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Dienes Attila: A gondolkodó

• Bálint Lajos nyolcvanéves
• Sebestyén Mihály: Ranolder és Falkó
• Szőcs István: Múlt idők setét virága
• Antal Balázs: Kulcsok egy szabályos 

kisregényhez
• A NAGY KILOMETRIK

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Fallal a fejnek
Mivel fordítva már annyiszor megpróbálták. Hibátlanul, 

de nagyon negatív eredménnyel. Most valljuk eló're be, 
tűzzük programmá, hogy rosszat akarunk magunk
nak. Minden ravaszság nélkül, bambán és egyenesen 
mindent el akarunk rontani, élére állunk a mindent úgy
is lebontó folyamatoknak és vagy ezer évet, ha nem egye
nesen kétezret akarunk elfüstölni, kidobni az ablakon, ve
szendőbe dobni idegen érdekből, idegen szándék szerint, 
úgy, ahogy le van írva, satöbbi, satöbbi, satöbbi...

Hát nem ez lenne az igazi sodródás az árral, az igazi ön
feladás? Voltaképpen kínlódva, nekifeszülve erre várnak 
mind körül, akik végezni szeretnének velünk. Végre! Ha 
nem ment széthúzással, tatárjárással, osztályharccal meg 
egyéb bonyolult fityifrancokkal kifektetni, segítsünk ne
kik úgy, hogy magunk tűzzük ki a harag napját. Az más 
kérdés, hogy ilyenkor a diadalra jutók mihez kezdenek. 
Ünneplik-e a tatárok a kiirtott kultúrákat? Van-e az utol
só udege elpusztításának emléknapja, vagy az utolsó el
hullt, elhalt nemzet, ország, nyelv, kultúra feletti diadal
üvöltés előtt hirtelen megáll a zaj?

Nem hiszem, hogy ilyen jótékony engedelmesség job
ban fogja fűteni, hűteni, fokozni a negatív lendület megszál
lottjait. Ahogy a megtalált pozitív képletek sem töltenék el 
megelégedettséggel az ellenfeleket. „Szeressük egymást 
gyerekek!”...vagy „Világ proletárjai egyesüljetek!”...

Én csak szóltam. Hogy netalán az ennél is nagyobb 
blődség, határozatlanság, ostobaság sem fog segítni sen
kinek. S akkor tényleg el lehet kezdeni a leszerelést. Az 
egymás ellen való acsarkodást. Egy jelre, hogy az ennél 
több is kevés az ostobaság csúcsához, egyszercsak le fog
nak állni a negatív folyamatok. Dugovics Titusz leugróban 
a nándorfehérvári falakról megfordul, és mint egy pókem
ber elkezdi visszacipelni a törököt meg a kárbamenő harci 
zászlót. A mostari híd felrobbantója visszarántja a fogan
tyút és ehhez hasonlóan még ötszáz vagy ötezer robbanás 
elmarad. Az anyahajók adm irálisa szépen visszaren
deli a japán repülőrajt, és elmarad esetleg Drezda porig 
bombázása. Esetleg Hirosimáé, Nagasakié is. Szemlesütve 
kezdünk emlékezni eltervezett, de végig már nem vitt 
őrültségeinkre... Esetleg Ádám nem kéri meg Éva kacsóját 
és elmarad az egész emberi történelem, úgy, ahogy volt a 
Biblia szerint, a hieroglifák szerint, a hitierek, Sztálinok 
és egyéb kánok haditervei szerint.

Persze, persze. De akkor mit fogunk csinálni? Mit kez
dünk ennyi idővel, ennyi energiával. Még az arra való 
adag is megmarad, melyet az utólag egymással való vi
tára fordítunk, most, ennyi gyújtogatás, állítás, rontás és 
persze teremtő indulat közepette. Szegény emberiség!... 
De hát kell nekünk egyáltalán idő...?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Múlt idők setét virága III.
A hódoltsági korok praktikái véget érnek (?)

Mottó:
„Egyedüli támaszunk az ellenség volt” 

(Mikszáth után, szabadon)

Az ember, ha valahányszor ma ilyen sab
lonos kitételeket hall, hogy a „sötét közép
kor”, „bezzeg a sötét középkorban”, „csakis 
a sötét középkorban elképzelhető” stb., ide
gesen felkapja a fejét: a XX. század sem
mit sem hányhat a középkor szemére. A 
középkorban is csak kivételes időszakok
ban torlódott annyira egymásra a rémség, 
vakhit, népirtás, emberkereskedelem, dög
vész, mint ahogy az a XX. század Európáját 
úgyszólván elejétől végéig jellemezte; kö
zéppontban a két világháborúval, s mind
azzal, ami ezek körül, következtében, mel
lett, mögött, alatt kibontakozhatott. A sötét 
középkor előtt a sötétebb ókor és a legsöté
tebb őskor mered a történelemre. Állítólag 
voltak korszakok, például Egyiptomban az 
Obirodalom, az első néhány dinasztia ural
kodása alatt, amely máig is amolyan ancien ré
gime hangulatú nosztalgiákat áraszt: hogy 
aki nem élt azokban a régi és szép időkben, 
nem is élt.

Mindenesetre a XX. századot megelő
ző XVIII. és XIX. század Európája néhány 
csodálatos teljesítményt csak elért, az ipari 
forradalom mellett (vagy ellenére): véget ve
tett a boszorkányüldözésnek, megszüntette 
a rabszolgaságot, és eltörölte az inkvizíciót. 
Ez volt az a bizonyos felvilágosodás. Hogy 
milyen messzire került a XX. század ettől a 
békebeli, illetve már béke előtti világtól is, 
azt egy 1848-as eseménnyel szoktam jelle
mezni. A szabadságharc egyik erdélyi ütkö
zetében a honvéd csapatok zsákmányul ej
tik az osztrák hadosztály pénztárát. Bem 
tábornok azonban a visszavonuló császári
ak után küldeti a pénzt, mondván, az oszt
rák tisztek is többnyire családos emberek, 
és szükségük van a fizetésükre! Nos, kép
zeljük el ezt a gesztust a XX. században: 
mondjuk, vörös csapatok és cári fehér tisz
tek vagy a Waffen SS és egy kis zsidó hit
község viszonylatában. (Azonban hogy 
mennyire benne volt a kor mentalitásában 
az efféle, méltányos elképzelések lehetősé
ge, azt bizonyítja egy helyéből kizökkent 
lángelme pokoli szórakozottsága -  amikor 
Bolyai János levelet ír a kolozsvári honvéd 
főparancsnokságának. Közli, hogy az ese
mények miatt a császári kincstár nem tud
ja folyósítani a nyugdíját, ezért kéri, hogy 
a forradalmi parancsnokság vállalja magá
ra a nyugdíja fizetését, s majd ha győznek 
a császári csapatok, s ő visszamenőleg is 
megkapja az elmaradt járandóságait, meg 
fogja adni a pénzt a honvéd főparancsnok
ságnak.)

Ha tehát olyasmit akar megérteni az 
ember, mint a sztálinizmus, nem a jelen
ség egyedi vagy egyszeri oldalával kelle
ne kezdenie, hanem általában a diktatóri
kus korok legjellemzőbb közös vonásaival, 
és nemcsak az írók, költők szövegeinek, 
vagyis bizonyos értelemben cselekedetei
nek a bemutatásával, hanem azzal, hogy az 
milyen általános közösségi értékrendben -  
nemzeti vagy társadalmi háttérben -, mi
lyen világraszóló összefüggések keretében 
jött létre. Különben nem tud felelni egysze
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rű kérdésekre sem, amelyek szükségsze
rűen felmerülnek minden olvasóban, akár 
irodalomtörténetről, akár politikatörténet
ről van szó.

A kisebbségek és a diktatúra viszonya 
mindig is sajátos volt, különbözött a dik
tatúra és a többség viszonyától. A diktatú
rának a többséggel -  adott esetben -  mint 
fizikai ellenerővel, kritikus tömeggel is 
számolnia kell, a kisebbség azonban első
sorban mint az intrika, a cselszövények, az 
„ármány” lehetősége veszélyes, ezért ebből 
a szempontból kell állandóan külön is szem
mel tartani. A magyar kisebbségi politizá
lás félezer éves hagyománya az egy hazáért 
két pogány közt helyzet. Á török hódoltság 
korának erdélyi -  s általában bármiféle 
szabadságra törekvő — politikáját mindig 
ez jellemezte: a saját királyság ellenében 
(amely azonban német császárság és német 
uralom is volt) megjátszani a török lapot, 
a pogány császárra támaszkodni tulajdon
képpen saját magunk ellenében. Ez sok (és 
szinte undorítóan) hasonló párhuzamot te
remtett a második világháború után a ma
gyar nemzetiségi „végeken”, amikor éppen
séggel a sztálinizmushoz kellett védelemért 
folyamodni a poszt-Kisantant szomszédság 
ellenében, amely végül is szintén csak mi
nimálisnál kevesebb oltalmat szándékozott 
nyújtani. A korabeli kisebbségi politizálás 
ügyeskedései mindig is egy kis észak-mező- 
ségi falu, a hajdani Magyardécse politizálá
sára emlékeztettek. A háború kitörésének 
hírére (az 1660-as évekről van szó) azonnal 
a Radnai-hágóra függesztették pillantásu
kat, és amint ott megjelentek Giraj tatár 
kán csapatai, ők is megjelentek demizson- 
jaikkal és szatyraikkal, és könyörögtek a 
kánnak, hogy az ő falujukba üsse fel a sá
torát, ha jó ellátást és kiszolgálást akar; és 
úgy is lett: a kán testőrsége védte meg őket 
a kóborlóktól. A magyardécseiek másik 
nagy történelmi sziporkája: 1848-ban nép
gyűlésen megszavazták, hogy fiaikat csak 
akkor adják oda a forradalmi hadseregbe, 
ha német tisztek lesznek a parancsnokok. 
Más: a szocialista korszakban Dés körzeté
be tartoztak. Minden dési hivatal ajtaján 
fejmagasságban lekopott a festék, mivel a 
dolgaikat intézendő décseiek egyik kezük
ben kosár, másikban demizson lévén, fejük
kel lökdösték be az ajtót.

Erről a taktikáról szól Mikszáth Kálmán 
Beszélő' köntöse, amelyet a hivatalos iroda
lomtörténet és -oktatás „operett színvona

lú” írásnak minősített le, holott a legzseni
álisabb politológiai tanulmány a többpólusú 
elnyomással szemben. (Később a Fekete vá
rosban már komorabb célzásokat tesz erre 
a modus vivendire, Thököly Imrével kap
csolatban.) Ennek a fajta politizálásnak 
tragikusan végzetes alakja és jelképe volt 
Thököly Imre, akinek ellentmondásos alak
ját még háromszáz év múlva sem tudta a 
nemzeti köztudat megemészteni... pedig 
kisméretű, torz utóképei kortársaink voltak 
(és még jelen vannak).... Gondolok az erdé
lyi „új Básta-korszakra” a tárgyalt években, 
amely Hajdúk, Ráczok, Huszárok, Szászok, 
Oláhok, Székelyek és Torda megyei kisne- 
mesek nyüzsgésétől volt éppolyan, amilyen: 
szenvedélyes, álnok, kétszínű és irgalmat
lan félmegoldásokkal és kétségbeesésen tú
li (Németh László szerint kétszerkettő-fe
letti) reménykedésekkel telítve el.

Balázs Imréék kötete megfelelőnek ta
lált helyen tárgyalja pl. a kezdő Szilágyi 
István novelláit, a Sorskovácsot, a „mun
kás- és munkaábrázolás” munkás szub
kultúra stb. összefüggéseiben, viszont nem 
fordul szempontokért az érett Szilágyi fő
művéhez, a Hollóidőhöz, amely az író élet
hossziglani gondolatmeneteinek csomóba 
kötése és konklúziója: a hódoltsági élet
érzés a realitások összes poklainak bebo- 
lyongása után szükségszerűen elvezet egy 
valóságon túli látomásig és a tények fölöt
ti és alatti történelemmel való azonosulás 
képességéig; a valóság meghosszabbított te
rületén, a semmi szakadéka felett.

(Egy pillanatig sem akarom azt sugallni, 
hogy a Hollóidő kulcsregény, és a közelmúlt 
történelmét rejtjelezte a török hódoltság vi
szonyai közé. Ennek ellenére párhuzamai 
annyira élnek, akárhányszor metaforák
ként is felfoghatóak; mert nem arról van 
szó, hogy egyik kor a másiknak a jelmeze
ibe van öltöztetve, hanem: mind a két kor 
szertartásos viseletéit ugyanaz a szabó 
szabta. Erről részletesen írtam annak ide
jén).

Meglepő, hogy ez a kötet milyen szenv
telen tárgyilagossággal foglalkozik a sztá
linistának nevezett korszak irodalmával, 
csak időnként üt át némi káröröm -  főleg 
nevetséges szövegpéldák idézgetésekor: 
„na, tessék a nagy híresek, a későbbi nagy 
ellenállók, hogy annak idején ők is miket 
írtak!” És ki mint élt, úgy ítélt. E tárgyila
gosság azonban nem meggyőző, mert nincs 
mögötte megértés, beleérzés, sem a korba, 
sem a szerzőibe. A mai ember ugyanis, ha 
komolyan mélyébe pillant annak a kor
szaknak, legelőször is azt kérdezi: „Hogyan 
voltak képesek? Hogy voltak képesek így él
ni? És így írni?”

A válasz az: így kellett, mert így lehetett. 
Voltak, akik kívül tudtak maradni annak 
árán, hogy mások nagyon is belekevered
tek. Fiatal szerzőink megközelítési módjá
ból és főleg írásaik hangulatából egyálta
lán nem tetszik ki, hogy az — rettenetesen 
tragikus kor volt! Amellett, hogy irtóztató- 
an nevetséges is. (És ennek ellenére telje
sen hamisak voltak akkoriban azok a bele
magyarázó viták -  egy rövid, Dürrenmattot 
gyakran játszó korszak alapján -, hogy a 
kor igazi műfaja a tragikomédia. Mert tra
gikum és komikum külön játszottak; sok 
tízezer és százezer család tragédiáját nem 
segítette feldolgozni, sem enyhíteni a dikta
túra torzságainak komikuma, utóbbit csak 
az méltányolhatta, aki nem került bele a 
húsőrlőbe.)

» » » » » »
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Mégis eligazít egy régebbi vers

sor: A természet a maga módján itt 
is megterít... módosítható erre: A ter
mészet a maga módján mindig meg
terít, és az irodalom is! Akkoriban 
„az élet törvényei” így érvényesül
tek. Különben a penész is valami
lyen életnek a jele.

Kisebbségi irodalomra a rend
szernek is szüksége volt, mert bizo
nyítani is kellett: lám, ezek itt lent -  
féltő gondoskodásunk alatt -  élnek! 
És a kisebbségnek is szüksége volt 
irodalomra, mint annak jelzésére, 
hogy akárhogy is nézünk már ki, de 
azért még vagyunk. És féltón szere
tő' gondoskodásra, de legalábbis egy 
kis tudomásulvételre vágyunk. Egy 
akkoriban divatos hasonlat szerint 
a kisebbségi lét mélyéből, mint tó 
fenekéről (vagy pocsolya aljáról) jöt
tek fel az azonnal el is pukkanó bu
borékok, mint az odalent végbeme
nő életműködések tanúi.

Természetesen, azért így is nagy 
szó és méltánylandó, hogy ez a kö
tet megjelent, és elindított remélhe
tőleg egy termékeny folyamatot; mi
vel már elég kínosan hatott, hogy 
most, „amikor már lehet” sem írják 
meg azt, ami volt; sem társadalom- 
történetben, sem politika-, sem iro
dalomtörténetben. Egyesek szerint 
azért nem, mert az öregek belefá
sultak és beleundorodtak, a fiatalok 
meg képtelenek azokba a valóságok
ba beleélni magukat. És a legtöbb 
embert „tulajdonképpen már nem is 
érdekli az egész” -  mint ezt Bodor 
Pál mondta egy sikamlós tévéinter
jújában.

Azt viszont a kötet szerzői ne tart
sák akadékoskodásnak, ha az olva
só pl. így morfondírozik: hogy-hogy 
e kötetben, mely a sztálinizmus
ról szól minálunk, véletlenül sem 
esik szó arról, hogy és mikor buk
kant fel először magában az iroda
lomban a sztálinizmus mint téma? 
Hogy nem esik szó sohasem arról az 
íróról, akinél ez először szerepelt? 
Daday Lórántról, akinek Székely 
Mózes néven írt másik regényében, 
a Csütörtök ben a regény szintén tra
gikus sorsú trockista mellékalak
ja szóvá teszi, hogy „Sztálin a terv- 
gazdaság pitykegombjáért eladta 
a világforradalmat.” Hogy ilyesmi 
is volt! Nemcsak bátran tollat fo
gó műkedvelők. Vagy a „kritikáról 
mint a propaganda eszközéről” szól
va, hogy nem kerül sehol a tárgya
lás középpontjába például Szabédi 
Lászlónak az a kritikája, amely az 
úgynevezett szocialista realizmus 
fetisizáló látásmódját vasalja ki tö
kéletesen, egy igyekvő festményről 
szólva, amely azt ábrázolja, amikor 
„Megérkezik az első traktor a falu
ba”. Mert Szabédi ilyesmiket is írt 
akkor, nemcsak csasztuskákat.

Persze, ifjú szerzőinknél ez a cső
látás még mindig a Marosi—Kántor— 
Láng-Balogh Edgár és társaik erdé
lyi irodalomtörténeti koncepcióinak 
a hatása. Ezen kellene egyszer már 
túllépni; de úgy is érzem, e kötet az 
első nyújtózkodás ebbe az irányba.

BÁLINT LAJOS 
nyolcvanéves
Fejem búbjáig benne vagyok a romániai ma

gyar irodalmi lexikon zárókötetének kéziratá
ban. Nevek százai, adatok milliói kavarognak az 
agyamban, asztalomon kéziratok és cédulák lé
giója. A totálkáoszban ér a telefonhívás: Bálint 
Lajosról kellene írnom (másfél „meleg flekket”) 
küszöbön lévő' születésnapja alkalmából.

Hirtelenjében csak a B betű jut el a tuda
tomig: de hiszen az az első kötetben van, több 
mint huszonöt éve megjelent már. Aztán végig
fut agytekervényeimen az egész név és -  hely
ben vagyunk.

Róla írni nincs szükségem a dokumentáció
ra. Középiskolás korunk óta azonos (vagy leg
alábbis szomszédos) vágányon vitt bennünket 
az élet. Igaz, nem együtt kezdtük: ő csak ak
kor került középiskolába, amikor a bécsi dön
tést követő rövid „új magyar világ” a magafajta 
falusi gyermekeknek is lehetővé tette a tovább
tanulást. Egy osztállyal alattam kapaszkodott 
felfelé a tudás létráján, de azzal a szívósság
gal, ami őt már akkor jellemezte, menet közben 
utolért, és a nyolcadikat már együtt végeztük. 
Együtt jöttünk fel a Bolyaira 1947-ben, magyar 
szakra, amit azonban ő akkor nem végezhe
tett el: harmadév közepén érte el szüleit az osz
tályharc, s mivel édesapja kulák lett, kiróttak 
rá egy negyvenezer lejes tandíjat. Nem akarta 
magát megadni: elszegődött az akkor még meg
jelenő kolozsvári Világossághoz korrektornak, s 
kihallgatást kért a rektortól, hogy engedélyez
zék tandíjának részletekbeni fizetését. Nagy 
István zord válasza „gyorsan, nyersen ért” 
viszsza hozzá: „Maga nem azért kapta ezt a 
tandíjat, hogy kifizesse. Ha kifizeti, duplájára 
emeljük. Értse meg: nincs helye az egyetemen.”

Ezen a ponton vágányaink eltávolodtak egy
mástól. Én elvégeztem az egyetemet, bekerül
tem Földes László keze alá az Állami Irodalmi 
és Művészeti Kiadóhoz, majd a Bolyaira as
piránsnak, tanársegédnek, tanulmányai
mat aztán Szamosújváron és a Duna-deltában 
folytattam, s onnan hazakerülve, 1964-ben ta
lálkoztunk újra. Akkor ő már Tóth Samu mel
lett a kiadó technikai szerkesztőségében dol
gozott. A közbeeső tizenkét év alatt neki is 
megadatott az épülő szocializmus keretei között 
folytatnia tanulmányait: a Világosság megszű
nése után elvitték katonának, majd kantinos 
lett egy kolozsvári intézménynél, s onnan hívta 
magához az erdélyi magyar könyvcsinálás mes
tere. Tőle leste el a könyvkészítés minden csín- 
ját-bínját — szó szerint, mert Tóth Samu egyéb
ként nem volt az a pedagógusfajta. Különben 
is a könyvkészítés olyan mesterség, amit csak 
menet közben lehet megtanulni: minden újabb 
könyv egy-egy vizsga, nem csak technikája van 
a gépelt szöveg nyomtatott betűvé formálásá
nak. Ki kell fürkészni a lelkét, s ahhoz találni 
meg azt a formát, amelybe kívánkozik. A többi 
már a „szakmai tudás” kérdése.

És Lajos fürkészte a könyvek lelkét, szenve
délyesen. Tóth Samu hirtelen halála után a ma
ga ura lett, de ugyanekkor került melléje Deák 
Ferenc, az Irodalmi Kiadó grafikusa, s kette
jük közel huszonöt éves együttmunkálkodása 
arculatmeghatározó fejezetévé vált a romániai 
magyar könyvkiadásnak.

