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Doberdők
Egyetlen ilyen esztendőpár- 

ra  emlékszem vissza a közel
múltból, a lélek terepasztalá
ról. Az 1976-ról 1977-re nyíló 
szilíciumvölgyre, temetővölgy- 
re, Verdun városerődre. Az 
előzó' esztendó'ben, ha Apáthy 
Gézát szám ítjuk az első'halott
nak, még Szilágyi Domokos 
eló'tt, akkor a következő' hóna
pokban nemcsak a bukaresti 
földrengés nyitott halálgyárat 
az írók között, de ott mentek 
el sorra kórházi éjszakákon 
B artalis János, Szemlér Fe
renc, aztán  Horváth István, 
majd tavasszal Nagy István, 
és nyárközépre Kós Károly. 
Dobok erdeje pergett szünet 
nélkül, m int osztrák vagy osz
m án nyakazáskor. Ilyen esz
tendőpáros lesz az emlékezet
ben a 2006-2007-es rés, am it 
a falakon a halál új szakál
las ágyúi törtek  legújabbkori 
Szigetvárunk, Esztergomunk, 
Drégelyünk palánkján. De hát 
vitézek, mi lehet — milyen 
másféle lehet a sorsunk az jó 
h íré rt, névért kiszórva, bevet
ve a végeken, és sosem tu d h a t
juk , hogy ez a szomorú p a rá 
dé egyik vég, vagy csak egyik 
újabb kezdet. A veszteséglis
ták  -  a sajtóbeli siratások, 
nekrológok iszonyú főkönyve- 
lése szerint az elmúlt évben 
(melynek se vége, se hossza) 
m int a dobok erdejében va
ló sortüzeknek, a homályba 
veszó' sor, ha  Bella Pistával,

Szász Jánossal kezdődik, m ár 
Bekéig ta rt. És még csak jan u 
á r van, boldog, de nem meg- 
könnyebbító' újév. Olyan idő- 
ben dőlnek a sorok, a rendek, 
a romokban, am ikor a nem
zet, a ku ltú ra , az emberiség 
Neandervölgyei egym ásnak 
adják a visszhangot. Amikor 
mesebeli dióhéjba akadém i
ai, egyetemi könyvtárait ké
pes vezényelni, gyömöszölni 
a szellem, s a zseniális k is
fiúk Pentagonokat törnek fel 
szünetben, vagy kézim unka
órán. A doberdó'k peregnek, a 
könnyek is peregnek, s a m a
gát felnyitó konzerv: az ész 
azon töpreng, mindaz, am ire 
ju to ttunk , a továbblépés esz
köztára-e. Ám ha lassítnánk  
is az iram ot, a te stü n k 
be épített term észet ezt a 
Beethoven-i ütem et diktálja, 
dobolja. A puskavégre kapott, 
fedetlen mezőkre kitrappoló 
B alassi Bálint-ezredeknek. 
H a lassabban emlékeznénk, 
ha  L ázár E rvin  és Nagy G ás
pár közt m integy igazán meg
h itt civil írógépen még le is 
csengene a sor, az ütem  csak 
ez volna. Ha fűnyíró géppel 
ka ttog ta tva  já rn á n k  ki a Dó
zsák, a Don-kanyarok vérm e
zejére, vagy Segesvárjaira, 
a veszteségünk ugyanannyi 
lenne. M egszám lálhatatlan , 
m int valam i könnyekből fa
gyott jégeső. A doberdők pe
regnek.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A posta 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 kézb esítjü k  a HELIKONT.



Szilágyi Domokos önmaga fölött 
hozott ítéletet
Erdélyben megrendülést keltett Szilágyi Domokos ügynök

múltja. O leszámolt az életével, a családja elszámol a múltjával. 
Az egykori pályatárs, SZŐCS GÉZA próbál fényt deríteni a félév- 
százados történetre.

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

Ellenszenves a helyzet, az embert in
gerültté teszi. A verseiről évtizedek óta 
nem beszélnek, most viszont, hogy a ha
lála után húsz esztendővel kiderült, hogy 
a román titkosszolgálat beszervezte, bez
zeg forgott a neve a sajtóban. Szilágyi Do
mokos talán a legtehetségesebb erdélyi 
költő volt az utóbbi fél évszázadban, aki
nek a sorsa, az élete, már ami tudható 
volt az elzártság és a tiltás világában, a 
kisebbségi létet szimbolizálta. ’76-os ön- 
gyilkossága pedig a kisebbség pusztu
lásának vízióját rajzolta fel a magyaror
szági értelmiségi otthonok falaira. Most, 
hogy kiderült, ami kiderült, mégis beszél
nünk kell egy valósághoz közelibb életről 
és persze az akkori Romániáról.

-  Arról, hogy mi történt, hogyan szervez
ték őt be 1956-57-ben, hányszor aktivizál
ták, meg mire volt aktív, arról még egészen 
pontos kép nincs, mindenesetre a családja 
közzétett egy sajtóközleményt szeptember 
végén minden elérhető dokumentummal 
együtt, ami most elolvasható. Pontosan 
azért, gondolom, hogy elkerüljék a spekulá
ciókat. Ezt a lépést ön hogy értékeli, mert ez 
is eléggé példátlan?

-  Igen nagy respektussal. Talán nem 
titok az, hogy én a rendszerváltás óta a 
legkülönbözőbb fórumokon képviseltem 
azt a követelést, hogy el kell számolnunk 
a múlttal, különösen a közelmúlttal. Tud
nunk kell, hogy ki mit csinált, ki miben 
vett részt, és amikor mindezt mondtam, 
írtam és képviseltem, álmomban sem for
dul elő, hogy ezek között, akiknek a múlt
ját tisztáznom kell, ott van, ott lehet Szi
lágyi Domokos. De ezt azért említettem 
meg, mert elég közelről követem az ezzel 
kapcsolatos történéseket, és meg kell 
mondanom, hogy senki, sem az anyaor
szágban, sem Erdélyben még oly módon és 
úgy el nem számolt múltja homályos va
gy sötét foltjaival, ahogyan most arra pél
dát mutatott ugyan nem Szilágyi Domo
kos, de a hozzá közel álló személyek. Azt 
hiszem, hogy ahogy Szilágyi Domokos le
vonta azt a konklúziót, hogy ’76 őszén ne
ki már az élete véget ért, nem mintha bár
kit arra biztatnék, hogy az öngyilkosságot 
válassza, vagy nem mintha én elfogadható
nak tartanám az öngyilkosságot, mint ki
utat vagy menekvést, de ha elfogadni nem 
lehet is, de megérteni meg lehet. Tehát 
most már tudjuk, én most már érteni vé
lem, hogy mi történt Kányafőn ’76 novem
berében. De nagyon sokak nemhogy idáig 
nem jutottak el az önmagukkal való szem
benézésben, hogy önmagukra nézve levon
janak ilyen súlyos konzekvenciákat, ha
nem semmilyen módon nem történt meg, 
hogy legalább bocsánatot kérjenek mind
azoktól, akiknek az életét esetleg tönkre
tették. Az a tragédiája talán Szilágyi Do
mokosnak, hogy ha már értelmezni kell,

hogy neki nem adatott meg egy olyan fiú, 
mint Esterházy Mátyásnak, aki írjon egy 
regényt arról, hogy mi is történt az apjá
val. Volt Szilágyi Domokosnak és Hervay 
Gizellának egy zseniális kisfia, aki, még 
az is lehet, hogy megírhatta volna a re
gényt, ha a bukaresti földrengésben a ko
rai halál őt is el nem viszi.

-  Egyébként tragikus az egész család
nak a sorsa.

-  Borzasztó tragikus. A felesége, a gyer
meke, a körülötte levő emberek... Ebben a 
Szilágyi Domokos eposzban vagy drámá
ban, nevezzük így, igen nagy drámaíróra 
lenne ahhoz szükség, hogy megírja mind
azt, amit ma Szilágyi Domokosról tu
dunk, meg sejtünk, meg feltételezünk.

Major Ildikó: Metamorfózis

-  Mi lehetett a motívum vagy az az indí
ték, amivel őt egyrészt beszervezték annak 
idején ’57-ben, ha jól tudom, másrészt tar
tották elég hosszú ideig? Ugye azt sem tud
juk, hogy milyen hosszú ideig. Az tény, 
hogy ’65-ben megint aktivizálták. Tehát 
mi lehetett az, ami miatt őezt vállalta, il
letve milyen előnye származott egy akko
ri Romániában egy kolozsvári magyar di
áknak, majd később költőnek abból, hogy 
együttműködik a titkosszolgálattal?

-  Tisztázzuk azt, hogy ő alig húszéves 
fiatalember volt akkor, tehát teljesen 
éretlen, és az akkori viszonyok gyerme
keként, olyan személyiségként, aki abba 
nőtt bele, hogy mindenki mindenkit felje
lent vagy jelentést ír. Tehát akkor, az ’50- 
es évek végén nem volt olyan nagyon éles 
elválasztó vonal a mindennapos állampol
gári kötelezettség és az ügynöki létforma 
között. Nem mentegetni akarom Szilágyi

Domokost, csak spekulálok azon, hogy 
egy húszéves fiú milyen okoknál fogva ve
hető rá mindarra, amit tőle ugye megkö
vetelt akkor az állambiztonsági szolgálat. 
Sokatmondó, hogy amikor Szilágyi Domo
kos itt megkötötte ezt a fausti alkut, elad
ta a lelkét az ördögnek, nem kapott érte 
cserébe semmit, csak azt, ami mindenki
nek kijárt volna, a puszta létezéshez va
ló jogot. Azt, hogy publikálhat, azt, hogy 
megélhet az irodalomból a perifériákon. 
Soha nem futtatták, soha nem népszerű
sítették, nem sztárolták. Az egyetemet 
sem nagyon tudta elvégezni, nem kapott 
ragyogó állásokat, nem kapott ragyogó la
kást, nem kapott mindenfajta lehetőséget 
arra, hogy külföldre utazzon. Nem kapott 
jóformán semmit cserébe, csak egy élete 
végéig tartó, ugye két évtizeden át tartó 
bűntudatot kapott.

Az állambiztonsági szolgálat pontosan 
tudta azt, hogy ha valakit el akarnak ítél
tetni, akkor ehhez nem szükségesek bi
zonyítékok. Koncepciós perek meg konst
ruált perek százai bizonyítják, hogy azt 
csináltak, amit éppen akartak. Nem volt 
arra szükség, hogy ügynökök meséljék 
el, hogy Kovács Pista hogy gondolkodik. 
Pontosan tudták, hogy Kovács Pista hogy 
gondolkodik, hanem arra volt szükségük, 
hogy az egész társadalmat átjárja a bizal
matlanság légköre, hogy mindenki retteg
jen a másiktól, és arra volt szükségük, 
hogy a szellemi elit cinkosává legyen a 
hatalomnak. Nagyon jó szemmel ismer
ték fel például Szilágyi Domokosban azt, 
hogy nagy költő lesz. Hogy bevonták őt 
ebbe az egész mocskos jelentésesdibe, ez 
azért volt, mert azt akarták, hogy az ez 
utáni elit ne legyen bátor, ne érezze azt, 
hogy le akar számolni a rendszerrel. Ez 
magyarázza az egészet.

-  Elég régóta itt él Magyarországon, leg
alábbis ismeri a viszonyokat, és most ná
lunk is kezdenek bizonyos ügyek félig-med- 
dig feltárulkozni. Ha kiteszünk az asztalra 
néhány nyilvánosságra került történetet és 
most már odatesszük a Szilágyi Domoko
sét is, hová helyeznénk ezt a történetet?

-  Érdekes módon az anyaországi köz
érzületet nem rázták meg azok az ese
tek, amelyek napvilágra kerültek. Még 
az olyan kultikus neveké sem, mint a 
Bódy Gáboré. Viszont érdekes módon a 
Szilágyi Domokos esetében egy megren
dülésről beszélhetünk, főleg odahaza, 
de úgy látom, hogy Magyarországon is 
sokkal inkább foglalkoztatja az embere
ket egy húsz éve halott erdélyi költőnek 
az élete, mint olyanoké, akik ma is itt él
nek és jönnek-mennek közöttünk és akik 
ugyanabban vétkesek.

-  Akkor Szilágyi Domokos önbírásko
dott?

-  Szilágyi Domokos önbíráskodott. Ezt 
még kiegészíthette volna azzal, hogy meg
írja élete történetének ezt a részét, olyan 
kendőzetlenül, ahogyan azt kellett volna, 
és ha már amúgy is eljutott odáig, hogy 
pontot tesz az életére, akkor ezzel talán 
tartozott volna még mindannyiunknak, 
és biztos, hogy ez a korszak egyik legfon
tosabb dokumentuma lenne.

Elhangzott 2006. december 10-én a 
Kossuth Rádióban.
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LÁSZLÓFFY CSABA

P on tosítás
beletörődéssel
Mikor az anyag sorvadni kezd.
És mikor az az anyag mi vagyunk! 
Nem ócska esemyővászon. Nem málna.

A becsvágy
Túlzás azt állítani, hogy bűn.
Nem több, m int romlandóságunk, 

esendó'ségünk
bohócmutatványa az idő fogaskere

kei alatt.

H alvány trü kk
Baromság lenne az időnek tenni 

szemrehányást, hogy szűkmarkú volt. 
A ki fejét a falba veri, nem lázad, csak 
tehetetlen fajankó, s gyengeségében 
megjátssza az ostobát.

Talán(y)
A  legtöbb nő  képes megsértődni 

amiatt, hogy mostohán bánt vele az 
idő, és keveset élt.

De talán még jobban, hogyha öreg
nek nézik.

M egvetni, 
vagy m eg tagadn i
A z érintés hatása lehet félelmetes.
S  a legfertelmesebb valóság is elra- 

gadónak tűnhet. Mindez a múlt.
A  gyűlölt kornak ne kegyelmezz, a 

kényszer kiszolgálóival légy
engesztelhetetlen, utólag legalább. 

Ne emlékeidet szégyelld s
rejtegesd; kár letagadni tünemé

nyes naivságodat.

A z ig a zi versek
A z igazi versek ismeretlenek. Ször

nyű lenne, ha „mintha minden soru
kat betéve tudnák”.

Márai tehát tévedett1?!... Ma úgy 
érezzük: igen. Nem(csak) a világ tü 
relmetlen — az ízlés változott meg 
inkább gyökeresen. Ma félretoljuk a 
verseskötetet, a folyóiratot, ha úgy 
tűnik: ezt a költeményt egyszer, régen, 
már olvastuk. A  „végzetes szerelem”, 
a haza vesztét sirató vers már nem a 
torkunkból szakad ki; és nyilván a ha
za, az ember fogalma sem ugyanaz, 
m int ötven vagy száz évvel ezelőtt.

Abban igaza van Márainak, hogy 
a „költészet több, m int a vers”. A  vers
be szedett költemény viszont legfel
jebb öreg közhely, nem élmény.

R ossz beidegződés avagy  
a  jó za n sá g  k u d a rca
Bosszankodva megy el egy-egy ért

hetetlen remekmű előtt. Nem könnyű  
tudomásul vennie, hogy az értelem és 
a logika nem minden.

M eglátod
(Bajor Andor emlékének)

Míg fiatalon gyanútlanul lótsz- 
futsz, am iatt morogsz, hogy lépten- 
nyomon ügyefogyott, magatehetetlen 
öreg árnyakba botiasz.

Meglátod majd, ha ötven éves el
múltál, mondta a humorista, az ár
nyékodnak is visszaköszönsz.

Okos m ega lku vássa l
Hálás legyél a szürkeségnek, az 

ízetlen napnak, a rideg éjszakának? 
Annak, hogy az alázat többet elérhet, 
m int az eszmélet? Hogy megbocsátják 
mulasztásaidat? A  kalkuláltság sze
líd, szorgalmas gyilkosa, sírásója a 
szenvedélynek Midőn rájöttél m ind
erre, már csak magadra lehetsz gya
nakvó. Es irigy: csak a gyáván elmu
lasztott nevetésre vagy haragra. Az  
örökre elnapolt világra.

Te, aki csak őszinte, csak lelkes, 
csak szerelmes voltál: bocsánatot kér
ni attól, aki (még) sohasem volt izga
tott. igazságtalan és zaklatott?

Pótszer (gyógyszer!) -  a teljes ta
pasztalás. a kiverekedett bukás he
lyett.

S zavak  vonzása
Észlelem, hogy egy-egy szóval mos

tohán bántam az elmúlt évek során. 
Bánt ez a hűtlenség, rosszul esik a 
váratlan felismerés: mintha hirtelen 
más szemszögből venném szemügy
re a leírt szövegekbe rejtett világot, s 
más szögből világítanának arcomba 
a felhőrésen á ttűnő sugarak...

Hány esetben pontosabb, megfele
lőbb lehetett volna például ez a kissé 
fanyarabb, érzelem-mentesebb észle
lem szó, m int az (úgy) érzem, (úgy) 
tetszik-tűnik, vagy: az az érzésem, -  
benyomásom szókapcsolat, amelyek 
az észlelem rovására szaporodtak 
el a mondataimban. (Utólag hiába 
akarnám kigyomlálni őket)

„... megkönnyebbülten észlelem” — 
mondja Márai (e szó láttán rá gon
dolok majd; m int ahogyan a rako
dópartról József A ttila  ju t  eszembe) 
- , és olvasóként föllélegezve konstatá
lom, miszerint a Márai-mondat előző 
részében jelzett szomorúság (a hűtlen 
arccal együtt) mintha belőlem is elpá
rolgott volna.

K étféle bód u la t -  
köd  és n apsü tés
Hányszor előfordult már a teremtő 

emberi energia története során, hogy 
a fiatalok (kivált ha művészek) m in
den létrehozott értéket, minden meg
lévőt lesajnálnak, miközben szentül 
hiszik, hogy semmi eddigihez nem  
foghatod) szerep és siker vár rájuk 
a világban; és, persze, zokon veszik, 
hogyha a tapasztaltabb korú társ 
megmosolyogja némelykor színpadi
asra sikeredett, ködös kihívásaikat.

Összevissza heverünk, „kötetlen ra
kásban”, rosszabb meg jobb időket 
megélt hatvanasok, sőt nyolcvana
sok, és sejtsorvadás helyett a tavaszi 
sarjadás. az erdők illatát érezzük pó
rusainkban, orrunkban -  én, szinte 
érthetetlen: a fenyőgyantáét is. Pedig 
milyen messzire vannak innen a(z er
délyi) hegyek.

Valam ilyen  
isten i végzet?
„Tartsatok össze, ellenállók; akár 

egymás ellen is.”
Márai Sándor egy fiatal részeg zse

nit biztatott volt így gúnyosan.
Ha tudta volna, hogy egy dilettáns 

öreg társadalom mennyire rászolgál 
majd a szavaira!

2 0 0 6 . április 18.
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DEMETER FERENC

Utazás a szürke vonaton
-  Ha a beton, korunk eme kivá

ló találm ánya nem más, m int abszt
rak t homok, m int mondja kedves 
Kirilovics Pjotr, akkor mi vagyok én, 
Csermely, elcsapott városi fogalma
zó absztraktul, azazhogy még világo
sabb legyek, ha a beton absztrak t ho
mok, akkor milyen, ismétlem, tehát 
akkor milyen az absztrak t ember? 
Minó' fenomenális gondolat ez kedves 
Pjotruska, minó'! írja  meg, könyörgöm 
ígérje meg, hogy megírja, m ihelyt le
já r  ez a ram azuri, m árpedig eló'bb- 
utóbb minden lejár, a csak megjön 
ezeknek nibelungnyavalyásoknak is 
az esze, seggbedurrantják a kerge 
führerkéjüket, és akkor lesz ideje meg
írn i ezt is. És ne mondja nekem, hogy 
nem áll a párhuzam  a homokkal meg 
az emberrel, m ert nézzen körül, úgy 
vonatozunk, m int egy rakás homok, 
egy rakás büdös homok, am it fella
pátoltok a géppuskáshomokok, akik 
ugyanolyan homokok, m int mi, nem 
nájnolhatják le homokságukat, bár
mennyire is szeretnék, szóval miben 
különbözünk a homokszemektől?

-  A homok nem rosszindulatú — 
mondta Karácsony Benő az Ausch
witzba ta rtó  vonaton, és rágyújtott. 
Volna, ha lett volna mire.

