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POMOGÁTS BÉLA
Az 1956-os forradalom
és az erdélyi magyar irodalom
A nemzet testének, akárcsak az em

beri testnek (és ne felejtsük el, hogy a 
19. század romantikus gondolkodói a 
német HerdertóT az olasz Mazziniig, 
az angol Carlyle-tól a lengyel 
Mickiewiczig és a magyar Eötvös Jó
zsefig a nemzetek működését nemegy
szer az emberi szervezet működéséhez 
hasonlították), van valamiféle „tit
kos” szerkezete: a benne végbemenő 
mentális folyamatok akkor is valami
féle lényegi összetartozást és konver
genciát mutatnak, ha máskülönben 
a nemzettest részei igen szigorú hatá
rokkal vannak elválasztva egymástól, 
és a közöttük hagyományosan (hosszú 
évszázadokon vagy éppen ezer éven 
keresztül) természetesen érvényesülő 
„csereforgalmat” évtizedek óta állam
politikai és rendőri kényszerek akadá
lyozzák. Mindezt igen szemléletesen 
tanúsíthatja Trianon után az -  először 
öt, majd 1944-öt követően hat ország 
határai közé széttagolt -  magyarság 
nemzeti életének alakulása, illetve 
ennek a nemzeti életnek az elsőszá
mú közösségi szellemi intézménye és 
kifejezője: a magyar irodalom. Mind 
az 1919-1920, mind az 1945 után kö
vetkező esztendőkben a magyar iro
dalom, éljen a maradék Magyarorszá
gon, Romániában, Csehszlovákiában 
vagy Jugoszláviában, a maga szellemi
sége, értékrendje és kulturális straté
giája által egységes (habár regionális 
különbözőségek által tagozott) szelle
mi képződményt mutatott, és a benne 
megnyilvánuló eszmei vagy érzelmi fo
lyamatok akkor is nagyjából közösek 
voltak, ha ezeknek a folyamatoknak 
az egyeztetésére vagy artikulálására 
nemigen kínálkozott intézményi meg
oldás vagy nyilvános fórum.

Ez a, mondhatni: „titkos”, szabály- 
szerűség volt tapasztalható az 1956- 
os magyar forradalom és szabadság- 
harc által kialakított, meghatározott 
és képviselt szellemiség általános meg
jelenésében is, valójában az egész ma
gyar nyelvterületen, tehát például a

magyarországi és az erdélyi magyar 
irodalom világában. Annak ellenére, 
hogy tulajdonképpen 1944 végétől fo
lyamatosan igen radikális politikai 
határok zárták el egymástól a nem
zetnek ezt a két tömbjét és irodalmát, 
és ez a rendőrileg garantált „kulturá
lis határsáv” csak 1956 nyarán vált 
kisebb mértékben átjárhatóvá, hogy 
azután a magyar forradalom leveré
se után, az erdélyi magyarság ellen 
irányuló megtorlások kibontakozásá
val ismét megszilárduljon, és csak ta
lán a hatvanas évek végén engedjen 
újra a kölcsönös kommunikáció erő
feszítéseinek. Akkor sem megfelelő 
mértékben, és akkor is a bukaresti 
diktatúra érdekei vagy szeszélyei ál
tal szabályozottan.

Vagyis, hogy befejezzem ezt a gon
dolatmenetet, úgy vélem, hogy az öt
venhatos magyar forradalom előtör
ténete, lefolyása és utótörténete által 
meghatározott magyarországi szelle
mi, kulturális, irodalmi folyamatok 
akkor is erősen hatottak az erdélyi 
magyarság körében, ha ennek a nem
zeti közösségnek akkor természetesen 
nem lehettek kielégítő és naprakész in
formációi a budapesti események felől. 
Azaz az erdélyi magyar irodalomban 
ugyanúgy megjelent és tartós maradt 
a magyar forradalom hatása és emlé
ke, mint a magyarországiban. Mindez 
az irodalmi (és értelmiségi) gondolko
dásban, illetve az írói művekben egy
aránt kimutatható.

Kós Károly 
forradalmi naplója
Kós Károly 1956 őszén két hóna

pig (szeptember 10-től november 11- 
ig) Budapesten tartózkodott. Erdé
lyi magyar írók, közöttük az idősebb 
korosztályhoz tartozó Jancsó Elem
ér vagy a fiatalabbakat képviselő
> > > > >  folytatás a 2. oldalon

A kolozsvári Donát szobor Szabó Tam ás felvétele

•  Búcsú Lázár Ervintől
•  Szőcs István: Merengő
• Jancsó Miklós: A nyugdíj
•  Bogdán László:

A kintrekedtek
• A NAGY KILOMETRIK

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

» » >  folytatás a 1. oldalról
Lászlóffy Aladár hosszú évek kénysze
rű romániai „háziőrizete” után akkor lá
togathattak el ismét vagy éppen először 
(mint Lászlóffy is) a magyar fővárosba. 
Az idős (akkor hetvenhárom esztendős) 
Kós Károly személyes közelből élte át a 
magyar forradalom eseményeit. Régi ba
rátjának és helikoni írótársának, Molter 
Károlynak írott 1956. december 3-i levelé
ben olvashatók a következők: „olyan forra
dalmat éltünk (akik élünk), amilyen még 
nem volt a világon.” Ez a mondat termé
szetesen kimaradt abból a levélközlésből, 
amelyet az Igaz Szó című marosvásárhe
lyi folyóirat adott közre 1980. decemberi 
számában. (A levélszövegből kihagyott 
részletet Sümegi György rekonstruálta 
nemrégiben a kolozsvári Korunk múlt 
évi decemberi füzetében.) „Az ősszel, 
másfél évtized múlva, először sikerült 
kiutaznom Budapestre -  olvasom egy 
következő Kós Károly levélben, amely 
1957. május 14-én íródott Tabéry Gézá
nak. -  Akartam még egyszer bár látni 
a várost, ahol az életet járni elkezdtem, 
és találkozni akartam néhány emberrel, 
meg akartam ismerni néhány embert, 
akiket munkájukért tisztelek. (...) reám 
csapott október 23-a, és én örvendettem, 
hogy nov. 11-én nagyobb baj nélkül haza
vergődhettem (...) láttam egy olyan gran
diózus drámát, amilyent sem Szofoklész, 
sem Shakespeare, sem Madách még ál
mukban sem tudtak elképzelni. (...) Ez 
volt életemben a harmadik nagy nemzet
tragédia, melyet megéltem. És ez volt a 
legszörnyűbb.” (Ezt a levelet és a követ
kezőt Sas Péter közölte Kós Károly levele
zésének 2003-ban közreadott kötetében.) 
„...a forradalom élményének megrázó ter
hével szívemben és lelkemben, de más
különben minden nagyobb baj nélkül 
szerencsésen hazavergődtünk Kolozsvár
ra szegény öreg feleségemmel együtt nov. 
11-én” -  ez a néhány sor egy Merényi Fe
rencnek, a budapesti műszaki egyetem 
építészettörténeti tanszéke professzorá
nak írott levélben áll 1957. november 3- 
án. Lehetne idézni további leveleket is, va
lamennyi azt tanúsítja, hogy az idős Kós 
Károly számára milyen megrázó élményt 
jelentett a budapesti forradalom.

Ugyanezt tanúsítják Kós Károly 1956 
október-novemberi naplóbejegyzései is, ta
lán az elsőt és az utolsót idézném ide. Az 
első bejegyzés október 23-án este készült, 
és szinte vezérszavakban megnyilvánuló 
drámai tömörségben foglalja össze a for
radalom első napjának eseményeit (szö
vege a Korunk már idézett tavaly decem
beri számában olvasható). Tehát: „23-án 
délután gyűlés az Országház előtt: beszél 
Veress Péter, Nagy Imre, Gerő Ernő (ezt 
lehurrogják). Este a diákság egy része 
(munkások is) a Rádióhoz mennek, hogy 
bemondják a határozati pontjaikat. A Rá
diónál ávósok nem engedik be őket az épü
letbe. Szétzavarások; könnygázbombák. 
A diákság szétszalad. A Parlamenthez 
futnak, mire az ottaniak is a Rádióhoz 
indulnak, velük magyar katonaság. Egy 
kapitány reá akarja bírni az ávósokat, 
hogy engedjék az ifjúságot be, mire egy 
ávós lelövi a kapitányt. Erre lövések, és 
az ávósok sortüzet adnak gépfegyverrel.

2 --------------------------------

Sebesültek, halottak. A fiatalság szét
szalad. Katonák fegyvert adnak kezük
be, néhány munkás felkap 3 teherautóra, 
és Csepelre. Az ottani fegyver- és muní
cióraktárból fegyvert és muníciót szerez
nek, és vissza Pestre. Széjjelosztják a 
fegyvert és muníciót, és megtámadják a 
Rádiót, melyet ávósok védenek. Éjjel fo
lyik a harc. A párt és kormány erre rend
csinálás céljából a Sz.fehérvári oroszokat 
hívja segítségül.”

Az utolsó, november 10-én, tehát még 
Budapesten keltezett bejegyzésben a kö
vetkezők olvashatók: „Szombat, nov. 10. 
1956. október 23-án, a magyar szabad
ságharc kitörésének hírére a kolozsvári 
főiskolák diákjai is megmozdultak. Gyű
léseket tartottak, és ott élesen bírálták 
a kormányzatot, a rendszer hibáit, és 
követeléseket hangoztattak, egyesek 
elbocsátását követelték stb. és akciókat 
indítványoztak. A képzőművészeti inté
zet vegyes nyelvű (román és magyar). A 
román és magyar diákok közös gyűlést 
tartottak, közös izgató beszédeket mon
danak, és közös indítványokat terjeszte
nek elő. Közülük a leghangosabbakat (két 
magyart és egy románt, az egyik magyar 
neve Balázs, igen szegény vásárhelyi fiú 
és tehetséges festőnövendék, a román ne
ve valami Felix, az volt a leghangosabb), 
másnap a román szekuritás beidézte és 
letartóztatta. A románt 2 nap múlva szaba
don engedték. A két magyart hadbíróság 
elé állították. A tárgyalás december 13- 
án volt Kolozsváron, és a vád: államfelfor- 
gatásra izgatás. Az ítélet 7-7 esztendei bör
tön. A tanúk egyetlen komoly vádat sem 
igazoltak. A nyilvános tárgyalás közönsé
ge elcsöndesült, és némán állott az ítélet 
kihirdetése után; fel kellett őket szólítani, 
hogy ürítsék ki a tárgyalótermet.”

Az erdélyi 
m egtorlások
A két naplóbejegyzés között az öt

venhatos magyar forradalom drámájá
nak -  úgyszólván „sztenogramszerűen” 
megörökített -  története. Kiderül, hogy 
az idős író mindvégig közelről figyelte az 
eseményeket: hallgatta a budapesti rádi
ót, olvasta a forradalmi sajtót, feljegyez
te a barátoktól és ismerősöktől származó 
híreket és persze időnként leereszkedett 
a félig rommá lőtt pesti utcákra, hogy sze
mélyes tapasztalatokat szerezzen a lezaj
lott történelmi dráma felől. Kós Károly 
ötvenhatos naplója valóban izgalmas és 
megrendítő olvasmány (emellett hiteles 
történelmi forrás), amely méltán állítha
tó oda a magyar forradalom eseményeiről 
készült más korabeli írói feljegyzések (így 
Tamási Áron, Déry Tibor, Rónay György, 
Örkény István vagy a felvidéki Fábry Zol
tán és a nyugati emigrációban élő Szabó 
Zoltán ötvenhatos naplói) mellé. (Egyszer 
érdemes lenne kötetbe gyűjteni ezeket a 
naplój egyzeteket!)

Az ötvenhatos forradalom erdélyi tanúi 
és ezen kívül a megtorlás elszenvedői közé 
tartozik Dávid Gyula, a neves kolozsvári 
irodalom- és művelődéstörténész, aki az 
akkor még létező Bolyai Tudományegye

tem ifjú tanáraként já rt Budapesten 1956 
szeptemberében, majd hazatérve részt 
vett abban a szolidaritási mozgalomban, 
amely a magyar forradalom iránt érzett 
rokonszenvet fejezte ki. Az október 23- 
i budapesti tüntetés híreire a kolozsvári 
egyetemi ifjúság -  akkor még nemcsak a 
magyar, hanem a román is -  lelkesülten 
köszöntötte a demokratikus átalakulás 
reményét. Rokonszenvtüntetésre készü
lődtek, ennek megtartását azonban meg
akadályozták az egyetemi hatóságok, il
letve a politikai rendőrség. A kolozsvári 
egyetem román rektora azzal beszélte le 
a román diákokat a magyarokkal közös 
tüntetésről, hogy a budapesti egyetemis
ták Erdély visszacsatolását követelik. Ez 
persze merő hazugság volt, hiszen októ
ber 23-án egyetlen olyan jelszó sem hang
zott el, amely területi revíziót követelt vol
na. A kolozsvári tüntetés így elmaradt, 
Bukarestben és Temesváron ennek elle
nére voltak egyetemista megmozdulások 
a magyar forradalom mellett, ennek kö
vetkeztében ítéltek a román bíróságok 
súlyos börtönbüntetésre több száz ma
gyar és több mint száz román fiatalt. 
(A bebörtönzöttek személyi adattára, 
mint 1956 egyik legfontosabb romániai 
dokumentuma, Dávid Gyula szerkeszté
sében most jelent meg, az ötvenedik év
fordulón!)

A román pártvezetés eleinte bizonyta
lan volt abban, hogy milyen mértékben 
tűrheti el az egyetemisták szolidaritásá
nak megnyilvánulásait. Jól jellemzi ezt a 
helyzetet Dávid Gyula 1956 Erdélyben és 
ami utána következett „emléktöredéke”. 
Ebben a következők olvashatók: „Forró, 
zavaros napok voltak azok nemcsak a mi 
számunkra. A pártvezetés sem tudta, me
lyik lábára álljon. Emlékszem, október 
25-én hirtelen nagygyűlést hívtak össze 
az Arany János utcai épület aulájába, s 
ott megszavaztattak egy táviratot az ak
kor frissen elismert Nagy Imre miniszter- 
elnöknek címezve. Ebben bizalmunkról 
biztosítottuk őt és a szocializmus vívmá
nyait védelmező magyar népet. Aztán há
rom nap múlva összehívtak újra — kide
rült, hogy táviratunk csak a tartományi 
pártbizottságig jutott el -, közben ugyan
is rohamosan változott a magyarorszá
gi politikai helyzet. Ez alkalommal új 
szövegváltozat született: a Román Mun
káspárt Központi Bizottságának, Gh. 
Gheorghiu-Dej elvtársnak volt címezve, s 
benne a Bolyai Egyetem tanszemélyzete 
és ifjúsága biztosította a pártot a szocia
lizmus iránti hűségünkről. Ebben a válto
zatban Nagy Imréről és a magyarországi 
eseményekről egy szó sem esett. Aztán új
ra eltelt néhány nap (persze ez a távirat 
sem ment el, mert már nem volt elég), s 
november 4-én délelőtt, amikor a kivonu
lásra ígéretet tett szovjet csapatok másod
szor is lerohanták Magyarországot, meg
szavazásra került a harmadik változat, 
elítélve Nagy Imrét, aki az imperialisták 
járszalagjára került, s bizalmat helyezve 
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
ba. (E harmadik alkalmat »elblicceltem«, 
az ott történtekről csak utólagosak az ér
tesüléseim.)

Az „emléktöredékek” írója maga is 
megszenvedte szolidaritásának nagyon
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is visszafogott kinyilvánítását, ponto
sabban megszenvedte azt, hogy a ro
mán kommunista hatalom a magyar for
radalom hatására nervózus állapotba 
került. Dávid Gyula és néhány társa ha
lottak napja előestéjén a Házsongárdi 
temetőbe zarándokolt (Kolozsváron sok 
ezer ember keresi fel ilyenkor halotta- 
it), és virágokat helyezett el a nevezete
sebb erdélyi magyar sírokon. Ez szolgált 
ürügyül arra, hogy több magyar fiatal 
értelmiségit, egyetemi hallgatót letartóz
tasson a Securitate, és a szovjettípusú 
igazságszolgáltatás hagyományai sze
rint megrendezett koncepciós perek so
rozatában hosszú évekre börtönbe vagy 
kényszermunkatelepekre küldjön. Dávid 
Gyula temetői tiszteletadását „ellenforra
dalmi izgatásnak” minősítették és hétesz
tendei fogságra ítélték, vele együtt ítélték 
el Páskándi Gézát és Bartis Ferencet, ké
sőbb Páll Lajos költőt, Varró János iroda
lomtörténészt, Csiha Kálmán református 
lelkészt, Lakó Elemér nyelvtudóst, majd 
még számos írót, tudóst és más értelmisé

git. Dávid Gyula, akár a többiek, kitöltöt
ték a hosszúra szabott börtönbüntetést, 
és csak a Gheorghiu-Dej pártfőtitkár ál
tal jelzett korszak végeztével térhettek 
vissza választott hivatásukhoz.

A román stratégia és 
a Szabédi László-ügy
Dávid Gyula több visszaemlékezésben 

és interjúban, legutóbb pedig egy terjedel
mes életrajzgyűjteményben is fényt derí
tett az ötvenhatos magyar forradalom er
délyi (romániai) hatására és a megtorlás 
eseményeire. Ezt a történelmi esemény
sort mutatták be azok az írások (tanul
mányok, visszatekintések) is, amelyek 
a Korunk 2006-os évfolyamában, majd 
ezeknek és néhány korábbi tanulmány
nak az összegyűjtésével a nemrégiben 
közreadott Viharok. 1956-os irodalom a 
Korunkban című kötetben olvashatók.

Ezek az írások, illetve Stefano Bottoni 
több közleménye, így A hatalom értelmi
sége -  az értelmiség hatalma című tanul
mánya tárják fel azokat az utakat, ame
lyeket az erdélyi magyar értelmiségnek, 
mindenekelőtt az irodalmi értelmiségnek 
az 1956-os magyar forradalom és a kö
vetkező romániai megtorlások körülmé
nyei között be kellett járnia. Bottoni hite
lesen mutat rá arra, hogy az ötvenhatos 
magyar forradalom eseményeinek és ha
tásának hivatalos romániai kezelése mi
lyen nagy mértékben nyomta rá bélyegét 
az ottani kisebbségpolitikára, és készítet
te elő azt a kisebbségpolitikai stratégiát, 
amely végső fokon a kétmilliós erdélyi ma
gyarság megfélemlítését, jogfosztottságát 
és nemzeti identitásának lerombolását 
idézte elő.

Az 1956 folyamán kezdeményezett, 
amúgy igen bátortalan romániai kisebb
ségpolitikai reformokat és az ottani ma
gyarság szinte váratlan öntudatosodási 
törekvéseit igen keményen letörte a bu
karesti hatalom, arra kényszerítve az

írókat, közöttük a legtekintélyesebbe
ket, hogy több nyilatkozatban is, mint 
„ellenforradalmat” ítéljék el a magyaror
szági eseményeket. Bottoni szavait idé
zem: „néhány hét leforgása alatt tartósan 
és radikálisan átalakult a hatalom viszo
nyulása a magyar kisebbséghez és főleg 
az értelmiséghez. A nemrég kiemelt, most 
azonban hirtelen kegyvesztetté és zsarol- 
hatóvá vált fiatal elitet súlyos választás 
elé állították: vagy vállalják a rájuk ki
szabott új szerepet, vagy eltűnnek a nem
zetiségi közéletből. Nagy többségük nem 
vállalta az értelmetlennek tűnő meghur
coltatást.” Valóban így történt, az írók 
nagy része (akárcsak kevéssel ezután 
Magyarországon) beadta a derekát, és 
aláírásával látta el a kizsarolt szégyen
letes nyilatkozatot. Nem tudok morali
zálni ezek fölött az aláírások fölött, a tét 
nyilvánvalóan az volt, hogy ha a magyar 
értelmiség, a leginkább jelentékeny és 
népszerű magyar írók nevüket adják az 
elítélő nyilatkozatokhoz, akkor a magyar

kisebbség kulturális intézményeinek ma
rad némi túlélési esélye, ha nem, akkor 
következik az ügynökök: a hajdugyőzők 
rémuralma (ami különben a nyolcvanas 
évek közepére-végére valóban elkövetke
zett).

Az erdélyi magyar értelmiség ellen indí
tott 1957-1959-es hajsza eseményei közis
mertek: letartóztatások, könyvbetiltások, 
a magyar iskolai tantervek átalakítása 
és így tovább. Végül a kolozsvári magyar 
egyetem felszámolása és ezzel egybehang
zóan a Szabédi László és mások ellen in
dított tragikus végű megfélemlítések 
és retorziók sorozata. Szabédi emberi 
és oktatói tragédiáját igen részletesen 
feltárta Kántor Lajosnak az íróról közre
adott monográfiája. Most visszatért erre 
az imént említett kötetben megjelente
tett Szabédi októberei című tanulmányá
ban. Ennek a tanulmánynak a tanúsága 
szerint is nyilvánvaló, hogy a jeles kolozs
vári költő és tudós végzetét nem csupán 
a magyar egyetem ügyében hozott vész
bírósági ítélkezés szabta meg, hanem 
az is, hogy nem kívánta határozottan és 
egyértelműen elítélni és az erőszak ha
tására csak ímmel-ámmal ítélte el a ma
gyar forradalmat. Kántor Lajos idézi a 
tudós tanár írásban lefektetett megnyi
latkozását, ebben a hivatalos vádakra vá
laszolt. Itt a következők olvashatók: „a 
fegyveres összetűzés ténye, az, hogy vér 
folyt, az, hogy a magyar nép vívmányait 
a magyar nép egy része ellen fegyverrel 
kellett megvédeni, rettenetesen levert. 
Képtelen voltam a fegyveres lázadásban 
résztvevőket a lincselőkkel azonosítani, 
vérzett értük a szívem. Ez azonban nem 
gátolt meg abban, hogy a hallgatók előtt 
az imént említett értelemben ne foglal
jak állást. A dolog másik oldala az, hogy 
a sajtónkban közzétett anyagoktól csak
ugyan eltérően, folyton hangsúlyozandó- 
nak tartottam, hogy a felkelésben részt 
vett ifjúság nem ellenforradalmi célok
kal vett részt a felkelésben.” Valójában 
ez a Szabédi-feljegyzés és természetesen 
magának a költőnek a végzetes sorsa is 
a magyar 1956 utótörténetéhez tartozik, 
és talán nem túlzás azt mondani, hogy 
Szabédi Lászlónak valamilyen módon a 
magyar forradalom vértanúi között van 
a helye.

