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Boldog Újévet!
Ne álljatok meg. Menet közben, m int a 

szívdobogás, mondjuk el a varázsigéket.
I tt az újabb, a legeslegújabb, tehát leg

érvényesebb kívánságok perce, alkalm a. 
Összecsenghetnek megint a poharak, ha 
nem is m aradt sok ünneplésre méltó. Se 
anyagilag megtestesülő', se eszmei! Mit is 
ér folyton inni érte, mikor harcolni, tenni 
kéne. Legalább érvelni, szavazatok milli
grammjaival, ha  nem is billenteni, de bille
getni a mérleg szárnyait, szarvait. Mikor 
jön el az idő, hogy ha nem is egyetlen Tol
di, de egy nemzedéknyi elkapja a régen el
szabadult bika sokáig pusztító szarvait. 
B ár sóhajtozzatok, miképp Szilágyi Erzsé
bet balladájában, hogy h am ar a m adarat, 
el kell venni tőle... Kitől, mit? Haza, bé
ke, jövő, Isten éltessen, hogy megvereked
jünk, te a te állításaiddal, én az enyémek
kel. Majd eldől, m int réges-régen, mikor 
az egyik Káin szögletes kereket, m ásik 
kerek kereket javasolt, aztán  hol melyik 
vált be, máiglan. Csak ne a derekakra, a 
homlokokra, a nemzőszervekre, a term é
szetre is ráerőszakolt, odabilincselt kézi
gránátok között dőljön el a disputa. Gyer
mekek, a káosz veszélyesebb mindennél! 
Ti, akik még meg sem születtetek, de m ár 
döntöttek valakik, hogy csalók, gyilkosok 
és hazugok is lesztek az emberi erkölcs 
óriás Mengyelejev-táblázatán m eghatá
rozott helyetek szerint. Minden évben, 
mikor poharak csengenek össze, a h a r
m óniáért sírjatok, m int mikor nem ker
tészetben, hanem  tem etőben a lapátok 
ütődnek egymáshoz. Nem volna szabad 
megfeledkezni. Az idő nagyon fogy. Sok
szor mondogatják m aguk elé a látnokok: 
m ár csak órái vannak. Valaminek, valaki
nek. Órái voltak bárkinek davajcsaszozás 
végén, és nem volt idő befejezni a paradi
csom építését, terem tését, pont úgy, m int 
a szocializmusét. Ki m iatt esünk ki foly
ton a ritmusból, az időből, az órákból. 
Mint megálló szívből a ketyegés, pokol
gépből a kattogás. Boldog újévet tehát.

OLVASÓINK A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON kata lógu s-szám a 2013.
>• F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között.FIGYFjT íM FjBFí ! K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

PO M O G ÁTS B É L A

Békítő öröm
A  „ h íd v e r ő ” I l ia  M ih á ly
Amikor az Alapítvány Erdély Magyar 

Irodalmáért létrehozta a Hídverő-díjat, 
és amikor a 2003-as esztendőben ugyan
itt: a székelyudvari magyarok körében, a 
feledhetetlen emlékezetű Szépfalusi Már
ta után másodikként átvehettem ezt a dí
jat, az erőfeszítéseinek igazolását kereső 
ember békítő öröme töltött el, hiszen azt 
tapasztalhattam, hogy az erdélyi magyar 
irodalom közössége igenis figyel azokra 
az erőfeszítésekre és elismeri azokat az 
erőfeszítéseket, amelyekkel egy-egy anya- 
országbeli vagy nyugati magyar irodal
már igyekszik az Erdélyben megszülető 
irodalmat az egész magyar nemzeti kö
zösség szellemi birtokává és erőforrásává 
tenni. Ez a békítő öröm töltött el legutóbb 
amikor a Hídverő-díj 2004-es kitüntetett
jét: Ilia Mihályt köszönthettem.

Az irodalomtudóst, jól tudom, nem 
kell bemutatni az erdélyi magyar közös
ségnek, minthogy Ilia Mihály egyénisé
ge, munkássága és az egyetemes magyar 
irodalmi kultúrában betöltött szerepe, 
amelyet nyugodt lélekkel nevezhetek kül
detésnek is, jól ismert az erdélyi magyar
ság körében. Tudományos tevékenységét, 
amelynek eredményeit, talán túlzott tudó
si szerénysége következtében is, mindmá
ig elmulasztotta kötetbe vagy kötetekbe 
gyűjteni, egyidejűleg hatotta át a magyar 
irodalomtörténet-írásban Gyulai Pál és 
Horváth János óta morális hagyományt 
jelentő közösségi felelősségtudat és a filo
lógiai megbízhatóság.

Ennek a munkájának a során különö
sen két fontos területén ért el eredménye
ket. Egyrészt a Nyugat körül szerveződő

modern magyar irodalom hagyatékának 
filológusi feltárásában, ennek a tevékeny
ségének a legnagyobb eredménye a Ju
hász Gyula műveinek kritikai kiadásá
ban végzett áldozatos munkája (ennek 
során a kritikai kiadás jó néhány köte
tét ő rendezte sajtó alá); jól tudjuk, hogy 
egy ilyen korpusz gondozása milyen tu
dósi erudíciót és áldozatos szorgalmat 
kíván -  jóllehet a tudományos érvénye
sülés terén éppen ennek van a legkeve
sebb hozadéka. Másrészt, és ezt éppen 
itt, Székelyudvarhelyen fontos hangsú
lyozni, a Trianon utáni erdélyi magyar 
irodalom gondozásában, ennek a vállalko
zásának olyan eredményei vannak, mint 
Tompa László költészetéről írott tanulmá
nyai, amelyek a magyarországi irodalmi 
emlékezetben, hosszú évtizedek hallga
tása után, először helyezték el méltó mó
don Székelyudvarhely nagy költőjének 
alakját.

Talán e kettős feladatvállalás -  a nyu
gathoz kötődő irodalom és az erdélyi ma
gyar irodalom kutatása -  egyféle szintézi
sének tekinthetők azok a tanulmányok, 
— (és Ilia Mihály ezen a területen is kezde
ményező szerepet vállalt magára — ame
lyek az 1908-ban Nagyváradon közre
adott Holnap című antológia születésének 
körülményeit tárták fel

Ilia Mihály mint irodalomtudós min
dig csendben dolgozott, sohasem csinált 
reklámot önmagának, ezért munkájá
nak eredményei is jórészt elkerülték a 
tudományos közélet zajosabb fórumait. 
Igazából elszomorító, hogy tanulmányai 
mindmáig nem kerültek könyv alakban 
az olvasó elé, és talán éppen egy erdé
lyi magyar könyvkiadóra várna az a 
feladat, hogy ezeket a tanulmányokat, 
bírálatokat, könyvismertetéseket egybe
gyűjtve megjelentesse: Ilia Mihály írása
inak gyűjteménye bizonyára értő olvasók-

mániában is anyanyelvűnkön. Köztük 
egészen kiválóak és említésre se méltók. 
Ez nem is baj, mert Franciaországban, 
ahol állítólag naponta kétezer könyv jele
nik meg, ezeknek csak igen kis százaléka 
marad az irodalomtörténetben. Jó iroda
lom dilettánsok nélkül, azt hiszem, elkép
zelhetetlen. Nem ártana azonban vala
melyes eligazítást adni ebben a kiadói 
dömpingben. Sajnos én nem tartozom iro
dalmunk igencsak megfogyatkozott „köz
lekedési rendőrei”, kritikusai közé. A vér
beli kritikus ugyanis nemcsak az általa 
kiválóknak tartott, de legalábbis jónak 
minősített könyvekről mondja el vélemé
nyét. Lesújtó bírálatával a félresikerült 
vagy éppen ízlést rontó fércművekről se 
hallgat. Ez -  nagyjából -  ilyenszerűen 
volt az „átkosban”, a „szocializmus nap
fényes éveiben”, amikor a kritikus a bí
rálatáért kapott honoráriumból akár tíz 
könyvet is vehetett magának. Manapság 
a tiszteletdíjából legfennebb egy kötet
kére futja, vagy arra se. A szerkesztősé
gek, kiadók se ajánlanak fel neki könyve
ket, hiszen ez utóbbiaknak nem érdekük, 
hogy termésük fogyjon is. Ok majdnem 
minden kiadványukra megkapják a ha
zai vagy a magyar Művelődési Miniszté
rium támogatását, amiből kiadják a köny
vet, a szerzőnek is juttatnak valamicskét,

ra találna Erdélyben és természetesen 
Magyarországon is.

A magyar irodalomtörténet-írásnak 
a mögöttünk lévő harminc-negyven esz
tendőben igen nagy -  Erdélyben is jól is
mert — egyéniségei tevékenykedtek, nem 
szeretnék most név szerint senkit emlí
teni. Ilia Mihály azonban nem pusztán 
az irodalomtudós feladatait vállalta, en
nél sokkal többet és gazdagabbat, és en
nek a gazdagságnak három területére 
hívnám fel a figyelmet. Elsőként tanári 
munkájára, ennek keretében mint a sze
gedi egyetem bölcsészkarának népszerű 
professzora fiatal nemzedékek egész sorá
val ismertette meg a huszadik század ma
gyar irodalmát és különösen az erdélyi 
magyar irodalmat, amelynek gondozásá
ban, megismertetésében évtizedeken ke
resztül odaadó munkát végzett.

Másodjára szerkesztő tevékenységét 
említeném, ennek révén 1965-től 1976- 
ig, vagyis egy évtizeden át volt a szege
di Tiszatáj című irodalmi folyóirat rovat
vezetője, főszerkesztő-helyettese, végül 
főszerkesztője, hogy aztán, éppen az er
délyi irodalom iránt tanúsított elkötele
zettsége következtében elmozdítsák erről 
a fontos posztról. A szegedi folyóirat min
denesetre az ő kezében vált országos, mi 
több, egyetemes magyar fórummá, amely 
igen sokat tett a határokon kívül élő ma
gyar irodalmi kultúrák magyarországi 
meg- és elismertetése érdekében.

Harmadjára egy olyan személyes am
bíciót említenék, amelyben Ilia Mihály 
mindeddig páratlannak és utolérhetet
lennek bizonyult. A levélíróra gondolok, 
mondhatnám arra, hogy a huszadik szá
zad második felében Ilia Mihály vállalta 
magára azt a küldetést, amelyet egyko
ron Kazinczy Ferenc, a magyar irodalom- 
történt-írás legnagyobb levelezője utó
daira örökül hagyott. Még évtizedekkel

és nekik is marad valamennyikó. No, de 
ne akarjuk egy rövid írásban könyvkiadá
sunk és főként könyvterjesztésünk min
den gondját-baját elmondani, hiszen most 
az öröm adta kezembe a tollat. Afölötti 
öröm, hogy idén ősszel öt olyan (különbö
ző kiadóknál frissen megjelent) vers-, ille
tőleg próza-, memoár- vagy esszékötetet 
olvastam, amilyenekből az előző években 
esztendőnként kettő-három ha került a 
kezembe — vagy még annyi se. Lehet, szin
te biztos vagyok benne, idén több kiváló 
könyv is jelent meg. Ezért eleve elnézésü
ket kérem, kivált fiatal, de kevésbé fiatal 
pályatársaimnak is, akiknek (esetleg ki
váló) könyvét itt most nem említem. De 
az is huncfut, aki olyan könyvet dicsér 
vagy gorombít le, amelyet nem is olvasott 
(amire szintén láttam már példát tájain
kon).

A következő öt könyvről szólnék, ame
lyeket a szerzők nevének betűrendjében 
sorolok fel, és írom is meg véleményemet 
róluk. A látszatát is kerülni szeretném 
annak, hogy rangsorolom kedvesnek bi
zonyult olvasmányaimat. Ferenczes Ist
ván: Minerálnájá pesznyá című poéma
kötetéről szólok, aztán Kántor Lajos A 
Kapu című, naplókkal, levelekkel hitele
sített családregény-vázlatáról, majd pe
dig Kós András Elet és rajz című könyvé-
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F O D O R  SÁ N D O R

O lv a só n a p ló  -fé le
i .
Az idei ősz olvasmányok, új könyvek 

tekintetében minden eddiginél gazda
gabbnak bizonyult számomra, talán nem 
annyira mennyiség, mint minőség tekin
tetében. Eddig öt könyv olvasását fejez
tem be lélekben főhajtással a Szerző előtt
-  bár szinte biztos, hogy több kitűnő mun
ka is jelent meg az elmúlt esztendőben. 
Egyelőre erről az ötről szólok, azzal a tit
kolt szándékkal is, hogy az irodalmi díja
kat osztó bizottságok, zsűrik, tanácsok fi
gyelmébe ajánljam ezeket. Annak idején 
könnyebb volt az írószövetségi, állami dí
jakat vagy az akadémiai díjakat osztó bi
zottságok dolga, hiszen sokkal kevesebb 
könyv látott napvilágot az esztendő folya
mán, mint manapság -  lényegesen keve
sebb kiadónál.

A cenzúra által „megszűrt” könyvek 
között se volt évente három-négynél több 
(olykor még ennyi se), amit manapság is 
érdemes újra kiadni -  mint például Lám 
Béla, kiváló „egykönyvesünk” A körön kí
vül című önéletrajzi remekét. Manapság
-  mondhatnám, számtalan kiadónknál
-  igen sok könyv jelenik meg csak itt, Ro-
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ezelőtt volt lehetőségem arra, hogy körül
nézzek a szegedi Csorba utcai kis lakás 
dolgozószobájában, ahol a könyvespolcok 
felső során katonás rendben sorakoztak 
a levélgyűjtő-dossziék. Ezek mára a ma
gyar irodalom közelmúltbeli történetének 
szinte kimeríthetetlen forrásai lehetnek.

Az irodalomtörténet-író, a tanár, a szer
kesztő és a levélíró Ilia Mihály, igen so
kunk régi-régi barátja, valóban a „híd
verő” egyéniségek közé tartozik, ezért 
mindenképpen méltán köszöntjük és ün
nepeljük őt. A „híd” a magyar nemzeti ön
ismeret hagyományos metaforája -  gon
doljunk csak Németh Lászlóra, aki ebben 
a metaforában látta közép-európai hely
zetünk és szerepvállalásunk értelmét -, 
nos, a „hídverők” ennek a szerepvállalás
nak az elkötelezettségében végzik mun
kájukat. Ilyen „hídverő” Ilia Mihály bará
tunk, nemzedékek és irodalmi áramlatok 
között, Erdély és Magyarország között, lé
lektől lélekig. Most, hogy túl van életének 
hetedik évtizedén kívánjunk neki bölcses
séget, békét és sok erőt.

KÁNTOR LAJOS

Otthonossá tehető...
Ferenczes Istvánról, 
a hatvanasról
A hatvanadik évének küszöbére érkezett 

költő, a nyolcadik évfolyamát záró Székely
föld című folyóiratot szerkesztő Ferenczes 
Istvánnak -  erre az ünnepi alkalomra -  a ti
zenöt évvel ezelőtti, a diktatúra utolsó napja
iban, a Túlélő képek című vallomásos gyűjte
ményben megjelent mondatait hozom vissza 
ajándékul -  valamennyiünkhöz szólva. Tu
dathasadásos álom ennek az önemésztő, 
drámai hangú írásnak a címe, benne a po
étává lett fiú idézi a kőműves apát, s mint 
annyiszor, most is balladásan: „...a tékozló 
fiú ugyanezt éli, mint a számon kérő apa: a 
szavakból, az anyanyelv áldott tégláiból ra
kott falakra is szakadhat oly átok, mint a kő
ből rakott dévaváriakra. A tinta is éget úgy, 
mint a mész, s a tékozló fiú sem lett kevésbé 
kiszolgáltatottja hatalomnak, hivatalnak, vi
déki, amatőr diktátoroknak, üldözöttje zsar
nokságoknak; mássága ugyanolyan ok lesz 
a kirekesztésre, másként szólását, anya
nyelvét idegennek tekintve, éppúgy nem 
bocsájtanak meg, mint ahogyan neked sem 
bocsájtottak meg soha, édesapám.” És Déva 
várától visszább, a szülőfalu közvetlen köze
léből panaszolva fel 1989 decemberéig álta
lános érvényű helyzetét, ezt is írta: „Európa 
legkeletibb, magyar nyelvű (még) kisvárosá
ban, Csíkszeredában él, kisebbségi sorsban, 
egyre fogyatkozó hátországgal: nemzetiségé- 
vel-olvasóival, ahol nemcsak szimbolikusan, 
de ténylegesen is hovatovább a perifériára 
szorul, akinek létét nem a teremtő, hanem 
a pusztító, ordas magány gyűri maga alá.” 
Az idézett mondatokhoz hozzá kell tennem, 
hogy ezek természetesen nem jelenhettek

meg nyomtatásban az akkori Romániában -  
a Túlélő képeket Budapesten adta ki a Hétto
rony Könyvkiadó.

Nyilvánvalóan nem állítom, hogy ma már 
Ferenczes Istvánnak semmi oka a szomorú
ságra, legalábbis az időnkénti elkomorulás- 
ra, ám hogy az idők változóban vannak, és 
e változást mégis pozitívan ítélhetjük meg, 
annak bizonyításául épp az idézettek 2004- 
es idézhetőségére, akár erdélyi lenyomtat- 
hatóságára hivatkozhatunk. Ferenczes Ist
vánnak nem kell már új versbe foglalnia a 
kicenzúrázott sorokat -  ha kedve tartaná, 
akár ő maga cenzúrázhatna. Biztos vagyok 
benne, hogy nem teszi, jóllehet már egy rend
szeresen megjelenő havi folyóirat, a Csíksze
redában kiadott Székelyföld áll a rendelkezé
sére.