De nem volt, így tehát inkább, m int 
bagót rág ta , lassan, szálakra beoszt
va azt a fűcsomót, am it még Kolozsvá
ron vágott zsebre, felszállás előtt.

Ennyi m aradt az otthonból, a lapos, 
szürkés-zöldre száradt fűszálak.

És persze az angyali Csermely, az 
örök-bolhaszín felöltőjével, a maga nem
létezésével mit sem törődve, a nagy 
transzilván jóságból egyedül ő érkezett 
Karácsony Benő megmentésére.

-  Tisztelt csendőr úr, itt és most a 
tévedés esete forog fenn! Ez az ember 
nem zsidó, vagy ha igen, akkor nem 
zsidóbb, m int én, aki pedig egyáltalán 
nem vagyok az. Kérem, szóljon felette
sének, hogy félreéértés esett, hiszen a 
kedves Pjotruska...

-  Az ki?
-  H át ez a nagyszerű ember, aki úgy 

ír, ahogy maga, nem is álmodik és....
-  Úgy, szóval nem elég, hogy zsidó, 

még orosz is! Ünteleküel... -  köpött fél
re egy hegyeset. -  S te még já rta tod  a 
pofádat, hogy tévedés, tévedés. Nincs 
itt semmiféle tévedés! Addig já r  a kor
só a kútra, amíg el nem viszik. Aztán 
megtörik... Hebe.

-  Kérem, vegye tudomásul, hogy én 
tiltakozom!, tiltakozott Csermely.

-  M er’ ki vagy te, he?
-  Csermely, elcsapott városi fogal

mazó és tragikom ikus regényhős.

-  Biztos valam i zsidó...
-  Kikérem m agam nak, biztos úr, 

biztosíthatom, hogy éppen csak annyi 
közöm van a zsidókhoz, hogy nem va
gyok az.

-  Akkor tűnjön innen a fészkes fe
nébe!

Hanem erre aztán  m ár a galamblel
kű Csermely is begorombult.

-  Maga vadbarom, azazhogy in
kább vadbaromszar! Válogassa meg a 
szavait, különben én válogatom meg, 
de úgy, hogy nem köszöni meg!

Színes szitok-virágokcsokros, egy
re hangosodóbb szóváltás következett 
ezután, am ire egy tisztecske is felfi
gyelt.

-  Mi folyik itt? -  lépett oda a tisztel
gő csendőrhöz.

Csermely, m int aki csak erre várt, 
rögtön jö tt a tévedéssel, meg a többi
vel.

-  Nincs itt semmiféle tévedés -  vizs
gálta meg a K. B. papírjait. -  Ez az 
ember zsidó.

-  K itűnő író!
-  Legalább lesz am iről írnia, az 

ilyen tém ák m indig bejönnek.
-  De könyörgöm, nem lehetne vala

m it tenni?
-  Ha zsidó, akkor zsidó. U tazik
-  Akkor én is zsidó akarok lenni!.
-  Kérem.
így került fel Csermely is a szürke 

vonatra.

A lehető legjobb hely ju to tt nekik, 
pont ptt, az ablakszerűség mellett.

-  Álló-páholy, tökéletes rá lá tással 
az élet xínpadára! Fenomenális...- fon
ta  a társalgás fonalát az önkéntes zsi
dó ex-segédírnok. -  A tehénpalacsinta 
ehhez képest rozmaring! -  fintorgott 
később a felgyülemlő bűzáradatban.

A term észetesen szőke-kékszemű, 
rezzenéstelen fapofájú SS katonákat 
sem érdekelte a későbbiekben, hogy 
Csermely tulajdonképpen eszmei 
alak, semmi köze a hús-vér valóság
hoz, csupán hős egy regényben, s ab
ban is egy kicsit mellékesen...

Leltári szám lett belőle, vagonnyi 
alacsonyabbrendű közül az egyik.

-  Schnell, schweine, schneií! -  alli- 
te rá ltak  nyihahás anyanyelvükön.

És keménykedtek géppuskásan, ku
tyákkal.

-  P jotruska, ezek nem viccelnek! 
H a képesek voltak bán tan i a ru h a 
művészet eme koronázatlan szín- és 
forma-királyát... -  m utatta  fel jellegze
tes bolhaszín-felöltőjét két részben, az
az hátul-lentről egyenesen felfele sza
kadva- ... akkor m it ta rtoga tha tnak  
nekünk?!

A válasz nem késett soká. Szembe
jövő vonatra várva vesztegeltek, ki 
tudja, milyen állomáson amikor egy 
inkább suhanc, m int fiatalember, 
szökni próbált a szomszéd kocsiból.

-  Úgy lelőtték, m int a pintyet... -  
suttogta Csermely megrendültén, ket
tejük páholya előtt.

-  Legyen hát, ahogy mondja, az 
absztrak t ember, vagy ha úgy jobban 
tetszik, az ember absztrakciója IS 
TEN, ám ez esetben m ár nem áll egy 
bizonyos poéta am a költői kijelentése, 
m iszerint „Isten nem ember, hogy le
gyen, vagy ne legyen.”, m ert ha  úgy 
van, ahogy mondja, kedves Kirilovics 
P jotruska, akkor ISTEN, ha abszt
rak tu l is, de ember, akkor pedig vagy 
van, vagy nincs... Mint a tehénpala
csinta! -  fejezte be Csermely diadal
m asan eszm efuttattását

-  Várjunk csak, ki mondta ezt? -  
fogott gyanút Karácsony Benő, aki 
meglehetős otthonossággal mozgott 
a poeáták istenes kijelentéseinek te 
rületén, tudniillik  szerette kifiguráz
ni őket.

-  Én, fenomenális, nem gondolja? 
ISTEN és tehénpalacsinta!

-  Nem ezt, hanem  azt a kijelentést.
-  Mittudomén, valamelyik, annyian 

vannak, m int csillag az égen, ahogy 
az a savanyúképű ki nem csapott ír
nok-kollégám mondta valamelyik 
regényében a ha m ár annyian van
nak, valam elyik biztos mondta, vagy 
mondani fogja. Ami nem tö rtén t meg 
eddig, m egtörténhet ezután, mindegy 
tehát, hogy volt-e vagy lesz-e ki az ille
tő, úgyis kimondja majd!

Csermely m ár órák óta úgy aludt, 
m int a ringato tt csecsemő, még a nyá
la is kicsordult.

-  Úgy érzem magam, m int anyám 
ölében, ahogy ringat ez a büdös vo
nat... -  motyogta félálomban — 
Hóháhú! -  s azzal elaludt.
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Pjotruska azonban még ágyban, se
lyempaplan a la tt is rossz alvó volt, je 
len körülményei között meg se próbált 
elaludni, inkább a nézelődést válasz
totta.

Mindig is szeretett ülve bambámulni, 
főleg vonatablakból. A suhanó dom
bokat fákat, a  kéken-szürkén ka
nyargó folyókat, szembejövő vonato
kat. Ha ilyenkor megkérdezték tőle, 
m ire gondol, azt szokta válaszolni, 
hogy semmire. De elég gyakran nem 
szólt semmit, csak nézett Legeltette 
lelkiszemeit. Ezúttal is akadt bőven 
látnivalója a látni akarónak.

Alig-megvilagítású állomások oda
kint, félelem és kétségbeesett istenszó- 
longatások odabenn. Szürke vonat ké t
ségbeesés-szürke utasai...

És persze az elhaladó vonatok. Egy
formán puffogtak, kattogtak, a még
sem voltak egyformák.

Sebesülteket, félhullákat szállító 
hosszú szerelvénysorok, haláltorkú, 
ponyva alól is ijesztően domborodó 
ágyúk, tankok, kitudjam ik. Szintén 
szürke, üresen szembejövő teher-test- 
vérek. És fényes külön-vonatok a kü
lönböknek, pazar-nőző übermencs- 
kedőknek.

-  Übertacskók! csörgött elő Cser
melyből az ébredés.

Pitym allatkor m ár nem b írta  to
vább.

-  Idefigyeljen, Pjotruska! -  kezdte 
olyan határozottan , m int még soha. -  
Ugye nem gondolja komolyan, hogy 
hagyjuk m agunkat m egérkeztet
ni valam i mészáros-táborba?! Nem 
azért rág tu k  á t m agunkat a kásafa
lon, hogy csak úgy m inden további 
nélkül kam póra akasz tassuk  m agun
kat, m int. valam i borjúcsülköt, bár 
jelzem, hogy imádom a szóbanforgó 
nemes álla t em lített részét, főleg zaft- 
ta l, meg jó sok hagym ával, pörköl
ve... Szóval, szerintem  tenni kéne va
lamit!

-  Mégis mit? -  bújt elő a pjotruskai 
mosoly a bevagoníroztatás óta elő
ször.

-  Kezdhetnénk például a menekü
léssel.

-  Innen? Hova?
- E l .
-  Hogyan?
-  Hóháhú, Kirilovics Pjotr, maga 

teljesen bezápult... Még jó, hogy itt va
gyok én. — ráz ta  ki bolhaszín felöltőjét 
Csermely János elcsapott városi fogal
mazó.

-  Mert miért?
-  Hogy megmentsem, azért.
-  Hogyan?
-  Vigyázzon, kedves Baltazárgyö 

rgyfelm érikázm érsebestyéfliakabh 
ektor, m ert m ár kezdi ismételni ön
m agát, legalábbis kérdésfeltevésileg. 
De most nem erről van szó, hanem  
a m enekülésünkről. Mint látható...

-  vágta előadói pózba m agát az áll
hatatos kerékcsattogás áhítatában.
-  ... a menekülés oldalsó útja akadály- 
verseny formájában sem lehetséges, 
sőt, lefele is inkább lehetetlen, sem
m int kockázatos. Tehát... -  fokozta 
a feszültséget. -  Hóháhú -  s meglen
gette szárny gyanánt bolhaszín felöl
tőjét.

-  Hóhá... mi?
-  Bizisten bezápult! H át hogy lehet 

ezt nem érteni... -  lengelődött tovább.
-  Emlékszik-e még arra , am ikor repü
lés helyett leestem a disznópajta te te 
jéről, s meghaltam?

-  János...
-  Semmi János! Ha egy kicsit is sze

re te tt valaha, elhiszi nekem, hogy ak
kor igenis repültem, úgy vagy két m á
sodpercig. Becsületszavamra.

-  Ez lehetetlen.
-  Ezt mondtam én is, s azzal lees

tem. Érti? Nem hittem  el m agam nak, 
hogy repülők; ezért estem le. De most 
m ár tudom. És én innen nem repülök 
el egyedül, m ert velem jön, kedves 
Pjotruska. Hóháhú!

-  S velük mi lesz? -  in te tt a meggyő
zött író a reszketve imádkozok felé.

-  Tudja, az a baj az emberekkel, 
hogy inkább rábízzák sorsukat egy ké
tes eredetű, fehérszakállas öregúrra, 
m intsem  önmaguk rendelkezzenek ön
m agukkal, azaz, kényelmesebb Isten
ben hinni, m int a repülésben... De a 
kedvéért megpróbálom meggyőzni 
őket -  lendült neki a világboldogítás-
nak.

-  Kedves zsidó atyám fiai, hoplá, ez 
így nem jó, ööö, izraelita testvérek..., 
ize... A fenébe! Emberek, emberek, fi
gyeljetek ide, legalább most, bár ed
dig sem á rto tt volna, szóval, a bará
tommal, ezzel a nagyszerű emberrel, 
k iderítettünk  egy, illetve két nagy 
titkot. Az egyik az, hogy Isten, m int 
olyan, nem több m int a tehénpalacsin
ta... .Hé.. .Hé! Segítség! Ki ne merje
tek  dobni, hiszen el sem mondtam a 
legfontosabbat.... ÁÁÁÁ! Az ember 
tud repülniiiiiiiii

A ztán a hitükben mélyen megsér
te tt emberek utánadobták Karácsony 
Benőt is.

-  Hóháhú! Csermelykém! Ez feno
menális...

-  Úgy bizony, csak vigyázzon, be 
ne verje a fejét a felhőkbe. Hőháhú, s 
most merre?

-  Hold?
-  Lehet.

KARÁCSONY BENŐ, ered eti n e 
vén  K lärm an B ernét. G yulafehér
váron  kezdi 1888-ban, s á llító lag  
A uschw itzban fejezi be az életnek  
n evezett valam it, közben p ed ig  
össze ír  m indenféle v icces  írást.

GÁLLÁ EDIT  

M erengő
Bár pástétom volnék legalább;
Két salátalevélen ülnék veszteg:
Nem szidna senki, ha levet eresztek 
És csendesen szörcsögök tovább.

Olyan krémes volnék, lanyha, lágy, 
Mint alvajárók szívében a bánat. 
Vágyó szájban olvadoznék: a fáradt 
ínynek így volnék jó puha ágy.

Mert önként adnék minden morzsát, 
Nem hinném, hogy igazságtalanság ért, 
Ha elmosnák a zsírpecsétes tányért 
És kidobnák a csupasz torzsát.

Szegény vagyok
Konok szegény vagyok nagyon, 
Elhagyott az őrangyalom.

Kerestem itt, ó'döngtem ott,
S két évtized hogy elfogyott!

Bujdosott előlem a kéj:
Rámtalál a gyomorfekély;

így kell bölcsen elrohadni.
Nem merek még elrohanni;

A kést bőrömön fentem ki,
Nem is nyúl már hozzám senki:

Szűk zugokban sírdogálok,
Követ, havat nem dobálok;

Nekem nincs hely a pokolban: 
Elnyúlok a csillagporban,

Hol bánatom pazar vagyon;
Itt lenn szegény vagyok nagyon.

Testvérek
Ásítva tátják mohó szájukat az évek 
és elnyelnek titeket.
Évfordulók egyszerre intőjelek lesznek, 
rövidülnek a napok.
Távolba zsugorodnak régi játékaink, 
Kifakulnak a képek.
A múlt fennakadt és összeszorítja torkunk. 
Elapadnak a szavak.
Nincs erőnk visszakapaszkodni a kötélen: 
Gyáván, ernyedten csúszunk. 
Elhagytatok engem. Elhagytalak titeket. 
Most és mindig búcsúzunk.

Csevely
Egy-egy szót fogok el-mondatból kiszakadva 
Mint könnyű avar, mit felkap a szél, 
Tudatom felett örvényként kavarog. 
Mosolyok röppennek fel, nevetések: 
Csenden áthasító fecskerajok.
Minden nézés ezerszínű prizma,
Vagy ködösen gomolygó, néma talány. 
Mígbambán, bénulian a csevegőket figyelem, 
Viszonyuk szüntelenül viliózó

lángjai mellett 
Óriás árnnyá nő bennem a méla magány.
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SZŐCS ISTVÁN

Cs. Erdős — visszatekintő?
Hivatalosan nem nevezték ugyan 

visszatekintő  k iá llításnak  a múlt év 
karácsonya előtt nyílt s jan u ár közepe 
tá ján  záru lt k iállítását; gyűjteményes
nek se mondhatnánk, hiszen a kolozs
vári lu theránus püspökség pincéiben 
rendezett tárlaton  -  hatvanöt term ő
év! -  képeinek csak egy kis része ke
rü lh e te tt az alacsony boltozatok alá, 
a kváder kövekből rakott falakra; 
legutóbbi korszakának elhíresedett, 
nagy kompozíciói, az Európa elrablá
sa (azaz Elrabolt Európa!), az Apoka
lipszis, az Elő kopjafák helyén csak 
kism éretű emlékeztető változatok, 
mégis m egragadott valam i re jte tt bel
ső áram lású  folyamatosság, a kezde
tek  sm aragd-páraként lebegő tájai 
és piros kalapos (lámpaernyős) 
női arcképeitől a jelen vörös-feke
te drám asorozatáig és a sötét jö
vővel szembeszegezett porcelánra 
festett elégikus idillekig. S mikor 
nevén ak artam  nevezni ennek a 
folyam atosságnak az értelm ét, 
h irtelen  Vajda János néhány sora 
szikrázott fel bennem ott mélyen a 
járószint alatt:

Mint egykor Herkulánum s Pompeji
Végnapján, láva-temető alatt,
Volt még egy hű, valódi római,
Ki mozdulatlan őrhelyén maradt.

Cs. Erdős Tibor alföldi ember, a 
külső-bihari Berettyóújfalun szüle
te tt 1914. február 27-én, s ahogy a 
Sebes Körös behatol a Kis-Szamos 
forrásmezői alá, ő is, a történelem 
hátráló  eróziója folytán ju to tt oda, 
hogy „kolozsvári művész” legyen, 
úgy, hogy közben váradinak is 
megmaradjon. Egyszer, réges-ré- 
gen, nála  já rtam  a váradi szőlő
ben Deák Tam ással, volt ott egy 
kerti háza, közel a Körös-parthoz, 
csónakházul is szolgált -  most 
egyik kis tájképén felismertem 
azt a szőlős váradi hegyoldalt, s 
a kérdésemre, hogy mi lett azzal 
a házzal s a csolnakkal? lecsorogtak 
az idő vizén, felelte, parafrazálva a 
költőt: „ez idők az örökségbe, m int a 
vizek a mélységbe, lefolytanak, ha lan 
dó, a jó ham ar múlandó” -  s ez most 
azért ju t eszembe, m ert Deák Tamás 
akkor értekezni kezdett arról, hogy 
egy igazi v illának feltétlenül legyen 
legalább egy toronyszobája vagy leg
alábbis m anzárdja, s akkor Cs. Erdős 
közbevágott, oh, én alföldi ember va
gyok, a nagy lapos, földszintes háza
kat szeretem, annyi szobával, hogy el 
lehessen tévedni köztük, végül is az 
ember nem macska, hogy a tető  a la tt 
mászkáljon; s ez most azért idéződik
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fel bennem, m ert jelenleg egy nagyon 
meredek kolozsvári belvárosi bérház 
negyedik emeletén lakik, s amikor 
üzemzavaros a felvonó, akkor is na
ponta többször is le s fel já rkál kilenc - 
venhárom éves fejjel s lábbal; s ezért 
meg akartam  kérdezni, milyen emlék
képek m erülnek fel legelőször benne, 
am ikor szülőhelye nevét hallja. Gon
doltam, a nagy kényelmes alföldi há
zakra fog m egint emlékezni, de ezt 
mondta: úgy 1918 vége felé lehetett, a 
Várad felől jövő főút mentén lak tunk, 
s egy reggel egy sor szekér állott meg 
az ablakunk alatt, Erdély felől jöttek, 
s az ablakunk alá holttesteket rakod
ta k  le...

Főleg az arcképek m utatják, né

hány tájkép és festett porcelán mel
lett, mi Cs. Erdősből a váradi... Az 
agyoncsépelt kitételnek, hogy „Várad 
a Pece-parti Párizs”, tulajdonképpen 
ki van csavarva a nyaka, mivel a vá
ros a Körös partján  fekszik, a Pece pa
ta k  csak a déli szélét szeli át. Azonban 
a város északi oldalán is folyik le a 
dombról egy patak, azt viszont Párizs
nak  hívják vagy hívták, ha  esetleg az 
is elvesztette azóta az identitását. A 
mondás eredeti értelm e tehát valam i 
ilyesmi volt: Nagyvárad a Pece és Pá
rizs között te rü l el. S valóban: a kedé
lyes, bájosan komikus vidékiesség és 
a nagyvilágias elegancia keveréke, 
amihez harm adikként -  egykori k i

rálysírok, főkapitányok, basák és fő
leg sok-sok püspök és kanonok kisu
gárzásaként -  némi halvány, de itt-ott 
jól kivető barokkos bizántinus jelleg 
is keveredik. Sok női arcképén lenge
dezik a „Párisi Szalon” parfümös lehe
leté és keveredik „Sztambul és Kelet- 
Rumélia rózsaolajának fuvallatával”. 
A férfiportrékon is ott van: merjünk 
kicsiben is nagyralátók lenni... Például 
a költő arcképén, akinek ta rtá sá n  ér
zik, hogy ő nem egyszerűen egy verse
ket írogató helyi polgár, hanem  a Köl
tészet V áradra akkred itált rezidense. 
És így tovább.