L ászlóffy A ladár  
ta n ú sá g téte le
A magyarországi irodalomban (és a 

nyugati magyar emigráció irodalmában) 
mindenekelőtt költők, közöttük Kassák 
Lajos, Dutka Ákos, Szabó Lőrinc, Sinka 
István, Vas István, Zelk Zoltán, Tamási 
Lajos, majd (a forradalom leverése után 
következő évtizedekben) Juhász Ferenc, 
Nagy László, Csoóri Sándor, Bella Ist
ván, Ágh István, Petri György és Nagy 
Gáspár, illetve az emigrációban Faludy 
György, Horváth Elemér, András Sándor 
és Gömöri György adtak hírt arról, hogy 
milyen felszabadító érzések, majd gyötrel
mek fűződtek 1956 élményeihez. Hason
ló költői vallomásokat találunk az erdé
lyi magyar irodalomban is, így Lászlóffy
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> > > > >  folytatás a 3. oldalról

Aladár költészetében. Az akkor fiatal (ti
zenkilenc esztendős) költő egyetemi hall
gatóként, egy szakmai kirándulás kere
tében került Budapestre, köszönhetően 
annak, hogy az esztendő nyarától kezd
ve a politikai „klímaváltozások” következ
tében több erdélyi magyar írástudó (mint 
szó volt erről az imént, Kós Károly vagy 
éppen Jancsó Elemér kolozsvári egyetemi 
tanár) a magyar fővárosba látogathatott.

Lászlóffynak a forradalom idején szer
zett tapasztalatait versek egész sora, 
mondhatnám így is: egy valóságos „ver
ses napló” örökítette meg. Ezek a versek 
csak a Korunk című folyóirat 1996-os ok
tóberi számában (a magyar forradalom 
negyvenedik évfordulóján) kerültek az ol
vasó elé. Magának a „verses naplónak” a 
születési körülményeiről Legbelsőbb tit
kos lőterek című írásában a költő így be
szél: „Hol is kezdődik és meddig is terjed 
az »ötvenhatosság«? Arra határozottan 
emlékszem, hogy kamasztudatunk képer
nyőjére kivédhetetlenül maguk a szovjet- 
partizán-romantikát felvetítők festették 
oda az ördögöt: a Molotov-koktélt, mint 
primitív, de össznépi arzenált a T-34- 
esek szuperlovagrendje ellen. Az is biz
tos, hogy hiba csúszott a számításba, 
mert nyiladozó értelmünk a természet 
lefoghatatlanságának, lefékezhetetlensé- 
gének jóvoltából cenzúrázhatatlan irány
ba is elkalandozhatott ugyanazokon a 
csapásokon, egyetemi, tudományos, di
alektikus, történelmi és materialista 
betáplálógyakorlatokon, ahol egységes, 
hibátlan, tudományos, dialektikus, törté
nelmi és materialista világképet akartak 
kialakítani bennünk, hogy (mint a világ 
minden régi és új vallása) feltétlen ural
mat biztosítsanak, irányíthassanak, ma
nipulálhassanak — s ez sem ment, mert 
a logika (ha már megtanítják) s a gyer
mekszáj (amíg rá nem ijesztenek kellő
képpen s »illegalitásba«, hallgatásba, 
föld alá, nyelv alá nem kényszerítik) kel
lemetlen kérdéseket tesz fel, melyekre ha 
nincs kielégítő válasz, az ifjú Saulusok 
elindulnak egy örök damaszkuszi úton. 
(...) A »következmények« mégis csak a 
pesti utcán léptek fel igazán az életem
ben (s a naplómban, mely nyilván ’89 
után se »szabadult« életünk, ifjúságunk 
egész fogoly-levéltárával egyetemben a 
Big Brother átkeresztelt intézményéből), 
azokban a hetekben, amikor rohanva és 
hasra vágódva ismerhettem meg Buda
pestet, élő és mozgó célpontként gondol
hattam ki s vethettem papírra azokat az 
ügyetlenkedő verseket, melyek láttán Bá
nyai főhadnagy elvtárs kimutatott a szür
kületben a novemberi fákra, mondván: 
Reggelre ott fogsz lógni, fiam.”

Az ötvenhatos „verses napló” első da
rabja Ébresztő a forradalom első regge
lén címmel 1956. október 24-én keltezett, 
és a következőképpen hangzik: „Köd van 
és statárium. A kivégzőosztag / tán el se 
látna az elítéltig. / Egy nemzet tüdőgyul
ladása fő a ködben. / S egy tüdőlövés, ha 
köhögni mersz, már a gőztől. / Köd van 
és statárium. / S mert a kivégzőosztagok 
/ csak a puskacsőig látnak -  / vaktába- 
szerte az egész népre lövetnek. / Szabad

a választás, proletárok! / A köd statáriu
mot, a statárium / örök ködöt hoz nektek. 
/ Inkább a köd, inkább a golyó, inkább az 
árok!” A költemény egyszerre fejezi ki az 
elnyomó hatalom ellen felkelő pesti fiata
lok tragédiáját és forradalmi elszántságát, 
azt, hogy a barikádok mögött életüket koc
káztató, a fegyveres túlerőnek kiszolgálta
tott ifjú forradalmárok (a „pesti srácok”) 
milyen tudatos bátorsággal voltak készen 
arra, hogy feláldozzák életüket.

Egész sor költemény követte ezt a ver
set, így a Vasárnap hajnal, a Morgó ma
gyar, a Néma tüntetés, a Sírfelirat, a Ha
ladék vergődésre címűek: belőlük, mint 
„lírai naplóból” ismerhető meg az az él
mény, amely a fiatal erdélyi költőt eltöltöt- 
te a magyar forradalom napjaiban, majd a 
forradalom leverése után. Közülük csupán 
a Sírfelirat című verset idézem: „Vérvörös 
ország ma Magyarország, / véres város ma 
Budapest. / A térkép tarka palettáján / a 
Pest színét ne is keresd, / a magyar színt 
ne is keresd. / Fekete ruha ma Magyaror
szág / s piros kokárda Budapest. / Egyedül 
voltunk, egyedül éltünk, / egyedül halunk 
mostan meg.” Ez a rövid idézet is mutatja, 
hogy a kolozsvári költő a magyar irodalom 
egy igen régi, leginkább Széchenyi István 
szállóigéje nyomán elterjedt, majd Petőfi 
által is kifejezett (lásd: „Szétszórt hajával, 
véres homlokával / Áll a viharban maga a 
magyar”, Élet vagy halál, „Magára hagy
ták, egymagára / A gyáva népek a ma
gyart”, Európa csendes, újra csendes) szo
rongató érzésének: az „egyedül vagyunk” 
érzésének adott hangot.

Erdélyi börtönversek
A magyar költészethez, a huszadik 

század második felének magyar költésze
téhez is, szomorú módon tartoznak hoz
zá azok a költemények, amelyek börtö
nök mélyén jöttek világra. Az irodalom 
valójában a szabadság kultúrája, mint
hogy mindig a szabadság vágyában szü
letik, mindig szabadságot követel, és 
mindig arra tanít, hogy miként is kell 
élni a szabadsággal. Már csak ennek kö
vetkeztében is a „börtönversek” a vég
ső kiszolgáltatottság és reménytelenség 
hangját ütik meg, személyes és közös
ségi tragédiákról tesznek vallomást, hi
szen nemcsak a költőt sújtó megtorlásról 
beszélnek, hanem a nemzet fájdalmáról 
is. így volt ez, mondjuk a Martinovics-fé- 
le mozgalom vérbefojtása után Kazinczy 
Ferenc és Szentjóbi Szabó László börtö
nökben született írásai vagy az 1849-es 
megtorlásokra reagáló „börtönirodalom” 
esetében csakúgy, mint az ötvenes évek
ben börtönbe vagy kényszermunkatábor
ba zárt költők, így Faludy György, Tollas 
Tibor, Kárpáti Kamii, Tóth Bálint és má
sok verseiben.

A magyar forradalom leverése után Er
délyben is, miként erről az imént már 
szó esett, tömeges méretekben torolták 
meg azt, ha valaki a legcsekélyebb mó
don is kinyilvánította rokonszenvét és 
szolidaritását a budapesti eseményekiránt. 
A romániai börtönökben: Szamosújváron, 
Jilaván és kényszermunkatáborok (a Du- 
na-deltában található „kolóniák”) mélyén

jöttek világra azok a versek, amelyek 
nemcsak a magyar forradalom emlékét 
és méltóságát fejezik ki, hanem az erdé
lyi magyar irodalom kiszolgáltatottságát 
is. Számos fiatal erdélyi magyar költő
nek vannak ilyen börtönversei, ezek szin
te kivétel nélkül az 1956-os forradalomra 
következő megtorlások áldozataként ke
rültek hosszú évekre a börtönlét inferná- 
lis körülményei közé. Közülük Páskándi 
Gézának, Páll Lajosnak, Palocsay Zsig- 
mondnak és a később (a rendszerválto
zás után) a kolozsvári református egyház- 
kerület püspökének tisztét betöltő Csiha 
Kálmánnak ismeretesek a börtönversei. 
Ezekben a költeményekben nemcsak a 
rabság kilátástalansága, nélkülözései és 
fájdalmai kapnak hangot, hanem a lélek 
ellenálló ereje és reménysége is.

Közülük most Páll Éajosnak a Duna- 
deltába egy rabok szálláshelyéül szolgá
ló uszályon írott Az Andromakhé uszá
lyon című versére hivatkozom: „Rozsdás 
vas-szörny, mi a Dunán lebeg, / Szep
tember már, de még kegyetlen nyár 
van (...) este a lomha Andromakhén, / 
Keskeny pallókon le s föl, mint a han
gyák, / Járunk; fönt ég, lenn taposott 
remény.” Vagy Páskándi Gézának a ré
gi „betyárromantika” hangjait idéző Be
tyárrigmus ötvennyolcban című versé
re, amely hetyke önérzettel küzd meg 
a rabság embertelen körülményeivel: 
„Olyan nagyon nem is bánom. / Egy ide
ig lesz lakásom, / Nem fogja a házbért 
kérni / Elsején majd Irén néni, / S végre 
elmondhatom bátran, / Hogy nem élek 
szabadságban.”

•  •

Ö sszegzésü l
Mindenből az a végső tanulság is adó

dik, hogy 1956 valóban nemcsak Buda
pest, nemcsak Magyarország, hanem 
az egész magyarság, mi több, ha a for
radalommal szolidáris román, orosz, 
ukrán fiatalokra gondolok, valamikép
pen a kelet-európai nemzetek forradal
ma volt: európai forradalom és európai 
történelem. Ennek tanúságául álljanak 
itt végezetül Páskándi Géza szavai: „Öt
venhat persze gyűjtőfogalom. Medence. 
Tenger. Minden oldalról futottak belé a 
folyók. Ezért volt valóban mindenekelőtt 
nemzeti szabadságharc, ahogy régebb ír
tam: forradalmi szabadságharc. De első
ként nemzeti szabadságharc, mert hoz
zánk a diktatúrát idegen erők hozták, 
így a szabadságharc ab ovo a polgári de
mokráciáért is zajlott, hiszen utóbbit épp 
a Szovjetunió és a kommunista párt vet
te el tőlünk. (Mások rábólintásával per
sze.) Vagyis a szabadságharcban im
manensen foglaltatott a demokráciáért 
vívott küzdelem. Ezért tautologikus, ha 
azt mondjuk: a magyar ’56 a nemzeti sza
badságért és a demokráciáért szállt sík
ra. Szerintem a második -  a demokrácia 
-  magától értetődő. ’56 ugyanakkor köz
vetve az egész térség felszabadítását is 
célozta -  hatásaiban.”

(Elhangzott az Erdélyi Múzeum 
Egyesület tudományos fórumán Ko
lozsváron 2006. november 24-én.)
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A m ese  vége
Ritka szerencsések azok az írók, aki

ket a gyerekek és a felnőttek is sajátjuk
nak éreznek. Lázár Ervin ilyen író volt. 
Gyerekeimnek felolvastam egyik-másik 
könyvéből, unokáimmal szájtátva bá
multam mesejátékát. Nehéz neve után 
biggyeszteni a „volt” igét, mert a vesz
teség fájdalmát fejezi ki, ugyanakkor 
nem egészen igaz, hiszen Lázár Ervin, 
az ember ugyan átlebben egy másik vi
lágrendbe, ahol szájtáti angyalkáknak 
mesél, de az író itt maradt, éltetik és 
lassan legendává nemesítik a művei, 
amelyekből nemzedékről nemzedékre 
emberséget lehet tanulni, s ékesszóló
an bizonyítják, hogy van a létnek olyan 
birodalma, amely szebb és tisztább, 
mint amilyet a felnőttség határol.

Hetvenedik évét is megélhette, s 
derűs, adakozó lélekkel fordult olva
sói felé. Boldogok, akik életük végéig 
megőrizhetik ezt a lelkületet, hiszen 
a kegyelem sugárzásából tudnak ada
kozni másoknak is. Tulajdonképpen 
„kétlaki” író volt, hisz indulása pilla
natától meséket és elgondolkodtató no
vellák sorát írta. Igazán maradandó- 
ak persze a gyerekeknek írt alkotásai, 
s nemcsak a magyar kicsinyek tekinthe
tik  sajátjuknak, hanem a világ számos 
más országában is népszerű lett a fordí
tások révén. Persze mesélő kedve iga
zán anyanyelvén érvényesül. Megérez
te, majd tudásává szilárdította, hogy 
a gyermeki nyelv és fantázia mögött a

világ sajátos és bensőséges szemlélete 
rejlik, valami meleg otthonosság, s ezt 
a világot gazdagította képzelete szár
nyalásával, a rra  késztetve kis olvasóit, 
hogy kövessék, s ők lelkesen és növek
vő kedvvel eredtek nyomába, s lettek az 
általa alkotott és vezényelt boldog biro
dalom lakói. Ebben a világban az a von
zó és örömszerző, hogy bármikor bármi 
megtörténhetik, a képzeletet nem aka
dályozza a sokszor kiábrándító valóság.

Halála hírére a lexikon róla írt cím
szavát olvastam, s egészítettem ki a

L ázár E rv in  
h a za tér t
Ez a kép Felső-Rácegresen készült, 

a volt elemei iskola előtt: Lázár E r
vin ide já rt annak idején, akárcsak ko
rábban Illyés Gyula. Ez a felvétel az 
Agak és gyökerek c. albumomban öt év
vel ezelőtt jelent meg, de most számom
ra jelkpesnek tűnik, hisz néhány napja 
megtörtént az, amit ez a kép is elbeszél: 
elment közülünk örökre.

Aznap éppen Kolozsvárról jöttem ha
za. Itthon átnézve a leveleket és a kará
csonyi képes lapokat, a válaszokon tör
tem a fejemet, amikor meghallottam a 
szomorú hírt. (Tudtam, tudtuk, hogy 
súlyos beteg.) Különös, hogy a vonatom 
akkor ért Budapestre, amikor meghalt. 
Ahol a vonat lelassított és vesztegelt 
20-25 percig, azzal szemben volt az a 
kórház is. Nem tudtam  miért állunk. 
Mintha ez lett volna az oka. Most már 
az a bizonytalan s különös vonatfütty is 
jelképes értelmű.

*

Ervint régóta ismerem (bátyja ke
resztapám) s hogy szerettem, ezzel sem
mi újat nem mondok. Különös, hogy a 
súlyos betegség azután tört rá, hogy 
bemutatta (bemutattuk) az ő 70., az 
én 60. születésnapomon a Nagy László
ról készült fotóalbumomat. Ez a tavalyi

könyvhéten volt, de Vele kapcsolatban 
egy másik, szintén könyvheti emléket 
is őrzök. Talán tíz éve meghívtak mind
kettőnket Tolnába, szintén könyvbemu
tatóra. (A szervezők csak egy dologról 
feledkeztek el: egyikünknek sem hoz
ták  oda a frissen megjelent könyvét.) 
Sok gyerek volt, s ezeknek még van ér
telme valamit mondani, mondta nekem, 
amikor este jöttünk hazafelé. Az egyik 
kérdésre (író-olvasó találkozó lévén) el
mesélt ott egy történetet. Valahol vidé
ken, ahol hosszabb ideig tartózkodott 
egy faluszéli házban, az egyik este ki
nyitotta az ablakot, és valami különös 
fehérséget látott cikázni, amelyik hol 
megjelent, hol eltűnt. Olyan volt, mint 
egy látomás. Másnap tudta meg, hogy 
egy idős, öreg fehér ló volt az, akit az 
istállóból szabadon engedtek, hogy ro
hangáljon, száguldozzon, csináljon azt, 
amit akar a még hátra  lévő életében. -  
Én is ezt szeretném, lenni, szabadnak 
lenni, nem gondolni már semmire.

*
A vonaton, amivel jöttem, a szemben 

lévő páros ülésen valaki kifelé mutatott 
és azt mondta társának: -  Nézd, ott van 
egy fekete ló, de az is lehet, hogy tehén. 
-  Mondd, vannak fekete tehenek? -  kér
dezte nem kis meglepetésemre. Oda néz
tem én is, és — milyen különös megint — 
a távolban, a kis erdő alatt én egy fehér 
lovat láttam  álldogálni.

szomorú halálozási dátummal. Ebben 
a néhány mondatban a következőre 
bukkantam: Gyermekeknek szóló írá
saiban valóság és fantasztikum ter
mészetes egységet alkot. Az olykor bi
zarr nyelvi humor, az abszurdba hajló 
ötletek és a szárnyaló fantázia révén 
helyük van a felnőtteknek szóló iroda
lomban is. Ilyesmit az igazán nagyok
ról, például Weöres Sándorról lehet 
elmondani. A költő és a prózaíró egy
aránt h itt a gyermekekben, s abban 
is, hogy ők lelkűkben őrzik egy másik, 
szebb, igazabb világ lenyomatát, melyet 
őrizni a legnehezebb írói feladat. Ha ez 
a világ volna uralkodó, kihalnának az 
olyan szavak, mint a harc és a gyűlölet.

Ha felmérést készítenénk, s azt kér
deznénk, melyik művét ismerik és sze
retik legtöbben, bizonyára a Szegény 
Dzsoni és Arnika lenne az első, hiszen 
ezt filmen is látni lehetett. Ám ne feled
kezzünk meg gyermekregényeiről se, hi
szen ezekben, például A négyszögletű ke
rek erdőben nyílt igazán lehetősége arra, 
hogy teljes világot ábrázoljon, amelynek 
magával ragadó tartományában a bejá
rat fölött ez a szó szerepel: „Jóság”.

Tulajdonképpen nem a mese ért 
véget, hanem a mesélő élete fejeződött 
be. Fájdalmas és keserű a búcsú, hi
szen egy világteremtő író köszönt el. De 
világába változatlanul beléphetünk, s 
ebben a térfogatban boldogok lehetünk. 
Köszönet érte.

RÓNAY LÁSZLÓ
(Új Ember 2007. január 7.)

Nézem ezt a képet, nézem az elme
nőt, miközben egyszerre szomorúan és 
megnyugvással gondolok Tolna megyé
re, a rra  a fehér lóra és Lázár Ervinre, 
akit én mindig mosolyogni láttam  és 
ezentúl is mindig úgy fogok látni. De 
most szívemben gyászolom, ahogy ezt 
mindenki teszi.

MÓSER ZOLTÁN
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
1. T ú lv éd ek ezés -  
hevenyészve, vagy 
manipuláltan?
Egy rendkívül tudományoskodó kül

lemű tanulm ányt olvasok arról, hogy 
a XIX. század második felében „a m a
gyar nyelvi nacionalizmus” a nyelv- 
művelés jelszava mögé bújva m ester
kedett azon, hogy M agyarországon a 
m agyar nyelv használatá t minél szé
lesebb körben terjessze, sót, hogy a 
m agyar fővárosban is általánossá te 
gye, a hivatalos m ellett a kereskedel
mi nyelvben is, a m agyar szókincs je
lenlétét...