Az alkalom (az EMKE-díj) arra kötelez, 
hogy ezúttal ne a költőről, a prózaíróról, ha
nem a Székelyföld szerkesztőjéről mondjak 
még néhány szót. Nem tegnaptól fogva tud
tuk, hogy Erdély e keleti tájainak igénye, 
szüksége van saját periodikára, irodalmi -  
és tudományos -  megnyilatkozási lehetőség
re, a művelődés fórumára. Azt hiszem, nem 
én voltam az egyedüli, aki tartott attól, hogy 
a megszülető Székelyföld (mármint a folyó
irat) túlzottan regionális, röghöz kötött lesz, 
akár régebbi, nem mindig szerencsés viták 
kiújulásához vezet. Nos, nyolc év után nyu
godtan kijelenthetjük, hogy ma Csíkszeredá
ban egy olyan magyar folyóirat jelenik meg, 
amely kellőképpen figyel a székelyföldi váro
sok és falvak hagyományaira és jelenére, de 
a jövőépítés, a korszerű erdélyi magyar és eu
rópai tudat alakítását tartva szem előtt, a 
fölös székelykedést kerüli, horizontja nem a 
Tolvajos tetőig terjed. És nem is csupán a Ki
rályhágóig vagy Hegyeshalomig. Ebben pe
dig Ferenczes Istvánnak fontos szerepe van. 
Bízunk benne, hogy olyan csapatot épít ma
ga köré, amelyik a megkezdett úton akar ha
ladni -  akár a mindig hasznos újításokkal.

ről, amit Lőrincz György Pusztulás című 
regénye követ, végül pedig Mózes Attila 
Céda korok történelme című nagyszerű, 
úgyszólván egész irodalmunkat feltérké
pező, vaskos esszékötete zárja ezt az im
ponáló sort.

Az imént említettem, hogy nem rang
sorolok. Lám, máris megszegem a sza
vam, hiszen az ábécé szeszélye révén el
sőként említendő könyvet, Ferenczes 
István Minerálnájá pesznyá (Ásványi da
lok) c. kötetkéjét, amely a Csíkszeredái 
Pro Print Kiadónál jelent meg, annak el
lenére, hogy vaskosnak nem mondható, 
hisz mindössze három terjedelmesebb, de 
nem túlbeszélt verset tartalmaz 55 olda
lon, „az év könyvéinek minősíteném. A 
három költemény (Boszorkány eljövete
le, Didergés és a Minerálnájá Pesznyá) 
egyike sem „szép”. Még csak „felemelő”- 
nek se mondhatnám. Nem is lehet az, mi
helyt az első vers a XXI. századi (tegyük 
hozzá: a XX. század végi) ember sehová 
se vezető szexőrületét, a második, a Di
dergés egy olyan magyar népcsoport tra
gédiáját, a csángókét állítja elénk, amely 
(noha magyarul beszélő részük még min
dig számosabb, mint a horvátországi és a 
szlovéniai magyarság együttvéve) -  még 
sincsen igazán jelen a magyar köztudat
ban, valahogy „kifelejtették” a magyar

magyar csúcsról is, hová még egy árva 
képviselőjüket sem hívják meg, de akik 
rovására állítólag néhányan már meg
szedték magukat azzal, hogy „lefölezték” 
a támogatásukat -  és akik (tartok tőle; 
két emberöltőn belül) nyomtalanul eltűn
nek, elfogynak mint magyar etnikai kö
zösség, felszívódnak a román tengerben 
-  nem utolsósorban (ezt én, mint hívő ró
mai katolikus ember, azt hiszem, kimond
hatom) egyházam szerencsétlen „politizá
lásának” következtében.

A harmadik, a Minerálnájá pesznyá vo- 
gul és osztják testvéreink rohamos pusz
tulása ürügyén jajdúl fel, az embertelen 
környezetpusztítás ellen, ám vonatkozik 
ez a kétségbeesett kiáltás a földgolyó -  
még -  zöld területeire és egyáltalán az 
életet irtó, emberi kapzsiság hajtotta kí
méletlen pusztításra. Nem „figyelmezte
tések” ezek, nem is holmi moralizáló nem
zet- vagy emberiségféltő költemények. 
Kétségbeesett sikoly mind a három írás, 
még csak megoldást se kínáló, a helyzet 
javulásában sem bízó.

Ferenczes költészetére általában nem 
jellemző a kínosan dallamos kimunkált
ság. Szavai olykor szikladarabokként 
gördülnek az olvasó lelkére. Ez történik 
ebben a kötetben is. Talán sokkal foko
zottabban, lebilincselőbben, mint más

munkáiban. Csángó nyelvjárásával a „di
dergés” valóságos nyelvi remek. Csak 
szemfedővé ne váljék ez az írás, ez a köl
temény a moldvai (még) magyarul beszé
lő csángóság ravatalán.

Ezt a sajnos megrendítően igaz három 
költeményt, amint említettük, a Csíksze
redái Pro Print Kiadó a tőle megszokott 
igényes kiállításban tette asztalunkra, 
Mérey András kifejező borítójával, nagy
szerű illusztrációival. Sajátosnak vélem 
azonban, hogy a könyv végén található 
impresszumon szerepel ugyan (igen he
lyesen) a kiadó igazgatójának és techni
kai szerkesztőjének a neve, de a kötet 
szerkesztőjéé nem. Úgy látszik -  ilyen 
nem is volt. Meg is van az eredmény. A há
rom különálló verset tartalmazó könyv
nek nincs tartalomjegyzéke. Az általános 
könyvszerkesztő-hiányról más kiadók 
esetében is beszélhetnénk, talán csak 
a Kriterionnak, a Polisnak, a Mentor
nak és időnként a Pallas-Akadémiának 
van a szakmában járatos szerkesztője. 
Olyan, aki hozzáértőn, felelősen állítja 
össze a nyomdába küldendő kézirat min
den oldalát, kellőképpen ellenőrizni tudja 
-  ha kell, el is végzi -  a korrektúrát, és a 
nyomdai munka minden fázisát figyelem
mel kíséri.
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A csaló
Aznap, néhány órával korábban, lát

tam már Budapesten. Óriási lépésekkel 
száguldott el mellettem -  nem is szágul
dott, hanem összevissza rohangált, nyar
galt a Dob utcából a Síp utcába, s köz
ben mintha fütyörészett volna, vagy csak 
csókra állt a szája.

Most viszont, a gyorsvonat folyosóján, 
határozottan zaklatottnak látszott. Ki
halt, forró vidéken robogtunk nyílegye
nesen. A fülkében ülő útitársak szem
héja le-lecsukódott, egy kényelmesen 
elterpeszkedve olvasó középkorú hölgy 
kezében meg-megbillent a keménykötésű 
könyv; utána kellett kapnia, hogy le ne es
sék. A fáradtság meg a hőség lassan kezd
te kioltani belőlünk az élet jeleit.

Utólag rájöttem, hogy egyedül a folyo
són álldogáló férfi miatt tűnt fantomsze
rűnek ez az utazás. A szél egyelőre úgy 
suhant el a szemhatár peremén feltűnő 
dombhajlatot érintve, mint egy távoli só
hajtás. Utitársunk az izgatottság különö
sebb jele nélkül nézett ki a folyosó abla
kán, ámde a felismerés úgy nőtt benne 
bizonyára, mint egy buborék, amelyik ha 
tovább feszül, egyszer csak szétpattan.

Bár a fülke és a folyosó ablakain tün
döklő fény tört be, ő konok tekintettel für
készte az ég alját. Kelet felől, amerre a 
gyorsvonat tartott, komor felhők gyüle
keztek, s a sűrűsödő vakütés-kék sötét
ség mögül fojtott morgás hallatszott. A 
férfi, akit némelyik útitárs csalónak ne
vezett később, lereagálta a megismétlődő 
külső zajokat és a mérséklődő -  a fülledt
séggel fordított arányban álló -  délutáni 
égi világosságot, mint aki előre megsejt
vén a nyílt mezőkre lapuló hirtelen ho
mály következményét, behunyt szemmel 
látja is a völgy torkában tomboló vihart.

Jó pár kilométerre tőlünk már zuho
gott, a vonat mintha kissé megtorpant vol
na, a mozdonyvezető minden bizonnyal 
felmérte a váratlan erővel ránk törő ziva
tar veszélyét. Egyszer a némán álló (egye
sek szerint pózoló) férfi is tágabbra nyitot
ta szemét, és, igaz, nem túl hangosan, fel 
is horkant. Tekintetének különös csillám- 
lásai a tört pillanat kemény szilánkjaira 
emlékeztették -  legalábbis azt, aki akkor 
közvetlenül mellette állt. Határozottan 
láttam, hogy minden arcizma, nyakán az 
inak, a válla, talán még a szemidegei is 
pattanásig feszülnek. Korábban már vál
tott velünk néhány szót; ezúttal ő maga 
kezdeményezte a beszédet.

„Amikor a Nyugatiban felültem -  mond
ta —, már órákkal ezelőtt megéreztem.” 
Fölösleges lett volna faggatni, tudtuk, 
úgyszólván a bőrén érezte mindenikünk, 
hogy mire céloz. -  „Holtbiztos voltam ben
ne, hogy ez lesz... És ilyen lesz.”

Szénsavas italt ivott másfél literes 
üvegből; nem kortyolta, öntötte magába 
a lehűtött folyadékot. Mégsem izzadt a vi
har előtti fülledtségben, miként a többi
ek. Csak most tűnt föl egy-két gyöngyöző 
csepp sűrű, bozontos szemöldökén, most, 
midőn minden dicsekvés nélkül, szinte kö
zönyösen tudtunkra adta, hogy máskor 
is ugyanígy megérezte a vihar közeled

tét. Mint az állatok, a kutyák vagy a gyí
kok. Mindig előre jelezte benne valami -  
a szív ritmusa, belső feszültség, az ördög 
tudja, mi -  a derült égből becsapódó vil
lámlást. Nem kellett lefeküdnie s fülét a 
vonat padlódeszkájára szorítania, láthat
tuk, most se, hogy meghallja az égihábo- 
rút. Mosolygott, pedig érzésem szerint, 
páratlan készségének megnyilvánulását 
nagy izomfájdalom kísérte. Emiatt tűnt 
most rútnak s a keserű, éles ráncoktól 
megviseltnek a különben szép, impozáns 
férfiarc.

„És földrengés előtt?” -  kérdezte vala
ki halkan. De akkor ő már nem törődött 
velünk. Az ablak felé fordulva állt, a lét 
csodálatos ajándékától lesújtottan. Nem 
nézett vissza többé a rábámulókra, talán 
észre se vett bennünket, közönséges ha
landókat.

2004. július 16.

A festő
„Jobban szerettem a szerelmedet, mint 

a dicsőséget.” (Balzac)
A festő bezárkózott, és napokon át fes

tett. Éjszaka is, a lámpa hajnalig égett. 
Csak a köhögése hallatszott ki mind 
gyakrabban. Ha napközben betévedt hoz
zájuk egy-egy vendég, csak a kezdetleges, 
alacsony mennyezetű műterem ablakán 
át belesve volt alkalma látni a megszál
lott mestert. Mit festesz? -  kérdezte a fele
sége esténként meglehetősen közönyösen. 
Egy keresztelőt, felelte kurtán. Kime
ríted magad, mondta álmos hangon az 
asszonyka. Ez derűs kép lesz, meglátod, 
mondta a festő, ettől nem fáradok el.

Előbb templomi szertartásra gondolt, 
de aztán úgy döntött mégis, hogy kinn 
a szabadban örökíti meg az életre felszen
telt csecsemő körül ujjongó népséget. Tud
ta, hogy nincs könnyű dolga; az ártatlan 
gyermeki mosolyt lesz talán a legnehe
zebb megfesteni. Megpróbált saját boldog 
gyermekkorára gondolni.

Egyik reggel, egyedül volt a házban, 
csengettek. Letette az ecsetet, és ajtót 
nyitott. A levélkézbesítő volt. Táviratot 
hozott. A festő elolvasta, enyhe szédülést 
érzett. Pár pillanatra leült a háromlábú 
székre. Aztán vette a legvastagabb szőrű 
ecsetet, és egymás után kavarta föl vele a 
sötét színeket. Az ecsetről csepegett a fes
ték, mikor végigszántott vele a vásznon. 
Ez a fémes szürke elég közel állt a szándé
kához, de még tompább színt akart.

Érzéketlenül kaszabolta keresztül-ka- 
sul a többalakos és nagyjából már befeje
zett képet. A család, a keresztelőre egybe
gyűlt rokonság és barátok egymás után 
tűntek el a zavaros színű ecsethullámzás
ban, mint valami vízbefúltak; ő azonban 
csak akkor látszott megnyugodni, midőn 
a napfényes reggel minden csillogása bele
veszett a kilátástalan szürkeségbe.

A szoba sarkából utoljára még szem
ügyre vette a szánalmas munka eredmé
nyét. A vászon közepén egy hatalmas, 
rózsaszín bőrű csecsemő a fantáziátlan 
légben. Csak két, művégtagszerű kéz lát
szott -  több semmi -, amint a kilátásta
lan ürességben tartják.

A festő a kifejezéstelen csupaszságra 
bámult; minden indulata elszállt. Nem

emlékezett rá, mennyi idő telhetett el az
óta, hogy a sánta postásnak ajtót nyitott. 
Ám amikor végre fáradt tekintete meg
állapodott asszonya megszeppent arcán, 
aki nesztelenül behozta az újabb adag ká
vét, ismét kézbe vette a táviratot, majd a 
tönkrefestett vászonra pillantott.

„Meghalt az anyám” -  mondta.

2004. július 18.

Társtalanság
Se macskája, se kutyája nem volt soha 

(legfeljebb egere); majorságot sem ta rt ott
hon. Most mégis úgy érzi, hogy végre rá
talált egy igazi élőlényre. Ez kicsi tenger, 
igaz, de neki olyan, mint egy nagy, eleven 
és hűséges állat. Hol messzire szalad elő
re, be a mélybe, hol visszarohan a partra, 
őutána, s hullámtagjaival simogatni kez
di visszeres bokáját, combján a száraz, 
hervatag bőrt.

Beszélgetni is szokott vele, hogyha 
nincs senki a közelben. „Gyere, lovagolj 
meg!” -  incselkedik vele egy tarajos hul
lám; harsog vagy hahotázik. A fejét nem 
látni; lehet, hogy kentaur. De ő lóvá te
szi. Az apja a múlt század elején lovakat 
tartott. 0  még bakfis korában egy sötét
szőrű ménről álmodott; a szeme tüzelt, 
sörénye vihart kavart. „Vigyázz, mert 
harapós!” -  szólt reá álmában apuska a 
háta megett, és furcsán nevetett; ettől ő 
elszégyellte magát, s elszaladt. Azután 
még sokáig szégyenkezés fogta el különös 
álma miatt.

A tenger most csendesebbnek tetszik. 
A nap már lemenőben, forró a csillámló 
homok. Mi lenne, ha felkapaszkodna egy 
hullámra? Csak le ne csússzék róla... (Hi
ába, az öregség!)

Térdig, combközépig, már derékig ér 
a víz. Behunyja szemét... Ha egyszerre 
csak eltűnne, észrevétlenül. Lehet, hogy 
rá sem találnának.

De hát úgysem keresné senki. Soha.

A szeretethiány 
jelképe
Csütörtökön délután az ördögkeresztúri 

S. Pista Vazul ittas állapotban felgyújtot
ta az anyja tulajdonában lévő csűrt. A tü
zet a szomszédok és az Avram láncú tűzol
tócsoport fékezte meg, de fél tonna széna 
így is leégett. A 41 éves, fél szemére vak 
agglegény, aki ellen gyújtogatás miatt ki
vizsgálás indult, a lelkét négy évtized óta 
sorvasztó, halálra dermesztő szeretethi- 
ánnyal indokolta tettét.

2004. július 17.
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KINDE ANNAMÁRIA 
S za n d ra  May 
a  zom bigyárban
Füledben zomb a zombigyár, 
reggeltől estig ordibál, 
káromol, retteg, sündörög, 
fordítva rémiszt, füstölög 
a lélekirtó zombigyár.

Ott meg nem élhet értelem, 
ellene semmi védelem, 
amint belépsz, hátadba kapsz, 
és ugyanúgy, ha elszaladsz: 
vicsorgó hely a zombigyár.

Első, utolsó, mintagép, 
a közepén is, mint a gép, 
parancsra int, aki megint, 
szeme zörren, amint kacsint, 
fegyelmezett a zombigyár.

És odajött testvérem is,
Szívem várta, hogy érkezik, 
és eladott. Parancs: parancs. 
Hímes lélekért rézgaras.
Piacvilág a zombigyár.

Csujjogató:
Itt a lélek itt a híííííír!
Garas csörren, süketííííít,
Érme csillan, elvakííííít,
Itt a lélek itt a híííííír!
Szíved halott, megjárjaaa! 
Elviszen a halálbaaa!
Itt a véred, itt a hír!
Szárnyam fogja, nemengeeed 
Elrepülnék feletteeeeee!
Hol a lélek, hol a hííííír?

A zombigyár a lelkeket 
nem engedi! Ha elmegyek, 
utánam nyúl, rút karvalyul, 
fekete kézzel, megvadul, 
rikácsol rám a zombigyár.

Hazudni kell és rejteni, 
nincs más kiút. Ez elemi 
erők harca. Az elnök arca. 
Pokolban végleg ott marasztja, 
kisimítja a zombigyár.

(sámános)
héjjá hó, 
itt a jó 
van meleg 
reszketeg 
kilépned nem lehet 
fogoly a szellemed 
kilépned nem szabad 
állnod az ég alatt

kint a tél 
nem remél 
behavaz 
rád havaz 
felhó'jön s betemet 
fullasztó a meleg 
nagy szárnya beterít 
megbénít, betegít

héjjahó
suttogó
hallgató
vallató
jó szándékot dobol 
örvénylik a pokol 
fényei a rácson 
retteg a karácsony

kék havon 
vértócsa 
feldereng 
éj szóra

S kinek szikrája elveszett, 
valóban nincs meg, nem lehet 
bizodalma Isten hatalma, 
se meleg istállónak alma: 
annak dudál a zombigyár.

líra:
én úgy szeretem kegyedet,
mint a szentjánoskenyeret,
s úgy kívánom az állagát,
mint a sztracsatellás heidi csokoládét,

ne menjen el, ha intenék,
fogadja el, mint az elébb,
szerelmemet, ha mérgezett,
és arra kérem kegyedet,
ne írja ki az újságba, hogy bolond vagyok.

A sündisznóra zombigyár, 
a macskahájra zombigyár, 
kutyapacal, sík vérnyaláb, 
hidegre zárra zombigyár.

sláger:
Bizalom, bizalom, te csodás 
hova visz ez a bizakodás?
Karriert pénz csinál, 
karriert pénzt csinál, 
bizalom, bizalom, hányás.

Fegyelem, fegyelem, te csodás!
Hova visz ez a fontoskodás? 
halató, bizható 
halató, bizható, 
karrier, karrier, hányás.

Mert kinek is mondjam?
Hűl a rongy a gondban!
Ott ült a székemben 
a fekete ember, 
mikor hazamentem, 
s kérdeztem az asszonyt:

-Aááártatlan vagy, angyalom?
-  Tollú nő a hátamon?