Akkor találkoztak újra a vágányaink: 1970- 
ben -  némi vízvezeték-szerelői utótanfolyam 
után — engem is kiválasztott a Kriterion csapa
tába Domokos Géza, s részese lehettem annak a 
csodálatos műhelymunkának, amely a kiadó ko
lozsvári szerkesztőségében a szomszéd szobában 
folyt. Összeillőbb csapatot lámpással sem lehe

tett volna találni. Ahogy a munka szaporodott, 
nőtt a csapat is: Hatházy Feri valaha szintén ki
adónál kezdte, aztán az ’56 utáni megtorláshul
lám őt is kivágta — egy kolozsvári gyár köszö
rűspadjától hozta vissza Lajos maga mellé; Mező 
Piroska, majd Nagy Enikő és Mihályi Ági, azok 
a korrektorok, akiknek köszönhető, hogy a fel
növő nemzedékek példásan rendbetett szövegek
ből tanulhatták meg a magyar helyesírást.

Lajos nemcsak munkája szakmai részében, 
de megszállottságában is méltó utódja volt Tóth 
Samunak. S hasonlított hozzá abban is, hogy 
tőle is úgy kellet ellesni a könyvkészítés tud
nivalóit. Aki erre képtelen volt, azt egyszerűen 
levegőnek vette.

Mint régi barátok, sokat veszekedtünk. 
Nekem mindig voltak a készülő könyvekkel 
kapcsolatban — ahogy ő mondta -  „használha
tatlan ötleteim”, s ezekről az alatt a huszonkét 
év alatt, amíg együtt ettük a Kriterion kenye
rét, sem tudott leszoktatni. De ezek a veszeke
dések mindig a készülő könyv javát szolgálták.

Amikor 1981-ben a Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon I. kötetébe az ő címszava 
megíródott, a 2500-adik maga-gondozta-szer- 
kesztette könyvnél tartott. Azóta több mint egy 
negyedszázad telt el. Amikor 1992-ben „nyu
galomba vonult” (milyen méltóságteljes -  bár 
reá egyáltalán nem illő ez a kifejezés), a re
formátus egyház épp akkor hozta létre később 
Misztótfalusi Kis Miklós nevére keresztelt 
nyomdáját. Ennek -  és a nyomdában készült 
sok-sok kiadványnak -  lett a műszaki szerkesz
tője. Immár a maga útját járja: Deák Ferit más 
kiadói műhelybe vitte a sors, engem szintén.

Ha most megkérdezném tőle, hányadik ma- 
ga-gondozta-szerkesztette könyvnél tart, lebuk
nék ezzel a születésnapi köszöntővel. Ki-ki sac- 
colja meg — talán ha az 1981-ig eltöltött kiadói 
évei számával elosztanék a 2500-at, kijönne a 
tőle most meg nem kérdezhető adat. Kitelnék 
belőle biztosan egy 5—6000 kötetes könyvtár. 
Lehet, ő sem tartja már számon. Ahhoz meg kel
lene állni a munkában, el kellene indulni vissza
felé az időben, ő pedig erre képtelen.

Annak idején, amikor Szabó T. Attilát ünne
peltük 80. születésnapján, neki volt arra az ál
lapotra egy megjegyzése: „Eddig hetvenkedtem, 
most már nem tudom, mit csinálok.” (Merthogy 
a magyar nyelvben ilyen szó, hogy „nyolcvanko- 
dik” -  nincs.

Bálint Lajost elnézve, azt hiszem, ki kell 
ezt a szót találni, mivel valahogy illenék elke
resztelni a 80. utáni termékeny, alkotó éveket. 
Merthogy körülötte, csak a mi kicsi erdélyi ma
gyar szellemi életünkben, sokan vanak már 
hozzá hasonlók.

Mi, a 80 alattiak kívánjuk neki -  töltse to
vábbra is alkotó lázban a „nyolcvankodás” éveit.

DÁVID GYULA
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Ranolder és Falkó
Egész Rubinházán, de még a hozzá

kapcsolt falvakban is tisztelettel ejtet
ték ki a nevét. A tisztelet néha túlságo
san is halovány kifejezés, ezért inkább 
azt mondanék, hogy áhítattal vegyes 
remegéssel emlegették, idézték fel tet
teit, mintha egy régi félelmes pogány 
istenét vennék ajkukra.

A nagy Ranolder családja még a mi- 
océnban alakult ki, azóta csak rátöltöt- 
tek. Itt éltek Kréta- és Jura-korszakok 
óta, és ebben nincsen semmi túlzás, ha 
tekintetbe vesszük, hogy az ősök egyik 
része vajfeszítő volt, a másik pedig tér
katona. Általában e két hivatás járta a 
férfiak között, a Ranolder család min
dig híres volt jágerboráról és arról, hogy 
minden nemzedékben több fiút, mint le
ányt hozott a világra. Ebből következő
en házassági politikájuk is az állandó 
vérfrissítés irányába hajlott el, ritkán 
fordult elő, hogy testvérpárok nővéreket 
vettek volna el, vagy Rubinháza kétes 
előkelőségeinek leányait kérték volna 
nőül; a lányok pedig tekintélyes rubin
házi polgárok fiainak nyújtották volna 
vajtól feszülő kezüket. Az exogámia jót 
tett a családnak: folyton zsenik, had
vezérek, politikai kötéltáncosok és bo
rotvaművészek, hidalgók, trubadúrok 
és paláver-tehetségek születtek mag- 
vaikból, akik azonban ritkán lépték át 
Rubinháza városkapuinak valamelyi
két, hogy a horizont igézetének enge
delmeskedve, a partiőrséghez szegőd
jenek partjelzőnek, a kalapvásárokon 
hirdessenek csörögefánkot, cickafark- 
teával gyógyítsanak öngyulladó mir
tusz-mitesszert és hasonlókat.

-  Úgy is megmondalak Ranolder 
Putyinak! -  mondotta panaszos bőgős
sel Vidál Szaxa. Visszafelé beszélt, már 
távolodóban volt, igyekezett a messze
ségben köddé, füstté vagy valami rosz- 
szul látható tárggyá válni, hogy nyomát 
veszítse Falkó Thorez, a nagy nyom- 
szakértő. Próbára akarta tenni.

Jócskán bennejártak már a télbe, reg
gelente fagyott szalonnát vettek elő és 
fagyos tekintettel küldték a sündisznó
kat aranykalászos téli gazdatanfolyam
ra, a tornaterem alján itt-ott a rakettek 
húrozása megereszkedett, akárcsak a 
tornászlányok feneke tavaszra.

-  Úgy is megmondalak Ranolder 
Putyinak...! -  visszahangozta gúnyo
san Falkó Thorez és a lány után né
zett. A nagy nyomszakértő különben fel 
sem tekintett volna óragyűjteményé
ből, amely csak neki volt Rubinházán, 
hiszen egyébként és kizárólag ezzel 
foglalatoskodott. Korábban motoro
zott, halászfelszereléseket javított, há
lót kötözött, varsákat eregetett alá a 
Karcoson, újabban a vadkarmolásból 
származó hegek alapján próbált kö
vetkeztetni a karmoló állat jellemére. 
Néha szép sikerrel.

Vidál Szaxa telefonálás nélkül állí
tott be, törött karját mutogatta, és ar
ra akarta rávenni Falkó Thorezt, hogy 
azonosítsa támadóit. Semmit sem tu
dott pontosan. Sem azt, hogy hányán 
lehettek, ha mind férfiak voltak avagy 
volt köztük, kutya, nő és/vagy szájas- 
kodó óvodás, nem tudott használha
tó leírást adni a támadó fegyverek
ről, bár az sem kizárt, hangoztatta 
csorbán, hogy puszta ököllel mentek 
neki a szivárványosi Gombateleptől 
hatvan-hetven lépésre. Megközelítő 
valószerűséggel arra utalt, hogy ál
lítólag elgondolkozva ereszkedett alá 
az erdőből és semmire sem figyelt, 
amikor...

Szerencsére Falkó Thorez hamar rá
jött, kizárólag ott történhetett az eset, 
az egész szivárványosi Gombatelepet 
csak ezen a rövid szakaszon fedi néhány 
százados száldobágy, cserefa, kocsányos 
tölgy és karcsú égersarj. (így illik egy 
irodalmi műben emlegetni a fákat, gon
dolta elégedetten, hogy eszébe jutottak 
a megfelelő szavak.) És egy lapit vagy
is cserelevelet is felfedezett Vidál Szaxa 
szakadt, átizzadt nyári cipőjén.

A levél teljes szépségében felragadt 
Szaxa talpára, úgy hogy órásnagyítójá
val Falkó Thorez sokáig tanulmányoz
ta a hátrahagyott cipőt, a levél rajzo
latát, erezetének finom arányait és a 
hegyesszögek pontosságát, összevetet
te egy tavalyelőtti levélmintával, majd 
megnézte — minden tévedést kizáróan 
— a Linné féle Species plantarum első 
uppsalai kiadásában a kocsányos töl
gyet és a cserefát, rájött, hogy nőállagú 
fától származik a levél, amolyan csere- 
missznek is mondhatnék, ha nem volna 
triviális szójáték, melyre figyelmeztet
ték, hogy kerülje, ugyanis egy kitűnni 
vágyó író efféle csapdát nem állít fel ön
magának.

Megszagolta. Nyomon volt. Vadak vi
zeletét érezte, a barnamedve családjá
hoz való ragaszkodását. Berkenyebokrok 
suhogása, csillagfű-gombák spórái szál
longtak orrüregében, magányosan üvöl
tő sarki farkas villant át szeme előtt, 
holdvilág, elhurcolt háziállatok elkal
lódott csontjai szikráztak fel titokban, 
mintha kincskereső varázspálca érin
tette volna a tájat.

Kint volt a Természetben. Nem is 
csodálkozott, hogy a nő nem fordult a 
rendőrséghez. Mit tudnak a rendőrök? 
Összevissza kérdezgetnek, arra kíván
csiak, ha vitt magával tarotkártyát, 
színházi látcsövet, Nikon márkájú fény
képezőgépet, sorvezetőt, kétszersültet, 
sarkutazó-szemüveget, víziszatyrot a 
mormoták kicsalogatására. Na igen, 
mostanában annyit korszerűsödtek, 
hogy úgy teszik fel a kérdést: vitt-e Ön 
barátocskám digitális fényképezőgépet, 
sorsvezetőt vagy Tykotill márkájú folt

kivevőt, amely nagyobb adagban akár 
halálos is lehet.

Hülyeség.
Falkó Thorez (miként Vidál Szaxa is) 

abból indult ki, hogy Ranolder Pityunak 
amúgy sem lesz ideje a nő ügyeit kike
verni a tények tégelyében, a nyakába 
lóg pillanatnyilag a polgármester-vá
lasztás, a fürdőszoba-csempézés és a tu- 
tajosok feletti döntőbíráskodás, ugyan
is a Karcoson egymást érik a tutaj- és 
uszadékkravallok, gyakran megcsák- 
lyázzák egymást az atyafiak vagy egy 
kis dinamittal levegőbe röppentik az el
lenséges rakományt (túrót, avas szalon
nát, káposztalevélen sült leveli békát és 
kenyérmorzsát). Már csak merő szóra
kozásból is. Még szerencse, hogy ember, 
illetve tutajos életekben nem esett ed
dig kár.

Ranolder Pityu úgyis füstre teszi a 
lány panaszát, bármennyire ösztönlény 
hírében is terjeng.

Tudta, amit tudott. Nem olyan nagy 
vajkukac: hiszen ha Szaxa biztos lenne 
abban, hogy a nagy Ranolder pillana
tok alatt kiűzi a szivárványosi ciherés- 
ből a mobiltelefon-rablókat és kötőtűket 
szúrva a seggükbe, végigkorbácsol
ja valamennyit Rubinháza belvárosán, 
akkor nem fordult volna hozzá, az egy
szerű pankráci szabadulthoz, a kiseg- 
zisztenciához, ahhoz a zsemberához, 
aki jobb képességei dacára egy város
széli vastelepen vonja össze mellén sza
kadt kardigánját. Kis magánszimat.

Falkónak még illúziói sem voltak: 
ha karácsonykor összeszámolja ügye
it, legfennebb hat-hét akad év közben, 
ezek nagy része elveszett kenyérjegyek
re vagy elorzott felvételi pontszámokra 
korlátozódik. Néha akad egy zsírosabb 
tyúk- vagy libaeset, de leginkább csak 
hűtlen férjek kérik meg, hogy nyomoz
zon feleségük után: mit csinál ónagy
sága, míg ők kakaskodnak más szeme
tes dombján. Tán sírnak, bánkódnak, 
hasonló kappanokkal vigasztalódnak? 
Nem, ez igazán nem férfihoz, jog- és 
életerős férfihoz méltó meló, de mit le
het tenni, ha egyszer az ember bolondu- 
lásig szereti Rubinházát és annak ma
gánéletét.

Meg aztán éppen a Nagy Ranolder 
hívta őt ide húsz évvel ezelőtt, mikor 
Pankrácról szabadult. Ronda tél volt, 
ott ült egy szál kihűlt fűtőtesten a b-i fő- 
pályaudvaron, egy vonatra várt, amely 
elviszi Sehovába vagy Seholsincsbe, 
gerberából font szalámit rágcsált és 
zsebkéséről nyalta le a fagyott faggyút, 
amikor Ranolder Pityu becsörtetett 
vidrabundában, és azt mondta, gye
re Csupi, vár a meló. Nem kérdezte, 
milyen meló, hol, kivel, kit kell lerúgni, 
kenyérre-falra kenni, szótlanul követte 
a vidrabundást. Végülis nem járt rosz- 
szul... (Ennek egész pontosan huszon
két éve.)

Akkoriban Ranolder fertálykapitány 
volt, és kötőtűket hegyezett szemrevaló 
özvegyek/pedagógusok számára, akik 
egy átlagos hosszúságú ingaút alatt
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megkötöttek egy kardigánt és/vagy két 
sálat, ujjatlan kesztyűpárt, mérhetet
len menynyiségű pampót, bár ez utób
biak alantas munkának számítottak a 
bér- és távkötők teljesítménylapján.

Ranolder Pityu kötőtűi hamar át
lépték a megyehatárt, eljutottak a 
szomszédos régiókba, klubokba, mű
vészházaspárok otthonába és az in
diai matrácnyomókhoz, sőt a fővárosi 
Kőtművek is rendelt belőle ezerszám. 
Ranolder mégsem akart elmenni in
nen, hiszen tudta, ha egyszer a rend
szer megbicsaklik, nagy feladatok vár
nak rá: lehet még hadvezér, kihordó, 
csónakmester, szóvivő a Cukoriparban 
vagy kútfelügyelő a vízműveknél. Száz 
és száz lehetőség gubózott az idő csiga
házában, a felemelkedést semmi sem 
gátolhatja, ha egyszer a rendszer ki- 
csikkan. Hiszen, aki csónakmester, az 
még hajóskapitány is lehet, a lapkihor
dást csak egy ugrás választja el a lap
alapítástól, hadvezérként béketárgya
lásokat vezethet az izraeli-palesztin 
partszakaszon, a cukoripari szóvivő élő 
keserűcsokoládéban kapja a juttatá
sát, a kútfelügyelő a múlt mély kútjából 
előhalászhat minden elveszettnek hitt 
ügyiratot, ideát, megoldást, reményt...

Falkó Thorez rendszerint óranézés 
közben átlebbent a tölgyek között, a fel
hők az ég tetején ugyancsak csodálkoz
nak, miért akar egy ilyen csontsovány 
vadászruhás, barna tölténytáskával 
a vállán hajnalonta a cserefák között 
meg-megvillanni, miért cikázik, leszáll, 
mintát vesz a talajból, valamit felír kis 
kemény fedelű, piros sarkos noteszébe, 
számokat és filigrán hurkolt figurát ir
kái a számok közé. Paragrafus, doll
ár-jel, az et míves húrja lenne? Falkó 
Thorez jelei mindenki számára titokza
tosak. Megfejthetetlenek.

Nincs nála puska, csak egyszerű táv
cső, egy apró kés. Azzal pepecsel, simo
gatja a levelek felszínét, olyikat meg- 
fordítottja, visszáján vastagabb eret 
metsz, kis levet szív belőle, nyelve he
gyével, szájpadlásával ízlelgeti, mint 
aki bort kóstol. Kiköpi. Nem agresszí
van, haragnak nyoma sem volt benne, 
inkább üveges tekintettel elnéz ízle
lés közben a láthatár széléig, ahol az ég 
mánusai forognak, maguk előtt hajtva 
az állandóságot.

Kora délután fogott a nyomozáshoz. 
Felvette prémes kiskabátját (ebben pil
lantotta őt meg Ranolder Pityu), fogta a 
kisbaltát, amúgy is szeretett volna né
hány száraz ágat gallyazni a dobkály
hához, búvárszemüvegét (hátha be
hívják valamelyik erdei házba tormát 
reszelni a disznótoroshoz), lapkihordó 
engedélyét és vízválasztó kövét, melyet 
egy régi prágai aranycsináló ősétől örö
költ, aki belefulladt a királyvízbe egy 
mámoros Vaclav napi éjszakán. (De er
re nem vehetett mérget, mert Ranolder 
Pityu minden gyógyszerész körmére 
nézett Rubinházán.)

Odakinn megereszkedett a látha
tár, a köd csak térdig gomolygott, és fel

jebb a fák csudásan rázták a zúzmarát 
a járókeló'k nyakába. Sokan voltak. A 
runbinházi szánkótanfolyam növendé
kei a ródli alkatrészeivel ismerkedtek 
és a fékpofákkal incselkedtek, de Falkó 
Thorez tudta, feljebb kell mennie, a 
Szivárványos csikaszalji berkenyéséhez, 
hogy megláthassa a tolvajok nyomát. 
Repkenyésztek a tokos kudlik. Nagyon 
szerette őket, így tél elején már szépen 
suhogtatták idei tollaikat, szárnyukkal 
ütemesen csapkodtak, lilás-kékes acél
kardoknak látszottak; farktolluk iri
gyelt vadásztrófea volt, de Falkó so
ha nem nyúlt volna hozzájuk. Szüksége 
van neki talán fejmosásra, a környezet
fasiszták ökörködéseire, hiányzik tán a 
zöldrendőrség durvasága?!

Tó'rös Gábor szobra

Odaföntről a berkenyésből rézsúto- 
san esett a fény a hóra. Ettől a benyo
módott alakzatok külön árnyéktömböt 
nyertek, megnagyobbodtak. Világosan 
ki lehetett venni, merre menekültek, 
vonultak viszsza a Szaxa lány táma
dói. A mikrohullámok is jól érzékelhe
tők voltak, itt-ott nagyra nőtt száraz 
tavalyi pozsgás kérűk köré csavarod
tak, mint ócska szalagok egy elpuk
kant kerti mulatság után, másutt a ta
valyi avarra esve, ide-oda sodorta a szél 
a híváslistán már nem azonosítható im
pulzusokat, mint kitépett dolgozatot az 
elhagyott osztálytermekben a vak ta
karítónő.

Kétség sem fért hozzá. Falkó Thorez 
ettől rettent meg. Eddig is hallott sut- 
togmányokat, hozzá is eljutottak kósza
kóbor rémhírek, mégsem akart ezeknek 
hitelt adni. Papolczi néni mondta a tej
soron, Hunwald Linka pletykálta a vég
lények között, Palacky, nyugalmazott 
cseh történetíró is elmesélte a Ranolder 
Sámuelről írott monográfiájában, amit 
a Rubinházy Hagyományápolók és 
Kedvesnőverek adtak ki, ennek dacára 
csak legyintett. Okos ember elgyalogol 
a pletyka mellett, magának való ma
gánzó nem közösködik a tévhitekben. 
Falkó Thorez nem hitt a közügyekben. 
Neki csak önügyei voltak. Mindent an
nak tekintett.

És most tessék, itt bóklászik, sziva
rozik a szivárványosi berkenyésben, 
pillanatok múlva ráereszkedik az este, 
az árnyéktömbök legurulnak a völgybe, 
a Csikasz-háton kihunynak a nap utol
só sugarai, és ő mehet haza, hogy ócska 
Remingtonján lekopogja ügyfele szá
mára a zárójelentést.

Soha sem gondolta, hogy ennyire ne
héz lesz. Ugyanis valamelyik rejtett fél
teke, ösztönparázslat azért készült er
re. Nem igaz, hogy nem volt benne egy 
csöppnyi kétely, amikor a b-i főpályaud
varon a vidrabundás azt mondta neki: 
Gyere Csupi, dolgunk van! Szétnézett, 
kinek szól a felhívás. De rajta kívül más 
nem volt a közelben. Amott szerbeket lá
tott és makedón szezámmagárusokat, 
kartellbe tömörült karatánok vágták 
a dohányt zsebre és apróra, hideg, sze
metes szél süvített be Ranolder mögül, 
mint a kolozsvári indóházba, ha pénte
kenként a vonatra várakozott, mert haza 
kellett vinnie a szennyest Ratazsnyára, 
különben anyuka megsértődött volna. 
Még anyuka is elviselhetőbb volt, mint 
az, amit a nyomokból kiolvasott.