(Hogy ez m ennyire sikerült? 
Eszembe ju t K osztolányinak egy kar- 
colata a XX. század első harm adából: 
egy m agyar atyafi, azaz falusi ember 
bandukol a fővárosi éjszakában a vil
logó fénybetűs hirdetések a la tt, és le
r í róla a tanácstalanság , m ert nem 
érti őket. Az író a segítségére ak ar si
etni, s megszólítja, miben segíthet? A 
falusi em ber meghökkenve végigmé
ri: „Az ú r tud  m agyarul?” -  aztán  bi
zalm atlanul elfordul s továbbmegy... 
Jóm agam  tá n  tíz éve a Teréz kör
úton úgy ta lá ltam , minden száz fel
ira t közül azért nyolc-tíz még m indig 
m agyar, m ert nem csorbult ki még 
teljesen az agyara a m agyar nyelvi 
nacionalizm usnak, sőt „im perializ
m usnak” )

A tanulm ány persze nagyon tá r 
gyilagos és óvatosan kerülgeti az ál
lásfoglalást a nyelvművelés mai kér
déseiben. Viszont szóhasználata, a 
tudományosság külső jeleinek tombo
ló bő áradása (in: In: in:, Hrsgb. stb.) 
jelzi álláspontját. Elannyira, hogy 
azokat a m ár bevett nemzetközi sza
vakat, amelyeket még a legújabb He
lyesírási szótár is eredeti alakjuk
ra  visszautalva közöl, anglicizálva 
használja; pl. standardizál helyett 
sztenderdizációt ír, írha tna  tehát a 
szabványosítás helyett szebuényshit 
vagy hasonló alakokat. (A félművelt
ségre m indig is jellemző, hogy tovább 
new-lancosick, m int ameddig a taque- 
ARO-yah  ér.)

A nyelvművelés ellenfelei azzal ér
velnek, hogy nem szabad a nyelvfejlő
dés (-változás) term észetes folyamata
iba beleavatkozni. Ez elvben helyes 
is volna, ha  nem azt lá tná az ember, 
hogy a m ásik oldalról erőszakos be
avatkozás folyik. És nemcsak a keres
kedelem és a sajtó részéről. M ert ha 
a vagdalt káposztalevelet mellőző töl
telékre azt írja ki a vendéglős a k i

rakatban, hogy rollni, a p iríto tt bu r
gonyára, hogy rósejbni, azzal csak 
jelezni akarja, hogy ez nem holmi pa
rasztkocsma, nem is afféle bodega 
(vagy „büfé”, ami m ár kim ent divat
ból), hanem  nemzetközi arckifejezé- 
sű ételbár, ahol a köztisztasági alkal
mazott, azaz utcaseprő is egy német 
tu ris ta  modorában rendelhet. (A diós
mákos jelentésű bejglit annak  idején a 
pesti sajtó úgyszólván eszelős ismétel
getéssel terjesztette vidéken is el, de 
ebben m ár disznólkodásnak is része 
volt. Amíg ugyanis az eredeti német 
Beugel csak amolyan perecfélét, görbe 
alakú sütem ényt jelent, addig a teli 
pofával ejtett bájgli a gájl (geil) „buja, 
u tálatos” szóval kelt hangzási asszoci
ációt. Egyébként a (diós-mákos) patkó 
szó lejegyzése legalább száz évvel ré 
gebbi a bejglinél, am it hosszú szóbeli
ség is előzhet meg, mivel tájszó.

Azonban az eurhatnámságban szen
vedő kocsmárosnál is erőszakosabban 
terjesztik az idegen szavakat és kifejezé
seket egyes tudományos fórumok, pl. a 
gazdag, árnyalt magyar orvosi nyelv ki
szorítása céljából. Az érvelés, hogy így 
könnyebb kapcsolatot teremteni a nem
zetközi tudománnyal s annak főleg an
gol nyelvűségével, hamis. Ugyanis egy 
tanulm ányt vagy angolul írnak meg, 
vagy magyarul. Ha egy magyar tanul
mány szókincsének negyede angol, a t
tól még egy angol nem fogja elolvasni!

A napokban egy pszichológiai ké
zikönyvben az arousal szóra bukkan
tam , m agyarázat, még bár idézőjel 
sem volt hozzá, az angolból (am erika
iból) fordított szöveg szemrebbenés 
nélkül használja, m intha m agyar szó 
lenne, méghozzá „ingerület”, „gerjede- 
lem” értelemben. Rendkívül sivár Ta
kács Erika-féle angol-m agyar szótá
ram  szerint: „gerjesztés, ébresztés, 
(vágyé)”, 1964-es Oxford és Penguin 
kis-szótáraim  még csak 1-nélküli a lak
ban közlik. A fordító, aki nyilván em
lékezett rá, hogy az egyetemen élő 
előadásban hallo tta ezt a kifejezést, 
bennfentességét érzékeltendő, term é
szetesnek ta rtja , hogy m agyar szöveg
ben használja úgy, hogy még kiejtésé
re sem ad eligazítást.

És jellemző, hogy a kenetteljes mo
dorú nyelvművelők rádiós előadásaik
ban nem m ernek szembeszállni egy 
tudományos terü le t szóhasználatával
-  és olyan jelenségekkel sem, hogy 
egyetemi hallgatók nem értik  a vegy
tan, vegyész szavakat, csak a kémiát 
és kémikust - ,  így a tudákos nyelv- 
rontók kiélhetik erőszakosságukat a 
jám bor nyelvmívelőkkel szemben... 
Megfeledkezve arról, hogy az erőszak 
mindig erőszakot szül!

2, Zsugorodó
v ilá g iro d a lo m
Az ember nem nézi meg mindig, 

mit vásárol. így került karácsonyi 
ajándékként házunkba egy VILÁG
IRODALMI LEXIKON, szerzője 
Csiffáry Tamás. Több m int 5000 szer
ző, állítja a fedőlap. Belelapoz és elhűl
ve tapasztalja az ember — éppen szük
ségem lett volna egy adatra  - ,  hogy 
Voltaire hiányzik. Egyáltalán a V be
tű  véget ér Vojnovic Ivó horvát író 
nál. G yanút fogva lapozok előre-hát- 
ra: nincs benne D ü rren m att és Max 
Frisch, Huxley és D. H. Lawrence, 
Ionesco és S trindberg , Morus Ta
m ás, Marlow, Updike és -  Thornton 
W ilder sem.

És am i benne van, az is hogyan? 
Nyilván terjedelemnyerés céljából 
m indenütt kiírja: született ekkor, meg
halt akkor, ahelyett, hogy a két idő
pontot egy vonalkával összekötné. Il
letve ezt teszi, ahol tudja. Például 
M arqueznél nincs születési dátum, 
csak Nobel-díj időpont, m ásoknál meg 
egy halvány konkrét adat se. Suarés 
„legtehetségesebb -  úgynevezett pla- 
tonikus költő... A vágy rom antikusa, 
szerelmese az életnek” -  mecsoda tu 
dományos meghatározások, m int ez 
is: „Néha a táj lelke ihleti meg... rövid 
tanulm ányaiban bámulatos kritikai 
technika nyilatkozik meg”... Ilyen sza
batosan ír másokról is. Pl. Gogolnál 
nem m ulasztja el megjegyezni, hogy 
„realisztikus művei közül legszebbek a 
Revizor című vígjátéka, A köpönyeg cí
mű elbeszélése”.

Az is jellemzi a szöveg minőségét, 
hogy pl. a román neveknél nem tesz kü
lönbséget az I és a J  között. így tehát 
Caragiale nevét Zson Lucának kellene 
szerinte kiejteni.

Sajnos az embernek nincs képe vagy 
önbizalma visszavinni az ilyen köny
vet, hiszen a kereskedő nem tehet róla
-  manapság.

Egyetlen vigaszom, hogy Csiffáry 
nem vette be a m agyarokat világiro
dalmijába... m ert különben m egtud
h a tnánk  belőle, hogy Petőfi Sándor 
„Petőfön született és o ttan  aztán  a tá j
nak  a lelkibe beléje szeretett”.
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JANCSÓ MIKLÓS

A nyugdíj
A szikár, h ábo rú t, békét, jeg y ren d 

szert, dem okráciát m egélt férfiú  
2006. -  ja n u á r  16-án betö ltö tte  65- 
ik  életévét. A H ivatal, ahol dolgozott, 
azonnal nyugdíjazta . A vezetőség 
díszoklevélben igazolta, m iszerin t 
hűségesen , tisz tességesen  végezte 
m u n k á já t 45 éven k eresz tü l, s így 
az egyik  legm egbecsültebb dolgozójá
vá v á lt az összeforrott m unkako llek tí
vának . Továbbá -  je lezte  a Vezetőség 
-  a nyugdíjba m enő m unkam orá ljá t 
m indenkor pé ldakén t em lítik  m ajd a 
f ia ta l dolgozók elő tt, m iközben örök
ké em lékezni fognak  szorgalm ára , 
pcm tosságára, m egbízhatóságára . 
„Úgy dolgozott m indig, ahogy a csil
lag  v ilág ít az égen” -  idézte József 
A ttilá t m eglehetősen nagyvonalúan

az aligazgató . K ollégái szerény bú
csúvacsorát szerveztek  tisz te le té re , 
és m ert valam enny ien  a  fize tésükből 
é ltek , úgy döntö ttek , okosan és cél
irányosan , m iszerin t nem  ajándékot 
v ásá ro ln ak  a nyugdíjbam enőnek, h a 
nem  pénzt gyű jtenek  neki. K öltse azt 
a r ra , am ire  leg inkább szüksége van.

Valahogy, kivételesen és é r th e 
te tlen  módon, m eglehetősen nagy 
összeg g y ű lt egybe az önkéntes ado
m ányokból. Jó  párszáz  dollár é rték . 
Igaz, a Vezetőség is m egem berelte 
m agát, külön  pénzju talom m al já ru lt  
a gyűjtéshez.

Az ünnep i ebédet a v á lla la t k a n tin 
já b an  rendezték  m eg az egykori Szak

szervezeti B izo ttság  és az egykori Nő
egylet m ég élő képviselői. Volt sör, 
bor, v irs li, fél deci sz ilvapá linka  és 
flekken . D élu tán  m eglepetéskén t egy 
to r tá t  szolgált fel az egykori Nőegy- 
let-képviselet. (A valam iko ri B éketa
nács A lelnöknője k ész íte tte  a m osta
n i K ato likus N őegylet besegítésével). 
A to r tá ra  helyezett és m eggyújto tt 
d íszg y erty ák a t az egykori S zakszer
vezeti E lnök fú jta  el (egy szuszból si
k e rü lt neki), m e rt az ü n n ep elt an n y i
ra  m eg volt h a tv a , hogy kép telen  volt 
elvégezni ezt a  — h a  lehet úgy  m onda
n i -  trad ic ionális  feladatot. Még v í
gan  füstö lögtek  a gyertyák , am ikor 
a szakszervezeti elnök (az egykori), 
d iszk ré ten , m in tegy  bagate llizá lva  
gesz tu sá t, á ta d ta  a kollégák, a  sa 
já t, a  Vezetőség nevében (ak ik  sajnos 
m ég képviselet sz in ten  sem  leh ettek  
je len  az esem ényen) a z t a gyű jtö tt és 
sze re te tte l összeadott, bo rítékba h e 
lyezett szerénységet, am it, m in t m on

do tta , használjon  egészséggel az ü n 
nepelt, és főleg ne gyógyszerre költse 
(élénk nevetés, taps).

M ikor késő este  o tthon , im m ár 
m in t néhányórás nyugdíjas, a lehú
zott ab lakredőny b iz tonságában  m eg
szám olta az a jándékba k ap o tt ren g e
teg  pénzt, az izgalom tól nem  tu d o tt 
e laludn i reggelig. Az éjszaka folya
m án  k é tszer is felkelt, ellenőrizte, jól 
bezá rta -e  az ajtót?

M ásnap  reggel m agához ve tte  a  k a 
po tt pénzt, m ajd sé tá ln i indu lt. Néz
te  az üzletek  k ira k a ta i t , a nagyobb 
á ru h á z a k b a  be is sé tá lt. D élben k i
vételesen  egy é te lb árb an  ebédelt. K á
vét is k é rt, te jszínhabbal. M ajd ú jra

já r ta  a  várost. D é lu tán  v ásá ro lt egy 
svéd acélból k é sz íte tt dugóhúzóval, 
k a n á lla l és késsel felszerelt b icskát. 
V ásárolt továbbá a bicskához egy to 
kot, m eg egy fényes láncot, am inek  
a végén egy k a ra b in e r  d íszelgett. A 
b ic sk a ta rtó t fel leh e te tt rögzíten i a 
derékszíjra , a lánco t pedig  a bicska 
nyelén fityegő p ra k tik u s  ka rik áh o z  
leh e te tt kapcsolni, így a d rág a  bics
k a  k é tszeresen  b iz tosítva volt az el
veszítés ellen. E ste  o tthon  k ipróbál
ta  az új szerzem ényt, elégedetten  
á llap íto tta  meg, hogy a zsebkés n a 
gyobbik pengéje k itű n ő en  szeli a  k e 
nyeret és a szalonnát, a  k is pengével 
pedig  könnyen m egfarag ta-hegyezte  
az évek óta  asz ta lfiókban  kallódó t in 
taceru zá t.

Reggel ú jra  a  városban  sé tá lt, dél
ben m egevett egy h am b u rg e rt, á ll
va, m ajd dé lu tán  vásáro lt egy m á r
kás tö ltő to lla t (Pelikán) és egy v á llra  
ak asz th a tó , b a rn a  színű, valódi bőr
ből készü lt tá sk á t, több rekesszel, 
sok z ipzárra l. K ésőbb egy teleszkó
pos ha lászbo to t is vásáro lt, dobóorsó 
nélkül, m ert az volt neki o tthon, egy
szer, régen  m eglepte m ag át vele.

H a rm ad n ap  m á r nem  v ásáro lt sem 
m it, és az elkövetkező napokban  sem 
v ásá ro lt sem m it, csak  b ám u lta  a  k i
ra k a to k a t. A z tán  csak  sé tá lt az u t
cákon. M ajd egyre többet ü lt otthon, 
időnként m egcsodálta a b icskát, a tá s 
k á t, a tö ltő to lla t és a halászboto t.

-  T in ta  kellene a tollba, hogy k ip ró 
báljam  -  b iz ta tta  néha  m ag át a  k im e
nésre, de a z tá n  legy in te tt: m inek?

Végül egy csendes őszi v a sá rn ap , 
anélkü l, hogy búcsúlevelet vagy  va
lam i hason ló t fogalm azott volna meg 
az em beriségnek , távoli rokonoknak 
vagy a  ko llégáknak , n e tán  a  szom szé
doknak, h a tá ro zo ttan , nyugodtan , 
m inden d rám a i külsőséget mellőz
ve, fe lak asz to tta  m agát a fürdőszo
bában.

N apok m úlva tö r té k  rá  a la k á sa j
tó t a szom szédok. (A gondnok felelős
ségére, ak i sze rin t gyanús volt a lép 
csőházban  é rezh e tő  fu rcsa  szag). A 
h a lo tta t  e lsz á llíto ttá k . A la k ásb a n  
nem  észle ltek  sem m i kü lönöset a h i
v a ta lo s  szervek. T a lán  c sak  az volt 
szo k a tlan  (m ár t. i. az ilyen szom o
rú  esem ények log ikájában), hogy a 
t is z ta  fehér ab rosszal le te r í te t t  a sz 
ta lo n  n éh án y  tá rg y a t  k é sz íte tt k i az 
e lhuny t. O tt feküd t egy bicska, tok 
ban , kö rbecsavarva  a fényes lánccal, 
egy tö ltő to ll, egy b a rn a , valódi b ő r
ből k észü lt tá sk a . É s egy vadonatú j 
ha lászb o t, m elle tte  dobóorsó, h a lá sz 
zsineg  nélkül.

Á lta lá b an  rend , tis z ta s á g  volt az 
egész la k ásb a n , ahogy a z t a töm b
ház  lakói ta lá ló a n  és s ű rű  só h a jtá 
sok között, de e lism erően  m egállap í
to ttá k .
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PAPP ATTILA ZSOLT

K i l é p é s  
a z  E z ü s t  Ó rához  
c í m z e t t  fo g a d ó b ó l
Az emberélet útjának feléhez 
még nem értem el, reményem szerint; 
az Úr kísér, gondoltam én, a balga, 
és minden botlásom felett majd eltekint.

Az Ezüst Óra, hová most elértem, 
a Seholsevan szélén áll talán, 
és említettem volt, hogy benne szálltam, 
és mondtam azt, hogy többé soha már.

Megszállni itt egyetlen éjszakára! 
Hálóját szövő'pókba menni át, 
ki hajnaltájt elindul vándorútra, 
hogy behálózza mindegyik szobát; 
és egyre beljebb, újabb limbusokra
-  így jártam be én az éji házat.
S az ajtók előtt, mielőtt beléptem, 
odakint hagytam iróniámat.

És tárgyak voltak mind, kik benn aludtak: 
a Vásártár Ura, a kedvesem...
És nem ismerhettem így egyre sem
-  hát kiosontam, nem is nézve hátra.

Elpihentek ott egy éjszakára.

***

így hajnaltájt, a félhomály vakít 
és nyugtatom magam, hegy minden rendben. 
Bár elhozhattam volna valakit...
Kilépve most a létező világba 
az én maradt -  s ez elviselhetetlen.

(Kafka Franz örülne, hogyha látná, 
és Edgar Poe is bólogatna tán: 
sárkánynak álcázott ronda féreg 
húz át most az út túloldalán.

És nyugovóra tér lassan az elme 
a tónus így hajlik át Buhuelbe.)

Papp Attila Zsolt: 1979-ben szü
letett Lúgoson. A BBTE filológia ka
rán végzett 2002-ben. Kötete: A Dél 
kísértése (Erdélyi Híradó, 2002).

***

Mégsem hiszem el. Vigyázza lépteim 
az álomparti ember, és a félúton 
arcok derengnek, hogyha visszanézek. 
Én ők vagyok, és azt is jól tudom 
-  e hajnali, vakító félhomályban -, 
a ház azon a baljós senkiföldjén 
egy leghátsó szobát is tartogat, 
és abban lehet minden, mire vártam.

S egy láthatatlan pontján a láthatárnak 
az arcok ott, megannyi furcsa maszk, 
egy közös arccá lassan összeállnak.

Az emberélet útjának feléig 
az út egy sötét erdőn át vezet.
Rövid fohászt mondok, bár az Úrra 
félek rábízni már a lelkemet.

A z Ó vá ro s
Az Óvárost a vizesárok védi
-  azon túl nincs más, csak vízigótok 
álomtalan hada, fel- s bemérni
az elkerülhetetlen pusztulást.

Se ki, se be út nem vezet; 
s kik őrzik még a holt tudást, 
emlékezhetnek a régi napra: 
hogy béke volt a víztükör felett 
és láthatóvá vált a tegnap arca.

*

Hektorom, ma kedvező a szél, 
a tenger felől fú a réseken, 
az öbölben egy vén görög zenél 
és társai dalolnak részegen.
Hadvezér, ma kedvező a nap 
s ha virradatra nem fordul meg, hátha...

Holnap, meglásd, lesz itt nemulass
-  Hektorom, készülj az esti táncra.

*

A királyom egy este vízre szállt, 
az öbölben már várt reá a bárka; 
főpapját és ágyasát sem vitte 
(bár mentek volna) át a túli tájba. 
Uramról semmi hír, mióta itt 
az intézményes elmebaj az úr: 
múltjából épp kisétál e pórnép,

mely hibáiból sohasem tanul.
A palotát a salétrom benőtte, 
bár erkélye a tengerekre nyílt -  
ó, vándor, ha e korba tévedsz majdan, 
jegyezd fel ósdi barlangrajzait.

Amúgy megvagyunk, panaszra semmi ok: 
a rózsáink, a gyermekeink nőnek.
De nem feledem, ahogy nekivágott 
nyugodt lélekkel ő a vak időnek.

S  lehet, hogy már visszafordult volna, 
de háta mögött volt a horizont.
Akadtak, kik azt beszélték róla: 
elérte még a messzi Oriont.

*

Eltűnsz majd te is ebből a tájból, 
nem marad utánad semmi emlék; 
máshová visz majd a híred, 
s ami után vágytál, a házad 
egy másik városban építették.

Mikor elmész, mint egy hátizsákot, 
viszed önnön történeted magaddal.
S az úton, melyen elkísér egy angyal, 
elejtesz itt-ott egynéhány szilánkot.

S mert nem maradtál ott, hát nem leszel, 
az Óváros sem élhet már tovább

egy történet, amelynek vége nincs, 
bár önmagad beszélted benne el.

Olyan lesz, mint egy film, mely elszakadt. 
S ha lemosnád egyszer az út porát, 
a városra gondolj, mi megfagyott 
és ottrekedt a boltívek alatt

-  és arra is, hogy többé nem vagy ott.

Ahol most vagy: tiszta kép a tájról, 
egy másik hely látképe nélküled, 
üres terek -  az Óvárosban, bárhol 
jutott volna még egy öröklakás.

Könnyen belátható: nincs nyert ügyed.
Te nem vagy rajta már. És senki más.

*

Az Óvárost a vizesárok védi.
Az Óvárost nem védi senki, semmi.
Ki mindennap halott, ha él is, 
csak az tudja az Óvárosnak útját, 
csak az tud oda végképp hazamenni.
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SZÁLKÁI GÁBOR

C o z i a i  c a p r i c c i o
Egy tú ra  valahol a K árp át-k an y ar 

környékén, k is B ukarest, leugrás a 
tengerhez, és m indez úgy lazán  két 
nap  a la tt. Idén tavassza l nem  jö tt 
össze, és a z tá n  m ost ősz elején sem, 
m ert akkor m ár m ás dim enziókban 
gondolkodtunk. Illetve elsősorban 
Panni. K ita lá lta , hogy am it én akarok  
az nem  jó, és m enjünk inkább a  Cozia 
N em zeti P arkba, m ert az csodaszép.
Nekem végül is m indegy le tt volna, de 
am ikor k iderü lt, hogy oda három  nap 
kell, és több idő P estrő l odajutni, m in t 
B ukarestbe, akkor kicsit szív tam  a fo
gam at. El is h a la sz to ttu k  m egin t a  tú 
rá t, de végül az ősz utolsó szép napja
it k ihasználva  október végén csak  sor 
k e rü lt rá.