(- Deresre, deresre 
botot a hátára! -  
kiabálta nyomban 
a dühös önérzet, 
kicsinyes önféltés, 
meresztő rettegés, 
hogy elveszíthetnek, 
hogy elveszítenek, 
soha nem találnak.)

-Aáártatlan vagy angyalom?
-  Toliseprű a vállamon...

(Ezt felelte ismét 
kedves feleségem, 
akiért a poklot 
is megjártam épen, 
igaz, hogy régen volt, 
emlékké lett mára...
Deresre, deresre, 
botot a hátára!)

-Ártatlan vagy, angyalom?
-  Nem vagyok ártatlan, 
sem pediglen ártó, 
itt hagylak, elhagylak, 
rohadj meg egyedül!

-  Nem úgy van az, nem úgy!
Mentőt! Rendőrt ide!

Ordítsátok fülét, 
tapsoljátok máját, 
szorítsátok mejjit, 
levegőt se, 
levegőt se!
Életet se, 
életet se, 
nem-időt.
Nem-időt!

Zomb rázkódva a zombigyár, 
s a zombigyáros szárnyra kap: 
elrepül Bukarest felé, 
elrepül Budapest felé, 
az alagútban eltűnik.

Mi állunk körben, nem beszélünk.
A lelkünk körben nem beszél.
A szemünk dróton nem beszél.
Nyelvünk satuban nem beszél.

Agyunkkal fűt a zombigyár. 
Emlékeinket égeti.

Nincs érzelem, nincs érzelem.
S ha villog titkos rettegés, 
lenyúlja azt a zombigyár, 
hisz félelemmel működik, 
a félelmünk táplálja őt.

Brühühü,bruhaha!
Lóláb van a batyuba.
Én csak tudom, kérem: 
kénkó'szagát érzem...

S nem tudom mely, világon él.
Nem az enyém, tudom.
S hogy magának akart, 
azt is tudom.
S oly szívesen elvesződtem volna benne, 
feloldódtam volna benne...
Csak ne bántotta volna az enyimeket! 
Csak ne kért volna áldozatot...
Csak ne akarta volna megölni a katonát.

A katonát megölheted: 
soha nem vész el a sereg.

A szerelmet, ha álmodod, 
az reményteljes állapot.

Majd rémálmodban megkapod, 
a barátot, ki eladott.

Vonítva sír utánad, 
majd szétszedi a bánat.

Nem romlik a kép sem, 
mikor ott fetreng térden.

Szíveden szomorog, 
hátadban késeleg.

Kajakot szemre ékül 
lelked is belekékül.

S amíg megvívsz magaddal, 
oldaladon két angyal.
Amíg vívok magammal: 
oldalamon két angyal: 
egy király, egy próféta 
mintha csak értem volna.
Mintha a zombigyárnak 
csak emlékműve állna, 
és felejthető lenne: 
értetlen-ártatlan, 
utazom a mennybe.
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Jegyzetek
1. Kék tünde fénnyel...
József Attila száz éve született, az idén 

ünnepelni fogjuk, nagy írók és még na
gyobb irodalomtudósok fognak majd szám
talan önképzőköri dolgozatot írni, a folyó
iratok súlypontos számokban teszik közé 
a szorgalmasabbak házi feladatait... Miu
tán egyesek már arról is cikkeztek, hagy
juk azt az avatag, megbukott eszmevilágot; 
— s miközben éppen az újkapitalisták szer
vezetei koszorúzzák emléktábláját Döntsd 
a tőkét! feljajdulásokkal; „különben is, az a 
száz év, az már úgyis áthidalhatatlan...”

... Ennek ellenére mégis meglepett, ami
kor egy jó ízlésű, érzékeny diák azt mondta, 
hogy nem szereti a Nyár című versét, amely 
a világ egyik legszebb magyar verse; kérde
zem, hogy miért? Hát a végéért, mondja... 
A végéért?

Ily gyorsan betelik nyaram,
Ördögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
-  ezért?
Oh, nem így tanultuk! Mi úgy tanultuk 

az iskolában, hogy megvillan, elvtársaim, a 
kaszaél... így, az iskolában, egy évtizeddel 
a jelrendszerváltozás után...?

Igaz, a versnek több változata van, az 
1955-ös Akadémiai Kiadás (Szabolcsi Mik
lós) fó'helyen a kaszaélest közli, de a jegyze
tekben említi a tünde tél végűt is. Pedig az 
utóbbi, a végleges, a letisztult hangú válto
zat a Medvetánc című kötetben jelent meg, 
a költő halála előtt két évvel, tehát az az érvé
nyes! Hogy lehet, hogy egyes tankönyvszer- 
kesztó'k (netán csak magánszorgalmú ta- 
nárnó'k?) erről nem vesznek tudomást?

Emlékszem, egészen ifjú koromban az a 
pár József Attila-sor, ami először a kezem
be akadt: Jöjj, testvérkém, atyánk, a bujdo
só nap a távol falujába ballagott. Fönn már 
kigyújtják üvegét a holdnak, a hamvas, égi 
templomablakot... belém ültette azt a fel
ismerést, hogy akármit olvashatok már 
még e költőtől, vagy róla, örökre szeretni 
fogom... -  de lehet, ha elsőnek az elvtársa
im kaszaélét olvasom, én is éppúgy fanyalog
nék, mint az említett diáklány...

Igaz, nem az iskolában találkoztam ver
seivel, hanem a ligetben, egy pádon... Hol 
vannak ma azok a kis hajlékony, zsebbe 
dugható Válogatottak!

Az iskola nem azért van, hogy megszeret
tesse a költőt: hanem hogy rámutasson és 
kimutasson, feltárjon és leleplezzen, elemez
zen és ellenezzen.

Igazán méltó ünneplése az volna, ha nem 
írnának le többet ilyen undorító felhangú 
betűszavakat, hogy JATE meg JAK: ha 
már a költő neve mint áruvédjegy sem éri 
meg a fáradságot, hogy végig kiejtsék: Jó
zsef Attila Tudományegyetem, akkor jobb 
volna Horgemek nevezni, jobban is hang
zana, „doktoráltam a Horgeron”, megje
lent a könyvem a Horgerium kiadásában, 
mint az, hogy a JAK-nál. (József Attila 
Kör... Még akkor is, ha egyesek szerint a 
jaki = „bordélyház” jelentésű szó a görög 
jacheionból jönne, ami Bacchus-szentélyt 
jelentett... hát akkor se.)

S végül most az ünnepi év kezdetén az 
jut eszembe, mennyit hallottam József At
tiláról, s pláné az utóbbi időben mennyit a 
csodaszarvasról is, és mégis, mégse hallot
tam idézni, szavalni, énekelni, emlegetni so
ha az ő Csodaszarvasát!

Csodaállat, csak elillant, 
lombokon át, ha megcsillant.
Csak a nyomát hagyta minden 
füves földön, fájó szívben.

Kortyolgat az ég tavából, 
vilió agancsa világol -  
ága-boga tükörképe 
csillagvilág mindensége.

2. Ennenmagunk bús
cenzoraiként
táncolánk
Úgy 1946-ban jött divatba a Faliújság, mi 

is szerkesztettük egy páran nagy élvezettel 
a marosvásárhelyi Ref. Kollégiumban. Tör
tént azonban, hogy egyszer túlságosan is át
ütött a napi világpolitika a szép kálvinista 
bibliai idézeteinken, s főleg, hogy ott állt a 
faliújság mellett egy buzgó orvostanhallga
tó, s az Elrontja az Úr a gonosz ember szán
dékát (ha nem is szó szerinti, de valahogy 
hasonló) idézetre mutatva nagy fennszóval 
kiáltá, hogy a gonosz ember, az Molotov! 
(Párizsban zajlottak a béketárgyalások.) 
Akkor megtapasztaltuk, hogy „mióta világ 
a világ, az irányzatos író bajba jutott mind: 
vagy unalom, vagy bot lön a bére”.

Most nem az unalom esete állott elő, 
a megyei pártbizottság propagandaosztá
lyáról jött az üzenet, hogy már ideje volna 
összeállítani egy igazi haladó faliújságot, 
aminek a munkásosztály is örülhet.

Kis falmelléki szerkesztőségünk motor
ja, ötlet- és bacilusgazdája Bustya Endre 
volt, irányításával össze is állítottunk egy 
gyönyörű számot csupa haladó idézetekből, 
a fejlécen Sztálin szárnyaló költői képzeleté
nek legszubjektívebb vallomása: Van alkotó 
marxizmus, és van dogmatikus marxizmus. 
Én az előbbi talaján állok... Színes tus, 
rondírás, ecset. Már a kifüggesztés előtt fel
jött egy alacsony, köpec, elegáns kis alak a 
propagandaosztálytól, mindig kíváncsi te
kintetű, bizalmas mosolyú férfiú, tiszteltük 
is, mert Bustya szerint a háború előtt a He
likonban is jelent meg novellája. Jóindula
túan bólogatva böngészte a faliújságot, ám 
egyszer csak, hukk, csuklóit egyet.

A képzelhető legesleghaladóbb vers, ami
nek kihagyása ilyen alkalomnál képtelen
ség lett volna, A Gutenberg albumba... Mily 
csodálatosan himnikus: Majd ha kifárad az 
éj s hazug álmok papjai szűnnek s a kitörő 
napfény nem terem áltudományt; Majd ha 
kihull a kard az erőszak durva kezéből S a 
szent béke korát nem cudarítja gyilok...

S most jön, amit mi elnéztünk, de a kí
váncsi szemű propagandista nem: Majd 
ha világosság terjed ki keletre nyugatról, 
vagyis, ismétlem, keletre -  nyugatról... Hát 
fiúk, ez nem fog menni, tudjátok, mit jelent 
ma politikailag a nyugat? Ugye, még kima
gyarázni is nagyon kínos volna, különben 
is ex Oriente lux = keletről jön a fény, ezért 
sürgősen fordítsátok meg, így: keletró'Z nyu
gatra, mert ti is érettségizni szeretnétek, a 
Kollégium jövőjére is kell gondolni. (Lehet,

ő már tudta, alig két év ha van az államosí
tásig.) ... Megdöbbentem, igaza van, de Vö- 
rösmartyt sem kihagyni, sem kifordítani 
nem szabad. Hirtelen világosság terjedt ki 
rám is, fogtam a borotvapengét és a tustol- 
lat, s minimális beavatkozással tisztáztam 
a helyzetet: keletre-nyugatra... Az aktivista 
még kedvesebben mosolygott, borotvapen
gémmel kettévágta bőrszivarját, mielőtt rá
gyújtott volna, s felit nekem adta: zamatos 
volt, hódító -  azóta is csak szivarral lehet 
engem megvesztegetni!

A kínaiak mondják: a leghosszabb út is 
az első lépéssel kezdődik... Hozzátehették 
volna: a legrosszabb út is... Azért még vi- 
gasztalgattam magam, s éppen József At
tilával: Nem muszáj hősnek lenni, ha nem 
lehet...

3. Borban az igazság
Volt alkalmam ezt drámai módon megta

pasztalni. Kacsó Sándor, a második világ
háború után egy ideig a Romániai Magyar 
Népi Szövetség -  az UPM -  elnöke, a felosz
latás („egyesülés”) után szerkesztőségi kol
légánk, és amikor 1948 vége és 52 között 
mindenkit bezártak, aki volt már valami, 
ő csak a titkosszolgálati bürokrácia botlá
sa miatt maradt szabadlábon -  amint ez öt
venhatban Miron Constantinescu elvtárs 
egy elszólásából kiderült —, szóval nagyon 
is megtanulta, hogy az ember vigyázzon ar
ra, mi jön ki a száján.

Azonban az is számít, mi megy be. Tör
tént, hogy szilveszteri mulatságot rendez
tünk Kolozsvárt az Ifjúsági Kiadó szer
kesztőségében, s az öreg Szász Gábortól 
vásároltunk enyedi bort, aminek zöld 
rulender volt a neve. Sem azelőtt, sem azóta 
nem ittam többet olyant. Amikor Kacsó bá
csi felhajtotta az első pohárral, meglepett 
káromkodásba tört ki: ki merte eddig eltit
kolni ezt a bort?

És egyik pohárral a másik után itta, va
lahol a hetedik táján felugrott, és -  nagy vi
vőereje volt a hangjának, mint vérbeli poli
tikusnak -  hirtelen hars nótákat dalolt. Az 
első volt a meglepetés, a Csaba királyfi ke
sergője:

Hol vagytok, székelyek, Erdélyt
bíztam rátok!

Jól megőriztétek, ba...m az anyátok!
Azóta sem bukkantam rá a kesergő foly

tatására. Csak, mint már egyszer beszámol
tam róla, egy drámapályázat egyik művé
ből megtudtam, hogy Csaba királyfi már 
Sepsin van, dr. Hun Csaba néven, és vegyes 
vállalatokat alapít. De még milyen vegyese
ket. Hogy így segítsen a székelyeken.

A történetnek még nincs vége. A minap 
ajándékba valami finom Rajna menti bort 
kaptam, Mönchsberger Schwarzrizlinget. 
Csodálkoztam, nem tudtam eddig, hogy 
fekete rizling is van, s még jobban álmél- 
kodtam, amikor kitöltöttem a bort: a le
dugaszolt palackban még alig-alig sárgás, 
majdnem fehér színű ital a poharakban egy
szer csak mélyvörössé változott! Sőt, meg- 
vörösödött az is, ami a palackban maradt. 
Erős, mégis kellemesen üdítő aromájú bor 
volt. Hanem, pusztán kíváncsiságból, az 
üveg alján hagytam egy ujjnyit. Egy hét 
múlva megnéztem: és megint nem volt már

» » » » » »
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vörös, csak valamilyen nagyon halványan 
rózsaszínes sárgásfehér. De nem csodálkoz
tunk: régóta ismertük már ezt a jelenséget 
a politikából.

Legjobban azonban az foglalkoztat: hova 
lett a zöld rulender? Csávossy?

4. Privatizált kormány
Magánosítsák a minisztériumokat is!
Ez nem szatirizáló szándékkal tett fel

kiáltás, inkább visszatérési vágy a kezde
tekhez. Valaha ugyanis a főurak -  azok az 
annyit kárhoztatott fóurak -  saját vagyo
nukból látták el hivataluk kiadásait (hogy 
visszajuttassanak valamit az országnak a 
maguk és atyáik királyoktól kapta uradal
mainak jövedelméből), a nádor, a püspökök, 
az országbírók csapatokat szereltek fel, és 
mentek ki velük a harctérre. (Ez az, amit 
annyira le akart tagadni Nemeschkürty.) 
Istenem, amikor 1652-ben, a vezekényi 
győztes csatában, a törökök ellen négy Es
terházy fiú áldozta életét! Ahelyett, hogy 
atyáikat blamálták volna!

Később a „fóurak” már nem a közügyek
ben jeleskedők voltak, hanem a kávéhá
zakban és éttermekben főpincéreskedők, 
szintén fizetés nélkül, maguk alakítván 
ki javadalmazásuk eszközeit. Például még 
nemrég is, amikor nálunk a hatvanas évek 
elején magánvendéglők és cukrászdák nyíl
hattak, Temesváron megkérdeztem, ott a 
Lahováry tér mellett, egy ilyen helyiség pin
cérnőjét, akit a tulajdonos felesége ugyan
csak serkentgetett buzgóságra, hogy hát 
mennyit fizetnek? Semmit! felelte, estén
ként mi adunk le a borravalóból fejenként 
száz lejt a főnöknek! És ugyanígy a szállo
daportás, a recepciós és a lapok közgazdasá
gi rovatának szerkesztői, mind nem kaptak 
fizetést, hanem ők fizettek, csak hogy ott 
működhessenek.

(A tapasztalatlan mai fiatalok számára, 
hogyan juthat egy szerkesztő pénzhez, újra
mesélem a különben általam nagyon szere
tett és csodált Franyó Zoltánnak egy ese
tét. Sok lapot alapított, sok néven valaha 
Temesváron, de azok bizony ideig-óráig is 
nehezen maradtak a víz felszínén. Egyszer 
munkatársai összetanakodtak és beállítot
tak az irodájába: Franyó úr! Három hónap
ja nem fizetett! Ha délig nem kapjuk meg 
a pénzünket, holnap már nem jelenik meg 
a lap! Franyó csak pár pillanatot töltött el 
magába roskadással. Felugrott és villám
ló szemekkel ráparancsolt a legfiatalabb 
szerkesztőre: Menj, és keríts azonnal egy 
egeret! Majd a legidősebbhez fordult: Légy 
szíves, hozz nekem egy üveg sört... Megér
kezett egér is, sör is. Zoltán bátyánk finom 
ujjakkal kibontotta a sörösüveget, belegyö
möszölte az egeret, visszadugaszolta a pa
lackot, tiszta nyakkendőt kötött és elment 
a sörgyárba. Félóra múlva hozta a fizetése
ket.)

Kíváncsi volnék, hogy például egy had
ügyminiszternek mennyi jár egy kisebbfaj
ta ország haderejének szétbomlasztásáért? 
Azt mindenesetre tudom, hogy Károlyi Mi
hálynak az a bizonyos hadügyminisztere, 
aki 1918-ban kijelentette, nem akarok több 
katonát látni, még több mint negyven év 
múlva is vígan élt belőle -  Belgrádban!

KÖSZÖNTJÜK A KILENCVEN ÉVES HATÁR GYŐZŐT

LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Külhoni költők

Határ Győzőnek

Külhoni költők -  s m ind magyarok; 
kit otthagytak és ki odament; 
e sok jeles élő vagy halott 
egy furcsa Európát jelent.

A z is mutatja, mi nincs rendben, 
hogy Stockholm és Szereda között, 
m int nemzetközi menetrendben 
vers-Vereckénk mennyit költözött.

Versben-Verecke, érkezésünk 
óta vagyunk mi m ár gazdagok; 
egy anyanyelvhez mennyi népünk 
és mennyi országunk adatott.