Mert dehogy is voltak támadók. 
Egyetlen egy ember talpát, léptének sú
lyát, jellemének össze nem téveszthető 
szabályrendszerét őrizte emlékezetében 
a hó: a csizmatalpak nagy ívben vissza
kanyarodtak -  pompásan kivehető volt 
a rézsűt kúpjában -  Rubinháza felé.

Falkó Thorez elcsendesedett. Felpa
rázsló szivarát gondosan elnyomta a 
kiszáradt madárberkenye firtosán. 
Sietség nélkül ereszkedett alá. Mint 
akit otthon jóféle konyak vár, gondosan 
érlelt Rémy Martin du Gard. Felfelé 
szűkülő pohárba tölti, belenéz tükrébe, 
és látni fog egy öreg arcot. Hirtelen öre
gedett meg.

Falkó Thorez összecsomagolt. Nem 
vitt sok mindent, két CD-t madárhan
gokkal, néhány feljegyzést, amelyből 
talán soha nem lesz emlékirat a pank- 
ráci fogházban töltött napokról, fehér
neműt, pipát, dohányt és hányatott 
előéletű fogkeféjét. Azt még aranyásó 
korában vette San Antonióba, útban 
Alaszka felé.

Mint most. És a szél pedig akara- 
tosan azt süvöltötte, gúnyosan ismé
telte: úgyis megmondalak Ranolder 
Pityunak, úgy is megmondalak...!
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
A gyűrű
Nézte a csillag sugárzó fényét, lassan 

elszenderedett, de álmában is ott volt 
a szertárban, a gyíkok és a kígyók ki
másztak az üvegekből. Körülötte sziszeg
ve siklottak ide-oda, a kitömött baglyok 
szárnyaikat meglengedve emelkedtek a 
levegőbe, és körülötte köröztek, szemük 
sárgán világított, a csontváz pedig, meg
köszörülve a torkát, valami számára is
meretlen nyelven kezdett beszélni, mély, 
kongó hangja volt, megrémült, kiverte 
a hideg, dideregni kezdett, vacogni, na
gyokat tüsszentve, sikoltozva menekült, 
csapkodott, mert azt képzelte, a hajába 
kapaszkodnak a feje fölött kerengő' bag
lyok, de az ajtóban megjelentek az ink
vizíció emberei, szótlanul egy asztalhoz 
kötötték, combjai közül dóit a vér, röhög
ve mutogatták, majd beindították a szer
kezetet, látta a mellétől fél méterre ingó 
kés vakító fényességét, s a csontváz mély 
hangján dörmögve valamit, hahotázva 
mutatta meg neki, mi vár rá, odatartotta 
a penge alá egyik csonkját, felvihogott, és 
pár másodperc múlva csuklócsontja kop- 
panva esett melléje a földre, iszonyodva 
nézte, az ujjpercek megmozdultak, mint
ha fityiszt mutattak volna. Az iszonyat 
ébresztette fel. Már künt is sötét volt, de 
most a vacsoracsillag hideg, távoli fénye 
sem nyugtatta meg, a holdat várta, nem 
értette, hol késlekedhet, aztán az édes
apját, elképzelni sem tudta, mi történhe
tett, miért nem jön már érte?...

Másnap az egészet részletesen mesél
te el a fiúknak, a félhomályban is látta, 
hogy mezítelen, sovány testük megremeg, 
elégedetten kinyújtózott, inge lecsúszott 
a vállán, mellbimbója megkeményedett 
a huzatban, érezte, hogy kidülledő szem
mel nézik, de nem takarta el magát, igaz, 
azt sem engedte meg, hogy megnyalják 
vagy megérintsék, egyre a kínzó egyedül
létről mesélt, a magányról, aztán a csont
vázról, a vacsoracsillagról és a fénysugár
ról, amellyé válunk. Féltél? -  kérdezte az 
egyik srác izgatottan, s megnyalva a szá
ja szélét, riadtan bámulta őt, Robinak 
hívták, azóta már Amerikában van, s ha 
meg nem halt kábítószer-túladagolásban, 
valahol Friscóban élő odavágyott mindég, 
szerette a kalandot, a dzsessz-zenét. Ez 
a srác, ma is azt hiszi, szerelmes volt be
lé, nemcsak vágyakozott utána, hanem 
tényleg szerette is, amikor mérte őket, 
mindig szemérmesen hunyta le a szemét, 
elfordult, s ha véletlenül hozzáért fölme
redő fütyköséhez, összerázkódott, s ez ta
szította is, vonzotta is őt, most viszont jól
esett aggódó érdeklődése.

Nem -  mondotta hosszú tétovázás 
után, azt hiszem, nem féltem. Csak a sza
badság hiánya idegesítette, a bezártság! 
Ne tudjátok meg soha, milyen érzés az, 
ha valakire kívülről zárják rá az ajtót. 
Ráadásul — részletezte az őt némi csodá
lattal figyelő srácoknak, amíg ott gub
basztott, mint egy beteg madár, az ab

lak alatt, várva a holdat s az esticsillag 
fényét figyelte, nem értette, hol késleke
dik az édesapja, már régen ott kellett vol
na lennie, arra nem is gondolt, apját is
merve, hogy a tanárnő esetleg meggyőzte 
volna arról, hogy büntetése jogos, hogy a 
lánya tolvaj, hogy ellopott egy gyűrűt, el
dugta, s most megátalkodottan tagadja 
tettét, ezért hagyják még, hadd őrlődjön 
ott magában, tanulja meg egyszer s min
denkorra, hogy nem szabad ahhoz nyúl
ni, ami a másé, hogy mindig vállalni kell 
a tetteinket, legyenek bár kellemetlen 
következményeik is. Nem, az édesapjá
ban bízott, és tudta, apja is bízik benne. 
Ezért végleg nem értette, hogy miért nem 
jön már, hogy kiszabadítsa innen és ha
zavigye? S véreztem is, mutatott elpiruva 
a vattától kidudorodó bugyijára. A srácok 
kissé viszolyogva pillantottak rá, noha el
méletileg pontosan tudták, miről van szó. 
A legrosszabul az esett, folytatta, hogy a 
hold se akart megjelenni az égen, felhők 
takarták. Nem elég, hogy apja nem jött, 
a hold se fedte fel vörösen sugárzó ar
cát, hogy bátorítsa s reménnyel tölthesse 
el didergő szívét... A magyarázat persze 
egyszerűbb volt, mint gondolta, mesélte a 
fiúknak nevetve Anna. A magyarázatok 
mindig egyszerűek.

Robival akkor találkozott váratlanul, 
néhány éve, amikor a fiú már döntött: el
húz innen, mondta, kimegy Amerikába, 
jogot végzett, de unta, se ügyész, se bí
ró, se jogtanácsos, se ügyvéd nem akart 
lenni, Friscóban, a dzsessz-zene hazájá
ban akart élni. És mit fogsz ott csinálni?
-  kérdezte ő tétován, egy bárban ültek, 
vodkát ittak, merengve idézték fel közös 
élményeiket, remegtek. Taxizni fogok, le
gyintett Robi, majd csak megélek valami
ből! Strici leszek, mit tudom én, de meg
untam ezt a balkáni szart. Még mindig 
szeretsz? — kérdezte ő elfulladva. A férfi
-  magas, szőke férfi lett Robiból, évekig 
testépítés volt a mániája, a lányok utá
na fordultak a strandon vagy az utcán
-  bólintott. Még mindig szeretlek, ked
ves Anna, mondotta és a szemébe nézett. 
Kiitta a vodkáját, menni akart, ő megsaj
nálta, indítványozta, maradjanak együtt 
éjszakára, de egykori pajtása tagadóan 
rázta a fejét, nem akarom elrontani az 
egyetlen dolgot, ami szép volt a rohadt, 
zátonyra futó életemben, Anna, úgy aka
rok emlékezni rád, amilyen voltál: gőgös, 
bátor és merész kislány, aki meztelenül is 
megközelíthetetlen, aki úgy tud rám néz
ni a zöld szemével, mint egy boszorkány, 
és engem kiver a hideg és elönt a forró
ság és reszketve vacogok... Nem, hidd el, 
csak elrontanánk... Kifizette a vodkákat 
és elment. Friscóbol is írt, küldött egy ké
peslapot, amely egy San Franciscó-i teret 
ábrázolt, a tér felett, a tiszta levegőben 
galambok köröztek. „Megbántam, írta, le 
kellett volna feküdnünk, ki kellett volna 
próbálnunk egymást, akkor tudnám, mit 
is veszítettem.” Címet nem írt, hogy vála
szolhasson, de azóta is sokszor gondol rá.

De vissza a természetrajz szertárhoz.

Nem értette, miért nem jön az édes
apja, hogy kiszabadítsa végre őt ebből a 
kellemetlen helyzetből. Ha gondolkodik, 
persze magától is rájöhetett volna, hogy 
mégis mi történhetett, a srácok mindig 
is éles eszéért, logikus gondolkodásáért 
imádták. Nem a világ bonyolult, hanem 
az ember bonyolítja össze, amíg szálló 
porszemként, hogy szerelme kedvenc ha
sonlatával éljen, el nem hibban!...

Iszik a borból, Szabót is kínálja, de 
aférfi nem kér. Ráfonja magát, combját 
átvetve a derekán, remeg.

Álmodik ezzel? -  kérdezi a férfi, az ar
cát simogatva. — Azóta is ott van.

Igen, persze, ha Laurának a homok
ember, neki ez a szertár a csontvázzal, a 
baglyokkal, a szeszben sziszegő' kígyók
kal és gyíkokkal a visszatérő rémálma...

De hát, végülis, mi történt?
Amikor már minden reményről le

mondott, émelygett, sírni szeretett vol
na, mert a hasa is egyre jobban fájt, s 
már ülni sem tudott a széken, a holdat is 
hiába várta, eltakarták a pár órája még 
oly szelídnek és ártatlannak tűnő, fehé
ren tovaúszó felhők, lerakta a zsákokat 
a földre, és összegörnyedve feküdt le, azt 
hiszi, akkor már láza is lehetett, kocog
tak a fogai, szabályosan rázta a hideg, 
váratlanul hangokat hallott. S a zár
ban megcsikordult a kulcs. Nem volt ere
je felemelkedni, noha rádöbbent, erre a 
csikorgásra várt azóta, amióta tanár
nője bezárta és léptei baljósán távolod
tak a folyosón. Kinyílott az ajtó, belépett 
valaki a terembe és felkattintotta a vil
lanyt. -  Hol a leányom? -  hallotta édes
apja dühös és számonkérő kiáltását. Itt 
kell lennie -  hallotta a tornatanárt, aki 
visszafordulva, a folyosón álló tanárnő
nek magyarázott valamit, félhangosan, 
a szavait sajnos nem értette, de a kor
holó hangsúlyokból s az osztályfó'nöknő 
szipogó válaszaiból rádöbbent, nem ért 
egyet az ő büntetésével, és ez, minden
től függetlenül, jólesett neki, meg akart 
mozdulni, kiáltani akart, hogy itt va
gyok, de annyira elgyengült, hogy csak 
suttogni bírt, ezért egyelőre nem is vet
ték észre, egy mozdulatlan rongycso
mónak tűnt az ablak alatt. Nem látják, 
gondolta eszelősen, az is felrémlett ben
ne hirtelen, hogy láthatatlanná vált, és 
többé soha nem látja őt elevenen és su
gárzó valójában senki. Itten kellene len
nie -  hallotta osztályfőnöknője alázatos, 
sírástól el-elcsukló hangját. -  Itt hagy
tam.

Ide zárt be a sötétbe egy tizenhárom 
esztendős kislányt?! -  hallotta a tornata
nár döbbent kérdését. -  Maga beteg, ked
ves Piroska!... Ezt, Ferikém -  fordult az 
édesapja felé -  már én sem hagyom any- 
nyiban, ez már túl megy minden hatá
ron. Panaszt teszünk az igazgatóságon, a 
tanfelügyelőségen, a városi pártbizottsá
gon!...

És mit érünk el vele? -  dobbantott az 
ő édesapja, fenyegetően lépve a hátrá
ló, rémülten pislogó, könnyeit törülgető 
vénkisasszony felé. -  Hol a lányom, mit 
csinált az én kislányommal maga, ma
ga...

Itt vagyok -  állott fel ő, utolsó erejét 
összeszedve, görnyedten az alhasi fájda



HELIKON

lomtól, elesetten, pityeregve botladozott a 
döbbent édesapja felé.

Meg is verte? — nézett rá megütó'dve a 
tornatanár, és a combján húzódó már al
vadt vércsíkokra mutatott.

De akkor ő már megrendült édesap
ja nyakában lógott és végre könnyek
kel sírt. -  Nem vagyok tolvaj -  hajtogat
ta eszelősen. -  Nem én vettem el azt az 
átkozott gyűrűt, én soha nem is nyúlnék 
ahhoz, ami a másé...

Ezt tudjuk -  simogatta a fejét aggód
va a tornatanár. -  De mitől vérzel, ked
ves Nusikám -  ő szólította egyedül így -, 
valaki bántott? -  Apja ezt már nem vár 
ta meg, karjaiban vitte le a kocsiig. — Ez 
egy szadista némber, Pistám -  mondotta 
a mellette lépegető, folyamatosan károm
kodó tornatanárnak, aki állandóan azt 
hajtogatta, ezt nem hagyja annyiban, ezt 
nem ússza meg... Ilyet csinálni egy kis
lánnyal... És cirkuszt is rendezett más
nap, olyat, hogy zengett-zúgott a tanári 
szoba, s a kétségbeesett és bűnbánóan fo- 
gadkozó, szerencsétlenül magyarázgató 
osztályfőnöknője, a nagyobb botrányt el
kerülendő, megrendült egészségi állapo
tára hivatkozva, egy másik iskolába kér
te az áthelyezését...

Végleg eltűnt a képből és az ő életéből.
A srácok, másnap, egymás szavába 

vágva fogadkoztak, hogy megbosszulják, 
halálra fogják ijeszteni, amikor hazafele 
megy az utcán, megölik a macskáját, te
lefonon fogják hívogatni, hogy őrüljön be
le a félelembe, a bizonytalanságba, de ő 
mosolyogva beszélte le őket gyerekes el
képzeléseikről. Semmi értelme, mond
ta, a dolognak vége, higgyék el, nem ér
demes folytatni, számára ez a tanárnő 
amúgy is megszűnt létezni, volt, nincs! 
Számoljon majd el, mondotta még felleng
zősen, a saját lelkiismeretével, s észrevé
ve, hogy lecsúszott az ingecskéje s látszik 
a melle, elpirulva igazította meg, de a ka
maszok egyre dühödtebben fogadkoztak, 
ők majd megmutatják ennek a kolontos 
vénkisasszonynak...

Apja beültette a hátsó ülésre, elbúcsú
zott az ideges tornatanártól, beült, s egye
nesen a gyógyszertárba hajtott, vattát 
adott neki, résztvevőén magyarázta el, 
mit csináljon, simogatta az arcát, a haját. 
Hamarosan tovább mentek, egy üzlet előtt 
még megállották, édesapja mogyorós cso
kit, ásványvizet vásárolt, s döbbenten bá
multa, hogy rá sem néz a kedvenc csokolá
déjára, ellenben úgy issza a vizet, mintha 
sohasem ivott volna... Akkor jutott eszébe 
a veder, pironkodva, dadogva mesélte el, 
kérte apját, forduljanak meg s öntsék ki, 
de a férfi legyintett, ugyan, s hajtott to
vább.

Hazafelé menet mesélte el, mi történt. 
Gyűlése volt, erre gondolhatott volna, hi
szen reggel, amikor elváltak, említette, 
hogy késni fog, de ez valahogy elfütyült a 
fejéből. Ötre ért az iskola elé, őt nem látta 
sehol, noha megegyeztek, hogy az iskola 
előtt, a parkban várja meg, rossz előérze- 
te támadt, fogalma sem volt, hol keresse, 
még arra is gondolt hirtelen -  nézett rá -, 
hogy elrabolták, s már azon gondolkozott, 
hogy megy a rendőrségre, amikor össze
futott Pistával, s a tornatanár mondotta 
el, mivel vádolták meg Nusikát, hozzáté

ve persze, hogy ő nem hitte, mert, idéz
te apja szavait, a te lányod, Ferikém, nem 
olyan... Arról azonban neki sem volt fo
galma, hogy mi történt a továbbiakban, 
hogy most hol lehet ő? Nekem órám volt 
-  magyarázta csüggedten, tehetetlenül 
meredve maga elé -, átadtam az ügyet az 
osztályfőnöknőjüknek... Rohantak az iro
dába, a tanáriban meg is találták a vén
kisasszonyt, dolgozatokat javított éppen, 
s amikor rátörtek, és ő emelt hangon kö
vetelte, hogy azonnal mondja meg, hol a 
lánya, maga, vén szipirtyó, maga szívte
len bolond, hol rejtegeti? -  megszeppenve, 
a kezét tördelve kezdte magyarázni, hogy 
hát Annácska is elismerte, hogy mindig 
is tetszett neki a gyűrű. Marika vagy 
Elvira is elmondta, hogy sóvárogva néze
gette, egyszer el is kérte, hogy felpróbál
ja, kíváncsi volt, hogy hogyan mutat az 
ő ujjacskáján, ezért ő, csak és kizárólag 
Annát gyanúsíthatta, higgyék el, nézett 
a döbbent férfiakra, más megoldás nem 
volt, ezt még egy aggódó apának is meg 
kell értenie, s még a lehetséges tornász
bajnok tanítványáért rajongó tornatanár
nak is!...

Ez megőrült -  kezdett ordítani a torna
tanár. — Ez megveszett! Ennek még az a 
csöpp esze is elment, ami...

Az ő mindig nyugodt és higgadt édes
apjából is ekkor tört ki -  ahogyan a sikol
tozva menekülő vénkisasszony később a 
tanáriban, könnyeivel küszködve előad
ta: „a minden férfiban ott rejtőzködő vad
állat”.

Hol a kislányom?! — üvöltötte és meg
rázta őt, mutogatta, igazát bizonyítan
dó, a kék foltokat, az apja szorításának 
nyomait a vézna karján, s remegve foly
tatta, hogy egyre azt üvöltötte sztento- 
ri hangon, hogy mit csinált az én drága 
kislányommal, maga vén boszorkány, és 
István se védelmezte meg se őt, se a ta
nári kar tekintélyét... -  meredt vádlón 
az elvörösödő tornatanárra -  ehelyett asz- 
szisztált annak a dühöngő őrültnek...

Örüljön, hogy... -  kezdte a tornata
nár... De az igazgató megnyugtatta. -  
A tanári kar tekintélyét egyes-egyedül 
Piroska járatta le -  meredt vádlón az új
ra könnyezni kezdő osztályfőnöknőre -, ő 
nem is érti, mi járhatott a beteg képze
letében, hogyan zárhatott be egy kislányt 
abba a borzalmas szertárba és hogyan 
hagyhatta sötétedésig ott?

De most még nem tartanak itt, most 
még a tanáriban vannak, édesapja őr
jöngve követeli, hogy mondja már meg az 
osztályfőnöknő, hol rejtegeti, hova zárta 
be az ő imádott kislányát.

Ekkor, mintegy végszóra, megcsörren 
a telefon.

A tornatanár veszi fel, elképedten hall
gatja a telefonálót, majd lecsapja a kagy
lót, s dühtől eltorzuló arccal sziszegi az 
osztályfőnöknője rémült arcába -  meg
van a gyűrű, otthon volt, Marika vagy 
Elvira nem is húzta fel ma reggel... a für
dőszobában felejtette, a polcon...

Egymásra merednek.
Hol a kislányom? — kiáltja megint az 

apja. -  Ezzel a két kezemmel fojtom meg 
magát, maga eszelős, gyanakvó, szadista 
boszorkány, ha most azonnal nem mond
ja meg, hol rejtegeti?

A természetrajz szertárba zártam be
-  szipog a remegő vénkisasszony, s támo
lyogva, botladozva indul a két férfi után.

A többit tudja. Apjától másnap kap egy 
kék köves aranygyűrűt, ezt itt, mutatja a 
félhomályban, azóta nem vette le az ujjá- 
ról... Anna elhallgat, megissza a maradék 
bort, hozzásimul. -  Persze -  teszi hozzá 
még tűnődve -, utána még évekig álmo
dott a szertárral, a csontvázzal, a kitömött 
baglyokkal, a szeszben sziszegő kígyók
kal, fickándozó gyíkokkal, s hallotta, egy
re hallotta, hogy a zárban elfordul a kulcs. 
Azóta nem tudja elviselni, ha rázárják az 
ajtót. S az is teljesen valószínű, hogy ez 
a gyötrelmes kamaszkori élmény sokkal 
mélyebb nyomot hagyott benne, mint azt 
bárki is hihetné, hogy ettől lett ő ilyen... 
ilyen lehetetlen... ilyen összeférhetetlen!...
-  Tétován simogatja Szabó arcát, lélegzete 
egyik pillanatról a másikra válik egyenle
tessé, szokása szerint azonnal, egy befeje
zetlen mondat közepén alszik el, magára 
hagyva őt a sötétségben, kételyei közt, és 
nincs menekvés, máris körülveszik az éj
szaka azonosíthatatlan, fenyegető hang
jai, betöltik, magukkal ragadják, megté
vesztik, recsegnek a bútorok, remegés fut 
végig a szobán, lépésekre hasonlító nesze
ket hallani, mintha szellemek, a valaha 
itt lakók szellemei mászkálnának körülöt
tük a szobában, őket figyelve, megannyi 
álmait vesztett, reménykedni is képtelen 
kísértet. Lehunyja szemét, Anna forró ar
cához szorítja arcát, szerelme motyog va
lamit álmában, és átöleli a nyakát, próbál
ja kislányként elképzelni a természetrajz 
szertárban, amint ott gubbaszt az ab
lak alatt, a sötétségben, beteg kismadár, 
és bámulja az esthajnalcsillag vibráló fé
nyét, és azt reméli, hogy a végén majd ő is 
fénnyé változik, egyetlen merészen ellob
banó fénysugárrá, és próbálja elképzelni 
fiatal nőként, amint ott áll a szélben, az 
éhség tornyával szemben, Pisában, comb
jai köré fonódik kék pettyes ruhácskája és 
vörös haja lobog, mint a zászló. Igen, gon
dolja még, s a szíve megtelik szánalommal 
és szeretettel: a bezártság hiánya és a sza
badság!...