A három  nap  részle te iért P an n i volt 
a  felelős, nekem  elég bajt okozott k ita 
lá ln i az odajutás módját, h iszen nem 
volt egyetlen épkézláb csatlakozás 
sem. így  m arad t a vonat-stopp kombi
náció. Az útvonal érdekes volt, T árgu  
Jiu-ig m entem  vonatta l, ahonnan  még 
150 km -t kelle tt stoppal m egtenni a 
Cozia m asszívum  aljáig.

Az Isz tam bulba ta r tó  T ranszbalkán  
expressz viszonylag kevés m agyar 
u ta ssa l m ehet, de T árgu  Jiu-ig egész 
b iztosan senki sem  u tazo tt még ve
le, m ert két vasu tas  is fé lreé rte tte  
a  szándékom at, és az t h itték , hogy 
T arvisióba ta rto k . Az egyik hálóko
csi-kalauz pedig nem  is ha llo tt még 
errő l a városról. Végül is m iért h a l
lo tt volna, nyilván aznap  m ent e rre  
először...

M egvettem  indu lás előtt a jegyet, 
k iderü lt, hogy az oda-vissza jegynek  
nem  kell u g y a n a rra  az állom ásra 
szólnia, am inek  nagyon örültem , 
m ert így olcsóbb le tt az út. Helyjegyet 
persze ilyenkor m á r nem  adott a 
rendszer, úgyhogy ezt a vonaton 
in téztem  el.

19.15-kor indu lt a  vonat, 7-re sike
rü lt  is betolni. M iu tán  az egyik háló
kocsiból az em legetett bu ta  k a lle r el
ha jto tt, hogy n á la  drágább a jegy, a 
m ásikon meg nem  tu d o tt a fickó fejből 
á ra t  m ondani, m ert éppen el volt fog
lalva az ágynem ű pakolásával, helyet 
foglaltam  egy ü res kupéban. A zt gon
doltam , biznisz lesz a dologból, azért 
nem  mond á ra t.

S z á l k á i  G á b o r :  1 9 7 6 -b a n  s z ü le t e t t  
B u d a p e s te n .  G e o g r á fu s , a z  E L T E  
T e r m é s z e t tu d o m á n y i K a r á n a k  d o k to -  
r a n d u s z a .

N ézegettem  a  rohanó em bereket, 
ahogy a kalauz feltereli őket a vonat
ra , hogy m ár indu lunk , de nem  é re t
tem  m iért ez a sietség, h iszen  előtte 
ha llo ttam , hogy a hálókocsi-kaller pa
naszkodott, hogy a  kab in jában  nem  fo
lyik a víz, és ő öt n ap ra  nem  h a jlan 
dó így elindulni. M erthogy öt nap  az 
ú t oda-vissza Isztam bulig. Jogos. Úgy
hogy m ár épp in d íto tták  volna a vona
to t, am ikor a fickó kiszólt, hogy ácsi, 
m ert ő még vá rja  a szerelőt. Na e rre  
le tt nagy  csődület, a  forgalm ista, a  k a 
lauzok, szerelők m ind összegyűltek, 
és csúnyán  v ita tk o z tak  is, hogy ezt 
m ié rt az utolsó p illan a tb an  kell k ide
ríten i. Közben bem ondták a  hangosba 
is, hogy 10 perc késéssel indu lunk , az
tá n  ebből le tt 20 is, m ire  tényleg meg
jav u lt a csap.

A kocsiban egy török és egy ném et 
tá rsa sá g  u tazo tt még, úgyhogy h am a
rosan  az á tszűrődő zene h a tá sá ra  va
lam i török szerájban éreztem  m aga
m at, de ez a  kellem es h an g u la t nem  
ta r to t t  sokáig, m ert a söröző redva né
m etek  zaja elnyom ta a duruzsoló tö 
rök zenét.

Egy darab ig  nézegettem  még k i a  fe
jem ből a nem  sokkal sötétebb éjszaká
ba, a z tá n  jobbnak lá tta m  aludn i m en
ni. A kalauz rám  se bagózott, csak  
Szolnoknál jö tt be, hogy akkor m i van  
a  jeggyel. M ondtam  neki, hogy nem  ra 
gaszkodom a hivatalos üzlethez, am i
re  a z t válaszolta, hogy sajnos nem  tu d 
ja  olcsóbban adni, m ert m i van, h a jö n  
egy ellenőrzés, és akkor neki kell k i
fizetni. De a z tá n  k iderü lt, hogy nem, 
hogy olcsóbban nem a k a rja  adni, h a 
nem  még drágábban  is. 2800-at mon
dott, és csak am ire  ezt sokalltam , 
hozta elő a táb láza to t, és kereste  ki, 
hogy 2612 F t. Végül 2500-öt ad tam , 
és nem  k ap tam  jegyet, úgyhogy elég 
jól já r t .  M ondta, hogy m ajd nem  tesz

be hozzám mást. Nem mintha le tt vol
n a  k it...de  a z tá n  meg elkezdett m esél
ni, am i érdekes volt, k igyu llad t vona
tokról, az u tasok  k ira b lá sá n a k  és az 
ez ellen való védekezésnek a  techn i
kájáról, meg arról, hogy a B alkán  Bu
k a re s t a la t t  kezdődik. Főleg a bolgá
roknál. Hogy ott a kalauzok iszonyú 
ko rrup tak , és ő szokta szegény u taso 
k a t a  védelm ébe venni. Szóval egy iga
zi angyalla l beszélgettem .

A kocsi jó volt, szép bordó huzatta l, 
a h a tá ro n  nem  sokat foglalkoztak ve
lem, úgyhogy reggel h a tig  a lud tam  
egyfolytában, és csak  Petrozsénynél 
ébredtem  fel. N agy sötét volt még, 
alig döcögött a vonat, á t a K árp á to 
kon, am i m egint m egérin tett.

Végül T árgu  J iu b a  50 perc késéssel 
s ikerü lt m egérkeznünk. M ár reggel 
h é t óra m últ, de még sötét volt. Ahogy 
leszálltam , érdekes változáson m en
tem  keresztül. Ilyen esetekben, a  v i
lág  végén, néha megijedek, hogy m it 
is keresek  o tt egyedül. De van  egy m á
sik verzió is, és m ost ez tö rtén t: meg
jö tt a kedvem  a túrához.

Persze a csatlakozó vonatot, amivel 
még stopp irányba k im ehettem  volna 
20 km -t, lekéstem , úgyhogy kezem ben 
R om ánia au tóatlaszával e lindultam  
m egkeresni a R ám nicu Válcea felé k i
vezető u ta t. Ez persze sim án  s ikerü lt 
is, és 10 perc m úlva m ár o tt stoppol
tam  az éppen hajnalodó főúton.

A 20 perc a la tt, am íg ott á lltam , h á 
rom kocsi is m egállt, de nem  jó felé 
m entek. Illetve lehet, hogy igen, csak 
ham arab b  elfordultak, úgyhogy m ár 
kezdtem  m em orizálni a közelebbi fal
v ak a t is, am ikor egy közeledő buszra 
le ttem  figyelm es, az oldalán Sibiu fel
ira tta l. Na ahogy odaért, gyorsan leol
vastam  a  táb lá já t is, tényleg Szebenbe 
m ent, és ezért jó ország ez a  R om ánia, 
m ert h a  leintesz egy buszt a sem m i 
közepén, akkor m eg is áll. G yorsan 
e lm agyaráz tam  a  sofőrnek, hogy m e
lyik k is faluba megyek, a z tá n  m ár 
m en tünk  is tovább, á t se k e lle tt odá
ig szállnom . Az ú t az egyik legszebb 
volt, ahol v a lah a  is já r ta m , a hegyek 
lefutó dom bsorai közt, apró falvakon 
át.

R ám nicu Válcea-ban m egálltunk  
egy jó húsz percre, úgyhogy le is 
szálltam , vettem  az egyik bazárban  
egy van íliás  tekercset, olyat, am it 
Pesten  nem  kapni, és főleg nem 
annyiért. Be lehe te tt volna vásárolni 
egy to n n a  péksütem ényt, fan tasz tikus 
volt a felhozatal a helyben sü tö tt 
árukból. Igaz pénzváltó t kerestem  
eredetileg, az meg nem  volt.

Továbbm entünk, im m ár észak  fe
lé, az Olt völgyében, am ely egyre sző
kébb és vadregényesebb lett. Megje-
> > > > >  fo ly ta tás a 10. oldalon
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> » »  fo lyta tás a 9. oldalról 
lent a Cozia masszívum a is, m agasra 
törve uralva a tájat. A völgy minden 
elvárásom at felülmúlta, de a hegyek 
kibukkanó sziklaformái is sokat ígér
tek.

A ztán negyedtizenkettökor elértük 
a brezoi útelágazást, addigra m ár elő- 
re is mentem, a sofó'r kérdezte, hogy 
„aici?” mondtam, hogy „da”, és meg
érkeztem! Illetve még nem egészen, 
m ert Pannival előbb még meg kellett 
ta lá ljuk  egym ást ahhoz, hogy tényleg 
„megérkezzünk”.

A találkozó helyét egy viszonylag 
részletes térképen lőttük be, de a 
helyszínen azért kiderült, hogy nem 
á rto tt volna a pontot konkrétabban 
m eghatározni. Legalábbis a „falu ele
je” definíció nem volt teljesen pontos, 
de végül is ez nem okozott problémát. 
Az elágazástól elindultam  észak felé, 
és egyszer csak egy kanyar túlsó vé
gén, m ár bent Golotreniben meglát
tam  egy olyan rom án tehenészlány 
formájú valakit felém sétálni. Gondol
tam , hogy ez Panni, de még messze 
voltunk egymástól a pontos azonosí
táshoz. Amikor viszont egyszer csak 
elővett valam it a zsebéből és a fejé
hez emelte, akkor biztos lettem, ho
gy valam i fotó készül, és akkor ez ő 
kell legyen. Valóban ő volt, annyi kü
lönbséggel az elgondoltakhoz, hogy mi
vel Panni nagyon fontos ember lett az 
utóbbi időben, így akkor is éppen vala
mi góréval tárgyalt a mobilján.

Amúgy időben is jó volt a ta lálko
zó, csak % órát kellett rám  várjon. 
M iután ilyen rom antikusan összefu
to ttunk  a rohanó kamionok árnyéká
ban, valam i kaja u tán  kellett nézni. A 
helyi kisboltban nem volt semmi, úgy
hogy vissza kellett menni Brezoiba, 
ott aztán  volt kenyér is, kolbász is, víz 
is, úgyhogy kezdődhetett a túra. Újra 
vissza Golotrenibe, aztán  egy omlado
zó hídon átkeltünk az Olt felett, s a he
lyi erők némi útbaigazítása u tán  m ár 
meg is kezdtük a kaptatást.

Napos, őszi idő volt, rövidujjúban 
nyomtuk felfelé, de a rövidnadrág is 
elkelt volna. Nem gyorsan, de folyama
tosan, így jó iram ban h alad tunk  felfe
lé, kereszteztünk egy nagyobb patak
m edret is, aztán  váltott az ú t igazán 
meredekbe. Lombos erdőben halad
tunk, s ahogy egyre feljebb és feljebb 
értünk, néha m ár m egvillant a kilá
tás a völgyre, s a szomszédos hegysé
gekre.

A ztán ebédszünet, amikor a régi 
szokások szerint m indenki kipakol
ta , amije csak volt. Mert Panni sok 
m indent hozott, így jót ettünk. H a
m arosan elértük a gerincet, ahol na
gy napozás volt soron, m ert előbb 
evés közben azért m ár hideg lett. Az

tá n  a nyitottabb részeken is volt né
hány megállás, kissé lelassultunk. 
De a szint nagyobbik része m ár mögöt
tünk volt, összesen 1300 métert kel
lett megtennünk felfelé. Maga a he
gy nem volt annyira izgalmas vagy 
látványos, meg is beszéltük, hogy tör
ténhetne m ár valam i kaland is, nem 
csak most, úgy általában, az unalm as 
irodai, városi életben.

M ár esteledett, amikor szép kis kap
tató  végén elértük a Cozia kettős csú
csának egyikét. A kilátás pont észak 
felé nem volt zavartalan, de a felállí
to tt ocsmány „térhálós keresztre” fel
mászva némileg jav íto ttunk  a hely
zeten. Észak felé az Olt-völgye és a 
Fogarasi-havasok voltak a legszeb
bek, a Fogaras gerincén helyenként 
m ár vékony, fehér leplet lehetett felfe
dezni. Nyugat felé, az Olt túlsó p a rt
ján  a Kapacina és a Lotru erdői emel
kedtek, délre pedig a lealacsonyodó 
dombok épp akkor vesztek el a felszál
ló párában.

Lesétáltunk a két csúcs közti nye
regbe, ahol három  ház is állott, és ha
m arosan m ár a fűtött szobánkban du
ruzsolt a gázfőző a készülő vacsora 
a latt. A házban amúgy egyedül vol
tunk, csak m ásnap estére v á rt a gond
nok egy csoportot Bukarestből. Még 
éjszaka felnéztünk a m ásik csúcsra 
is, de a legfelső részekre ott nem lehe
te tt felmenni, valam i titokzatos nagy 
épület és sok torony foglalta el a m a
gaslatot.

M egállapítottuk egyébként, hogy 
nincs is m it csinálni három  napig a 
hegységben, legalábbis a klasszikus 
módon biztos nem. A Cozia ugyan
is egy kis terü letű  masszívum, egy 
központi, m agas résszel, azaz tú ráz 
ni gyakorlatilag csak úgy lehet, ho
gy az ember lemegy az Olt völgyébe, 
vagy keleti irányba, és aztán  egy m á
sik úton visszamászik. Azaz a háznak 
szinte nincsen olyan jellegű előnye, 
hogy el tudsz érni olyan valam it, am it 
a völgyből egy nap a la tt ugyanúgy ne 
lehetne elérni. Azon tú l persze, hogy 
fent aludni mindig érdekesebb, m int 
lent.

Úgyhogy m ásnap 1300 méter v árt 
rán k  lefelé, majd ugyanennyi felfelé, 
hiszen a körtú rát csak így lehetett 
megoldani. A terv  amúgy nem lett vol
na rossz, meg szerettünk volna nézni 
lent egy kolostort, felfelé pedig egy ki
csit mászós, jelzetlen ú t volt betervez
ve. A jó idő ta rto tta  m agát, a tu ris ta 
ház kutyáinak  kíséretében indultunk 
ú tnak  lefelé. Néha elkevertünk, pedig 
a jelzések viszonylag újak voltak, de 
továbbra is vidám hangulatban  men- 
degéltünk. Itt m ár a mi u tunk  is lá t
ványosabb volt, nagy sziklakúpok és
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term észetes kilátóteraszok szegélyez
ték  az ösvényt.

Az egyik kiugró sziklára ki is sze
rettem volna menni, Panni már to
vábbment a néhány méteres beágazás- 
tól, de u tána  szóltam, hogy érdemes 
lenne kinézni. A k ilátás valóban szép 
volt, vissza, a hegyek felé lehetett in
kább rálá tn i a mögöttünk tornyosuló 
nagy sziklakúpokra.

En m egálltam  a k ite tt perem köze
pén, egy kisebb sziklalépcső felett, on
nan  próbálkoztam egy jó fotó beállítás
sal, Panni pedig közben kim ent egész 
a peremre, és hasra  fekve nézegetett 
lefelé. A fotó u tán  én is elgondolkod
tam , hogy érdemes lenne utánam en
nem, és némi töprengés után , hogy lá
tok-e onnan többet, m int ahol álltam , 
úgy gondoltam, igen.

Leraktam  a zsákomat, aztán  ugrás
hoz készülve jobb kézzel letámaszkod
tam  a lábam  alatti sziklaperem re... 
és ekkor valam i egészen fura, erős és 
vára tlan  fájdalm at éreztem a csukló
mon. Felszisszentem, ösztönösen fel
rán to ttam  a karom at, és ekkor egy re 
pülő faágra lettem figyelmes. M intha 
egy tüskés ágba tenyereltem volna, 
amelyet a felrántás lendülete felemelt 
és aztán  kiszakított a húsból. Csak
hogy az ág, m iután földet é rt egy köze
li sziklán, megmozdult.

-  M egharapott egy „kígyó” -  k iálto t
tam  oda Panninak. -  Tudod mi ez???

Nem is néztem a kezemet, az volt 
csak a fejemben, hogy azonosítani 
kell az állatot, aztán  jöhet minden 
más. Panni egy pillanat a la tt ott te r
m ett, de ő sem tud ta  pontosan. Vi
szont mondta, hogy fotózzam le. Ez 
remek ötlet volt. Elővettem a gépet, 
csináltam  egy képet a „kígyóról”, 
amely még egyet tekeredett földet 
érése után , aztán  megállt, és Panni 
szerint ingerülten nézett ránk. Meg
néztem a fotót, láttam , hogy életlen, 
átfu tott a fejemen, hogy nem vagyok 
normális, hogy m iért nem pánikolok, 
aztán  egy kis belső mosoly kíséreté
ben csináltam  egy újabb, ezúttal jó fel
vételt.

Panni attól félt, hogy m egint meg
tám ad, úgyhogy arrébb m entünk pár 
lépést, de ekkor m ár a karom m al vol
tam  elfoglalva. A jobb csuklóm jobb 
oldalán, egy centire a fő erektől ap
ró vércsepp piroslott. A m arás helye. 
M int utóbb rájöttem, egy fognyom 
volt. Nem folyt a vér, csak megállt 
az az egyetlen csepp. M int utólag er
re is rájöttem, ez m ár a m arás egyik 
ha tása  volt, ugyanis a méreg véralva
dást serkentő anyagot is tarta lm az. 
Kiszívtam a sebet, aztán  még pár lé
pést távolodva tanakodni kezdtünk.

A . . . » K ilom etriK
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M ert a m ásik szabály az, hogy vágni 
kell a seb környékén (vagy ha két fog
nyom van, azok között) egy m ásik se
bet, és ki kell véreztetni a mérgezést, 
így tudtuk. Csakhogy az ütőér környé
ke nem a legjobb hely a rra , hogy az 
ember össze-vissza kaszabolja magát, 
így végül abban egyeztünk meg, ho
gy Panni vághat, de nem tú l mélyen. 
M egfeszítettem a bőrt, Panni a bics
kám m al megvágott, azt is kiszívtam, 
aztán  mondtam, hogy most pedig húz
zunk lefelé. Mert minél közelebb le
szek rosszul a völgyhöz, annál kön
nyebb lesz lementeni addig a pontig, 
ahová m ár fel lehet jönni járm űvel is. 
Azt persze gondoltam, hogy a fokozott 
fizikai terhelés ilyenkor nem eló'írás, 
m ert a méreg úgy gyorsabban terjed, 
de nem volt más lehetőség.

E lindultunk lefelé. Dél múlt öt perc
cel. Eszembe ju to tt ez is, megnézni az 
időt. És szólni Panninak, hogy kell 
kapjak tetanuszt. Ki tudja, m iket vág
tam  m ostanában a bicskámmal.

Amennyit tudtunk, azt m egtettük. 
De mégis fájdalmas érzés belegondol
ni, hogy egész életünket kirándulva

töltöttük, és akkor hogy van az, hogy 
nem ism erjük fel, milyen állat m art 
meg. M iért nem vagyunk felkészülve, 
m iért nincs a kisujjunkban minden, 
am it tudni kell, m iért nem vettük  a 
fáradtságot, hogy ne csak szeressük, 
de ism erjük is az erdőt??? Panni lá
to tt m ár viperát, és azt mondta, az 
nem ilyen volt. Reménykedtünk, h á t
ha nem az, de igazából az forgott a fe
jemben, hogy ez egy vipera kellett le
gyen. És az, hogy akkor mi várható? 
Amit tudtam , az volt, hogy pár éve a 
Zemplénben valaki belehalt a vipera
m arásba, m ert nem volt szérum. Az
az szérum ra lesz szükség, mégpedig 
gyorsan, 3-4 órán belül meg kell kap
jam  az ellenanyagot, különben vége.

Panni ment elől, kérdezte, hol men
jen, de jobbnak láttam , ha nem kell 
figyelnem még az ú tra  is, csak kö
vetnem őt. Közben a seb eredeti mé
retéhez képest hatalm asra  duzzadt, 
az ovális alak  hosszabbik tengelye

két és fél centisre nyúlt, merőlegesen 
a fő erekre. A színe pedig ijesztő feke
tébe váltott. És fájt, egyre jobban fájt, 
kicsit zsibbadt is. De egyéb tünet nem 
volt.

Panni felhívta egy orvos barátnő
jét, a lány azt mondta, a karom at nem 
kell elkötni. Úgyhogy nem kötöttük 
el, bár utólag úgy hiszem, jobb lett vol
na a lemenetel idejére elszorítani, és 
majd lent, a nyugalm i állapotban fel
engedni. Ezzel a terhelés ideje a la tt 
fellépő gyors terjedést ta lán  gátolni le
hetett volna, és bele is fértünk volna 
nagyjából abba az időkeretbe, amíg 
az elkötést alkalm azni szabad.