HATÁR GYŐZŐ 
Morbus sacer
„Les poets n’aiment que leurs 
manuscripts”
(Alfred de Vigny: Chatterton)

elkéstem én a szeretettel 
valakinek csak vittem  
elszöktek tapintatukban el- 
hidegültek tetemükben

tíz körömmel kaparnám m ind kik 
emlékeimbe vesztek

*-s \ r m.

de besugároznak még és vissza- 
visszasebeznek

ó ha megújra ott állhatnék 
önzésem görcs rohanásán 
s én e szerencsétlenségem az ő  
szeretetükben megmagyaráznám

adósa vagyok ki nem ad ingyen 
de ja j ha önzésemre támad  
-  démonom van segítség! ördög 
fűtözi szent nyavalyámat

Közel fél évszázada, hogy ezeket a sorokat papírra  vetettem. Bűnbánó 
töredelemben fogant: fogadalmas vers volt, ak ár a fogadalmi templomok -  
hogy behúzom körmeimet, elzavarom ördögömet; hogy többé nem karm o
lok véresre senkit és nem ártok senkinek a szent betegség nevében, ami 
az irodalom. Fél napig? Fél percig se ta rto tt, és m ár rájöttem, hogy azono
sultam  önzésemmel. Szervült. Az irodalom, orvosélettani term inusszal: 
egyik szplanchnikus szervemmé változott — zsigeri szervvé, ami nélkül 
az életet élni, folytatni lehetetlen. És ott folytattam, ahol elhagytam :

m egátalkodtam  és benne m aradtam  a bűnben.

Braque
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ha ma jd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti:
2005

KIRÁLY ZOLTÁN 
A N ő
i.
általában a férfinek nevezett 
állatnak párja.

II.
nyakán elhelyezkedő golyót 
általában szőke, barna, fekete, 
vörös illetve más, természetellenes 
színű szőr fedi.

III.
a férfiakkal ellentétben: 
mindenevő.

IV.
gyakran
drága.

V.
talán 
édes is.

VI.
saját bevallása szerint küldetése: 
kitölteni ellentétes nemű párja 
hiányosságait, üregeit.

VII.
ez gyakran fordítva történik.

Vili.
a nők gyakran egymás hiányosságait 
is betöltik, kielégítik.

XIV.
mindig olyan,
mintha nem is lenne olyan.

XV.
tanács kezdőknek:
a tizennegyedik pontot megcáfolandó: 
olyan.

XVI.
megfigyelések szerint 
arcvonásai megerősödnek, 
szemei megnőnek, esetekben szikráznak, 
ha más nő azonosító nevével illetik.

A semmi trónján
egyik halálom évfordulójára

a semmicsatatéren 
álmaim szétkúsznak a gyepen, 
a mezőn, mi nem is létezett.

székemen ülök, fejemen billentyűzet, 
birodalmam jelképei: 
semmialma, semmijogar 
semmipalást és semmikorona, 
hadjáratom: nihiliáda. 
uralkodásom alatt Semmiországban 
nem történt semmi.
A semmikirálylányok nem mentek 
férjhez semmikirályfiakhoz.

semmidélután.
semmiháború, semmi trónviszály.

IX.
említett egyed mindig, akkor és ott terem 
amikor és ahol már termett belőle.

X.
általában azt ért amit akar, 
néha azt sem.

XI.
kis csapatokban jár toalettre 
férfiak megnemértésére.

XII.
a férfiak által elfogyasztott

alkohol mennyiséggel 
egyenes arányban nő.

XIII.
állatszeretetét 
plüssben foglalja össze. Galbovy Attila rajzai

Újévi hibaigazítás: A Serény Múmia helyes számozása: 2004. nov. 10. - 267. (259), 
2004. nov. 25. - 268. (259), 2004. dec. 10. - 269 (267), 2004. dec. 25. - 270 (268).

A fenti két Király Zoltán-vers, hibásan jelent meg a Serény Múmia 2004. nov. 
10-i számában. Most már helyesen.

SVÉBIS BENCE 
Bármire is
most jól aztán egy kicsit jobban 
hajlítástól törik a rézhuzal 
koponyánkhoz érett dió koppan 
mint ami bármire is utal

kutya vonyít veszít komolyságából 
homlokom hűtik kicsorbult kések 
megroggyan egy felszentelt ponyvasátor 
a halastó izzadt víztükrébe vések

lazul az erkölcs mint gatyában a zsineg 
tölgyfák közt szárítókötél feszül 
portyára indul a pendülő ideg 
a sörhabba bágyadt légylárva merül

lekopnak rólunk az ázott jelmezek 
szótölcsér sarjad a hajnali sárból 
fejünk felett felhő lengedez 
s tovább vonul akár egy cigánytábor

a rendezettség csak megkésett álca 
mint terápián a székek körbe 
puszta fényűzés a nádpálca 
s elcsattan lágyan egy villanykörte

Megvalósulás
és fal gyanánt legyen egy karton 
rajta a hím megfeszül lustán 
s a nőstény -  mindez csak pusztán 
azért ha eleredne taknyom

és megtörlöm és hogy közben 
szóval a nőstény zokogásban tör ki 
ott a kartonon és a többi 
a többi most bennragadt a szörpben

bár mintha mégsem úgy próbál tenni 
erőlködik a retina véreres 
de lehet hogy nem is érdemes 
érdemes-e ennél messzebbre menni

Svébis Bence: 1983-ban 
született Budapesten, jelenleg 
a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem filozófia-magyar sza
kos hallgatója.
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ZSID Ó  F E R E N C

B eszóltam , hogy m egjött az angyal
Suttyó gyerek voltam. Karácsony volt. 

Anyám ünnep előtt mindenféle munkára 
befogott -  segítsek Jézusnak megszület
ni. Segítettem is, bár ímmel-ámmal.

Akárcsak a korábbi esztendó'kben, ak
kor is el kellett menni templomba. Kül
dött az anyám; eló'tte az elszavalandó ver
set többször kikérdezte. A pap is. Untam 
már. Utáltam szavalni. Mégis megtet
tem, nagy buzgalommal járva vallásórák
ra: az ajándék miatt.

A mi falunkban nem volt istenháza, a 
szomszéd faluba jártunk templomozni, 
ami számunkra, süldő gyermekek szá
mára kész kirándulás volt. Mindig össze
verődtünk, bevártuk egymást, csoportba 
gyűlve indultunk útnak. Nem történt ez 
másként karácsonykor, ama emlékezetes 
karácsonykor sem. Szüléink később jöt
tek. Nekünk még utoljára el kellett pró
bálni a műsort a pappal. Általában fárasz
tott egy kicsit az öreg. Amíg történeteket 
mondott, nem volt semmi baj, de amikor 
a versek tanulására került sor, húztuk az 
orrunkat. Igaz, csak mértékkel: szüléink
től viszonylag jó nevelést kaptunk.

Jókedvűen vágtunk neki az útnak. Oly
kor havazódtunk — ünnepi komolysággal. 
A falu szélén roskatag cigánykunyhó ál
lott. A Kalányoséké. Három gyermekük 
volt: két nagyobb leány, s egy nálam egy
két évvel kisebb fiú, Sanyi. Nem jártak 
rendesen iskolába. Nekik nem kellett. Iri
gyeltük őket emiatt, meg gyűlöltük is. 
Főleg olyankor, amikor láttuk, az utcán 
csatangolnak, játszanak, mi meg a lecké
ink mellett rohadtunk. Ilyenkor úgy vél
tük, baj van a világ rendjével. Főleg Sa
nyi irritált. Folyton a faluban császkált, 
parittyázott, csicsonkázott, nyavalyás 
kutyája el nem maradt volna tőle. Oly
kor be-beütötte magát valamelyik öreg
asszonyhoz, segített a ház körül, s kapott 
egy ebédecskét, gyümölcsöt, kevés pénzt. 
Úgy láttuk, szabad, gondtalan. Szemtele
nül. Meg tudtuk volna fojtani ezért. Meg 
is próbáltuk néhányszor, de ügyes volt: 
mindig kisiklott a kezeink közül. Csak
hamar azt is tudtunkra adta, hogy nem 
fél tőlünk, sőt: ha magunkban voltunk, 
parittyájából utánunk lőtt, aztán kinyúj
totta a nyelvét vagy megmutatta ülepét, 
s elszaladt. Megverekedni nem mert ve
lünk, de azért megpróbált dacolni, borsot 
törni az orrunk alá. Csoportba verődve 
többször fogadkoztunk, hogy bekerítjük, 
elcsípjük, s ellátjuk a baját, de sosem volt 
szerencsénk. Fürge volt és szemfüles. 
Haza a házukhoz nem akaródzott men
ni, mert annak a szüléink se örültek vol
na. Azt mondták róluk, ők is emberek, de 
másak, mint mi, hát ne foglalkozzunk ve
lük. Köszönni lehetett nekik, mi több, kel
lett is (a falu kicsi volt, mindenki ismert 
mindenkit), de azon túl nem szabadott ve
gyülni velük. Mi persze nem is akartunk. 
Csak a baját szerettük volna ellátni, mert 
neki nem parancsolt sem a tanító, sem a 
szülők, de még a pap se, mert különbö
zött tőlünk, mert irigyeltük, s megvetet
tük. Szüleit ritkán lehetett látni -  állító
lag máshol dolgoztak, valami kosárfonó

műhelyben, haza alig jártak, a három 
gyermek jószerével magában élt.

Amikor a ház előtt elhaladtunk, lát
tuk, hogy Sanyi kint áll a kunyhó előtt, 
s a kutyájával játszik. Azzal a nyavalyás, 
csontra hízott kacsázó léptű döggel. A ka
rácsonyi ájtatosság elpárolgott lelkűnk
ből. Most kellene elintéznünk!, kezdtünk 
tanakodni páran. Nem, most ünneplőben 
vagyunk, s különben is sietünk, hűtött 
le az óvatosabbja. A lányok is pisszegtek 
nekünk, hogy hagyjátok már, mit vétett 
nektek, különben is megmondták otthon, 
hogy ne foglalkozzunk velük. De néhá- 
nyunkkal nem lehetett bírni. Hogy így, 
meg úgy, ez lenne a legjobb alkalom, so
kan is vagyunk, máskor lesni kellene, 
most meg itt van... Végül kiegyeztünk 
abban, hogy beérjük egy gyors hógolyó
záporral. Ezáltal azt is elkerültük, hogy 
oda kelljen menni a házhoz, amihez -  hiá
ba voltunk nagy csoportban -  nem füllött 
a fogunk. Kicsit viszolyogtunk, undorod
tunk, kicsit féltünk -  igaz, ezt be nem 
vallottuk volna. Az anyatejjel együtt ma
gunkba szívtuk a falu íratlan törvényét, 
hogy a cigányok „felségterületére” nem

szabad belépni. Erre, ha csak gondoltunk 
is, köptünk.

— Gyere velünk templomba! -  kiáltot
tam feléje, mint aki legközelebb lakott 
hozzá, legtöbbször látta, tehát legjobban 
utálta.

Semmi válasz.
-  Csomagot kapsz, tudom, hogy kívá

nod! -  próbáltam hergelni.
Megrázta a fejét, s befutott. A kutya 

utána.
Hangos csatakiáltással hógolyózáport 

zúdítottunk a kunyhóra. Döndülve tapad
tak fel a keményre gyúrt hógolyók a fal
ra. Vigyorogtunk és dobtunk, kéjesen, 
kárörvendően. Az egyetlen apró ablak csö
römpölve kitört. A kutya odabent éktelen 
ugatásba kezdett. Röhögtünk rajta. Aztán 
levertük kesztyűinkről a havat, s elégedet
ten továbbálltunk. Megmutattuk neki. Ne 
húzzon ujjat velünk! Ezt még megismétel
jü k  kacsintottunk össze dagadozó mellel.

Én voltam a legbüszkébb. Az egyik 
lányra, aki megjegyezte, hogy az ablakot

talán nem kellett volna bedobni, rárivall- 
tam, ne szóljon bele, nem az ő dolga. Az
tán elcsendesedtünk: a pap többször meg- 
hagyogatta, hogy így kell felkészíteni a 
lelket Krisztus befogadására.

A templomban én nyitottam a szavalok 
sorát, erős, csengő hangon mondtam el a 
verset, nem sültem bele. Szüleim meleg 
tekintettel, büszkén mosolyogtak rám, 
a pap bácsi megsimogatta a fejemet. A 
többieket végighallgatni már unalmas 
volt. Főleg azokat, akik akadoztak. El
kezdték, meg-megálltak, nyögődöztek, a 
kezüket tördelték. A pap súgott nekik. 
Balfaszok, gondoltam, nem tudnak meg
tanulni tisztességesen egy verset! Lenéz
tem őket. Végre lejárt valahogy. A szülők 
is megkönnyebbülve szusszantak fel. A 
pap megáldott, azt is kibírtuk még, aztán 
jöttek a csomagok. Külön zacskóban min
denkinek. Mert jók voltatok, mert ügye
sen szavaltatok, mert a kis Jézuska sze
ret benneteket. Az anyák szeme könnybe 
lábadt. Mi is kényelmetlenül fészkelőd- 
tünk helyünkön, torkunk kapart. Aztán 
az istentisztelet a végéhez ért, a kántor 
belekezdett a záróénekbe. Ezalatt mi kí
váncsian belekukkantottunk zacskóink
ba, gyanús zörgést idézve elő. A felnőttek 
arcán mosoly jelent meg, az ének elhal
kult. Bizony nem volt a zacskóban sem
mi izgalmas! Szegény volt az eklézsia, 
a papnak csak néhány ványadt kekszre, 
almára, kétes identitású cukorkákra és 
harmadrangú nápolyi szeletkékre futot
ta. Némelyikünk egykedvűen legyintett, 
én azonban feldühödtem. Igazságtalan
nak véltem a dolgot. Hisz milyen szépen 
elmondtam azt a verset! Mennyit kínlód
tam, amíg megtanultam! Mennyit nyag- 
gatott anyám s a pap!

A templomból kijőve gyermekekül fel
zárkóztunk szüléink mellé, s lassú, ki
mért léptekkel, ünnepi méltósággal ha
zaindultunk. Az úton sokáig durrogtam 
anyámnak. Hogy milyen gyenge csoma
got kaptunk, csupa hitvány holmi benne, 
nézze csak meg. Nem akarta. Csitított. 
Azt mondta, nem az a lényeg. Hanem 
mi?, morogtam tovább. Magyarázni kez
dett, hogy Jézus és a szeretet. Nem figyel
tem. Mérgelődtem.

Az otthoni ajándékok aztán megvigasz
taltak. Kaptam sílécet, hozzá bakancsot, 
s olyan sísapkát meg szemüveget, ami
lyen az igazi versenyzőknek van. Tudta 
az angyal, mit kell hozzon nekem. Tud
ták anyámék. Az angyalról ekkor már 
nem nagyon esett szó. Az ajándékosztás 
után asztalhoz ültünk, az ünnepi vacso
rát elfogyasztani. Töltelékes káposzta sok 
tejföllel, sütemények. Szüleim vörösbort 
iszogattak, én is kaptam pár kortyot. Jóle
sett. Ekkorra teljesen fölengedtem, apám
mal felváltva vicceket mondtunk, nevet
géltünk. Még egy karácsonyi éneket is 
elénekeltünk, mert anyám ragaszkodott 
hozzá. A templomból hozott csomagról, 
melyet hazaérkezésemkor bevágtam va
lamelyik sarokba, egészen megfeledkez
tem. Anyám nekiállt leszedni az asztalt, 
apámmal félrehúzódtunk, s megtervez
tük a másnapi sízést. Elvégre ki kellett 
próbálni az új léceket! Régi vágyam vált 
valóra. És hogy megdolgoztam érte! Csu-

folytatás a 9. oldalon

— HELIKON---------------------
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról 
pa jeles, plusz matekfeladatok, példás ma
gaviselet... Hej! Szeretettel simítottam 
végig a léceken, aztán nekiálltunk tanul
mányozni a síbakancs beállításait, s hát 
egyszer csak hív anyám.

-  Gyere -  mondta talányos hangon -, 
át kellene futnod Kalányosékhoz!

Azt hittem, nem hallok jól. Láttam, 
apám is felkapta a fejét. Hogy én, men
jek be oda, hozzájuk? Mi ütött anyámba?, 
máskor azt mondta, vigyázzak, ne vegyül
jek közéjük.

-  Miért futnék? -  néztem értetlenül rá.
-  Arra gondoltam -  mondta halkan, el

mélázva elvihetnéd azt a csomagot ne
kik...

-  Milyen csomagot? -  állt tótágast ben
nem a világ.

-  Hát azt, amit a templomban kaptál!
Kényszeredetten ránéztem, nem tud

tam eldönteni, azért mondja-e, hogy vi
gyem, mert látja, ehetetlen az édesség, 
vagy azért, mert megszánta őket.

-  Miért vinném? -  kérdeztem meg az
tán emelt hangon, úgy, mint aki csöppet 
sem rajong az ötletért, só't, hülyeségnek 
tartja.

-  Hadd legyen nekik is egy kis karácso
nyuk. Nem sok mozgást láttam náluk, ta
lán nem tudtak hazajönni a szülők, azok
nak a gyermekeknek nem volt, aki egy 
szem cukorkát adjon.

-  Miért nem jöttek ó'k is szavalni... -  
kelletlenkedtem.

Minden porcikám tiltakozott az el
len, hogy elvigyem nekik azt a csoma
got. Sajnáltam tőlük. Gyűlöltem őket. 
De mindezt hogy mondhattam volna el 
az anyámnak?? O nem tudott semmit a 
Sanyi és a falu többi fiúja közti ellensé
geskedésről.

-  Magad mondtad, hogy csak hitvány 
holmi van a csomagban, neked nem is 
kell; hát miért nem akarod nekik adni? -  
szigorodott el anyám hangja.

Láttam, hogy szorul a kapca. Kétség- 
beesetten néztem apámra, de ő csak a fe
jét csóválta, nem szólt semmit, nem segí
tett ki. Pedig most nagyon kellett volna, 
hogy kimondja, ő is marhaságnak tartja. 
Ha annak tartotta egyáltalán. De ő rábíz
ta a dolgot anyámra. Nagyhangú, sokat 
dolgozó ember volt, a család dolgaival 
azonban keveset törődött.

-  Karácsony van. A szeretet és az ön
zetlenség ünnepe! -  nem ezt tanultátok 
vallásórán? - dorgált tovább anyám.

-  De igen... -  vékonyodott el a hangom.
-  Hát akkor? Fogd meg szépen a csoma

got, s vidd el nekik! Nem muszáj bemenj 
a házba, csak tedd le az ajtó elé, s szólj be 
nekik. Meglátod, megörülnek!

Legádázabb ellenségemnek vigyek 
ajándékot?, hördültem föl magamban. 
Az nem lehet! Ama krisztusi szeretet és 
megbocsátás nem jutott eszembe, csak 
az, hogy anyám megalázó helyzetbe akar 
kényszeríteni.