Lenn az utcán eldübörög az első villa
mos, csilingelve, csörömpölve kocsik zúg
nak el, egymáshoz ütődnek a porcelánba
bák fejecskéi és a poharak, a zongorában 
gyászosan pendül meg egy magányos húr.

Kezdődik a nap.
Döntenie kell, gondolja még elalvás 

előtt. Már nem halaszthatja tovább.

(folytatjuk)

7



HELIKON

PETHO LORÄND
A k i s  k a ló z
a tengeren a kis kalóz 
a sziklaszirt ma távolabb 
vörös az ég az úr ugat 
a tengeren a kis kalóz

az evező' az éjt töri 
a vízben arca szétszakad  
az úr kacag majd feldöfi 
szarva már a léc alatt

a kis kalóz a vízbe dől 
hol várja őt a kedvese 
a tenger most langyos öl 
és leng az ölben csendesen

és arca a habban szétszakad 
vörös az ég és a léc alatt 
a kis kalóz és kedvese 
a sziklaszirt ma távolabb

Á g r ó l fü g é t...
loptam neked tampont cigarettát 
ágról fügét müezint és ráncot 
és most fekszel m int a poros akták 
nem szégyellem bevallom hiányzol

és ágyamban a húgyszag ez maradt 
sok mosatlan zöldül már a tányér 
a körtén akasztva lógnak a szavak 
a dallam  hidd el mostan ráér

loptam neked óperenciát tavaszt 
rojtos álmot az otthont jobban lássad 
zörgött vonat és te elhaladsz 
az ablak mögül halványan kilátszol

K o ld u so k  d a la
í .
lábunkat majd mossa más 
a lázas est ma oly hideg 
zacskóból kiszállt a látomás 
az élet lassan egyre megy

lábunkat majd mossa más

2 .
a kenyér héjba zárt öröm 
a kuka mélyét reppeli 
a hideg falon a lágy köröm 
az álmainkat kergeti

lábunkat majd mossa más

3.
Uram tükröd sorvad így 
csontra száradt a kirakat 
majd jövök -  csak verselik -  
egy bakancs véresre vakart

lábadat majd mossa más

R o b in so n  ü l
Robinson ül egy kabát alatt 
az éhség motoz csillagot 
a dermedt tenger ráragadt 
homokban halvány lábnyomok

Robinson ül és távolba néz 
sápadtan jön az éjszaka 
-  ne sírj öreg legyél merész 
karjába zár a víz szaga -

Robinson ül nyaka merev 
lábát a hullám mossa most 
hizlalva böfögnek az istenek 
elérem még a villamost

T a lló z v a
kedves a vályút told ide 
disznó túrja kertedet 
agyara majd elfajul 
ha lábad csalva átteszed

a balkán trágyán kong az éj 
kocsonyás a paplanod 
röfögök hát jöttem  én 
tallózni m it rám hagyott

sok paraszt ki erre járt 
költő király vagy cseléd 
felszívtam rég a pocsolyát 
kerülve hentes szekerét

kedves a vályút told ide 
kocsonyás a paplanod 
költő király vagy cseléd 
tallózni m it rám hagyott

(á rn y é k - lo v a g )
szobádba felmennék de

a szögesdróton lógva 
bőröm elhagyott fürdik épp a hóban

oh Lorand kiáltod rég kikezdték a férgek 
a kispadon kertedben hóhérok zenélnek

és elhasad a dallam ablakod becsukva 
bőröm vánszorog szobád felé kúszva

de húr penget hadd sírjon az álmod 
papucsban kirohansz tetemem lerántod

(k o p o n y a já té k )
álarcot cseréltél a gödrömet kiástad  
leizzadt ásódat az agyagba vágtad

vodkás-üveg mellett jó  nagyokat köptél 
zsebedből kiszedve a gödörbe löktél

és mondtad Lorandom ágyad
megvetettem

ropogós csontjaid a párnára tettem

és m int kövér féreg Liácskám várlak 
keresztem csontvázán hollók tanyáznak

o A  KjLOMETRlK
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KIRÁLY FARKAS
Kocka
Kockás Tódor nyert a játékon. 

Pontosabban ismét nyert a játékon. 
Ahogy mindig is szokott. Kockajátékban 
nem volt ellenfele a megyében. De le
het, hogy az országban sem, ilyen szé
les körben viszont még nem tesztelte 
képességeit, s nem is állt szándékában. 
Jól elvolt ó' ott, ahol mindenki ismerte, 
tisztelte, sőt néha úgy gondolta, félte is 
a nevét.

Valamikor fényes jövő elé néző mun
katársa volt a hivatalnak. Fejben vé
gezte el a legbonyolultabb matematikai 
műveleteket, a könyvelésnek, statisz
tikának nem volt titka előtte. És fel is 
vihette volna az isten a dolgát, ha úgy 
szándékozta volna, de valamiért inkább 
megverte őt a kockajáték szenvedélyé
vel. Az ilyen pedig nem válik előnyére 
egy adóellenőrnek. Amint fény derült 
kisebb-nagyobb turpisságaira, száműz
ték őt ebbe a megyébe, ebbe a járásba, 
ahol ugyan ő volt a mindenhatóság, de 
élete végéig le volt ragasztva helyi el
lenőri minőségébe.

így hát nem csoda, hogy mindig nyert 
a kockán. Ezért is hívták Kockásnak -  
igazi nevét is tudják többen, de hadd 
maradjon titok, mely nemzetségből 
származik az ellenőr.

Meg még másért is megilleti őt e név. 
Ellenőrzései során választás elé állítot
ta a vállalkozókat: vizsgálódik a köny
velésben, vagy kockával kidobja a fi
zetendőt -  zsebbe, nyilván. És, láss 
csodát, szinte mindig ez utóbbira került 
sor. Ha például két kockával hetest do
bott -  a tulaj kifizetett hét-, hetven-, 
nagyon ritkán hétszázezer forintokat 
az ellenőrnek, üzlete nagyságától füg
gően.

S történt, hogy szemet szúrt 
Tódornak az egy idő óta a környéken 
működő, szerény nevű M. és Társa vál
lalkozás. Egy hosszú szakállú, ősz ha
jú aggastyán vezette a boltot. Társa egy 
harminc körüli fiatalember volt, bár vi
selkedéséből ítélve inkább inas lehe
tett, mint valódi társ, de hát így van ez 
az üzletben. Kristálygömböket meg vic
ces fejfedőket, csillagos álomcsapdá
kat meg különféle kártyákat árultak, 
és ezek mellett kismillió kacatot, amik
nek sok hasznuk ugyan nem lehetett, 
viszont olcsók, mutatósak s épp emiatt 
kelendőek voltak. És nemcsak a boltjuk
ban kereskedtek, hanem megjelentek 
minden búcsúban, falunapon, sörünne
pen. Lassacskán már mindenki ismer
te a két kedves férfit a vidéken, ezért 
Kockás Tódor úgy ítélte meg a helyze
tet: eljött a cselekvés ideje.

Másnap délelőtt Tódor boldogan, 
szinte mosolyogva szállt ki elegáns au
tójából az M. és Társa cégért viselő bol
tocska előtt. Sütött a nap, hát zakóját

levetette, megigazította napszemüve
gét, és nagy lendülettel belépett a bolt
ba.

— Jó napot! — köszönt erélyesen. — Én 
a tulajdonost keresem!

— Jó napot neked is, Tódor fiam! -  fo
gadta kedvesen a stílszerűen csillagos
holdas köntöst viselő öregúr. -  Hát mi 
járatban nálam egy magadfajta ellen
őr?

Tódort megzavarta, hogy az öreg fel
ismeri, de már nem először történt meg, 
hogy megelőzte a híre, és kissé hízelgett 
is neki mindez. Az öreg hellyel kínálta, 
majd teával, s néhány percig udvaria
san csevegtek a melegről, aszályról, er- 
ről-arról. Mígnem az ellenőr látogatása 
céljára nem tért, s elő nem adta, hogy 
itt pedig ellenőrzés lesz, nem is akár
milyen, hanem leltárral meg minden
féle vizsgálattal egybekötve. Várta az 
ilyenkor szokásos rimánkodást, mellé
beszélést. Ám az öreg nem úgy viselke
dett, mint a legtöbb kereskedő. Ismét 
teát töltött Kockás Tódornak, majd mo
solyogva így szólt:

— Úgy hallottam, fiam, hogy jó ember 
vagy. Légy hát velem kevésbé szigorú.

Nocsak, ébredt fel Tódorban a kap
zsiság, ez egyszerűbb lesz, mint gondol
tam. Bólogatott egy ideig, mint aki erő
sen fontolgat valamit, aztán beavatta 
az öreget a kockás adózás menetébe. Az 
pedig bele is egyezett, s paroláztak is a 
megoldásra, mikor váratlanul megkér
dezte Tódort:

— Aztán, fiam, mi lesz, ha a kockák a 
sarkukon állnak meg?

Nagyot nézett erre a játékos: ilyen 
nem lehet. Bolondozik vele a vénember, 
hát vicceljen ő is, gondolta, s már mond
ta  is:

— Akkor maga nyer, én pedig soha 
többé nem nyúlok kockához.

— Úgy legyen -  mosolyogta az agg, 
s széles mozdulattal invitálta Tódort a 
szükséges kockavetés elvégzésére.

Az pedig elővette a díszes kockatar
tó dobozt, kigurított belőle két elegáns 
csontkockát, markába fogta azokat, 
megrázta, ujjaira lehelt, majd elvetet
te a két pöttyös jószágot. A kockák pö
rögtek, lelassultak, és megálltak a sar
kukon.

Tódor azt hitte, álmodik. Megcsípte 
magát, felszisszent. Pislogott néhányat, 
s nyúlt volna a kockákért, vajh miféle 
trükk  állította meg azokat ilyen lehe
tetlen pózban.

— Ne siess, fiam, úgy egyeztünk, hogy 
nem érintesz többé kockát, ha én nye
rek -  mondta a csillagos-holdas öreg, 
még mindig mosolyogva.

— Nem babrálsz te ki velem! -  kiál
totta az ellenőr, s a kockákhoz kapott. 
Majd felüvöltött kínjában. Erős fájda
lom já rta  át kezét, ujjain felhólyagzott 
a bőr -  a kockák megégették. Újra meg
próbálta, de az eredmény ugyanaz lett. 
Egy darabig még értetlenül bámult, 
majd ezt sziszegte: -  Ezt még megkese- 
rülöd, vénember!

Az öreg még mindig mosolygott. 
Tódor megfordult, és kocsija felé vette 
az irányt. Az öregember egyet legyin
tett, amint az ellenőr kilépett a boltból. 
Villám szelte át az eget, dörgés verte fel 
a csendet. A napszemüveges, rövid uj
jú inges ember bőrig ázott, mire kocsi
jához ért. Szitkozódva vágta be magát 
az autóba. A visszapillantón egy pár 
plüsskocka lógott. Kísérletképpen hoz
zájuk ért. Érezte lángolni az ujjait, ke
zét, karját.

Az öreg boltja ajtajából kísérte tekin
tetével az elporzó autót. Még mindig 
mosolygott.

-  Ez szép volt, Merlin apó -  szólította 
meg a társa. -  És most hogyan tovább?

-  Csak keletre, fiam. Mindig csak ke
letre...

A  B o l d o g  u t c a
hava
Hosszú gyalogosan az út, s még ha 

minden lépéssel közelebb is kerültem 
a célhoz, gyakran kellett pihennem, 
mert harminccentis hóban lépkedem 
-  úgy tűnik, abban a térképről is hi
ányzó városban elfelejtették az utakról 
meg a járdákról eltakarítani a havat. 
Hogy a házakon is igencsak vastagon 
áll a hó, csak akkor tűnt fel, amikor, 
nem kis örömömre, megláttam a ko
ra esti sötétségbe kiszűrődő, cigaretta 
füstjével és forró bor illatával összefo
nódott fénysugarakat. Ahonnan ilyes
mi szivárog a szabadba, ott könnyedén 
megpihenhet a magamfajta vándor. 
Már a kilincsen volt a kezem, mikor 
észrevettem, hogy az utca túloldalán, 
egy üres telken, de csak ott, egy pe- 
helynyi hó sincsen...

Tele volt vendégekkel a kocsma, a fal
hoz szorultam. Egy kerek asztal mel
lett, egy szakállas meg egy hosszú hajú 
társaságában telepedtem meg. A hosz- 
szú hajú épp akkor kezdett valami tör
ténetbe, amikor poharam alja az asztal 
lapjával találkozott.

-  Tegnap, korán reggel láttam elő
ször ott a csavargót -  mondta. -  A vil
lanyoszlop mellett mocorogott a nagy 
hidegben. Ezen még nem lepődtem 
meg, de azon már igen, hogy délután, 
mikor már inkább sötét volt, mint vi
lágos, az öreg csavargót ugyanott talál
tam. Akkor már feküdt.

Szájához emelte korsóját, meghúzta 
istenesen, majd folytatta:

-  Vagy kétszáz lépésnyire ott virí
tott a nagy vörös kereszt az egyik épü
let falán, gondoltam, szólni kellene ne
kik, hogy valaki mindjárt megfagy, ha 
ugyan eddig még nem vette meg az is
ten hidege. Na, az az épület volt a men
tőállomás.

Újabb szünet, újabb korty, majd:

folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
-  Az udvaron egy pasas matat a ko

csik körül. Szólok neki, hogy mi van. 
Nem az ő dolga, mondja, menjek be szé
pen az épületbe, majd ott beszéljek va
lakivel. Benn, egy nagy teremben két 
fehér köpenyes sakkozik elmélyülten, 
mondom nekik, jó napot, az utcasar
kon épp most fagy meg valaki. Mintha 
ott se lennék, bámulják mereven a táb
lát. Mígnem az egyikük elunja, hogy a 
királynőjét fixírozom, s szól, hogy be
széljem meg inkább a diszpécserrel. 
Hol van a diszpécser? A teremtől üveg
lapokkal, akváriumszerűen elkerített 
szobára mutat. Odamegyek, jó napot, 
semmi válasz. A diszpécser ötvenes, 
kövér nő, süteményreceptekről disku- 
rál valakivel, gondolom egy másik ötve
nes, kövér diszpécserrel a világ valame
lyik másik mentőállomásáról. Ácsorgók 
vagy negyedórát, mire végül felke
rül a hab a sütikre, és szóba áll velem 
a diszpécser. Elmondom neki is, mind
járt megfagy a sarkon az az ember, aki 
reggeltől ott fekszik. Kinéz az ablakon, 
megszemléli a körmeit, aztán meg le
teremt, hogy miért nem vittem be én a 
csavargót, ha annyira érdekel a sorsa. 
Végül nagy kegyesen odaszól egy tere
pen lévő kocsinak, hogy visszafele jövet 
majd kerüljenek a bizonyos utcasarok 
felé, ha kedvük tartja.

A hosszú hajú kievickélt az asztal és 
a fal közül, és a mosdó felé vette útját.

-  Miről mesél a barátod? -  kérdez
tem a szakállast.

Ő válasz helyett az ugyan gyéren 
megvilágított, de a mellettünk lévő ab
lakból elég jól kivehető üres telekre mu
tatott.

Társa nemsokára megkönnyebbülten 
visszatért:

-  Leléptem, persze. Az utca végéről 
még visszanéztem. A csavargót láttam 
belépni az állomás udvarára. Akkor 
kezdett ömleni a hó. Egy-, aztán kéta- 
rasznyi gyűlt össze a környéken, haj
nalra pedig a mentőállomásra még több 
hullt, több mint embermagasságnyi. 
Reggel kezdték róla eltakarítani a ha
vat. Azok lapátoltak -  mutat a kocsma 
másik sarkába -  , amazok meg traktor
ral és utánfutóval hordták el. De bár
mennyit vittek el, csak nem akart elő
kerülni az épület. Aztán mikor már 
csak a fekete földet lapátolhatták vol
na, abbahagyták a pucolást. Azóta itt 
boroznak.

Két új ismerősöm indulni készült, én 
is szedelőzködni kezdtem. Közben el
néztem az embereket. Nem úgy néz
tek ki, mintha különösebb csodát láttak 
volna.

-  Nem annyira ritka az ilyen, mint 
hinnéd -  mondta immár az utcán, a 
kocsma előtt a hosszú hajú, megérezve 
kételkedésem. -  Legalábbis ezen a vi
déken nem.

Azt már valami belső hang tette hoz
zá: csak jól figyelni kell.

Gallérom feltűrtem, sapkám a sze
membe húztam, s elindultam a hóhul
lásban, tovább az évek határa, a világ 
pereme, a semmi széle felé...

D a r á z s k i r á l y
Alighogy a folyóhoz ért, máris ren

geteg darázs röpködött körülötte a ká
nikulában. Számukat megsaccolni sem 
tudta volna, talán inkább súlyra pró
bálta becsülni őket: kábé másfél kiló- 
nyi, röpködő sárga-fekete csík. A ko
csi alatt, a kocsi fölött, előtte-mögötte, 
mindenütt. Sőt, mivel egy óvatlan pilla
natban kis időre kinyitotta az autó ajta
ját, már bent is körözött néhány állat.

Tamás nem szerette a darazsakat. 
Gyerekkorában többször is meggyűlt 
velük a baja. Allergiás volt a mérgükre, 
mint az kiderült, amikor úgy harapott 
a barackból, hogy a gyümölcsöt dézs
máló darazsat is bekapta. Csövet dug
tak le a torkán, hogy össze ne dagad
jon a légcsöve, s képes legyen lélegezni. 
A kompnál meg egész nyáron dongnak 
a csíkos rovarok, de a híd csaknem tíz 
kilométerre van, ekkorát kerülnie nem 
érdemes.

Hamarosan megérkezett a folyó túl
oldaláról a komp. A járgányok le-, majd 
tovagördültek, aztán a révész felirányí
totta az új fuvart: egy kék teherautót, 
egy csillogó új terepjárót, három motor
biciklit, végül Tamás kocsiját. Muszáj 
volt kiszállnia az autóból, hiszen je
gyet kellett vennie. Míg a többiek fizet
tek, szemügyre vette a matrózinges-ka- 
pitánysapkás-borostás szerzetet. Mint 
az öreg tengeri medvék a régi képregé
nyekben, gondolta. Piszok Alfréd rein
karnációja, mosolyodott el. Úgy dong
ják körül a darazsak, mint másokat 
a szúnyogok. No de miért nem zavar
ják? Nem tart attól, hogy valamelyikük 
megcsípi? Persze az is lehet, annyi mér
get eresztettek belé az idők során a csí
kos jószágok, hogy már fittyet hány a 
csípésekre, meg sem érzi.

Kibetűzte az igencsak kopott táblá
ról, mennyit is kell fizetnie a kompo
zásért. Előkotorászta a pénzt. Amint 
sorra került, a közömbösnél egy fok
kal barátságosabb arccal a révészhez 
lépett, s nyújtotta át az összeget. De 
még mielőtt a matrózinges átvette vol
na, Tamás éles fájdalmat érzett a kéz
fején. Sárga-fekete bogár lógott rajta, 
fullánkja a bőrébe fúródott. Egy moz
dulattal kitépte magából a darazsat, 
majd homályosodni kezdett előtte a vi
lág, és eldőlt.

Kis, valószerűtlenül homályos kam
rában ébredt. Néhány másodperc után 
rájött, hogy nem lehet más, mint a 
kompkapitány kabinja. Fájt a feje, saj- 
gott a karja, alig bírt mozdulni. Felült 
fektéből. Ä sarokban a kapitányt vélte 
felfedezni. Hahó, mondta, csak hogy je
lezze, magához tért.

-  Hahó -  válaszolta a kapitány. -  
Allergiás vagy -  kérdezte, vagy inkább 
megállapította az öreg.

-  Ühüm -  mondta nem túl nagy lel
kesedéssel.

-  Meg is halhattál volna.
Még egy „ühüm” hagyta el Tamás 

száját. Megpróbált felállni, de nem si
került.

-  Még egy darabig üldögélj! -  utasí- 
tottaforma a révész. — Úgy sincs más 
dolgod.

-  Még nem értünk át?
A kapitány közelebb lépett a homály

ban. Fura, gondolta Tamás, mintha nem 
is az inge volna csíkos, inkább a testén 
húzódnának végig a sávok. Bizonyára a 
méreg hatására látja így.

-  A darazsak az enyémek -  zümmög
te a révész. -  A csípést jóvá kell ten
nem.

