

kezőre, Rádi Mihály minden arra járónak 
azt hazudja, hogy úgy el verte magát teg
nap este, hogy azóta nem bírt kikecmereg
ni a kábulatból.

-  Fú, az anyám úristenit! -  mászott ki 
rejtekéből. -  Na majd én zablát csinálok 
abból a bitangból, oszt beletöszöm a lova 
pofájába!

Úgy robogott végig a falun, mint 
Rámsáki Rozi, mikor Bogda Jenci disznó
nak nézte, oszt le akarta vágni. Mikor a 
főtéren Rádi bátyám tanúja lett a közeledő 
veszedelemnek, biz tapodtat sem tágított 
onnan, tenyerét dörzsölve várta be Máté 
megnyilvánulását.

-  Kend mit képzel -  mordult fel a legény.
-  Hát olyat hazudik, hogy engöm képes egy 
pofonnal alvó helyzetbe kényszeríteni?

-  Oszt ha ez igaz is lönne, akkor mi 
van? -  húzta ki magát a gazda, úgy hogy a 
kantáros nadrágjáról leröpült egy gomb.

-  Hát ez -  kiáltott Máté, oszt egy akkor 
sallert csavart le Rádi bátyámnak, hogy 
az rögvest megforgott saját tengelye kö
rül, és egyenes irányt nem lelve nekibics- 
kázott a szobornak. Na persze a pofon sú
lyától nem is igen tudott egyhamar talpra 
kecmeregni.

Ezek után úgy terveztük Csatra Gézát 
keressük fel, akit a tóparton leltünk hor
gászás közepette.

-  Géza! Eridjön rögvest a főtérre!
-  Oszt minek te kölök?
-  Nem mindennapi események vannak 

ott kibontakozóban. A Rádi Mihály két 
pengőt lelt a szemétkupacba. Oszt hát úgy 
tudni, itt minden szemét kendet illeti meg, 
ezért az is ami benne vagyon.

-  A betyárját a burzsuj disznónak, hát 
van pofája möglopni a nincstelent! De majd

én szarrá verőm azt a mocskot, oszt mög is 
trágyázom vele Kalapos Győző portáját.

A földes gazdának épp sikerült két láb
ra vergődnie, oszt valamelyest fölébe ke
rekednie a billegésnek, mikor Géza lépett 
elébe követelését benyújtani.

-  Maga tötte el a két pengőmet?
-  Oszt ha én, akkor mi van?
-  Számolja ide rögvest!
-  Majd odaszámolom, ha letörte a kuko

ricámat.
-  Majd mindjárt úgy letöröm a kend ku

koricáját, hogy azon többet nem fog hu
gyozni! -  majd egy akkorát rúgott a pö- 
csére, hogy Rádi bátyám rögvest áriázni 
kezdett. Mindezek tetejében még úgy ösz- 
sze is görnyedt, hogy azt hittük, soha töb
bet nem lesz képes kiegyenesedett mivol
tában pisálni.

Természetesen, hogy becsülettel megdol
gozzunk a jussunkért indultunk is tovább a 
béreseket felkutatni. A Csabaki fogadó előtt 
leltük nyomát Beregi Pistának, aki épp egy 
vödör pisát vitt kiborítani a csatornába.

-  Pista bátyám, menjen a főtérre gyorsan!
-  Oszt mi dolgom neköm ott te gyerök?
-  A Csabaki Dezső adott egy flaska bort 

Rádi Mihálynak, hogy azt juttassa el kend
nek, de az az ember biz mind megitta.

-  Az anyja úristenit a burzsuj paraszt
jának, hát van pofája az én boromat nya
kaim! De majd én szalmává őrölöm a cso- 
zét, oszt biz kazalba is hányom mind egy 
szálig.

-  Héj — mordult a gazdára, mikor a fő
térre ért. -  Hun vagyon a borom? Hunnan 
vötte a bátorságot, hogy azt a belébe pa
zarolja?

-  Mögittam, oszt punktum! -  vitézke
dett Rádi. -  Ha nem ért egyet a helyzettel, 
jogában áll a fölháborodás lehetősége!

-  Fú, maga moslék, hát még van ké
pe fölébem tornyosuli. Ha annyira a bo
romat akarja, igya mög ezt is, legalábbis, 
ami maradt belőle — majd a pisával teli 
vödröt a gazda fejére borította. De ez még 
nem volt neki elég, egy akkora kék szilvát 
teremtett a férfi jobb szeme alá, hogy azt 
már szüretelni is lehetett volna. Rádi bá
tyám meg rögvest össze is esett, oszt bő 
negyed óráig életet se lehetett belé lehel
ni.

Aztán, mikor kezdett magához térni, 
mind én, mind perig a Raffai benyújtot
tuk a számlát.

-  Na csöngesse ide azt a két-két pengőt, 
de sebtibe!

-  Egy nagy adag szart toszok én mind
járt a tenyeredbe, ha nem tűnsz innét a 
cimboráddal együtt.

-  Igaza van -  húzta ki magát a Raffai. 
-  Nem dolgoztunk mög azért a pénzért be
csülettel, hiszen a béresei negyedét sem 
hívtuk még ide. De akkor indulunk, oszt 
már szólítjuk is a többit, hogy végre kiér
demelhessük a jussukat.

-  Álljatok csak mög, gyerökök! -  kiáltott 
utánuk -  Biz mögdolgoztatok ti már azért 
a pénzért, minek igáznátok tovább. Ehun- 
e -  számolta le a járandóságot -  Most pe
dig eridjetök isten hírével.

-  Rendben van -  bólintottam. -  Ha pe
dig kendnek ismét béresre van szüksége,

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
csak szóljon nekünk, majd mi intézzük
azt.

-  Na most már elhordjátok az irháto
kat, mert fölkötlek bennetöket a füstölőre, 
oszt ott lóghattok egy álló hétig.

Mieló'tt haza mentünk volna, Raffai be
zörgetett a Bujáki Tihamérhoz. Azt nem 
hallottam, mit mondott neki, de kisvártat
va a Bujáki egy talicska szarral iramodott 
meg a fó'tér irányába.

Csodatévő
János
Nem mindennapi dolog történt a mi fa

lunk tájékán, mert biz Jánost megérintet
te az isten. Legalábbis ő ezt vallja, meg 
azt, hogy két napja nagy fényesség ölelte 
át, és mindemellett még melegség is kör
bejárta a testét. Csabaki Dezső' szerint ez 
az érzés onnan származik, hogy tegnap
előtt János beleesett a tűzbe, oszt láng
ra kapott a feje. A férfi persze továbbra is 
hajtogatta, hogy ő az új messiás, és el is 
határozta, hogy bebizonyítja nekünk mifé
le csodákra is képes.

Egyik nap megesett, hogy János kint 
ténfergett a legelőn Jászabó uram lovai 
között, oszt volt is isteni megnyilvánulás, 
mikor a gazda kiment behajtani az állato
kat. Az egyik ló a földön feküdt, oszt a fe
je teljesen le volt bicskázva a nyakáról, só't 
még néhány méterrel odébb is volt, mint a 
ló teste. Persze Jászabó uram üvöltve ro
hant az elhullott állathoz, hátha még éle
tet tud lehelni belé. De az a feje nélkül 
csak nem akart talpra kecmeregni.

-  Te, János -  kiáltott a férfira. — Mi tör
tént a lovammal?

-  Leesött a feje.
-  Csak úgy?
-  Igen.
-  De hát nem szokott egy ló feje csak 

úgy leesni!
-  Akkor biztos csoda történt.
-  De mond János, mért vagy te nyakig 

vérös?
-  Rám spriccelődött a ló vére, amikor 

leesött a feje.
Ez még elég hihetőnek tűnt Jászabó 

uram számára, mert nem sokon múlott, 
hogy belenyugodott állatának nem min
dennapi végkimenetelébe. De akkor pil
lantotta meg János kezében azt a nagy fű
részt csupa véresen, a fogak közé beakadt 
lóhússal.

-  A szentségös anyád úristenit te, sarla
tán! Hát volt pofád lemetszeni a paripám fe
jét! Oszt még te vagy a messiás! — felkapott 
egy jókora botot a földről és azzal szegődött 
a menekülő János nyomába. Szegény férfi, 
egész éjjelig futott, de még így se ábrándult 
ki a csodatévő életmódból.

Megesett, hogy Kalapos Győző hímes 
hintáját a folyóparton állította le, míg ő ma
ga megfuttatta lovát. Volt ám ámulás, meg 
csodatevés, mikorra visszaért. A hintó va
lahogy bekecmergett a folyó közepére, és a 
nagy sodrás a feje tetejére állította. Jancsi 
meg ott téblábolt a közeli rekettyésben.

-  Te, János -  mordult rá a gazda -  Hát a 
hintóm mért van a folyóba tótágast állva?

-  Bemönt inni, oszt mögbicskázott a ka
vicsokon.

-  De hát a hintók nem mönnek be inni!
-  Akkor biztos csoda történt.
-  Oszt mond János, mért vagy te nya

kig vizes, mög iszapos?
-  Lecsapott a hintó, amikor bemönt inni.
-  Azt a betyár mindönödet te, bitang, 

hát van pofád átalverni efféle eszemönt- 
ségökkel! Oszt még te vagy a csodatévő! — 
Győző lovaglópálcáját magához véve iramo
dott Jancsi után, oszt napnyugtáig kergette 
szegény párát. De ez még csak a kisebb baj 
volt, mert majd három hordó borába került 
megfizetni a segedelmeket, akik kierőltet
ték a kocsit az iszaposból. Oszt még így is 
volt jele a csodának. A hintó egyik ajta
ja sem volt a helyén, azokat valaki biz erő
szakkal távolította el. Nem volt mit tennie 
Kalapos uramnak, elment Jánoshoz, hogy 
némi adomány fejében kikönyöröghesse be
lőle a hintó ajtóinak hollétét.

-  János! — zörgetett be az ablakon — 
Gyere ki!

-  Nem tudok kimönni.
-  Mért nem tudsz?
-  Mert annyit rávert kend a hátsó fe

lemre a pálcájával, hogy lóseggé változ
tam.

-  Akkor csak annyit tögyél közhírré 
János, hogy hová tűntek a hintómról az aj
tók? Ha elárulod, kapsz egy flaska bort.

-  Azok elmöntek a kukoricásba.
-  Oszt minek möntek oda?
-  Hunnét tudnám én azt? Nem közölték 

velem. — Aztán csak előmerészkedett a de
rék Jancsi rejtekéből. Megállt az ablakban 
és követelőző formációba pakolta önmagát.

-  Mögmondtam, amit akart, adja ide a 
bort!

-  Látod János — vigyorgott a gazda. — 
Nem is változtál lóseggé.

Ekkor János, hogy bizonysága jelét adja, 
egy hatalmasat fingott Kalapos orra alá.

-  Az anyádat te, bitang! -  üvöltött. -  Hát 
a fejemre eresztöd a seggöd szagát! -  majd 
egy hatalmasat csapott pálcájával a férfi 
hátsójára. János meg visítva menekült be 
az ágy alá, oszt onnan egy álló napig elő se 
merészkedett. No, de ez még mindig nem 
volt elég a csodákból való kiábrándulásra.

Egyik nap megesett, hogy Börje Jocó 
üvöltve rohant végig a falun, mert biz az 
óljából mind egy szálig eltűntek a mala
cok. Először Bogda Jencit vádolta meg cso
portos disznóeltulajdonítás vádjával, oszt 
mikor már Miska a csendőr éppen cipelte 
volna a tömlöcbe, akkor futott közébünk 
Csüregi Ilonka.

-  Gyüjjenek embörök az erdőbe -  kiál
tott. -  Nem mindönnapi dolgok vannak ott 
kibontakozóba.

Az erdőben aztán elő is kerültek a gaz
da ellopott disznói, mind ott csüngtek a fá
kon lábuknál fogva felkötve. A közeli ösvé
nyen János kóborgott fel-alá.

-  Te, János -  kiáltott Jocó - , hát a disz
nóim mit keresnek a fán?

-  Azok fölmásztak, oszt odakötözték 
magukat, mert almák akartak lönni.

-  De hát nem teröm alma a bükkfán!
-  Akkor biztos csoda történt.

-  Oszt mond János -  mordult fel a gaz
da -  Mit keres az a sok madzag, mög az a 
bicska a kezedbe?

-  Hát -  csuklóit el a szava -  ezt nem ér
töm miként került ide.

A felbőszült parasztgazda nem is na
gyon hagyott neki időt a megértéshez, ma
gához vett egy jókora fadarabot, és János 
csépelésére szánta el magát. Csak az er
dőbe érkezett férfitársadalomnak köszön
hette, hogy nem ott ért csúfos véget a disz
nófák alatt, mert biz öten is alig tudták 
róla lefejteni Jocót. Oszt nem volt mit ten
ni, össze is dugták a fejüket a falu bölcse
lői, hogy valami módszerrel meggátolják 
Jánost a csodatevésben, mert biz a férfi 
önszántából nem hagy fel vele.

Az ötlet Szivacs atya fejéből pattant ki.
-  Te János — lépett mellé a pap. — Én 

most már elhiszöm, hogy csodákra vagy 
képes. Ki is nevezlek templomi csodatévő
nek, ha elfogadod.