-  Nem viszem! — szorítottam össze hát 
a szám.

-  Nem? Akkor holnap nem mész sízni! 
-  mondta anyám szelíden, de eltökélten.

Elbőgtem magam. Dühömben. Ez ké
pes megtenni? Képes ilyen helyzetbe hoz
ni? Na jó!

Vérben forgott az agyam. Duzzogva, 
gyűlölködve lehajtottam a fejem, átkoz
tam Kalányosékat, anyámat, az egész ro
hadt karácsonyt... Kezemet ökölbe szorí
tottam, morogtam magamban. Hogy így, 
hogy úgy... Aztán hamar megszületett a 
terv. Én is meglepődtem, olyan hamar.

-  Viszem! -  mondtam hát kisvártatva, 
anyám legnagyobb csodálkozására, azzal 
befordultam a szobámba, elmarkoltam né
hány gombostűt, a konyhából elcsentem 
egy töltelékes káposztát, az udvarról elvet
tem a botomat, s kifordultam a kapun.

-  Na megállj csak -  fogadkoztam -  
adok én neked karácsonyi ajándékot!

Három házra laktunk Kalányoséktól. 
Négy-öt percembe telt, míg odaértem a 
sík úton. Az első mérgem közben elszállt, 
kissé meg is ijedtem attól, amit kitervel
tem, de immár csak azért sem hátráltam 
meg. Szívverésem felgyorsult, számat 
összeszorítottam. Azt est sötétje már rá
borult a falura, az ablakokból gyertyák fé
nye szűrődött ki. Békés ünnepi hangulat.

Beletűzdeltem a gombostűket a töltelé
kes káposztába, odalopóztam a kunyhó 
oldaláig (kerítés nem volt), s hallgatóz
ni kezdtem. Vékony volt a viskó fala, a ki
tört ablak helyén csak egy pokrócdarab, 
minden neszt hallottam hát. A leányo
kat hallottam beszélni, hogy holnap biz
tos elküldik azt a pénzt, ha ma már nem 
küldték, ha mégsem sikerült hazajönni
ük. Na, helyben vagyunk, gondoltam, 
szabad a pálya. Az ajándékot letettem 
pár méterre az ajtó elé, aztán visszahú
zódtam a kunyhó mögé, s füttyentettem. 
A kutya bent a házban azonnal ugatás
ba kezdett.

-  Hé-é! Gyertek ki, megjött az angyal! 
-  kiáltottam elváltoztatott hangon.

A kutya még vadabb ugatásba fogott, 
más válasz nem érkezett. Sikerült meg
lepnem, megijesztenem őket, gondoltam 
elégedetten. És ez még csak a kezdet!

-  Ajándékot hoztam, nem kell? -  szól
tam be megint dörmögő hangon.

Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, s 
kidugta rajta a fejét a kutya.

-  Fogd meg! -  hallottam bentről Sanyi 
fojtott hangját.

A kutya kiszaladt az udvar közepére, 
mérsékelt lelkesedéssel.

„A cigánykutya mind gyáva”, jutott 
eszembe apám véleménye, ebből erőt me
rítve pisszegni kezdtem, ám a fal mögül 
nem léptem ki, hogy a kutya vegyen ész
re, de Sanyi ne.

Meglátott a kutya, tett felém néhány ha
tározatlan lépést. Ugatott, de látszott rajta, 
harapni aligha fog. Elébe vetettem a tölte
lékes káposztát, s a biztonság kedvéért ma
rokra fogtam a botot. Ki lehetett éhezve, 
azonnal ráharapott a töltelékre. A gombos
tűk beleálltak a szájpadlásába, ahogy szá
mítottam, ahogy tanítottak. Éktelen voní
tásba, nyüszítésbe kezdett, fejét kínjában 
ide-oda rángatta, meghemperedett a hó
ban, aztán, mint akit puskából lőttek ki, el
rohant, hogy elrejtőzve sírja ki fájdalmát.

Dermedten, torz vigyorral figyeltem az 
eseményeket. Elégedett voltam az ered
ménnyel. Azt mondták ugyan, ha olyan 
helyre fúródik bele a gombostű, helyben 
ki is múlhat, de én nem bántam, hogy ez 
nem következett be. Elég, ha csak szen

ved, s aztán rossz emlékként mindig ret
tegni fog tólem.

Ahogy a távolodó kutya vonítása elhal
kult, nagy, nehéz csönd támadt. Hallgatóz
tam. Jó ideig egyetlen nesz sem szűrődött 
ki a kunyhóból. Úgy tűnt, a kutya fájdalmas 
nyüszítése torkukra forrasztotta a szót.

-  Szerinted ki volt? -  hallottam nagy 
későre az egyik leányt.

-  Nem tudom, de tényleg hozott csoma
got! Láttam, ott van az ajtó előtt! -  vála
szolta halkan Sanyi.

Aha, hát megláttad? S kívánod is, mi?, 
vigyorogtam elégedetten.

-  S a kutya? Megütötte?
-  Nem hiszem. Biztos csak megijedt tő

le. Lehet, be van öltözve télapónak.
-  Hozzánk nem jön a télapó! - morogta 

fojtottan a másik nővér.
-  Szerinted mi lehet abban a csomag

ban? -  kérdezte kisvártatva Sanyi.
-  Mi, mi! Nem megmondta apja, hogy 

ne várjunk semmi jót tőlük? Biztos meg
ütötte a kutyát. Abban a csomagban is ki 
tudja, mi lehet... Ami a gádzsóktól jön...

-  Kimegyek, behozom! -  uralkodott el 
a kíváncsiság Sanyin.

-  Ne menj! Még itt lehet!
-  Dehogy! Csak letette, s elment!
-  S ha mégse?
-  Bolondok! Mit gondoltok, meddig fo

gunk itt ülni, s találgatunk? Én kime
gyek, s megnézem!

Gyere csak, gyere!, egyenesedtem fel.
-  Várj! -  hallottam még a testvére hang

ját, és már nyílott is az ajtó, én pedig elő- 
ugrottam a fal mögül, s botommal tel
jes erővel rávágtam a kilépőre. Közben 
anyámra gondoltam. Egy sikoltással elte
rült, épp az ajándék mellé; akkor vettem 
észre, hogy nem Sanyi, hanem egyik nővé
re. Egy pillanatra megzavarodtam, aztán 
legyintettem, így is jól van. Jól sikerülhe
tett az ütés, mert egyelőre nem kelt fel, 
csak nyöszörgött. Sajnos a sötétben nem ál
lapíthattam meg, hogy a feje betörött-e, de 
reméltem. Minden mérgemet, féltékenysé
gemet, megalázottságomat beleadtam az 
ütésbe. Anyám akarata vezérelt.

-  Boldog karácsonyt! — kiáltottam el 
magam, azzal sarkon fordultam, s mie
lőtt Sanyiék odabent felfogták volna, mi 
történt valójában, elszaladtam. Elégedet
ten, a kielégített bosszúvágy kéjével. A 
kicsorduló vérre gondoltam, s arra, hogy 
ugyanezt majd Sanyi is megkapja. Elvég
re a módszer egészen jól bevált. Egyétek 
csak meg azt a szaros édességet, meglesz 
még a böjtje!, vigyorogtam magamban. 
Amire hazaértem, szívem megnyugodott. 
Derűs mosollyal álltam meg anyám előtt.

-  Na, elvitted? -  kérdezte.
-  Igen, letettem az ajtó elé, s beszól

tam, hogy megjött az angyal.
-  Ügyes vagy -  mosolyodott el. S ugye, 

milyen jó érzés volt önzetlenül ajándékoz
ni? Látod, ettől lett igazi a karácsonyod! 
Örülj, hogy örömöt tudtál okozni más
nak.

Egykedvűen bólogattam, közben a más
napi sízésre gondoltam. Én, a kisördög -  
aki olykor most is vagyok.

Zsidó Ferenc: 1976-ban született 
Székelyudvahelyen. Kötete: Szalma
tánc (2002).
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MAKI FERENC
Sándor J ózsef B enedek és Sándor J ózsef Benedek, m eg m inden
Sándor József Benedek épp a cellá

jában üldögélt. Ha m egunta az üldögé- 
lést, felállt, esetleg hanyatt dőlt desz
kaágyán. És gondolkodott magáról, 
meg a többiekró'l, ismét magáról, az
tá n  Sándor József Benedekről is ejtett 
néhány gondolatot. Sándor József Be
nedek nem szerette Sándor József Be
nedeket, sőt, u tálta. M iért is szerette 
volna, m iatta  volt börtönben. És Sán
dor József Benedek sem szerette Sán
dor József Benedeket, ezért küldte őt 
börtönbe. És most Sándor József Bene
dek várta  a másnapot, amely a lehető
ségek szerint ugyancsak rövidnek és 
józannak ígérkezett. Azt mondták, fel
akasztják, hogy kivégzik nyilvánosan, 
meg minden. A „meg m indenre” emlé
kezett, nem nagyon figyelt az ítélet- 
hirdetéskor, túlságosan elfoglalt volt 
önmagával, a m ásikkal. Felakasztják

meg minden, így m agyarázta a cellá
ban néha betévedő papnak, aki ugyan 
nem sajnálta, de adott egy-egy korty 
bort vigaszként, szegény nyáj, a pász
tor őrzi, de nem ereszkedhet le hozzá.

A pára  kicsapódott a penészes fal
ra, de ügyet sem vetett Sándor József 
Benedekre, aki ugyancsak nem sokra 
m éltatta az egészet, de azért alakzato
kat rajzolgatott a hideg téglákra, érez
te, hogy hideg, elég zaftos volt a sötét, 
a falat nem lá tta  és a fal sem láto tt év
százados vaksi szemével, így az alak
zatokról m it sem tudni, de a börtönőr 
felmondott, akasztófákat meg jégvi
rágokat rajzolgat, valam i M unkás né
ven.

Sándor József Benedek végigdőlt 
az ágynak szolgáló valam in, kifújta 
magából a levegőt, még csak nem is 
sóhajtott, és megkönnyebbülten szán
ta  alvásra a fejét. Aki látta , hogy

mennyire közömbös a ha lála  iránt, 
m intha teljesen másé lenne, azt h it
te, hogy vagy hülye, vagy nagyon bá
tor. De Sándor József Benedek sosem 
volt bátor, valójában reszketett még a 
halál gondolatától is, egyszer egy pat
kánytól ijedt úgy meg, hogy a nad
rágjába zuhant minden, am it aznap 
evett. Mégis önelégült pofával próbált 
elaludni, hogyisne, végre is elintézett 
valakit, holnap reggel kipurcintják 
Sándor József Benedeket, és ez nem 
kis dolog volt őpolgársága részéről, no 
igen, de egyszer csak felkelt, idegesen 
járkáln i kezdett, faltól falig, verítéke- 
zett ak ár a vastag  fal, újra rajzolt, a r 
ra  gondolt, hogy imádkozni kéne, de 
aztán  eszébe ju to tt, hogy minek, úgy
is m ár késő, innen m ár m aga az öreg 
atyaúristen sem szedi ki, és imigyen 
morfondírozva az atyaúristenről meg

mindenről, m int végső menedékről 
és egyszer csak ajtócsikorgás és m ár
is előtte az atyaúristen. Sándor József 
Benedek teljesen megfeledkezett m a
gáról.

-A z istenit, bökte ki, ööö... ú ris
ten ... maga az?! Ez m ár jobb, gondolt 
a második megszólításra, mégsem il
lendő az istent szembekáromkodni, 
há tha  még.

-  Mi a baj, jól van, így a pap, és 
csak öntötte a bort Sándor József Be
nedekbe, mire az épnek nem nevezhe
tő  eszéhez tért.

-  Semmi, semmi... csak egy kicsit 
megijesztett, könnyebbült meg Sán
dor József Benedek.

-  Értem  én, értem ... csak beküldtek, 
hogyha akar gyónni, meg minden... 
utolsó kívánság, ne holnap kelljen kap
kodni. Tudja, azt akarják , zökkenés
mentes legyen a szertartás.

-  Fontos, hogy zökkenőmentes le
gyen a szertartás, meg minden, erősí
te tte  meg Sándor József Benedek, és 
kezdett megnyugodni. Ivott még egy 
keveset, szerette a bort, a pap is ivott, 
ő is szerette, aztán  megint körbe ad
ták  az üveget. A pap kezdett bará tsá 
gosabb lenni.

-  Nagy m arha az egyszer maga, mo
tyogta, nem azért, de mégis, ilyet nem 
láto tt a világ.

-  H át igen, ilyet nem lá to tt a világ, 
hagyta jóvá m aga elé bámulva és nem 
tudta, miről van szó, m ert voltak hely
zetek, mikor Sándor József Benedek 
semmiképp sem tud ta  miről van szó, 
és sehogyan sem tudott megérteni bi
zonyos dolgokat. A bíróságot is átvé
szelte volna, ha  nem csökönyös, vagy 
ha egyáltalán felfogja, miről van szó, 
sőt még ügy sem lett volna az egész
ből, no de ő ragaszkodott a jogához és 
a sértettségéhez, am it a végsőkig fo
kozott, annyira, hogy kötelet hozott a 
nyakára.

-  Akkor jóccakát, és minden jót, 
mondta a pap távozóban, azért még 
m agáért is kár.

-  Igen, kár, hullottak ki a szavak 
Sándor József Benedek száján, holnap 
találkozunk.

Aztán még egy félórát sétált, aztán  
lefeküdt és a rra  gondolt, hová ju to t
tam , hová ju tta ttam  magam, de ezt 
ham ar elfelejtette, és aztán  elaludt. 
És egy nagyon szép álm a volt, az utol
só álm a m indenkinek szép, vagy nem? 
De erről az álomról mi semm it sem tu 
dunk, magával vitte a föld alá, hogy. 
De erről sem tudunk semmit.

Az egész, meg minden ott kezdő
dött, ahol, és úgy, ahogy. Sándor Jó
zsef Benedek hétfőn kora reggel meg
jelent a megyei bíróság épületében, 
sosem lá tták  még arra , nem volt dolga 
a törvénnyel. De most határozottan  
állított be és egyenest a főügyészhez 
kérette magát, aki ímmel-ámmal fo
gadta, de ő mindig m indenkit ímmel- 
ám m al fogadott, tehát ennek itt sem
mi különösebb jelentősége nincs azon 
kívül, hogy ímmel-ámmal. És annak  
sincs semmi jelentősége, hogy a fő
ügyész másnapos volt, szakszerűen vé
gezte a dolgát, a törvény értelmében, 
szokta mondogatni részvéttelen hang
ján  és különösképpen senki sem érde
kelte. Börtön, halál, száműzetés egy
re ment neki, am it a törvény kért, azt 
tette, nem haragudott ő senkire, csak 
végezte hatalm as közönnyel a m unká
ját. Ót nem Sándor József Benedeknek 
hívták, ő Burjánszki volt, a főügyész.
> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról
Hároméves volt, mikor az öccse leha
rap ta  a fülcimpáját, azóta fájt neki, 
negyven évre rá  sikerült elzáratnia 
az öccsét valam i csalás m iatt, egyéb
ként m inden irán t közömbös volt, a lo
vait s az agarait szerette, a feleségét 
nem, pedig fűvel-fával csalta. Mindig 
jó tá rsasága  volt m agának, szivaroz- 
gatott, m ás a füstpam acsokat nézte, 
ő a ham ut, porból lettünk, mondta ma
ga elé és egy kissé elszomorodott.

-  Na mi van, izé... kicsoda is m a
ga?

-  Sándor József Benedek.
-É s ?
-  És csak ennyi nevem van. Tudja, 

mikor kereszteltek, hóvihar volt és ke
vesen jö ttek  el...

-  Ez nem érdekel, azt mondja, mit 
akar, mi a baj, ha  m ár itt van, mond
ta  B urjánszki elégedetlenül, te nagy 
m arha, fűzte hozzá magában.

-  A zért vagyok itt, kérem szépen, 
m ert be kell pereljek valakit, vagyis 
bíróság elé állítani...

-  Be kell, vagy be szeretné?
-  Be szeretném perelni, igen, vádel

járás, halálos ítélet, meg minden.
-  A, értem , hogyne, dörmögte 

Burjánszki. És mi a vád?
-  Sértés, becsületsértés, bántalm a

zás, testi, és gyilkossági kísérlet... 
meg a k a r t ölni, kéremszépen, ha nem 
vagyok észnél, most nem állhatok itt.

-  Persze, szerencséje volt, jó hogy 
itt áll, akkor elindítjuk az ügyet, tud
ja, az ügyet.

És az ügy elindult, a vádeljárás pon
tosabban, gyorsan és sim án gördült, 
semmi akadályba nem ütközött. Sán
dor József Benedeket a bejelentést kö
vetó' napon le tartóztatták , bevitték, 
és m ásnapra ki is tűzték a tárgya
lást. Fontos ügyekben nincs halasz
tás, szokta mondogatni Burjánszki. 
Csak úgy, m agának, mikor senki sem 
hallja.

Az ügy érdekességéből és egyedi
ségéből fakadóan tan ú k ra  nem volt 
szükség. Sándor József Benedek m in
dent beism ert, sőt, büszkén húzta ki 
m agát a bíróság előtt. De hogy mi 
volt a viszály oka, a rra  senki sem fe
lelt, sem a vádló, sem a vádlott. Az 
egész tárgyalás egy séta volt, a vád
lottak padjából a vádlóéba és fordít
va. Kérdeztek. Ók feleltek, az igazat 
mondták. Semmi ellentmondás nem 
m utatkozott. Burjánszki fejből tudta 
a törvénykönyvet. Azt is tudta, hogy 
ilyen fura esetekre nincs törvényhatá
rozat. Akkor alkalm azzuk a szokvá
nyost. Ő csak a tényekre koncentrált, 
ak ár csak a többi ügyész, aki jelen 
volt a tárgyaláson. Azt tudták, hogy 
igen meg nem. Azt lá tták , hogy fehér

vagy fekete. A színek valahogy senkit 
sem érdekeltek. Meglepő módón a szí
nek a volt börtönőrt sem érdekelték. 
Talán a sötét. Végül is aki bűnös, azt 
el kell ítélni, ez nyilvánvaló volt. Ha 
halált kérnek a fejére és megérdemli, 
akkor hát ha lált kapjon. Főleg ha fi
gyelembe vesszük az állam apparátus 
biztonsága érdekében hozott határoza
tokat, kételynek nincs helye. És rövid 
tanácskozás u tán  kételynek nincs he
lye stílusban kijelentették az ítéletet: 
m ásnap reggel akasztás, a piactéren, 
tíz órától, m ire m indenki ébren van, 
meg minden. Ez el volt intézve, h iá
ba, fontos dolgok nem tű rnek  halasz
tást. A tárgyalás a la tt az egyetlen ér
dekes mozzanat az volt, hogy egyszer 
csak megjelent egy kutya Burjánszki 
fülcimpájával, bejelentés nélkül. De 
nem keltett sem ám ulatot, sem felhá
borodást.