A lány még riad tan  azt kérdezte a 
telefonban, hogy ugye nem Panni szív
ta  ki a sebet? Ebbe akkor bele sem 
gondoltunk, hogy ez gond lehetett vol
na. Amúgy utólag kiderült, hogy ha 
sem a szájban, sem a gyomorban n in
csen sérülés, akkor ak ár le is lehet 
nyelni a mérget, m ert a gyomor pH- 
ja  m iatt rögtön lebomlik. A lyukas fog 
is sérülésnek szám ít amúgy, de ebből 
nem lett gond. Szóval jobb csak nyom
kodni a seb környékét.

A hangulatunk  nem volt rossz, még

poénkodtunk is, bár fekete humor 
volt, mondtam Panninak, úgy nézzen 
rám , hogy lehet most megyek utoljá
ra  lefelé a hegyekből, s pár óra múlva 
m ár egy koporsóban fogok feküdni.

Panni tempóját aztán  kezdtem iszo
nyatosan lassúnak érezni, szerettem  
volna minél előbb leérni, és bizonyos
ságot szerezni, milyen á lla t volt. Meg
előztem Pannit, aki m int kiderült, a 
rossz bokája m iatt nem tud gyorsab
ban menni lefelé, és ez legalább annyi
ra  jó volt, hogy a nem egyértelm ű jel
zéseknél nem kellett vacakolni, m ert 
am ire utolért, m ár m egtaláltam  az 
u tat. A seb körüli fájdalmon kívül sem
mi bajom sem volt, teljes koncentráció
val és erővel tudtam  figyelni. 20 perc 
feszített tempójú ereszkedés u tán  elér
tük  a Turnu kolostort, a legközelebbi, 
kocsival is megközelíthető helyet.

Reméltük, hogy a szerzetesek itt 
meg fogják tudni mondani a fény
kép alapján, hogy milyen „kígyó”

volt. Rá is leltünk egyre, aztán  h a 
m ar egész kis fekete csuhás csopor
tosulás vett m inket körül, és a véle
mény egybehangzó volt: Vipera cucor. 
Szarvasvipera, vagyis a hivatalos el
nevezés szerint homoki vipera (vipe
ra  ammodytes). A legerősebb mérgű 
európai viperafaj, m arása halálos le
het. Na ekkor m ár véletlenül sem mo
solyogtam tovább.

Ültem egy asztalon, cikáztak a gon
dolatok a fejemben, miközben Panni 
telefonon m ár a mentősökkel veszeke
dett, ak ik  nem a k a rták  elhinni, hogy 
október végén még történhet vipera
m arás. Ki se a k a rtak  jönni. Állítólag 
csak a fotó említése győzte meg őket, 
hogy nem kam uzunk.

Újra átfu tott a fejemen a m ár lepör
getett ism eretanyag... lesz-e szérum, 
hol a legközelebbi kórház, és ha  nincs, 
vajon küldenek-e helikoptert, hogy el
vigyen Bukarestbe? Amúgy a fejünk 
felett repkedett egy. De tudtam , hogy 
ez nem értem  jött, m ert m ár egy órája 
lá ttuk  először, még fentről De a papok 
m utogatása értelm etlen reményeket 
keltett bennem. Igazából megkönnyeb
bültem volna, ha  egyszer csak mégis 
leszáll.

Két és fél, három  és fél órán állt a 
mutató, úgy gondoltam, ha nincs szé
rum , legjobb esetben ennyi van még 
há tra  az életemből. És tudtam , bárm e
lyik p illanatban rosszul lehetek.

Érdekes, nem ijedtem meg. Úgy 
éreztem, elaludva egészen könnyű len
ne meghalni.

Közben fel-feltűnt egy újabb szerze
tes, mindig újra meg kellett m utatni a 
fotót. A ztán a pópák mégis elkötötték 
a karom at, meg az egyik valam i mé- 
reghajtót is ajánlott, de nem m entünk 
bele. Panni párhuzam osan beszélt ve
lük, velem, közben elintézte a mentőt 
is, azt mondták, Brezoiból jön, ami 
elég közel volt hozzánk. Felvetettem, 
hogy jobb lenne kocsival kórházba vin
ni, de végül nem erősködtem, gondol
va, hogy 10 perc a la tt itt a mentő.

M iután végiggondoltam élet és ha
lál kérdését, metszőén racionális sík
ra  terelődtek a gondolataim. A rra, 
hogy ha túlélem, mennyibe fog ez ke
rülni, hogy meg kell adjam P anninak  
a kártyám  PIN kódját, hogy pénz tud
jon kivenni. A rra, hogy jó lenne a szü
leimmel beszélni, ta lán  utoljára, de 
nem tehetem. Nincs jogom megijeszte
ni őket, m ert semmit sem tudnának  
tenni a béna megrémülésen kívül. Re
ménytelen harc az érzések és a józan 
belátás között. És felötlött bennem az 
is, hogy azokat a ku tatási eredménye-
» > »  folytatás a 12. oldalon
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imet, amelyek „pótolhatatlanok” a vi
lág szám ára, elérhetővé kell tenni.

Közben újabb telefonok zajlottak. 
Panni fel s alá m ászkált, am iről 
eszembe ju tott, hogy mi a francnak 
ülök én egy helyben, meg is lehetne 
nézni a kolostort. De abban az állapot
ban nem érdekelt.

A telefonokból kiderült, hogy a men
tő  m ár úton van, de Rämnicu Válcea- 
ból jön, am i viszont van vagy 25 km. 
Azaz több idő, m int szám ítottuk. De 
kiderült az is, hogy a kórházban ta 
lá ltak  egy, azaz egy darab ellenszéru
mot. Egy kis megnyugvás. M ár csak 
az idő m aradt, hogy kibírom-e addig. 
Elvileg ki kell, három  órán bőven be
lül kerülök majd orvoshoz.

Panni is lehuppant mellém. Meg
tette, am it tehetett, vagy annál is 
többet, a  felelősség rajta  volt, hogy 
megmentsen. Hogy százszor rátelefo
náljon a mentőkre, hogy minden biz
tos legyen, hogy veszekedjen, hogy de 
igen, jöjjenek, m ert tényleg baj van. 
Ha nem ő van velem, nem biztos, hogy 
most itt Írogatnám  ezeket a sorokat.

Közben az egyik szerzetes megkér
dezte, hívő vagyok-e. Panni csak an
nyit mondott, sigur. Miért, és ha nem, 
akkor nem imádkozik értem? -  ez ju 
to tt akkor eszembe.

A percek egyre lassabban teltek. A 
bevezető m urvás ú t kavicsainak csi
korgása mindig reményt adott, hogy 
végre itt a mentő. De nem, nem jött. 
És egyre csak nem jött. Mégis el kel
lett volna indulni kocsival. Vagy még 
most, és valahol átvesz a mentő. Nem 
tudom. Szerezzük meg a sofőr tele
fonszámát, beszéljük le a dolgot, in
duljunk m ár valahovááááááü! Nem 
akarok meghalni a szérumtól 25 kilo
méterre!!!

Éreztem, percről-percre fogy a tü 
relmem. K aland kellett kisfiam? Pa
naszkodtál tegnap, hogy unalm as az 
életed? Na, megkaptad.

A ztán valahogy egy óra tájban a 
kavicsok zörrenését a felbúgó sziréna 
hangja kísérte. Ennyire nem örültem 
még mentőnek.

A kocsi lassan  megfordult, fehér kö
penyes orvosok helyett egy fiatal lány, 
meg egy srác szállt ki, olyan cuccban, 
hogy azt hittem , „joggingolni” jöttek 
az erdőbe. Ez az érzésem annyiban 
nem csalt, hogy semmit nem is csinál
ta k  velem egész végig. Persze lehet, 
nem volt mit. Beszálltunk, Pannival 
meg a lánnyal beültünk há tra , a 
srác vissza előre, aztán  elindultunk. 
Amíg csak döcögtünk a m urvás úton 
az Öltig, nem volt különösebb gond.

De ahogy kifordultunk a forgalmas 
elsőrendű főútra, sziréna bekapcs, 
gáz és gyorsítás, szlalom a félrenyo
mott kamionok között. Könnyes lett 
a szemem. Majdnem elkezdtem bőg
ni, valahogy nagyon megsajnáltam  
m agam at. És ekkor tudatosodott iszo
nyatos erővel, hogy itt most a percek
kel folyik a verseny. Hogy ez a sofőr 
azért nyomja, azért szirénázik, azért 
szorítja le a kamionokat, m ert az éle
tem ért küzd. Hogy m áskor felkapod a 
fejed egy szirénázó mentőre, egy pilla
na tra  u tána  gondolsz, aztán  mész to
vább. De most Te vagy benne!!! A szi
réna kikészített. És a szűk völgyben 
három  sávot csinálni a kamionok kö
zött, centikre menni a sorfaluk közt 
m indkét oldalon. A helyzet komolysá
gát m utatta.

A ztán a lány, doktornő, ápolónő, 
nem tudom, megkérdezte Pannin  ke
resztül, hogy kapok-e levegőt. Mon
dom igen, de miért? E rre kiderült, 
hogy légzési görcsökkel kellene indíta
nia a szarvasvipera mérgének. Na, ez 
tovább fokozta a hangulatom at, érez
tem, hogy m indjárt pszichésen előidé
zem a tüneteket. Úgyhogy mondtam 
is Panninak, a többi ilyen kérdést mel
lőzzük már, majd mondom, vagy lá t
ják, ha  rosszul vagyok.

Közeledtünk a városhoz. Kezdtem 
reménykedni, hogy most m ár meg
úszom. És eszembe ju to tt, hogy akkor 
ak ár m ár rosszul is lehetnék Hogy 
így, hogy feltehetőleg m ár megmente

nek, (remélem) soha vissza nem térő 
alkalom lenne a fulladásos görcsök 
vagy a látási zavarok „kockázat nélkü
li” kipróbálására. Hogy fontos tapasz
ta la t lenne, jobban halál közeli. De 
szerencsére megrendelésre nem lehe
te tt ilyesmin átesni.

Fél kettő előtt valamivel érkeztünk 
meg a kórházba, amely a város észa
ki részén fekszik. Saját lábamon men
tem  be az előtérbe, és láttam  a meg

jelentek arcán az értetlenséget, hogy 
de ki itt a beteg? M utattam  a sebet, 
amely azóta csak csúnyább lett; bepa
rancsoltak a műtőbe, felfeküdtem az 
ágyra, és öt másodperc múlva m ár 
legalább tíz ember rohangált körülöt
tem, mindenféle eszközökkel, melye
ket belémdöftek, meg rám tekertek. 
Na ez volt az, ez a készültség, ami 
m egint kiborított. M ert ekkor megint 
felfogtam, hogyha Romániában ilyen 
készültséggel várnak, akkor itt tény
leg nagy baj lehet.

Néztem fekve a plafon felé, ahogy 
emberi fejek futkároznak körülöttem, 
egyik oldalon Panni állt, és fordította 
a m ásik oldalon álló doktornő román 
kérdéseit. Ha egyedül, vagy m agyaror
szágival túrázom, szintén kategóriák
kal rosszabbak lettek volna az esélyek. 
Megkérdezte a doktornő, hogy allergi
ás vagyok-e lóra, mondtam fogalmam 
sincs, de nem tudok róla. Utóbb kide
rült, hogy a vipera elleni szérumot úgy 
készítik, hogy m egm aratnak egy lovat 
a kettő, vagy akár a három legveszélye
sebb európai vipera egy-egy példányá
val, majd a lóban képződő ellenanya
got kivonják a vérsavójából. így olyan 
szérum jön létre, amelyik mindhárom 
faj m arása ellen jó (trivalens szérum). 
A lónak meg semmi baja nem lesz, 
m ert jó nagy állat.

Vérnyomást mértek, kaptam  feltehe
tőleg tetanuszt, bár ez utóbbi nem ke
rü lt rá  a kórlapra, aztán  infúzióra kö
töttek, de valami hiba volt, vagy túl 
nagy volt a vérnyomásom, m ert állító
lag „lelőtte”. Én csak a rra  lettem figyel
mes, hogy Panni egyszer lenéz mellém, 
ahová a karom volt leengedve, és elég 
érdekes arcot vág. M ár nem tudom, ak
kor mondta-e, vagy utólag, de a karom
ból spriccelt ki a vér, és egy jókora vér
tócsa volt m ár a földön.

Azt viszont biztos, hogy csak két 
nappal később fordította le, hogy am i
kor az egyik nővér elszorította a ka
rom at, és ő csúnyán nézett rá  emi
att, azt a megjegyzést kapta, hogy 
„az egész em bert ak arja  elveszíte
ni, vagy csak a karjá t?” Mondjuk le
het, hogy jobb volt ezt nem érteni. 
M indenesetre a nagy készültségtől 
nem agyban, hanem  biológiailag te l
jesen kész lettem , az egész testem  el
kezdett remegni. A doktornő meg is 
ijedt, kérdeztette, hogy mi van, de 
szerencsére ism erem  m ár m agam  
annyira, hogy mondtam, ne aggód
jon, ez csak az idegesség.

M iután megvolt minden előkészü
let, letolták a gatyám at, és belenyom
ták  a fenekembe az ellenanyagot. A 
közvetlen veszély ezzel hárítva volt.

(folytatás következő számunkban)
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DEMETER ZSUZSA

Mikor röpül M inerva baglya?
„Ha-ki a dolgoknak öszve-függését által 

nem láthattya mindgyárt leg-elősször: olvas- 
sa-el másodszor; és, ha szükséges, harmad- 
szor-is. Fogadom, hogy bő gyönyörűség lészen 
fáradttságának jutalma” -  írja Batsányi Já
nos egyik Osszián-fordításának előszavában.

Batsányi fentebbi útmutatását a fordítás 
homályos passzusait, idegen csengésű neve
it kifogásoló olvasók számára fogalmazza 
meg. Talán nem árt, ha Márton László leg
újabb regényének, a Minerva búvóhelyének ol
vasásakor is megfogadjuk Batsányi tanácsát, 
ugyanis a főszereplő nevében rejlő fordításle
hetőségek Johann B. tragikus életpályájának 
felvázolásán túlmenően körülírják a regény 
központi tematikáját is. Batsányi példájánál 
maradva ez némileg hasonlatos az ossziáni 
költészet lefordításának többszörösen nekiru
gaszkodó, s a fordításban többnyire kudarcot 
valló költő problémájához. Márton hősei első
sorban a nevükkel -  és a nevükben rejlő for- 
dítási/értelmezési lehetőségekkel -  jellemzik 
nemcsak önmagukat, hanem egymást is. S 
mint ahogy a narrátor is megjegyzi, „ez nem 
elhanyagolható körülmény egy olyan ember 
esetében, aki idegen nyelvű szöveg magyarí
tása miatt került bajba.” (Márton 2006:30.)

Persze a név lefordításával való játék ön
magában még nem indokolja Batsányi Osszi- 
án-előszavának hangsúlyozását. Még akkor 
sem, ha tudjuk, hogy a műnek van egy német 
nyelvű, 1997-ben megjelent változata, amely
nek főszereplője Batsányi János névre hall
gatott.

A kisregény Johann B. életének utolsó előt
ti évében, Linzben játszódik. A főhős életének 
1844 május 6-án felvett fonala, Felső-Auszt- 
ria és a reformkori Magyarország történel
mében való elhelyezése, regénybe fordítása, 
a szerző által alkalmazott regénypoétikai el
járások felvetik a történelem értelmezhetősé
gének, rekonstruálásának vagy éppen meg
konstruálásának elméleti problematikáját is. 
Ha figyelembe vesszük Márton László törté
nelmi regényeinek -  pl. a Jacob Wunschwitz 
igaz történetének -  a Minerva búvóhelyéhez. 
igencsak hasonló szerkezeti felépítését, ak
kor Johann B. életútjának visszatekintő fel
göngyölítését a tágabban értelmezett „dolgok 
öszve-függésének” történeteként is olvashat
juk.

A történelmi regény kontextusát Johann 
B. linzi száműzetésének évei, életpályájá
nak konkrét, „valódi” eseményei képezik. Az 
(irodalom)történeti tényként kezelhető való
ságelemeknek -  mint Johann B. 1816-tól kez
dődő linzi száműzetése, a felső-magyarorszá
gi Magyar Minervában megjelent A látó című 
poémája, Napóleon 1809-es, magyarokhoz 
címzett schönnbrunni proklamációja (mely
nek fordítójaként a regényben hol Batsányit, 
hol Márton Józsefet látjuk), Johann B. kettős 
letartóztatása, fogsága stb. -  kettős célja van. 
Egyrészt hozzájárulnak a történelmi háttér 
megteremtéséhez, másrészt rávilágítanak a 
történelem értelmezhetőségére is.

A történelmi valóság elemei a regény folya
mán különböző kontextusokban, más-más 
szereplői nézőpontokból újra és újra megis- 
métlődnek/átértelmeződnek, s a nagyszámú 
fiktív, illetve az életrajz szempontjából mar
ginálisnak tekinthető esemény fényében alá

rendelődnek a szereplők önértelmezésének. 
Az azonos eseményeket több szereplői néző
pontból is láttató/lefordító narráció szálait 
az egyes szám harmadik személyű narrátor 
perspektívájából követhetjük nyomon — aki a 
szereplők hajdani és jelenlegi helyzetének, ön- 
értelmezésük/hatalmuk vélt vagy valós súlyá
nak függvényében bújik hol a mindentudó, 
hol az eseményeket csak részlegesen ismerő, 
hiányos tudású elbeszélő szerepébe.

A narrátori szerepjáték nemcsak a törté
netvariánsok értelmezését teszi lehetővé. 
Márton narrátora ugyanis — a történelmi 
események valódiságára rákérdező elméle
ti premisszából -  meglehetősen szabadon ér
telmezi a történelmi elemek valódiságát. A 
19. század eleje és annak regénybe fordított 
idősíkjai közti különbségeket/váltásokat ma
gyarázhatjuk az — egyébként Batsányi által 
1878-ban rendszerbe foglalt -  fordítás- és 
nyelvelméleti kérdéskörrel is.

Ugyanakkor a narrátor többszörösen is fel
hívja az olvasó figyelmét a kétféle idősík kü
lönbségére: „Nem a valóságban, hanem a tör
ténetünkben” -  figyelmeztet. Ezt hivatottak 
jelezni azok az időugrások is, amelyek a re
gény terébe bevonját a 20. század eseménye
it is. Vagy azok, amelyek a regény megírásá
nak az idejéből reflektálnak az 1844. évre: 
„Aha! -  gondolta Johann B. dühödten és kese
rűen. A Vörösmarty! A Schedel cimborája! E 
történet írója és olvasója számára Vörösmar
ty Mihály a régiségen keresztül pillantható 
meg. Szemünkben ő az élő magyar irodalom 
ősapái közt talán a legnagyobb. De Johann 
B. szemében ő csak egy kiforratlan féltehet
ség volt. Egy taknyos kölyök.” (Márton 2006: 
129.)

Ugyancsak a fentebbi időproblematikát hi
vatottak alátámasztani a különböző valóság
elemek idejének -  a narrátor által bevallott 
vagy csak utalásszerűén jelzett -  elmozdítá
sai is. Johann B. felesége, Gabriele B. élete öt 
évvel hosszabb a regény idejében, mint a tör
ténelmi valóságban, az 1842. július 8-i nap- 
fogyatkozásra 1844-ben kerül sor, Poe 1845- 
ben megjelent A holló című versét Gabriele B. 
már 1844-ben ismeri (hallott róla). S talán a 
legfontosabb módosítás, amelynek fényében 
a „dolgoknak öszve-függései” értelmet nyer
nek: az Ovidius által megénekelt Arachne— 
Pallas történet átértelmezése: „a mítosz ha
zudott. Az igazság az, hogy Arachne lett a 
győztes.” (Márton 2006:136.)

Arachne mítoszbeli szégyenének Minervá
ra hárulása, Minerva eltűnése -  az egyik ér
telmezés alapján Johann B. fejébe bújása -, 
összefűzése Johann B. élettörténetével a fel
világosodáskori motívumrendszer fényében 
többféle értelmezést kínál. A narrátor már 
a történet elején felvillantja Minerva eltűné
sének lehetséges értelmezéseit, összefüggés
be hozva azt Batsányi fiatalkori szerepválal- 
lásával: „Ifjúkorában Johann B. azzal 
hitegette magát és az alakulófélben lévő ma
gyar közvéleményt, hogy ő a Látó. Ezen a cí
men írt is egy sokaktól olvasott, még többek
től bírált költeményt (...) »Talán bizony Apolló 
nyila fúródott beléd?« -  kérdezte akkor egy 
barátja (...)»Nem, kedves barátom (...) Miner
va kért tőlem menedéket.«” (Márton 2006: 
43.)

Ahogy azonban a regény motívumrendsze
rét is többféle perspektívából szemlélhetjük, 
úgy Minerva eltűnésére is többféle választ kí
nál a szöveg. E narrációs technikája leglénye
gesebb elemének a folyamatosan ismétlődő 
motívumok, események különböző szereplők 
általi megjelenítését/értelmezését, illetve a 
látszólag különálló történetszálak hálószerű 
összetűzését tekinthetjük.