A Várad felől Kolozsvárra menő 
hodu u tu  Kalotaszegen halad át. „S 
a h idat fényben majdnem fölemelte az 
ölelő júniusi nap”; Ady Endre e költői 
képe m integy anticipálja sok erdélyi 
művész belső vitáját: a fény hasítja-e 
ki a világ eredendő feketeségéből a té 
mát, vagy a sötétség küldi fel a m aga 

vas pókhálóit, hogy kemény kon
túrjaival fogva ta r ts a  a világot... 
Barcsay Jenő, (a festő) Nagy Is t
ván, Buday György, Gy. Szabó 
Béla, el egészen Kusztos Endré
ig...

Mennyi szín, mennyi szín, 
mennyi kedves és tarkaságban 
annyi nyugalom... Cs. Erdős Ti
bor először nem a Kalota p a r t
ján  táborozik le, követi az u tat, 
amelynek két oldalán a kalota
szegi táj alig észrevehetően ol
vad bele Kolozsvár körül a Me
zőség agyag hullámverésének 
árterületébe, s aztán  keletebbre 
nem is megy már: itt is majdnem 
Tibetig hatolt, m int ahogy az Eu
rópa elrablásában is, am it Kalo
taszegi M adonnaként szokok em
legetni.

Vörös és fekete, és köztük na
gyon sok okker, agyagszín, do
hányszín, tájképeken, kom
pozíciókon (s aki tudja, itt 
idézheti Kányádi Sándor ver
sét). Cs. Erdős legkeletibb reper- 
pontja Szék. Bálint Tibor írja: 
az Apokalipszis „azt a történel
mi napot eleveníti meg, vagyis 
Szent B ertalan  napját, amikor 

a széki lakosság a dúló ta tárok  elől a 
templomba menekült, hogy aztán  so
kan  ott leljék halálukat. Az esemény 
oly emlékezetes a nép tudatában, 
hogy ilyenkor m indenünnen hazatér
nek a férfiak, akiket a kényszerűség, 
a kenyérkeresés gondja szerteszórt a 
világban... a vásznon egy csepp vér 
sincs, inkább az előtérben lévő és a ko
porsók fölé hajló asszonyok antigonéi 
gyásza adja, közvetíti a veszedelmet 
túlélt nép emlékező fájdalmát.”

Nekem első p illan tásra az tű n t 
fel, hogy a képen nincsenek férfiak. 
(Mint ahogy az Elrabolt Európán és 
az Élő kopjafákon, azaz legnagyobb
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kompozícióin sincsenek.) U tána meg 
az tű n t fel, hogy az Apokalipszisen, 
szemben az írás  adataival, színben 
nem különböznek a lovak, mindenik 
csak egy-egy előre meredt vad pofa, 
kancsi nagy lószemmel és vicsorgó fog
sorral, és fó'leg nem különböznek a lo
vasok, mind sárgában vannak  tartva , 
és nem adaték nékik korona, hanem  
lapos bőrsapka, az ellenzőt is odalát
juk  a k u rta  nyakú, lapos koponyáju
kon ülő' tányérsapkákra, kezükben 
sincs kard  és íj és mérleg, hanem  vala
mi, am i egyszerre kasza és zászlórúd 
és cséphadaró, és látszik rajtuk, meg
adatott nekik megöletni egymással az 
embereket.

És bár nincs szemüveg egyik ta tá 
ron sem, legalább kettőjükön is ész
lelni a hideg fényt, ami lá thatatlan  
szemüvegükről verődik vissza. Ez 
„az elv társak egy csoportja”: eszembe 
ju t egy szegény bolyongó, saját elméje 
ham vába holt költő, akinek azonban

degek, kialvatlanok -  a tá rs  nélkül 
m aradt nő szívkioltó keménysége néz 
vissza az arcokról... (a férj, a fiú a fron
ton, fogságban, a csatornánál, vagy 
m ár sehol, nem ír, eltűnt, vagy éppen 
a sárga lovasok között, együtt üvölt 
velük)...

E két nagy kompozícióhoz harm a
dikként az E lő  kopjafák csatlakozik: 
négy feketeruhás-feketefejkendős pa
rasztasszony egy sorban, hárm an  váll 
váll mellett, a negyedik egyedül, a 
festmény kisebbik övezetét a kompo
zíció arany törvénye szerint kisajátít
va, szembefordulva velük, de a képből 
kifele tekint, a néző mögé... A kopjafa
csoportoknak hagyományos ábrázolá
sokon jellegzetessége az ide-oda dülön- 
gélés, „a divergencia kiélése”, ezek az 
alakok azonban keményen párhuza
mosak függőlegességükben és emelt 
fejtartásukkal, am i félreérthetetlenül 
sugallja, hogy még élők, még azért is 
élők.

volt egy sora, am it mindegyre leírt 
minden nyelven! „C. C. este o forrná 
a uraganului.” A  Központi Bizottság 
az orkán egyik alakja ... (A négy lo
vas, ak ár a politbüró legszűkebb 
titkársága.)...

... A festményen a lovaknak és lova
soknak csak a felső része látható -  az 
ég alja felkerült a mennybolt tetejére! 
-  A kép alsó felében szűk boltívek, zö
mök oszlopok között, előtt: nőalakok 
csoportja, feketekendősen, meredten 
várakoznak, templomban, kazam a
tában, óvóhelyen, pincében, k rip tá 
ban; mind csak nő; „s előbbi pompáját 
alacson gyásszal fölváltva” hallgatóz
nak: jönnek már? mennek m ár? meg
érkeztek már? elm entek már? ránk  
gyújtatja Ali basa a templomot? ki- 
kézbesítik-e azt a papírt? hová csapó
dik be? -  Az arcok megkövültek, r i

Fenn a kép bal oldalán, éppen a 
lentről kitörő fény fölött, színek és á r
nyékok különös örvénylése, az ember, 
a néző, ahogy a gyülekező viharfelhő
be, az égő hajó vagy a felrobbant gyár 
füstjébe, a háttérbe is hajlandó bele
látni, szorongását belevetíteni: vajon 
az űr, a fekete vákuum  energiáiból ké
szül alakot ölteni valam i új rettenet? 
K ísértet nappali égen? A hitegető lólá
bú szellem akarja  m agára ölteni a po
kolba csábító vőlegény arcát? Vagy az 
elveszett em berünk helyének betölté
sére törő idegen katona rémalakja?

A színes fények a la tt és az elszórt 
vörös reflexekkel élő feketeség négyes 
hangzatai előtt az arcok megrázó is- 
merőssége... akikkel m indig találkoz
tu n k  kosárral a fejükön; vagy gyü
mölcsöt, sajtot, poharat nyújtva, vagy 
elszakítva a belépőjegyet... ott van ra j

tuk  ez az ismerős kiismerhetetlenség, 
a m ásik m egfoghatatlan egyedisége, 
á thághata tlan  elkülönülése, amely a 
halálban sem oldódik fel, sőt ott a leg
kevésbé... A semmiből ő külön keletke
zett és külön té r oda vissza, minden
ki m aga él, és m aga hal meg, „jeder 
stirb t für sich allein” .... Lenni, ki- 
nek-kinek m agában, és nem-lenni 
együtt?... lenni erdélyiként vagy egyál
ta lán  nem lenni?

De a porcelánfestm ények dúdoló 
idilljei a r ra  késztetnek , hogy hangot 
váltsak . B álin t Tibor azt ír ta  volt, 
hogy Cs. Erdős Tibor leginkább az 
a festőnk, ak i a száraz vagy félszá
raz borokat kedveli: ezzel szemben a 
helyzet az volt, hogy am ikor az t az 
em lékezetes lá to g a tás t te ttü k , több 
m int negyven éve, egy fu rm in t-baka
to r keverékkel k ín á lt, m inek követ
keztében D eák Tam ás is félbehagy
ta  esszéjét az urbanizáció tornyos 
lényegéről, a hepehupás dűlőúton 
lassan  döcögő gépkocsi ablakából k i
könyökölve oly végsőkig fokozott k í
váncsisággal m eredt a járókelők sze
mébe, hogy azok visítva m enekültek 
a kerítés mögé.

És így most vele folytatom a vitát: 
a m arandóságot nemcsak a kőtornyok 
biztosítják, a csalános-bozótos is, a 
földhözragadtság is. Azok a budzsáki 
ta tárok  pedig, akik 1714-ben 
moldován csatlósaikkal feldúlták Szé
ket, hazafelé menet Károlyi Sándor 
volt kuruc vezér szatm ári bandériu
mával találkoztak, azoknak a ta tárok
nak, ak ik  a m áram arosi bércekre me
nekültek, a lovait a hajdúk megtolták, 
és alágörögtek valahova az Iza völgyé
be, legtöbbjükkel aztán  a visói rom án 
pásztorok végeztek, még a lajosfalvi 
hágó előtt. És egyáltalán, hol van ma 
m ár Budzsák? Nevének elemei csak 
a mi néprajzi hangulatú  Buzsák és 
Bugac helyneveinkben élnek, ta lán , 
legfennebb a gagauzok még leszárm a
zottaik. Szóval, ha a m ásik veszte vi
gasz, ilyen vigasz van... de az nem mél
tó a keresztény lélekhez.

Amíg felkapaszkodom a lu theránu
sok pincéjének számomra m ár tú l me
redek lépcsőjén, a Cs. Erdős Tiborral 
belülről annyira rokon (a festő) Nagy 
István szavai ju tn ak  eszembe (ő nem 
a síkról a hegyre, hanem  a hegyekből 
a síkra húzódott le, s az időben vala
hol keresztezték egymás útjait):

„Egy életen át kerestem  a lényeget. 
A tém ában a lelket. Fák, házak, v irá
gok, emberarcok bonyolult összevissza
ságában azt, ami a felületek a la tt vib
rál. A belső hűséget.” Ezt szó szerint, 
betű szerint így Cs. Erdős is elmond
hatja.

A m it adtam: örökség s nem divat
S  addig is, m íg a Halál elhivat
Magam vagyok: adó, jó  s virágos.

-------------------------------- 7
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ÁRMOS LÓRÁND 
H a jn a li

NOSZLOPI BOTOND 
A f f é r

N y í l i k  
a h ú sp iac ...

A  hajnali villamos csengetett, rajta
hajnali, görcsös férjét nyugtatgatta egy asszony,
m int lázban forgó, izzadt gyerekét
szokta az anyja, ha éj van, csend,
és annak szörny bújt az ágya alá.

Te is így bánsz velem, 
hozzám érsz, nevükön 
szólítod görcseimet, és, 
mikor itt vagy, polcra kerülnek, 
címkét kapnak a frászok.

Mennyi baj az, ha kikkikitáncolsz, 
szerelmem, s túlmész minden határon?
Semmi. De úgy fog csak be a vers, m int 
olcsó rúzs soselesz balerinát.

a B r i t - s z i g e t  
f ö l ö t t
A z ég sötétkék szárnyra vesz, 
és síró fellegekbe visz.
A lant a tenger messze lesz, 
és fagyos, sóvár, sós a víz.

A  lord lánya a várban áll, 
fehér szemébe tűz a Nap. 
Merengve, kétszáz éve már 
várja, hogy rátaláljanak.

Álmos, borongó, lomha hon, 
amely fölött a gép repül. 
Alatta kisebb Albion, 
és egyre nő  a tér felül.

N é p n e v e lő
Népnevelő program vagy: ott ahol elmész, 
ölebecskék fúvódnak fel a boldogságtól, 
és lufiként, láncon emelkednek fel az égig; 
Nőmosoly érik a gyermekek arcán, jó  hogy látnak.

Hangos vagy, színes. Nekem hallgatnom kell rád, 
mert annyira szőke vagy, Istenem!
És annyira szép a fogsorod, 
m int a gépbe mosolygó négereké.

így befolyásolsz, én meg 
csapkodom néha az ajtót, 
lásd, ki a férfi;
Kiabálsz, én is,
indulatunktól nagyra dagadnak a házak.

Armos Lóránd: 1980-ban született Nagykároly
ban. Temesváron végzett a jogi karon, jelenleg 
Budapesten él. Kötete: Rózsahús (2005).

A  szűz szerelme parttalan, 
a testet el nem engedi.
Bár kopva rajta bőr, arany 
és meghajlítják évei.

Hogy Edinburghra hull az éj, 
a sir a partra érkezik.
A z arca puffadt, sok fekély 
teríti ázott csonkjait.

A  ködtől alig látni tán 
a tompa fényt, mi fent dereng, 
de hallani a két buján 
duhajkodó víg szellemet.

Egy gyöngéd kézhez ér a váll, 
és kelt a stewardess szeme, 
a kékjén ott van az a vár, 
s a közös kísértetmese.

Noszlopi Botond: 1983- 
ban született Csíkszeredában, 
a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem jogi karának hallgatója. 
Jelenleg Budapesten él. Kötete: 
Csendrapszódia (2006)

Nyílik a húspiac 
százötven oldala: 
csupacomb, csupamell, 
ideál, lolyta, 
matúra, tinike, 
szipegő, nevető, 
játszótárs, szentike, 
erényöv viselő. 
Szememet behunyom, 
nyelvemet kitolom,

ujjaim balzsama 
csusszan négy idomon. 
Metszett száj, nyesett orr, 
tuningolt melltökély, 
farba szúrt szikétől 
gyülemlő szenvedély. 
Ennél már szebb se kell, 
több se kell, jobb se kell. 
A z igaz próféta 
csak te vagy Hugh Hefner. 
Te, aki villádat 
nagy kegyen kinyitod, 
száz árva kéjnyuszi 
lakhat el nálad ott. 
Ábránd csak máma még, 
de egyszer megteszem: 
betörök villádba 
egy fényes éjjelen.
Nincs ahogy álmatlan 
szemeddel észrevégy, 
megfúrom m ind a száz 
nyuladnak ülepét.

q A»«a* KiloketriK
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(folytatás előző lapszámunkból)

Átraktak egy mozgatható ágyra, kitol
tak a rámpán, be újra a mentőbe, ezút
tal fekvó' helyzetben, és irány szirénáz
va Craiova. Mondom jó, ott még úgyse 
jártam. De azért annyira nem örültem, 
mert ez még mindig a helyzet súlyossá
gát mutatta, ráadásul egyre távolabb ke
rültem otthonról. Azért kellett átvinni, 
mert Rámnicu Valcea-ban nem volt több 
szérum, meg Craiova egyetemi város, hoz
záértőbb orvosokkal.

Ekkorra oldottabbá vált a hangulat. 
Az eddigi út súlyos, gondterhelt csendjét 
felváltották az élet jelei. Újra beszélget
tünk, nem csak mindenki némán őrlődött 
a saját gondolatai fogságában. Aztán egy
szer csak fordult a mentó'. Nem láttam 
ki igazán az ablakon, de éreztem, hogy 
túl nagy volt, mintha teljesen visszafor
dultunk volna. Kérdeztem Pannit mi tör
tént, előre is szólt, és kiderült, hogy a dok
tornő rádión visszarendelt minket, mert 
talált még három további ellenszérumot.

Visszaérve a kórházba már nem volt 
akkora muri. Otthagytak a bejáratot kö
vető hallban gurulóágyastól, látszott, 
hogy már nem vagyok veszélyben. Idő
be telt, amire visszatoltak a műtőbe, és 
amikor elhangzott a pizsama szó, akkor 
mindketten meglepődtünk Pannival. Iga
zából nem tudom, mit vártam, de azt 
nem, hogy bent kell maradnom. Hiszen 
semmi bajom nem volt! Leszámítva, hogy 
a karomat nem éreztem már, mert rajta
hagyták a leszorítást, ami azért kezdett 
kicsit aggasztani. Szóltam is, lazítottak 
rajta valamit, de a helyzet nem lett jobb. 
Meg kaptam még egy ellenszérumot, ha 
már így megtalálták.

A pulóvert le akarták rólam vágni, a fa- 
szi már ott csattogtatta az ollót, de mond
tuk Pannival, hogy le tudjuk venni. Sike
rült is, de nem volt egyszerű, mert akkor 
éreztem csak, hogy a karom nem mozog 
rendesen, a másikba meg továbbra is be 
volt kötve az infúzió.

Aztán kaptam egy pizsama-gatyát, fel
sőt azt nem, Panni átöltöztetett, mondta, 
hogy a bakancsom nagyon büdös, de hát 
ez mellékes volt. Feltoltak valami inten
zív-lábadozó osztályra, vagy mire, szóval 
folyamatosan vagy egy orvos, vagy egy 
ápoló figyelt minket, hogy nincs-e gáz. A 
kórterem nagyon jó volt, kilátás a hegyek
re, tágas, a betegek függönnyel elválaszt
va, és nem is volt tele. Majdnem, mint 
egy szálloda.

A doktornő, Gabriela pedig bámulatos 
volt. A negyven-ötven közötti dokinő a lel
két kitette értem, anyám helyett anyám

Szálkái Gábor: 1976-ban szüle
tett Budapesten. Geográfus, az 
ELTE Természettudományi Karának 
doktorandusza.

volt, akár csak Panni. Szóval igazán el 
voltam kényeztetve. Folyton jött-ment, 
nézett, hogy mi van, hogy vagyok. Mond
ta, hogy aludnom kell, és már dugták is 
be az altatógépet az orromba, úgy kellett 
kiszedetni. Mondtam, nincs semmi gond, 
nem vagyok sem ideges, sem feszült, és 
ha akarnék, tudnék aludni. De nem akar
tam, nem szerettem volna, hogy álmom
ban történjen valami.

A doktornő mindkettőnket megdicsért, 
hogy Panni mennyire határozottan irá
nyította az eseményeket, és, hogy milyen 
ritka, hogy valaki ilyen higgadtan visel
kedjen, pánik nélkül egy marás után. 
Azt mondta, így sokkal szívesebben fog
lalkozik velünk, mert látja, hogy nem ad
tuk fel. Hát tényleg nem. Én mondtam, 
ha kiengedne, akár most rögtön mennék 
vissza a hegyre. Ez tetszett neki. A kom
munikáció nyelve amúgy az angol lett 
köztünk.

De távozásról szó sem volt, mert az ál
lapotomban negatív fordulat állt be. Nem 
úgy, hogy rosszul lettem volna, hanem 
a karom dagadni és feketedni kezdett. 
Előbb a marás helyétől két mélykék mér
gezés-sáv futott fel a könyökhajlatomig, 
majd a kettő közötti terület elkezdett be- 
vérzeni és szépen bekékült, majd feke- 
tésre váltott. Ezzel párhuzamosan a vál- 
lamig ödémás lett a karom, olyan szép 
vastagra duzzadt, hogy öröm lett volna 
ránézni, ha az mind izom. A kerülete a 
könyökömnél hat centivel vastagabb lett, 
mint a bal karomé.

Ezek egyébként, ahogyan utólag olvas
tam, teljesen „normális”, törvényszerű 
tünetek voltak. A viperaméreg egyik ha
tóanyaga ugyanis feloldja a hajszál- és 
nyirokerek falát alkotó sejteket. így az 
erek kilyukadnak, kifolyik belőlük a vér 
és a nyirok, ödémák és vérömlenyek ke
letkeznek. Károsodik maguknak a vörös 
vérsejteknek a fala is, egy részük feloldó
dik. Az így kiszabaduló, majd lebomló he
moglobin okozza aztán a szép kis elszíne
ződéseket. Mindez egyébként azért, mert 
a vipera mérge nem elsősorban az áldozat 
megbénítására szolgál, hanem legfonto
sabb összetevői az emésztést segítő enzi
mek. Azaz mielőtt megeszi az áldozatot, 
a méreg már elkezdi neki előre feldolgoz
ni a zsákmányt. Gyakorlatilag a vipera 
elkezdett megemészteni, anélkül, hogy 
a gyomrában lettem volna. Azért ezt így 
elég horror elképzelni...

A megmart végtag megdagad, majd a 
daganat tovább terjed a test további ré
szeire. És a már említett véralvadással 
kapcsolatos problémák. Szóval ezek ne
kem mind voltak.

Ami viszont nem volt, úgy tűnik a leg
durvább rész, a neurotoxinnak nevezett 
hatóanyag (bár úgy sejtem, ez inkább 
gyűjtőnév lehet) idegrendszert károsító 
hatása. Látási és hallási zavarok, vérnyo
máscsökkenés, ájulás, spontán vérzések,

szív- és légzésbénulás. Na ezekből kima
radtam.

Ennek az is oka lehetett, hogy a vipera 
viszonylag kicsi volt, ősszel már keveseb
bet esznek, ezért kevesebb a mérgük is, il
letve tudják szabályozni a méregkibocsá
tást. És az olyan marásnál, amikor csak 
védekezik, de nem zsákmányol, kevesebb 
mérget fecskendez be. Vagy esetleg más 
összetételűt is? Legalábbis így tudom el
képzelni. Még jó, hogy a viperák ilyen in
telligens állatok.