-  Elfogadom.
-  Akkor mától a templomban fogsz lak

ni. Mindön misén jelen köll lönnöd, napon
ta kétszöri gyónást szükségös végrehajta
nod és még kántor uram énekkórusához 
is csatlakoznod köll. No mög persze szent 
embör létödre többé nem möhetsz a kocs
mába. Eletöd végéig isten segedelmével 
fogsz csodákat tönni a falu tájékán. Ha 
mög egyször möggodolod magad és úgy 
döntesz, hogy nem kívánsz többé csodaté
vő lönni, akkor csodalevévő vízzel locsol
lak mög, oszt hazamöhetsz.

-  Én már a möggondolás útján porosz- 
kálok atyám. Locsoljon csak mög bátor
sággal telve.

Bujáki Tihamér ekkor érkezett közé
bünk, mivel két napja eltörte a lábát, még 
mankóval is nehezére esett a közlekedés. 
Kezet fogott Jánossal, oszt a többiek mel
lé szegődött.

Szivacs atya meglocsolta Jánost.
-  Levöttem a csodát Jancsi, most már 

megint hétköznapi embör vagy.
Amikor Csabaki Dezső egy flaska bor

ral lépett elő csoda történt. Bujáki elha
jította a mankóit, oszt megiramodott a 
kocsmáros felé, de úgy, hogy a szele majd
nem magával ragadott mindenkit.

-  Csoda történt — kiáltott Börje Jocó 
-  János, möggyógyítottad a Bujákit! 
Engömet is gyógyítsál mög, két napja fo
sok vödörszámra, oszt nem bírom útját áll
ni a felszaporodott salakanyagnak.

-  Én már nem vagyok csodatévő. Az 
atya az imént locsolt mög.

-  Engöm is gyógyítsál mög, János -  lé
pett oda Rámsáki Rozi. -  Tegnap óta olya
nokat fingok, hogy a huzatja leborogat 
mindönt a telázsiban.

Alig telt egy néhány perc, a falu apra- 
ja-nagyja mind ott tülekedett János körül 
nyavalyájuk orvoslásának érdekében. A de
rék legény meg -  mivel már nem volt ké
pes a csodatevésre -  megiramodott, oszt 
menekülő állapotba kényszerülve próbálta 
magát távol tartani a gyógyítástól. A há
rom napig tartó futkosás után biz közhír
ré is tette, hogy minden kibontakozó lehe
tőséget a csodatevésre visszautasít, még 
akkor is ha emiatt nézeteltérésbe kerül a 
mindenhatóval.
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LÁNG ORSOLYA 
Tündöklő öregek
Elnézem, amint lassan úsznak 
a rianó világon át önmaguk révészei.
Ritka csontjuk remeg a hóeséstől,
maguk elé terített tekintetükre vetik léptüket.
De tévedhetetlen lendülettel siklanak a tó jegén tova,
kisimult arcukat a szélnek feszítve,
ha csillámló pengéiket roskatag lábaikra felcsatolták.
Almukba dermedt halak egén cikáznak, 
s nehézkedésük, mint egy pengeajkú ápoló, 
erősödő karokkal vár rájuk a parton.

Ellenszegültek már a ruhák is.
Minden megadásra késztetett.
A föld előbb többször magához ölelt, láttam sebeidet, 
míg végül keblére vont.
Kapituláltál. Homlokod halmáról messze fehérük

lobbanó szemfedőd.

Ahhoz az éghez képest minden felhőtlen.
A boldogság is, 
a szomorúság is.

Eljöttek a napnyugati bölcsek,
mind, akiknek kézfején lüktetett az ér,
és akadozó lélegzetük túlszárnyalta a tiédet,
és körülvettenek téged, fennhangon búcsúzva köszöntés helyett.
Jászladból ragyogott fürtjeid ezüstje,
és hideget leheltek rád a tükrök.
Öledre zsebkendőt szorítottak kezednek áttetszővé lett dombjai, 
mintha a keservesek könnyein próbálnál könnyíteni, 
és nádszállá lett lábaidat fekete selyemszalag fogta össze, 
ne rúgj az égre kisdedként szemérmetlenül.
Fényes bőrcipődhöz helyezték fogadatlan ajándékaikat, 
lehajtott fővel távoztak színed elől.
Koszorúik karácsonyszaggal töltötték meg az üres szobát.

A múlt héten születésnapodat ünnepeltük.
Kényszerű örömöd, melyet kopott örömtelenségedre

öltöttél fel kedvemért,
az udvarra űzött.
Egyszerre több a soknál, ha minden kevés.
Én megszenvedtem. Te elszenvedtél.
A fáradt este éjszakának látszott.
És amíg a fekete fű  nyugalmát lestem, 
halk éneklésed ott bent világra jött.
Zsugorodni kezdtél az ablak négyszögében, 
megnőtt kezedben a borospohár, 
túlnőtt rajtad a ruha,
fejed fölött dagadozott a légypiszkos üvegbuborék.
Gyantaszínű fénye hűlni kezdett,
szemcséi közt egyre elhalóbb lett zümmögésed.
Magadra hagytalak, kaptam észbe, 
és rohanvást ismételtelek magamban, el ne tűnj.
De közelítés helyett egyre távolabb.
Elvesztem a küszöb előtti fűszálak között.

A megkövült borostyánt vékony papirosban 
utánam küldted, hordjam én a brosst, 
te már nélküle is 
tündökölsz.

Történet
A tenger légbóíkapott ötleteként, 
egy sziget pattant elő a láthatáron.
Ritkás füvet borzol gerincén a szél, 
és amott, a sötét pamacsról tudni, 
hogy megközelítve erdővé növi ki magát, 
szélcsavarta fái önnön piszkukban állnak, 
illatoznak mégis.
Prí, prí, prí, kabócák fűszerezik 
kovásztalan, sós tésztáját a napnak.
Fehér nyersen, és fehérre sül.
Egy gyerek kószál a napsütés alatt,
mintha száműzöttje volna a délutáni csendnek.
Zsebeibe apránként belopja a tájat,
szitává mart kavicsot, félberoppant csigaházat,
ezeket sokáig nézegeti,
felfogja, hogy a spriál önmagát számolja fel.
És az elhullatott jeleket követve jut el 
a határig, ott áll a víz fölött.
A móló kőfalán megütközik a tenger, 
mintha árulás volna, kivédhetetlen rágalom.
Ami birtokolható volt, maga mögött hagyta, 
a bevehetetlen felé fordul, 
és kiadja magát.
Zsebei tartalmát csobbanás köszöni.
Sirályok dongják körül a vízgyűrűkre hulló árnyékát, 
így tesz minden nap,
amíg a felnőttek kábán feküsznek parázsló zsaluk mögött, 
egyikük sem sejti, hogy partjukból él, 
kis gazdájától követel a végtelen éhség.
És a sziget lassan egészen eltűnik, 
mintha a tenger elvetett ötlete volna.

Takarodó
Maradnak a részletek, 
a nagyon lassú pászta.
A figyelemtől eloldozott tekintet tovasuhanása. 
A lecsukódott hártyák takarója alatt 
az álmatag, tétova tapogatózás, 
a szemhéj lágysága, kézremegés, 
az idő kézen feledkezett fogása.
A megfeneklett órainga, az ingatag test.
Egy fedőben visszaverődő lebegő mozdulat, 
a lapocka közeledte, krumpli illata.
A kályhamelegben kuporgó macska, 
a felhasogatott, fehér tűzifa.
Maradnak a kimondhatatlan, nagy dolgok, 
s az elejtett igen-nemek, 
a beszédbe belefásult nyelv, 
a szégyenítő nyál az állón, 
és a rossz helyen lévő, rossz helyen keresett 
támaszok, zsebek.
Egyébként a hallgatás felé történő elmozdulás. 
Centinként megtett lépések, 
az akarat diadala.
A hunyt szem számonkérő tekintete, 
üzekedő legyek az eres kézfejen.
A ránctalanító krém édes illata.
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B O R SO S J . GYÖNGYI

Elvira, a csodával határos
Elvira egész életében csodára vá

gyott. Áhítozott. Szomjúhozott. Majd 
elepedt u tána. Ezzel ébredt reggelen
te, ta lán  ma, ezzel feküdt esténként, 
ta lán  holnap. Csudamód, borzasztó
an szeretett volna látn i egyet. De nem 
ám holmi vacak utánzatot, minden 
utcasarkon tucatszám ra kaphatót! 
Valódi, ham isítatlan  csodát akart, 
ami m anapság igen ritkán , szinte so
ha nem fordul elő, mégpedig azért, 
vélte Elvira, m ert a világ kompromit
táló közeg lett m agára valam it is adó 
csoda szám ára, am ióta így elszapo
rodtak benne a csalók és szélhámo
sok. Gyűlölt is em iatt szíve gyökeréig 
m indenkit, ak it csalónak vagy szél
hám osnak ta rto tt, küldetésének te 
kin tette , hogy leleplezze, s imigyen 
eltörölje őket a föld színéről, morali- 
ce legalább. Mívelte mindezt kereset
len szavakkal és teli torokból, a k í
vülállók nem csekély megelégedésére, 
E lvirát ugyanis szent háborújában 
nem feszélyezte hely, alkalom vagy 
etikett, sőt. Előszeretettel vadászott 
zsúfolt autóbuszokon, pénztár előtt 
veszteglő sorokban, visszhangos szín
házi előcsarnokokban, avagy tem e
téseken, ahol az áldozat nem tudott 
h irtelen  hova szökni a nyilvános meg
szégyenítés elől.

A sok éves eredménytelenség és ke
serű tapasztalata i csöppet sem lohasz- 
to tták , sőt egyre fennebb srófolták 
benne a csodavárás tüzét. Édes is
tenkém , rebegte nagynéha m agában, 
ha én csak egyetlenegyszer láthatnék 
egy csodát! Égy egészen aprócska, 
pöttöm, icipici, morzsa kis csodával 
is beérném, édes istenkém, nyomaté
kosított még egyszer a forma kedvé
ért, h inni ugyan nem h itt benne, de 
nem tudta, ki máshoz fordulhatna ez 
ügyben. R itkán esett meg vele ilyes
mi, csak ha m ár nagyon beletikkadt a 
hiábavaló sóvárgásba, és úgy érezte, 
tennie kell valam it, hogy némi előre
lépés történjen. Ilyenkor sietősen ha
d a rta  el kis monológját, zavarban az 
ellentmondástól, hogy olyasvalakinek 
kunyerál, akinek létezése felől erős 
kétségei vannak.

Maga az Úr is kissé értetlenül állt 
a helyzet előtt. M ulattatta  is, bosszan
to tta  is. Mégis, inkább bosszantotta. 
De h á t nem azért volt éppen ő az Úr, 
hogy ne tudott volna ezen nagyvona
lúan felülemelkedni. Egy derűs va
sárnap  délelőttön, amikor éppen kel
lő arányban sikeredett a balzsamos 
lég és játszi szellő, kacagott a napsu
gár, és a pipa is jól szeleit, szóval m in
den ment, m int a karikacsapás, az ju 
to tt eszébe, tulajdonképpen nézőpont
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kérdése az egész. Fényes pitvarából 
ak ár úgy is lehetne látni, mi több, il
lene úgy látni: lám, a jó kis csigabi- 
ga-lélek, neveltetés és elvek kalcium
lerakódásai ellenére, akaratlanu l is 
a helyes ú t felé, azaz Feléje tapoga
tózik. Nosza, m entsük h á t meg, szip
panto tt mélyet az áldozati húslevesek 
egyre sűrűbben áram ló dús gőzeiből; 
ha  pediglen ehhez csoda szükségelte
tik, ám legyen. H atározottan kegyes 
hangulatban  volt aznap.