Zsebéből pakli kártyát vett elő. -  
Húzz! -  terítette az ágyra a lapokat.

Tamás néhány pillanatig értetlenül 
bámult. Lassan, nagyon lassan csúsz
tatni kezdte mutatóujját a lapokon. 
Végül húzott. Feldobta. Piros ász.

-  Nyertél -  állapította meg a darázs
király.

-  Mit nyertem?
-  Időt.

*

Tamás talán ha fél perce érkezett a 
komp felhajtójához, de máris rengeteg 
darázs röpködött körülötte. Súlyra pró
bálta becsülni őket: legalább másfél ki
ló röpködő csík. A kocsi alatt, a kocsi 
fölött, mindenütt. Nem szerette a da
razsakat. Ma nem kompozunk, mond
ta, csak úgy, magának. Kifordult a sor
ból, és a kilométerekkel odébb lévő híd 
felé indult.

Bontás
Huszonéves volt Varga Teofil, tele lel

kesedéssel általában mindenféle, de leg
inkább szakmája, az ácsmunka iránt. 
Kiváltképp a bombázások idején meg
rongálódott, régi házakon szeretett dol
gozni. Minden csapatba jelentkezett, ab
ba is, amely az általában csak a Hóhér 
háza néven emlegetett épület bontá
sát volt hivatott elvégezni. E ház padlá
sán találkozott először Áts Zacariás ne
vével. Egy régi gerendára krétával írta 
fel valaki, néhány ákombákom társa
ságában. Teofil letörölte. De egy félóra 
múlva ismét ott volt a felirat. Ismét le
törölte, majd megint és megint...

-  Kibabrálnak velem a fiúk -  pa
naszolta estefelé a kerthelyiségben az 
öregnek, akitől suhanc korában a mes
terséget tanulni kezdte. Újabb sört 
rendelt, majd elpanaszolta a krétás 
históriát. Az öreg pedig, hogy megvi
gasztalja, elmesélt neki egy történetet. 
Varga Teofilnak ezután számos álmat-

10 A KilometriK



HELIKON

lan éjszakája következett. A ház bontá
sát pedig, különös módon, abbahagy
ták.

*

Minden délután, ebédje befejezté
vel Varga Teofil nyugdíjas ács elin
dult szétnézni, mi történik a városban. 
Míg ismerősei délutáni pihenőre tértek, 
Teofil bácsi körbejárta a város régi, pa
nelmentes részeit, nézegette, hol, mit 
dolgoznak a szaktársak. Adott -  néha 
kéretlenül is -  néhány jó tanácsot, más
kor pedig, ha lehetett, kiült egy presszó 
teraszára, s onnan nézte a kollégákat. 
S ha úgy alakult, késő délután vagy 
esős időben a fiatal ácsok, bádogosok 
és tetőfedők társaságában is szívesen 
elüldögélt, akik a történeteiért cserébe 
kiegészítették nyugdíjas költségvetését 
egy-egy felessel vagy korsó sörrel.

Egy ilyen társalgás közepette tudta 
meg, hogy bontani fogják a város egyik 
legrégibb, jó ideje lakatlan, kidőlt-be- 
dőlt falú épületét, a Hóhér házát. Talán 
háromszáz éve is van már, hogy e de
rék szakma képviselőjét nem kívánta 
a város többé a falain kívül tartani, és 
kisebb kúriának is beillő szolgálati la
kást húzott fel a mindenkori csuklyás 
iparosok részére. A századok persze, 
még ha lassan is, de tönkretették a pa
tinás házat, s végül valaki megvásárol
ta, hogy lebontsa és helyére új, szép pa
lotácskát húzzon föl. Nos, Varga Teofil 
egy ilyen eseményt nem hagyhatott ki. 
Érezte, sőt tudta, hogy valami külö
nös dolog történnik majd, ezért hát erős 
kuncogással indult ellenőrző kőrútjára, 
melynek egyetlen állomása a Hóhér há
za, pontosabban a vele szemben üzeme
lő, kis teraszos kocsma lett.

Szakszerűen építeni nem könnyű, de 
szakszerűen bontani sem könnyebb -  
mondta mindig Teofil bácsi. E bontás 
minden szempontból igazolni látszott 
ezt az elméletet. Első nap még csak-csak 
történt valami, második napon csupán 
fele csapat érkezett dolgozni, harmad
nap pedig már csak a két fiatal félmes
ter jelent meg a háznál. S hogy kevéssel 
ebédidő után esni kezdett, Varga Teofil 
két ismerősét már a kiskocsma fedett 
teraszán találta. Kétségbe voltak esve 
szegények, hajaj, gatyájuk rámegy, ha 
nem végzik el az elvállalt munkát.

Az öreg ácsnak megesett rajtuk a szí
ve, s mesélni kezdett. Elmondott a ház
ról mindent, amit csak tudott. És még 
azt is, amit csak sejtett.

*

A lebontott épület helyén most már új 
ház áll. Emeletes, élénk színű, és nagy, 
csillogó ablakai vannak. Egy ideig bizo
nyára az utca dísze lesz. De majd, év
tizedek múltán nagy gondban lesz a 
büszke tulajdonos. Némelyek tudni vé
lik, hogy a tető egyik, még gyantasza-

gú gerendáján már megjelent néhány 
érthetetlen jel kíséretében Áts Zacariás 
neve. Azé az ácsé, aki a vérpadon vé
gezte a város főterén, s akinek utolsó 
kívánsága az volt, hogy súghasson va
lamit a hóhér fülébe...

Gesztenyegép
Tudta jól Gáspár, hogy sültgesztenye- 

árulásból nem gazdagodik meg egyik 
napról a másikra. De hogy ekkora csőd 
lesz, azt legrosszabb pillanataiban sem 
gondolta volna. Több hétig dolgozott, am
íg a kiszuperált vashordóból megalkotta 
a gesztenyegépet, ezt a kerekeken guruló, 
mindenféle rekesszel ellátott, mobil gesz
tenyesütő alkalmasságot. Kétségtelenül 
az övé volt a legkorszerűbb és leghatéko
nyabb ilyen szerkezet a városban. Errefel 
tessék: a gesztenyeünnep késő délután
ján még mindig nem volt annyi bevéte
le, mint amennyibe a gesztenye meg a 
szén került. Ellenben volt néhány CD-je 
különféle sztároktól, szórólapjai és pros
pektusai a helyi erőktől és a díszvendég 
honatyától, meg mindenféle haszontalan- 
sága, amit azoktól kapott, akik ily módon 
fizették meg a frissen sült csemegéjét. S 
olyanok is voltak, akiktől még ennyit sem 
kapott, mert az okos árus bizony nem fo
gad el pénzt rendőrtől, rendezvényt bizto
sító kigyúrtaktól meg helybéli nehézfiúk
tól. Nem mintha ezek nagyon erőltették 
volna a fizetséget. Szóval nem volt sem
mi jó az egészben, ha csak az nem, hogy 
a mellette mindenféle bőr meg egyéb di
vatékszereket áruló fiataloknak ment a 
bolt. Hol söröket, hol pálinkát hoztak va
lahonnan, s a finom sült gesztenyéért 
cserébe őt is megkínálgatták. Szerették 
a fiatalok a gesztenyét, gyakran üzletel
tek hát. Gáspárnak egyre inkább fejébe 
szállt a sok cseretétel, bánatában minden 
kínálást elfogadott, s egy idő után már az 
éhség sem gyötörte, pedig hajnal óta nem 
evett semmit.

Ráadásul, mikor már az alkonyat iga
zi esti sötétséggé lett, közeledett a tetőfo
kához az ünnep, s a tömeg egyre dúsabb 
hullámokban hömpölygött a központ felé, 
ahol a sztárok koncerteztek, ismét meg
jelentek a rendőrök, és közölték, hogy 
most már elég, útjában vannak minden
kinek, hát szépen pakoljanak fel és húz
zanak vissza oda ahonnan jöttek, de leg

alábbis a szomszédos, kisebb térre, mert 
itt mindjárt kezdődik az est fénypont
ja, a tűzijáték, az árusoknak pedig men
niük kell. A szomszédai egyezkedni pró
báltak, ígértek-fűt fát, de hiába. Gáspár 
rimánkodóra fogta. Hogy nézzék, hát any- 
nyi pénzt sem keresett, amennyi belefek
tetett, ráadásul most jönne el az ő ideje, 
miért kergetik el, hiszen a zsandár urak 
is tudják, milyen nagyszerű az ő pará
zson sütött gesztenyéje. Ám azok hajtha
tatlanok voltak.

— Miért nem árulsz tűzijátékot? — kér
dezte valaki. Gáspár oda akart mondani 
egy papást-mamást, de hiába nézett kö
rül, nem látta a kérdés feltevőjét. -  Árulj 
tűzijátékot! -  hallotta ismét a hangot. Az 
utca meg a tömeg túloldalán egy szokat
lan szakállú ember állt és vigyorgott. -  
Tűzijátékot, komám! — mondta, aztán el
tűnt.

Gáspár, ahhoz képest, hogy mennyire 
megszédítette a barátkozás a szomszéda
ival, nagyon gyorsan összepakolt. A kály
hájában már egy ideje nem parázslóit a 
szén, kesztyű nélkül is hozzányúlhatott. 
Eltolta a szerkezetét a város legmaga
sabb épületéhez, a Nagytoronyhoz. A be
járatra nem vigyázott senki, az őr a kö
zelben beszélgetett a szakállas fickóval. 
Emberfeletti erővel ragadta meg a gesz
tenyegépet. Felcipelte a legfelső emeltre, 
majd a torony lapos tetejére. Tűzijátékok 
tengerében találta magát. Felállította a 
gesztenyegépet. Begyújtott. A gesztenyé
ket egyenesen a parázsba dobta. Valaki 
hátba bökte. A szakállas ember volt. 
Pálinkásüveget nyújtott felé. Gáspár jót 
húzott a megszámlálhatatlan fokú szesz
ből. A szakállas vigyorgott. Árulj tűzijá
tékot! Gáspár dülöngélt és homályosan 
látott, de megtalálta a gesztenyék kava- 
rására való lapátkát. Izzó gesztenyéket 
emelt rá, majd felhajította őket az égbe. 
Egy másodperc alatt a parázsló golyócs
kák elérték pályájuk csúcsát. Ott pe
dig gesztenyétől nem várható dörgéssel 
felrobbantak, és ezernyi színes szikrát 
hánytak szanaszét. Gáspár csodálko
zott. Megismételte az előbbi műveletet. 
Kék és piros tüzecskék. Újra. Zöld és sár
ga. Megint. A gesztenyék hol csillagokat 
hánytak, hol pálmafa alakban szikráz
tak el, hol valami más alakot formáztak 
az égen.

A közönség elől lezárt, hivatalos és ke
vésbé hivatalos elöljárók -  rendőrök, he
lyi nehézfiúk és magas rangú vendégek 
— számára fenntartott részre, ahonnan a 
legszebb látvány tárult a tűzijátékra, izzó 
gesztenyék kezdtek potyogni az égből ab
ban a pillanatban, amint kezdetét vette a 
műsor. Rendőrök jöttek, tűzoltók és men
tők. Szaladtak mind a torony tetejére. De 
a jegyzőköny szerint nem találtak mást, 
mint egy ócska vashordóból kialakított 
kályhát, egy darab szeneszsákot némi fa
szénnel, egy darab jutazsákot, mely több 
kiló gesztenyét tartalmazott, egy doboz 
gyufát, egy lyuggatott kupakú, egyéb
ként üres műanyag palackot meg egy fél
literes pálinkásüveget. Egyik tűzoltó sze
rint ugyan erőteljes kénkőszag terjengett 
a helyszínen, de az bizonyára csupán a 
tűzijátékok bűze volt...
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A d a g io  s ik o ly o k r a
A dag io  f o r  scream s

Jól emlékszem rád, hogy kortyoltad a tizenkét éves
tiszta malátaszeszt

Rávillantottad golyóálló mosolyod a páncélozott széplányokra 
Akik múltadra szúrták maguk, majd eltűntek 
Kitört sarokban mentek szét magasztos eszméidtől,
Pillangók molyistene, betyárhercegünk a Six-mile Bridge

megyében,
Aztán a golyóálló mosoly ripityára tört valahol öröm

és rettegés között
Mikor Mozart-tal lépett be, csupa ámító nőiség 
És épp hárfahúr-simításnyi finom érzékiség 
Feszíti fel kagylóhéjad a tűző napra, visszaeresztve

kísérleteidet
A pokol kapuin átkúszó gyermeket
Utoljára úgy láttalak lépteid eltűnt emlékén vonszolnod magad, 
Démonaidnak lehajtott fejjel, sántikáló galambok közt, 
Magadban motyogva zokogó szürke kőfalak alatt

a félholdas emlékműnél
Bezártak oda, megint tizenkét évesen 
És ott áll anyád állig kiöltözve a Dock Road mellett 
Monokliját és betört orrát úgy-ahogy elfedő olcsó sminkben 
Futtatja tízéves lányruhás öcséd az éjszaka cserkésző

férfiaknak
Sötétített ablakok mögött a fényezett Mercédeszeikben 
Kártyaváradra sorscsapás; golyóálló mosolyodba villám csap 
Mert ő (s a többi mind) kisétált, karonfogva Barbert

és Beethovent,
Nem hagyott semmit, csak a kisütött tortáját,

benne apád régi zsilettpengéi, 
Felszaggatják ezüstös nyelved, kicsavart szád keserű szavakkal, 
Olcsó vörösbortól feketén, szőlőfestette szemfogú

ripacs vigyorral,
Csíkokba húzod a kokszot a szocpolos kártyáddal,
Gyötrődve tűröd, hogy lejössz a h-mollról, és e-dúrvul 
A síró hegedűszóló néma aknamezőn, hol kisgyereket

bohóc vezet kézenfogva
A műcsaládtaggal, csonkolt gyerekszobával élő fiúkat

kisegítő iskolába,
Jól emlékszem rád, hogy diszfunkciósan, illúziótlan

kikelsz az értelem ellen,
Idegenek ágyain gereblyézed a szeretetmorzsákat,
Hogy abszolút kudarcod csillapíthatatlan éhségét táplálhasd 
Az üvegszilánkos, gumifalú cella mélyén, hol farkasok

fújták el kártyavárad,
Még nyomot hagy véres kezed a falon, hova részegen botolsz, 
Mikor félholtra vertél egy idegent, mert a kísérteteid

csúnyán nézi
Emlékszem rá, hogy álmodban valaki kanapéján sírsz,
Öledbe szorítod kezeid, figyelnek, nem-e vagy szuicid, 
Magaddal birkózol összeizzadt lepedődben 
Mezítláb téblábolsz az intézet folyosóin, fűzős fiúcskák

rohangásznak,
Lábad alatt oszlik a föld, a gyilok fekete szárnyat

hajt háztetődre,
Fiúkori álmaid elfojtott játszóterén fakadó apró hangok

kórusa,
Rekviem egy romlatlan ifjúságért; adagio sikolyokra

------------------- HELIKON------------------------

P a la c k  a s z e k r é n y b e n
The b o t t l e  In  th e  c u p b o a rd

Az ott egy palack a szekrényben 
Ám a konyhaajtó bezárva 
Ez a palack zöld üvegből készült 
Teli negédes mosolyok gyógyírjával 
Ez a palack többet ér, mint összesen 
Évről évre az összetört ajándék 
Amit gyerekként kibontottunk 
A palack többet ér, mint összesen 
Gyerekkoraink közös nevezői 
Többet ér, mint összesen a smink anyám 
Könnyel maszatolt arcán

Ez egy nemlétező palack
Lévén a palack a szobájában
Am a hálószobaajtó bezárva
Ez egy énekes palack: lecsavarodó kupak, majd
Ütemes löttyenés, s egy kortyolás zárja
Ez egy megtagadó ária
Ez az ének többet ér, mint összesen a fájdalom 
A tanároktól rejtegetett zúzódásokon 
Ez az ének többet ér, mint gyerek dadog 
Többet, mint összesen volt ártatlan húgod 
Mielőtt elverte akaratlan mind egy pótbácsikára 
Ez az ének többet ér, mint anya összesen szeret 
Ez az ének nem is énekel

Sok a palack itt, ahol most dolgozom
Huszonöt éve, szolgálom ugyanazt a gyógyírt bölcs öregeknek 
Egyikük így szól, míg korsót nyújtok

“Nőd lehet még ezer, de Anya mindig csak egy van.”

És a torkomban akadt szavak többet érnek
Mint összesen minden palack minden zárt szekrényajtó

mögé rejtve

Lévén, hogy gyerekkoromban palack van
Am az óvodaajtó bezárva
Ez a palack többet ér, mint összesen
Ahány leány szívét összetörtem
Többet ér, mint összesen
Egybevágó része van az abszolút magánynak
Többet ér a palack, mint összesen a szavak
Ahányadik hatványán hallottam már
Azt mondani Nőt, hogy „Szeretlek.”

Dányi Dániel fordításai
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FERENCZI ENIKŐ

K ülönálló partok
Egy szó nem szó, 
két szó már barátság

(Egyed Emese)

Miklósnak, szeretettel
1. A férfi átnéz a folyón és a túlsó par

ton megpillantja a nó't. Először csak a 
karjával integet neki, de kisvártatva át 
is rikkant, hogy a nó' figyelmét minden
képpen magára vonja. A nó' jóval koráb
ban észrevette a férfit, de még nem akar
ja jelét adni, hogy tudomása lenne róla. 
Másfelé néz, aztán virágokat szedve ké
nyelmesen hátat fordít a folyónak, mint
ha még mindig nem látná a másik parton 
egyre hangosabban kiáltozót. Egy ideig 
még kéreti magát, majd úgy tesz, mintha 
csak véletlenül fedezné fel a már egyszer
re hadonászó és torkaszakadtából kiabá
ló férfit. Észrevételét csodálkozó szem- 
meresztéssel hitelesíti, aztán előbb csak 
befelé, de egy másodperc múlva már ki
felé is mosoly szélesedik az arcán és mér
téktartóan visszainteget. S akkor, mintha 
egyidőben találnák ki egymás gondola
tát, mindketten a folyópart széléhez igye
keznek, hogy a lehető legközelebbről hall
ják egymást. Tekintetükkel sietősen le is 
tapogatják egymást, nem törődve a tük
rözést torzító körülményekkel: a víz fö
lött gomolygó köddel; a vízcseppekben 
színeire kibomlott napsugárral; a tavalyi 
íváshelyük felé ugrálva igyekvő lazacok
kal. Ők most már csak egymást látják és 
a közöttük folyó ék elhárítása a legfőbb 
gondjuk.

A folyó itt -  mint felső folyási szaka
szukban a folyóvizek -  túlságosan gyors 
és erős sodrású, kíméletlenül töri-zúzza 
az útjába tévedőket, habzó dühében el
lenállhatatlanul rombol és sebes mozgá
sa nyomában vízcseppszikrák porzanak 
körülötte.

A folyó itt még túl haragosan tajték
zó és örvénylő ahhoz, hogy egymást úsz
va közelítsék meg. A szüntelenül habzó, 
teleszájjal morajló meder azért mégsem 
képezhet akadályt közöttük. A férfi tag
lejtésekkel a nő tudtára adja, hogy rö
videsen elindul hidat keresni valahol 
lejjebb a folyón és kéri a nőt, tartson pár
huzamosan vele a másik parton, hadd osz- 
szák fel a találkozásig vezető utat és időt 
maguk között. A nő örvendezve inti, mi
közben a nyomaték kedvéért sűrűn bólo
gat is hozzá, hogy egyetért és nemsokára 
egyszerre, de mégiscsak külön-külön in
dulnak útnak.

Hol az egyik part járható nehezebben, 
hol a másik. Amelyikük előbbre jut, be
várja a másikat. Megtörténik, hogy ag
gódniuk is kell egymásért, amikor sel- 
lőkkel csordultig teli folyószakaszhoz 
érkeznek, amelynek martilapuval borí
tott, rogyadozott partján csak igen óva
tosan lehet leereszkedni; amikor a tava
szi áradat sodorta, egymásba torlaszolt 
sziklatömbökig érnek, ahol csak alapos 
körültekintés és óvatos mérlegelés után

lehet egyik kőről a másikra ugrani. S 
amikor egy-egy nyúlfarknyi szelídebb 
részre vetődnek, megállnak, hogy teen
dőiket a folyó zúgásának túlharsogásával 
próbálják egyeztetni. Bár tökéletesen ak
kor sem értik egymást, a közös szándék 
alapján alapvetően mégiscsak megértik 
egymást és következésképpen bátorítóan 
mosolyognak össze és a partmenti gya
loglásukat bizakodóbban folytatják to
vább. Sötétedéskor integetve köszönnek 
el egymástól, a hajnali derengésben le-fel 
járkálva fürkészik a túlsó partot, amíg 
társuk alakja, a folyó fölött libegő-lebegő 
köd mögül ki nem rajzolódik. Minden lé
péssel közelednek egymáshoz, hiszen jól 
tudják, nem lehet már messze a partokat 
összekötő híd. Addig egybekötött szán
dékkal külön utat járva mindenképpen ki 
kell tartaniuk! De ha időközben mégsem 
lelnének hídra, az őket szétválasztó folyó, 
még ha időnként mellékágakkal táplálja 
is fel magát, síksághoz érve előbb-utóhb 
eltesped, s akkor ők úszva is könnyen el
érhetik majd egymást. Ha látótávolságon 
belül maradnak: céljukat nem téveszthe
tik szem elől és kitartásuk is csak erő
södhet.