A doktornő meg is ijedt rendesen, de én 
sem örültem a fejleményeknek. Közben 
legalább az elszorítást levették, utóbb de
rült ki, hogy egyáltalán nem lett volna 
szabad. Mint ahogy az sem minden orvos 
szerint volt helyes, hogy Gabriela az ese
mények hatására belém nyomattatta a 
maradék két ellenszérumot is. Volt olyan 
orvos később, aki azt mondta, hogy sok
kal nagyobb bajokat okozhat a szérum, 
mint maga a méreg, és csak akkor sza
bad beadni, ha konkrétan rosszul lesz az 
ember.

A karom fájt, de nem volt vészes. Az 
már rosszabb volt, hogy mozgatni, meg 
fogni sem tudtam rendesen, így pl. nem 
tudtam inni, mert a balkezem meg az in
fúzió miatt volt megkötve. Szintén nem 
volt egyszerű a vizelés sem, amit egyéb
ként befőttesüvegbe kellett elvégezni, de 
ez még éppen ment egyedül. Az idő mú
lásával amúgy kicsit javult a helyzet, a 
karomat jegelték is, úgyhogy késő dél
utánra már némi fájdalmak árán képes 
voltam magamtól enni meg inni. Direkt 
kértem is Pannit, hogy ne segítsen, nem 
akartam elhagyni magamat.

Amúgy tervezgettünk, beszélgettünk. 
A helyzetről, arról, hogy mi lesz holnap, 
hogyan szerezzük vissza a holmink fent 
maradt részét. És nem zártuk ki annak 
lehetőségét, hogy reggel együtt megyünk 
majd vissza a hegyre. Végül is a karom 
este felé már sokkal jobban mozgott, 
mint pár órával előtte. Aztán kiderült, 
Gabriela máshogyan gondolja. Ó azt akar
ta, hogy menjek át másnap Bukarestbe, 
mert 48 órán át megfigyelés alatt kell áll- 
nom, és ott lesznek kifejezetten vipera
szakértő orvosok is. A hír „egy kicsit” le
taglózott. Én inkább mentem volna haza, 
de azt mondta, a hosszú utazás kockázato
kat rejthet magában.

Panni aztán kiment néhány órára a vá
rosba, szállást kellett szerezzen, csatlako
zásokat nézett nekem, vetettem vele egy 
üveg bort a doktornőnek, meg magam
nak némi édességet. Soká elvolt, de örül
tem amikor visszaért, hogy újra ott van. 
Aztán egyszer csak megjelent a doktornő 
valami barátnője, és Pannit minden tilta
kozása ellenére elcipelték vacsorázni, ami
nek hamarosan számomra is olyan követ
kezményei lettek, mint lazacos szendvics, 
torta, kalács. Kicsit jó dolgunk volt. Csak 
az alvás kérdése nem akart tisztázódni.

Aztán váltás volt, új ügyeletes ápoló 
jött, aki nem bunkón, de határozottan 
megmondta Panninak, hogy percei van-
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nak hátra, mindjárt ki fogja dobni a kór
teremből. Aztán Gabriela ezt is megoldot
ta.

Másnap reggelre kicsit visszahúzó
dott a bedagadás a karomon, de tovább
ra is nagyon rondán nézett ki. A doktor
nő azzal ébresztett, hogy most már túl 
vagyok az életveszélyen, de mennem ké
ne Bukarestbe. Nem mertem bevállalni a 
hazautat, úgyhogy nem szívesen, de igent 
mondtam. Gabriela 8-ig volt ügyeletben. 
Pillanatok alatt rendezett el mindent, 
hogy még felöltözni sem volt időm, már 
ott is volt értem a mentő.

Legalább utaztunk. Az jó, feküdni 
annyit egy helyben már nagyon rossz 
volt. Igaz tolókocsival toltak le a földszint
re, de pisilni kikelhettem, azaz egy-két 
métert mehettem is 
a saját lábamon, ami 
nagyon jól esett.

A mentő csak szál
lítókocsi volt, orvos 
nélkül, egy olyan 
szűk Dacia kombi, 
hogy amikor betol
tak az ággyal, a fe
jemet majdnem be 
is vágták. Meg már 
megint feküdni kel
lett, amitől túlzot
tan nem voltam lel
kes. Elindultunk, a 
cuccunk maradt fent 
a hegyen, Gabriela 
megígérte, hogy 
majd lehozatja. Fiata
labb korában ő is tú
rázott. A bort pedig alig akarta elfogad
ni, azt mondta, csak a kötelességét tette, 
örömmel. Felnézek erre a nőre, nagyon.

Az út Bukarestbe három órát tartott, 
legnagyobb érdekessége az volt, hogy az 
egy légterű kocsiban a sofőr meg a mellet
te ülő faszi is simán rágyújtottak... még 
jó, hogy nem tüdőbeteg voltam.

Bukarestben a sofőr kisebb meglepeté
sére a saját lábamon óhajtottam kiszállni 
a kocsiból. Jó volt végre járni. A kórház
ban iszonyatos nyüzsgés volt, egész más 
hangulat, mint eddig, minden sokkal sze
mélytelenebbnek tűnt. Egy egész ügyele
tes orvoscsoport látta el futószalagon a 
beérkező betegeket, a vezetőjükön, egy 
dagadt szakállas pasin semmi sem tükrö
ződött jobban, minthogy felőle mind meg 
is halhatnánk.

Engem egy nálam fiatalabb lány, 
Maria vizsgált meg, nemrég végezhetett, 
látszott, hogy még inkább ismerkedik a 
szakmával. Rám nézett azért egy-két idő
sebb orvos is, abban mindannyian egyet 
értettek, hogy több nap, amíg innen kike
rülök. Ez levert, nagyon levert. Remény
kedtem, hogy adnak valami tuti gyógy
szert, vagy csak azt mondják, már nem 
olyan vészes, mehetek. Persze tény, a ka
rom továbbra is rosszul nézett ki, de a 
mozgatással már nem voltak gondjaim. 
Azon filóztak egy darabig, hogy plaszti
kai sebészet vagy toxikológia, végül ez 
utóbbi osztályra lettem felvéve. Égési sé

rültek helyett drogosok és alkeszek, csa
pódott le bennem a két szó hétköznapi je
lentése.

Előbb aztán még elküldték a kötözőbe, 
vagy mi az, és némi várakozás után be
gipszelték a jobb alkaromat, hogy ne tud
jam mozgatni. Aztán vissza a felvételi osz
tályra, ahol előkerült egy viperaszakértő 
orvos srác. Készségesen válaszolt minden 
kérdésre, ő mondta el, hogy a méregnél sú
lyosabb lehet az ellenszérum hatása, és, 
hogy 48 órán belül még bármi csúnyasá
got okozhat utólag is a ki nem ürült és a 
testemben bujkáló méreganyag. Hurrá... 
és, hogy a vesém, ami tegnap óta fájt 
(Gabriela azt mondta, csak az infúziós át
mosás miatt), lehet, hogy ennek az áldo
zata. Ja, és nem tudták azt sem, kaptam- 
e tegnap tetanuszt, mert nem volt rajta a 
kórlapon. Na, ekkor eléggé a padlóra ke
rültem, és velem együtt Panni is, akit ma

gammal rántottam a hangulati szakadék
ba. Már operációkat, levágott karokat és 
hasonlókat láttam magam előtt, miköz
ben új infúzióval a karomban vártuk, 
hogy valami történjen. Az orvosok hol el
tűntek, hol előkerültek, végül egy ápoló 
áttolt (tolókocsiban -  már megint nem áll
hattam fel) az ecográf vizsgálathoz, ahol 
némi várakozás után megvizsgálták a ve
sémet. A folyosón vesegörcsben fetrengő 
nő kínlódott, mondtuk, menjen be előbb, 
de az ápoló nem engedte, mert én sür
gősségi esetként voltam regisztrálva. Re
mek. Nem találtak semmit, viszont újabb 
egészségügyiszakkifejezésekkelgyarapít- 
hattam romántudásomat. Aztán vissza a 
felvételi osztályra, újabb várakozás, úgy
hogy összesen az érkezésünktől számítva 
vagy három óra is eltelt, amire felvittek 
a toxikológiára. Addigra amúgy már meg
nyugodtunk, a viperás orvos azt mondta, 
hogy szerinte holnap elmehetek, nincs 
szó több napról.

Megnyugodni persze kár volt, vagy 
legalábbis nem tartott sokáig, mert a to
xikológián érdekes állapotok fogadtak. 
Tolókocsistul otthagytak egy szűk előtér
ben, amelynek egyik ajtaja egy gusztus
talan konyhára nyílt, a másik kettő pe
dig egy-egy szűk, rémisztő hangulatú 
kórteremre, tele betegekkel, akik nem is 
voltak egymástól elválasztva, mint Rm. 
Vilceában. Az ablak egy szűk kis udvarra 
nézett, az ápolókon pedig rögtön látszott, 
hogy ez már a hamisítatlan közép-euró

pai valóság. Hogy eddig királyi luxusban 
volt részem.

Elkövettem azt a hibát, hogy a kony- 
hásnőre ráköszöntem románul, mert utá
na nem akarták elhinni, hogy nem beszé
lem a nyelvet. Pedig fontos volt ezt a nem 
teljesen alaptalan látszatot fenntartani, 
mert Pannit a biztonsági őrök alig enged
ték be a folyosón. Végül a nyelvi problé
mákra való hivatkozás hatotta meg őket.

Egy ideig ott ücsörögtem, aztán kijelöl
ték az ágyamat az egyik kórteremben. 
Belépve beigazolódni láttam elképzelé
seimet. A négy ágyas teremben egy ötö
dik ágy is el volt helyezve, ahol egy bo
lond fickó feküdt. De nem ő volt a lényeg, 
hanem az utolsó ágyon fekvő fiatalem
ber, aki amúgy 26 éves volt, és Stefan il
letve Tarzan névre hallgatott. Már ami
kor. Ugyanis a srác meztelenül feküdt az 
ágyon, torzomborz haja eltakarta a fejét, 

négy végtagja pedig 
gézzel ki volt kötözve 
az ágy vasrácsaihoz. 
Hamar kiderült róla, 
hogy három napja fek
szik így, két liter vod
kára még rádrogozott, 
és emiatt többnyire kó
mában van, nem eszik 
semmit, de ha felébred, 
agresszív. Mondom jó, 
helyben vagyunk...

Panni segített lehúz
ni bakancsaimat, kü
lön kérésre kaptam 
egy új pizsamanadrá
got, felsőt azt nem, az
tán befeküdhettem új 

ágyikómba. Nem, nagyon nem akartam. 
Minden porcikám azt súgta, csak el in
nen, bárhová, itt nem fognak velem törőd
ni, őrültekkel vagyok körülvéve, nem bí
rom ki itt egy percig sem. Újra magam 
alá kerültem.

Otthon pedig mit sem tudtak még az 
eseményekről. De továbbra sem akartam 
szólni, úgyhogy csak arra kértem Pannit, 
írjon egy SMS-t a szüleimnek, hogy egy 
nappal később érkezem. Rossz érzés volt 
olvasni a kedves választ, miközben fogal
muk sem volt arról, mi a helyzet velem.

Rossz kedvemet csak fokozta, hogy 
Panni, aki szintén nagyon elfáradt már, 
hazament, és csak másnap volt újra vár
ható. Azaz még egyedül is maradtam. 
Na, akkor nagy kedvem lett volna bőgni 
egy jót.

Ott feküdtem, teljesen egyedül. Nem 
volt kihez szólni, nem volt könyv, számí
tógép, telefon, semmi. Csak az volt, ami 
én vagyok, amit eddig megtanultam, ab
ból kellett gazdálkodni, ami a fejemben 
volt. Ilyenkor, ilyen speciális helyzetben 
érti meg az ember, mekkora feladat is 
ez, mennyire leköt minket a külső világ, 
mennyire nehezen is vagyunk el nélküle. 
És azon kezdtem gondolkodni, milyen ha
lálos lehet az, ha valakit bezárnak egy ko
porsószerűségbe, adnak neki enni, inni, 
felkelhet, ha wc-re kell mennie, de sem
mi több. Amúgy csak mozdulatlanul fe
küdhet, és mondjuk ezt csak egy hétig.
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Úgy éreztem, kész őrület. És eszembe ju
tott az a barlangi búvár srác, aki pár éve 
beragadt az Esztramosba, és öt nap volt, 
amire kihozták.

Persze itt szó sem volt ilyesmiről. El
helyezkedtem, a karomat, melyet egy 
kólásüveggel jegeltem, beállítottam a 
megfelelő helyzetbe, és próbáltam kicsit 
átgondolni a helyzetet. Azt, hogy mennyi
re távol került minden, hogy milyen nagy
szerű dolog otthon a Duna-parton sétálni, 
vagy bármit, szabadon és egészségesen. 
Nagy igényem lett volna arra, hogy bár
kihez is hozzáérjek, hogy akár a szom
széd ágyon fekvő pasas megöleljen, nem 
is beszélve egy-két csinosabb ápolónőről. 
Közel éreztem magamhoz az egész vilá
got, úgy éreztem, mindenkire szükségem 
van, és szembesültem azzal, hogy mennyi
re nem viszonzom mindazt, amit otthon 
kaptam, hogy a szüleimmel sokkal kedve
sebbnek és törődőbbnek kellene lennem. 
Mint amikor lehull a lakat a lélekről, va
lami megnyilvánul, kitör, ami máskor 
rejtve marad a városi világban, ahol szin
te csak kifelé figyelünk. Éreztem, hogy új
ra élek, hogy még vannak érzéseim. És 
tudtam, ezt meg kellene őrizni, elvinni 
magammal vissza Budapestre, mert sok
szor csak gépnek érzem már magamat, 
nem embernek. Ez a „továbbvinni” ugyan
az a tapasztalat volt, mint a körösbányai 
tábor után. Csak más szempontból.

Eleinte úgy éreztem, senki nem is fi
gyel rám. De aztán csak cserélgették az 
infúziót is, meg Oana, a doktornő is több
ször bejött, és megkérdezte, hogy vagyok. 
Alapvetően rendes volt, de mondjuk, hogy 
a karomat megmérte volna, az már nem 
jött szóba. Viszont bocsánatot kért a kö
rülményekért, amit nem tudtam hová ten
ni. Hogy ez, mint külföldinek szólt, vagy 
mint olyan értelmiségi fejű embernek, 
akinek valami „más járna”.

Aztán pihenni próbáltam, elfoglalni 
magamat. Miután kimerítettem az aktu
ális gondolati síkot, segítségül hívtam a 
félig tudattalan világát. Ez bejött. Szánt 
szándékkal merültem csak félálomba, 
amikor az ember a két világ határán le
beg, de inkább már odaát. így meséltem 
magamnak, hagytam el lélekben a kórhá
zat, és ez sokat segített.

De késő délutánra meg is nyugodtam 
amúgy, kezdtem hozzászokni a körül
ményekhez. Az ordibáló ápolónőkhöz, a 
szomszédom szívhang-jelzőjének mono
ton pittyegéséhez, és rájöttem, hogy sok
kal egyszerűbb magam intézni bármit is, 
mintsem az ápolónőkre várni. Nyitottam, 
zártam az infúziót, mentem a hűtőhöz, 
cseréltem (volna) a jeget, ha lett volna 
mire, a wc-re való kimászkálás (szabad 
volt!) pedig minden óra csúcspontja volt, 
hiszen végre történt valami.

Aztán úgy gondoltam, jó lenne össze
barátkozni a mellettem fekvő fazonnal, 
még ő volt a szobában az egyetlen, aki 
úgy normálisnak és kedvesnek is tűnt. 
Úgyhogy minden román tudásomat össze
szedve meg is szólítottam, és teljesen

alapszinten ment is a dolog. Kiderült, 
hogy Aurel utcaseprő, öt napja feküdt 
bent, mert vagy megivott, vagy magá
ra öntött valami vegyszert, amit rendel
tetésszerűen nem így kellett volna hasz
nálni. Megbeszéltük azt is, hogy Panni 
nem a feleségem, csak a barátom, és rö
viden vázoltam neki a szombati nap tör
ténetét is. Tiszta siker! Aurel tényleg tök 
rendes volt amúgy, látta, hogy nincs több 
jég, úgyhogy amikor megitta a narancsle
vét, kiment a csaphoz, megtöltötte a fla
kont és berakta a hűtőbe, úgyhogy megol
dódott a csereüveg problémája.

Közben az ápolónőkkel is csak muszáj 
volt szót érteni románul, úgyhogy Panni 
kezdeti utasítását, hogy meg ne szólaljak 
többet, nem lehetett betartani, mert ak
kor semmire se jutottam volna. Oanaval 
meg angolul kommunikáltunk, úgyhogy 
tiszta nyelvgyakorlás volt az egész!

A vacsora egész jó volt (leszámítva a 
sótlanságát), és viszonylag nagy adag, 
meg egy tetanuszt is sikerült kiharcol
nom, mert meglátogatott a viperaszakér
tő srác, aki reggel felvett, és részleteztem 
neki, hogy ez ügyben még nem történt fej
lemény. Amúgy ő biztatott, hogy szerinte 
tök jó, és felőle akár el is mehetnék.

Kaptam még egy kis vizelethajtót is, 
és egy vödröt az ágy mellé, hogy ezen
túl ne menjek ki, mert akkor folyton já r
hatnék. Na így is lett, éjszakára az öt li
teres bödönt majdnem meg is töltöttem. 
A dolog amúgy feltehetőleg megtetszett 
a pótágyon lakó borostás képű alaknak 
is, aki egész nap cigi után kérdezett, pe- 
lenkázni kellett, és látszott rajta, hogy a 
Mensa HungarlQa tagsághoz még egy ki
csit dolgoznia kell magán. Éjszaka ugyan
is arra ébredtem, hogy ott áll az ágyam 
mellett, kezében a szerszáma, és éppen a 
bödönömbe készül hugyozni. Persze nem 
vagyok irigy, csak nem tudtam, hogy ab
ból a pisiből nem vesznek-e valami min
tát vizsgálatokhoz, úgyhogy nem szeret
tem volna lerontani az eredményeimet.

Ezzel azonban kissé elébe szaladtunk 
az eseményeknek, hiszen az éjszaka fény
pontja még korábban kezdődött. Bará
tunk az utolsó ágyon, a drogos srác né
ha-néha magához tért már napközben 
is, bejöttek a szülei (tök „normális” em
berek), az anyukája ott zokogott a vállá
ra borulva, miközben a gyerek maximum 
csak artikulálatlan hangokat hallatott. 
A barátnője már kevésbé volt szimpi, fel
tehetőleg nem véletlenül.

Szóval Stefan a fő műsort éjszakára 
időzítette, biztosan a bioritmusa erre állt 
be. Egyszer csak felcsapta kócos fejét, 
úgy fél tizenkettő tájban, és úgy döntött, 
hogy ő most kiszabadul. Egy ideig nem 
látszott veszélyesnek az akció, de csak 
nem adta fel, és a szájával sikerült is ne
ki szétrágnia az egyik, kezét tartó gézt. 
Ezután már szabad keze is volt, kezdte ki
kötni vele a másikat. Úgy éreztem, ez itt 
már nem tréfa, úgyhogy szóltam barátom
nak, Aurélnak, hogy nézzen már oda ő is. 
Úgyhogy közösen megcsodáltuk, ahogyan

a másik keze is szabaddá vált, majd ami
kor a lábát kezdte bogozni, akkor jobbnak 
láttam megkérni Aurélt, hogy szóljon az 
ápolónőknek. Na be is jöttek, de aztán 
igen csak kapkodniuk kellett magukat, 
mert Tarzan addigra már majdnem kisza
badult. Nagy üvöltés, kis dulakodás, lök
dösődés, aztán a nővérek ordítottak a fo
lyosón posztoló biztonsági őröknek, de 
amire beértek, már nagyjából sikerült 
visszanyomni a srácot. Lekötötték újra, 
de én már ekkor nem láttam benne a rá
ciót. O se, mert utána megismételte a je
lenetet, annyi különbséggel, hogy Aurel 
most már magától szólt, és korábban, 
úgyhogy Stefan nem jutott olyan messzi
re. Ezután kapott egy nyugtatót vagy al
tatót, nem tudom, de az biztos, hogy ellen
tétesen hatott. Stefan csak még élénkebb 
lett, úgyhogy újra el akarta magát kötni. 
Na ekkor már komolyabb módszer jött, le
pedők lekötözés, de valahogy ez is olyan 
bénán, hogy Tarzan újra tudott próbál
kozni. Végül újabb lepedő került elő és ek
kor már nem tudott bajlongani.