Bement h á t a tisztaszobába a ko
módhoz, és k ihúzta  a legfelső fiókot. 
O tt ta r to tta  finom, zizegős selyem
papírba csomagolva a főbb csodáit, s 
m indjárt az elején egy klasszikussal 
a k a r t  előrukkolni. Egyrészt, m ert 
ezek voltak a kedvencei, roppant 
büszke volt rájuk. M ásrészt, m ert 
ism erte a gyarló emberi term észe
te t, am ikor azt mondják, ó, egy egé
szen incifinci is megteszi, valójában 
a rra  gondolnak, mennyivel jobb len
ne egy nagy vagy egy még nagyobb. 
No, ezek a csodák az tán  jó nagyok 
voltak, némelyik majd leverte az em
bert a lábáról -  de az asszony köz
tudom ásúlag nem ember, E lv irának  
valahogyan sikerü lt őket kikerülni, 
eltaposni, átlépni, lepöckölni, félresö
pörni, odébb rugdalni. Amikor szoká
sos vasárnapi sétája során a rra  lett 
figyelmes, hogy egy illető já r  a vá
rosi tavacska vízén, csak a fejét csó
válta  megvetően a ha talm as csődü
let lá ttán , hogy lehet m inden ócska 
trü k k n ek  bedőlni, horkanto tta , míg 
retiküljét erősen magához szorítva 
átfurakodott az áh íta tosan  zsongó tö 
megen. A kenyereskosárban naponta 
gömbölyűre, ropogós frissre visszahí
zó cipót riad t undorral dobta ki, am i
kor a pék ráköszönt az u tcán, netán  
betegnek te tsze tt lenni, k isztihand, 
hogy m ár egy hete nem já r t  mife
lénk? És azonmód rohan t orvoshoz, 
m it lehessen tudni. A borrá változott 
ásványvízzel úgy zúdult be a s a r
ki boltba, m int setét fergeteg, m égis
csak halla tlan , m it meg nem enged
nek m aguknak, eddig azt h itte , ez 
egy tisztességes hely, h á t így bízzon 
bárkiben az ember, vele egy ilyen egy 
otromba tréfát, követeli azonnal a fe
lelőst, panaszkönyvet, üzletvezetőt, 
kopogott, m int a jégeső. Az egetverő 
pörölés még az U rat is felriasztotta  
délutáni szunyókálásából; bosszúsan 
öszszevont szemöldökétől megszep
penve rebbentek szét a pletykálkodó 
kisangyalok, odalent ijedtében meg- 
ecetesedett a mennyei muskotály, a 
palack áju ltan  hanyatlo tt a bolt h i
deg kövére. E lvirában rövidzárlat

á llt be az üvegcserepek és ecetszag 
fölött, nyelte a nyelvén sistergő villá
mokat visszafelé szaporán, végül szó 
nélkül hagy ta  faképnél a könnyeivel 
küszködő boltoskisasszonyt -  akinek, 
fájdalomdíjként, még aznap délután, 
ötös ta lá la ta  volt a lottón, és végre el
u tazha to tt egy huncut egzotikus va
kációra.

Látá az Úr, hogy ez így nem jó. Lett 
volna még az alm árium ban néhány 
igazán m utatós hagyományos darab 
eldugva a dunsztos üvegek mögé -  
m int például a csodás gyógyulás vagy 
a felü lm úlhatatlan  feltám adás - ,  de 
ezek bevetésétől, igen bölcsen, elte
k in te tt. A bal tenyerében m ár így is 
érzett valam i enyhe viszketést, és a t
tól ta rto tt, ha Élvira ezeket a nagy 
műgonddal kivitelezett csodákat is ily 
m értékben ignorálná, ne adj’isten, le
fitym álná, nagyra ta lá lna  gerjedni az 
ő igazságos haragja, s m int tudjuk, 
annak  még sose lett jó vége: kígyók, 
békák, véres folyó és fogaknak csikor- 
gatása -  de legalábbis egy kiadós sás
kajárás hátu l a konyhakertben.

Egyelőre nem haragudott, még csak 
nem is h ibáztatta  Elvirát. Azon tűnő
dött némi rezignációval, ta lán  divatja
múlt m ár ez a válfaj, hiába, változnak 
az idők. Más módszerekkel kell pró
bálkozni. Legyen kevésbé nagyszabá
sú, és ta lán  tú l sok időt is hagyott két 
csoda között morfondírozásra, kétel
kedésre, gondolta, több im pulzust hát. 
Azontúl naponta kezdett mindenféle 
rendű és rangú  csodákat küldözget
ni Elvira útjába, valósággal bombáz
ta  velük, nem is lehetne felsorolni így 
hirtelenjében, de annyit mondhatok, 
pazar sziporka volt valahány. Elvira 
csalókon és szélhámosokon edződött 
szkepszise azonban szívósan ta rto tta  
magát, korábban keljen fel az, aki őt 
szándékszik beugratni, átejteni, fel
ültetni, rászedni, elbolondítani -  szó
val elég az neki, ezeket is rendre kiol
totta. M int ahogy a gyertyát szokás, 
két megnyálazott ujjal. Sere. A meny- 
nyek országában egész nap csak ezt 
lehetett hallani, sere, sere, sere. Pedig 
az Úr még hum orral is próbálkozott: 
előterem tette az egyetlen em bert a 
Földön, aki nevében -  és nemcsak -  
beteljesíthette volna a várakozó vára
kozását.

Elvira éppen bevásárlásból ta r 
to tt hazafelé, term etes, degeszre tö
mött szatyrokkal megrakodva. Majd’ 
megszakadt a cipekedésben. A zebra 
előtt já r t, amikor az Úr, a m aga ki
fürkészhetetlen módján, elszakajtotta 
az egyik szatyor fülét. Almák, n a ran 
csok, miegymások szaladtak fürgén 
szanaszét.

-  Segíthetek, kisnagysád? -  ug
rott oda szolgálatkészen egy nyal
ka, mosolygós dalia, és m ár kapkod
ta  is össze a szökésnek indult árut.
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-  Vihetem egy darabon, ha megenge
di, Micsoda János vagyok, kisnagy- 
sád, kezétcsókolom!

-  Kisnagysád m agának a keresz
tanyja térgye kalácsa, maga piszok 
csirkefogó! -  rikoltott az egyébként 
disztingvált Elvira földúltan. A régi
módi gavallérosságot gyanúsnak, mi 
több, egyenesen gúnyosnak ta lá lta , 
m ásrészről nyúzott és kim erült volt, 
idegeit alaposan megviselték a közel
múlt eseményei, egyszerűen nem ér
tette, m iért történik  vele m ostanában 
annyi szerencsétlenség. A szakadt fül
lel, no meg a kisnagysáddal tetőzött 
a sok gazdátlan ingerültség, am i na
pok óta gyűlt, fortyogott, bizegett-bu- 
zogott benne zúdulásra készen, és ha 
m ár kínálkozott ez a kitűnő alkalom, 
zúdult is, ilyenformán:

-  Segítene, mi, elvinné, mi, h á t is
merem én a fajtáját, naná, hogy elvin
né egy darabon, m aga hitvány gaz
ember, m it képzelnek ezek, méghogy 
micsoda jános, nem szégyelli magát, 
takarodjon, de el-taka-roodjon, vagy 
sikítok annak  a rendőrnek ott a tú l
só járdán , né! -  és m ás effélék, míg ki 
nem fogyott a szuszból; akkor aztán  
felcihelődött, s a sokféle harag  diadal
lal elegyes hevületétől hajtva újfent 
nekilendült az átkelésnek. Mély felin- 
dultságában azonban nem vette észre, 
hogy a lám pa közben pirosra váltott; 
a túloldalon álló rendőrnek épp csak 
hogy sikerült felrántania kabátgomb
jánál fogva a já rdára . Kész csoda volt, 
hogy megúszta. A pénzbírsággal nem 
volt ilyen szerencséje, az Úr úgy ha
tározott, ez a legkevesebb azok után, 
ahogy Jánossal elbánt. (Szegény nem 
tudott hova lenni nagy leforrázottsá- 
gában, lángoló fülekkel állt a já rd a 
szélbe gyökerezve és egy narancsot 
nézett merőn, amely valahogy meg
húzta m agát egy repedésben, s most 
viszontnézte őt csúfondáros sárga vi- 
gyorral, cukkolóan, pimaszul, m in
denhogyan, ami csak kitelik egy ilyen 
narancstól; ha m ár nem bírta, a cipő
je orrára  bámult, aztán  megint visz- 
sza, narancs-cipő, narancs-cipő. Mi 
tagadás, elég szerencsétlenül festett. 
De azért nem kell aggódni, az Úr re 
mek kis meglepetést készített neki is 
vigasztalásul. A kötözködő narancsot 
m egtalálták, megették, illatos bundi- 
cája m ár a sárban tiportatik, de eb
ben ne tessenek tanulságot keresni, 
kuka csak egynapi já rá sra  volt, az is 
tele csurig.)

Az Úr nyilván tud ta  előre, hogy em
beri, pláne elvirai kívánságokat való
ra  váltani döcögős meg hepehupás, de 
nem szám ított rá, hogy ennyire. El is 
szontyolodott kicsit a sorozatos sike- 
rületlenségek m iatt. Becsületére vál
jék, hogy még ekkor se adta fel. A rra 
gondolt, ta lán  ta r ta n ia  kellett volna 
m agát a kívánás eredeti szövegéhez,

és tényleg valam i aprócska, pöttöm, 
icipici, morzsa kis csoda kéne, vala
mi személyre szabott, egészen elvi- 
raközeli. Kivette h á t az archívumból 
Elvira életrajzát, és alaposan á ttan u l
mányozta. A ztán kiült a kert végébe 
a töprengő diófa alá, hallgatta, hogy 
töri a fejét a sok kis csontos kobak, és 
ő is töprengett. No nem azért, m intha 
nem lett volna ötlete. Rengeteg ötle
te volt, és egyik jobban tetszett neki, 
m int a m ásik -  választani volt nehéz. 
Végül döntött.

Volt Elvira nagym am ájának haj
dan egy viaszosvászon asztalterítője, 
am in az ilyesfajta tá rgyak ra  olyany- 
nyira jellemző tervezői ízlés folytán 
pici zöld és piros lovacskák legelész
tek, apró kék m adárkák danolásztak, 
a fennmaradó helyet pedig csöppnyi 
színes virágocskák és pirinyó pöttyös 
gombák hivatottak  benépesíteni. Ezt 
a térítő t Elvira kislánykorában na-
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gyón szerette. Órákig lefoglalta sa
játos flórája és faunája: k u ta tta  a 
gombákat, számolgatta a lovakat, ta 
lálgatta, miféle m inta rejtőzik éppen 
a tányérja a latt, és nemegyszer el
képzelte, milyen lenne, ha  ezek mind 
megelevenednének, mondjuk, a lovak 
nyerítenének és nyargalásznának, a 
m adarak  füttyögetnének, a gombák 
kalapjukat lengetnék, satöbbi. Szóval, 
nagyon szerette. N am árm ost, a fel
nőtt Elvira pár hete m eglátott -  szinte 
hihetetlen -  egy ugyanilyen viaszos
vászon térítő t egy kirakatban. Nem 
tud ta  m ár pontosan, honnan is olyan 
ismerős, de azért valam i homályos 
melegségtől vezérelve vett m agának 
egyet. O tt van az asztalon, a konyhá
jában. Ide lopózott be egyik délelőtt 
az Úr, kicsit pusmogott a terítővei, az

tán  vártak , amíg Elvira leül ebédelni. 
Ekkor az Úr in tett. A jelre a pirinyó 
gombák féllábon pömpögve megkerül
ték a levesesfazekat, és csinos félkör
be rendeződtek a tányértól balra eső 
területen. A pöttyös kalapokra mada- 
racskák ültek, üveghóvirág-hangon 
selypegve Csajkovszkijt kezdték ci- 
ceregni, a gombák a tak tu s t ütötték, 
és jobbra-balra dülöngéltek. Az el
ső akkordokra belibbentek színes tű 
tökben a virágocskák, hogy hajlong
va, pörögve, röpködve valóra váltsák 
életük merész táncosnői álm ait. A pi
ci lovacskák mindeközben olyan pél
dás fegyelmezettséggel nyargaltak, 
vágtattak , galoppoztak, léptettek kör
be szigorú koreográfia szerint, m int
ha világéletükben erre dresszírozták 
volna őket. A végén mind egybeálltak 
egy csukorékba, a lovak jókedvűen 
bólogattak, a m adarak  csiviteltek, a 
virágok esztétikus csokrokba kapasz
kodtak össze, a gombák kalapjukkal 
integettek és hahóztak, s így együtt 
azt a feliratot formázták: EZ EGY 
CSODA. Az m ár biztos, hogy csuda
szép jelenet volt. Az Úr nézte és gyö
nyörködött, tekintete, m int verőfényes 
nyári reggel. De lett is abból viharfel
hő, esős idő, mihelyst E lvirára pillan
tott! A tisztelt címzett, aki m iatt ez 
a sok fáradozás esett, még a produk
ció kezdete előtt egy titokzatos erede
tű  foltot észlelt valahol a tányérjától 
jobbra, és mindvégig az ellene folyta
to tt küzdelem foglalta le. Törölgette 
szalvétával, suvickolta szivaccsal, sú
rolta kefével, vakargatta  késsel. így 
aztán  hiába parádéztak k ita rtóan  a 
lovak, füttyögettek torkukszakadtá- 
ból a m adarak, hadonásztak a gom
bák, piruetteztek  a virágok, nem sike
rü lt m agukra vonni Elvira figyelmét. 
Az egész nagyszerű, pompás előadás
ból egy kalaplengetés nem sok, annyit 
se látott.

Ez m ár az Ú rnak is sok volt. Egyik 
kezével odatarto tta  felöltőjének zse
bét az asztal lapja mellé, a m ásikkal 
meg, vigyázva, hogy senki le ne po
tyogjon, beleterelgette az apró m a
dárkákat, pirinyó pöttyös gombákat, 
csöppnyi virágokat, no meg a pici zöld 
és piros lovacskákat -  még azt a kis 
sán tá t is felcsippentette, akinek egyik 
lába valahogy odalett a nagy sikálás- 
ban. A ztán sóhajtott egyet, hát, édes 
lányom, az ördög se töri m agát töb
bet m iattad, azzal vette a botját, ka 
lapját és elindult szép lassan hazafe
lé, szívében szomorúsággal, zsebében 
a bolhacirkusszal, akik viszont boldo
gan vicogtak, ciceregtek, nyihorász- 
tak, zsibongtak, hogy milyen jó helyre 
kerülnek ők most. Egyedül csak a kis 
sán ta  sajnálta egy egészen hangyá- 
nyit a konyhaasztalt, és Elvirát, aki
vel attól a naptól fogva nem tö rtén t az 
égvilágon semmi, de semmi érdekes.
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L Á SZ L Ó FF Y  C SA B A

Rekviem
egy lóért
Elképzeli, amint a hatalmas test, duz

zadó izomzatával, villámsújtottan össze- 
roskad.