Veszett, fék nélküli ereszkedésében, a 
folyóvíz hirtelen szűkül össze és robba
nékony erővel tombolja ki magát. Őrült 
sietségében minden útjába álló szikla
darabnak nekiront és minden hatalmát 
megkérdőjelező kőbe belemar; partja fa
lából vagy medre egyenetlenségéből ki
vájja az ellenszegülőket és miközben ma
gával görgeti, egyszersmind egyformára 
csiszolja is őket.

A férfi és a nő, a folyó jól ismert zú
gása mellett, nemsokára egy távoli tom
pa morajlásra figyelnek fel, éppen ab
ból az irányból, amerre igyekeznek. 
Közeledésükkel a robaj fokozatosan fel
erősödik. A felhangosodott dübörgés nyo
mán mindkettőjükben bizonyossággá vá
lik a gyanú: a folyó roppant víztömegének 
lezúdulását hallják. Tudják előttük az ad
digi legnagyobb próbatétel, a sejthetően 
magas vízesés partján való leereszkedés. 
Mindketten tudják, hogy nemcsak külön- 
külön kell majd megbirkózniuk a látha

tatlanul, de egyre hangosabban közeledő 
zuhatag csaknem függőleges lejtőjű part
vidékével, de hosszabb ideig szem elől is 
tévesztik majd egymást. A férfi hangja, 
váratlanul, mintha közelebbről hallat
szana, azt kiabálja a nőnek, hogy eszé
be ne jusson a veszélyeket rejtő vízköze
li ereszkedőt megpróbálni, hanem kerülje 
azt ki a biztonságáért. Ó valahol a szaka
dék aljában várja majd be. A nő megígé
ri. Aztán nehéz szívvel elköszönnek egy
mástól. Egyik jobbra, a másik balra tart. 
Olykor megfordulnak, megvárják, amíg 
a másikuk is ezt teszi, hogy még egyszer 
búcsút inthessenek egymásnak.

A férfi mintha ismerné a terepet. Úgy 
emlékszik, az ő oldalán levő meredek 
több kilométernyi hosszúságban nyúlik 
el. Megkerülése igencsak hosszadalmas 
lenne. Ha törik, ha szakad a partig elé
be siető erdőben kell olyan ösvényre ta
lálnia, amelyik a vízesés aljába vezeti 
majd. Jóllehet lakatlan vidék ez, favágást 
sem engedélyeznek, kirándulók csak jár
nak erre, bár jól kitaposott utak nincse
nek. Lehetőségeit és tennivalóit meghá- 
nyja-veti és elhatározza, amilyen közel 
csak lehet a vízeséshez férkőzik. Mielőtt 
az erdőbe lépne, még egyszer visszate
kint, de a másik parton elterülő erdő, 
egy óvatlan pillanatban, egyetlen hara
pással bekapta már a nőt. Aztán a me- 
redekebb lejtőjű hegyoldalon fut végig a 
tekintete, ahol eddig jöttek, ahol verőfé
nyes tisztások és gyér vagy sűrű erdők 
kergették egymást, amiből olyan keveset 
látott, mert a kilátását, lépten-nyomon, a 
nővel kapcsolatos gondolatai, vágyai ár
nyékolták be. Az erdő, mintha hangszi
getelné a víz morajlását, háboríthatat- 
lan nyugalommal fogadja, bár a szellő 
szárnya időnként bele-beleakad az ágak
ba és csak nekiveselkedett ráncigálások 
között, gyönge hajtások fájdalmas recs- 
csenései árán képes magát kiszabadíta
ni. A hangtalanságon olykor egy-egy ma
dárhang is átcikázik. A férfi cipője alatt 
megroppanó gallyakra összerázkódik az 
erdő és úttalan sűrűségén át a hívatlan 
csendháborítót fürkészi. De nem bántja. 
Olyan régóta nem látott embert errefelé, 
hogy legszívesebben a kezeügyébe helyez
ne egy-két sziklát és fát, hogy a leereszke
désben hathatósan segíthesse. Érzi, hogy 
ez az egy nem ártó szándékkal keresi az 
utat: nem akar fát vágni, nem akar utat 
kimérni és főképp őt bemocskolni nem. 
Úgy nyújtózkodik tehát, hogy egyben az 
ereszkedés legbiztonságosabb irányát is 
mutathassa. Pedig bosszút is állhatna 
elvérzett, kifosztott, megcsonkított társa
iért! A fal egyik kiugrását megkerülve, a 
férfi váratlanul és teljes erőből az állan
dóan hátráló folyó minden percben segít
ségért kiáltó zuhanását hallja. Most éri 
el a legmeredekebb szakaszt. Elhessegeti 
magától a nő vissza-visszatérő légies 
alakját és az egész teste figyelésbe fe
szül. A vízesés vájta mederüst szélét ép
kézláb szeretné elérni! Szaggatott vonal
szerűén iramodik egyik fától a másikig, 
iramodik, megáll, iramodik, megáll.... s 
néha, amikor a talaj már-már teljesen ki
csúszna a lába alól, szerencséjére mindig
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folytatás a 13. oldalról
sikerül a kezével elkapnia és megölelnie 
az előző megállóból kiszemelt, soron kö
vetkező fát. Egyszer-másszor a megköny- 
nyebbüléstől még futó csókot is lehel a 
karcsú fiatal fák kérgére és a nőre gon
dol. De nagyon is jól tudja, hogy még nem 
szabad rá gondolnia, hiszen elég egy té
ves markolás, egy hibás lépés és könnyen 
a szakadékba bukfencezhet. Félútról fel
tekint. Megretten az addig megtett út 
nyaktörő függőlegességétől. Aztán ala
posan megvizsgálja a lába alá bukó má
sik felet. Hirtelen sziklásodik ki az oldal 
alatta. Néhol egy-egy fűcsomónak és cse- 
nevész bokornak azonban még sikerül a 
kövek bizalmában megmaradnia. A fér
fi testtartást és ereszkedési módot vál
toztat: a föld felé fordulva cipője hegyével 
keresi és próbálgatja lépései soron követ
kező akaszkodási helyeit. Kezével a falból 
kiálló kövek teherbírását is elővigyáza
tosan méricskéli. S ha súlyától netalán- 
tán mégiscsak megmozdulna olykor egy- 
egy kő, az ijedtség hideg gyöngyszemei 
pattannak ki, folynak össze és csordogál
nak le az arcán. Ilyenkor még szorosab
ban a sziklafalhoz simul. Szívverése le- 
csendesítése után mászik csak tovább. 
Hernyós araszolgatással, apránként ve
szít a magasságból. Az egyik kényszerű 
pihenőjéből a zúgás felé tekint. A pára
fátyolba öltözött vízesés derekán ugyan 
szivárványöv szedi ráncba a habredőket, 
de a vízi sellő maga állhatatosan vad és 
érintetlenül kicsapongó. Az izgató lát
ványt a férfi visszazárja a zúgásba és to
vább ereszkedik. S amikor melle alatt le
tekintve a meredek alját közeledni látja, 
tudja: a próbát kiállta. Néhány másod
perc múlva, jól kiszámított ugrással, egy 
malomkeréknyi lapos kövön terem. Csak 
most érzi ujjainak, a kövek görcsös szorí
tásából megőrzött szúró zsibbadtságát és 
lábszárának, a lépései megfeszítettségé- 
ből visszamaradt hasogató fájdalmát. A 
vízeséshez közelít s a zuhatag permetező 
hűvösében egy kőre ülve lehúzza a cipőjét 
és a zokniját. Most már nyugodtan lazít
hat. Visszatekint a magasságra, köszö
netféle villan az ajkán. Aztán hátradűl és 
becsukott szemmel kezd várakozni.

A nő, amióta elkanyarodott a folyópartól, 
lelassult kissé, mintha a célt morzsánként 
hullatta volna el. A szeme elé kerülő apró
ságokra figyel: a méhek megkörnyékezte 
mezei virágokra, a jobbra-balra ringó fű
szálakra, a futó felhőkre és az oldalvást sű
rűsödő erdőre. Néhány nap alatt megszokta 
a férfi túlsó parti jelenlétét. Most egyszerre 
hiányozni kezd a ráfigyelés, az érte való ag
gódás. Mintha már nem érezné magát ép
pen olyan biztonságban, mint annakelőtte. 
Pedig tudhatná: errefelé az égvilágon sem
milyen veszély nem leselkedik rá. Tudja, de 
nem érzi. Valóságérzetéből a magány bil
lentette ki. Összerezzen a hirtelen feltá
madó széltől, gyanúsan méregeti az erdőt, 
napsütésben is mindenfelé csúszó-mászó 
árnyakat lát. Félelmében gyorsabban szedi 
a lábát. Irányt is közben többször változtat. 
Végül elbizonytalanodik, nem tudja merre- 
felé is tartson. A zúgás kisiklott a hallótá
volságból, nem segítheti már. A nap is hosz- 
szú ívben elmozdult már az égen. A tájat
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sem figyelte meg. Hiszen ez ideig a folyó ve
zette őket. És őt a férfi. Szerencséjére, időn
ként kissé kitágul a látóhatár. Kósza emlé
keit a betájoláshoz, gyöngyszemenként fűzi 
össze, és rájön merre is kell továbbtartania. 
Megnyugszik. A folyónak ezen az oldalán 
a korábban oly magas hegyoldal fokozato
san eltörpül. Neki az egyre hanyatló oldal 
alá kell majd bekanyarodnia és a szikla
fal mentén a folyóhoz visszagyalogolnia. 
Hátat fordít a lemenő napnak. Hamarosan 
eléri az erdő ritkásabb szélét. Maradék bí
borát, utolsót lobbanóan, a nap most éppen 
a fákra fújja. Füst nélküli vérvörös lángo
lás a táj. Ezentúl, noha az erdő lassan sű
rűsödni kezd körülötte, könnyebb a dolga: 
a balján levő, lassan magasodó sziklás me
redek vezeti majd, amelynek szürkesége 
egy-egy parányi tisztásról is megnyugta
tóan mutatja az útirányt. Egy árokhoz ér. 
Mintha az erdő valamennyi fájának termé
se erre a szél árnyékolta, hegyoldal védte, 
öregfák óvta hosszú mélyedésbe gyűlt vol
na össze: az erdő bölcsője rejtőzködik itt. A 
sarjadó fiatal erdő törékenysége, az erdő 
utánpótlása áll most az útjába. A nő tiszte
li az életet, még inkább a csak éppen elkez
dett életet; az erdőnek ezen a szent helyén 
nem akar átgázolni; nem akarja hallani a 
lépéseitől letaposható friss hajtások sírá
sát, az áthatolásával megsebezhető facse
meték rívását. Ennek a helynek épségben

kell megmaradnia! Ez az erdő jövőjének a 
biztosítéka. Kikerüli tehát. Aztán megsza- 
porázza a lépteit. Lassan kihajt benne az 
izgalom. Bárcsak hallaná már a vízesés 
hangját! Pontosan nem tudja mikor, de bi
zonyos abban, hogy nemsokára találkozik 
majd a férfival. A fák segítőkészen mutat
ják az utat. Az erdő mindenkor oltalmaz
za azokat, akik nem élnek vissza a bizal
mával és a vendégszeretetével, akik az ő 
létét is vigyázzák. A fák közti bokrok félre
hajolnak a nő előtt. A nő szinte szalad már. 
Az alkonyközeit jelző madarak dalaikkal 
figyelmeztetik az idő múlására. Bárcsak 
lassabban jönne az este! S akkor, hirte
len, mintha egy sejtésnyi hang-csapás fa
kadt volna fel előtte a fák között. Minden 
lépéssel picit magabiztosabb, erősebb a 
hangja: a távoli zuhatag előhírnöke. Őt 
hívja, jelez neki. Közben utoléri a szürkü
let. Előbb pókhálószerű, átlátszó tejfátyolt 
borít az erdőre. Aztán áttetszővé bolyho- 
sítja úgy, hogy a távolabbi fákat lassan és 
egyenként feloldhassa benne. A közelebbi
ek körvonalai is kezdenek már apránként 
szétmosódni! De az egyre erősödő hang-ös
vény a nőt nem engedi el. Húzza, vonszolja 
maga után. Nem lehet már messze a zuha
tag! Két erő viaskodik érte: a lába nyomá
ban járó, szürkeséggé sűrűsödő este és az 
egyre erőteljesebb morajlásba átcsapó, lát
hatatlanul is kivezető hangút. A nő annyi
ra kifullad, hogy néhány pillanatra meg 
kell állnia. Aztán összeszedi magát és még 
mielőtt a feketeség teljes egészében fölfal
ná, a zuhatag aljáig szalad. Amikor kiér 
az erdőből, a zuhatagot minden napszak
ban szerelmes kitárulkozással váró és be
fogadó térségre, megtorpan a sziklák feke
ténél is feketébb árnyaitól, hisz egyáltalán 
nem tanácsos ezek között járkálnia a sötét
ben. Nem látja, csak érzi, hogy a férfi a má
sik parton van. Visszalép az erdőbe, száraz 
leveleket gyűjt össze a lábával nagy halom
ba s a kezével aztán vacokká egyengeti, lá
gyítja. Belefekszik és a zúgó világtalanság- 
ba süpped.

Reggel a férfi hiába kémleli a túlsó 
partot. Az erdő mozdulatlanságába der
medt nőt nem láthatja. Úgy helyezke
dik, hogy odaátról a legkisebb mozgást is 
azonnal észrevehesse. Órákig vár. A nap 
éppen akkor bukkan ki a vízesés fölött, 
amikor a leveleket magáról lerázó nőt a 
túlsóoldalon megpillantja. Ujjongva int 
és kiabál át neki. A vízesés ugyan elfojt
ja a hangját, de a nő is észrevette már. 
Kitárt kézzel közeledik ahhoz a partrész
hez, ahol a vízesést sellők követik. A férfi 
is ugyanezt teszi. Az elérhetetlenség tu
domásul vételével aztán lassan leenge
dik karjaikat és előbb tétován, majd egy
re határozottabban újra útnak indulnak. 
Hamarosan maguk mögött hagyják a 
hegyvidéket.

2. A szelíd dombok között ugyan meg
tört a folyó vad ereje, de a jobb- és bal
oldali mellékfolyók befogadásával, jóval 
szélesebbre is duzzadt. Jóllehet, a partja 
könnyebben járható -  a magával hurcolt 
szikladarabokat már rég felaprózta és le
csiszolta -  mindazonáltal a férfit és a nőt 
elválasztó távolság mintha megkétszere-
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ződött volna. A folyó megvastagodásával, 
mintha ó'k éppenséggel megkisebbedtek 
volna. A látóhatár közelében mozgó pálci
kák csupán. Összetöpörödésükkel mint
ha társuk jelentó'sége is alaposan meg
fogyatkozott volna. Nem csoda, hiszen 
mindketten belefáradtak a célirányos, de 
elreménytelenítően hosszú gyaloglásba. 
Ha legalább tudnák, hogy rövidesen híd
hoz érnek majd!

A kezdeti bizakodásuk alapjában ren
dült meg; egymás iránti kedvük, érdeklő- 
désük mintha egyöntetűen és apránként 
apadt volna el.

Már nem gondolnak olyan gyakran a 
társukra. Úgyis tudják, hogy velük pár
huzamosan odaát lépked. Már nem te
kintenek át olyan gyakran a folyón túl
ra. Úgyis tudják, hogy a folyónak ebben 
a lenyugodott szakaszában az égvilá
gon semmiféle baj sem érheti ó'ket. Már 
nem várják a szél oda-vissza röpködésé
vel érkező hangokat. Úgyis tudják, hang
juk egyetlen foszlánya sem jut át a túlsó 
partra. Olyan messze járnak egymás
tól, hogy az arckifejezésük sem kivehe
tő már. Nem láthatják, hogy a másik ho
gyan is érez. Nem láthatják, hogy társuk 
időnként mire is figyel. Nem láthatják, 
hogy egy időn túl egymás felé sem néz
nek. Közömbösséggel járó megszokássá 
válik a másik jelenléte. A medrét egyre 
csak ugyanúgy mélyítő folyó megfáradt 
beidegződése.

S ha lassabban bár, még kitartanak az 
egyirányú gyaloglás mellett. Ha a tehe
tetlenség folytán egymás iránti vágyaik 
el is csökevényesedtek, azért még mindig 
előre mennek. Mendegélnek. 3

3. Napok múltán érik el a folyó végső 
szakaszát.

A folyó itt nagyon lelassult, korábbi fi
atalos lendülete csupán jóleső visszaemlé
kezés már, de a terjedelmével arányosan, 
legalább megnőtt a tekintélye. Annyira 
elkényelmesedett, hogy az addig sodort 
vagy lebegtetett homokot éppen most ké
szül lerakni. Titkolja, hogy a végsőkig ki
fulladt és nincs elég ereje terhét tovább 
cipelni. Lám, ilyenkor épít csupán, hogy 
a korábbi rombolását kiegyenlítse s hogy 
megbékélt lelkiismerettel érjen nyugod
tan célhoz. Amikor árja időnként vissza
felé folyik, úgy, hogy a közeli tenger sós 
vízének illatát és ízét is magával hozza, 
homályosan sejti már, hamarosan eléri 
végső határát.

A férfi és a nő egyszerre veszik észre a 
messzi távolban csillogóan kígyózó utat, 
a folyó torkolatán átívelő híddal. Létük 
pontszerűségbe zsugorodott -  gondolata
ikkal, érzéseikkel és vágyaikkal együtt. 
Mozdulataikkal is képtelenek üzenni 
már egymásnak. Amíg a hidat elérik, a 
közös szándék egyre csak apadó töredé
két úgy-ahogy őrzik még magukban. De 
a hídfőnek támaszkodó, rövid pihenőjük 
után, mintha egyszerre egyetlen varázs
szóval törölnék ki agyukból a célt, hogy 
tulajdonképpen mi végett is akarták ko
rábban elérni a hidat. Feltápászkodnak 
és ketten kétfelé indulnak. A férfi kelet
nek. A nő nyugatnak.

BALÁZS K. ATTILA 

[a k á r  értelm etlen ]
akár értelmetlen is lehetne tűrni 
végeláthatatlan reggelek örökös

reinkarnációit, ahogy fordul 
nappal és éj és lábra kapnak

a jóslatok, mert egyszer csak kifeszül 
valahol köztünk

a nemtelen lény s titkon 
vajúdni készül valami tiltott,

egyre mélyülőjelenben.

[am in t a  képzelt]
amint a képzelt retina 
hajszál-erezetén áthull

egy bárka s a végtelen, 
képtelen vizek,

mintha alvó nagyapám 
mellcsontja mögött sűrűsödne a tó:

sötétedő, iszonyú anyag, és amíg 
gyökeret ver isten lába,

mi elfelejtjük a színek 
tanult harmóniáit

visszavonhatatlanul 
és mindörökre.

[a h a jtá s  vége]
még a kataklizma előtt azok 
a tárgyak, s a felfoghatatlan ősz

figyelnek majd, amint 
hátra bicsaklik a nyak, megdől

a törzs s a tekintet, végül, 
a tekintet mégis visszakékül,

míg fokozatosan, szinte magadtól 
gurulsz, s a fák

valója mögött hemzsegni kezd, 
felbolydul a zöld,

akár nyomodban a riadtan 
verdeső akarat -  s akkor

a kürtszó üvegfalán át 
abba a térbe látni,

ahol a puhán kavargó
anyagba fulladsz, és arcoddal eljátszik,

nyitott szemedre rászuszog 
az az egyszárnyú állat

[az e lső  n apsu gár]
az első napsugár hosszú kését fogja 
ahogy az éjjel alvó állata 
a völgyek felé gördül,

és a ma repülői már kőből 
faragva sután fekszenek 
a szélnek

közömbösnek érezve kozmoszt, 
más tájak furcsa 
mágnesét -

hisz elég volt hallani, amint 
angyaltestek csapódnak a tükörré 
feszülő égnek és felrobbannak

távoli ablakok.

[egyre jo b b a n  feszü lő]
egyre jobban feszülő lábakkal, kezekkel 
fel kellene tartani a nyár

tiszta áramlását, gondolatok, 
tervek nélkül hanyatt feküdni aztán

az időtlen homokban és várni, 
hogy megtaláljon egy szó,

amelyben kéken, hínár-erekkel ringatózik, 
megpihen a tenger.