Auréllal kezdetben inkább félve, majd 
már együtt szórakozva néztük az esemé
nyeket (végre történik valami érzés), de 
azért mindketten megnyugodtunk, ami
kor az utolsó kötözés sikeres volt. Meg le
hetett próbálni végre aludni.

Ez persze nem tartott sokáig, mert 
pont éjszaka kettőkor kellett vért ven
ni, hatkor meg ébresztő volt, de végül is 
egész nap pihentünk, úgyhogy nem volt 
miért sokat aludni. Reggel váltás volt, 
egy mézes-mázos képű pasi lett az ügyele
tes orvos. Jön, köszön románul, én vissza 
neki, erre megkérdezi: „Ce faci?” Gondol
tam, hogy nem éles helyzetben szeretném 
fejleszteni a román tudásomat, hogy eset
leg valami fontos infó nehogy elvesszen, 
meg azt sem tudtam, fogta-e, hogy nem 
román vagyok. Úgyhogy mondtam neki, 
hogy nem tudok románul. Erre ő egy iga
zi tányérmosollyal vissza románul, hogy 
ne mondjam már, tudják, hogy tudok 
románul.... Úgyhogy kénytelen voltam be
ismerni. Ezután válthattunk angolra. A 
fickó amúgy semmi jót nem ígért, megint 
több napot mondott, míg kiengednek. Et
től már inkább a pumpa ment fel, mert 
ha minden nap más lesz, akinek fogalma 
sincs az előzményekről, akkor itt tölthe- 
tem az életemet. De szerencsére annyit 
sikerült még kihúznom belőle, hogy a 
plasztikai sebészetről is jönnek még meg
nézni. A pasi aztán egész nap rám se né
zett, főleg miután Panni a látogatásakor 
kicsit össze is veszett vele.

Stefan reggelre kicsit élénkebb lett, 
már beszélt, de semmiképp sem volt haj
landó románul megszólalni, mind egyre 
csak angol kifejezések törtek elő belőle. 
Erre az ápolónők persze nekiestek, hogy 
Romániában vagyunk, és legyen szíves 
már románul beszélni, nézze meg, itt ez 
a külföldi, nem is tud románul, mégis ké
pes volt románul jó reggelt kívánni. Én 
meg mindezt megértettem románul, úgy-

» > »  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
hogy vertem volna a mellemet a büszke
ségtől, ha nem lett volna a karomba dug
va az infúzió.

Panni 11 óra felé tudott bejönni, vala
hogy átverekedte magát a biztonsági em
bereken. Azt hitte, hogy megyünk haza, 
de a helyzet nem így állt. Meg akartam 
várni a sebészt, hogy mit mond. De azt 
eldöntöttem, hogy másnap (kedden) min
denképp elmegyek, akár saját felelősség
re is.

Azon túl, hogy jó volt, hogy bejött, szá
mos tényező is pozitívabbra fordult kis 
életemben. így pl. a csütörtök reggel óta 
folyamatosan rajtam lévő pólót le tudtuk 
cserélni, azóta először legalább a felsőtes
temet megmoshattuk (elég büdös voltam 
már) fogmosásra is sor kerülhetett. Kap
tam egy hegymászós könyvet, meg egy te
lefont is, amin hívni lehetett. Ez így már 
összehasonlíthatatlanul jobb helyzet volt, 
mint az előző napi.

Viszont kezdtem magam, akkor elő
ször, rosszul érezni. Vagy inkább na
gyon erős gyengeség tört rám, szédül
tem, ha kicsit felálltam, éreztem, hogy 
ülni is megerőltető a szívemnek. Nem 
tudtam, miért van, bíztam benne, hogy 
csak a két napja tartó fekvés, a mozgás
tól való elszokás az oka. De nem voltam 
nyugodt. Panni aztán elment, és elment 
Aurel is, akit a vártnál hamarabb kien
gedtek. Sajnáltam, jól elvoltunk, szavak 
nélkül is.

Aztán jöttek a plasztikai sebészetről, 
levágták a gipszet, a karom egész sokat 
javult az előző napihoz képest. A doki azt 
mondta, hogy felőle akár el is mehetnék, 
de a toxikológián még tartani akartak. 
Remélhető volt azért, hogy másnap ta
lán hivatalosan elengednek Maria aztán 
visszakötözte a karomat, el is beszélget
tünk, kiderült, hogy vasárnap reggel óta 
folyamatosan ügyeletben volt már akkor. 
Mindez hétfőn, már jócskán délután. Hor
ror. Aztán később jött egy másik orvos, és 
ő meg újra begipszelte a karomat.

A délután összehasonlíthatatlanul kel
lemesebben telt, mint az előző napi. így 
könyvvel és telefonnal felszerelve, tiszta 
ruhában, és persze a másnapi szabadu
lás reményében már egészen más volt. 
Szorgalmasan cserélgettem magamnak 
a jeget, másik kezemben magammal hur
colva az elzárt infúziót és olvasgattam a 
könyvet.

Aztán telefonált apukám, másodkéz
ből kapott információkra támaszkodva. 
Telefonja a régi időket idézte, amikor utol
jára kellett megmenteni, még valamikor 
a gimis időkben. Persze logikus, teljesen 
érthető volt az ijedtsége, és már szinte 
meg is szervezte, hogy kijön értem kocsi
val, váltva vezetve a főnökével. Én sem 
voltam persze egészen biztos abban, mi is 
lenne a jó megoldás, biztonságot is jelen
tett volna, ha kijönnek, mégsem éreztem 
jó megoldásnak. És nem csak azért, mert 
egy autóban nem lehet jól pihenni. És a 
javasolt repülőt sem csak azért, mert fe

leslegesen drága. Hanem bennem volt az, 
hogy a helyzetet nekem kell megoldani. 
Azaz megyek vonattal, egyedül.

Befutott aztán Noika hívása is, aki az
tán a biztatás csúcsa volt. Vagyis bizta
tás biztatás nélkül: és akkor ha holnap ki
engednek, mikor is vagyok Kolozsváron? 
Mert persze mehetnék arra, sőt csak ar
ra mehetek. És persze nem mentem arra, 
mert azért jobbnak láttam minél hama
rabb hazaérni, de az ilyen beszélgetések 
teljesen át tudják hangolni az embert. 
Gyógyszer. És ha már épp telefonáltunk, 
azt is meg tudtam kérdezni, hogy mit je
lent az, hogy „ajutor”, mert Tarzan bará
tunk kezdett jobban lenni, és egy ideje 
már ezt a szót üvöltötte. Azt jelenti, hogy 
segítség! Feltehetőleg magamtól azért 
nem jöttem rá erre, mert az ápolónők ré
széről nem kapcsolódott a felhíváshoz 
semmifajta egyértelműen társítható kép. 
Nevezetesen nem jelentek meg minden se
gélyhívásra. Persze erre nem is volt szük
ség, egy idő után látszott, hogy Stefan in
kább csak szórakozik.

Aurel helyére este behoztak egy nagy 
kövér nőt, Panni meg is állapította róla 
másnap, hogy cigány. Én inkább az embe
ri tényezőkre voltam ráhangolva, sírt is 
szegény, tudtam, mit érezhet most, jó lett 
volna neki egy-két biztató szót mondani. 
De ezt nem tudtam, úgyhogy csak bátorí-

tón néztem rá, kicsit a „profi” beteg arcá
val is, aki már kitanulta a fortélyokat, és 
tudja, hogy nem is olyan vészes dolog ez 
a kórház, mint amennyire elsőre annak 
látszik.

Panni meglátogatott még estefelé is, ál
lítólag szép ruhában könnyebb volt bejut
nia. Vidám hangulatban beszélgettünk 
el, a karom javult, lehetett bizakodni 
tényleg, hogy másnap kiengednek. És ho
zott nekem csomó finomságot is, amiket 
aztán, ahogy az aznapi gyengeségem el
múlott, mind fel is faltam.

Az éjszaka különös események nélkül 
telt, azt leszámítva, hogy egyszer csak ar

ra ébredtem, hogy az értelmileg zakkant 
fickó ott áll a sötétben az ágyam mellett, 
és az infúziós palack felé nyúlkál. Szép ro
mánsággal visszaküldtem a helyére, és 
kicsit meg is lökdöstem, nyomatékosítva 
szándékomat.

Másnap reggel a szokásos vizit so
rán a malac képű figyelemre sem mél
tatott, de ez nem lepett meg. De aztán 
csak kiszedtem belőle, hogy majd jön
nek megint a plasztikai sebészetről, és 
ők fognak dönteni. Délelőtt aztán jött is 
újra Maria, azóta már aludhatott egyet 
szegény, levágta a gipszet a karomról. 
Azt mondta, szép lett, részükről mehe
tek. Visszagipszelt, még két napot raj
tam kellett maradjon. Aztán váltás 
történt „nálunk”, Oana lett újra az ügye
letes osztályos orvos, és 11 körül közölte, 
hogy minden rendben, mehetek haza!!! 
Újra kint, az igazi világban!!!

Megkérdezte, kérek-e angolul is záróje
lentést, mondtam neki, jó lenne, de aztán 
megkérdezte azt is, hogyan gondoltam az 
elmúlt napi üdüléseim finanszírozását? 
Hát mondtam neki, úgy tudom, hogy a 
sürgősségi ellátás ingyenes. Ebben ő nem 
volt biztos, mondta, hogy elmegy és meg
nézi. Ja mert persze biztosításom az nem 
volt.

Dél után befutott Panni, aki amúgy 
rohant két tárgyalás között, összepakol
tunk, felöltöztem, közben bejött Oana, és 
mondja Panninak románul, de ezt telje
sen megértettem, hogy gáz van, mert bár 
a sürgősségi ellátás valóban ingyenes, de 
a bukaresti két nap már nem számított 
annak. Mondjuk én láttam a kórlapot, 
hogy sürgősségire vettek fel, de mindegy 
volt a dolog, mert kiderült az is, hogy dip
lomatákra vonatkozóan van egyezmény 
a két ország között. Panni pedig kihúzta 
diplomata útlevelét a táskájából, és a do
log egy csapásra el volt intézve. Keleten 
így működnek a dolgok.

Vártuk a zárójelentést, de Oana csak 
nem akart előkerülni, kiderült, operál. 
Közben a tegnap behozott nő érdeklődve 
kérdezte Pannit, hogy lehet az, hogy én 
nem tudok románul, ő meg románul, meg 
ezen a fura idegen nyelven is beszél. És 
milyen nyelv ez egyáltalán? Amikor Pan
ni elmesélte neki, hogy Vásárhelyen fele
fele az arány, és, hogy Erdélyben amúgy 
is sok magyar él, látszott, hogy egészen 
új dolgot tanult aznap a „hazájáról”. És ez 
nem egyedi. A Kárpátokon túl rengeteg 
embernek lövése nincs erről a témáról. 
És pont ezért egyébként, nincsen semmi
féle ellenérzés sem.

Szerencsére nem tartott túl sokáig az 
operáció, úgyhogy valamikor egy után 
megkaptuk a zárójelentést, és lehetett 
menni haza!!! Elmentünk Pannihoz, ő 
vissza aztán a munkahelyére, én meg fél 
kézzel megfürödtem, ahogy tudtam, et
tem valamit, de túl sok idő nem is volt, 
menni kellett a nagy emlékű Gara de 
Nordra. Pannival itt találkoztam újra, 
és aztán 16.50-kor elindultam végre ha
zafelé!

A.«**KilometriK

c

£



HELIKON

GYULAI LEVENTE

M ennyire legyen vastag  
és széles a nagyító?

„Ma már viszont a normalitás is 
emberfelettinek számít.”

Papp Sándor Zsigmond
Pedig a civilizáció mennyiségi, 
a kultúra pedig minó'ségi »dolog«” 

Demény Péter

„Demény a költészet könnyed zsargon
jával tárja elénk észleleteit, Papsi az ész
leletek prózai kiteregetésével teremt köl
tészetet. Demény a feltűrt ujjú, Papsi a 
pantallós. Előbbi a megmondó, utóbbi a 
kimondó” -  áll a Meghívó minden kedd
re hátlapján. Láng Zsolt előszavának egy 
részlete, nem üres marketingszlogen, a 
könyv írásait olvasva épp ellenkezőleg, 
az derül ki, hogy a megállapítás helyén 
való, nem túloz. A szerzőpáros nem ver
senyt ír, hanem nagyító alá veszi az iro
dalom, közélet biztosította események, 
témák tárházát, és rendre fényt derít mű
ködési folyamataira, a közöttük megvaló
sítható összhang lehetőségére. A kötetből 
kirajzolódó írói attitűd leginkább a köz
életi történésekhez való ironikus viszo
nyulást és a tények leplezetlen kimondá
sát közvetíti. Egy sajátos kötetkoncepció 
jön létre, amelynek meghatározó jegyeit 
a kortárs értékskála szintjeinek folyama
tos elmozdulásaira való reflektálás, vagy 
a kulturális menedzsment markáns szere
pének hangsúlyozása képezi. Előbbi eset
ben a normalitás kontextusfüggősége, 
utóbbiban a kultúra sikerét, eladhatósá
gát biztosító imidzsépítő és gazdasági 
faktorok fontossága kerül fókuszpontba. 
Ha a kötet írásainak képzeletbeli térkép
ét nézzük, akkor a politikai életre vonat
kozó szövegek inkább PSZS nevéhez kap
csolódnak, míg Demény Pétert főleg az 
irodalmi érintettségű dolgok érdeklik; vi
lágirodalmi, magyar és román szerzőkre 
egyaránt hivatkozik. A fentiekben megfo
galmazott két problémakör mellett a szer
zők kényelmetlen, keveset vagy egyálta
lán nem feszegetett témákhoz nyúlnak. 
Ilyen kényes probléma az erdélyi könyvki
adás, pályáztatás működése és műhelytit
kai. De az irdalomkritika, a kulturált vi
ta művelése sem kerüli el a figyelmüket. 
Irodalmi publicisztikájuk „íze” erdélyi, te
kintettel arra, hogy főképp az erdélyi kö
zélettel és irodalommal foglalkoznak. Az 
„Erdélynek külön lelke van ...” Ady-idézet 
kapcsán mondja Demény Péter, hogy „az 
Erdélyben élő románok éppúgy különböz
nek a többi romántól, ahogy az Erdélyben 
élő magyarok a többi magyartól; az erdé
lyi népek együtt alkotnak egy egészen sa
játos csoportot”, egyben utalva a multi- 
kulturalitás iránti vonzódására, aminek 
bizonyítékait a gyakori román közéleti 
személyiségekre való utalásai jelentik.

A Meghívó minden keddre az irodal
mi publicisztika tere; a szerzők feledhe
tetlen stílusukkal és remek elemzőkész

ségükkel magukkal ragadják az olvasót. 
Aki a cím által sugallt következetesség 
reményében lapozza a könyvet, az nem 
csalódik, tudniillik miközben látszólag 
apró dolgokról van szó, szemünk előtt lé
pésről lépésre felépülnek a kortárs köz
élet anomáliái.

Demény és PSZS gondoskodott róla, 
hogy az olvasó ne unatkozzon és a kultú
rától a politikáig terjedő skála hétköznap
okból vett, ám nem megszokott történései
ről, eseményeiről vallott elképzelésükkel, 
véleményeikkel az olvasót a „felhergelt 
ügyek” továbbgondolására késztessék. A 
közéletre irányuló reflexióik arról győz
nek meg, hogy minden mindennel össze
függ: az irodalom a politikával, a szobrá
szat a városi tanáccsal, a munkanélküli 
segély a színházzal, vagy a pályázatok a 
bürokráciával.

Az ironikus hangnem és az éles kriti
ka keretei között bontakozik ki az erdélyi- 
ség többoldalú, rengeteg elemből táplálko
zó specifikuma. A kéz kezet mos elv által 
biztosított kompaktság az egyik negatív 
sajátossága, hiszen a konkurrencia szel
lemét semmisíti meg. „... „Erdélyország 
a sértettség, a nagy mellények hazája, 
ahol egy-egy kimaradás életre szóló gyű- 
lölségeket szülhet, s kevés azon tolifor
gatók száma, akik méltósággal vennék 
tudomásul az efféle szerkesztői elképze
léseket.” (Kinek a vékony, kinek a vastag) 
— írja Papp Sándor Zsigmond az antoló
giaszerkesztés kapcsán. A versenyszel
lem Erdélyben kihaló társadalomformá
ló eszköz -  pár oldallal később Demény 
a közéletre vonatkoztatva kitágítja a fen
tiekben idézett irodalmi taktikázáshoz 
kapcsolódó, alacsony mérce felállításától 
függő sikeresség problematikáját. Szerin
te „... az erdélyi közéletben csak úgy le
het megmaradni, ha biztosan tartozol 
valahová -  ami furcsa módon azt jelenti, 
tudod, kiket gyalázz, és kik előtt alázkodj 
meg. Hogy a gondolkodás táborfüggővé 
válik: van, akit vagy amit csak hódolat il
let, nem bírálat, míg másokról semmi jót 
nem szabad mondani” (író a magasban)

Mindezen körülmények ellenére még
is megvannak az irodalom immanens 
szabályai, ha figyelmen kívül maradnak, 
akkor a kedvező, alacsony mércéjű kon
textus sem tudja megmenteni az alkotót. 
Az íróvá válás egyik feltétele a konstans 
munka, de az elismertség sok faktor függ
vénye. Közülük az egyik épp a Demény 
által említett táborfüggőség, egy másik 
pedig a kritika. A „tollforgató már kuri
ózum, vitrin mögötti csodabogár.” (PSZs: 
Márai és utókora), de magas szintű al
kalmazkodóképességgel, jól kiszámított 
taktikázással mégis kitörhet az ismeret
lenség rácsai mögül. Politikai szerepválla
lás, alaposan megszervezett (néhol a szer
ző tehetségét eltúlzó) reklámkampány
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mindenképp hírnevessé teheti, ám az el
ismertség megszerzése egyáltalán nem 
könnyű. Díjbeszerzéssel sem lehet szert 
tenni rá, ennél többre van szükség: arra, 
hogy az olvasógenerációk (újra)olvassák a 
műveket. „(Díjakról, úgy vélem, nem sza
bad és nem is érdemes vitatkozni. Elsősor
ban nem azok tesznek naggyá egy írót.) 
[...] Egy sikeres »visszatéréshez« nem 
biztos, hogy elég egy monográfia vagy 
egy jókor jött díj. Bármekkora is legyen 
az. Talán több hiteles véleménynek kel
lene összecsengenie” -  véli Papp Sándor 
Zsigmond az Amiről nem lehet beszélni ... 
című írásában. A kritikus magatartása 
is kihathat a recepcióra. Mivel a bírálók 
bizonyos mértékben olvasók és szerző kö
zött közvetítenek azáltal, hogy az előbbi
eknek adnak ízelítőt, értelmezési irányo
kat számolniuk kell(ene) a célközönséggel
is. „... az alkotó, aki nap mint nap ugyan
úgy hadakozik a szavakkal, egészen más
ként, a mesterségbeli fogások ismeretével 
nézi a pályatárs művét... [...] Ezért is sze
retem, amikor írók írnak írókról, s nem 
képzett kritikusok próbálják az éppen dü
höngő irodalomelméleti tételeket ráhúzni 
a teória éppen aktuális és göcsörtös szó- 
használatával az adott műre. (A díjak ke
réknyoma)

Az. erdélyi írón, sokszor még a kiadója 
sem segít, az ingyenreklámot is felrúgja 
azáltal, hogy nem küld köteteket a recen
zenseknek. „Nem számít, hogy ír-e vala
ki a kötetről: a támogatást elköltöttük, 
a szerzőt becsaptuk, hát minek is izgat
nánk magunkat?” (Jegyzet a bivalyokról) 
jellemzi röviden Demény a romániai ki
adók többségének marketingpolitikáját. 
Ha a könyvkiadáshoz nem társul megfe
lelő terjesztés, akkor a kiadványok nem, 
vagy alig jutnak el az olvasókhoz. Bertha 
Zoltánnak és Blénesi Évának a pozsonyi 
Kalligram által megjelentetett Sütő And
rás illetve Szőcs Géza életművét elemző 
» » >  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról 
munkája Demény véleménye szerint főleg 
a szakmabeliekhez juthatott el, míg Eger 
Veronikának a kolozsvári Kriterionnál ki
adott Székely János történelmi drámái cí
mű könyvét jóval több olvasó vehette kéz
be, hiszen elérhető' áron és Erdélyben 
jelent meg, tehát sokkal könnyebben lehe
tett hozzáférni.