„Megcsaltál vele, mert unatkoztál...”
Szánja az asszonyt. De szánalmában 

ott kísért a nevetséges elem. Persze csak 
akkor, ha behunyja szemét, és nem látja 
maga eló'tt a sovány testet. Ida törődöt- 
ten, csontra fogyottan áll eló'tte, mint akit 
sorozatosan megaláztak. Ölelkezéseikből 
a legtöbbször dulakodás lett; a nő önérze
tesen addig törölgette álszent könnyeit, 
míg a festék elmaszatolódott az arcán.

„Nem tartottam hízelgőnek magam
ra nézve soha -  ez már gyászbeszédként 
hatott; az Ida vastag felsőajka meg-meg- 
vonaglott, miközben szemmel látható
an kínlódva birkózott meg a tőle idegen 
szókapcsolatokkal —, hogy jobban bízol 
egy lóban, egy állatban, mint bennem. 
Annyira belehabarodtál!... Csak én tu
dom, hogy az évek során milyen egyedül 
voltam.”

Mikor is volt az, hogy fejével megadóan 
az ő kemény mellére tapadt, vagy kibom
lott kontyával a lágyékához bújt és duru
zsolt? Gyermekkori versikéket gügyögtek 
valamikor együtt... Karja közt tartotta, 
mint ijedt őzikét. Vagy karjánál, hajfo
natánál fogva -  itt már sörényt lát maga 
előtt, sűrűt, rugalmast, nem selymes-pu
hát —, húzni kezdte: teljes erejét beleadva 
húzta kifelé... a törmelékből a fényre.

Kiszáradt a torka megint.
„Bűzlesz... A lélegzeted is.” Ez Ida kor

holó hangja, elképzeli, amint kitérdese
dett, foltos nadrágban, félretaposott ci
pővel előbukkant a koromsötétségből, és 
megállt marcona párja színe előtt, troty- 
tyosan, bőrig ázva, mint egy csiszlik.

„Hetek óta azt sem tudtam, hogy élsz 
még!...”

S ő fuldoklóit. A szégyentől. A tehetet
len dühtől.

Hogyan is viselhetné el -  nincs olyan 
férfi, aki kibírja ezt a lesújtó tekintetet!... 
Percek múlva aztán már nem magát lát
ta. Nyakán kiserkent a vér; közel hajolva 
egy lüktető érhez, a bársonyos bőrön ér
zete, hogy finom, meleg.

Az állat tüsszögött; fölkapta fejét, s va
dul rángatózott, holott a feléje sújtó ostor 
még el sem érte -  együtt nőtt benne a dac 
(valakik, épp akkor, felröhögtek) az övé
vel, azzal, amit akkor érzett, midőn ir
tózatos indulattal beleharapott a feléje 
nyúló szőrös kézfejbe... mielőtt még egy 
behemót izomzsák váratlanul a falhoz 
csapta volna. Majd ütések sorozata követ
kezett, a tarkójára, a füle tövére; az óri
ás élvezettel sújtott le. Társa alattomo
san sípcsonton rúgta, sziszegett is hozzá. 
Ó, mielőtt a fél szemét csaknem kiverték 
-  azóta is gyulladásban van, egészen fel
dagadt - , utolsó erejéből megragadta a 
vele egyivású férfi üstökét, és megszállot
tan tépni kezdte, amíg a támadó testében 
minden ellenállás elernyedt. (A behemót 
alak közben elhajtotta az ő lovát, úgy

hogy azóta, félig megvakítottan, tenyeré
vel már csak az ürességet seperte).

Az ő korában az ember szabadulni sze
retne rossz, átkos emlékeitől. Az orvost 
vajon illik-e ezek közé sorolni (?); a pu
fók képű, mosolygó szemű — valójában 
gyámoltalan kinézésű — figura, aki a se
gélyhelyen fölébe hajolt, s a pulzusát és a 
szívét vizsgálta. A szűk, folyosószerű he
lyiség málladozó mennyezete, salétromos- 
foltos falainak emléke él benne leginkább. 
Meg az, amikor a hordágy himbálózni 
kezdett, ahogy felemelték. „Feküdjék visz- 
sza!”, szóltak rá türelmesen, vagy közöny
nyel, mikor megkísérelt felkelni, és jajong- 
va, a fejét kapkodva a „kincsem-társam” 
nyomát kereste. A deszkamellű ápolónő 
barátságtalanul, ideges hangnemben be
szélt hozzá, miközben a szemét borogatta 
sokáig rivanollal s még valamilyen meleg 
lével, amitől aztán egyből elszenderült. 
Kedélytelen anyját látta fölmagasodni a 
magányos pályaudvaron, a rendszerint 
késéssel járó kerek óra magasságában. 
Utasok, házak sehol, csak a nyílt mezőre 
lehetett kilátni. Az érthetetlen módon kés
leltetett felszállás közben, mintha a falu
jukban Sántának csúfolt mészáros vette 
volna üldözőbe őket -  ugyanaz az ijesz
tő arc, amelyik fizikai erőfölénnyel, szin
te kéjelgett, mint egykor régen, midőn a 
házinyuluk vonagló belét kitépte. Sötét 
fellegekből nem is jég: ólomdarabok hull
tak rájuk zuhogva; az anyja lábujjhegyre 
állva erőlködött, hogy fiacskáját megvéd
je (közben vigasztalón duruzsolta: „Ne félj, 
kicsikém, nagyapád idejében is így esett... 
Mindjárt elmúlik...”), ő pedig magasra 
tartotta a karját, hogy megtalálja a rést (a 
kiutat) az esőfüggönyön át. Jóleső szédülés 
fogta el hirtelen; és amint a gőzmozdony 
iszonyú zakatolással befutott az állomás
ra, egyből fölébredt.

Szájából véres, ragacsos nyál folyt; s 
valahány kivert foga helye sokáig saj
góit még. A gyönyörűséges rágást lassan, 
kényszerűen el fogja feledni.

Mit keres ő itt? Előregörnyedve, mintha 
púpos volna... Valami ellenőrzésféle lehet, 
mindenki az okmányai után kutat, hall
ja az izgatott suttogásokat. Mostanában 
minden zaj felerősödve visszhangzik a 
fejében. Vöröses, ráncolódó bőr („Cafka!”
-  a hátára döntse? Vagy jobb, ha elpucol?
-  megint összetéveszti Idát a pejjel; bizal
matlanul fürkészik egymást.)

„Menjetek innen! — kiabálja nyersen, 
levegő után kapkodva. -  Ha ember lett 
volna, akármilyen hitvány, most csip
kés szemfedővel temetnétek a földbe!” 
Dühösen cibálja gallérját, fehér kézelő
jét, le akarja tépni őket, mint aki azzal is 
szépíteni próbálná a helyzetet, hogy kárt 
tesz magában... »Alakoskodó perszóna«; 
megint a feleség ábrázata tolakszik min
den keserű emléke elébe. A farizeus világ 
terméke ő is -  ez, ideig-óráig, megnyug
tatja. Keskeny erdősávot pillant meg, mö
götte zölden hullámzó rét. Hemperegnek, 
Ida hagyja, hogy karjával ő gyöngéden, 
puhán átölelje, ámbár nem lágyul el tő
le, még ha a férfivágy kifárad is az eről
ködéstől. Mintha az undok udvari népség 
bámészkodna, s egyvégtében szemmel

tartaná őket... Hirtelen nagyot szorít a 
zsenge húson, a roppanó porcikákon.

„Lásd, abban különbözik tőletek, az 
emberektől... Ne is kérdezd...” -  megciró
gatja: a csikó nyakát(!) - , „hogy hiányzik 
belőle a tettetés, a cselszövés és a rossz- 
indulat hajlama!”

Fölnéz rá (a vágtatás szédülete még hát
ra van): vékony bokáival, arányos terme
tével bárki csodálatára járhat!... Eszébe 
jutott egy elbeszélésnek (melybe saját ma
gát képzelte bele mint férfihőst) a csatta
nója. „Ekkor már nem ellenkezett... a lány. 
Ekkor már csak azt akarta, a saját meg
nyugtatására, hogy én kijelentsem, hogy 
nem, nem, én nem fogom rögtön otthagy
ni! Ezt várta, de hiába, mert én olyan mély 
szánalmat éreztem iránta -  láttam az ijedt, 
kissé kitüzesedett madárszemeit -  hogy el
múlt minden étvágyam. Eszembe jutott egy 
parasztgyerek, aki egy tyúkot bottal terelt, 
de jókat ráhúzott, érted. Ez jutott eszembe. 
Éppen ilyen fonák dolog lett volna... mint 
madarat bottal verni

Nem bántotta Idát; aki viszont nem 
győzte szónokiasan, önsajnálattal a meg
szállott »lovászlegény« tudtára adni, hogy 
ő csak egy szerencsétlen, tépett szárnyas 
az egekbe menesztett kancacsikóval ösz- 
szehasonlítva. „Hát, jól vésd az eszedbe: 
belőlem nem lesz kihasznált tyúk! Abból 
te ne eszel!...”

Verejtékétől átizzadt a párna s a lepe
dő... „Megveszekedett gebe!” (Az asszony 
így nevezte el.) Mintha félni kellene tőle, 
úgy tekintettek rá sokan, némelyek egye
nesen viszolygással... Csak ő tudja (s látja 
is): mit ér. A pej büszke fejtartással köze
ledett, valósággal ritmust diktálva önma
gának. Messziről nézve céltalanul, ide- 
oda szökellve, mintha eltévesztette volna 
az irányt. Ám egyszer csak megtorpant, 
lábait szétvetette; majd mind a négy lá
bával jó nagyot ugrott. Mint akit megkí
sértett a magasság.

Sírni tudna, ha visszagondol azokra 
az időkre. A ló fölemelte fejét, szép nyaka 
minduntalan a gyönyörű, szabad kilátás
ra emlékeztetett. Az istállómester annak 
idején (ez is beleivódott az ő ifjú tudatá
ba) „csődör-gőggel” a spermájával hoza
kodott elő, azzal hivalkodott fennhangon, 
hogy ő özvegyember, de minden gömbö- 
lyödő farú némbert, legyen az fruska, ké
pes lenne felnyársalni, és a végén kap
panhangon visítozott, hogy a ringyók ezt 
egytől egyig meg is érzik rajta. Ha vala
ki tán nem hiszi el, amit mondtam — kia
bálta -, jobb, hogyha tüstént továbbáll... 
s a savanyú képével nem rontja nekem itt 
a levegőt!

A lóban kétségtelenül megvolt -  ki
fejlődött? -  bizonyos hiúság, rátartiság. 
Fejét lehajtotta, ha a vidéki versenyek 
után a „szurkolóiban” olykor megrendült 
a bizalom iránta; azt a benyomást kel
tette, mintha megelégelte volna a szapu- 
lást s a komédiázást is, amit elvártak tő
le. Ama pillanatokban butának látszott, 
akár egy őzsuta, vagy egy leszegett fejű, 
konok bikaborjú. De aztán fülét hegyez
ve, mihelyt zsokét érzett a hátán rá se 
hederítve a bámész tömegre, a maga ked
vére nyargalni kezdett. És féktelen szá
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guldását, rohanását látva, a laikus szem 
könnyen azt hihette, hogy még megbot
lik, elesik, és összetöri magát.

Kevesen tudták igazán, hogy vérbe
li telivér lévén, a legkisebb fenyegetést 
messziről megérzi, s az ostorcsapás kárt 
tenne a jellemében. Gyöngéd tekintetével 
ejtette meg őt is kezdettől fogva, jóllehet 
a vérében dac és szelídség keveredett.

Isten ajándéka volt. Valóságos mű
kincs! („Surmó istállószolga voltál, és ő 
érzékeny, ügető pej!”) Dobogó patáitól vis
szhangzott a magas boltozat.

Becsvágy dolgozott vajon benne is, 
mint gazdái szívében?

Esztendők óta tartott a civakodás ott
hon, s a viszolygás a váratlan kudarcok
tól, arculütéstől. Jóllehet már azután túl 
bonyolult lett minden, hogy egyszerre 
vesztette el a szüleit. A volt haverok be- 
gubóztak; akárcsak ő, bezárkóztak ön
magukba.

Az italkészlet felelőse (jól emlékszik 
rá ma is: az a negyven év körüli, otrom
ba férfi — a dereka köré kötény volt kötve, 
ha lehajolt, kimerült szuszogást hallatott 
— sokáig mozdulatlanul, teknősbéka-me- 
revséggel bámult a fogyasztókra, őrá is, 
s ha nagy ritkán megszólalt, rekedt han
gon dadogott; nehezen lehetne utólag el
dönteni, hogy örökétig pityókás volt, vagy 
csak tökkelütött fajta): mégis az vette 
észre legelőször, midőn ő imbolygó léptek
kel közeledett a kopott lépcsőkön, mint 
aki a zubbonyát is túl súlyosnak érzi. 
„Megcseszhetitek helyettem is” — csak eny- 
nyit mondott. A legtöbben, a jövevények, 
nem értették persze; vagy oda se figyel
tek. Hogyan is érthettek volna bármit, 
azt, hogy őt levertség szorongatja...