Néhányan g ra tu lá ltak  Sándor Jó
zsef Benedeknek hogy megnyerte a 
pert. Néhányan úgy néztek Sándor Jó
zsef Benedekre, m int egy ottfelejtett 
hullára. Eközben Sándor József Bene
dek csak állt és nem vigyorgott. Eköz
ben Sándor József Benedek csak állt 
és nem sírt. Elég közönyös volt, vagy 
inkább olyan, m int aki végre valahá- 
ra  el akarja  dönteni, hogy milyen is 
legyen, így az utolsó vacsora előtt, de 
meggondolta magát, és csak tovább 
bambult. A ztán elkísérték a cellába. 
K ár lett volna nagy jelentőséget tu 
lajdonítani az ügynek. Egyszerűen 
is el lehet végezni valam it, gondolta 
Sándor József Benedek, és ez elég egy
szerű volt. Végül is minden egyszerű, 
csak az emberek bonyolítják el, te tte  
hozzá olyan meggyőződéssel, m intha 
m ár rég nem lenne ember, egyszerű 
az élet, egyszerű a halál, és erre a gon
dolatára végképp bölcsnek gondolta 
magát. Mondom, fura ember volt, tele 
ellentmondással, a világ, amiben élt, 
az is fura volt, tele ellentmondással. 
Ezért semmin sem kell fönnakadni. 
Az ember lehet egyszerre nyertes és 
vesztes, és ez nem valam i sokatmon
dó tanulság, nincs ennek semmi ér
telme, csak egyszerűen vannak a dol
gok. És mindig van valahogy, holnap 
reggel is lesz valahogy, gondolta Sán
dor József Benedek.

M ásnap reggel a piactér zsúfolva 
volt emberekkel. A nép, a kíváncsi 
nép, gondolta Sándor József Benedek, 
lám, lám, rám  is kíváncsiak. Vagy 
ránk? Próbált felébredni benne vala
mi, de aztán  újra alvásnak adta a fe
jét. Minek is bonyolítani a dolgokat, 
úgyis mindegy. Ilyen nyugodtnak so
sem érezte m agát, m indenki azt h it
te, hogy bátor. De mondtam, Sán
dor József Benedek sosem volt bátor.

M intha megvetné a halált, pedig azt 
sem tudta, hogy mi az, azt sem tudta, 
hogy ő fog meghalni, a kötelet is úgy 
igazította a saját nyakára, m intha 
csak m ásnak segédkezne. A pap ott 
még a k a rt valam it, in te tt, hogy nem. 
Egy kis bort inkább. Nem lehet, mond
ta  a pap. Igen, mondta Sándor József 
Benedek. Felolvasták a halálos ítéle
tet, utoljára. B etarto tták  a formali
tást. Az utolsó kívánságról m indenki 
megfeledkezett. Az utolsó kívánság 
mindig egy utolsó gondolat marad. 
Sándor József Benedek leverte a port 
a gallérjáról, egyenesen állt, m intha 
hős lenne, de a szeméből hiányzott 
mindenféle tűz, inkább együgyűnek 
m utatott. Még egyszer megigazította 
a kötelet, úgy tűn t, hogy mosolyog, elé
gedett volt, elvégre is nyert, győzött 
és ehhez nem kell semm it sem hozzá
fűzni. Veni, vidi, de a többit elfeled
te. A pap énekhangon mondott vala
mi im át, az emberek feszültek voltak, 
aztán  az emberek m ár nem voltak fe
szültek, m ár csak a kötél feszült és 
Sándor József Benedek megvonaglott, 
rúgkapált néhányat és aztán  csend 
lett, csak a tömeg morajlott. Valami 
halvány gondolat fogalmazódott meg 
benne utoljára, ahogy a kötél a nya
kát szorította, hogy utolsó kívánság 
meg egy pohár bor, igen, egy pohárka 
bor, de ham ar belefáradt a gondolatba 
és úgy határozott, hogy inkább aludni 
fog, de azt m ár m intha nem is ő h a tá 
rozta volna el.

Jobb dolga nem lévén, Sándor Jó
zsef Benedek ott himbálózott még egy 
darabig a kötélen, m ár senkit sem ér
dekelt, aztán  leszedték, hogy elássák 
valam erre, ez is szokás volt.

-  K ár volt felhúzni és most leszed
ni, mondta egyjárókelő, lent is elintéz
hették  volna. És az élet ment a maga 
útján tovább, meg minden.

Maki Ferenc: 1983-ban született 
Marosvásárhelyen. Jelenleg a Partium 
Keresztény Egyetem negyedéves 
filozófia szakos hallgatója.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Tarló
M e g je g y z é se k  a  
S zék e ly  S zó tá rh o z
1. Vannak-e székely írók, 

és ha igen, kik azok? A kér
dés csak részben szónoki 
-  tehát felesleges... Ami
kor ugyanis a kilencvenes 
évek közepén tervezni kezd
tük a Székelyföld folyóiratot, 
Ferenczes Istvánnal sokáig 
terveztünk egy körkérdést 
is, ami a székely írókra — van- 
nak-e, s akik vannak, vállal
ják-e ezt így, s ha igen, miért 
és mit is jelent ez? -  vonat
kozott volna. Volt ennek né
mi eló'zménye is; amikor Be
nedek Elek szembe menve a 
kivándorlókkal — „eredj, ha 
tudsz” -  visszatért Erdélybe 
és Kisbaconból szerkesztet
te a Cimborát, fiatal íróba
rátaival -  ti. a „székely írók
kal”, Tamásival, Nyiró'vel, 
Szentimreivel és feleségé
vel, a Ferenczy Zsizsivel sike
res író-olvasó találkozókat is 
szervezett.

2. A kérdés azért is indo
kolt, mert Székelyföldön s 
Székely földön kívül ma is 
élnek és alkotnak „székely” 
írók. Kissé suta ez így, ugyan
is a ragaszkodás a provinciá
hoz, m ár az elődök esetében 
is sokszor, már-már önparó
diába hajló vagy átcsúszó 
erőlködést eredményezett, vi
szont kétségtelen, köszönhető 
ennek néhány vitathatatlan 
remekmű is, Tamási Abele, 
java novellái, Nyirő néhány 
gyönyörű elbeszélése (Jézusfa
ragó ember, Apa Mózes Temp
loma, Hull Már a fenyőtábor, 
vagy a Kopjafák és a Hava
sok könyve néhány felejthetet
len remeklése...).

S a sor velük sem zárul le. 
Szabó Gyulától Csíki László
ig, vagy Vári Attiláig lehetne 
hozni a példákat -  egyfelől a 
térség gondjainak felvállalá
sára, másfelől a nyelvi réte
gek fifikus alkalmazására. 
M intam ondataiban, részes 
szótárában S ántha szám
ta lan  példát hoz fel arra , 
hogy az itt élő vagy innen 
elszármazó székely vagy 
nem székely írók nyelvileg 
hogyan m erítenek a tájegy
ség hihetetlenül gazdag, 
sokszínű nyelvéből, s bizo
nyos írók esetében ez a sa
játságos észjárás hogyan te 
rem t formát.

3. Hogy máris gyarapít
sam Sántha „szószedét”, a ki
kapós menyecskéről mondják 
mifelénk, hogy „kajtár az ele
je”. De halottam néhány esz
tendeje a sepsiszentgyörgyi 
piacon egy bizarr párbeszé
det: „van-e amit aprítani a tej
be, drága András bácsi?” „Ap
rítani még lenne-lenne mit, 
csak tej nincs...” Számtalan 
viccet, anekdotát lehet idéz
ni, ami a székely észjárás lé
tezése mellett voksol, de hát 
mi most elégedjünk meg a 
Sántha könyvével, ami, mint 
említettem, két részből áll: 
egy székely szótárhói, és egy 
ún. mellékszótárból, amely
ben „Székelyföldön használa
tos erdélyi szavak, általános 
népi szavak, valamint han- 
galakváltások tára” olvasha
tó. A szavak után, mint egy 
magára valamit is adó szótör
téneti tárban mintamondatok 
olvashatók, amelyek széles kö
rű  adatgyűjtést tételeznek, 
mutatva -  fel vannak sorolva 
becsületesen az adatközlők is 
- ,  hogy itt nem egy sokszor 
szélsőséges nyelvi formákig 
is elmenő fiatal” költő -  bár 
a „fiatal jelzőnél azért nyel
tem egyet, hisz Sántha is túl 
van már a krisztusi koron -  
polgárpukkasztó kísérletéről 
van szó, hanem tényleg egy 
szótárrólG). Amelynek eleme
ivel is el lehetne játszani. A 
szótárforma az irodalomban 
számtalan remekművet ered
ményezett már, hogy itt csak 
Mircea Horia Simionescu Név- 
szótárát, Pavic Kazár Szótárát 
vagy Temesi Ferenc Szege
di Porát említsük; ez utóbbi 
azért is jó példa, mert bravú
rosan és fifikusan alkalmaz
za a magyar nyelvjárások kö
zül kitűnő szögedi őző nyelvi 
elemeket, egyedivé varázsol
va a szótár formájú regényt... 
Mondom, a szótárral mint for
mával el is lehetett volna já t
szani, de Sánthának -  furcsa 
egy költőnél -  nem ez volt a 
célja, ő száraz önmegtartózta
tással és fárasztó munkával 
összehordta ezt a szójegyzé
ket, ami azóta is bővül, újabb 
és újabb szavakkal gyarapo
dik.

4. Száraz önmegtartózta
tás, igen, hiszen ismerjük 
Sántha másik nagy s szin
tén kötetben az idén megje
lenő verskísérletét, a Kemál 
és Amált, amely időnként 
szélsőséges formában jelení
ti meg hőseit. De soha nem 
parodisztikusan. Parodizá- 
lásra viszont az anyag már-

m ár kínálja magát, lásd Feke
te Vince idevágó paródiáit s 
ugyanebből a nyelvi anyagból 
megalkotott Orbán János Dé- 
nes-novellát: A zákhányos cso
dát, ahol Borges egyik remek
műve tevődik át „székelybe”, 
egészen a nyelvi bizarrérái- 
kig elmenően...

5. Sántha célja teljesen vi
lágos, ő maga is megfogal
mazza, amint a székelyföl
di nyelvi tarlón -  a népnyelv 
és ennek irodalmi változatai 
között keresgélve -  felmutat 
egy-egy gyönyörű szót, jele
sen: feltérképezi, „miben áll a 
mi specifikumunk, miben tér 
el az általam beszélt nyelv 
a magyar köznyelvtől. Hisz 
(még ha patetikusnak is tűn
het a kijelentés) nyelvében 
él a nemzet és szavainkban 
élünk mi, székelyek”.

Lugosy Edit: Totem

6. A szótár persze szótár, a 
példamondatok felragyognak, 
s különös fénybe vonják a sza
vakat. A nyelvészet viszont 
nyelvészet és tudomány, s 
élénken el tudjuk képzelni, 
hogy egy szaknyelvész más
ként viszonyul ehhez, mint 
egy író. Ennek ellenére azt is 
látom, hogy hamarosan tanul
mányok vagy monográfiák is 
születhetnek éppen a szótár 
és mintamondatai alapján a 
székely -  töprengtem: kite- 
gyem-e az idézőjelt, ami kis

sé eltávolítana az egésztől -  
észjárás specifikus voltáról, 
amely nemcsak a népdalok
ban, hanem regényekben és 
versekben is megnyilatkoz
nak az említett Tamásitól és 
Nyirőtől Kacsó Sándorig és 
Bözödiig, s a maiakig, vagy 
a költőkig, Tompa Lászlótól 
Ferenczes Istvánig, Páll La
jostól Farkas Árpádig, vagy 
Király Lászóig, Csiki László
ig, aki Nyirő kapcsán töpreng 
el mindennek a mibenlétén*. 
„Én különféle székelyek kö
zött éltem le mintegy negyed- 
századot. Jelszó-, majd írótár
saim nem tarto ttak  valódi 
székelynek (vélhetőleg anyám 
anyaországi illetősége okán, 
vagyis szintén »helyi«, ne adj 
isten, származási okokból). 
Budapesten aztán barátaim  
nemegyszer somolyogtak a 
»székely észjárásomon«.” De 
folytassuk az igen tanulsá
gos felvezetést: „Soha senki 
nem kérdezte meg viszont, ki- 
félék-mifélék a székelyek (szü
lőhelyi írótársaim  sem). E t
től már-már úgy látszott, a 
székelyek olyanok, amilyen
nek elképzelik őket. Vagy el
lenkezőleg: amilyennek ők 
képzelik magukat.” S tovább: 
„... a székely először is más. 
Különbözik, bár nem tudhat
juk, miben. A székely egyedül 
van. Messze is van. A székely 
szabad. Igaz, mások »vették 
kézhez«. Vő. az Ábel kezdő
mondatát, amely sokáig hi
ányzott az újabb kiadások
ból... (A székely ezermester. / 
Emitt m ár majd’ minden épít
kezőnek volt egy székelye. A 
székely azonban legfőképpen 
furfangos. A székely csuda
szép ruhában szerepel / bár le
het, hogy csak a ruhája, nem 
ő maga /. Mindezért aztán le
het csodálni. Megbízni benne 
viszont nem lehet. A székelyt 
azonban mégis a (nemzeti) 
öntudatáért csodálják legin
kább -  és ugyanezért nem bíz
nak benne. Mármint a külön
féle külhoni magyarok. Sem. 
Ahhoz túlságosan más, tú l
ságosan messze van, túlságo
san ezermester, túlságosan 
furfangos. A székely tehát 
egy túlzás.”

Sántha Attila állandóan 
bővülő szótára, készül már 
a teljesebb kiadása -  lásd a 
könyv végén a felhívást az ol
vasóhoz, ti. gyűjtsön ő is szé
kely szavakat! -  épp ezt a 
túlzást cáfolja, bontja le a sza
vakkal, hozza közelebb ezt a 
bizarr észjárást, ami nem is

folytatás a 14. oldalon
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olyan bizarr a tájszavak tük
rében, inkább hihetetlenül prag
matikus.

7. Egy augusztusi pénteki!)
esetén, miután az órák óta 
nyárson forgó disznókat Már
kus Barbarossa János szak
avatott kézzel, imponáló mes
terségbeli tudással kezdette 
el szeletelni és kiosztani az 
ugyanvalóst rengő rengeteg 
porciókat a lézengő és egyre 
éhesebb rittereknek, bizonyít
va, hogy egy költő, hangszer- 
készítő és zenész világutazó 
mészárosnak sem lenne utol
só, az első disznyóból előke
rü lt -  hogyan, hogyan nem? 
— Sántha Attila Székely Szótá
rának egy példánya(l)

Mintegy ajándékként az 
elnöknek, akinek EMIL-béli 
tevékenységéről nem itt és 
most... Mindennek eljő az ide
je, mint a szalmakalapnak.

Ajándékként jutott vissza te
hát hozzá a könyve, amit ő is 
ajándéknak szánt, s az olvasók 
veszik is, mint a cukrot, nem
hiába töprengett Sántha indu
lása lázas éveiben az irodalmi 
sikeren s azon, hogy mi tesz, 
tehet egy könyvet igazán nép
szerűvé, sikerült olyan művet 
alkotnia, amelyik tényleg eljut 
az olvasók széles köreihez.

S hozzásegíthet ahhoz, 
hogy közelebb juthassunk a 
székely észjáráshoz s ezen 
túl a székelyhez, mint olyan
hoz, túl a Csiki által felsorolt 
„közhelyeken”... S alkalmat 
terem thet ahhoz is, hogy meg
nézzük, van-e székely regény, 
s ha van, mert van — bár itt 
most megint félreérthető ez 
így, de nincs mit tenni - , mi 
teszi azzá, s hogyan is műkö
dik ez a sajátságos észjárás, 
mondjuk... versben...

Sántha szótárával tágra 
nyitotta az imaginárius(nak 
tűnő) kaput. Nosza rajta, le
het tüsténkedni... A beve
zetőben írja: „A (székelyek 
eredetéről és a) székely nyelv
járásról az idők folyamán szá
mos legenda született.” Ideje 
túllépni rajtuk!... Ezek meg
haladásához példátlan lehető
séget kínál ez a szótár.

*Csiki László: Úz Bence színe
változása. Lásd a Visszaút című 
kötetben. (Pallas Akadémia ki
adó. Csíkszereda. 2000.)
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F öl fa k a t  f e g y v e r r e l ,  fö l é s  v i t é z s é g g e l
„Adj pennámnak erőt,

úgy írhassak mint volt” 
Gróf Zrini Miklós

Jelen dolgozat célja, egysze
rűen, címének értelmezése. Ez 
a sor Zrínyi Miklós 1645—46 te
lén íródott eposzának, a Szigeti 
veszedelemnek XIV. énekében ol
vasható; értelmét a „fakat” szó 
zavarossá teszi. Ezen passzus 
helyes magyarázatához hasz
nos a XIV. ének összképének 
ismerete...

Aegyptusi Alderan, alvilági 
lelkek mestere, tizenkét ártat
lan keresztyén ifjú gégéjét meg
metszi, s kiömló' vérük segélyé
vel megidézi a poklok lakóit.

A sötétség ezer alakja részle
tes felsorolásban megjelenik az 
olvasó előtt... Alderan nekivesel
kedik, hogy harcra tüzelje őket 
a szigetváriak ellen.

„Halljátok, halljátok Alderan 
beszédét;

ki vette ördögnek el az ö
fegyverét?

Vagy ő hatalmában kicsoda 
csorbát tett?

Egyszer, azt megvallom, égbül 
leestetek,

És csillagos eget örökkén
vesztétek;

De senki nem vette el ti
fegyveretek,

Nem tett erőtlenséget senki
bennetek”

Tagadhatatlan kitaszítottsá
guk ellenére a gonosz lelkek csa
patának nem illene ódzkodnia a 
csatától, s

„Mégis ti szégyennel csak
elszenvedtétek,

Mikor az föltámadt ember
közzületek

Kivive lölköket, és mind
közzületek

Nem volt, ki ellent állott volna 
keresztnek.”