A történelem mesélésének/megkonstruálá- 
sának, nyelvi leképezésének problematikája 
viszonylagossá alakítja nemcsak az eseménye
ket, de azok interpretálását is. A narráció az 
események tér-, személy- és időbeli váltásaira 
épül. A regényidő tereként szolgáló Linz váro
sáról három nagyobb, a regényteret és -időt 
strukturáló természetleírásból szerezhetünk 
tudomást. A regény kezdetén a léghajóból/ 
fentről láttatott Linzet „és tágabb környékét” 
látjuk, a Nyugat felől érkező, Bécsbe tartó 
„bajor király pénzügyminiszterének megha
talmazott személynöke” perspektívájából. A 
regény közepe táján elhelyezett második na
gyobb linzi tablót egy Kelet felől, Pozsonyból 
gőzhajón érkező magyar (Beöthy Ödön) szem
szögéből láthatjuk, míg a harmadikat a linzi 
Ország úton található Orsolya-szüzek templo
mának tornyából, ahonnan „pompás kilátás 
nyílik mind a négy égtáj felé.” (Márton 2006: 
264.), s ahonnan a „Mi” szerepébe bújó narrá
tor elmeséli a napfogyatkozást. Linz és kör
nyékének hármas perspektívája ugyanakkor 
nem öncélú: a Linzbe utazó vagy azon átuta
zó szereplők történetének szálai szervesen il
leszkednek a regény központi történetéhez, 
és egyben láthatóvá teszik a korabeli Magyar- 
ország és az Osztrák Birodalom -  s ezen belül 
Linz -  korabeli viszonyrendszereit is.

A hármas Linz-tablót a regény szereplő
inek történetei strukturálják. Az 1780-es 
évek Magyarországától napjainkig húzódó 
történetszálakat 1844 májusának történé
sei csoportosítják: Johann B. kérése egy bé
csi utazás engedélyezésére, Johann B. talál
kozása Minervával/látomása Minerváról, 
illetve Johann B. meghiúsult találkozása Beö
thy Ödönnel, majd zárásként a napfogyatko
zás leírása. Mindezt az első részben Hoch 
rendőrigazgatónak, Johann B.-nek, „áldozat
kész feleségének”, Gabriele B.-nek és Josef 
Hafner litográfusnak mint a történet lehetsé
ges narrátorainak a szemszögéből is olvashat
juk, kiegészülve a második részben Beöthy 
Ödönnek, Hingenau bárónak, Felső-Auszt- 
ria tartományfőjének, illetve „angyali jóságú 
hitvesének,” Tholdalagi Stefániának a nar- 
rációival.

A narrátorok egymáshoz (de főként 
Johann B.-hez) és a regényvilág alkotóele
meihez (az egyfajta „rendőrállami” eszközök 
használatával jellemzett Linz városához, Mi
nerva szobrához) fűződő viszonyrendszerei a 
különböző, nyelvi síkon leképezhető fordítás
játékokban mutatkoznak meg. Ezt a szere
pet töltik be a szereplők -  és a múltjukhoz 
tartozó személyek -  neveinek különböző for- 
dításai/értelmezései. A számos nyelvi játék 
közül említhetjük Hoch rendőrigazgatót (aki 
Johann B.-t hol Baczoninak, hol Boczaninak, 
hol meg Johann von Bacczannak szólította), 
akinek „a neve is magas volt (...) Polgári szár
mazású volt, ám joggal remélhette, hogy szol
gálatai fejében rövidesen felemelkedik az 
örökletes nemesség sorába” (Márton 2006: 
15.); „Tholdalagi Stefánia többre becsülte a

» » >  folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról 
szökkenő zergéket fönt a mennyezeten, 
mint lent a rendőrigazgatót, akinek csak a 
neve és a beosztása volt magas, de a terme
te már inkább alacsony volt, és a jelleme a 
grófnő szerint még annál is alacsonyabb.” 
(Márton 2006:198.)

A történetvariánsok Minerva különbö
ző alakváltozataihoz kapcsolódnak. Mi
nerva alakjának értelmezései a regény 
legfontosabb regiszterét képezik. Az 1844- 
es történetben Minerva szobrának eltű
nésére kétféle magyarázat is kínálkozik: 
láthatjuk, amint elbújik Johann B. fejé
ben, illetve amint Hingenau báró átöleli 
ágyában: „mint a régi cinikus filozófusok, 
Hingenau báró is kőszobrot ölelgetett, ho
gy lehűtse magát.” (Márton 2006:252.)

Gabriele B. Minervához fűződő viszo
nyát a „sohamár” hóllókárogása határoz
za meg — a Poe-vers alaphelyzete Johann 
B. és a „zöld könyv” történetéhez kalau
zolja az olvasót, amely Johann B. Miner- 
va-értelmezéseinek lehetséges kulcsaként 
olvasható. Egyszerre szólhat a Zalán futá
sáról (benne Vinzenz Kininger Minerva- 
metszetéről, Ovidius Arachnéjáról), Fábi
án Gábor Osszíán-fordításáról, Márton 
József 1840-ben megjelent Olvasókönyvé
ről (benne Márton József vallomásával 
a napóleoni proklamáció fordítójának ki
létéről). Azaz Johann B.-nek és a régi/új 
Magyarországnak egymáshoz fűződő vi
szonyáról, az irodalmi kánont alakító, és 
Johann B. által „halálfejnek”, „májas-vé
res disznógyomornak” fordított Schedelről 
és „cimboráiról” [„Johann B. nem volt haj
landó figyelembe venni a Magyarországon 
eltelt éveket (...) Az ő szemében Magyaror
szágon megállt az idő. Másfelől Magya
rországról nézve ő is, hogy udvariasan fo
galmazzunk, megállt az időben. Johann 
B.-nek tudomása volt róla, hogy őt Ma
gyarországon évek óta halottnak hiszik.” 
(Márton: 2006:130.)]

S szólhat a Johann B. által egykor fel
vállalt és magához hasonlított Látó és 
Osszián bárdköltő szerepjátékainak szám
űzetésbeli alakulásáról a linzi viszonyok 
között: „lehet, hogy a felvilágosodás téve
dés volt. Erre kellett volna ráébredni (...) a 
fény iránti rajongás puszta hasonlat, me
ly párosul azzal a hiedelemmel, miszerint 
a tiszta Esz fényében elnémulnak a tisztát- 
lan ösztönök, el a rosszakarat huhogása. 
Pedig van egy ellenkező értelmű hasonlat 
is, melyből arra következtethetünk, hogy 
a sötétség, a homály, az alkony szabadít ki 
a magunk okozta kiskorúságból. (...) Söté
tedéskor kezd röpülni Minerva baglya is. 
Homályban újul meg a világ. Sötétben lesz
nek vakká a látók, látóvá a vakok.” (Már
ton 2006:44.)

S ha mindehhez hozzátesszük Carl 
Gustav Carusnak, a szász király udvari 
orvosának Hingenau báróhoz címzett le
velét, melyben Johann B. Minerva-láto- 
mását az előrehaladott agytumor tünete
ként diagnosztizálja, talán nem véletlen, 
hogy a napfogyatkozással kapcsolatos, an
nak tudományos jellegét magyarázó linzi 
hirdetményt „Johann B., az egykori Látó 
nem látta meg.” (Márton: 2006:213.)

Márton László: Minerva búvóhelye, Je
lenkor Kiadó, Pécs, 2006.

ZIRKULI PÉTER

Koestler-napló
(Az életrajz vége)
ív.
Az idézett börtön-utalás alapja új, 

„angol” hazafiságának. A szót idéző
jelbe nemcsak a m ár em lített nyelvi 
okokból tettem . Koestler születésének 
centenárium án tudományos tanácsko
zást rendezett Budapesten a Polányi 
Mihály Szabadelvű Filozófiai Társa
ság. Az ott elhangzottakat a Társa
ság folyóirata, a Polanyiana jelentet
te meg (Polanyiana, 14. kötet, 1-2. 
sz., Budapest, 2005, 217 p.). Például 
Sárközi Mátyás érdekes dolgokat tá r t  
föl benne Koestler angliai m agyar ba
rátairól, Ungvári Tamás a „zsidókér
désről”, Tamás Gáspár Miklós meg 
Koestler és a kommunizmus viszonyá
ról. M árton László pedig (ki röviden 
„alijázott” előbb, hogy aztán, ’56 után 
párizsi m agyar emigráns legyen, majd 
évtizede visszatelepüljön Budapestre), 
Koestler-monográfiájának készítése 
közben mondta el: Koestlernek „ma
gyarságát nem kellett magyaráznia, a 
zsidóságát élete végéig m agyarázta”. E 
magyarázkodás veleje M árton László 
szavaival ez: „Koestler azt mondta m a
gáról, hogy ő egy „Hungarian-French- 
English w riter”. Többször elmondta, 
hogy ő britnek tekinti magát, de per
sze azt is érezte, hogy csak ő maga 
tekinti m agát britnek, mindenki más 
m agyar zsidónak tekinti őt. Amivel so
ha nem volt baja, az a gyermekkorából 
hozott m agyar identitása volt. Koestler 
azt mondta magáról, hogy magyar, de 
nem m agyar író. (...) Egyszer adott egy 
tanulm ányt egy zsidó lapnak, de ezt 
követően kijelentette, hogy ő ezzel a 
m aga részéről befejezte, m ert ő elha
tározta, hogy beolvad, ő európai, s őt 
hagyják békén.”

Érthető, m iért is töprengtek töb
ben az idézett emlék-tanácskozáson 
a többszörös identitásról. Nem idéz
ték  közben az egyik referenciát, Mé
szölyt, aki belm agyar v iták  közepett 
még negyedszázada mondta, hogy ő 
először is ember, aztán  férfi, s azu
tán  magyar, ráadásul: író. Mészöly a 
M ontaigne-utalást, az alapvetőt nem 
te tte  hozzá mondatához, ta lán  m ert 
úgy gondolta, akik megértik, m it is

mond, olvastak Montaigne-t s e mon
datának  több százados párját, előz
ményét. („Először is ember vagyok, s 
csak azután francia”.)

Előzményét egyúttal az Európa ne
vű tüneménynek, hol tartozik  valaho
va, ak ár többfelé is az ember, de nem 
kell főfoglalkozásban ilyen vagy olyan 
nemzetiségűnek, vallásának  lennie, 
éjjel-nappal, mindenek előtt. (Amely 
főfoglalkozás köti egyébként össze, ab
szurd tragédiában, az elnyomóan naci
onalista többségit és a neki ellenálló, 
szenvedő kisebbségit. S teszi é rthe te t
lenné minden fundam entalista szemé
ben, hogy valaki m iként is lehet más 
nemzetiségű, vallású, m int ő, holott 
különben „oly rendes ember”, ak ár ve
le azonos nemzetiségű, vallású is le
hetne. S ezzel a „holott” fordulattal 
véli megalapozni a m aga különös to
lerancia-felfogását, mely szerint végső 
fokon érthetetlen a tőle különböző s 
ragaszkodása e különbözéshez, hiszen 
a különbözés eltűnéséhez a m ásiknak 
elég volna letennie a m aga elütő voltá
ról, s m ert ezt nem teszi, így tulajdon
képp ő az intoleráns, így tehát nem 
m agát védi, am ikor nem hasonul, ha
nem tám ad, megérdemel h á t minden 
rosszat, ideértve k iir tá s t is.)

Többszörösen kötöttként s ily mód’ 
többszörösen szabad emberként -  a n t
ropológiai stúdium aira áttérve -  az 
im m ár angol („angol”) Koestler meg
írja tehát visszaemlékezéseit. (Ide ta r 
tozik a Spanyol testamentum  avagy 
Párbeszéd a halállal, spanyolországi 
bebörtönzésének története, az „óceáni 
élménnyel”, meg a m ár idézett A  föld  
söpredéke.) Majd m aga is érzi, hogy hi
ányzik valami. H arm adik  feleségével 
közösen és vázlatosan elkészíti tehát 
a folytatást. (Ez m agyarul szintén 
nem jelent még meg.)

Először még afféle „mozgalmi” okok
ból nősült (magát családalapításra, 
családi életre kezdettől s mindvégig, 
alighanem  joggal, a lkalm atlannak 
tartva). E házasság felbontása e lta r
tott, így csak együttélésük ötödik évé
ben házasodhatott össze második, 
angol feleségével, hogy két év u tán  
végül is elváljanak. A válást megdöb
benve fogadta a leendő harm adik  fe
leség, a m ásodikkal szinte nővér és 
húga barátságot tartó , a jóval ifjabb, 
dél-afrikai születésű Cynthia, ki egye
tem istaként lett Koestler mindenes 
titkárnője, m int bohóckodva mind
ketten mondták: „rabszolgája”. (Viszo
nyuk még a /m ásodik/ válás előtt kez
dődött, de róla tapintatosan egyikük 
sem beszélt. A leánykérést követően 
pedig Koestler valóságos európai kör
ú tra  rohant, hogy több volt barátnőjé
vel, m int ő is, Cynthia is mondta, „há
remével”, sikerrel fölelevenítse, rövid 
egy hét leforgása a latt, búcsúzóul, a 
kapcsolatot.)
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
1. Laura
tuzbeszéde
Tizenöt éves volt, amikor vára tla

nul, előzmények nélkül szerelmes 
lett...Ha meg akarják  érteni őt, itt kell 
kezdenie. A testvérkéje és a partnere 
-  villan rá  gúnyosan a zöld szem és 
mélyéről egyenesen a szívének szege- 
ződik a dárda! - , meg kell hallgassák 
őt, hogy megérthesék... Addigi tö rté 
nete, a bábu története volt, élte a bak
fisok sivár, de neki mégis, egyedülálló
nak  és csodálatosnak tűnő életét, az 
„aranykorszakban.” Tornászott, balet- 
tezett, hegedülni tanu lt és nyelvórák
ra  já rt, a srácokkal nem is törődött, le
foglalták a feladatai. Akkor kezdett 
megszállottan olvasni is, felváltva ro
m ánul és m agyarul, nagym am ája ak
kor adta kezébe az első Jókai-regényt, 
az Aranyem bert, s ez egy m ásik világ
ba röpítette, elbűvölte, elvarázsolta 
őt, bár nem Noéminak képzelte m a
gát, m int a legtöbben, hanem  Tíme
ának, és sokat s írt is, amíg olvasta, 
minden férfiismerősét az ideáljához, 
T im ár Mihályhoz próbálta hasonlíta
ni, de azok a férfiak, akikkel akko
riban, kislánykorában kapcsolatban 
állott, nem is em lékeztették az »arany
emberre«...Sörhasú, mogorva, örökké 
ideges családapák vették körül: ta n á 
rai, édesanyja m unkatársai, a szom
szédok. S pattanásos arcú, röhécselő, 
infantilis kamaszok. Minden reggel 
úgy ment ki az u tcára, hogy m a vég
re eljön a pillanat, meglátja az ideá
lis férfit, ak iért érdemes »mindent« 
kockára téve elkezdeni régen terve
zett új életét. A bábu, aki volt, vá rta  
a mutatványost, hogy életre keltse, 
de a varázsló megjelenése késett... 
Egy esős vasárnap délután, amikor 
barátnőjétől hazafelé igyekezett a vá
rosi parkon át -  irtózva az ázó faágak
ról arcába hulló esőtől, nem volt nála 
esernyő, m ár szinte futott, hogy mi
nél ham arább hazaérjen -  váratlanul 
két részeg katona állotta el az útját. 
Szándékuk egyértelmű volt, az egyik 
letépte a szoknyáját, a m ásik száját be
tapasztva teperte  le a nedves gyepre, 
egy p illanatra  megérezte fokhagymá
tól, cujkától bűzös leheletüket is, az
tán  az ázott föld illatát, s még ő, a ta 
pasztalatlan  kislány is k italálta , hogy 
m it is ak arn ak  tőle, s foggal-köröm
mel védekezett, de ez csak fokozta rö
högő támadói agresszivitását. Ereje fo
gyott, blúzát, bugyiját is letépték már,

am ikor érezte, hogy az őt m aga alá 
kényszerítő támadója váratlanul re 
pül le róla, s egy zengő hangot hallott: 
„Mit csináltok, barmok?! Húzzatok 
el!...” K inyitotta a szemét és m eglátta 
megmentőjét. Magas, fekete ballonka
bátos férfi volt, néhány jól irányzott 
rúgással és ökölcsapással igyekezett 
kijózanítani támadóit, ak ik  vérezve 
és átkozódva fu to ttak  el. A férfi részt
vevőén nyújtotta a kezét, felsegítette. 
„Szedje rendbe m agát, kisasszony -  
mondotta kellemes baritonhangján, 
és elfordult. -  Veszélyes egyedül m ász
káln i ilyen időben és ilyen helyen...” 
-  te tte  még hozzá, s am ikor ő úgy- 
ahogy rendbehozta öltözékét: blúza 
is, szoknyája is elszakadt, feléje fordul
va, sajnálkozva kérdezte: „Ugye nem 
esett baja? Még időben érkeztem?” És

zsebkendőt nyújtott feléje (azóta is őr
zi!), s ő csak akkor érezte meg a vér 
sós ízét a szájában, a dulakodásban 
sérü lhetete tt meg. Törülgetve magát, 
h irtelen kezdett el sírni, ráborulva az 
idegenre, aki igyekezett m egnyugtat
ni, tétován sim ogatta a fejét, hazáig 
kísérte, nem lak tak  messze a parktól. 
Csak a nagym am ája volt otthon, néki 
mondotta el, hogy mi is történ t, őt köz
ben nagyanyja kiküldte a fürdőszobá
ba (minden helyzetben praktikusan  
ta lá lta  meg az egyetlen lehetséges 
megoldást!), „...Egy forró fürdő meg
nyugtat majd, kislányom!”, majd teá 
val k ínálta  a férfit, halkan  beszélget
tek, ő akkor m ár a kádban lebegett, 
nézegette combjait, karjait, idegenek
nek tűntek, teli voltak véraláfutá- 
sokkal, horzsolásokkal, kék foltokkal.

M ár nem sírt, egyre a férfi zengő ba
ritonhangját hallotta, érdekes, bárho
gyan is erőltette, az arcát sehogyan 
sem tud ta  felidézni... De a hangja, a 
hangja elbűvölte, egyre ezt a baritont 
hallo tta  s úgy érezte, elolvad, szerte
foszlik, megsemmisül.

A bábu feléledt.
Mire kijött a fürdőből, megmentő- 

je m ár elment. A zért is imádkozott, 
hogy menjen m ár el, nem a k a rt ilyen 
ram aty  állapotában m utatkozni előt
te...

Éjszaka álmodott először a homok
emberrel, érezte, hogy zizeg a homok 
az ágya mellett, a csukott ablakon, a 
kulcslyukon, az ajtó a latt, m indenütt 
örvénylettek befelé a sárgás-szürke, 
végeredményben m eghatározhatat
lan színű homokszemcsék, kavarog
va, lassan nagyobb kupaccá állottak 
össze, s ő iszonyodva, kerekre táguló 
szemmel bám ulta, am int a kupac kí
sértetiesen nőni, emelkedni kezd és 
lassan, tébolyító lassúsággal nyeri el 
a m aga idétlen, torz formáját. A ho
mokember időn tú li pillanatokig, me
reven nézte. Rezzenéstelen, pillátlan 
fekete szemében bíbor körök örvény
lettek, elszédítették, elnyeléssel fenye
gették őt, érezte, nincs m ár ereje ellen
állni, m ágnesként vonzotta magához, 
aztán  kinyújtotta feléje faágakhoz ha
sonlító, roncsolt jobbkezét is (m intha 
nem lett volna mégsem megfelelő, a t i
tokzatos módon összegyűlő, szobájába 
szivárgó homokmennyiség...), s tudta, 
hogy elveszett...