A gyötrelmes percek hosszú órákká 
dagadtak-fújódtak. A roppant, feszülő 
emlők nem táplálékot kínáltak, hanem 
arcát eltakarva fojtogatták; lélegzete ki
kihagyott, segítségért akart kiáltani, de 
csak állt rogyadozó lábbal, mint egy testi 
fogyatékos, aki meghunyászkodva, meg
alázkodva fogadja az elkerülhetetlent.

Miután hámba fogta, szintúgy kíván
csi volt rá, hogy képes lesz-e tartani az 
egészen más tempót. A vágtatáshoz szo
kott telivér nemegyszer nyugodt álldogá- 
lás közepette rángatni kezdte a gyeplőt, 
s futásnak eredt. Mint aki menekül at
tól, amitől gondozója, sorstársa sehogyan 
sem menekülhet. Habár mióta érezte: túl
teng pórusaiban minden rossz, legyen az 
penészszag vagy a fecsegés. A gyermek
kor megannyi árnyéka hányszor ott kú
szott el hol mellette, hol mögötte. A pej
csikó képzete is ehhez társult. A szeme 
tele volt homállyal, bánattal; a sóvárgás 
nyomát kereste a hűségesnek hitt lósze
mekben — a régi, diadalmas örömérzést. 
Valamikor minden mozdulata, nyerítése 
új reménységgel töltötte el. Hosszú hom
loka keskeny árkaiban kihűlve csillogtak 
a verítékcseppek. A néhai táj valamennyi 
részlete eleven életet élt, híg fényesség
ben úszott (nem csupán az ő álmaiban). A 
sáros talpak nyoma, de még egy anyajegy 
is az arcon.

Az öreg gebéket rendszerint letaglóz
zák... Magára maradva, most célszerű

lett volna eliszkolni ebből az émelyegtető 
zsírszagból s melegből.

A hordágy nagyot billen. „Feküdjön 
nyugodtan!” Az ápoló hangja ezúttal eré
lyesebb. Tenyerével, könyökével eltakar
ja arcát, mint aki megelégelte a rekcumo- 
zást s az életrevalóságra okító komédiát.

* Csáth Géza: Johanna

Faragott tajtékpipa

Úri poggyász 
nélkül
(Merő véletlenül
egy Csáth Géza-anekdotára)

„Festve van, brúder...
„De hisz ez valóságos csalás!”

Parti Nagy Lajos:
A lóditizmus természete (Gavallérok-cédulák)

Mielőtt az emlékezetvesztésre ítélt 
múlt, mint sűrített levegő, lezárult vol
na mögötte: mohóság és élvvágy gyötör
te. Laza eleganciával öltözködött, ám té
vedés hinni, hogy sokat adott ruhára, 
kalap- és kesztyűviseletre. Az anyater
mészet délceg termettel, széles vállal és 
kellőképp ki nem munkált izmokkal aján
dékozta meg őt; emellett poétikus miliő
ben nőtt fel, családi festmények, súlyos 
drapériák diszkrét árnyékában. A moz
gékony, magukat kellető lányokat, höl- 
gyeményeket kedvelte, jól tudván: min
den erényük a hiúságra vezethető vissza. 
Ha behunyta szemét, negédes álmodozás 
helyett kemény vagy telt idomokat szo
rongatott cudarul (nyilván az önkínzás 
művészete sem állt tőle távol ilyenkor), 
némelykor meg ruganyos járásával gő
gös tartásban vonult végig a nyárfasoron,

és le-lepillantva a lombok árnyékával ta
kart padokra, perceken át kihívó, majd 
megbocsátó mosollyal vette szemügyre jö
vendő áldozatait. Máskor a zsalus abla
kok alatt elmélázva, képzeletével belefe
ledkezvén a poros csendbe, kivárta, amíg 
a félig nyitott ablakszárnyak megrezdül- 
nek, és valamelyik szeles fruska éretlen 
kacagással fölnyerít. Eltévelyedéseinek 
efféle kockázata könnyen azzal járt, hogy 
könnycseppet préselt ki álmatag, vagy in
kább álmos szeméből -  s ezzel mintha tit
kos ütőkártyáját is kijátszotta volna.

Mire a rendezett kis park sarkában -  
átellenben a sánccal szegélyezett utca
sorban -  megjelent egy ismeretlen csinos 
tünemény, ő jobb kezében még ott szoron
gatott egy virágbokrétához hasonló vala
mit. Csakis az új adóhivatalnok leánya 
lehetett (anyagi gondjaitól, kiürült bank
betétjétől szorongatva jött, hogy felkiált
son a nem várt, örvendetes (?) fordulattól 
-  a szülők Bácskából költöztek ide az el
múlt hetekben -; a kiszemelt alany, babos 
kalapját a tarkójára hátracsapva s színes 
pántlikáival játszadozva, vidáman ug
rándozott, mint egy elszabadult virgonc 
komondor... „Minő bumfordi báj! Az élet 
megbocsát nekem ezért a közönséges tör
ténetért!”, gondolta vadászfölénnyel.

Késő este tért haza -  változatlanul ka
landra éhesen a kudarcba fulladt találka 
után. Az elkényeztetett fruska türelmét 
veszítve, körmeivel kapott az ő, enyhe ut
cai légáramlatban túl bizalmasan »köz
lekedő« mutatóujja után, vakmerőén 
csavargatva, rázogatva, mintha csak író
szerszám lenne és épp kifogyott volna be
lőle a tinta -  (a kis analfabéta!)... Pedig ő 
képes volt le is térdelni a szeleburdi bes
tia előtt; ámde minden hiába...

Ezért tűnt kapóra valónak most a karcsú 
és érzéki szájú új szobalány, akinek nem ki
abáló -  „Tessék felkelni már!” -, csak búgó 
hangja és határozott fellépése buja vágya
kat gerjesztett benne... E pillanatban döb
bent rá, hogy vacak fekvőhelyén forgolódott 
egész éjjel, a lepedőt a földre húzva, s a fej
ében éles fájdalom cikázott. Vagy csupán 
az a „botcsinálta”, bizarr álom? (Mit össze 
nem ittak unalmukban a tegnapi gavallér
társaságban!) Fogai között miként ha rozs
dát ropogtatott volna.

Kint mintha dézsából öntötték vol
na a vizet; a zuhogást villámok vagdos
ták összevissza. A parketten pedig fény
lett valami... akár egy felborított reggeli 
nyomai -  vagy inkább sárgálló térkép
domborulata az epeszagú hányadéknak.

Délután fél három volt egy perc híján; 
a mind nagyobb kedvvel vihorászó szo
balány harsogása szerint (nehezen áll
ta meg, hogy bele ne csípjen a hátsófelé
be): „A nagyságos asszonyék születésnapi 
ebédre várják!...”

Mindez nem mostanság, hanem leg
alább egy évszázaddal ezelőtt esett meg. 
Szülei azóta rég a repedezett kövű krip
tában nyugosznak. Meglehet, ő maga is 
már -  s a gyermekei (!) ha voltak/van- 
nak: ott zsúfolódnak valahol kiutálva-te- 
lepítve egy ingázókat döcögtető vonatsze
relvényen. Azonkívül vastag porréteg fed 
mindent.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzet, végre egy valódi könyvről 
LEAR -  magyar köntösben
Amikor e jegyzetet írom, éppen kétszáz 

éve, hogy Kolozsváron bemutatták először 
a Lear királyt, magyar nyelven; 1811. áp
rilis 4-én, egy emberöltővel hamarabb, 
mint Pesten. Itt készült az első fordítá
sa is -  Sóvágó Jánosné -  s volt amilyen 
volt, de nagy sor követte. Mint annyi más 
nagy irodalmi és művészeti évfordulóról, 
intézményesen erről sem emlékeztek meg 
e városban, s noha a kisebbségi lét állan
dó jellemzője a kegyeleti aktusok sokasá
ga s ennek folytán a fesztivizmus, ez nem 
vonatkozik a helybeli (egyelőre még) ma
gyar nyelvű színtársulatra.

Mégis, a természet -  s egy népcsoport 
kollektív tudatalattija -  a maga módján 
itt is megterít; alig fél éve kitűnő, komoly 
súlyú könyv jelent meg e tárgyban: Lear 
király és a magyar színháztörténet, a ma
rosvásárhelyi születésű, de a kolozsvá
ri egyetemen felserdült s jelenleg Pesten 
élő-éldegélő Kiss Zsuzsánna műve.’

Nem célom a könyv elemzése — hiszen 
az egyetemünkön kiképzett és felfegyver
zett tudós nők és férfiak, valamint pro
fesszoraik s egyáltalán docíorandusza- 
ik és -randáik, láthatatlan kollégistáik 
és megannyi esszéista és kritikusfejede
lem tárgyilagos hozzáértésével úgysem 
versenyezhetnénk; sőt, nem is kívánok 
tárgyilagos lenni: eleve elfogult vagyok 
Kiss Zsuzsánna javára, mert annyi fen
tebbforgó pályatársát lekörözte, azáltal, 
hogy nemcsak a filologizálás babramun- 
káját végezte el izzadmányfoltok nélkül 
-  tizenkét fordítást hasonlított össze bi
zonyos kritikus pontokon! -, hanem mert 
közben végig gondolkozásra késztetett, és 
megnyilvánulni -  például közösségetikai 
kérdésekben!

„Mégis — írja — a Lear-előadások és -for
dítások történetét vizsgálva érdemes meg
figyelni, hogy ez a tragédia tulajdonkép
pen képlékenyebben és differenciáltabban 
követte és követi azóta is a történelmi lég
kört, a kor lelkületét” -, mint sok olyan 
mű, amelyekben az ellenállás a történelmi 
áthallás kifejezettebb.

Sőt, nemcsak magyar vonatkozásban! 
Például Peter Brook 1962-es színpadi, 
majd 1967-es filmrendezésben „a Lear ki
rályt modern, Beckett utáni egzisztencia
lista előadássá hangolta át. Az előadás 
kemény következetességgel és egyfajta 
semlegességgel szólt az emberi viszonyok 
általános lepusztulásáról és sivárságá
ról”; és hivatkozik Kiss ottani vélemé
nyekre is. „Közben Brook felfedezte, ép
pen a magyarországi vendégszereplés 
élménye folytán, a dráma aktuális tá r
sadalmi vonatkozásait: »Magyarországon 
Lear a vén elgyötört Európa jelképévé 
vált, mindazoké az országoké, ahol az em
berek úgy érzik, hogy elegük van mind

abból, amit az elmúlt ötven esztendő rá
juk mért« -  nyilatkozta az Observernek 
1965. április 5-én. Brook szerint a Lear 
király már nem a megbocsátás és megvál
tás drámája, hanem a sivár körülmények
ből fakadó együttérző szeretet kényszeré
nek a kifejeződése.”

Hogy minálunk mire rezonálna a mi 
közönségünk a Learből, találgathatjuk, 
mert hazai rendezőink produkciói főleg 
Pest számára készültek.

„2001 novemberében a Vígszínház be
mutatta a tragédiát a Kolozsvárról meg
hívott Tompa Gábor rendezésében. Az 
előadáshoz Forgách András fordítása az 
alap, ezt a szöveget rendező és drama
turgja, Visky András értő kézzel átdol
gozta. A szöveg azonban ebben az elő
adásban nem töltött be kulcsfontosságú 
szerepet. Tompa színháza intellektu
ális hangulat- és látványszínház, ren
dezői elvei alapvetően különböznek a 
Magyarországon leginkább élő színházi 
hagyományoktól, »mindent rábíz a térre, 
a semmire, az ürességre«, írta a rende
zőről a színikritika. Tompa Lear-felfogá- 
sában kissé eklektikusán egymás mel
lett állt Peter Brook, Jan Kott, Giorgio 
Strehler, Kurosawa és az avantgárd film
kultúra. Az előadás erős képi hatásokra 
épített, az első pillanattól kezdve pereg
nek a háttér nem immanensen a darab
ból kivetített illusztrációi, és a színészek 
olykor szerepükből kilépve, részt vesznek 
egy-egy cselekményen kívüli, a cselek
ményt értelmező játékban is. A látvány
elemek, a zenei hatások és az összjáték 
nem egységes.