Szóval a múlt keserű sérel
mei: egy halandó, miután már 
elkönyvelten átlépte az alvilág 
kapuját -  egyszer csak föltá
mad, s nem elégszik meg saját 
szabadulásával, arra méltó lelke
ket rabol el a kárhozottak orra 
elől, míg azok tehetetlenül szem
lélik az eseményeket, megbabo
názza őket a kereszt.

A következő versszak még 
explicitebb:

„Minden nyavalyátok onnan 
jütt azután,

Hir kitrombitálta szemetek
körösztfán

Nem mér megállani, és
az föld gyomrában

Elbújtok előtte, ha előttetek vad’.

A költő tehát az árnyak 
összes nyomorúságát a kereszt
fa rettenetes, elviselhetetlen lát
ványára vezeti vissza, mely félel
met szül, s fenntartja azt.

Tetézendő az eddigi gondo
kat:

„Ihon újabb bosszúság jön
fejetekre,

Az ég azt végezte ti
szégyenetekre,

Hogy minden ellenség fusson 
kereszt jelre,

Es minden tisztesség szálljon 
körösztyénre.”

A felsőbb, égi hatalom pszi
chésen terrorizálja a kárhozott 
lelkeket, sulykolva beléjük a té
telt: féld a keresztet, féld a ke
resztényt.

A következő versszakban e- 
lénk tárul a Szigetvárnál szem
benálló felek mennyiségi lajst
roma -  így domborodik ki a 
mennyei befolyás mértéke, mely 
képes az „egynihányt” diadalra 
vezetni a „világ három része” 
(háromnegyede) ellen. Mindezt 
a megváltóba és jelképébe, a ke
resztbe vetett hit végzi be.

„így van, mert egy nihány
nyomorult körösztyén

Világ három része ellen bujt 
Szigetben,

Nincsnek bizodalmok őnekik 
semmiben,

Csak abban, ki függött, s
az őkörösztiben.”

Továbbmenve, az unalomig 
egyértelműsítve mondandóját, 
Alderan konkrét számokkal ope
rál:

„Ötszázszor ezeren
megszállottak ükét,

Harmada ott hagyá kedves
életüket,”

Ezen a helyen következik a 
legcsípősebb sértő megjegyzés:

„Két fa, körösztül dűlt, meg
győz mibennünket,

Minket törököket, ti híveiteket.”

Alderan megkísérli demisztifi- 
kálni a keresztfa jelképét: két 
véletlenszerűen egymásra dőlt 
fatörzs a földön csupán — ezt a 
lekicsinylő képet szuggerálja... 
két oktalan fadarab tartóztat
ja fel a győzhetetlen oszmán se
reget.

Logikusan következik:
„Föl fákat fegyverrel, föl és

vitézséggel,
Jertek rá Szigetre kénkűvel és 

tűzzel.
Porrá kell égetni mind

emberrel, küvel,

Rontani kell eggyüt emlékeze
tével.”

Tehát föl kell szaggatni, tép
ni ezeket a fákat, még mielőtt 
újra egybeforrnak a kereszt
fa gyűlölt jelképévé a törökök 
képzeletében. Erre az elvont fel
adatra a kárhozottak s fegyve
rük ereje a legalkalmasabb. A 
kereszt megsemmisítése, a hit 
kiirtása záloga Szigetvár teljes 
és visszavonhatatlan pusztulá
sának.

A nyelvészeti kutatás során 
felvetődött már a fakat = fake
reszt megoldás, ám erőltetett- 
nek találtatott; nos a „fakat” 
itt valóban két fadarabot jelent 
Alderan becsmérlő értékelésé
ben -  ezért is használt többes 
számot, s nem egyes számot, 
mint a keresztfa vagy feszület 
esetében tette volna (fákat -  
fát).

Alderan tirádája alatt, 28 so
ron belül hatszor említtetik a ke
reszt -  a hősköltemény maradék 
6260 sora alatt kétszer a feszü
let (a II. énekben Zrínyi fohász
kodik a kedvező jövőért) s egy
szer a kereszt, a XV. ének 34-ik 
versszakában, éppen akkor, mi
kor Gabriel arkangyal fennkölt 
serege megütközik a sötétség 
erőivel, s legyőzi azokat:

„Gabriel magával azért egy 
sereget

Elvivé gyors szárnyon, s jelül 
egy keresztet.

Fénlik vala az ég, merre
röpülését

Tartja az szép sereg, s az ő
sietését.”

Alderan beszéde tehát, a szá
mok tanúsága szerint, erősen 
a kereszt jelképére, súlyára, el
pusztításának fontosságára van 
kiélezve -  ez is a fakat = fákat 
egyenlőség mellett szól.

Egy friss kiadás értelmezése 
szerint fakat = tehát.

Ez ellen a fordulat ellen ta
lán a legfrappánsabb ellenérv 
a „föl fákat fegyverrel, föl” rész
let életerős alliteráció volta... 
pattogós, katonás, követelőző; 
nézetem szerint autentikusabb, 
mint a „föl tehát fegyverrel, 
föl” túl sima, későbbi korokat 
idéző szófordulata. Utóbbi eset
ben az eredeti „fakat” öt betűjé
ből négy változik meg, az én ér
telmezésemben csak egy ékezet 
hiányzik az első magánhang
zóról ebben a versszakban. Má
sutt is előfordul hasonló: egetni 
= égetni; emlékezetével = emlé
kezetével.

Talán ennyi az egész.
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JANCSÓ MIKLÓS

Osztálynapló
Negyvenöt éves érettségi találkozót 

szervezett osztályunk júniusban. Úgy 
döntöttem: bár nem szeretem az évfordu
lós „muszálj-találkozó”-kat, erre az össze
jövetelre mégis elmegyek. Nem könnyen 
határoztam el magam: ugyan minek lát
ni az egyre fogyó, gyérülő tanári kar-kép
viseletet, a megöregedett osztálytársakat 
és -  Uram bocsáss! -  a szintén nem fiata
lodó osztálytársnőket.

A legutóbbi találkozón is például Kis 
Istvánt következetesen Karcsinak szólí
tottam (Diószegi Karcsival tévesztettem 
össze, hogy miért éppen vele, azt nem tu
dom), ő pedig engem hol Sanyinak, hol 
Sándornak becézett, holott én nem va
gyok sem Sanyi, sem Sándor, még csak 
nem is voltam soha, kitetszik az írásom
hoz biggyesztett szerzői aláírásból is.

Tanulva a fenti esetből, a volt osztály- 
társnőket mind „angyalom”-nak, vagy 
„kedvesének neveztem (néztek is rám fur
csán az immár idős hölgyek, csak nem 
akarok valami illetlent, bizalmasat, most 
negyven év után tőlük, a tisztes nagyma
máktól?).

*
A negyvenöt éves találkozón -  mint em

lítettem — nem akartam részt venni, de 
egyik osztálytársam, aki buzgó szervező
je volt mindig mindenféle közös iskolai 
megnyilvánulásnak, társas örömnek, osz
tálykirándulásnak, ki mit tud versenyek
nek stb., rám szólt a napokban, mikor ez 
ügyben találkoztunk egy kávéházban:

-  Ne is tiltakozz -  kezdte, pedig én 
még meg sem szólaltam -, emlékszel, La
cinak is mondtam öt évvel ezelőtt, hogy 
jöjjön. Nem jött, és most nézheti. Meghalt 
a tavaly. Úgyhogy te is gyere. Ki tudja, 
az ötvenéves találkozót megéred. Ahogy 
elnézlek...

-  Rendben van, megyek -  szakítottam 
félbe sietve — Meggyőztél.

-  Jó pszichológus vagyok... — nevetett 
-  Ismerlek rég, tudom, hogy kell rád hat
ni. Elvárlak június 5-én reggel 10-kor az 
iskolaudvaron.

-  Ott leszek -  intettem mosolyogva.
-  A részleteket megtelefonálom. Szer

vusz — azzal elsietett.
És most itt vagyok, itt vagyunk a negy

venöt éves érettségi találkozón. Huszon
két diákból -  négyen. A többiek? Akik 
még élnek, nem jöttek, vagy nem jöhettek 
el. Akik pedig már nem élnek? Ők ez egy
szer igazoltan hiányoznak. Legalább- is a 
mi osztályunkból, a XI. A.-ból. A párhuza
mos osztályok egykori tanulói nagy szám
ban jelentkeztek a találkozóra. Közös 
programunk a mindenkori találkozók el
várásainak és szabályainak betartásával 
alakult: találkoztunk az iskolaudvaron, 
úgy tettünk, mintha egymásra ismer
nénk, aztán lefényképezhettük magun
kat, miközben elsütöttünk néhány régi 
viccet, jópofáskodtunk. A fényképezés 
elég simán ment: a kövér osztálytárs- 
nők hátrahúzódtak, az első sor mögé, a 
jómódú, nyugatról hazalátogató jól öltö
zött egykori osztálytársak beálltak az el
ső sorba, az ülő tanárok mögé. Ott álltak

elegánsan, fölényesen, a többi helyi eló're- 
tolakodott stréber között, akiket mindig 
mágnesként vonzott a mindenkori Felső
ség nemegyszer vitatható értékű tekin
télye.

Mi, megcsappant osztályunk megörege
dett maradványa, az egykori XI. A, csend
ben meghúzódtunk a fénykép szélén: nem 
volt köztünk sikeres üzletember, befutott 
orvos, neves tudós -  nem vittük sokra, va
lahogy nem jött össze az, amit Sikeres 
Életnek neveznek. Egyszerűen leéltük 
életünket, és most íme -  mi mást is te
hettünk volna? -  beleöregedtünk a negy
venöt éves érettségi találkozóba. És eljöt
tünk, hogy lássuk egymást.

Az általános fényképezés után szétszé
ledtünk — ment ki-ki a maga osztályába, 
ahol valamikor diákoskodott. Osztályfő
nöki óra következett -  illetve következett 
volna, de osztályfőnökünk nem tudott el
jönni. Beteget jelentett -  de mi sejtettük, 
nem akar eljönni a találkozóra, nagyon 
öreg már, fél a felkavaró emlékektől.

Az osztályteremben mindnyájan a régi 
helyünkre ültünk: a pad valahogy össze
ment, alig fértünk be régi helyünkre. Be
szélgettünk, nagy vonalakban elmondtuk 
egymásnak életünk eseménytelenségét -  
röviden, tömören. Akár egy-egy sírfelirat. 
Aztán ültünk csendben.

-  A Napló -  szólalt meg váratlanul 
egyik osztálytársam.

-  Mi van vele? -  kérdeztem.
-  Itt van az asztalon — mutatott rá a 

nagy lapos Osztálynaplóra a megszólaló.
-  Persze -  mondom -, iderendelték a 

szervezők. Osztályfőnöki órára. De hát...
Ültünk továbbra is a csendben. A Nap

lóra gondoltam, ami meghatározó sze
repet játszott diákéletünkben: mindig 
olyan tisztelettel néztük-féltük a Naplót, 
mintha a Sors Könyve lett volna. Valójá
ban az is volt. A mi diáksorsunknak írott 
könyve. Valószínűleg mindnyájan az Osz
tálynaplóra gondoltunk, amikor hosszan 
hallgattunk, mint olyan emberek, akik
nek sok a mondanivalója, de már rég nem 
látják értelmét a kimondott szavaknak.

Egy idő után osztálytársaim némán 
szedelőzködni kezdtek. Én továbbra is ül
ve maradtam .

-  Maradsz még? -  kérdezte egyikük.
-  Igen. Át akarom nézni az Osztálynap

lót.
-  Akkor viszlát este a banketten. Szer

vusz.
Szervusztok.
Egyedül maradtam. Pontosabban ket

ten maradtunk: én és az Osztálynapló. 
Felálltam a diákpadból, leültem a tanári 
asztalhoz, a Napló mellé. Félve nyitottam 
fel. Mint egy kriptaajtót.

Óvatosan lapozni kezdtem: magamat 
kerestem, tudtam, valahol lent vagyok, 
a lap alján. Emlékszem, mindig akkor fél
tem a legjobban az órákon, ha a tanár le
nézett a Napló alsó sarkára -  (újabb áldo
zatot keresve a Tudás, vagy Tudatlanság 
oltárára), mert ott volt az én nevem, vala
hol a legalsó sorban.

Itt van, megvagyok — olvastam a neve
met —, és itt vannak a jegyek is... Ez a 
rengeteg jegy! Mennyit tanultam én eze
kért a jegyekért -  sajnáltam meg magam 
hirtelen. Azaz — nem mindenikért tanul

tam. Ha jól megnézem, illetve jól meg 
sem kell nézzem, látszik a sok rossz jegy 
nagyító nélkül is. Beírások, tanári észre
vételek közül hirtelen elősejlik egy szőke 
kisfiú arca. Aki én voltam.

Továbblapoztam. Ibolya. Mintha most 
is látnám. Tiszta tekintetű, szorgalmas 
leány volt. A neve mellett csupa tízes 
szerepelt, elvétve egy-egy kilences is elő
fordult. Az élete beépült a jó jegyekbe. 
Mert neki a Jó Jegy volt az Élet. Kitű
nően érettségizett, egyetemre került, el
végezte azt is, sok-sok jó jeggyel vágott 
neki az Életnek. De ott, úgy látszik, hiá
ba mutatta a ragyogó bizonyítványt, nem 
vették figyelembe sem az iskolai, sem az 
egyetemi eredményeket -  és szegény Ibo
lya nem tudott mit kezdeni a sok tízessel 
és a nagy-nagy jótanulóságával: egy őszi 
délután véget vetett életének. Úgy halt 
meg, hogy nem is ismerte, mi az: Szere
lem, Boldogság.

Továbblapozok: Jolán. Nagydarab, pi- 
rulós leány volt. Alaposan megtréfáltam 
egy tudományos-szocializmus órán, min
tatanításon. Zsúfolva volt a terem tanár
képzős egyetemistákkal. (Még bennünk 
volt az előző nap izgalma, mikor is várat
lanul összedőlt Kolozsvár legújabb épüle
te, a Nagy Rendezvények számára épült 
Sportcsarnok. A leomló tető szerencsére 
nem ölt meg senkit, de ez csak csodán mú
lott, alig egy órával az épület — összeom
lása előtt — még gyűlés színhelyéül szol
gált, több száz résztvevővel.)

-  A mai óra témája: a szocializmus vív
mányai -jelentette be a tanárnő. Sorban 
felelnünk kellett — sorolták, soroltuk is lel
kesen, vagy el-elbizonytalanodva mi, di
ákok a szocialista vívmányokat: ki gyá
rat mondott, ki kollektív gazdaságot, ki 
panellházat -  szóval mondtuk a leckét, 
amit a rendszerképviselet -  ezúttal a tu
dományos szocializmus óra -  elvárt tő
lünk. Csak Joli hallgatott. Nem jutott ne
ki eszébe semmiféle szocialista vívmány.

-  Jolán, mondj te is egy szocialista vív
mányt -  bátorította a tanárnő.

Jolán piros arccal hallgatott. Én félhan
gosan odasúgtam neki: a Sportcsarnok.

Jolán pedig hálásan, hogy kisegítet
ték, bemondta hangosan, bátran, gondol
kodás nélkül:

-  Egy nagyon nagy szocialista vív
mány — a Sportcsarnok.

Mi, diákok hangosan nevettünk, az 
egyetemisták diszkréten mosolyogtak, a 
tanárnő arca azonban elfehéredett (ma 
már tudom: a félelemtől.). Rám nézett szi
gorúan, nem szólt semmit, csak intett Jo
lánnak, hogy üljön le. Én pedig büszkén 
nyugtáztam a felém áradó elismerő moso
lyokat. Hiszen tulajdonképpen azért súg
tam olyan hangosan, hogy a poénszerző
ség egyértelmű legyen.

Hát igen... Jolán. Érdekesen alakult a 
sorsa. A középiskola elvégzése után gyár
ban dolgozott -  valamilyen irodai munkát 
végzett. A hatalmas gyár nagy tekintélyű 
párttitkára felfigyelt rá -  és feleségül vet
te. ( Bizonyára nem tudott Jolán ifjúkori 
politikai botlásáról.) Ma is élnek, ha meg 
nem haltak. Valahol Ausztráliában. És a 
többiek.. .Mennyi fájdalom, izgalom, siker
élmény ebben a negyvenöt éve porosodó

» » >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
Osztálynaplóban. Egy névnél megállók. 
Sokáig nézem, nem, nem a Naplót, ha
nem a padot, ahol ült. Latyi. Latyi, az osz
tály bohóca, akit Latabárról neveztünk el 
Latyinak, mert Latabáron is lehetett min
dig röhögni, Latyin is mindig röhögni kel
lett. O volt a vicceink céltáblája: mint egy 
Móra Ferenc gyerekhó's: szegény, szerény, 
halk, szelíd fiú volt. Csak éppen nem ta r
tozott a jó felfogású gyermekek közé. 
Nem volt buta, dehogy, csupán egyfolytá
ban álmodozott: ott volt az órán, de még
sem volt ott: egy másik világban élt, és 
ha a Jelen — mint tanárképviselet — kiszó
lította ó't abból a világból -  zavarba jött, 
kínosan mosolygott, egész lénye azt su
gallta: hagyják ó't békén, hagyják ülni ott 
a pad biztonságában és álmodozni tovább 
az idó'k végezetéig, vagy talán még annál 
is tovább valamivel.

Egy alkalommal valamelyik osztálytár
sam, akinek az apja gyárban dolgozott, 
behozott az iskolába egy furcsa szeget, va
lami rajzszeg-szerűséget, amit ott, benn 
a gyárban készített valaki. Hogy a szú- 
ró-vas eredeti rendeltetése mi lehetett, 
nem tudom, de remekül megfelelt célja
inknak, ugyanis rögzíteni lehetett a pád
ra, heggyel felfelé -  olyan ügyesen volt el
készítve, hogy szinte teljesen beleolvadt a 
kiálló szeget rögzítő rész a padfelületbe. 
Biztos sikert eredményezett, kipróbáltuk 
a párhuzamos osztályban. Ordított, aki 
beleült, két hétig volt min derüljünk a 
vécén, cigarettázás közben. Persze, hogy 
Latyi feneke alá is bekerült a hegyes 
szeg. Amikor a tanár belépett az osztály
ba, mi, diákok, felállva köszöntöttük (ek
kor csempésztem Latyi padülőkéjére a 
szúróeszközt). Álltunk. A tanár intett: le
ülhetünk. Leültünk mind. Csend. Vártuk 
Latyi üvöltését — de nem történt semmi: a 
fájdalmas kiáltás elmaradt: ahogy leült, 
egy pillanatra megmerevedett, keserves 
képet vágott, benyúlt a feneke alá, bab
rált ott valamit -  majd kezét a padra tet
te. Véres volt (a szeg -  mint utólag meg
tudtuk, elfordult a leülés pillanatában, 
felhasította Latyi nadrágját -  és, persze, 
a fenekét sem kímélte).