A mindent és mindenkit elöntő' érdek
telenség nem csak az irodalmat érinti, a 
közigazgatásra, a politikára vagy akár a 
kultúra más területeire -  például a szín
házra -  is kiterjed. A kultúra és politika 
kényszerű szimbiózisát Papp Sándor Zsig- 
mond lényegretöró'en fogalmazza meg: 
„Ha nincs kultúra, nincs közösség (vagy: 
közönség), és ha nincs közösség, képvise
lőre se nagyon van szükség.” (A temetőig 
és vissza) A művész(et) lebegő, gazdátlan 
volta rajzolódik ki A beprotezsált rendőr 
című írásból: a Burján Gál Emil szobrász- 
művész által készített Szent Miklós-szo- 
bor Gyergyószentmiklós egyik szimbólu
ma. Eddig minden rendben, csakhogy a 
városi tanács nem fizette ki a művészt, 
viszont díszlettervezőként elhelyezte a Fi
gura Stúdió színháznál. Egy idő után ki
derült, hogy a színház és a szobrász nem 
passzolnak, így nem tartottak továbbra 
is igényt a művész díszlettervezői mun
kájára. Ebből kifolyólag a tanácsnak a 
szobrász számára új munkahelyet kellett 
teremtenie. A helyi múzeum megfelelő 
csereopciónak látszott, csakhogy a múze
umi igazgató nem egyezett bele. A kisem
mizett, megalázott szobrásszal mi lesz? 
-kérd i Papp Sándor Zsigmond. „Tisztelet
beli tanácsost farag belőle az önkormány
zat, esetleg felveszi portásnak? Rendfenn
tartó lesz vagy mindenes valamelyik 
tanácsközeli cégnél?”

A hivatkozottakon kívül a két szerző 
rengeteg közéleti „erdélyi specialitásról” 
beszél még, a teljes kép kialakítása és a 
„kínálat” átlátása érdekében érdemes sor
ra venni a kötet írásait, amelyek az erdé
lyi irodalomról, társadalomról velőig hato
ló, tényszerű, egyáltalán nem finomkodó 
megállapításokat tartalmaznak. Demény 
és Papp nagyító alá vették az erdélyi vi
lágot, az erdélyi kultúrát, közéletet a ro
mán, szász stb. viszonylatában próbálják 
meg pozícionálni. Mélyvizeinek homá
lyát eloszlatták, bemérték a „mitokán- 
ság” és kultúra közötti távolságot. Vajon 
a következőkben milyen közéletre vonat
kozó, a társadalom által nem vagy alig 
vállalt igazságokat hoznak felszínre? Ér
demes követni írásaikat, hiszen Demény 
figyelmét semmi lényeges nem kerülheti 
el. „íróként sem »élek másból«, nem is hi
szem, hogy lehetne másból élnem, mint 
abból, hogy mániákusan figyelek; más
részt mert a figyelés óhatatlanul távol
ságtartással és — tehát — iróniával és ön
iróniával jár együtt, mondhatni párosul” 
— nyilatkozta egy interjúban.

Demény Péter -  Papp Sándor Zsig
mond: Meghívó minden keddre. Irodalmi 
publicisztika. Polis Könyvkiadó, Kolozs
vár, 2005.
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K o ese tle r -n a p ló
(Az életrajz vége)
v.

Mindezek után  következett Koestler 
utolsó alkotói korszaka, a harm adik fe
leség napra nap együttműködésével. 
Ennek részleteit világítja meg a „négy
kezes” önéletrajz. Alapja részint a fele
ség, Cynthia Jefferies naplója, részint 
Koestler naptár-bejegyzései, illetve a 
Cynthia által „első változatban” elké
szített fogalmazványhoz te tt megjegy
zései, magyarázó kiegészítései. Ezek 
egyikében írja: Amerikában is, Párizs 
közelében is háza volt (mint afféle sike
res szerzőnek), mikor úgy döntött, elad
ja  mindegyiket, s Londonban vesz egy 
másikat, nyelvi okokból. Hiszen ha író
ként angol lett, szükséges a közeg. (El
kerülendő a közhelyek felfedezését. 
Koestler szerint ugyanis a nyelvváltás 
hátulütője, hogy nyelvi újszülöttként 
bámul rá  a szerző némely fordulatra, 
köztük szemenszedett közhelyekre, ab
ban a hitben, hogy azokat előtte még 
sosem használták. Példaképpen portu
gáliai, m ár angolul írott regényének be
fejezését idézi, melyre sokáig büszke 
volt, mígnem rájött, hogy angolul való
di közhely a mondat.)

Innen, a ház-vásárból s megtele
pedésből a „négykezesen” töredékes 
önéletrajz-vég címe (Stranger o f the 
Square). A ház ugyanis, melyet megvá
sárolt, a londoni Montpelier Square- 
en volt. O tt meg vidéki, kenti házuk
ban élt, dolgozott 1952-től Cynthiával 
közös öngyilkosságukig, 1983. m árci
us 1-ig. (Holttestüket csak két nappal 
később fedezték fel.) (Cynthia, házas
ságuk u tán  is, a „Koestler titkárnője
ként” szignált leveleket leánykori ne
vén, Cynthia Jefferiesként ír ta  alá.)

A három évtized krónikája? Olasz 
szeretője m iatt futtában vesz egy házat 
Ischiában (1953), ugyanakkor Cynthia 
hirtelen házassága gyorsan csődbe 
megy. 1954-ben meghal Koestler máso
dik felesége. Cynthiával „hivatalosan” 
1955-től él együtt (1965-ben házasod
nak  össze). ’54 végén megírja esszéjét 
arról, hogy „Kasszandra hangja elre
kedt” -  ez volna a búcsú a politikától 
(melynek dolgaiban, Kasszandraként, 
hosszú időn át s többször, totalitárius 
rendszerek közép-európai származású 
ismerőjeként, oly hiába próbált figyel
meztetni). A búcsú részleges, m ert to
vább dolgozik, részint a halálbüntetés 
eltörlése érdekében (Camus-vel, angol 
barátaival; Reflections on Hanging, 
1956), részint, különböző formában, 
a szellemi szabadságért általa még 
előbb indított mozgalomban (melyet, 
lévén az un. hidegháború évei ezek, a

legváltozatosabb, KGB pénzelte tám a
dások érnek, főként franciául, állítva, 
a mozgalmat a CIA támogatja, anya
gilag is). (E Kongresszus nevű mozga
lom története külön történet, amelyet 
a volt szovjet gyarmatbirodalomban, 
vagyis a „keletivé” te tt Európában 
és más okokból a mindvégig „nyuga
tiban” is tananyagként volna szüksé
ges ajánlani. A K ulturális Szabadsá
gért Kongresszus Koestler fogalmazta 
alapszövegét annak idején a New York 
Times Magazine közölte /1950.okt.8./ 
, benne egyebek közt ezt a Matteotti- 
idézetet: „A szabadság az a levegő, 
amelyiket belélegeztek; s csupán ak
kor érzitek igazán, amikor nyakatok 
köré hurkolják a kötelet”. /M atteotti: 
az olasz fasiszták által 1924-ben meg
gyilkolt politikus./) Kiváltképp azon
ban antropológiai-tudománytörténeti 
munkája köti le Koestlert.

Róluk az életművet áttek in tő  ún. 
«omnibus» antológiában, vagyis a sa
já t m aga által választott szemelvénye
ket ön-kommentárokkal kísérő anto
lógiában (Bricks to Babel, 1980) ezt 
írja (az «omnibus»-antológia máso
dik könyvének és XXVI. fejezetének 
bevezetőjében): ami itt következik, a 
«küldetés-váltás » u tán i rész, szellemi 
Odüsszeia egy fotelben. (Francia író 
m eghatározása az íróról: kalandor, 
fotelben, pléddel a térdén. Koestler 
tehát „nyugati” íróságra vált -  az 
életveszélyes közép-európai, osztrak- 
magyar-izraeli-francia-német-orosz- 
francia-spanyol-portugál etap u tán , a 
megoldásul jö tt „angolság” jegyében, 
mikor is, a m aga nyughatatlan  mód
ján, térdére terítheti a plédet, amelyet 
félre hessent aztán, hogy ausztriai tu 
dományos kongresszuson, am erikai 
egyetemen /stb./ kutatóként vendé
geskedjen.) S ez az újabb utazás, jelzi, 
megint csak Budapestről indult (hoz
záteszi: „a szülővárosból”). O tt, 1935- 
ben, harm inc évesen látogatta végig 
a főbb helyi helyeket, köztük a pszi
choanalitikus (és m ajdan amerikai) 
“Rappa”, vagyis Rappaport doktor sza
lonját, hol egy estén a humorról tá rsa 
logtak. S ez a társalgás volt elindítója 
Koestler elmélkedéseinek a humorról, 
melyek előbb könyvként a negyvenes 
évek végén készültek el, az első válto
zat „törlése” u tán  meg, jó évtizeddel 
később CAlvajárók, 1959, és i.t.), alap
ja i lettek a tudományos felfedezésről 
szóló sorozatnak, az antropológiai-tu
dom ánytörténeti m unkának. Az alko
tó-folyamat lélektana, írja Koestler, 
különös módon a hum orban m utatko
zik meg leginkább; az eredetiségen 
tú l ott van benne a választás, a tú l
zás, egyszerűsítés, a ráadásul hozzá 
é rte tt dolgok révén a gazdaságosság, 
s mindez alkotó közreműködésre ösz
tönzi a hallgatóságot.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
(folytatás e lőző  szám unkból)

2. Az éjszaka  
hangjai
Először ő megy a fürdó'be, A nna mo

sogat, Laura szobájából hangok szű
rödnek ki, valószínű k itartóan  és fá
radhatatlanu l telefonál.

Zuhanyozik, sokáig nézi rem ényte
lenül kopasz fejét, feketedó' szakállát, 
aztán  visszavonul a nagy ágyba és el
oltja a villanyt. Beszűrődnek az utca 
fényei, kuszán dübörög még a forga
lom. Felugrik, elhúzza a függönyt, s 
hanyatt fekve várja Annát, noha ön
m aga szám ára is döbbenetes módon 
L aurára  vágyik. Felül, megtapoghatja 
ta r  fejét. És Anna? Hiszen őt is ugyan
olyan őrülten szereti, m int eddig, 
s mégis valam i változik a kapcsola
tukban. Képtelen rájönni, hogy mi, s 
nincs ideje töprengeni, m ert nyílik az 
ajtó s belibben Anna, átkel a szoba si
vatagán, becsúszik melléje a takaró  
alá, hanyatt fekve kezdi el:

Csak most kezdődik a történet. A 
mi történetünk. Laurát hallgatva 
döbbent rá  -  suttogja, anélkül, hogy 
hozzáérne - ,  hogy minden látszóla
gos hasonlóságuk ellenére mennyi
re különböznek!... O nem az a szelíd, 
álmodozó kam aszlány volt, amilyen 
Laura, s amilyennek^ belátja, ta lán  
lennie kellett volna... 0  vadóc volt, za- 
bolázhatatlan, ellenőrizhetetlen. A fi
úkkal lógott kam aszkorában egész 
nap, a Jenőék csűrje feletti szénapad
láson volt a főhadiszállásuk. Négy ka
masz és ő, a királynő. A bandavezér, 
a főnök, akiben korlátlanul megbíz
tak , akinek minden óhaját, kívánsá
gát, hóbortját azonnal teljesítették, s 
akibe ta lán  m indannyian többé-kevés- 
bé szerelmesek is voltak. Mit lehet azt 
tudni a kamaszoknál? Mindenesetre, 
versengéseikben ő volt a korlátlan te 
kintélyű bíró. Megfellebezhetetlen íté
leteit ellentmondás nélkül fogadták 
el. Minden nap centim éterrel m érte 
izgalmi állapotban felmerevedő füty
kösüket, precízen egy füzetbe jegyez
ve az eredményt, s ő döntötte el azt is, 
hogy a verseny u tán  melyiküké spric
celt ki jobban, s azt is, hogy ki tudta 
erekcióját legtovább visszatartani?! 
Állandóan pucérak voltak, ennek elle
nére egyikükkel sem m ent bele holmi 
szexuális játékokba, megközelíthetet
len m aradt, érezte, m ár egy csókoló
zás is hiba lenne, elveszíthetné korlát

lan befolyását, meginogna hatalm a, 
lemorzsolódna a tekintélye, s ettől re t
tegett.

így teltek az évek.
Lányokkal egyáltalán nem bará t

kozott, lenézte a butuska, falusi li
bákat, nem voltak közös tém áik, őt 
a foci és a box érdekelte, m int a fiú
kat, az atlétika -  jegyezték a világ- 
és európa-rekordokat -  és az iroda
lom. Fantasztikus, m iket olvastak 
tizennégy-tizenöt évesen: Balzacot, 
Dosztojevszkijt, Joyce-t Proustot... A 
srácokkal volt miről beszélnie, oko
sak voltak, nyitottak, m indenről volt 
véleményük, nem tisztelték a tek in 
télyt, jelm ondatukat az alk im isták
tól kölcsönözték: „Tudj! Merj! Akarj! 
Hallgass!”. És egy papírlapra tussal 
ír ta  fel kedvenc Joyce-idézetüket, az 
Ifjúkori önarcképből, ma is hidegle
lős pontossággal tudja felidézni: „Azt 
kérdezted tőlem, m it lennék hajlandó 
m egtenni és m it nem. Most megmon
dom neked, hogy m it vagyok hajlan
dó m egtenni és m it nem. Nem vagyok 
hajlandó tovább szolgálni azt, amiben 
m ár nem hiszek, nevezzék azt ak ár 
az otthonomnak, a hazám nak vagy 
az egyházam nak, de hajlandó vagyok 
megkísérelni, hogyan tudnám  az élet
nek vagy a művészetnek valamely út- 
ján-módján a lehető legszabadahban 
és legteljesebben kifejezni m agam at, 
a védelmemre pedig nem használnék 
más fegyvert, m int az egyedülieket, 
amelyeknek használatá t önm agám 
nak engedélyezem: a csendet, a szám 
űzetés m agányát és az agyafúrt értel
met.”

F antasztikusan  együtt voltak, a ka
maszkor most is úgy, olyan elevenen 
él benne, m intha még mindég tö rtén
ne, noha m ár tudja, hogy a vágyott 
aranykornak csupán az ígérete volt. 
Egy elröppenő álom. Mert aztán  te r
mészetesen ez az ötösfogat is felbom
lott, jö ttek  a szerelmek, a srácok las
san távolodtak tőle, s mire egyetemre 
került, ritku ln i kezdett körülötte a le
vegő, magányos lett és gyanakvó.

Kolozsvár persze érdekes, új, moz
galm as világ volt, fia tal költőkkel, 
filozófusokkal, festőkkel, színészek
kel barátkozott, de szám ukra is meg
közelíthetetlen m aradt, kissé gúnyo
san, de tisztelettel a hangjukban 
„am azonnak” nevezték, de elfogadták 
olyannak, amilyen, nyíltan beszélték 
meg előtte ügyeiket, ilyenkor nem is 
érzékelték, hogy ő is jelen van. Egy 
idő u tán  zavarni kezdte szüzessége, 
úgy képzelte, ha  szerelmes lesz, m in

den megváltozik, a szerelem önmagá
ban oldja meg problémáit, de a nagy 
0  késett. Egy júniusi este, abban az 
évben, am ikor a hős bányászok Bu
karestben randalíroztak  megint, a 
sétatéren ténfergett, előtte volt az éj
szaka, fogalma sem volt, mihez kezd
jen szabadságával, amikor váratlanul 
leszólította egy kopasz, atlétaterm e
tű, magas srác. Máskor az anyjába 
küldte volna, de ránézve, élénk iholya- 
kék szem párt látott, s ez valam iért 
m eghatotta. Hosszan beszélgettek, a 
félhomályos parkban sétálva, majd 
elfogadva meghívását egy korsó sör
re, kiskocsmába té rtek  he, kortyolta 
sörét, nézte a fiút, s m aga sem tudta, 
m it akar? O addig nem nagyon ivott, 
ham ar a fejébe szállt a sör, s a mellé
je kísérőnek rendelt rum , s am ikor k i
derült, hogy meghívója tengerész, k is
sé meghökkent. Története egyszerű 
volt és giccses: a menyasszonyát jö tt 
meglátogatni a kincses városba, de 
a csaj m egunta a meddő várakozást 
(még évekig a k a rt a tengeren m arad
ni, hogy jó sok pénzt szedjen össze), és 
leléptette...

0  ránézett és döntött. „Mikor kell 
behajózz?” -  kérdezte, m ár m aga a k i
fejezés is borzongató izgalommal töl
tö tte el, m integy megelőlegezve a ké
sőbbi órák történéseit... ’’Holnapután
-  legyintett szomorúan a fiú. -  Holnap 
délben utazom is vissza Konstancára.” 
Merev volt, nem tolakodó, nem kezdte 
fogdosni, nem te tt ajánlatokat, érez
te, neki kell kezdeményeznie. „Haza
kísérlek -  ajánlotta gavallérosan a 
kocsma előtt. -  Ilyenkor, éjszaka, ve
szélyes ez a környék.” „Te hol laksz?
-  kérdezte váratlanul ő, és ránézett. 
Megejtően ibolyakék szeme volt. -  Itt, 
a sportszállóban?” -  forgott körbe za
vartan . A tengerész elvörösödve bó
lintott. „Egyedül?”. „Igen, kivett egy 
szobát, m agyarázta, azt hitte, a meny
asszonya...” -  legyintett. „Akkor gye
re, ma veled akarok lenni...” H át így 
tö rtén t meg az, ami m ár ham arabb 
is bekövetkezhetett volna. Nelu, így 
hív ták  a tengerjáró m atrózt, kedves 
volt, gyengéd, és az ő kezdeti magabiz
tos fellépése u tán  -  elvégre kam aszko
rában éppen eleget méricskélte bará
ta i dorongját ahhoz, hogy ne lepődjön 
meg túlságosan, s a tengerész szám á
ra  meglepő találékonyságról tegyen 
tanúbizonyságot a hosszan elnyúló 
előjáték során -  h a tá rta lan u l megdöb
bent attól, hogy ő tényleg szűz volt, 
ahogyan m ár az elején dadogva vallot
ta  be... Csókolni kezdte, könnyezett, si
mogatta, megígérte, elveszi feleségül, 
amíg végez, annyi pénzt összeszed, 
hogy visszavonulhat a szárazföldre, 
vállakózásba kezdhet. Reggelig fogad- 
kozott, miközben ő, végre rádöbbenve, 
hogy m it veszített, újabb és újabb fo-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
gadkozásokra kényszerítette, s a szí
ve m egtelt szánalommal... Évekig 
jö ttek  a levelek, a világ minden kikötő
jéből, Nelu alaposan belezúgott, kért, 
követelőzött, rajongott, panaszkodott, 
vádaskodott, nem értette , hova tűn t 
az ő akkori odaadása...Egy ideig be
csületesen válaszolgatott is neki, de 
aztán  m egunta áradozó leveleit, más 
hangok jöttek, m ás szobák, és egy idő 
u tán  megsokallta a fiú nem lankadó 
érdeklődését... Időnként, elalvás előtt 
még fel-feltűnt előtte zavarbaejtően 
tiszta  kék szeme, de egyre homályo
sabb lett, egyre elmosódottabb. Már 
az u tcán se ism erte volna meg,,,

S különben is, elsodorták az esemé
nyek, hogy is fejezze ki? -  „belevetet
te” m agát az életbe...Félelmetes híre 
lett, rámenősségéről legendák kering
tek, kím életlen volt s a durvaságig 
tap in ta tlan  a fiúkkal, s amikor berú
gott (töményét ivott, a vodkát részesí
te tte  előnyben, m int Szabó is...), ke tte
sével szedte fel a srácokat, s ha csődöt 
mondottak, vagy nem tud tak  a kedvé
re tenni, volt m it hallaniuk, zengett- 
zúgott a bentlakás, vagy az alkam i ta 
lálkahely...