Ha például az üres színpadban hisz a 
rendező (jelenet a doweri szirtnél), akkor 
miért kell száraz jéggel elömleszteni más
kor, (zárójelenetben) a színpadot? És mi
re való a nyitójelenet sakkjátszmaként va
ló ábrázolása, ha korábban a három lány 
gránátalmát majszol? Mire való a kereszt
forma kaloda, a jászlas majorház-jele- 
net megváltásos bemutatása, mire Edgar 
szemüvege, az őt üldöző farkaskutyák, 
vagy Edmund »selyemfiús« fürdőszobai 
bemutatkozó monológja? Miért szüksége
sek a külsődleges eszközök, a változó, egy
re harsányabb, „dögösebb” ruhák a két go
nosz lányra, a maszkos zenészek, és mire 
jó a tetemeket összesítő harci szekér a zá
rójelenetben? Miközben nincs egység a szí
nészek szövegmondását és játékstílusát 
illetően sem. Torday Géza mint Lear, ve
hemens mozgású „kiabálós mai vénember”, 
ezzel szemben Lukács Sándor Gloster sze
repében az emelt regiszterű deklamáló szö
vegfelmondást képviseli. Tompa Lear ki
rálya, nagy formátumú Hamlet-rendezése 
után nem ismételte meg a diktatúrában al
kotott előadásának egyértelmű varázsát.”

Kiss Zsuzsa miértjeire könnyű felelni: 
ami a Hamletet illeti, Tompa Gábor szá
mára azóta is kimerítethetetlen ihletfor
rást jelentett Ion Caramitru bukaresti 
Hamletje. A többi felsorolt jellegzetesség 
Tompa Gábor valamennyi rendezésében 
jelen van! Azonban nemcsak Nála! Én 
is láttam például a pesti Vígszínházban 
Shakespeare-előadást, amelyben időn
ként a passióhoz egyáltalán nem tartozó 
farkaskutya ügetett át kocogó gazdájával 
a színen, a népség-katonaság napszem
üveget viselt, a vezér főművésznő pedig a 
herceg átvizesedett nadrágjából kiütköző 
nemi szervét igyekezett szárazra törölni, 
a délutáni felszendergéséből felocsúdott 
közönség biztató röhincsélése mellett.

Egy „trendről” van itt szó, amely a drá
maköltészettel és a színházi egyéniséggel 
szakítva vásári előképekből, szertartá
sos események, passiók formuláiból kom
ponál össze előadásokat; egymással ver
sengve, egy kis számú sznob közönség 
ájtatos nyögdécseléseitől kísérve.

Könyvünk szerzőjének teljesen iga
za van, amikor a trend frázisaival és ne- 
osematizmusával találkozik, mindig a 
hagyományos szemléletű „régi, nagy” 
Lear-előadásokat tekinti mértéknek. 
„Shakespeare a Lear királyban egyedül
álló következetességgel relativizál min
dent, jót és rosszat, értéket és értékte
lent, a vállalás felelősségére billentve a 
hangsúlyt. A körülményeit sem elfogadni, 
sem megváltoztatni nem tudó, történel
mileg állandósuló veszteshelyzetben lévő 
magyarság életérzése hasonló a Leart író 
Shakespeare-éhez. Az ember és az embe
ri élet vérforralóan rossz, a szenvedés elke
rülhetetlen, az ember kénytelen elviselni jó 
vagy rossz sorsát, saját döntéseit és a töb
bi embert. -  így Shakespeare forradalmi 
lelkűiét és szkepszis drámai változása a 
másik oldalon!”

Azzal a divatos szólammal szemben, 
hogy a mai színpadon főleg a látvány szá
mít, nem a szöveg, Kiss Zsuzsanna így 
zárja saját véleményét: „Ideje volt és van 
a szükségeiben megcsúfolt lét, a szenve
dés folyamatos kifejezésének is. A megne
vezéssel egyfajta hatalmat nyer az ember 
azzal szemben, amiről beszél..., ugyan
így ideje volt a meggyötört, túlhajszolt el
me őrült beszédének is. A kiszámíthatat
lanul hamis, hazug és kegyetlen nyelvű 
világban nincs igazi oltalom, csak a saját 
kiszolgáltatottságát, múltalanságát, jövőt- 
lenségét, tehát az együgyűséget nyíltan 
vállaló beszédben. A nyelv, mint a szüksé
gen túli emberi fölöslegek egyike, folyama
tosan hullámzik a túl sok, illetve a túl ke
vés végletei között. A végkifejlet előtt..., a 
dráma éppen a nyelvi és nem nyelvi moz
zanatok legmagasabb összhangját éri el: 
a beszéd itt a megváltással egyenértékű”. 
(Kiemelések a recenzenstől.)

’Kiss Zsuzsánna Búnak bohó
cai. Lear magyar köntösben. Protea 
Kulturális Egyesület, 2010.
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Halált hozó fű terem
Cristi Puiu az Aurora című filmjének 

főhősével alighanem a román újhullám 
legtitokzatosabb figuráját alkotta meg. 
És egyáltalán nem mellékes, hogy ezt a 
figurát ő játssza. Ezt a kiolvashatatlan 
arcot „igazi” színész talán elrontotta vol
na, de ha nem is, akkor se maradt volna 
ennyire enigmatikus. Márpedig ennek a 
filmnek a lényege a titok, a főhős csak 
opálosan, életlenül látszó gondolatai. A 
tettet büntetik -  mondják -, nem a gon
dolatot. Puiu gondolatokkal bünteti saját 
figuráját.

Az Aurora minden értelemben nehéz 
film. Nehéz végignézni, nehéz beszél
ni róla, nehéz írni róla, s nehéz kitörölni 
az emlékezetünkből. Nemcsak azért ne
héz végignézni, mert egész pontosan há
romórás; nemcsak azért nehéz róla be
szélni, mert látszólag alig történik benne 
valami; s nemcsak azért nehéz róla írni, 
mert Puiu készakarva pár lépéssel az ő 
maga indította román újhullám előtt jár. 
Hanem mert alaposan összezavarja azt a 
képet, amit a ma Romániájáról és a ben
ne lakó emberről gondolunk és ismerünk. 
A Puiu által megformált Viorel egyszer
re társadalmon kívüli, arra „mindössze” 
reflektáló különleges alak és random mó
don kiragadott akárki, akinek pont hét- 
közapisága a legijesztőbb. Egyszer las
san mozgó, megfontoltan megalázkodó és 
szenvedő átlagember, aki a hely
zet és a kontextus áldozata, aki
nek motivációi nyilvánvalóak -  a 
válás - , máskor pedig arrogáns, 
(magát) morálisan és intellektuá
lisan felsőbbrendű(nek hívő) mér
nök, aki úgy vágtat át mindenen, 
mintha ő rendezné nemcsak a fil
met, hanem az egész bukaresti va
lóságot, és -  Puiuhoz hasonlóan -  
mindig pár gondolattal előbb jár, 
motivációi titokzatosak.

Legnyilvánvalóbb filmtörté
neti párja Glauco, Marco Ferreri 
Diliinger halott című filmjéből, 
negyvenkét évvel ezelőttről (nó
ta bene: Viorel éppen negyven
két éves). Az ott Michel Piccoli ál
tal alakított -  hasonló módon a 
nagyiparban dolgozó, értelmiségi 
és iparos közti vékony sávon létező 
ember—látszólag unalmában, sem
mittevésében, egy végzetes spleen 
által „hajtva” puffantja le nejét. Ha 
az a generáció tartalmilag üresedett ki, 
a Puiué, úgy tűnik, formailag: a filmes 
minimalizmust annyira csigalassúvá és 
szinte öncélúvá pusztítja le, hogy ezáltal 
minden apróságot fel tud nagyítani, a pil
lantások, gesztusok, izomrándulások, fél
mondatok ereje többszörösére növekszik. 
Kerüli az analógiákat, az utalásokat, a 
direkt önreflexiót, egyes-egyedül a figu
rára koncentrál, annak via Dolorosájára, 
amint szembeszáll — mivel is? A társada
lommal, amelyik ugyan ott van, de mint

ha nem létezne? A törvénnyel, amelynek 
képviselői ugyan beszélnek, motoznak, 
játsszák a bürokrata játékot, de mintha 
nem léteznének? Ferreri Glaucója látszó
lag magától cselekszik, nem látni, hogy 
bármiféle nyomás is nőne, feszülne ben
ne. Puiu Viorelje ezzel szemben egy na
gyon határozott, sőt számító figura, aki 
nagyon céltudatosan, mindent kitervelve 
indul el lemészárolni volt anyósáékat és 
exneje jegyzőjét. Aztán viszont rettene
tesen izgul. Egy Oscar-díjkiosztó semmi 
ahhoz képest, hogy mennyire izgul Viorel 
az első lövése előtt, s a vicc az, hogy Puiu 
mindezt csak testmozgással és egyre fo
kozódó szuszogással éri el. Készül a bűn
tettre, de közben zavartan pillant kör
be saját lakásában, mintha a láthatatlan 
kamerát látná.

Viorel egy olyan Raszkolnyikov, aki ol
vasta a Bűn és bűnhődést. Úgy tűnik, ő 
börtönbe akar kerülni, de előtte még 
nyugisán leül joghurtot és kiflit enni a 
rendőrőrs előtt. Miután kinyírta lánya 
nagyszüleit, mintegy végrendeletként 
az édesanyja szomszédjánál pakolja le a 
lányt, de nem búcsúzik. Semmiféle pá
tosz nincs már benne, semmiféle megbá
nás. Csak valami ördögi terv, amit ő lát
szólag nagyon jól ismer, de a nézővel nem 
akarja megosztani. Az Aurora egziszten
cialista filmdráma filozófia nélkül; pszi-

chothriller mesterkélt pszichologizálás 
nélkül. És abszolút thrillermentesen.

Puiu ön-kálváriájának hátterében 
megelevenedik egy-egy szelet esős, sáros, 
csak ölésre jó Bukarest. Látjuk, hogyan 
születnek az efféle ámokfutó figurák: a 
fontról áztató szomszéd, aki gyerekére 
üvölt, a kelleténél nagyobb bűntudatot 
szítva a kölökben; az anyuka szomszéd- 
asszonya és annak családja, akik -  mint 
az áldott premodern időkben -  együtt él
nek egy lakásban, sokan, kedélyesen, ha

xrjtEMwrogtRÁT
kicsit unottan is; a rendőrőrs, ahol min
den 25 évvel ezelőtti és még a bürokráci
át sem tudják jól csinálni. Ebben az utol
só, rendőrséges jelenetben működik a 
legmaróbban a Puiu-i fanyar, fekete hu
mor, kissé át is írva az egész film hangu
latát. Ekkor kezdünk együttérezni ezzel a 
hidegvérű gyilkossal, ezzel a szerencsét
len elvált apával, aki mintha rádöbbenne: 
semmit sem ért tette, csak egy szám ma
rad egy kartotékrendszerben. Még csak 
nem is jó sztori, amit mond, legalábbis a 
két rendőr pocsék hallgatóság...

Mint említettem, Puiu pár lépéssel 
mindig a román újhullám előtt jár. Míg 
azok legfontosabb dramaturgiai eleme a 
személyek közti konfliktus, s ebből a pár
beszédre erősen támaszkodó formából 
tudtak újat faragni, Puiu most a figurá
ját — mint egy meg nem értett western- 
hőst -  az egész világ ellen helyezi szembe. 
Feltűnik ugyan testvére és anyukája, de 
annyira zavaros és epizodikus szerepben, 
hogy egyre nyilvánvalóbb lesz: ez az em
ber rettenetesen magányos. Az egyes je
lenetekben stratégiai helyekre „elrejtett” 
kamera csak svenkekkel és átélesítések- 
kel követi a figurát, nem vág, nem mo
zog, így sokkal hangsúlyosabb lesz a néző 
megfigyelői státusa. Amikor viszont nem 
látjuk a történést, akkor ez a korlátozott 
megfigyelői státus frusztrál és továb
bi kíváncsiságot gerjeszt. Majdhogynem 

ki kell következtetnünk a sztorit, 
pedig három óra bőven elég lenne 
többet megtudni belőle. Érdekes, 
hogy míg Puiu mesterien kezeli 
ezt az eszközt, a film producere, 
Bobby Páunescu saját filmjében, 
a tavalyelőtti Francescában szinte 
saját maga ellen fordítja ugyanezt 
a „cselt”.

A tavalyi TIFF-en tartott romá
niai premieren részt vett a rende
ző is. Halkan mutatta be a film
jét, majd megállt a kijáratnál és 
három órán keresztül képes volt 
állva figyelni -  nem tudom, mit, 
hiszen ennél a filmnél nincs kita
pintható, kézzelfogható nézői re
akció. Izgult, mint Viorel az első 
ölés előtt. Amikor teljesen objek
tív okokból muszáj volt kimennem 
a teremből, s a függönybe gaba- 
lyodva a Köztársaság mozi kijára
tát kerestem, hirtelen azon kap
tam magam, hogy Viorel -  pardon, 

Puiu -  ott áll mellettem, és ugyanazzal a 
rezzenéstelen, kifejezéstelen arccal néz. A 
hideg végigfutott a hátamon, pedig kint 
tombolt a június.

A u ro ra ,  színes román fim, 2010, 179 
perc. Rendező: Cristi Puiu. Operatőr: 
Viorel Sergovici. Vágó: Ion Ioachim 
Stroe. Szereplők: Cristi Puiu, Catrinel 
Dumitrescu, Clara Vodá, Lumini^a 
Gheorghiu, Valentin Popescu.
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SZÁNTAI JÁNOS
K irály Farkas költő novelláskötete
Gondoltam, annyiszor s annyit izzad

tam, hogy egy-egy remekmíves, überper- 
szonál s mégis univerzál-jelentéstartalmú 
címmel kapjam el a nyájas Olvasó blikk
jét, hogy ezúttal a kontraszelekció mellett 
döntöttem. Amint tehát a cím is mutatja: 
Király Farkas költó'ró'l lesz szó ebben az 
írásban, meg az ő novelláiról. Van azért 
egy másik oka is a cirádátlan címnek. De 
lássuk sorban.