[nem m ozdu l m ár]
nem mozdul már, csak fölfelé mered, 
bezuhanó angyal

testekre vár s aztán semmibe 
lökni készül torz madár

ivadékait. mi is az, ami marad, 
s meddig jut, ha szökni próbál

bármi is az ősz 
megfejthetetlen rádiuszából?
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ANTAL BALÁZS

Kulcsok egy szabályos 
kisregényhez
A vénasszonyok n yara  
m int az összegzés könyve 
M ózes A ttila  pályáján 1

A regény először a Látó 1990-es évfo
lyamában jelent meg, három részletben 
(januárban, februárban és márciusban, 
összesen 68 folyóiratoldalon), majd egy 
évvel később követte a könyvformá- 
tum. Mózes szabálytalanságokkal zsú
folt pályáján ez szinte már egy szabá
lyos szöveg: formailag, nyelvileg Mózes 
második alkotói korszakához kapcsol
ható, azonban annak nagyon is hatá
rozott és karakteres, védjegyszerű pro
vokatív tematikája nélkül, olyannyira, 
hogy utóbbi szempontból az első köte
tek atmoszférikus hangoltságú történe
teihez áll közel. A vénasszonyok nyara 
a leghagyományosabb értelemben vett 
cselekményes könyv: tétje egy történet 
elmondása, amelyen semmilyen módon 
nem akar túllépni. Ilyeténképpen a leg
közelebb a Történet befejezett múltban 
áll hozzá, vagy A Gonosz színeváltozá
sai kötet kisregényei önmagukban, kü- 
lön-külön értve az írásokat, azok súlyos 
közös tétjeitől visszább lépve. Azontúl 
más Mózes-szövegek felől is érződik 
a bekebelezési szándék: a szöveg nem 
marad ki az életmű „köreiből”, többféle
képpen is magához láncolja az egységes 
pályakép, elég talán csak arra rámu
tatni elöljáróban ehelyütt, hogy a kis
regény főszereplője Góth Gábor, Mózes 
vissza-visszajáró, alteregószerű pikaró 
figurája. Többféle meggondolás alapján 
talán az a kijelentés is megkockáztat
ható, hogy A vénasszonyok nyara éppen 
a maga „szabályosságával” kelt sza
bálytalan érzetet a Mózes-próza alaku
lástörténetében.

Bertha Zoltán a pálya hasonló jelle
gű újabb fordulatát ismerte fel a regény 
kapcsán: „mintegy visszatér régebbi té
máinak oldottságához és könnyedebb- 
levegősebb hangvételéhez, a fantázia és 
a fantasztikum játékosabb-poétikusabb 
felszabadultságához, az eseménybő epi
kai történetképzéshez, egyáltalán: a 
mese, a kaland, a cselekmény elsődleges 
és olvasmányos alakzataihoz. Felszívva 
és érvényesítve immár a lélekelemző 
és -értelmező módszer összetettségét, 
melyben tapasztalatot és elvontabb je
lentéstávlatot gazdag szenzibilitással 
összeolvasztó árnyalatok működnek.”2 
Marosi Péter az 1990-es évben megje
lent három Mózes-munkáról3 egyetlen 
hosszabb írásban szól, A vénasszonyok 
nyara folyóiratbeli megjelenését olvas
hatta még akkor. Tanulmánya az ero- 
tikum felől közelít az ekkori Mózes-szö-

vegekhez, melyek közül „szexuálisan 
legzsúfoltabbnak”4 tekinti a kisregényt, 
írása a bennfentes olvasó azon impresz- 
szióira alapul, hogy a regénybeli névte
len városban Kolozsvárra ismer, hely
színeket azonosít be ez alapján, illetve 
szereplőket is. Vida Márta már írása 
legelején rámutat, hogy a regény cse
lekményének ideje évszakok köré épül, 
s téltől télig tartó éves körforgásban 
játszódnak az események,5 amelyben 
Mózes tapasztalt olvasói persze azon
nal ráismernek a szüzsé „bejáratott” 
működésére -  még akkor is, ha Vida 
Márta téved: a cselekmény nem télen 
kezdődik és ér véget, hanem ősszel, és 
Góth teljes neve szerepel a regényben, 
igaz csak egyetlen egyszer, még az ele
jén. De azért mégis.

A reflexiók általában kiemelik a pszi- 
chologikum fontosságát: a belső folya
matok működésének érzékelése, érzé
keltetése szinte észrevétlenül lappang, 
húzódik végig a felszínen kiegyen
súlyozott „noir”-nak tűnő szövegben. 
Márpedig ez a fajta lélektani megfigye
lés új szemlélet a Mózes-prózában: hi
szen korábban is élénken érdekelte az 
emberi pszichologikum működése, de 
egészen másféle logika érdekében -  a 
bűn, a kriminalitás kialakulása és az 
erkölcsi érzék megbontása-megbomlá- 
sa állt pályája középső szakaszában ér
deklődése fókuszában, de magának az 
embernek, a tudatnak a vizsgálata ko
rábbi pályaszakaszaiban egyáltalán 
nem volt jellemző eljárásaira ilyen mér
tékben. Ennek a típusú érdeklődésnek 
különös sűrűségét az Árvízkor a folyók 
megkeresik régi medrüket adja, ahhoz 
képest szinte természetes, hogy visz- 
szalépés történik A vénasszonyok nya
rában.

N yelv á lta l
m eghatározott
v iselk ed ésm in ták
A  vénasszonyok nyara legfontosabb 

tétje narratív struktúrába rendezni 
az életközepi, vagy ha nagyon kell vá
lasztani, inkább harmadik negyedé
hez közelebb álló korban bekövetke
ző súlyos döntés pszichikai folyamatát. 
Egyszerre kell megtartani a noir ke
délyes lendületét és indokolni a lehető 
legsúlyosabb emberi döntéseket. Ilyen 
módon a narratív nyelvhasználat meg
választása már magában garantálhat
ja, vagy előre kudarcba fullaszthatja 
a próza célkitűzéseit. Természetesen 
Mózes Attila addig is következetes pró

zaírói építkezése erősen kétségessé te
szi, eluralhatja-e őt a nyelv elbeszélés 
közben, sokkal inkább tűnik olyan biz
tos kezű kormányosnak, akit nem ra
gadnak el mindenféle csapongó mon
datok. A vénasszonyok nyara is ilyen: 
kevés színezékanyaggal érni el han
gulatot, minimális kommentárral von
ni le következtetéseket. Góth hajlékony 
anyag, mindig úgy tűnik fel és úgy szó
lal meg, ahogy a próza megkívánja tő
le. Nehezebb a helyzet a látványosan el
lenálló anyagból gyúrt másik szemléleti 
szálat megtestesítő titkárnővel, akinek 
nyelvi mintázottsága sokféleképpen 
más alapvetésűnek kell hogy mutat
kozzon és érződjön. Társadalmi háttere 
alapvetően más, mint bármely eddigi 
Mózes-főszereplőnek, úgyhogy a jelen
tősége mindenképpen megnő. És ha ez 
magában még nem is lenne elég, közelí
tenie kell, majd bekebeleződnie egy má
sik réteg által. Góth nyelvét, kulturá
lis közegét, világát az iroda megemeli, 
uniformizálja, a nőé pedig ismét meg
emelt színvonalra készteti, miközben, 
a kölcsönhatások mintájára, maga lej
jebb kell hogy ereszkedjen. Ez jelenti a 
regény nyelvi struktúrájának legszem- 
beszökőbb feszültségét. Amelyet a szö
veg végül is észrevétlen könnyedséggel 
old meg, olyannyira, hogy egyesegyedül 
e regényt szemlélve a probléma nem is 
tételeződik problémaként.

Tehát Góth alapvetően telepi nyelvi 
meghatározottsága és a titkárnő pol
gári viselkedés- és nyelvmintája az iro
da köztes közegében ér össze: a hivatal 
az a közeg, ahol a nyelv, a test és a sze
mély találkozik. Az uniformizáció min
tázata láthatóan a titkárnőt kényszeríti 
nagyobb engedményekre -  neki lejtme- 
netet jelent kultúrájához képest, míg 
Góthnak szigorú, zavaró körülménye
ket, melyeket folyton folyvást kijátsza
ni igyekszik. A legjobb módszer pedig 
a provokációra a nővel való kikezdés. 
Szembetűnő, hogy a nő nemcsak élet
kori távolságot, hanem a legteljesebb 
nyelvi-, kulturális-, magatartásbeli tá
volságot is megtestesíti Góth számára. 
Ráadásul új munkatárs is, akinek hatá
rai még fel sem mértek. Góth számára 
kihívás és férfias virtus, macsó feladat 
kikezdeni vele, egyben kikezdeni az 
uniformizált viselkedésmintákkal. Az 
iroda, és az abban megtestesülő hiva
tal azonban nem reagál -  nyilván, mert 
sem veszítenivalója nincs, sem olyan tu
lajdonképpeni arca, amely megnyilvá
nulhatna, vagy amely egyáltalában fel
venné a kihívást. Nincs és nem is lehet 
ilyen, és Góth ezt jól tudja, a titkárnő 
azonban nem. Ezért az ő félelmei több- 
oldalúak. Részéről épp ezért már az is 
kihágásnak számít, hogy az iroda idő
sebb dolgozóinak titkos kódját felfejtse: 
hová is mennek, amikor vásárolni in
dulnak, és miért is nem hoznak soha 
semmit ezekről a vásárlásokról, meg 
hogy miért is nem tudják neki is meg
venni, amit kér ilyenkor. Nem akarja 
elfogadni ezt a kódot, és nem kér belő
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le. Zaklatásnak érzi azt is, hogy halla
nia kell, hogy tudnia kell róla, mert a 
munkatársak azonnal be akarják von
ni, nekilátnak a megrontásának. O 
meg semmi mást nem akar, csak kihúz
ni a nyugdíjas évekig most már minden 
értelemben egy helyen.

így tehát a regény életformák és 
magatartásminták nyelvi és pszichi
kai ütközésének regénye is. A mentali
tás kérdéskörének ilyen többoldalú ar
tikulációja korábban sem volt idegen a 
Mózes-prózában: elég csak A  krampusz 
halála szét-tartó irányokból érkező' be
szélőire utalni, akiket mértani rendbe 
igyekszik rendezni a katonai intézmény. 
Ott is az első számú törekvés a kijárást 
biztosító konvenciók villámgyors meg
találása és otthonos használatba véte
le -  ott a határvonalak jóval élesebben 
rajzolódnak ki természetesen. A Meder 
Szilveszterének élete már egyetlen ha
talmas konvenciótörés az összes elkép
zelhető formában. Az Egyidejűségek 
tanára azonban úgy lesz a tradíción kí
vülre kerülő, hogy éppen ezzel teljesíti 
be azt: mindig kell lennie valakinek a 
falu rendjében, aki kívül van azon. És 
akkor épp ő a messziről jött ember, aki 
sohasem kerülhet beljebb. Valamilyen 
formában Mózes összes szövegének ez a 
tétje, bár természetesen ez afféle bevett 
irodalmi hagyomány, a legtöbb irodal
mi szöveg éppen erről szól, mindig, je
lenidőben.

Az Egyidejűségek nyelvi szervezett
sége köszön vissza A vénasszonyok nya
rában: a szöveg nyelvi tere itt is ha
sonlóan oszlik kétfelé. A cselekményes 
narratív egységeket Góth álmai, láto
másai, víziói szakítják meg, általában 
a fejezetek, gondolati tömbök bevezeté
seként. Nem jelent azonban olyan mér
tékű elválasztást, elkülönülést, mint 
a faluregényben: a narratív struktúra 
ezúttal sokkal jobban ráépül a felvezető 
(tipográfiailag egyáltalán el nem külö
nülő) bekezdésekre. Pl. Góth ábrándo
zásai és látomásai a téli, ködbe burkolt 
hídon összeérnek a valósággal, amikor 
az odaképzelt nő egyszer csak valóban 
megjelenik, ráadásul kiderül, hogy ő is 
éppen arra gondolt, hogy Góthtal mind
járt találkozni fog a hídon. A felvezető 
szakaszok megint csak a líra irányába 
tesznek érezhető elmozdulást, pályája 
első szakaszának hangulati-atmoszfe
rikus nyelvi látásmódjának érvényesí
tése sokkal ökonomikusabb formában 
van jelen azonban, mint korábban. 
Talán nem nagy merészség kell annak 
megkockáztatásához, hogy a legzök- 
kenőmentesebb, legszebb lírikus sza
kaszok olvashatók Mózestől A vénasz- 
szonyok nyarában eddigi életművéből. 
Ugyanakkor Góth látomásai és álmai 
érintkeznek a Meder Szilveszterének 
delíriumos vízióival -  csak nagymacs
kák helyett üvegmadarak szerepelnek 
a leggyakrabban benne. Góth motiváci
ós bázisának jelentős része benne van 
ezekben a szakaszokban. A titkárnővel 
kapcsolatban ugyan látszólag pillanat

nyi hangulatok dominálnak, de Góth 
hátteréről sokat elmond pl. az a láto
más vagy álom, miszerint lakásában 
halálos hideg van, a felesége és a kis
fia a hűtőszekrénybe bújnak előle mele
gedni. Ennek megfelelően családi életét 
javarészt veszekedések fedik le.

A regény elbeszélői nézőpontja kül
ső pozícióból helyezkedik a belső irá
nyába, ahonnan teljes mértékben be
látja Góth horizontját és csak az övét. 
Góthról sem tud mindent, vagy legaláb
bis nem mond el mindent, lelki történé
seinek pedig pusztán a felszínéről tu
dósít -  elmondja az eseményeket és a 
látomásokat, de nem mutatja be a kö
vetkeztetések pszichikai folyamatát, 
éppen csak megelégszik az olyan meg
jegyzésekkel, mint hogy „Góthban va
lami történt”, „megfordultak körü
lötte a dolgok” stb., vagyis pozícióját 
feladni látszik bizonyos helyzetekben. 
Leginkább olyan közeli barátnak tű
nik, aki szinte mindent tud barátjáról, 
de annak legbelső titkai előle is el van
nak zárva. A főszereplő nézőpontjához 
pedig olyannyira ragaszkodik, hogy a 
külvilágról és a körülményekről is csak 
annyit tudunk, amennyit ő. Például 
amikor a munkatársai felhívják Góth 
figyelmét a titkárnő iránta való figyel
mességére, az az olvasónak nem szúr
hatott szemet korábban, mivel a narrá
tor nem tudósított róla. Ritmikailag is 
Góth-hoz áll közel, az olyan események, 
mint pl. Góth utazása, mely során az 
alkohol hatása alatt állva napok és he
lyek, vonatok és személyek folynak ben
ne össze, hogy a kezdete után egyből 
csak a végére emlékezzen kristálytisz
tán, az olvasó sem tudhat meg többet: 
látómezeje ott erősödik fel, ahol Góth 
emlékezete, s a köztes időről elnagy
olt, rövid jelzéseket kap csak. Ez a fajta 
egyetlen szereplő körüli narrátorelhe
lyezés leginkább a Történet a befejezett 
múltban és az Árvízkor a folyók megke
resik régi medrüket jellemző jegye. Az 
Egyidejűségekben már megmutatko
zó, s A  Gonosz színeváltozásai írásai
ban teljesen kibontakozó sajátos mózesi 
polifóniának itt nyoma sincs. Az egyik 
szereplő szólama súlyosan elnyomja a 
többiét, s ebből csak akkor látszik ki
lépés, mikot Góth érzelem- és tudatvi
lága egyre jobban „ráhangolódik” a tit
kárnőére, s így, a figyelem megoszlása 
nélkül kap valamelyes helyet egy má
sik szólam — a mindenkori főszólamon 
belül, abba mintegy beágyazottként.

Talán a legjelentősebb látomás, a tör
ténetben mindenképp döntő elágazást 
jelent Góth víziója tizennyolc évvel ko
rábbról, tizenöt éves önmagáról, amely
ben az asszony mellett Bulgakov fekete 
kandúrja szerepel, s a Mózes-szövegek- 
kel való érintkezések más, külső szö
vegek révén: ilyen az Apollinaire-sorra 
való hivatkozás, amely sor ugyan nem 
szerepel a szövegben, mégis A kram
pusz halála Apollinaire-sorát hívja elő 
az életművet ismerő olvasókban, vagy 
a Yesterday című Beatles-dal, amely a

közvetlenül megelőző novelláskötet cí
me és egy abban szereplő novelláé is 
egyben. Saját életművét tehát külső 
szövegekre való hivatkozással idézi be, 
s ha a beidézett szövegek minőségét 
is megfigyeljük, az első esetben gyil
kosság, a másodikban szerelmes nosz
talgia kapcsolható hozzájuk. A hosszú 
álom az álmok archetipikus pontjain 
sűrűsödik: a padláson, „kincseket rej
tő” ládák között, amelyből könyvek ke
rülnek elő, mesekönyvek és ifjúsági re
gények. Gyermek- és ifjúkor rakódik az 
öregség mellé, riasztó körülményeket 
kapcsolva a két személyhez. A Mester és 
Margarita motívumainak bekapcsolá
sa tulajdonképpen egyúttal el is idege
níti Góthot saját álmától: hiszen mint
ha mesterkélt irodalmi emlékek között 
bolyongana, amelyet felerősít a jellegze
tes irodalmi alkotások címének sorolá
sa is, mikor a ládából előpakolják őket. 
Mert végül az álom ismét összeér a va
lósággal, immár a lemondás, a szakítás 
jegyében. Álom és valóság egymásba 
csúsztatása más szövegekben is ked
velt eljárása Mózesnek, a legészrevét- 
lenebbül azonban talán itt érzékelhető 
-  a kétféle történetmondás A vénasszo
nyok nyará ban alkalmazkodik egymás
hoz a legtöretlenebb formában. A re
gény végének erős sűrítettsége az álom 
és látomás keverésével együtt szemlél
ve helyenként erős szürreális töltést ad 
a prózának, fellazítva a történet végét, 
mely inkább csak megsejthető, mint 
pontosan érthető. Egyetlen kijelentés 
bizonyos csupán: erőteljesen lezáró lej
tése, mely érezhetően a Góth-narratí- 
vánál nagyobb jelentést cipel, bár ez ta
lán nem tűnne fel, ha nem ez lenne az 
utolsó (eddigi) kötet. De mivel az, fel
erősödik a jelentése az ilyen mondatok
nak: „Egyébként minden jól irányított 
történet üzenete csupán félig hiteles, 
mert örökké egy-egy címzettre kacsint, 
még ha akaratlanul is. Elhatározta, 
hogy fölszámolja magát, s ez lesz az ő 
utolsó, félig hiteles története, mert ve
le mindig amolyan félig hiteles dolgok 
történtek csak.” Ez a kibeszélés jellegű 
néhány sor a kötet záró bekezdésében 
olvasható. Azóta sem Góthtal, sem új 
Mózes-kötettel nem lehetett mindmáig 
találkozni.

A pszichonarratíva  
m otivációja
A vénasszonyok nyara fontos tétje 

egy olyan mentalitástörténet vázolása, 
amelyben a részt vevő szubjektumok a 
teljes széttartásból fordulnak egymás 
felé, majd térülnek ismét el. A cselek
mény háttérbe szorulásakor szinte ki
zárólagosan a Góthban lezajló pszicho
lógiai folyamatok motivációiról kapunk 
tudósítást. Mózes elbeszélője Góth fejé
ből tudósít a csakis általa megtapasz
talható látomásokról, melyek életelvei

» > »  folytatás a 18. oldalon
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elmozdulását mutatják anélkül, hogy 
ő egyáltalán észrevenné. Az irodában 
látványosan extrovertált férfi magán
életében, családi életében a legteljesebb 
mértékben befelé fordulónak mutatko
zik: érzelmi élete gyakorlatilag nincs, 
vagyis annyiban van, amennyiben in
tenzív képzeletáradását annak tekint
jük: a fejében történik minden. Útja a 
szerelemhez javarészt elszólásokban, 
s tetteinek azokhoz való utólagos kor
rekciójában vehető' ki. Míg a vagány el
szólásokkal nem fukarkodik, érzelme
sen megnyilvánulni fél: mert az iroda 
és mindazok a helyek, ahol az irodából, 
baráti körből valaki jelen lehet, jelleg
zetesen olyan terepek, ahol érzelmes
ként megnyilvánulni súlyos nevetség 
tárgyává teheti hosszú hetekre. A zárt 
férfitársaság kompetenciája érezhetően 
bénítóan hat Góth magánéletére: ebben 
a társaságban a feleség megcsalása és 
megalázása a sikk. Ezért igyekszik tu 
lajdonképpen kézzel-lábbal tiltakozni a 
nem várt fordulat elismerése ellen.

A titkárnő küzdelme sokkal őszin
tébbnek tűnik: ő maga nem számol a 
munkahelyi környezettel, de motiváció
ja más is. Míg Góth szocializációja szin
te ott ment végbe, s az irodabeli mun
katársak jobbadán családtagokként 
tételeződnek számára, a titkárnő új, 
és ahhoz öreg, hogy dominánssá vál
jon felette a közeg -  ő m ár túl van éle
te súlypontjain. Nem mellesleg, az iro
da is máshogyan viszonyul őhozzá. 
Noha a Góth irányában tanúsított fi
gyelmességét meg is mosolyogják, még
iscsak az érett nőnek járó tisztelet öve
zi valamennyire. Megfelelési kényszere 
a családi szerepek felé irányul, de a tör
ténet egy pontján eljut oda, hogy erre 
m ár-m ár fittyet hány. Motivációs bá
zisa ugyanakkor csak frázisok szintjén 
tisztázott a regényben. Noha a cím va
lamennyire, igaz torz, gúnyos formá
ban őt állítja középpontba, alakja hát
térbe vont középponti, majd a regény 
vége felé el is enyészik: nem tudni, hol 
van, hova kerül. M agatartásának jel
képszerű mozzanata a férfi tenyere élé
nek tám asztott kisujjköröm -  az érint
kezés minimuma. Ez az érintkezési 
minimumhelyzet a számos Mózes-szö- 
vegben visszaköszönő kommunikációs 
krízishelyzet egy sajátos változatára is 
rárímel: a máskülönben szilárdan két 
lábbal a földön álló matróna dadog és 
zavarba jön, ha meg kell szólalnia Góth 
jelenlétében, ugyanakkor nagyon soká
ig nem veszi a lapot -  kimarad olyan 
belső kódokból, mint az iroda tolvaj
nyelve vagy a lopott szerelem metakom
munikációs kényszerhelyzete. Nehezére 
esik a hazugság, Góthnak valóság
gal a szájába kell rágnia, mit mondjon. 
Sajátos kommunikációs helyzete á tter
jed családjára is: a megszólalás lehető
sége a fel nem fogható tartalm akkal és 
jelentésekkel hallgatásba űzi őket, és 
eltűnésbe. Egyszerűen nem tudnak mit 
kezdeni a helyzettel, és igyekeznek ki
kerülni a konfliktuszónából. Egyedül 
az egyik lánya talál szavakat, aki azon
ban a cselekvés másik fajtáját választ
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ja: visszavonulás helyett az ellentáma
dást -  Góthtal találkozik és beszél is, 
felmerül a flört lehetősége közöttük, 
amit nyelvi tényként ki is használ Góth 
egy beszélgetésben.