Sikoltozva ébredt.
„Itt volt, el a k a r t vinni!...” -  kiabál

ta. Édesanyja berohant, igyekezett 
m egnyugtatni, nem értette , hogy mi 
történt, jö tt a nagyanyja is, először 
azt hitték, hogy a délutáni tám adói
val álmodott, de am ikor anyjára bo
rulva, félig sírva, szipogva adta elő 
álm át megborzongtak. Teát kapott, 
könnyű nyugtatót, lefektették, beta
k arták , még hallotta, hogy a nagy
m am ája kétségbeesetten mondja az 
édesanyjának, hogy „...Nagyobb a 
baj, m int hittem !” de a folytatást m ár 
nem fogta fel, elszenderedett...meg- 
mentóje napokig nem jelentkezett, 
igaz, a homokember sem, így leg
alább az éjszakái nyugodtan teltek, 
nappal viszont iskolába, francia-, he
gedű- vagy balettórára menet, és jö
vet nyugtalanul v á rta  a találkozást 
a titokzatos idegennel...Egyre nyug
talanabb lett, m ert nem lá tta  sehol. 
Amikor m ár végképpen lemondott a r 
ról, hogy újra találkozhatnak -  hajla
mos volt azt hinni, képzelgett, meg- 
mentój’e nem is létezett, vagy ha igen 
(hiszen nagym am ája is lá tta , teával 
is m egkínálta, besszélgetett is vele), 
mégsem Tím ár Mihály reinkarnáció
ja  volt, hiszen, ha  az lett volna, idáig

» > »  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról 
már, kétség sem férhet hozzá, jelentke
zik - ,  egy este, csodálatos, lila alko
ny atban éppen hegedűórájáról igyeke
zett hazafelé, egy sarkon m eglátta a 
várakozó férfit. C igarettázott, nyug
ta lanu l nézett ide-oda, s am ikor meg
látva őt, váratlanul, tün te tő  kedves
séggel mosolyodott el, megérezte, ez 
most korántsem  véletlen, ez az em
ber -  a „megmentője”, ahogyan m agá
ban bensőségesen nevezte -  reá vár, 
és megdobbant a szíve, elgyengült, re 
megni kezdett a lába, kifutott arcából 
a vér. M egtorpant. O tt állo ttak  egy
m ással szemben, érezte enyhén men
tolos leheletét, megérezte cigarettája 
torkát kaparó füstjét is, összerándult 
az arca, a férfi, am ikor ezt észrevette, 
bocsánatkérően mosolygott, eldobta 
félig szívott cigarettáját, s feléje nyúl
ván váratlanu l sim ogatta meg az a r
cát, a kezét, aztán  m eghallotta végre 
a benne oly elevenen élő baritonhan
got is. „Hogy van, kisasszony?” „La
u ra” -  kapcsolt ő azonnal, hiszen a 
regényekben is bem utatkoznak a sze
replők, és megfogva a férfi meleg ke
zét, pukedlizett. „Paul” -  vágta össze 
sarkát, m int egy katonatiszt, a meg
mentője is, kiderült, építészmérnök, 
tavaly végzett, tele volt elképzelések
kel, hogy hogyan kellene a népi építé
szet sajátosságaiból kiindulva megújí
tan i a rom ániai városok arculatát, de 
rájött -  ism erte be komoran - ,  hogy 
az „elvtársak” erre, piaci, de ide pon
tosan illő kifejezéssel, nem vevők, 
őket, ambiciózus, karrierista , a napi 
robotba belefásuló kollégáival együtt 
a rra  kényszerítik, hogy tovább te r
vezgessék ezeket a lehetetlen, undo
rító, beton kártyavárakra  emlékezte
tő  szörny-épületeket, a m ai építészet 
-  te tte  hozzá s m egvillant a szeme -  
csak és kizárólag dinam ittal helyesbít
hető tévedéseit...

S étáltak  a parkban, a férfi mesélt, 
akkor hallo tt először Le Courbusier- 
ről, a funkcionalista építészet m egte
remtőjéről, a párizsi egyetemi város 
svájci pavilonjának megálmodójáról 
is, „aki -  m agyarázta Paul - ,  a tér 
emberi arányokat követő m értékrend
szerét kidolgozva, előszerettel nyúlt a 
vasbetonhoz és az üveghez../’’Nem tud
ta  követni, de nem is volt fontos, ha l
lotta a hangját, és ez neki egyelőre 
elég volt, még sok is...A bőség és a vá
ra tlan  boldogság zavaraival küszköd
ve, m ásnap fodrászhoz ment, új frizu
rájával a k a rta  elbűvölni a férfit, majd 
egy csomó építészettel foglakozó szak
könyvet kölcsönzött ki a városi könyv
tárból és mohón olvasni kezdett.

Napokig nem jö tt Paul, ezalatt bő
vültek ismeretei, s am ikor m egint ta 
lálkoztak -  ugyanott v árt rá, a park 
bejáratánál, láthatólag őszintén za
varba jött, am ikor ő, m eghitten karol
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va bele, a bauhausról kezdte kérdezni 
és Gropius funkcionalizmusáról á ra 
dozott...

A bábu feléledt és szerepelni kez
dett, villogni, m egpróbálta elkápráz
ta tn i a mutatványost..

„Nézze kedves L aura kisasszony, 
m aga tizenöt éves...”

„Már elmúltam.” -  p iru lt el ő, sejtet
te, noha tapasztalatlan  volt, hogy mi 
következik, de felkészült a „harcra”, iz
mai megfeszültek, arca kigyúlt, reme
gett, tudta, ilyenkor mindenre képes, 
ilyen pillanatokban senki nem tud
h a t ellenállni neki, semmi vissza nem 
ta rth a tja  attól, am it eltervezett...

„Mindegy az. Én m ár huszonhárom 
éves vénember vagyok! -  és óvatosan 
húzta el a kezét. -  Ez kisváros -  kezd
te - ,  ha m eglátnak az utcán, félreért
hetik  kapcsolatunkat, pletykálkodhat- 
nak!...Tudja, kisasszony, az emberek 
rosszak, fel se tételezik, hogy közöt
tü n k  barátság  is lehet!...”

„De h á t muszáj állandóan sétálgat
nunk? -  fordult ő szembe Paullal. -  
Nincs lakása?”

A férfi meghökkent, ő, helyzeti elő
nyét azonnal kihasználva, közel hajol
va hozzá, váratlanul csókolta szájon, 
kapott kulcsot, és ettől kezdve szabad
idejét Paul lakásán, egy toronyház ti
zedik emeletén levő garzonban töl
tötte. Ha jól meggondolja, azóta sem 
érezte sehol ilyen otthonosan magát, 
pedig megfordult egy-két helyen... 
Rengeteg könyv volt, egymás hegyén- 
h á tán  hevertek, és egy m atrac, a férfi 
ru h á i szegeken lógtak a falon. Az ab
lakból viszont -  és ez m indenért k á r
pótolta őt -  Szeben látványa bűvölhet
te el, a napfényben szinte izzottak a 
tetők...

Bár tapasztalatlan  volt, megpróbált 
meghittebb kapcsolatba kerülni meg- 
mentőjével, de Paul egy este kapato
sán -  nem szokott inni, de akkor va
lami m iatt mégis poharazott, m ár 
meglehetősen kótyagosan érkezett 
haza és tovább folytatta az ivást, po
harában  fenyegetően csillant meg a 
Bachus-konyak -  s elég durván közöl
te vele, eltolva, hogy „közöttük soha 
nem lehet szexuális kapcsolat, hová 
is gondol, hiszen Laura még kiskorú. 
Úgyis rászálltak  a kék szemű fiúk s 
kiskorú lány m egejtéséért ak ár le is 
sittelhetik. S higgyem el, neki ez iga
zán nem hiányzik!”

„Soha nem hitte  volna, hogy egy
szer ez is elkövetkezik!” -  mondotta 
ő, és szembefordulva a tehetetlen meg- 
mentőjével, ösztönösen érezve meg, 
hogy eljött a megfelelő pillanat, amely
re oly régóta várt, kigombolta, majd 
levetette a blúzát, kilépett a szoknyá
jából is, lerúgta a cipőjét, majd meg
szabadulva utolsó intim  ruhadarab 
jától is, a Paul tág ra  nyíló szemébe

nézve, rekedten közölte, hogy „Szeret
lek. A tiéd akarok lenni.”

Belátja, ma, tizenhét esztendő távo
lából, hogy meglehetősen teátrá lis  jele
net lehetett, de akkor jöhetett rá  a rra  
is, hogy a tea tra litás  m értéke mindig 
a helyzettől függ, hitelességét is csak 
és kizárólag a jelenet szereplői szava
tolhatják, s ebben a szituációban, ma 
is azt hiszi, a szavai érvényesek vol
tak  és őszintén is hangzottak...S azon
felül nagyon is jól tudta, hogy mit 
akar!...Paul váratlanul sírn i kezdett, 
m ár az üvegből itta  azt a borzalmas 
konyakot, arca kivörösödött. „O is sze
reti, ism erte be, am ióta a katonákat 
elűzte, azóta szereti, és férfiasán be
vallja, harcolt az érzései ellen, de szen
vedélye erősebb volt, m int ő...”

H allotta is meg nem is, hogy miket 
mond, neki elég volt a hangja...Később 
-  am ikor m egtörtént, am inek meg kel
lett történnie, s ha  bátrabb és rám e
nősebb lesz, m egtörténhetett volna 
ham arabb is -  Paul, kissé kijózanod
va, bűntudatosan nézte a nem tú lsá
gosan nagy véres foltot a lepedőn és 
magához vonta. „Meg kell ismerj -  
suttogta - ,  meg kell szoknod, hogy mi
lyen egy férfi, annyi frigid nőt láttam , 
nem szeretnélek elrontani...” És simo
gatta  őt és m agyarázni kezdett, de ez 
term észetesen nem ta rto tt sokáig, a 
gyakorlat előbbre való volt, az ism ere
tek átadása a m ester szám ára is fon
tosabb lett, m int az elmélet. O nem is 
hallotta, m iket mond a férfi, úgy érez
te, feltörik, de ez nem volt rossz érzés, 
sőt!...

A „frigid” szót viszont valahogyan 
nem felejtette el, s megsemmisülten 
olvasta akkor este, az Idegen Szavak 
Szótárában (miközben még mindig 
m agában érezte Pault s úgy remegett, 
m intha fázna), hogy „hideget”, „érzé
ketlent”, „rideget” jelent, s második, a 
köztudatban átmenő jelentése? „nemi
leg érzéketlen nő.”

Ez mind én lennék? -  töprengett, 
szinte sírva, s negyednap, szeretke
zéseik szünetében (Paul szabadnapo
kat vett ki, ő is akkoriban kezdett 
lógni az iskolából, egész nap egym ás
ba gabalyodva ölelkeztek), beismerte, 
hogy ő lehet, hogy tényleg „érzéket
len”, meg is próbált erejéhez, képes
ségeihez m érten küzdeni ellene, le
het, hogy „rideg”, de ez a mai világ 
nem is érdemel m ás reakciót az ő ré 
széről, sőt!... Ezért is ak ar színész
nő lenni, sztár, akinek egyszer majd 
a lába előtt hever az egész világ! E r
ről ábrándozik évek óta, és higgye el 
a szerelme, meg is fogja valósítani áb
rándjait, de az, hogy „hideg” is lenne, 
egyszerűen nem igaz, ő nem azt mond
ja , hogy im ádott szerelme félreismeri 
őt, és azt pláné nem, hogy téved, m it 
ad isten, hazudik, de ő is érzékelheti, 
hogy mennyire forró, o ttan  belül is iz-
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zik, m int a kályha, úgy érzi időnként, 
hogy vulkán fortyog benne, s kitörés
sel fenyeget..

„Te miről beszélsz?” -  döbbent meg 
a férfi.

„De h á t nem te mondtad, hogy nem 
szeretnéd, ha  frigid lennék, m ert 
annyi frigid nőt lá ttá l m ár és...”

„Te nem is vagy az!” -  csókolta ne
vetve a férfi és a szerelem ifjú istennő
jének nevezte. Karácsonyra megkapta 
ajándékba a Kám a Szútra egy nagy, 
képes kiadását, ráadásként gésa-go- 
lyócskákat kapott tőle, és nagyon sze
rette, ha  előtte játszadozik velük.

Ez volt az első közös karácsonyuk, 
még kettő  követte, ekkor m ár Paul 
egyre többet emlegette a házasságot, 
amelynek akkor még egyetlen akadá
lya volt, az ő életkora...1990 áprilisá
ban lett volna nagykorú, ezért érettsé
gi u tánra , kilencven olyan távolinak 
tűnő nyarára  tervezték az esküvőt, 
de a történelem mókuskereke pörögni 
kezdett, eszelősen, ahogyan erre mife
lénk mindig!...All, áll, m ár 
azt hinnénk, nem is fog so
ha megfordulni, aztán  h ir
telen pörögni kezd. Nyolc
vankilenc december 22-én 
megváltozott a világ és a 
Ceausescu-házaspár kivég
zése u tán , ez is karácsony
ra  esett, Paul valahogyan 
megszerezte az útlevelét, 
addig nem volt külföl-dön, 
nem engedték, és szomorú
an közölte vele, hogy ez az 
utolsó éjszakájuk. „De hát 
m iért?” -  bám ult rá  ő riad
tan , miközben sóhajtva fo
gadta magába, remegve si
m ogatta a fejét, a hátát, 
igykezett m egnyugtani, de 
érezte, ez most nem fog men
ni, valam inek vége lett, s ez
ú tta l semmi nem függ tőle, 
tehetetlenül, könnyek nél
kül sírt, m ert érezte, kap
csolatuk során először csúszik ki ke
zéből a kezdeményezés... „Elmegyek” 
-  mondotta később, cigarettázva a fér
fi. „De hát m iért?” -  szipogott ő. „Nem 
várom meg a visszarendeződést, a m á
sodosztályú ak tiv isták  hatalom ra ke
rülését, s azt, hogy feléledjen megint 
a szeku...” „ De h á t m ostan más világ 
kezdődik -  kezdte ő, föléje hajolva, és 
hosszú, selymes aranyhajával ta k a r ta  
be az arcát - ,  most m egnyílhat előtted 
is a pálya. Most építhetsz!...Hiszen ezt 
ak artad  mindig, nem?...” „Itt Kelet ka
pujában vagyunk -  nyögte rekedten 
Paul. -  Ahol semmit sem vesznek ko
molyan, ahol m indent könnyedén vesz
nek... Nekem semmi kedvem nincs 
m ár ahhoz, am i itt most kezdődik...” 
„És akkor mihez kezd? -  sim ult hoz
zá ő kétségbeesetten. -  És velünk mi 
lesz?” „Elmegyek Amerikába -  simo

ga tta  az arcát Paul. -  Most van esé
lyem, nem is hagyom ki. Ilyen egyszer 
adódik az életben. Ennyivel tartozom  
is m agam nak, s majd -  hajolt föléje 
kiviszlek téged is, ha rendbe jönnek a 
dolgok, addigra m ár nagykorú leszel, 
a magad u ra ...”

Egész éjszaka fuldokolva búcsúzkod- 
tak , s reggel tényleg elment.

Azóta nem is lá tta , s am ikor ki- 
lencvenhárom süllyedő nyarán meg
rendültén és sírva, sokadszor hívta 
magához, ő m ár nem ment, addig is 
sokat beszéltek telefonon, Paul sínre 
került, végre tényleg építhetett, ő vi
szont m ár a színészet m ellett döntött, 
s erről, ha ak a rt volna se tudott volna 
lemondani...

„Ne feledd, hogy várlak!” -  hallo tta 
még a hangját, am i torzítva, a telefo
non és földrészeken keresztül hozzáér
kezve is megborzongatta. „Szeretlek!” 
-  mondotta még, aztán  megszakadt 
a vonal, ha llga tta  a személytelen bú- 
gást, m aga elé képzelte Paul Los An

geles-i lakását, lá tta  a férfit, am int 
viszkis pohara tükrében, arca mellé 
oda képzeli az ő tűnő  arcát is, remeg
ve döbbent rá, hogy újra választott, 
de arról egyáltalán nem volt meggyő
ződve és most sincsen, hogy a döntése 
helyes volt-e, de m ár nem volt vissza
út! Nem tehetett m ást, engedelmeske
dett démonának, v á rta  a színpad és a 
film.

A bábu eltűnt, s helyette megjelent 
a sztár. Megvalósította m indazt, am i
ről kam aszlányként álmodott és kép- 
zelgett, de érezte, tiszta  p illanatai
ban, rémálmaiból felriadva is érezte 
(mert a homokember továbbra is nyug
talan ítóan  kísértette), hogy a szere
pek közt brillírozva és elvarázsolva 
a világot, feltartózhatatlanul ü rü l ki! 
Hogy nem csak a bábu halt meg, de az 
a kislány is, aki volt..

Sodródott.
M indketten tudják, miről beszél

-  pillant tétován rájuk. Férfitól férfi
ig, szereptől szerepig. S akkor vá ra t
lanul megjelent az életében Attila.
-  Hosszan néz rá  és komoran foly
tatja, -  M ár akkor, Craiován, azon 
a fesztiválon feltűnt neki. K ísérteti
esen em lékeztetett ugyanis Paulra, 
a hangja is, az arca, a nevetése, az 
első pillanatban, am ikor m eglátta, 
ki is futott a lábából a vér, azt h it
te, szerelme érkezett váratlanul ha
za. M indenki ugyanazt a típust kere
si mindig, ő se kivétel, egész életében 
a Paulra valam iképpen emlékeztető 
férfiakat szerette... Ráadásul A ttila 
tá rsaságban is elbűvölő volt, ellentét
ben Paullal, aki mások jelenlétében 
befuccsolt, komoran hallgatott, m int
ha nem érdekelné semmi, m intha ütő- 
dött lenne, s ő is csak négyszemközt 
tud ta  feloldani valam ennyire a me
revségét. De A ttila nem volt merev, 
sőt!.. .Természetesen viselkedett, há 

rom nyelven purpárlézott, 
ontotta a vicceket, bókolt 
a hölgyeknek. Ugyan
úgy megérezte, m int 
Paul esetében is külön
ben, hogy neki köze lesz 
ehhez a férfihoz, és m in
dent egy lapra téve fel, 
feltűnő módón kezdette 
fixírozni... M indenkinek 
fel is tű n t az asztalnál, 
kivéve A ttilának. O úgy 
te tt, m intha nem venne 
észre semmit, felpörgette 
a hallgatóságát, felültette 
a körh in tára és meg-meg- 
nevettette őket... O félre
hajto tt fejjel, rajongva néz
te, itta  a sörét, s amikor 
először ment ki az illem
helyre, egy a tükör előtt 
szépítkező kolleginájától 
megkérdezte, hogy ki is 
ez a férfi? „Egy erdélyi

m agyar színész -  jö tt a talányos vá
lasz, némi jótanáccsal azonnal meg
spékelve. -  De ne nézzed olyan báva- 
tagon, bam bán, m ert m indenkinek 
feltűnik, s tudod, milyenek. Azonnal 
visszamondják Ahmednek.”

Legelőször te! -  gondolta derűsen, is
merlek, szép maszk!...De Ahmed nem 
érdekelte, közöttük m ás volt a kapcso
lat, a  hűséget m indenesetre m indket
ten egyformán fogták fel, nem is h it
tek a létezésében. O is tudott Ahmed 
félrelépéseiről, arab hódolója im ádta 
a tizenhét-tizennyolc éves lányokat, 
sőt, lehet a fiúkat is. Ahmed is tudott 
az ő ügyeiről, de ez soha nem volt iga
zán tém a közöttük, remélte, ezután 
se lesz...Kifestette a szemét, megfé- 
sülködött és érezte, ereiben zsibonga- 
ni kezd a vér. A vadász érezheti ezt,

folytatás a 18. oldalon

Erdős I. Pál grafikái a 15. és 17. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
a vad becserkészése közben, amikor 
még nem dőlt el semmi.

Nem volt rossz érzés.
Visszament az asztalhoz és tak ti

k á t változtatott, többé rá  se nézett 
Szabóra, szám ára m egszűnt létezni, 
más férfiakkal csevegett, eléggé kihí
vóan, m ár A ttila viccei sem voltak h a 
tássa l rá, mások nevettek, de ő, tü n te 
tőén, még a száját sem húzta el...

Éjfél felé aztán  fogyni kezdett a tá r 
saság, ahogyan az ilyenkor történni 
szokott. 0  is felállott, fizetett s búcsúz- 
kodott.

Fél szemmel látta , hogy a férfi is fel
áll. — „Elkísérem” -  mondotta ta rtóz
kodóan. „Ugyan m iért?” -  kérdezte ő 
kacéran, mire mosolyogva válaszolta: 
„Nehogy k á rt tegyenek m agában, d rá
ga művésznő, az elkószáló, rossz embe
rek...”

Többet nem is beszélgettek, a szál
lóban elkérte a kulcsot, rendelt egy 
üveg pezsgőt és beszálltak a liftbe.

Azt az éjszakát nem felejti el soha. 
Mióta Paul eltűzött, még senkivel sem 
érezte így magát. Reggel viszont a rra  
ébredt, hogy egyedül van. „Szeretlek, 
majd hívlak, A.” -  állt egy cetlin a pár
nán, mely őrizte még a férfi fejének le
nyomatát.

„Hallom, új fiúd van?” -  érdeklő
dött m ásnap közönyösen Ahmed, de 
arca nyugtalan  volt, m intha ösztönö
sen megérezte volna, hogy ezúttal 
nem a szokásos kalandokról van szó. 
A csepűtelefonok felízzhattak, lángra 
is lobbanhattak, m ert gyanút fogott. 
„Á, semmi komoly...” -  nevetett ő és tü 
relm etlenül várta , hogy hívja A. Csak 
így nevezte m agában, bensőségesen, 
hogy A., de A., nem hívta..

Mert elveszítettem a mobilszámo
dat -  szólt közbe Szabó.

Elpörgött három év, és kivel futott 
össze szeptember 3-án, egy péntek reg
gelen, az Intercontinentál uszodájá
ban, mint az ő hűtlen magyar szerető
jével... Randit is beszéltek meg, délután 
ötre, persze nem jött, de mielőtt végleg 
lemondtam volna róla, tíz nap múlva, 
szeptember tizenharm adikán váratla
nul egy csokor vörös rózsával és egy 
üveg francia pezsgővel csengetett be.

A többit tudják.
O senkivel, Paulon kívül, nem érez

te  így m agát. Az ágyban sem, persze, 
de nem ez volt a lényeg. Hanem az, 
hogy jó hatással volt rá  a férfi, hogy 
a tá rsaságában  ismét term észete
sen kezdett viselkedni, nem kénysze
rü lt állandó szerepjátszásra, exhibici
onizmusát is visszafogta kissé, nem 
kellett örökösen szerepelnie, m int 
Ahmeddel, akinek a perverziói megőr
jíte tték , lassan  szeretett ki belőle és 
un ta  meg. Az apát, m ert Ahmed vala
miféle apapótlékot töltött be az ő roha
nó életében, a báty válto tta fel...