Azt mondják a vonatkozó statisztikák, 
Erdélyben sok a magyar költó'. Lírai nép 
vagyunk, na. Kevesebb viszont a magyar 
prózaíró. Ebben is van némi igazság, a sta
tisztikák szerint. Hogy az erdélyi magyar 
prózaírók közül hányán „tiszták” (vagyis 
hányán nem faragtak rímet, mieló'tt bics
kájukat, miegyebüket belevágták volna a 
nagy prózai fába), nem tudom, de talán 
erre is létezik statisztika. Tény az, hogy 
Király Farkas nagyon nem „tiszta”, ha sza
bad így fogalmaznom -  ebben az értelem
ben bár. Kereken öt darab verseskötete je
lent meg, mieló'tt prózai vizekre hajózott 
volna, vagyis a szakma meg a nagyérde
mű eleddig költőként ismerte. (Nem írom, 
hogy erdélyi magyar, hiszen ez számomra 
természetes, annak ellenére, hogy a szer
zó' testi valóságában 2002 óta határon kí
vül, Budapesten él.) Nos hát, ezennel aján
lom, nyájas Olvasó, ismerkedj, találkázz 
bátran Király Farkas prózaíróval. Bőven 
megéri. Engem első ránézésre lefegyver- 
zett. Röstellem is kissé, hogy ekkora szub
jektivitással nyitok, de nem tehetek más
ként. Lássuk, miért.

A prózakötetnek karcsúcska (125 oldal) 
borítóján valamilyen gyalogjáró hely lát
szik, talpig télben. Két alak sétál a flasz
teren, mindkettő az olvasó felé. Az elöl
járó állig kabátban, a mögötte levő nem. 
Utóbbi nem is egyedül jár, apró eb kapcso
lódik hozzá pórázon. És itt jön a csavar. 
Akárhogy néztem a képet (még a gyereke
imet is megkérdeztem, mint ehhez hason
ló helyzetekben mindig), úgy tűnt, a kutya 
nem a gazdival egyirányúan sétál, hanem 
elfele. (A félreértések elkerülése végett: 
nem rángatja a pórázt, nincs valami jó
féle ebvéce, ebhölgy, ebfiú a képen kívül. 
A kutyus olajozottan megy arra, amerre.) 
Talán a fejére maszatolt kis piros folt az 
oka, talán nem. Aztán persze jön a fölöt- 
tes én, és optikai csalódásra, a fotó homá
lyaira hivatkozva helyükre rakja a dolgo
kat. Az a zavaró kis lehetetlenség minden 
alkalommal feltűnt, amikor kézbe vettem 
a könyvet. Úgy gondolom, egy borító ak
kor igazán jó, ha a manapság többé-kevés- 
bé kötelező marketingimázson túl össz
hangban van a magán túli szövegekkel. 
Király Farkas prózakötete esetében pedig 
ez van: az a kis vizuális paradoxon tökéle
tesen idomul a novellák gyökvalóságba áz
tatott csodás szövetéhez. Amelyek pedig 
nem egy tőről fakadnak, ha szabad így fo
galmaznom. Az egyenletes, egységes, mo
noblokk stílusú írások szigorú szerelmesei 
bizonyára megrónák a szerzőt, hogy hol 
így ír, hol meg úgy. Hogy, aszongya, több 
hangon szólal meg. Meg hogy ez a kezdő 
írók saját hangkeresési kálváriájának tü

nete. Nem vitatkozom én a szigor e szerel
meseivel, viszont lágyan leporolom őket az 
asztalról, ha netalán ott vannak. Ugyanis 
meglátásom szerint Király Farkasban épp 
hogy nem a vért izzadó, saját hangja után 
kurkászó versenyzőt kell látni, aki arcá
ra száradt szardonikus vigyorral igyek
szik magának helyet verekedni a pályán. 
Inkább amolyan homo ludens ő (na, ebben 
viszont következetes, olvasd csak a verse
it, nyájas Olvasó), aki eljátszik formával- 
tartalommal, és egyetlen szabályt tart be 
csupán: a játékban nem ismer tréfát. A 
többi, ha úgy tetszik, magától jön.

Ilyen magától értetődő dolog például a 
szövegek sallangtalansága. Egyetlen no
vellát kivéve (a Mese habbal című, egyet
len mondatból álló írásról van szó), csupa 
egyszerű, világos, egyensúlyban levő mon
datokból építkező textusokat találunk a 
kötetben. (Ennyit a több hangon megszó
lalásról.) Ez persze lehet stratégia is, hi
szen az olvasói türelmet, figyelmet és IQ-t 
próbára tevő joyce-i mondatokkal Nobel- 
díjat lehet szerezni, kiterjedt olvasótábort 
viszont kevésbé (na jó, a Nobel után igen). 
Ám szerzőnk habitusát némileg ismer
ve, kétlem, hogy erről lenne szó. Akkor 
viszont másfajta tudatos választásra kell 
gyanakodnunk. Ugyanis az sem érvé
nyes e próza esetében, hogy egyszerű tör
ténetekhez egyszerű mondatokat rendel 
a szerző. Király Farkas történetei gyak
ran éppoly bonyolultak, ezeregydimenzi
ósak, mint Borges, Calvino, Hrabal vagy 
bárki más prózavilágbajnok meséi. A tör
téneteket hordozó eszköztár viszont a le
hető legegyszerűbb, ha tetszik, túlságo
san is emberi. Ezért sem kísérleteztem én 
sem valamiféle kacifántos címmel, próbál
ván követni a királyi nyomot.

És akkor nézzük a történeteket. A szer
ző otthonosan jár ki-be a különböző mű
fajok labirintusában. Megkockáztatom: 
olyannyira otthonosan, hogy aki nem is
meri, meg nem mondaná, hogy ezeket a no
vellákat ötkötetes költő írta. Van itt má
gikus realista mese, sci-fi (Király Farkas 
egyébként a műfaj nagy rajongója, mon
dom, csak hogy pletykáljak is), antik és 
kortárs legendárium, sőt, fantasy. A fik
ciós kavalkád pedig gond nélkül elkevere
dik az önéletrajzi (memorialisztikus?) di
menzióval, hála a szerző játszi kedvének; 
és hát az arányérzéknek is van ehhez né
mi köze. Két novellát emelnék ki a sok em
lítésre méltó közül. (Megjegyzem, ha csak 
ez a két írás szerepelt volna a kötetben, ak
kor is minden kalapot megemeltem volna 
a szerző előtt.) Az egyik a kötet nyitószö
vege, az Apostol Barna találkozása című. 
A doppelgánger-történeteknek Vadkelettől 
Vadnyugatig komoly világirodalmi hagyo
mánya van. Király Farkasnak sikerül úgy 
hozzányúlnia a témához, hogy ne érződ
jék sem a nagy elődök nyoma, sem a „mer
jünk nagyot mondani” mellékíze. Ráadásul 
olyan technikai bravúrral érzékelteti a tör
ténet főszereplőjének kettéhasadását, ame
lyet én eddig senkinél sem láttam. (Persze 
ez nem jelenti azt, hogy nincs, de még
is.) Gyakorlatilag úgy kezeli a fehér lapot,

A Boldog utca hava 
és egyéb történetek

Krüerion

mint a filmrendező az osztott képernyőt: a 
lap bal oldalán Apostol Barna, a sofőr tör
ténetét olvashatjuk, a jobb oldalon pedig 
Apostol Barna, a hajléktalan életútját kö
vethetjük nyomon. A két párhuzamos szál 
helyenként egymásba fonódik, hogy aztán 
ismét különváljon, és megint. Ismét koc
káztatok egyet, de recenzensként nyugod
tan megtehetem: kevés ilyen furmányosan 
szerkesztett, mégis kimondottan szimp
la kávé jellegű novellát ismerek a magyar 
irodalomban. A másik (számomra) külö
nösen fontos novella a kötet címadó szöve
ge, A Boldog utca hava. Mint oly gyakran 
a kötetben, a szerző ezúttal is egy narrá
tor-figura szájába adja az elbeszélendőket. 
Nem mondom, hogy akármelyik irodalmi 
terminátor megirigyelné a csikorgó fagy
ban didergő csavargót magasról letojó men
tőállomás bűn-és-bűnhődés történetét, bár 
mégis, igen. A novellából áradó mélységes 
emberszeretetről, humanizmusról, miegy
másról sem beszélek, elvégre cinikus kor
ban élünk. Elég annyi, hogy megtörténik a 
csoda, amiben a kutya sem reménykedik, 
sőt, eszébe se jut. És ez a csoda-kontra-ci- 
nizmus meccs vonul végig Király Farkas 
novelláin, mintegy bizonyítékaként annak 
is, hogy a szerző nagyon is tud egyenletes, 
meg egységes, meg monoblokk lenni, abban 
legalábbis, ami számára fontos.

Amit talán felróhatnék Király Farkasnak 
ezen novellák kapcsán, hogy például he
lyenként nem tud lemondani egy önmagá
ban jól működő, a szövegtestből viszont ki
lógó poénról, meg hogy itt-ott nehezére esik 
pontot tenni a történet végére, nem teszem 
meg. Azért nem, mert ezek a hibák elha
nyagolhatók a kis és nagy csodák halma
zához viszonyítva. A magam részéről csak 
tapsolni tudok Király Farkas „nem tiszta” 
prózaírónak, és, hogy a hasonmás-analógi
ával is éljek, Király Farkas „nagyon tiszta” 
prózaírónak. Te meg, nyájas Olvasó, tedd a 
dolgod. Olvasd!

Király Farkas: A Boldog utca ha
va és egyéb történetek. Kriterion, 
Kolozsvár, 2010.
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A barátok egyikeként búcsúzom.
Sokszor álltunk Olasz Sanyival a gulácsi öreg

ház udvarán a százéves diófa alatt, a napnyug
ta utáni fényben. Mögöttünk a Badacsony bazalt
orgonái, eló'ttünk a Gulács kúpja, balra a Szent 
György hegy. A múltról, a jelenről az országról, 
az irodalomról, a barátokról beszélgettünk.

Nem állunk ott, nem beszélgetünk többé.
Sokszor üldögéltünk a Mexikói úti dolgozószo

bában, a meghitt szegedi családi otthonban, ad- 
tuk-vettük a szót a tervekről, a folyóiratról, a kri
tikus munkájáról, a regényírásról.

Nem beszélgetünk, nem adjuk-vesszük a szót 
többé.

Ha megérkeztem, ha Sanyi megérkezett, az 
első kérdések egyike az volt, hogy az én törkö
lyömből, vagy az ő barackpálinkájából igyunk-e 
néhány kortyot, s a koccintás után a szelíd tekin
tete fényesedni kezdett.

Nem koccintunk többé.
Kendőzetlenül tudtunk véleményt cserélni a 

történelem talányairól, a szellemi ember kelepcé
iről, az új művekről, a mesterségről.

Nem cserélünk többé véleményt a históriáról, 
a kultúráról.

Sokszor nevettünk együtt.
Nem nevetünk többé együtt.
Tudtuk, hogy a szellem, az erkölcs létformája 

a dialógus.
Nem próbálunk többé együtt leásni a dolgok 

gyökeréig.
Megcsodálta a szőlőt, megcsodáltam a szegedi 

kertet, ahol fát metszett, gyepet nyírt.
Tudtuk, hogy a föld, a növényzet túlél bennün

ket, gondoznunk kell.
Szorgalom, tanítás, olvasás. A széles horizont, 

ha a huszadik századi, a gazdag esztétikai arze
nál, ha a jelen irodalmáról írt, az egyik legjobb 
regényelemzővé tette.

Mondatai most már csak a hátrahagyott mű
vei lapjairól üzennek.

A korszakot faggató kérdéseink között mindig 
volt hely ama kérdésnek is, hogy van Éva, min 
dolgozik Attila.

Most már másokhoz kell intézni ezeket a kér
déseket.

Panaszkodni soha nem hallottam. Legfeljebb 
aggódni. Akkor sem Önmagáért, hanem méltóan 
egy huszonegyedik századi demokratához, a jele
nért, a jövőért.

Állunk a hegyoldalon a napnyugta utáni fény
ben. A nap már lebukott a Szent György hegy mö
gött. Sorskertben beszélgetünk, de ez nem csak 
az Öregház udvarát jelenti. Országnyi világot, 
évszázadok szellemszínhelyét. Még láthatatlanok 
a csillagok. A hegy mögül még egyszer visszavil
lan a napnyugta utáni fény. Élesen világítja meg 
immár az életművedet, az emlékedet.

Sokunk barátjától, szerkesztőjétől búcsúzom.