A motiváció kétoldalú fokozása kü
lönös csúcsponthoz vezet, melyet telje
sen ellentétes irányú levezetés-feloldás 
végez be: a szereplők felfokozott inten
zitással távolodnak egymástól, és óva
kodnak saját pszichikumuk reflexiói
nak számbavételétől.

Vetró András szobra

Góth, a posztm odern  
picaro
Az eddigi utolsó regénybeli főszere

peltetése okán m ár lassanként a több 
köteten átívelő Góth (Gábor)-narratí- 
vát is fel lehet vázolni. Regényben ko
rábban csak egyszer bukkant fel -  mel
lékszereplőként A krampusz halálában. 
Ott a színészet volt a civil életbeni fog
lalkozása. De feltűnt m ár gyári mun
kásnak állt egyetemistaként, ahol a 
háttérben gyermeket váró feleség állt 
(Fény, árnyék átdereng), régi szerelmét 
kereső utazóként (A bádogbéka magá
nya) stb. -  joggal mondja róla Bertha 
Zoltán, hogy afféle modern picaró-figu- 
rája Mózesnek ő.6 A legtöbbet természe
tesen ebben a regényben lehet megtud
ni róla, vagy inkább lehetne: múltjainak 
történetei nehezen állíthatóak össze 
egyetlen folyammá -  ehhez rövid időn 
belül is igencsak eltérő, egymást ütő in
formációkat kapunk. Egy dolog látszik 
bizonyosnak: ahol Góth felbukkan, ott 
mindig a nők körül forog valahol, vala
hogy a dolog. A vénasszonyok nyarában

afféle nagyszájú vagány, az iroda kram 
puszaként van jelen.

Variálható élettényei, mozgatható 
attribútum ai és történeteinek számta
lan rétege ugyanezért inkább Góthok 
sorát jeleníti meg: hogy ugyanis van 
Mózes szövegeinek jelentékeny részében 
egy jelentéstartomány, fókuszpontme
ző, amely szegről-végről, de nem telje
sen azonos szempontokkal fedhető le. 
Az ehhez való közelítés eszközeként je
lenik meg az életművön belüli konnota- 
tív mezőket mozgató Góth hívószó.

A vénasszonyok nyarában családos 
ember, amolyan éppen oszlóban-bomló- 
ban lévő családdal: feleséggel, akinek 
elege van az iszákos-lumpen életmód
ból, és egy kisfiúval -  rettentő mel
lékszereplői csak Góth életének, bár 
persze a regény elsősorban nem Góth 
családi életéről akar szólni. Inkább az 
életében vannak más helyen a hang
súlyok, s a narratíva ezt jeleníti meg. 
A modern pikareszk olyan alakzatára 
emlékeztet ez, mint az Úton főszerep
lőjéé -  ő az, aki hónapokat állomásozik 
egy gyapotföld mellett vállalt család
jával, majd odébbáll mellőlük, s többet 
eszébe sem jutnak. Vagy Demény Péter 
Visszaforgatás című regényében is affé
le mély-mellékszál a családé -  mintha 
nem is lenne, aztán a végén visszadöb
ben a felismerés, hogy de hát van, és 
az egész regényen végignyúló hanyat
lás, figyelmetlenség meg is indokolja a 
feleség látszólag váratlan öngyilkossá
gát. Góth családja is mérhetetlen mellő
zöttségben szenved. A feleség inni kezd. 
A családi tűzhely kihűlt, a feleség és a 
gyermek a hűtőbe húzódnak melegedni, 
Góth szobáját egy képzeletbeli (?) üveg
huta melegíti, amelyből m adarak röp
pennek ki látomásszerűen. Ha a Fény, 
árnyék átdereng gyermeket váró párjá
ra emlékezünk, a történet akár folyta
tásként is fogható -  a bomlás már ott is 
kísértett, s mostanra a család előtt álló 
számos életpálya és életlehetőség közül 
éppen ez teljesedett ki.

A család és maga Góth azonban élet- 
történet és emlékek nélkül kerülnek 
elő, s ez a Góth-történet minden egyes 
darabjára igaz: Góth mindig jelenide- 
jűségben van, nincs neki múltja, nin
csenek indokok, hogyan és miért kerül 
ide, és nincs soha utalás, innen merre, 
hova vezet az útja. Góth éppen van, és 
azon igyekszik, hogy ez jó legyen neki. 
A vénasszonyok nyarában Góth a krisz
tusi kor küszöbén áll, majd be is tölti. 
Ez pedig mindenképpen fordulópont je
lenlétét indukálja, amely a regényben 
végül is többszörösen artikulálódik.

1 Részletek egy hosszabb tanulmányból
2 Bertha, 1993, 89.
3 A Yesterday, Az Ororszlán Hava és más történetek 

c. novellagyűjteményből és az Árvízkor a folyók 
megkeresik régi medrüket c. regényről van szó.

4 Marosi, 1991, 9.
5 Vida, 1993, 787.
6 Bertha, 1993, 89.

(folytatjuk)
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B abits M ihály teljes levelezésének közreadása 

nagy szakmai kihívás. A feladat méreteit és jelen
tőségét pontosan megmutatja az az értő és adatgaz
dag összefoglalás, mely a sorozatszerkesztő, Sipos 
Lajos által írott bevezető tanulmányban olvasható. 
Eszerint „Babits Mihály levelezése mintegy 10 000 
tételt jelent. Ebből kb. 1250 a költő saját kezű ira
ta, 8000-nel több azoknak a híradásoknak a szá
ma, melyek Babitshoz szólnak... Óriási anyag ez, 
terjedelemben Goethe és Schiller, Thomas Mann, 
Stefan Zweig, Kazinczy Ferenc és Arany János le
velezéséhez hasonlítható. Gondolatilag azonban 
ez a levéltömeg gazdagabb anyagot kínál amazok
nál. Mivel a levélírók vagy címzettek között ott van 
Kiss József, Ady Endre, Juhász Gyula, Kosztolányi 
Dezső, Móricz Zsigmond, Kassák Lajos, Karinthy 
Frigyes, Szabó Dezső, József Attila, Radnóti Miklós, 
Berda József, Bartalis János, Tamási Áron, Illyés 
Gyula, Vas István, Weöres Sándor, Bálint György 
(hogy mutatóban essék csak szó néhányról) meg 
Beöthy Zsolt, Rákosi Jenő, Tormay Cecil, Surányi 
Miklós, Herczeg Ferenc, valamint Szabó Ervin, 
Jászi Oszkár, Kornfeld Móric, Weiss Manfréd, 
Zadravecz püspök, Bethlen István, Szilasi Vilmos, 
Buday Dezső, Lukács György, Hóman Bálint, 
Szekfű Gyula, a Baumgarten-díj révén pedig köl
tők, írók, dilettánsok sora — ebből az irattömeg
ből kitetszik a 20. század társadalomtörténete: az 
a változás, mely a literátus vármegyei hivatalnoko
kat elválasztotta a polgári-értelmiségi pályán bol
doguló utódoktól, a kiegyezés körüli idők emberét 
az első világháború, a forradalmak és a kezdődő 
második világégés emberétől. A levélanyag ugyan
akkor végigkíséri az irodalomtörténeti korszak- 
váltásokat is. A legrégibb levelek (például Kozma 
Andor, Rákosi Jenő és mások küldeményei) stílus- 
tani és gondolati szempontból a népnemzeti iskolát 
reprezentálják; a Kiss József érdeklődését mutató 
kártyák A Hét körét idézik; Mohácsi Jenő, György 
Oszkár, majd Juhász és Kosztolányi híradásai A 
Holnap, a Nyugat és az új irodalom szerveződését 
mutatják; A Tett és a Ma körébe tartozó iratok a 
magyar avantgárd dokumentumai; az utána való 
levelek a neofolklór, az új tárgyiasság, az új klasz- 
szicizmus, a posztavantgard kibontakozását, ala
kulását, módosulását kísérő iratok. Ez a hatalmas 
levéltömeg nem egy esetben értelmezi, kiegészí
ti, magyarázza a kor és Babits viszonyrendszerét, 
számtalan alkalommal fontos befogadástörténeti 
információt ad, felvillantja a költő esztétikai gon
dolkodásának alakulását.”

(VILCSEK BÉLA: A k r it ik a i  k ia d á s  fon
tossága. B abits M ihály lev e lezése  1890-1906; 
1907-1909; 1909-1911; 1911-1912. K o rtá rs  iro 
dalm i és  k r itik a i folyóirat 51. évfolyam , 
2007/1. szám  94-95 . oldal)

-fA(&EX

ZENE -  A CSENDEN TÚL  
Fentről jövő sugárzás

Az elmúlt napokban sűrű fel
hő borította az eget. A gyorsan 
száguldó felhőgomolyagok közül 
imitt-amott napsugár villant a 
földre, mireánk. Néha még a nap
korong is kibújt a felhők mögül. 
Milyen kicsike -  innen a Földről -  
ez a fényes, kerek foltocska -  álla
píthattuk meg magunkban, már 
aki egyáltalán fölnézett a Napra. 
Mert senki sem emelte tekintetét 
oda, a magasba, ahonnét minden 
energia reánk özönlik. Mindenki 
szaladt a maga dolga után, csak 
arra ügyeltünk, ami körülvett 
bennünket: a horizontális világot. 
Ki szűkebb körbe, ki tágasabb 
körsugár mentén „nézte” a vilá
got körülöttem; elfoglal bennün
ket az Élet, a megélhetés gond
jai, és ezt csak síkba kivetítetten 
éljük meg. Magam is belesüpped
tem ebbe a kis, lapos világunkba. 
És akkor egyszerre kitört a fel
hők közül a nap, és száz meg száz 
sugárral özönlötte el körülöttem 
(körülöttünk) a világot. Rézsútos 
sugárkoszorú borított be mind
nyájunkat: a fenségesség ömlött 
le mireánk. Ilyen élményem a régi 
festmények az égből sugárzuha- 
tagként „leomló” FÉNYESSÉGE
is. Hányszor csodáltam meg azt 
a fantasztikus kifejezést és tech
nikai kivitelezést, amivel a rene
szánsz mesterei a fényt és annak 
ezer arculatát égből sugárzóan 
ábrázolták. A modern festészet
ben alig emlékszem hasonlóra. A 
modern ember tudatában a fény 
VAN, nem özönlik ránk, mintha 
nem is FENTRŐL kapnánk. Pedig 
a Nap és a Kozmosz csillagsugár
zása éltet bennünket: ÁLTALA 
VAGYUNK. De másfajta energia 
is érkezik fentről: az ŐSKÉPEK 
ENERGIASUGÁRZÁSA. Minden, 
amiről azt hisszük, hogy az ember 
„találta” ki, az már az időben és 
térben végtelen Kozmoszban eleve 
benne volt.

Zenészek társaságában Beetho
ven remekműveiről beszélget
tünk: csoda, hogy ezt az életmű
vet EGY ember hozta létre? Valaki 
megjegyezte: mindaz, amit leírt, 
BENNE VOLT, benne az ember
ben. Elgondolkoztam: vajon tény
leg az övé volt, vagy egy már léte
ző kozmikus dimenzió ősképeiből 
sikerült Beethovennek a Éöldre 
lehozni ezt a zenét: TEREMTETT 
vagy KÖZVETÍTETT?!

Ma már hiszem és vallom: a 
művész közvetít az ősképek, ős
minták és a földi világ között, le
hozza számunkra a fenti energia
sugárzást, réseket vág a minket 
beburkoló felhőgomolyagok vas
tag rétegébe, hogy elővillanjon a 
(Nap)fény.

Minden művész az ősképzetek- 
ből lop tüzet tehetsége vagy zse
nije szerint; egy szikrát vagy pa
razsat. A közepes tehetségek csak 
felvillanásnyi lángot hoznak le 
számunkra, a zsenik lobogó tűz
rakásokat. Gyakran megesik, 
hogy a zseniális alkotó megsej
ti a mellette élő, alkotó művész 
egy-egy sziporkájában a fellobo
gó lángok tűzijátékát. Ilyenkor, 
magától értetődő természetes
séggel nyúl a másik szerző mű
véhez és veszi át sajátjaként. 
Ez áll Bach, Vivaldi átvételeire, 
Haendel, Stradella „feldolgozása
ira”. Milyen fölöslegesen vitatko
zott az utókor Haendel „plágiu
mai” miatt. Ezek nem plágiumok, 
hanem a már „földre hozott” ős
képek kibontása, amire az ere
deti mű és alkotója valami mi
att nem volt képes. Haendel sok 
száz művében közvetlenül az ős
képek világából merít, kapcso
latba tud lépni ezzel a kozmikus 
dimenzióval. Ezt a kapcsolatte
remtést nevezzük IHLETNEK. 
Nem könnyű behatolni ebbe a tá
voli szellemi dimenzióba, és az a 
zseni, aki szinte erőszakosan ha
tol be -  ahogyan ezt Beethoven 
minduntalan megkísérti —, ha
talmas ellenállásba ütközik, ha
talmas harcot vív a szellemi 
erőkkel, a forma uraival. Ennek 
a harcnak nyomait érzékeljük 
Beethoven zenéjében. Mozartnak 
nem kell erőszakosan behatol
nia ebbe a dimenzióba, lénye ele
ve predesztinált erre a feladatra, 
szinte tá rt kapuk várják szelle
me érkezését. Éz a két alkotói tí
pus a művészet minden terüle
tén jelen van, gondoljunk csak 
Michelangelóra (Beethoven) és 
Raffaellóra (Mozart). Leonardo 
da Vinci egyedi típus, szinte rom
bolva tör be az ősképek (ősszer
kezetek) világába, hogy onnan 
minél többet hozzon le a Földre. 
Prometheuszi alkat, felfoko
zott Michelangelo-Beethoven- 
szintézis. A 20. század egész ze
néje (nem pedig egyetlen szerző!) 
fogható da Vinci szelleméhez. Ez a 
zenetörténet első olyan időszaka, 
amikor az ősképek meghódítása 
minden egyéb törekvés elé került. 
Valósággal elözönlöttek bennün
ket a zenei ősképek, ősformák so
kasága. Zömmel szikrák ezek 
majd csak a jövő századokban 
lobbannak lángra. Ebben a ze
nei tumultusban a rendezői szer
vező erőnek kell érvényesülnie: a 
FEGYELMI ÁLLAPOTNAK, a 
KEGYELMI ÁLLAPOT majd ez
után következik.

TERÉNYIEDE
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HELIKON

Márciusi évfordulók
1 -220 éve született Gheroghe Asachi román költő

70 éve halt meg Gabriele d’Annunzio olasz író
2 -  220 éve halt meg Salomon Gessner svájci író
3 -150 éve halt meg Bajza József
4 — 210 éve született Sigurdur Breidefjörg izlandi költő

80 éve született Alan Sillitoe angol író
5 -  85 éve halt meg Váradi Antal író
6 -  35 éve halt meg Pearl S. Buck amerikai írónő 

290 éve született Gregor Fábri szlovák író
7 -  185 éve született Vas Gereben
8 -  630 éve halt meg Guszai japán költő

785 éve halt meg Wincenty Kadublek lengyel krónikás 
85 éve halt meg Seprődi János tudós 

9 - 9 0  éve halt meg Frank Wedekind német drámaíró 
10 -  220 éve született Joseph Eichendorff német író 

240 éve halt meg Laurence Sterne angol író 
135 éve született Jakob Wassermann osztrák író 

11— 80 éve halt meg Bársony István író
100 éve halt meg Edmondo De Amicis olasz író 
185 éve született Pákh Albert író

12 -  360 éve halt meg Gabriel Téllez spanyol író
1190 éve halt meg Theophanész bizánci görög író

13 — 120 éve született A. Sz. Makarenko orosz pedagógus
120 éve született Paul Morand francia író

14 — 320 éve halt meg Antoine Furetiére francia író
15 -  490 éve született Giovanni Maria Cecchi olasz író

285 éve halt meg Johann Christian Günther német költő

335 éve halt meg Salvator Rosa olasz író
450 éve halt meg Francisco Sá de Miranda portugál költő

16 -  210 éve halt meg Aloys Blumauer osztrák költő 
150 éve született Donászy Ferenc író
17 -  35 éve halt meg Demostene Botez román író

100 éve született Borisz Nyikolajevics Polevoj orosz író
18 -  90 éve született Dégh Linda amerikai magyar etnográfus
19 -  190 éve született Petar Preradovic horvát költő
20 -180 éve halt meg Barczafalvi Szabó Dávid nyelvész

180 éve született Henrik Ibsen norvég drámaíró
21 -  200 éve halt meg Paul Iorgovici román író
22 — 140 éve született Mihail Dragomirescu román író

140 éve született Vydunas litván drámaíró
23 -  80 éve született Béládi Miklós magyar kritikus

80 éve született Deák Tamás író
24 -135 éve született Edouard Claparéde svájci pszichológus

360 éve halt meg León Modena héber költő
25 — 550 éve halt meg Inigo López de Mendoza spanyol költő.
26 -  35 éve halt meg Noéi Pierce Coward angol író

135 éve halt meg Amédée Thierry francia történész
27 -  240 éve született Joseph Schreyvogel osztrák író
28 -  140 éve született Maxim Gorkij orosz író
29 -130 éve született Elena Faragó román költőnő

970 éve halt meg Háj ben Serirá héber költő
30 — 80 éve halt meg Ion Gorun román író

200 éve halt meg Gustaf Fredrik Gyllenborg svéd költő
31 -  60 éve halt meg Egon Erwin Kisch cseh publicista
? -  420 éve született Johann Heinrich Alstedius német filozófus

Rossini
VÍZSZINTES
1. Mánus. 8. Kipling farkasvezé

re. 13. Kerti házikó. 14. Kettőnk kö
zül nem én. 15. Transzformál. 17. ... 
ovo: a tojástól kezdve. 18. Etel, argó
ban. 20. Az Olt folyó latin neve. 21. 
Budapest egyik pályaudvara. 23. 
Ilona beceneve. 24. Szigetlakó nép. 
25. Állati eredetű élelmiszer. 27. Állj! 
29. Láncfonalat erősítő. 31. A dolgok 
megszokott rendje. 34. Mihók társa 
a mesében. 35. Önkéntes munkacso
port. 36. Zergefej! 38. Anna becene
ve. 39. Az argon vegyjele. 41. Japán 
város. 42. Lekötelezettség. 44. Attól 
kezdve! 45. Jó a szeme. 47. Pascal, 
röviden. 48. Társaság jelzője lehet. 
50. A mák toktermése. 52. A jelen
levők közt kiporcióz. 55. Várpalota 
része. 57. Cinnel bevon. 58. Afrikai 
állam, fővárosa Bamako. 59. Fába 
jelet, betűt vés. 60. Sziget, franciá
ul. 62. Mellém lóbál. 64. Bolti alkal
mazott. 66. Hágó az Alpokban. 67. 
Szibériai folyam. 68. A szervezetben 
keletkező védőanyag. 71. Bosszús 
szócska. 72. Csernátoni várrom. 73. 
Ösztökél. 74. Sok, rengeteg.

FÜGGŐLEGES
1. Gioacchino Rossini (Pesaro, 

1792-Párizs, 1868) olasz zeneszerző 
vígoperája (1813). 2. Rács mögött ül. 
3. Csak félig! 4. Hivatkozik valami
re. 5. Fehér ital tárolására hasz
nált nagyobb edény. 6. Morzehang. 
7. Attól fogva. 8. Valaminél len- 
tebbi helyen levő. 9. Arab ország
ból való. 10. Régi rádiómárka. 11. 
Kínai hosszmérték. 12. Rossini ope
rája (1814). 16. Török férfinév. 18. 
Iráni város. 19. Görög félsziget. 21. 
Angol férfinév. 22. Görög betű. 24. 
Gyakori női név. 26. Ásványi fűszer. 
28. Köszönésforma. 30. ... kezekkel! 
(Gladstone). 32. Fundamentum. 33. 
Egyfajta áramforrás. 37. Áruba bo
csát, népiesen. 40. Megelégelő. 42. 
Megilletődő. 43. Kozák parancsnok. 
46. Trícium, bór és oxigén vegyje
le. 48. Férfi becenév. 49. Való. 51. 
Női név. 53. Zoknifej! 54. Pajta. 56. 
Lenti helyen. 61. Teller ..., atomfizi
kus volt. 63. Eldug. 64. Párosán ret
teg! 65. Holland város. 67. Kaluga, 
orosz város folyója. 69. Japán drá
mai műfaj. 70. Tűzhatárok! 72. 
Francia személyes névmás.
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