El kell ismernie, nem kizárólag a 
Laura perverz ötlete volt az éjszakai 
hárm as, ő m indig is szerette a csopor
tos szexet, élvezte figyelni a többieket, 
amíg fáradhatatlanu l tevékenykedett 
az őrület szélére sodorva a legtöbb
ször félénk, gátlásos partnereit... 
Esszét is ír t  a századvég véglegesen, 
végletesen és végzetesen megromló 
férfi-nő kapcsolatáról, az azonosság
zavarról, a szerepkényszerekről, volt 
a lkalm a igazán testközelből tanu lm á
nyozni tehetetlenül sodródó nemzedé
ke szexuális szokásait... Á talakultak, 
feloldhatatlanul változtak a nemi sze
repek is, sivárodtak a kapcsolatok, az 
alkohol m ellett megjelent a fű, a ke
mény drogok...

Nehezen élte meg mindezt. K italált 
m agának egy szerepet (bevallja, ak
koriban még meggyőződéses feminis
ta  volt, kíváncsi elvakultságában lá
nyokkal is próbálkozott, de ezekből 
a nyali-falizásokból hiányzott vala
mi, továbbra sem té rt ki előle, de csak 
lányokkal nem ment »orgiákra«...), 
domina volt, férfiakat ak a rt uralni, 
ra jtuk  uralkodni, Szabónak -  amikor 
hosszas töprengés és várakozás u tán  
végre felcsípte az utcán -  egy új sze
repben mutatkozott, az á rta tlan  szen
de szerepében, bár eléggé kétértelm ű
en, ha  még emlékszik? Hiszen először 
a tisztességtudó utcalány szerepében 
villogott, de u tána  csak szeretkezése
ik közben engedte el magát, igyeke
zett úgy, olyan tehetséggel a lak íta
ni az á rta tlan , szűzies, butuska és 
naiv vidéki lányt, hogy a férfit is si
kerü lt megtévesztenie, ezek szerint
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igaza van az elfogultságát nem is ta 
gadó „testvérkéjének”, lehet tehetsége 
a színjátszáshoz. De vissza a kilencve
nes évek elejére, az orgiák u tán  rend
szeresen jö tt a csömör, undorodott ön
magától, durván léptette le az előző 
éjszakai alkalm i partnereit, a szemét 
festve, a tükör előtt határozta  el, hogy 
kész, ez így nem mehet tovább, jöjjön 
az aszkézis! Se férfi, se pia!... És az 
egyetemi könyvtár. Hetekig olvasott, 
jegyzetelt, aztán  term észetesen ezt is 
m egunta, lement az u tcára, felszedni 
valakit.

Forgatta a mókuskerék.
O sokkal gátlástalanabb, m int La

u ra  -  és ezt is el kell m ondania Sza
bónak, ha tényleg hozzá akarja  köt
ni az életét, végtére is, kapcsolatuk 
elröppenő és gyönyörű három  hónap
ja  u tán  olyannak kell megismernie, 
amilyen a valóságban, s nem a kü
lönféle, megejtő szerepeiben! - ,  bár 
a „testvérkéje” sem panaszkodhat -  , 
egész eddigi életében »mindenbe« be
lement, szám ára sem a szexben, sem 
az életben nem léteztek tabuk. A sze
relem viszont, ami reményei szerint 
m egváltoztathatta volna és m ássá for
m álhatta  volna egyéniségét -  késett. 
S azt hitte, hogy m ár soha nem jön el. 
Végzett, kihelyezték a falujába, akkor 
még létezett a sráca, Isti, aki később 
nyugatra távozott, elég sótlan alak  
volt, őszintén örült, mikor elhatároz
ta , hogy elmegy... A faluját is szívből 
unta, úgy döntött, átvált idegenvezető
nek, és édesanyja gyanakvását — m it 
és mennyit sejtett meg az ő valódi éle
téből, ma sem tudja? -  azzal szerelte 
le, hogy így legalább nagybátyjára is 
vigyáz, kell a segítség az öregúrnak, 
az a tkák  elleni keresztesháborúban.

Idegenvezetőként is ott folytatta, 
ahol az egyetemen abbahagyta. Ki
csapongás és aszkézis. Sokat já r t  kül
földre, csoportjaiból soha nem került 
bizalmas kapcsolatba senkivel, erre 
ügyelt, elvégre a kutya se csinál saját 
háza elé, s rossz h íré t is költhették vol
na, am itől szintén óvakodott, de elég 
volt kimennie egy idegen városban az 
utcára, azonnal kapta az ajánlatokat, 
és válogathatott...

Hogy mindebből az ő alapjában vé
ve bölcs édesanyja sejtett-e valam it, 
nem tudta? Istvánt, a kétbalkezes 
udvarlóját mindenesetre nem kimon
dottan kedvelte, ő is örült, amikor 
elment... Vele term észetesen titkos 
életéről sosem beszélt, ezért is döb
benthette meg az, hogy Szabót (noha 
színész és az ő édesanyja, be kell is
mernie, tele van felesleges előítéletek
kel!) rögtön a szívébe zárta.

Ez is jelzi, komolyra fordult az ügy, 
a szerepeknek egyszer és m indenkor
ra  vége, a szabadosság is és a kicsa
pongások kora is lejárt -  te tte  hozzá

m érhetetlen öngúnnyal eljött a sze
relem, amiben m ár nem is hitt.

Tavaly, egy előadáson lá tta  meg 
Szabót, a Tangóban, A rtu r egyebek
ben elég hálátlan  szerepében. Szabó
nak, szerinte, csak hősöket kellene 
a lak ítan ia, Rómeótól Bánk bánig és 
Hamletig, olyan alakokat, akikkel a 
néző m aradéktalanul együttérezhet, 
akiket idealizálhat, akikkel feltétel 
nélkül azonosulhat....

De h á t éppen ettől undorodott meg! 
-  szól közbe Laura, az ágy végéből. 
Szabó kissé megdöbben, észre sem vet
te, mikor jö tt be, mikor kuporodott a 
lábukhoz? Fehér ingecskében van, jó
ga-ülésben figyeli a »testvérkéjét«. -  
Ebből lett éppen elege, ő kimondot
tan  gonosz és rossz emberekre vá
gyott, hiszen ism erte a valóságot, tud
ta , milyenek valós élethelyzeteikben 
az emberek... O még az átkos d ik ta
túrában , az „aranykorszak”-ban lett 
színész... M esterét (aki az egyik zseni 
volt azok közül, ak ik  a pályán, azok
ban az években, villogtak), felkötöt
ték, vagy ő lett öngyilkos? Végered
ményben eldönthetetlen, csak az a 
bizonyos, hogy az a szisztéma végzett 
vele, amelyet Szabónál hideglelősebb 
bensőségességgel, közvetlenebbül és 
pontosabban kevés színész ismer a fi
atalabb korosztályokból... Ezért is döb
bentette meg, hogy visszautasította
III. Richárd szerepét.

Ne szólj közbe, balgass végig. A rtu r 
szerepében ism erhettem  meg, addig 
nem figyeltem különösebben rá, no
ha term észetesen hallo ttam  hírét. E r
dély kicsi, mindenki a m ásik hasába 
lát!...

Igen -  legyint Szabó. -  Szisz is 
ezért tűzött el innen Bukarestbe.

M egláttam, ahogy frivolan illege- 
ti m agát, m int egy selyemfiú, aki a 
csaja bugyijában is csak a pénz u tán  
nyúlkál, m int a báró az Éjjeli mene
dékhelyben, amelyben szintén meg
csodálhattam , elbűvölő volt, dühítő
en perfid, láttam , am int A rtúrként 
Stomil arcába sziszegi: „Mind gyá
vák! Jajgatnak  a bohózat rabságában, 
m ert senkinek sincs bátorsága föllá
zadni. Rosszul érzik m agukat? Mi
ért nem szabadítják fel m agukat erő
szak árán?” Megdobbant a szívem. -  
„Azért nincs tragédia -  jegyezte meg 
epésen - ,  m ert m ár nem hisznek ben
ne, ez az átkozott kompromisszumuk 
az oka mindennek.” Első lá tásra  ha lá
losan szerelmes lettem  bele, úgy érez
tem, vele tudnék élni, mellette meg
állapodhatnék, megnyugodhatnék, 
jöhetne a sokat tervezett új élet, még 
azt is elnézném neki, ha  a bugyimban 
keresné a pénzt, m int a báró, az éjjeli 
menedékhelyben...

De bocsássanak meg, nagyot ug
rott, most még nem ta r tu n k  itt, 
most még csak az ifjú női W erther
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keserveinél ta rtu n k , mindenesetre 
kitartunk!... Ez volt az elve különben 
évekig. „A hullás sem hősies, megló
dul minden!” -  ír ta  fel egyszer egy köl
tő' az ő rúzsával a fürdőszoba-tükör- 
re, mielőtt fütyörészve távozott volna 
a szállodából és az életéből... Szerette 
ezt mondogatni, a nem is olyan homá
lyos kétértelm űség elbűvölte. K ita rta 
ni! Csak semmi érzelem, semmi lelki 
zűrzavar. A dolgokat le kell szállítani 
saját értékükre.

Csak semmi pánik!
De h á t A rtu r is valam i ilyesmiről 

handabandázik, nem? „De m it beszé
lünk itt társalgásról! M anapság még 
csak be sem kell m utatkozni a férfi
nak. Pedig legalább tudnod kellene, 
hogy kicsoda és mivel foglalkozik...”

H át őt ez, akárcsak  „testvérké
jé t”, -  néz kíváncsian L aurára  - ,  so
ha nem érdekelte. M indent azonnal 
a k a rt és teljesen. Birtokolni és u ra l
kodni. És nem kötődni 
lehetőleg senkihez és 
semmihez. Nyugaton, is
meretlen városokban ví
gan strichelt is. mi van 
abban? Laura is csinál
ta  pénzért vagy egy sze
repért, nem? S azt is be 
kell ismernie, hogy néha 
kim ondottan élvezte is 
az egészet, kedvébe telt 
különféle kurvatípuso
kat megjeleníteni... Kü
lönösen a szemérmes és 
tisztességtudó utcalány
ok szerepében remekelt, 
m intha megérezte vol
na, hogy egyszer ebben 
a szerepben hódíthatja 
meg és csavarhatja rem é
nyei szerint az ujja köré 
élete nagy szerelmét.

S közben hízott a 
bankszám lája és köny
vet ak a rt írn i a férfiak
ról és a változó nemi sze
repekről. Volt alkalm a 
bensőségesen megismer
ni a különféle férfitípuso
kat, nyugaton és keleten 
egyaránt, igazán nem volt oka panasz
ra. Csak egyetlen dologtól re ttegett és 
retteg  ma is, az AIDS-től!

-  Én -  néz L aurára  - ,  nem homok
emberekről álmodok, hanem  arról, 
hogy kiderül, beteg vagyok, s a be
tegség fe ltartóztathatatlanul u ra l
kodik el rajtam . Egy ham burgi mil
liomosnak, akit különben kedvelt -  
lesz m egint távolságtartó és hűvös - , 
s aki rajongott érte (állandóan hívo
gatta, a repülőjegyet is fizette, csak 
menjen, és m árkákkal ta k a r ta  be az 
ágyban), el is mondotta egyszer, egy 
hajnali rémálom után, fogvacogva és 
remegve, hogy mitől is retteg. Kivéte
lesen józan volt, komolyan, megrendül

tén  nézett rá, „.. .hagyd abba, A nna -  
kért. -  Gyere hozzám feleségül. Fogad
ju n k  örök hűséget egym ásnak. Ha te 
betartod, m ert én igen, hiszen élek-ha- 
lok érted, biztos lehetsz benne, hogy 
nem kapod el...”

Elrohant a lakásáról, soha többé 
nem válaszolt a hívásaira, a levelei
re, évekkel később egy barátja  vallot
ta  meg, hogy beteg. „O is -  te tte  hozzá 
komoran a bará t - , pedig azt hittem , 
m ár nem fiúzik, vagy ha mégis, leg
alább megválogatja a partnereit, h i
szen annyi pénze van, hogy egy hajó 
tengerészt megvehetne m agának ...” 
Kezében forgatva poharát, komoran 
meredt m aga elé, s lakására  invitál
ta  őt. Képtelenül magas összegben ál
lapodtak meg, m ert az á ra  is egyre 
nőtt!... S a h íre is!... Ha lúd, legyen 
kövér -  néz megint Laurára. -  Ő nem 
volt egy Löki Bözsi, egy Országúti Má
ria, de bejött a képbe A rtur, s nem hiz

la lta  tovább a bankbetétjét, leállott, a 
telefonhívásokra se válaszolt, állandó 
partnerei sürgető h ívásaira sem, a sze
relem teljesen kifordította magából.

Életében először volt szerelmes, 
harm inckét évesen, és ez az érzés, 
a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság 
hihetetlenül megdöbbentette és meg
kínozta...

M agabiztossága is elröppent, sebez
hetővé vált hirtelen, védtelenné és k i
szolgáltatottá. Eddig nem volt am it 
elveszítenie (csak és kizárólag a beteg
ségtől rettegett!), neki nem volt olyan 
kam aszkori énje, am it elveszíthe
te tt volna, ezért ezeket az érzéseket, 
m int a féltés, a félelem, a rettegés, a

féltékenység nem is ism erte eddig, ő 
dominónak született, hitte, s most di
deregve tapasz ta lhatta  meg az ellen
kezőjét, hiszen bárm ikor elveszíthette 
volna az im ádott férfit -  fordul Szabó 
felé, és keze, m int egy tanácstalan , 
eltévedt pillangó pihen meg a homlo
kán, de el is rán tja  rögtön, m intha 
megégette volna m agát s felszisszen -  
félt, előbb-utóbb hülyére issza magát, 
ha így folytatja, vagy részegen randa
lírozik, valam i botrányt csinál, vala
mi helyrehozhatatlan baromságot, ve
rekszik, esetleg az utcán üti el egy 
autó, vagy ami még elborzasztóbbnak 
tű n t szám ára és üvölteni tudott volna 
a tehetetlenségtől: egy hajnalon, félig 
kijózanodva ő köti fel m agát kétség- 
beesésében, m int fogadott mestere, 
gróf Rettegi, vagy vágja fel az ereit, 
amilyen önfeledt őrült, m int az á lta
la mindég is nagyra ta rto tt és csodált 
Bódy Gábor...

Mindez, távolról figyel
ve szerelme életvitelét, 
finoman fogalmazva is 
benne volt a pakliban, ko
rántsem  volt egy vénlány 
korára megbolonduló sze
relmes nő képzelgése...

Tudta, minden m egtör
ténhet.

Mindenre el lehet 
készülve!...

Érezte, m ár nincsen 
sok idő, lépni kell, h á t lé
pett, leszólította egy este, 
szeptember elsején, am i
kor lerobbanva, tök m ás
naposán, remegve az ide
gességtől, a m ániáitól, a 
rögeszméitől, az alkohol 
időszakos hiányától, ked
ves kocsmája, a Jobb felé 
igyekezett.

Akkor m ár otthagyta 
a színházat, ő elképzelni 
se tudta, miből él és mi
ből telik a végeérhetetlen 
kocsmázásokra, kicsapon
gásokra, mikor részeg tá r 
sainak az asztal tetejéről 
üvölti Faludy hirhedett 

Villon-versét; „mint nagy kalap bo
ru lt reám  a kék ég/ és hű barátom  egy 
akadt; a köd...”

„Nem igaz -  a k a r ta  odakiáltani. — 
Itt vagyok én, várjál meg, jövök, töb
bé nem hagylak m agadra, vigyázok 
rád!...”

És eljött az ő ideje is. Szabó egye
dül volt, nem látszott józannak, de 
túlságosan részegnek sem, lépni kel
lett, h á t megjátszva a strichelő utca
lányt, gondolkodás nélkül leszólítot
ta. Felment a lakására , s am ikor a 
férfi valam it keresve a konyhában -  
gyertyát vagy lámpát? m ert a villany 
le volt vágva! - ,  kedvetlenül szólt ki,
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
vetkőzzön, ő szó szerint értette. Em
lékszik, a falon volt egy kép, egy h á t
ta l forduló férfi, úgy érezte, rejtélyes 
módon ez a festményen lévő' alak  ó'ket 
figyeli, egy lá tha ta tlan  tükörből, vaco
gott, beszélgetést kezdeményezett za
varában, de Szabó durván torkollta 
le: „Most baszunk, vagy lelkizünk?”, 
s u tána  érte élete legnagyobb megle
petése. 0 , aki m indent tudott -  h itte 
öntelten! -  a férfiakról, hiszen meg
tapasztalt egyet és m ást a váltakozó 
színtereken zajló orgiák alatt, rádöb
bent a rra , hogy ez most más, hiszen 
azzal ölelkezhet végre, akit szeret... 
P illanatok a la tt a plafonon volt, úgy 
érezte, lerugdossa a csillagokat, olyan 
iram ban kezdték, de a férfi h irtelen  le- 
állott, k ivárt, ő azt hitte, szétrobban, 
elolvad, megsemmisül, ismeri -  for
dult L aura felé - ,  minek részletezze?! 
Később bocsánatot kért a durvasá
gáért, ta lá ltu n k  valam i vodkát is az 
ágyat helyettesítő m atrac mellett, az 
üres üvegek között, ettől, s gondolja, 
tőle is, feldobódott és verseket kezdett 
mondani, elbűvölően kedves volt, vé
gül megkérdezte, mennyi a tarifája? 
Szinte pofára esett, ez hülye, ez tény
leg bevette, hogy ő besurranó kurva, 
és ki is akarja  fizetni, s akkor váltott 
á t hirtelen  a szende, tapasztalatlan , 
ám fülig szerelmes kislány szerepére, 
am i b izarru l h a th a to tt ebben a szituá
cióban, de drága szerelme bevette ezt 
is, lá tta , ha  továbbra is ilyen m arad, 
még néhány nap és nyert, az ujjai kö
ré csavarhatja, és szinte sírva magya
rázta, hogy szerelmes bele, hónapok 
óta figyeli. Ezt láthatólag nem hitte 
el, noha igaz volt. De legyezgette a h i
úságát...

így kezdődött s gyönyörűen is foly
tatódott, amíg hajszál nem esett a le
vesbe... Amíg fel nem tű n t a másik. 
Hogy nem ő az egyetlen közeli és távo
li imádója, m ár abból is sejthette vol
na, hogy még az első este kopogott va
laki az ajtón... A M aestronál, korunk 
hősénél, m int mondotta, éppen sajná
latosan áram szünet volt, levágták a 
villanyt, m ert nem fizette ki a m ár 
milliókra rúgó tartozásait az Elekt
romos Műveknek, ő köttette vissza, 
leperkálva a pénzt, harm adnap, mi
a la tt Szabó Laurával úszkált, am int 
kiderült, az Intercontinentál meden
céjében, és épp azt tervezték, hogy 
délután találkoznak a vetélytársnéje 
lakásán... O közben porszívózott, 
m ert vett egy porszívót is, elképesztő, 
hogy milyen állapotban leledzett a la
kás, és a M ester bőrfejű barátai hord
ták  le az üres üvegeket a balkonról, 
volt vagy hatvan-hetven, és hozták 
fel a franciaágyat, am it ő vett aján
dékba, hogy meglepje, mikor hazatér, 
és a tükröket a plafonra és a falra, a 
h á tta l forduló férfit ábrázoló rejtélyes
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festmény két oldalára, hogy minden 
pozícióban lá thassák  egym ást...

Akkor m ár elhatározták, hogy 
együtt m aradnak, része lett a férfi 
életének, vállalt szerepét maxim ális 
odaadással alakítva, szendén várta  
az ágyikóban, ha távol volt, s az sem 
utolsó szempont, hogy szerelmük első 
három  hónapjában végre k ialudhatta  
m agát, nem ébresztette éjjel ötször- 
hatszor az a tkák  ellen harcoló, kétség- 
beesett bácsikája. Kész üdülés volt...

A kérdésem — szól közbe Laura, Sza
bó felé fordulva - ,  am it m ár akkor 
meg akartam  kérdezni, amikor tizen
harm adikán  vörös rózsákkal becsen
gettél, de restelltem , hogy végül is mi
é rt nem jöttél fel akkor délután?!