S á n d o r  I v á n :  Szorgalom, tanítás, olva
sás. Tiszatáj, 2011. április.
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ZENE ÉS HIT
Folklórhívők krédója
Van egy nagyon kedves kis 

könyvem: Bartók Béla válogatott 
írásai. A Kolozsvárról elszárma
zott Szöllösy András gyűjtötte 
össze és rendezte sajtó alá. 1956- 
ban jelent meg Budapesten, azóta 
őrzöm ezt a kötetet könyvtáram 
kincsei között. Sokszor nyitottam 
ki az elmúlt fél évszázad során 
és mindig találtam benne valami 
nagyon igazat, nagyon emberit. 
Most is ezt tettem. A 150-ik ol
dalon nyílott a könyv. Szokatlan, 
ritkabetűs néhány soron akadt 
meg a szemem. Az egyik leghosz- 
szabb Bartók-tanulmány, a Miért 
és hogyan gyűjtsünk népzenét? 
záró szavai voltak: „Nem vagyok 
matematikus, sem közgazdász, 
de talán nem tévedek, mikor azt 
mondom: ha csak azt a pénzt for
dítanák népdalkutatásra, amit 
az egész világon egy esztendő
ben háborús készülődésre fordí
tanak, akkor ezen a pénzen az 
egész világ népzenéjét nagyjából 
föl lehetne gyűjteni.” Ez a felsó
hajtás 1936-ból való, és mennyi
re igaznak hat ma is.

Sokszor feltesszük a kérdést: 
miért is fordultak oly nagy lelke
sedéssel, olyan bátor kitartással 
és olyan hatalmas tudományos 
megalapozottságú módszerekkel 
a népzene hívői egy olyan lappan
gó, óriási kultúrkincshez, ame
lyet nemcsak felfedezni, felszínre 
hozni, megmunkálni kellett, de a 
világgal el kellett fogadtatni is. 
Az európai zene a 20. század ele
jére olyan rendkívüli fejlődést ért 
el, hogy úgy tűnt, ennél tökélete
sebb művészet a zenében nem is 
létezhet. Bárki, aki zenével akar 
foglalkozni csakis ebből indul
hat ki, ez a minta, ez az egyedüli 
helyes út. Elképzelni sem tudták 
akkor, hogy létezhetik valami itt 
Európa kellős közepén, ami ér
tékében versenyre kelhet ezzel a 
zenei világgal. Azt viszont még 
feltételezni sem merték, hogy egy 
megújhodó zenei világ születhe- 
tik belőle, amely alapjában rendí
ti meg az akkori zenei világfelfo
gást. A gyűjtők is csak sejtették 
kezdetben, hogy mit is találtak. 
Az anyag feldolgozása során de
rült ki, hogy egy új, az addig is
mertektől teljesen eltérő zenei 
gondolkodást és ennek megfelelő
en egy ALAPJAIBAN ÚJ ZENEI 
RENDSZERT TALÁLTAK.

Ha csak ezt a részét tekintjük 
a folklorizmusnak — az ősi zenei 
kultúra megmentését és egy új, 
minden más nyugat-európai ze

nétől eltérő zeneiség felfedezését 
-, máris előttünk áll a 20. század 
egyik legnagyobb eredménye. De 
többről van szó. A háborúkba, 
társadalmi kiútkeresésekbe, ide
ológiai káoszba belefulladó em
beriség számára kínáltak lelki
szellemi mentőövet. Itt nemcsak 
a zenére gondolunk, hanem a 
mélységekből művészi aranyér
tékeket felszínre hozó minden 
más művészi megnyilatkozás
ra. Bartók szavaival: „Teljesen 
félreismerik a helyzetet azok a 
nyugat-európaiak, akik ennek a 
világszemléletnek megnyilvánu
lását a zeneművészetben „folklo
rista” irányzatnak skatulyázzák 
be, bizonyos lekicsinylő hang
súllyal. Mert itt nem „folklo
rista” zenedarabkának idegen 
anyagba való beoltásáról, hanem 
ennél sokkalta többről van szó: 
új zenei szellem kialakulásáról, 
földből kisarjadzott zenei erők 
alapján.” (Népdalkutatás Kelet- 
Európában, 1943)

Bartók „új zenei szellemre” 
utal. Műveivel egy új VILÁG
SZELLEM kialakulását készí
tette elő. Igazából ezért harcolt. 
Akik őt követték, szintén ezen 
az úton akartak haladni. A 21. 
század elején feltehetjük a kér
dést: vajon megszületett vagy 
csak születőben van az emberi
ség életének ez a nagy fordula
ta?! A technikai civilizációba be
lehajszolt emberiség megsejtett-e 
valamit ebből a hatalmas átvál
tozáskényszerből. Vajon sejtjük- 
e, hogy a dolgok hatalmas irány- 
változásba fordulnak át?

A gépek világában vajon kik 
figyelnek a „földből kisarjadzott 
(...) erőkre”? Magára arra a tény
re, hogy ezek organikus erők, 
nem magunk fabrikálta gépek, 
masinériák, szintetikus anyagok, 
festett vizek, számítógépek virtu
ális világa. „Mi a természet nyo
mán alkotunk”, mondja Bartók. 
És ez több, sokkalta több, mint 
nosztalgikus „vissza a természet
hez” jelszó. Nem VISSZA! ÚJRA 
EL KELL INDULNUNK a mély
ből kisugárzó erővonalak men
tén. Ez nemcsak azt jelenti, amit 
manapság annyian és annyira (!) 
hangsúlyoznak, hogy meg kell 
mentenünk a Földet, vagyis a 
természetet, amiben élünk, sok
kal inkább azt, hogy a magunk 
lelkiségében kell MINDENT 
ÚJRAKEZDENÜNK.

TERÉNYI EDE
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M ájusi évfordulók
1 — 280 éve született Gustaf Philip Creutz svéd költő

80 éve született Jánky Béla erdélyi költő 
110 éve született Szerb Antal

2 -  110 éve született Willi Bredel német író
235 éve született John Galt skót író

3 -  220 éve született Henryk Dembinski lengyel író
250 éve született August Friedrich Kotzebue német író

4 -  250 éve született Johann Friedrich Herbart
német pedagógus

5 — 35 éve halt meg Richard Hughes angol író
100 éve született Elza Kezbere lett költőnő 
190 éve született Vilhelm Lagus finn író 

6 -5 0  éve halt meg Lucian Blaga román költő
200 éve született Christian Morgenstern német költő

7 — 235 éve született Berzsenyi Dániel
585 éve született Giovanni Pontano olasz író 
150 éve született Rabindranath Tagore indiai író

8 -  160 éve született Miloslav Bella szlovák költő
150 éve halt meg Teleki László író

9 -  240 éve született Ráhel Levin német írónő
135 éve született Teffi orosz írónő

10 — 490 éve halt meg Sebastian Brant német költő
135 éve született Ivan Cankar szlovén író

11 -  130 éve halt meg Henri-Frédéric Amiéi svájci író
1100 éve halt meg Bölcs Leó bizánci író 

12-90 éve halt meg Emilia de Pardo Bazán spanyol írónő 
90 éve született Marian Porumbacu román költő

13 — 110 éve született Murilló Monteiro Mendes brazil költő
14 -  240 éve született Robert Owen angol szociológus

110 éve született Rab Gusztáv író
15- 410 éve halt meg Baranyai Decsi Czimor János 

erdélyi humanista
100 éve született Max Frisch svájci író

16- 80 éve halt meg Johan de Meester holland író
17 -130 éve született Jakabffy Elemér erdélyi publicista 

180 éve halt meg Köteles Sámuel filozófus 
18-100 éve halt meg loan Adam román író

30 éve halt meg William Saroyan amerikai drámaíró
19 -  100 éve halt meg Böhm Károly filozófus
20 -  90 éve született Wolfgang Borchert német író

160 éve halt meg Stanko Vraz horvát költő
21 -  90 éve született Andrej Dmitrijevics Szaharov orosz tudós

240 éve halt meg Christopher Smart angol költő
22 -  120 éve született Johannes Becher német költő

140 éve halt meg Friedrich Halm osztrák író
23 -  140 éve született Garabet Ibráileanu román kritikus

135 éve halt meg Jankó Král szlovák költő
24 -  160 éve született Bartók Lajos költő

80 éve született Christian Maurer romániai német költő
25 -  330 éve halt meg Pedro Calderón de la Barca

spanyol drámaíró
26 -  35 éve halt meg Martin Heidegger német filozófus

120 éve született Pár Lagerquist svéd író
27 — 40 éve halt meg Victor Chereste§iu román történész

140 éve született Heinrich Mann német író 
30 éve halt meg Pilinszky János költő

28 -110 éve született leik Manger jiddis költő
29 -  100 éve született Léá Goldberg héber írónő
30 -  135 éve született Vladimir Nazar horvát író
31 -  60 éve halt meg Hermann Broch osztrák író
? -  1000 éve halt meg Ibn al-Haddzsádzs arab költő

A ktuális
VÍZSZINTES

1. Thomas B. Maculay gondolatának 
első része. 14. Csapda. 15. Töltés két ol
dalát összekötő' csatorna. 16.... right!; 
Minden rendben! (angol). 17. Szorulás, 
akadás. 19. On ...; az a hír járja (francia). 
20. Sír, népies szóval. 21. New York-i ope- 
raház népszerű neve. 22. Sakkmozdulatot 
tesz. 24. Ismételt tiltás. 25. Méhlakás. 
26. Apró, csekély. 28. Térmetszet. 30. 
Grúz férfinév. 32. Kincse az aszú. 34. 
Ritka, angolul. 36. Gyötrelem. 37. Bolgár 
pénznem. 38. Klasszikus kötőszó. 40. 
Kerti házikó. 41. Új-zélandi alagút. 42. 
Az Olt folyó latin neve. 43. Beóciai hó's. 
45. Személyes névmás. 46. Telefon és 
ház jelzője is lehet. 47. Angol kocsma. 
50. Halogén elem. 52. Gáz alakú szén- 
hidrogén. 54. Kozmetikai márkanév. 
55. Koreai autómárka. 57. Betegség. 58. 
Ez a fa ékszer! 59. Kicsinyítő képző. 61. 
Vonatkozó névmás. 63. Szintén nem. 64. 
A rénium vegyjele. 65. Bécsi nagyszü
lő. 67. Lehetőség, mód. 70. A hógolyózás 
évszaka. 71. Rendszerbe iktat. 73. Fázó, 
vacogó. 75. Thomas B. Maculay gondola
tának második, befejező része.

FÜGGŐLEGES

1. Törtető személy. 2. Melinda becene
ve. 3. Illetve, röviden. 4. A föld irányába. 
5. Belga város. 6. Savanyítószer. 7. -nak, 
-... 8. Fürdőalkalmatosság. 9. ... halá
la; Petőfi verse. 10. Csodás. 11. Levelet 
küld. 12. ... Land; Verne szigonyos hőse. 
13. Óvatos válasz. 18. Hanga. 21. Támad 
a kígyó. 23. Hajnalszín. 25. Rangos egy
házi személy. 26. Elemi szilícium. 27. 
Súlyarány, röviden. 29. Fejfedőt vise
lő. 31. Te és társaid. 32. Tágas helyiség. 
33. Az egyik igeidő. 35. A rádium vegy
jele. 37. Idegen utótag: kő, kőzet. 39. A 
Tiszába siet! 42. Szakasztott. 43. Japán 
író, A homok asszonya című regény szer
zője. 44. Vagy, angolul. 46. Finom ne
dű. 48. Ultraviola, röviden. 49. A vízbe 
taszít. 51. ... Farrow; filmszínésznő. 53. 
Telekvég! 54. Nemes vad. 56. Törekvő, 
58. Igazam van? 60. A szóban forgó. 62. 
Mihók mesebeli párja. 63. Ezt érezzük, 
ha tengervíz kerül a szánkba. 64. A ... 
jó táblabírák, Jókai regénye. 66. USA 
szabvány. 68. Köln csendes része! 69. 
Luxemburgi, német és máltai autójelzés. 
70. Olasz hármas. 72. Puha fém. 74. És, 
franciául.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 7. számá
ban közölt Arab köz
mondás című rejtvény 
megfejtése: Az ember 
egyedül van biztonság
ban. 5 9 4 8 4 1 0  0 0 0 0 6 5

TÁMOGATÓINK: 
Rom ániai írók Szövetsége 
N em zeti Kulturális Alap

í|JÍÖl.D
Nemzeti Kulturális Alap

C o
C0MMUNITAS
ALA PÍTVÁ N Y
A lapüotta «16M 0S 2 léf

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
M iniszterelnöki Hivatal 
Communitas Alapítvány

Ptferertesztft SZILAGYI ISTVÁN Főmunkatárs:
FS^rkewtÖ.heb't'te: KARÁCSONYI ZSOLT KIRÁLY LÁSZLÓ 
FekUfe titkár «KIMOND ISTVÁN SZÖCS ISTVÁN

OEMETER ZSUZSA: kritika 
MÓZES ATTILA: próza

PAPP ATTILA ZSOLT: táramüvészete-k 
NAGY MÁRIA: olvivéÖKWikaaztó V?. 
RÁKOSSY TIBOR; műszáki sacrkeiztu

HwimiUHRIx* iörcíek*: NAGY MÁRIA;'íüimltatja.a.Mte .
As«i^& í$biÍ!Íi^i& 8<s.4^Í7^ kv-art,hvlifeön®gmail.com.

A HELIKON atopftv&nvi
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