1 8 -------------------------------

Ahmedet akkor m ár unta. Állandó
an új és új szerepeket kellett a lak íta 
nia, hol utcalányt, ak it az utcán szed 
fel éppen, hol képzelt gyermekei á r ta t
lan nevelőnőjét, akit ő ront meg, hol 
a testvérét, akivel vérfertőző kapcso
latba sodorja a tehetetlen, vak szen
vedély, hol a szomszédasszonyt, aki 
gyufáért jön át, de ő elcsábítja, hol kol
dusasszonyt, hol királynőt...

Ebből lett lassan, de biztosan elege, 
és úgy érezte, A. m ellett m egint önma
ga lehet.

H át erről mondott le testvérkéje 
kedvéért.

Laura elhallgat, kitölt egy pohár vi
zet, lassú kortyokban issza meg.

Ennyit legalább el kellett monda
nom, suttogja, hogy jobban megismer
hessetek.

És a rra  nem gondolt -  kérdezi An
na kíváncsian - , hogy Paul u tán  men
jen Amerikába, hogy megkeresse?

De igen, csak halogatta, m int az 
utolsó esélyét, zátonyra futó élete 
végső lehetőségét. Időnként még be
szélgettek telefonon, a férfi csökönyö
sen hívta. „Hallom, hogy híres lettél, 
ezt akartad , nem?! De m ár eleged le
het belőle, gyere! Még fiatalok va
gyunk, gyerekeink is lehetnének, ve
szünk egy farmot, és élünk. Pénzem 
m ár van elég...a pénz különben sem 
számít...Gyere!...”, de ő csak halogat
ta , halogatta, félt szembesülni az em
lékeiben még mindig elevenen élő 
Paullal, félt, hogy csalódni fog, hogy 
nem úgy alakul majd, ahogy szeret
nék, hogy hiányozni fog a színpad, a 
film...a siker... a reflektorok fénye...a 
taps...a hódolók...

De h á t ott is szerepelhettél volna, 
nem? -  vág közbe Anna. -  A te tehet
ségeddel, adottságaiddal, nyelvtudá
soddal...

Csakhogy éppen ez volt az első és 
egyetlen kikötése, hogy ha mégis me
gyek, jön a v ita nuova. O sem épít, én 
sem lépek többé színpadra, kam era 
elé. Egym ásnak fogunk élni!... -  Fel
áll, veszi a maroktelefonját és bevo
nul a cselédszobába. Válla fölött szól 
vissza: -  Ne haragudjatok, gyerekek, 
hosszú voltam és kissé körülményes
is...Jó éjszakát, Anna, jó éjszakát A., 
jó éjszakát...

Ha a homokemberrel álmodsz 
megint és félsz -  szól u tána  A nna - , 
gyere át és aludj itt velünk, nagy az 
ágy, elférünk.

De nem jön válasz, becsukódik az aj
tó, ők ott m aradnak a konyhaasztal
nál, kerülve egymás p illan tását meg
esznek néhány szendvicset, narancsot 
bontanak, A nna kitölti a m aradék 
unikum ot, poharát az övéhez koccint
va issza ki és hívja lefeküdni...

(folytatjuk)

CSEH KATALIN 

S zám vetés
Uram tekints le ránk 
Ürül a tarisznyánk 
Lábunk alatt elfogy az út 
Apad a forrás a sóvárgás-kút 
Nem nézünk vissza megyünk előre 
Lépünk kavicsra kóbor kőre 
Fázunk olykor nagy a melegünk 
Csillagpázsitra leheveredünk 
Holt tárgyak lelke lebeg felettünk 
Szenvedünk-e vagy csak szenvelgünk? 
Rejtőzünk z(akónyi) hallgatásba 
Botlunk szürkülő kopott varázsba 
Lehetne mindenünk semmink sincs már 
Nem tudjuk meddig határ a határ 
Sokfélék vagyunk egyet nem értünk 
Talán kartotékolják valahol 
mindennapi félelmünk s vétkünk 
Várunk várakozunk sejtjük hiába 
Hullunk teljességből hiányba 
Szikkadó örömből redves bánatba 
Padlásfeljáróról pincelejáratba 
Fiatalságból vénségbe 
Bizonyosságból kétségbe 
Rózsalugasból virágtalanságba 
Hatálytalan halhatatlanságba?!

Uram halld könyörgünk tekints le ránk 
Világosítsd meg sötétlő orcánk 
Pislákoljunk ragyogjunk könnyedén 
Hánykódó hiányod fedélzetén

M ajd
Valami valaki 
valahol valamikor 
az időtlen(idétlen) létezésben 
leguggol mellém az Isten 
és együtt játszunk önfeledten 
mi a magány tán elfelejtem 
levedlem ócska kabátom 
s újra én leszek én
otthonra találok magamban? magadban? 
a szivkamrák száraz hűvösén?

Élm ény
A Burger King-ben vagyunk 
a fiúk élvezik a helyzetet 
esznek isznak habzsolják 
szürcsölik az élményt 
ez a nap csúcspontja mondják 
és lehet hogy így is gondolják 
a panírozott garnélarák kívánatos 
eddig még soha nem kóstoltuk 
hát rávetjük magunkat mint 
friss húsra a fenevadak 
de kevésnek bizonyul 
az ötszáz forintos adag... 
csillogó-villogó környezet 
könnyedség könnyűség könnyelműség? 
lelkünk alján mi lötyög? 
fölhorzsolnak az örömök 
A Burger King-ben minden szép és jó 
imbolyog fölöttünk túlsúlyos illúzió
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M ozart és a szövegíró
A Mozart-jubileumév elsősorban természetesen a zseni

ális zeneszerzőt állította reflektorfénybe, egy mellékcsóva 
azonban legjobb szövegkönyvírójára, Lorenzo Da Pontéra 
is vetül. Bő' egy évtized elegendő volt, hogy kitörölhetetle
nül beírja nevét az egyetemes zenetörténet aranykönyvébe, 
s élete alkonyán újabb néhány esztendő, hogy az amerikai 
tudomány történetébe is. Közben kártyázott, falta a nőket, 
vállalkozott, csődről csődre színházakat alapított, mindent 
kipróbált, amiben fantáziát látott. A Mozartnak írt „for
radalmi” szövegkönyvek közül (Figaro házassága -  1786, 
Don Giovanni -  1787, Cosi fan tutte -  1790) a Don Jüanról 
szólót mindig csak „az én Don Giovannimként” emlegette, 
s ha nagy néha leírta is a zeneszerző nevét, azt mindig Moz- 
zartként tévesztette.

Annak, hogy Lorenzo Da Ponte nevében nagy D- 
vel íródik a Da, jelentősége van: arra utal, hogy Mozart 
librettistája nem igazi nemesembernek született: 1749-ben 
a venetói Ceneda kisváros (ma: Vittorio Veneto) zsidó gettó
jában látta meg a napvilágot, és Emanuele Coneglianónak 
hívták. 14 éves, amikor megözvegyült apja, hogy elvehes
sen egy katolikus lányt, úgy dönt, három fiával egyetem
ben kikeresztelkedik. A családot Ceneda püspöke, Lorenzo 
da Ponte veszi be az egyházba, szokás szerint a saját csa
ládnevét adva a jövevényeknek — a legidősebb fiúnak men
ten a keresztnevét is. Sőt az így immáron Lorenzóvá lett 
Emanuelét -  és egyik öccsét, Girolamót -  a saját költségén 
iskoláztatja is, egészen a papi szemináriumig. A szegény 
zsidó cserzővarga vallási kérdések és az irodalom iránt egy
aránt érdeklődő elsőszülött fiát 24 éves korában katolikus 
pappá szentelik, s csakhamar ő lesz a portogruarói szemi
nárium rektorhelyettese, két évre rá pedig a retorika pro
fesszora Trevisóban.

A bontakozó egyházi karriernek azonban éppen az ifjú 
abbé irodalom iránti affinitása vet véget: latin és olasz ver
sekből szöveggyűjteményt állít össze a természet és a tár
sadalom rendje témakörében, s ennek enyhén rousseau-i 
szelleme felkelti az inkvizíció érdeklődését. Végül a velen
cei szenátus eltiltja, hogy bárhol a köztársaság területén ta- 
nárkodhasson [...]

1779-ben újfent dolga akadna a velencei köztársaság 
igazságszolgáltatásával, de nem várja be, amíg meghozzák 
az ítéletet: amikor kimondatik a hétévi börtönről, vagy 15 
évi száműzetésről szóló verdikt, ő már önként az utóbbit vá
lasztva áttette működése helyszínét a Habsburg-birodalom- 
ba. Először Görzbe, majd -  egy drezdai kitérő után -  Bécs- 
be. Úgy tűnik, a felvilágosodás iránti vonzalma, a velencei 
szabadgondolkodók barátsága és a köztársaság ítélete jó 
ajánlólevél lehetett II. József császárnál. Da Ponte ugyan
is csakhamar az operarajongó uralkodó környezetében tű
nik fel, szövegszerző és dramaturg, szereposztó és rende
ző, fél év alatt kora három jeles komponistájának, Antonio 
Salierinek, Wolfgang Amadeus Mozartnak és Vicente Mar
tin y Solernek szállít librettót, de ha arra van szükség, 
kész zenei anyagból állít össze új, előadásképes operát.

Mozartról egyébiránt így ír — némi önvállveregetéssel -  
emlékirataiban: „Noha talán nagyobb tehetség volt a múlt, 
jelen és a jövő minden zeneszerzőjénél, ellenségei ármányai 
folytán isteni zsenijét soha nem tudta még érvényesíteni 
Bécsben. (...) Soha nem tudok elragadtatás és büszkeség nél
kül gondolni arra, hogy nagyrészt az én kitartásomnak és 
szilárdságomnak köszönheti Európa és az egész világ e cso
dálatos géniusz gyönyörű vokális kompozíciót”. [...]

A kalandos életű kultúraszervező -  kissé a Mozart-jubi- 
leum „hozadékaként” — ma reneszánszát éli. Több nyelven 
is kiadták önéletírását (ezt a magyar Zeneműkiadó egyéb
ként már 1970-ben megtette), biográfiák és újságcikkek 
emlékeznek meg róla. [...]

Schreiber György -  HVG 2006. aug. 5.
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...és összecsendülnek-pendülnek a hangok
A zene Bábel-tornya

Minden civilizáció felépíti a 
maga Bábel-tornyát. A modern 
kor egyszerre több tornyot is épí
tett Bábel-mintára. Nemcsak a 
tudománynak, a művészetnek épí
tett iker-felhőkarcolókat, de le
fele haladva is megépítette ezek 
tükörképét, visszafelé ásva az em
beriség evolúciós történetében. 
Hatalmas hengeralakú épülete
ket kell elképzelnünk, ahol min
den megtalálható, amit az embe
riség eddig megélt, kigondolt és 
kivetített a jövőre vonatkoztatva. 
Csupa üveg- és betonházak ezek 
a tornyok: erősek, de átlátszóak. 
Mindenki számára megközelíthe- 
tőek, sőt igénylik is a látogatók 
nagy számú jelenlétét. Amolyan 
kiállító házak, ahol minden meg
található és minden meg is vásá
rolható. Minden, ami benne talál
ható, az ÁRU, legyen az az emberi 
szellem bármilyen terméke.

A 20. század külön Bábel-tor- 
nyot épített a zenének: egyetlen 
toronyban már nem fértek meg 
együtt a művészetek. A tudomá
nyok is külön tornyokat kaptak, 
különösen a fizika Bábel-tornya 
épült magasra. Ezek képzeletbe
li épületek, de valóságosabbak a 
valóban megépített tudományos 
és művészeti centrumoknál (Cent
re Pompidou -  Paris stb.), mert 
az, amit a képzelet útján már jó 
ideje építgetünk, lassan valódi to
ronnyá vált. Általános irányzat, 
hogy összegyűjtsük az együvé tar
tozó dolgokat, hogy a bábeli zűrza
vart elkerüljük. Mert nagyon kí
sért a káosz lehetősége, már alig 
tudjuk felmérni, összefogni, rend
szerezni a milliónyi kísérletet, 
eredményt, tévutat korrigáló fo
lyamatot, ami körülvesz bennün
ket. Jó, ha minden együtt van, 
majd csak megtaláljuk a REN
DET a RENDETLENSÉGBEN.

A kedves olvasót látogatásra in
vitálom: nézzük meg együtt, mit is 
foglal magába a zene Bábel-tornya.

A földszintet sok száz ajtó, lift- 
bejárat, eligazító tábla tölti ki, 
segítenek eligazodni a felfelé és 
lefelé is épült sok száz emelet, he
lyiség megtalálásában. Az alsó

emeleteken a modern kor min
den zenei design-ja megtalálható. 
Hatalmas divatház ez, tele min
denféle divatos árucikkel, szem- 
száj-fül ingerének kiszolgálásá
val. Sok az egyszer használatos 
(zene)tárgy, ezekből kel el a leg
több. Olcsóak, tetszetősek, nem 
kérnek figyelmet, gondozást, és 
nem kell sajnálni őket, ha szemét
kosárba kerülnek. Csak e zenei 
divatáruház komputerei tartják 
számon, hogy hány és hányféle ze
netermék született az elmúlt száz 
évben, és még ezek a szuperkészü
lékek is úgy vannak irányítva, 
hogy mindenik csak egyetlen év 
anyagát tárolja a százból, és még 
így is -  néha! -  beáll a memória
zavar, még a tökéletesnek hitt gé
pek esetében is.

A divatszalonok emeletei fölött 
csendesebb világ honol, ide gyűjtöt
ték be a régi korok zenéjét vissza
álmodó neostílusok zenei osztá
lyait. Ha figyelmesen olvassuk 
az utasító táblákat, jeleket, nem 
tévedhetünk el a neoPalestrina, a 
neoBach, a neoRomantika és im
már a neoModern osztályokhoz ve
zető folyosók útvesztőjében. Szép 
munka folyik itt: a mélyben elhe
lyezett (zene)geológiai laboratóri
umokból liften kiküldött „kövüle
teket” csiszolják fényesre: alakot 
és fényt projektálva rájuk. Közel 
vannak a design-emeletek, és így 
nem csoda, ha a két zenei szakosz
tály között élénk a forgalom. A két 
látszólag különböző zenegyár ter
mékei gyakran összevegyülnek, 
összetéveszthetővé válnak.

A mégfennebb elhelyezkedő eme
leteken tudományos munka folyik, 
keresik a zene örök alkímiai problé
máinak a megoldását. Ezek közül 
az egyik különösen fontos a kuta
tók számára: ha a zenei szerkezet 
tökéletes matematikai rendbe fog
laltan jelentkezik (mint ahogyan 
ez a rendkívül alapos, tudományos 
vizsgálatokból világosan kitűnik), 
akkor minden szerkezet (matema
tikai, fizikai, kémiai, biológiai stb.) 
zenévé alakítható egy valamilyen 
kód szerint. Ennek igazolása folyik 
ott fent a magasban, ahová az al
sóbb emeletek lármája alig szűrő
dik be, és látogató is csak hébe-kor- 
ba érkezik.

A legfelső emeletek magányos 
kutatói szó szerint a fellegekben 
járnak. Csak álmaikat, fantáziá
juk száguldó képeit „látják” ők, a 
VIZIONÁRIUS (zeneípróféták. Rit
ka látogatók csodálják meg őket 
és termékeiket, vásárló itt már 
alig akad. Az alsóbb emeletekről 
kicsit félve, de csodálva tekinte
nek föl reájuk, néha istenként tisz
telik őket, pedig ott messze fent 
ők is csak olyan emberek, mint mi 
magunk.

TERÉNYIEDE
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HELIKON

Februári évfordulók
1 -  135 éve született Paul Fort francia író

100 éve született Hajnal Anna költónő
2 -  185 éve született Barna Ignác műfordító

85 éve született Faragó József romániai magyar etnográfus 
50 éve halt meg Valéry Larbaud francia költő

3 -  130 éve született Antalffy Endre romániai magyar költő
120 éve született Georg Trakl osztrák költő

4 — 85 éve született Teodor Bosca román műfordító
570 éve halt meg Niccolo Niccoli olasz humanista

5 -  60 éve halt meg Hans Fallada német író 
130 éve született Nagy Endre író

6 -  85 éve halt meg Giovanni Marradi olasz költő
7 — 230 éve született Dinicu Golescu román író
8 — 135 éve született Theodor Lessing német filozófus
9 — 160 éve született Beksics Gusztáv író

20 éve halt meg Gazdag Erzsi magyar költőnő
10 -  85 éve született Göncz Árpád

140 éve halt meg Pákh Albert író
170 éve halt meg A. Sz. Puskin orosz költő

11 — 440 éve született Honoré D’Urfé francia író
350 éve született Bemard de Fontenelle francia író

12 — 170 éve halt meg Ludwig Börne német író
440 éve született Thomas Campion angol költő

13 -  120 éve született Csáth Géza magyar író
220 éve halt meg Rudjer Boskovic horvát költő 
130 éve halt meg Costache Caragiale román író 
50 éve halt meg Jászi Oszkár filozófus

14 -  100 éve született Axel Kielland norvég író
80 éve született Vintila Ornaru román író

15 -  200 éve született Ernest Legouvé francia író
16 -  100 éve halt meg Giosué Carducci olasz költő

510 éve született Philipp Melanchton német humanista
17 — 90 éve halt meg Octave Mirabeau francia író

150 éve halt meg Pestalozzi svájci pedagógus 
60 éve halt meg Elena Väcärescu román költőnő

18 -  140 éve született Hedwig Courths-Mahler német írónő
660 éve született Giovanni Sercambi olasz író

19 -  80 éve halt meg Georg Brandes dán irodalomtörténész
170 éve halt meg Georg Büchner német író 
290 éve született David Garrick angol drámaíró

20 — 80 éve halt meg Constantin Miile román író
21 -  330 éve halt meg Baruch de Spinoza holland filozófus
22 -  180 éve született Ludmilla Assing német költőnő
23 -  100 éve született Debreczy Sándor

romániai magyar pedagógus
85 éve született Gera György író
90 éve halt meg Thewrewk Emil magyar filológus

24 -  210 éve született Samuel Lover ír író
25 -  90 éve született Anthony Burgess angol író

460 éve halt meg Vittoria Colonna olasz költónő 
300 éve született Carlo Goldoni olasz drámaíró 
100 éve született Szabáhattin Ali török író

26 -150 éve született Bárd Miklós költő
27 -  90 éve született Devecseri Gábor költő, műfordító

200 éve született Henry Wadsworth Longfellow 
amerikai költő

28 -  310 éve halt meg Haller János író
400 éve született Gian Francesco Loredano olasz költő 
135 éve született Rexa Dezső magyar történész

29 -  35 éve halt meg Eugenio de Ochoa spanyol író

Wagner
VÍZSZINTES
1. Richard Wagner (1813-1883) 

német zeneszerző operája. 15. Aknát 
működésbe hoz. 16. Házba ereszt.
17. Ezen a széken helyet foglaló.
18. Autós verseny. 19. Gerlefej! 20. 
Görög törzs volt. 21. Viselkedés.
22. Titkon figyel. 23. Káposztafaj
ta. 25. Dél-afrikai tartomány. 26. 
Lengyel város. 28. Mázol. 30. ... et 
moi (Géraldy). 31. ... it Be (Beatles- 
sláger). 32. Biztató szócska. 34. Se
besen fut. 36. Temet. 38. Friss. 40. 
Hajófar. 41. Vízelőhely. 42. Attól 
kezdve. 43. Rossz varázslat. 45. Sza
bályos görbe. 47. Korrövidítés. 48. 
Zavartan sír! 49. Mohamedán fejfe
dő. 50. Részesrag. 52. Hím szarvas- 
marha. 54. Becézett Antonella. 55. 
Helyez, tesz. 57. Könyv élén állhat 
ez a szó. 58. Rakétát indít. 60. Pá
ros ordítás! 62. Néma roló! 63. Védő
angyal. 64. Etilalkohol. 66. Túlságo
san kihasznált készülék jelzője. 68. 
Befolyásoló.

FÜGGŐLEGES
1. Száraz (klíma). 2. Kovászna me

gyei település (Sepsi-). 3. Lengyel 
népi tánc. 4. Kissé elbűvöl! 5. New 
Haven-i egyetem. 6. Kissé megnövel!
7. Ott kezdődik! 8. A magyar főváros 
részén lakó. 9. Alátaszít. 10. Shakes
peare egyik királya. 11. Zavart man!
12. Beenged! 13. Szorulva akad. 14. 
Felénk futó. 18. A fény kvantuma.
21. Tapogatózik. 22. Számsorsjá
ték. 24. Kályha sütője. 26. Ipari nö
vény. 27. Wagner operája. 29. Dalos 
kedvű. 31. Itáliai néptörzs. 33. Álla
mi illeték. 35. Testrész. 36. Hegedű 
része. 37. Otília beceneve. 39. Női 
név. 41. Tudató. 44. Trombitahang.
45. Szükséges. 46. Seben képződik.
49. Diót bont. 51. Ősi település Fel- 
ső-Egyiptomban. 53. Viselkedési 
szabály. 54. Igazam van! 56. Japán 
város. 58. Láb, angolul. 59. Angol fér
finév. 61. Hamis indíték. 63. Norvég, 
japán és svéd gépkocsijel. 64. Párosá
val rendel! 65. „Hull ... és hózik, Mi
cimackó fázik”. 67. Helyrag. 68. Egy
nemű moha!

BOTH LÁSZLÓ

a Helikon 1. számá
ban megjelent Gyógyu
lás című rejtvény megfej
tése: A gyógyulni akarás 
a gyógyulás része. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 0 0 8
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