M ert üldöztek -  motyogja Szabó.
Kicsoda? -  kérdezik egyszerre és 

megmerevednek a félhomályban. A 
szobában árnyékok cikáznak, az üldö
zők árnyai.

H át ez az...Fogalmam sincs. A diplo
m atatáskával menekültem taxin, vil
lamoson, s u tána  stoppoltam hazáig, 
nem m ertem  a városban m aradni, fél
tem, hogy elkapnak...

Na -  veszi vissza a szót A nna és 
megsimogatja ta r  fejét, ujjai bizserge- 
tik  a bőrét, felsóhajt - , el kell ismernie, 
ami u tána következett, még akkor is, 
ha  érezte, állandóan érzékelte az isme
retlen nő démonikus jelenlétét, szebb 
volt, m int am it egyáltalán el tudott vol
na valaha is képzelni... Hirtelen céljai 
lettek, értelme lett az életének. Min
den nőben -  írja Graham  Greene -  
ott rejtőzik a szerető mellett az anya, 
a kedvesnővér, a barát és az intrikus... 
M ár nem félt a betegségektől sem. H itt 
Szabó hűségében, s tudta, ő nem csalja 
meg, ő m ár képtelen is lett volna (kü
lönösen mézesheteik alatt!) befeküd
ni más férfi ágyába, ő, akinek addig 
annyi volt az egész, mint más nőknek 
a séta, az úszás vagy az intim, eszeve
szett pletykálkodás barátnékkal a cuk
rászdában, most hirtelen rájött, mit is 
jelent a szerelem. Egy idő u tán  viszont 
csalhatatlanul érezte meg, hogy van 
még valaki az életükben, egyelőre á r
nyékban m arad ugyan, de nem tűnik  
el, ugrásra készen figyel a háttérből, 
s m ár nem édeskettesben vannak, a 
helyzet bonyolódott és áttekinthetetle
nebb lett, főként, m ert m ár nem tőle 
függött a megoldása, őt meg se kérdez
ték, kész helyzet elé állították, eszi? 
nem eszi?, más nincs... Szépen, csen
desen veszítette el a kezdeményezést. 
Sodródott az eseményekkel, őrjöngött 
a féltékenységtől, legszívesebben be
zárta  volna a férfit, hogy ne mehessen 
tőle el soha!...

A féltékenység is új volt, soha nem 
érezte addig. Ha nem szeretsz senkit, 
féltékeny sem lehetsz. Ez ilyen egysze
rű. De mégsem volt az, m ert m ostm ár 
minden kétséget kizáróan szeretett va

lakit, és őrjöngött a tehetetlenségtől, 
először életében nem tud ta  hogyan 
is viselkedjen, fogalma sem volt róla, 
hogy mit kellene csinálnia, hogy kelle
ne m inderre reagálnia?... K iakadt és 
elbizonytalanodott. A férfi pedig -  ezt 
is csalhatatlanul érezhette! - ,  egyre 
jobban im ádta őt, s m ár ezért sem volt 
képes felfogni, m iért van szüksége a r
ra  a m ásikra, rémregényeket költött, 
miközben Szabó az igazak álm át alud- 
ta  mellette...

Csak amikor m eglátta »testvérkéjét« 
a konstancai állomás peronján a h i
deg neonfényben, csak akkor állott 
össze végre a kép. Azért is ment vol
na bele szívesen a gruppenszexbe is, 
hogy lássa, milyen a hasonm ása, ho
gyan csinálja? Miket mond az önkí
vület pillanataiban, milyen lesz az 
arca?... noha, csalhatatlanul érezte, 
hogy pontosan olyan, m int ő, legalább
is ebben, és m indketten szerepelhetné
nek egy, a K ám a Szútrát feldolgozó, 
nevelő célzatú pornófilmben, de most 
nem erről van szó, őt -  m utat Szabó
ra  keserűen -  velük kapcsolatban el
sődlegesen nem is a szexualitás izgat
ta, hanem  a rejtélyes hasonlóságuk, s 
főként a lelkűk, ha szabad ezt így ki
mondania? -  néz elbizonytalanodva 
L aurára  - ,  az, hogy miben is hasonlí
tu n k  és miben különbözünk ott belül, 
a lélekben... Nem tudja pontosabban 
m egm agyarázni ezt, ta lán  majd egy
szer, vallomásos p illanataiban elmond
ja  ő maga... Az öné a pálya, herceg! -  
fordul Szabó felé, s gúnyosan folytat
ja. -  Szeresse a tesvérkéket, úgy és 
annyira, m int ahogyan mi szeretjük 
magát!... Szeressen minket, szeres
se a parókánkat, de ne kíméljen. Ho
gyan is mondotta Danton (vagy még
is M arat mondotta volna?, a lényeget 
tekintve mindegy is): az igazságot, a 
kíméletlen igazságot...Mondhatja per
sze, hogy rom lottak vagyunk, m ert ez 
az igazság. És azt is, hogy rajongók, 
m ert ez is az! A fő kérdés, hogy m iért 
kedveljük önt?!

Sóhajtva hallgat el, Szabóhoz simul, 
puhán csókolja a nyakát, az arcát, az
tán  elhúzódik Laura mellé, az ágy vé
gébe, jóga-ülésben helyezkedik el ő is, 
és figyel. Szabó nem tudja megállapí
tan i a félhomályban, hogy melyik má
sik, de ez pillanatnyilag nem is érdek
li, kinyújtózik, egy pillanatra meleg 
női lábakhoz ér, jó jel-e vajon, hogy 
nem húzódnak el? rossz jel? Érdemes 
egyáltalán töprengeni ezen? H allgat
ja  az éjszaka rejtélyes hangjait, kocsik 
húznak el az úton, megremegnek a vit
rinben a porcelánbabák, egymáshoz 
ütődnek a poharak, valahol zene szól, 
rendőrkocsi szirénázik, vagy mentőau
tó?! Távolról harangszó hallatszik, s a 
szomszédban hárm at ü t egy falióra.

(befejező rész követketik)
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E lhunyt Beke György
erdélyi író, újságíró, szociográfus. Beke 

György az erdélyi Uzonban született 1927-ben. 
Magyartanári diplomáját Kolozsvárt, a Bolyai 
Tudományegyetemen szerezte.

Az irodalom világával, a népi írók mozgalmával, 
Móricz Zsigmond műveivel korán megismerkedett. 
A második világháború után Bukarestben dolgozott 
újságíróként. 1947-1948 között a sepsiszentgyörgyi 
Népi .Egységnek, 1974-ig a Romániai Magyar 
Szónak is munkatársa. 1974 és 1987 között 
Kolozsvárott A Hét fó'munkatársa volt, 1994-tó'l a 
Magyar Elet főszerkesztőjeként dolgozott, 1992-től 
a Magyar írószövetség Választmányának tagja, 
1995 és 2000 között a Nyelvünk és Kultúránk felelős 
szerkesztője.

Munkásságában meghatározó szerepet játszott 
szülőföldje: írásai az erdélyi magyarság sorsának 
fontos dokumentumai. Azt vallotta, hogy egy 
riporternek mindenkor a humánum, a becsület, 
és a tisztesség védelmezőjének kell lennie. O 
maga is ennek megfelelően igyekezett élni: 
munkássága és azon belül is híres barangoló
kötetei az erdélyi magyarság megmaradásának 
szószólójává avatták. Beke Györgynek Romániában 
negyven, Magyarországon 15 könyve -  számos 
regénye, interjú- és riportkötete -  jelent meg. Első 
elbeszélése 1949-ben az Akasztott ember kötele című 
írás, utolsó regénye a 2002-ben megjelent Csángó 
történet. Legismertebb művei a magyar kisebbség 
sorsproblémáit feldolgozó szociográfiai riportok, 
a többi között a Tolmács nélkül, a Csángó passió 
és a Barangolások Erdélyben című sorozat. Beke 
György a Ceau§escu-rendszer utolsó hónapjaiban 
költözött Magyarországra, 1989-tól Budapesten 
élt, ahol különböző lapok, a többi között az Új 
Ember és a Kapu munkatársa volt. Közreműködött 
az Anyanyelvi Konferencia, a Bethlen Gábor 
Alapítvány, s a Duna TV munkájában is. Beke 
György munkásságát számos díjjal jutalmazták. 
Kétszer kapta meg a Romániai írószövetség díját: 
1970-ben és 1978-ban. 1996-ban Jósika Miklós- 
díjjal, 1997-ben Nagy Lajos-díjjal és Petőfi Sándor 
Sajtószabadság-díjjal tüntették ki. 1999-ben vehette 
át a József Attila-díjat, 2001-ben Táncsics Mihály- 
díjban és Tekintet-díjban részesült. 2002-ben 
Magyar Örökség-díjjal jutalmazták. A nyolcvan éves 
író január 20-án szombaton, váratlanul hunyt el.

... és összecsendülnek-pendülnek a hangok 
Préselt (zene)virágok

Régen nagy divat volt egy szép 
virágot szárastul albumlapok közé 
préselni, megőrizve a virág alakját, 
színét és a hozzá tapadó élményt. 
Hosszú évek után izgalmas volt fel
lapozni ezeket az emlékalbumokat. 
Virág helyett egy-egy vers, dallam 
(vagy néha teljes zenedarab) került 
a lapok közé, így még érdekesebb, 
színesebb lett a gyűjtemény. Még 
manapság is vannak, akik virágot 
préselnek — emlékül, de néha egy 
új művészeti ág műalkotásaiként 
is. Dokumentumfilmen láttam egy 
ilyen préselt virág-gyűjteményt, de 
amely a néző szemében a valódi fest
mények benyomását keltette. Ha 
nem részletezik a film készítői és 
a művész, hogy mit is látunk, köny- 
nyen elhittük volna egy nagyformá
tumú festőművész keze nyomának a 
jelenlétét ezeken a „színes rajzokon”.

A fonográf feltalálásával eljött a 
préselt zenék ideje is, immár egy 
évszázada őrizzük a zene ilyen em
lékeit. A viaszhengerektől a mai 
ezüst- vagy éppenséggel aranyszí
nű lemezekig hosszú volt az út, 
de megérte a fáradságot: ma már 
majdnem tökéletesen megőrzünk 
minden pillanatot a zenéből is. So
káig, sokan azt hitték, hogy a zenei 
lemezfelvételek valahogyan úgy vi
szonyulnak az igazi élő zenéhez, 
mint a szárított (préselt) virágok a 
valódihoz. Ma már úgy vagyunk ez
zel, hogy néha szívesebben hallgat
juk meg a kedvenc zeneművünket 
lemezfelvételen, mint élő előadás
ban, hiszen a hangversenytermi 
előadás mind gyakrabban alul ma
rad a rögzített zenéhez viszonyít
va. Alig pótolja a hangversenyte
rem légköre (az együtt hallgatás 
különös feszültsége, az élő, mozgó 
muzsikusok érdekes látványa) az 
otthoni lemezhallgatás szélesen ki
tárulkozó transzcendens élményét. 
A muzsikusokban is van valamifé
le lemondás: úgysem tudunk verse
nyezni a minél tökéletesebbé váló 
lemezfelvételekkel. Csak a hangver
senyterem rituális légköre marad

-  nagyon sokszor! -  az egyetlen él
ményforrás a hallgató számára: a 
CEREMÓNIA -  és valljuk be: a né
ha megjelenő CIRKUSZ (a 20. szá
zad hangversenybotrányaira gon
dolunk).

Ide kívánkozik Bartók gondola
ta 1937-ből: „...Mindezekkel egy
általán nem akarom azt monda
ni, hogy ne legyen gépzene, csak 
azt, hogy a gépzene nem helyette
sítheti az élőzenét: éppúgy, ahogy 
a fénykép, bármilyen művészi is, 
nem helyettesítheti a festményt, 
vagy a mozi a színházat. -  Lehet, 
hogy a gépzene egyszer valamikor 
valami önálló értékeset tud ma
jd teremteni, ahogyan ezt pl. moz
góképszínháztól már régóta, de 
hiába várjuk. Ez mindenesetre 
nyereség volna. A baj azonban ott 
kezdődnék, ha a gépzene éppúgy 
elárasztaná a világot az élőzene ro
vására, mint ahogy a gyáripari ter
mékek ezt megtették a kéziipar ro
vására. Mondanivalómat ezzel a 
fohásszal végzem be: Óvja meg a 
gondviselés ettől a csapástól utóda
inkat!” (A gépzene -  a budapesti Ze
neakadémián tartott előadásból 
idéztünk). Mint tudjuk és nap mint 
nap tapasztaljuk, a gépzene min
denhová behatolt, és nem merjük 
kimondani, hogy GYŐZÖTT. És a 
technikai haladás jóvoltából hova
tovább még jobban át- meg átszö
vi mindennapjainkat, életünket. 
Nem rég kínáltak egy lehetőséget, 
hogy minden művemet, írásomat 
tegyük fel kottaképben, hangzó ze
nében és a szövegeket a maguk ere
deti megjelenési formájában lemez
re. Már láttam is képzeletemben 
a sokórás lemezfelvétel sorozatot 
(amiből már 34 lemezem el is ké
szült) és sok kötetes összkiadását 
műveim partitúráinak (amiből tíz 
kötet szintén készen áll), amikor a 
felkérő felvilágosított, hogy az aján
latát úgy értette, hogy minden, 
ami már készen van és a leendő, 
még kiadásra váró kotta- és lemez
anyag EGYETLEN LEMEZRE 
KERÜLNE FELVÉTELRE. Egyet
len lemezre? -  kérdeztem vissza. 
Mi sem természetesebb -  kaptam 
a gyors választ. Hatvan év munká
ja egyetlen lemezen, egyetlen, pré
selt (zene)virágként? Hihetetlen! És 
kitűnő a minőség is -  tette hozzá az 
ajánlattévőm. Hangjából éreztem, 
hogy ebben nem is kételkedhetem. 
Hatalmas zenei anyagokat, pl. az 
opera vagy a szimfonikus zene tör
ténetét és sok más egyebet is össze 
lehet sűríteni egyetlen lemezre. Sok 
száz életmű kerülhet egymás mellé; 
és még csak a kezdetén vagyunk en
nek a folyamatnak, ennek a fantasz
tikus PRÉSELÉSI ELJÁRÁSNAK.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A z Oktatási és Kulturális Miniszté

rium megbízásából a Petó'fi Irodalmi 
Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet 
fiatal írók, irodalmárok részére, akik 
szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy 
irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek 
támogatást 2007-re. Ösztöndíjban része
sülhet évente 13 fő. Pályázhatnak: 1972. 
január 1. után születettek. Az ösztöndíj 
bruttó összege : 70000 Ft/hó.

Az ösztöndíj legfeljebb három alka
lommal nyerhető el. Az ösztöndíjasnak 
vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejárta
kor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj el
nyerése előtt nem publikált dolgozattal 
(szépirodalmi művel) ad számot a támo
gatás idején végzett munkájáról.

A pályázathoz csatolni kell: a pályá
zati adatlapot, szakmai önéletrajzot (fel 
kell benne tüntetni, ha a pályázó koráb
ban már részesült Móricz-ösztöndíjban, 
illetve a meghirdetett időszak alatt pá
lyázott vagy elnyert más támogatást, 
ösztöndíjat) publikációs jegyzéket, rész
letes munkatervet, hasznos lehet a szak
ma elismert képviselőinek ajánlása.

A pályázatokat a Petőfi Irodalmi Mú
zeumhoz (1053 Bp. Károlyi M. u. 16.)

kell benyújtani személyesen munkaidő
ben vagy postai úton. Beadási határidő: 
2007. február 28. Az elbírálás határide
je: a fenti határnaptól számított legfel
jebb 40 munkanap.

A pályázati kiírás és adatlap le
tölthető a minisztérium honlapjáról 
(www.okm.gov.hu) és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum honlapjáról ( )

A kolozsvári Bretter György Irodal
mi Kör idei első, január 22,-i ülésén: De
meter Ferenc Nulladik lépés című első 
kötetét mutatták be a Café Bulgakov Iro
dalmi Szalonjában. A könyvet Frangois 
Bréda méltatta.

A z  Oktatási és Kulturális Miniszté
rium nyilvánosságra hozta a 2006. évi 
határon túli magyar irodalmi ösztöndíj 
nyertes pályázóinak névsorát.

Székely János költészeti és drámaírói 
ösztöndíj: Bogdán László, Csehy Zoltán, 
Farkas Wellmann Éva, Hizsnyai Zoltán, 
Papp Attila Zsolt és Pénzes Tímea.

Gion Nándor prózaírói ösztöndíj: Far
kas Wellmann Endre, György Norbert, 
Mirnics Gyula és Nagy Koppány Zsolt.

Schöpflin Aladár kritikai ösztöndíj: 
Beke Zsolt, Dánéi Mónika, Németh Zol
tán, Zsigmond Andrea.

Benedek Elek gyerekirodalmi ösztön
díj: Budaházi Attila, Fekete Vince, Kará
csonyi Zsolt, M. Csepécz Szilvia.

A Magyar Napló szerkesztősége és az 
írott Szó Alapítvány regénypályázatot 
hirdet. A pályázat tárgya olyan regény 
vagy kisregény (legalább száz oldal, az
az százötvenezer betűhely), amely hőse
inek sorsában és a társadalmi élet je
lenségeiben megmutatja az 1989-90-es 
rendszerváltozás és az azóta eltelt idő
szak társadalmi változásait, kulturális, 
morális tendenciáit. Pályadíjak: I. díj : 
400 000 forint; II. díj: 200 000 forint; 
III. díj: 100 000 forint.

A pályázó a kézirathoz mellékelt zárt, jel
igés borítékban adja meg nevét és címét.

Beküldési határidő: 2007. március 15. 
Eredményhirdetés: 2007-es Könyvhét, 
Magyar Napló-hajó.

A pályaművet A/4-es papírra, lehető
leg számítógéppel kinyomtatva vagy író
géppel írva, jól olvasható formában, 2 
példányban kérjük beküldeni a Magyar 
Napló szerkesztőségébe. A szerkesztőség 
címe: 1062 Budapest VI., Bajza u. 18. 
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 15.
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ír ó  é s  r e g é n y e
VÍZSZINTES
1. A z író neve. 13. Zöldségféle. 14. 

A hajnal istennője. 15. A felsőfokje
le. 16. A két ... (Jókai). 18. A K-vita- 
m in felfedezője. 19. Arrafelé! 20. Bi
cepsz. 22. Orosz igen. 23. A sztalt 
étkezéshez előkészít. 25. Idegen női 
név. 27. Eszes. 28. E lektronikai m ár
ka. 30. Teréz, becézve. 31. Leendő 
vő. 32. Vezeték. 33. Gárdonyi műve.
35. Após (népies). 37. Ógerm án ro
vásírás. 40. M uzsikás. 42. Cem ent
fajta. 43. Attól kezdve! 44. Szám ta
ni művelet. 47. Más a szélein! 48. 
Legnagyobb szervünk. 50. Sárgás 
árnyalat. 51. M ohamedán fejfedő. 
52. Könyvet lapozó. 54. Nyugat-pár- 
ciumi.

FÜGGŐLEGES
1. Szórakozó. 2. Lengyel népi 

tánc. 3. Csüng. 4. Drótdarab! 5.

Tanít. 6. R uhát készít. 7. Vasgyá
ros volt (Abrahám). 8. A laszkai fo
lyó. 9. S trázsa. 10. Angol fiúnév. 11. 
Pozsegai település. 12. Jap án  motor
m árka. 17. Írország honi neve. 20. 
M ellette menés. 21. Régi ... vagyok 
(Nóti Károly). 24. Hozzátartozó. 26. 
Oda-vissza jegy. 28. Egyik nemmel 
kapcsolatos. 29. Hegy K réta szige
tén. 33. A  regény címe. 34. Á llást el
foglal. 36. Fásíto tt terü let. 38. Sci-fi 
író (István). 39. Pihen. 41. M ártás.
42. Lószín. 45. Eszes. 46. Becézett 
Zebulon. 49. Bedurvul! 51. Zsír, an 
golul. 53. A ntik római aprópénz. 55. 
Hélium vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A H elik on  2. szám ában közölt 
Wagner című rejtvény megfejtése: 
A bolygó hollandi; A  nürnbergi mes
terdalnokok.
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