Szünetben odamentem hozzá:
-  Ne haragudj ... -  kezdtem.
-  Latyi rám pillantott.
— Semmiség — mondta.
De elhasadt a nadrágod.
Van otthon még egy -  nyugtatott meg 

— Ne törődjetek vele.
Valóban nem törődtünk Latyi nadrág

jával, bezzeg törődött azzal az apja. Úgy 
elverte a szakadt nadrágért, hogy más
nap olyan volt, mint a hortobágyi szivár
vány (a kémiatanár találó megfogalmazá
sa szerint). Latyi ugyanis nem mondta 
meg az apjának, hogy mi voltunk a bűnö
sök a nadrágszakításban. Nem akarta, 
hogy a feldühödött apja botrányt csinál
jon az osztályban.

Másnap odamentem a szülői pedagógi
ától kéklő Latyihoz.

— Adj egy pofot nekem, Latyi.
— Miért adjak? — kérdezte riadtan. — 

Hogy te is elverjél?
-  Dehogy -  mondtam -, azért adj egy 

pofot, mert én tettem a segged alá a sze
get. Én hasítottam el a nadrágodat.
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-  Latyi rám nézett csodálkozva:
-  Nem versz el, ha felpofozlak?
-  Nem. Becsszó nem.
Latyi gondolkozott egy darabig.
-  Nem lenne igazságos. Te biztos nem 

tudtad, hogy a szeg megvág, meg hogy el
hasítja a nadrágomat. Különben is már 
tudok ülni. Félseggel, de tudok.

-  Latyi, szólok apámnak. O vesz neked 
egy nadrágot.

-  Nem -  mondta Latyi, és ijedten meg
rebbent a szeme -, ez nem jó, mert akkor 
kitudódik otthon, hogy hazudtam, mert 
otthon azt hazudtam, hogy a pádból állt 
ki egy szeg. Ha meg kitudódik, hogy ha
zudtam, kapok megint a szijúval.

-  Figyelj rám -  mondtam most már dü
hösen -, ha akarod, én is elszakítom a 
nadrágomat. Legyen egy-egy. Akarod?

-  Ne hülyéskedj...
-  Vagy szakítsd el te. Ahogy akarod. 

Mert csak akkor tudom, hogy megbocsá
tasz, ha te is elszakítod ott hátul a nadrá
gomat. Jó?

Latyi elmosolyodott, szólni akart, de 
váratlanul becsengettek. Megkezdődött 
az óra, és teltek a napok, hetek...

És az évek. Latyi soha nem éreztet
te velem, hogy haragszik, igaz, azt sem, 
hogy megbocsátott. Álmodozva ült az utol
só előtti padban, magányosan ülte végig 
a szüneteket is. Néha regényeket olva
sott, de többnyire csak ábrándozott, min
den irodalmi segédeszköz nélkül. Mert 
nem volt jó tanuló, sőt, kimondottan rossz 
tanuló volt, ezért is, vagy másért -  ki tud
ja? -  a tanári humornak is céltáblája lett. 
Rendszerint ő váltotta ki a tanárokból a 
szörnyülködő kérdést: „Mi lesz belőletek 
az életben? Jaj, jaj, jaj ...”

Egy osztályfőnöki órán — az osztályfő
nök sorra megkérdezte tőlünk: mi szeret
nénk lenni, ha nagyok leszünk. Sorban 
válaszoltunk a feltett kérdésre: volt, aki 
tanár, volt, aki mérnök akart lenni, sőt, 
egyikünkben hirtelen egy furcsa ambí
ció ébredt: váratlanul bejelentette, hogy 
űrrepülős pilóta lesz. Emlékszem, perce
kig irigyeltük ezért a nem mindennapi 
foglalkozásért. Amikor Latyi került sor
ra, és a tanár felszólította, ő riadtan kap
ta fel a fejét.

-  Bocsánat -  állt fel megrebbenő szem
mel - , nem figyeltem (az osztály felröhö
gött) mit tetszett kérdezni?

-  Azt kérdeztem, mi akarsz lenni, ha 
nagy leszel? -  ismételte meg mosolyogva 
a kérdést az osztályfőnök.

Latyi sokáig gondolkozott a válaszon, 
majd kivágta:

-  Jó tanuló szeretnék lenni.
Nevettünk szegény Latyin, hiszen -

gondoltuk, minden lesz ő az életben, csak 
jótanuló nem. Minek erőltetné? Meg az
tán számunkra, az osztálytöbbség szá
mára a „jótanulóság” egyáltalán nem volt 
egy vonzó státus.

Persze nem is lett Latyiból — bár
mennyire is szeretett volna -  jó tanuló. 
Nagy keservesen, másodszori nekifutás
ból leérettségizett, elkerült a városról. 
Nem tudtuk követni a sorsát -  állítólag 
disszidálni akart, lelőtték a határon (ezt 
senki nem hitte el Latyiról, félénk fiú 
volt, dehogyis mert volna ő effélét csinál
ni, hogy nekiinduljon a Jugoszláv határ

nak). Mások szerint falura ment valaho
vá, távoli rokonokhoz, ott élt egy darabig
-  mit csinált, mit nem? Egyikünk sem 
tudta pontosan.

Valamiben azonban mégis osztályelső 
lett Latyi... 0  lett az első halottunk. A tíz
éves érettségi találkozón nem jelent meg, 
csak bizonytalan halálhíre érkezett hoz
zánk. Igaz volt a hír, vagy nem volt igaz?
— ma sem tudom. De Latyiról azóta sem 
hallottunk semmit, pedig többször is ér
deklődtem felőle.

Forgatom a Naplót: ott áll a felső sor
ban az ő neve. Istenem, mennyi rossz 
jegy, mennyi alig „átmenő” jegy... meg 
a sok piros bejegyzés: „nem figyel”, „lus
ta” stb. És ennyi rossz jegy után még 
„jótanuló” szeretett volna lenni szegény 
Latyi. Vagy pont ezért akart ő bekerülni 
abba a számára elérhetetlen kasztba, a jó 
tanulók csodált világába, ahol a tanárok 
csak dicsérik a diákot...

Hirtelen felnevettem: egy furcsa, de 
minden valószínűség szerint remek ötle
tem támadt. Felálltam, kisétáltam a fo
lyosóra. Hanyagul körülnéztem, mint 
egy hivatásos betörő a Nagy Tett elköve
tése előtt, terepfelméréskor.

A folyosó kihalt volt. Visszasiettem 
az osztályba. Valamikor, diákkoromban 
rendkívüli ügyességgel, no meg egy kis 
krétaporral láthatatlanná tudtam tenni 
ellenőrzőmben a rossz jegyeket. Szeren
csémre egy teljesen ép kréta hever a szi
vacstartóban. Véletlenül töltőtoll is volt 
nálam, magam sem tudom, miért, nem 
szoktam meg a golyóstoll használatot.

Néztem a Latyi jegyeit. Annak idején a 
legjobb jegy a tízes volt, a legrosszabb az 
egyes. A négyes bukójegynek számított. 
Akárcsak ma.

Földrajz: éppen átmenő jegy: 5. Ebből 
a Latyi tudása 4-es. Az átmenést, a plusz 
egy jegyet valószínűleg a tanári jóindulat 
biztosította...Itt egy 2-es is. Emlékszem, 
ezt Latyi akkor kapta, amikor Európa ta
vairól volt szó, és a tanár megkérdezte:

Melyik Európa legnagyobb tava?
Latyi gondolkozott, majd kivágta:
A kolozsvári sétatéri tó.
Majdnem megtapsoltuk a feleletet, a 

földrajztanár hosszan, elgondolkozva néz
te Latyit. Latyi talán sejtette, hogy van 
nagyobb tó is a sétatéri tónál -  az sem ki
zárt, hogy minket akart szórakoztatni. 
Vagy így akart nekünk imponálni? Jót 
nevettünk akkor. Most is nevetek 45 év 
után. Csak valahogy másképpen, mint 
akkor. Mindegy, ez a nevetés megér egy 
10-est. Utólag, persze, de akkor is.

Szépen kivakarom a Latyi 2-esét és be
írok egy 10-est helyette. Majd sorra ve
szem a sok rossz földrajz-jegyet és mind
egyiket átjavítom. 10-esre.

Kémia 4. Persze, ezt a Mengyelejev- 
táblázatért kapta Latyi. Illetve azért 
kapta, mert nem tudott semmit mondani 
a Mengyelejev-táblázatról. Eltűnődöm: 
ezért büntetni valakit? Hiszen én sem 
vettem soha hasznát, igaz, kárát sem 
éreztem, hogy nem tudom, mi is a Men- 
gyelejev-táblázat. Hol itt akkor az igaz
ság? Sehol. Illetve -  mégis. Van igazság. 
Olyan utólagos igazság, de mégis igaz
ság. Határozottan átjavítom a kémia 4- 
est, 3-ast stb. 10-esre, 10-esekre. Talán
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Mengyelejev megbocsát nekem — gondol
tam bizonytalanul vagy ha ő nem, a 
kémiatanár biztosan. 0  sem volt boldog, 
bár betéve tudta a Mengyelejev-tábláza- 
tot. Egy téli este elgázolta gyermekét 
egy autóbusz.

A matematika... bizony, abból sok 10- 
est fog kapni Latyi. Igaz, nem a tanártól, 
hanem tólem, osztálytársától kapja eze
ket a jó jegyeket Latyi, felelés után majd 
50 évvel, de mit számít 50 év az emberi
ség történetében? Semmit. A fontos: itt 
szerepel a matematika oszlopban öt da
rab 10-es. Nini: történelem. Hogy szedett 
össze Latyi ebből egy 6-ost, ma sem ér
tem. Biztos szórakozott volt a tanár, 4-es 
helyett 6-ost írt be.

Hogyan is csinál a Nagy Varázsló? 
Csiribi...csiribá...volt 6-os, nincs 6-os, de 
van 10-es. így! Még az Interpool sem jön
ne rá, hogy hamisítás történt.

A magyarórán aludt Latyi.: ezért 3- 
ast kapott. Emlékszem. De hát az alvás 
nem bűn, sőt, sokan álmatlanságban 
szenvednek, orvoshoz járnak gyógyulás 
végett. És Latyit ezért megbüntetni? 
Ugyan! Kibírja a magyar irodalom, hogy 
valaki belealudt. Felnézek az osztályfa
lon lógó magyar írói arcképekre. Petőfi 
Sándor néz rám -  összehúzott szemmel. 
Megbocsátasz, Sándor? -  néztem kérdően 
a költőre, akinek mintha megenyhültek 
volna szigorú vonásai: „Hát persze hogy 
megbocsátok, én csak a királyi trónokat 
nem szerettem. No meg a főtt marhahúst 
tormamártással. De ez utóbbi maradjon 
köztünk.” Szép 8-ast csináltam a 3-asból. 
Majd beírtam egy 10-est is, elvégre meg 
kell emelni a 8-as lehúzó értékét. Beírok 
még egy 10-est, hiszen sohasem árt, ha 
pluszban van egy 10-es. És ha már ma
gyarból kihozom a 9,50 átlagot, úgy illik, 
hogy feltámasszam Latyi érdeklődését a 
román irodalom iránt is. Annyi szép 10- 
est írok ide, a román irodalomhoz, hogy 
Sadoveanunak és Tudor Arghezinek da
gadna a szíve, ha látnák Latyinak ezt a 
nagy, bár utólagos érdeklődését a román 
irodalom iránt.

A francia világnyelv: mint ilyen, hadd 
szerepeljen a Latyi rovatban két darab 
10-essel. Sőt, beírok még 5 darab 10-est a 
francia irodalom örök dicsőségére.

A marxizmus ma már nem divat. Ta
lán ezért nem érdeklődött a tantárgy 
iránt Latyi, érezte ő, hogy valami nem 
stimmel sem Marxszal, sem Leninnel. 
Ezért az előrelátásáért és a jó politikai 
érzékért megérdemel hat darab 10-est. 
Persze utólag, de ne feledjük, a történel
mi jóvátétel sohasem késő.

Akinek pedig ilyen remek jegyei van
nak, az magaviseletből, tornából, ének
ből, rajzból sem maradhat le -  döntöttem 
el. Nem is maradt le Latyi, hála szaksze
rű hamisításomnak. Illetve módosításom
nak.

Kész. Hátradőltem a széken. Nagy- 
nagy büszkeség töltött el. Isten hat nap 
alatt megteremtette a világot, vasárnap 
megpihent. Én egész héten pihentem és 
szombat délelőtt megteremtettem egy Jó 
Tanulót. Átlapoztam újra -  összehasonlí
tás végett -  az Osztálynaplót. Örömmel 
állapítottam meg, hogy Latyi osztályelső 
lett. Vitathatatlanul, megközelíthetetle

nül osztályelső. Mögötte nagy-nagy szü
net feketéllik, csak utána következnek a 
stréber jó tanulók a maguk kis 9 valahá
nyas médiájukkal.

Felálltam a katedra mellől, és mert 
színészként megszoktam, miszerint egye
dül is lehetséges hangosan beszélni anél
kül, hogy nagyobb bolondnak tartanák 
az embert, mint aki, megszólaltam fenn
hangon:

-  Szívből gratulálok, kedves Latyi -  
íme, Jó Tanuló lettél, te, aki mindig is Jó 
Tanuló szerettél volna lenni. Látod, mi
lyen egyszerű az egész? Bizony, Latyi, 
előbb-utóbb minden sikerül az életben: ál
maink, vágyaink teljesülnek, ha nem is 
azonnal, de egyszer mindenképpen. Meg 
aztán ...

De nem tudtam befejezni az elkezdett 
mondatom. A folyosón lépések zaját hal
lottam. Gyorsan becsuktam az Ósztály- 
naplót, sietve eltüntettem a bűnjeleket: 
töltőtollat, krétát.

Osztálytársam, a nagy szervező jött 
vissza. .

-  Nosztalgiáztál, mi? Féltelek tovább
ra is magadra hagyni, nehogy elérzéke- 
nyülj, és elsírd magad.

-  Ugyan, legyintettem -  soha nem vol
tam érzelgős. De máris mehetünk.

Elindultunk az ajtó felé.

Heim András grafikája
-  Parancsolj előre -  intett nekem ked

vesen (tudtam, nemsokára hozzáteszi, mi
szerint azért enged előre, mert van egy el
halálozási sorrend is).

-  Majd utánad — mondtam.
-  Szó sincs róla -  nevetett -  tudod, el

halálozási sorrendben. (Jaj, Istenem, te 
szegény Humor! -  sírtam fel lélekben -, 
és elindultam elsőként ki a teremből. El
halálozási sorrendben.)

-  Megállj -  szólt hirtelen osztálytár
sam —, valami van a fenekeden. Kisza
kadt a nadrágod, vagy mi.

-  Hol? -  kérdeztem nem túl okosan.
Hol? Hát a fenekednél. Hátul. Nézd

csak. Hátranyúltam a jelzett helyre. Való
ban, a nadrágom kihasadt, mintha vala
mi hegyes fém tépte volna fel.

-  Nem fontos -  mondtam elgondolkoz
va -, valószínűleg elszakítottam.

-  Hol ültél? -  kérdezte osztálytársam.
-  A katedránál, Tanárnak képzeltem 

magam — kezdtem, de osztálytársam nem 
figyelt rám. A széket vizsgálta, amin ül
tem.

-  Nincs benne szeg! Teljesen sima a fe
lülete -  jelentette ki. Itt nem szakította 
el semmi a nadrágodat -  folytatta ellent
mondást nem tűrő hangon.

-  Csak itt szakadhatott el -  néztem rá.
-  Itt nem — állapította meg határozot

tan. -  Melyik padban ültél, mielőtt... 
ne szólj egy szót sem: ott ültél a sarok
ban, sok éven át. Ma délelőtt is azon a 
pádon ültél. Hátulról a harm adik pad.

-  Igen, ott ültem, mielőtt kiültem vol
na a katedrához.

-  Lássuk. -  sietett oda egykori he
lyemhez osztálytársam. Olyan tüzetes- 
séggel vizsgálta a pad mindkét ülését, 
hogy egy nyomozónak is becsületére 
vált volna.

-  Az eredmény semmi — mondotta. — 
Itt sem szakíthattad el a nadrágodat. De 
akkor hol szakadt el?

-  Ugyan, hagyd már. Nincs különösebb 
jelentősége a dolognak.

-  Akkor miért mosolyogsz olyan fur
csán? Hogy ne mondjam, hülyén?

-  Csak eszembe jutott egyik osztálytár
sunk: Latyi — emlékszel?

-  Rémlik valami — bizonytalanodott el 
osztálytársam... - , ott hátul ült, ugye?

-  Igen. És ő volt az osztály legjobb ta
nulója. Most néztem át a Naplót.

-  Lehetetlen -  szaladt ki barátom szá
ján -, hiszen akkor elöl ült volna.

-  Mégis úgy van, ahogy mondom. Illet
ve ahogy az Osztálynapló mondja.

-  Mindegy -  szólt osztálytársam -, ide
je indulnunk. Levisszük a Naplót a titkár
ságra, nehogy elvesszen.

-  Isten őrizz -  mondtam -, hiszen kor
dokumentum.

-  Az -  mondotta osztálytársam -, kordo
kumentum. Amiből az érdeklődő utókor 
megtudhatja, hogy ki, mit és mennyit 
tudott felmondani a kötelező tananyag
ból az egykori XI.A.-ból, anno domini... 
Mehetünk.

Kiléptünk a folyosóra. Csend volt. El
indultunk. Mentem szakadt nadrágban, 
szellőző fenékkel.

Osztálytársam váratlanul megállt a 
fiú vécé előtt:

-  Te, van egy ötletem: gyújtsunk rá 
egy cigarettára. Füstöljünk, mint vala
mikor régen. Azok emlékére füstöljünk, 
akikkel itt cigiztünk. Jó?

-  Jó. -  válaszoltam, és bementünk a vé
cébe. Rágyújtottunk. Körülnéztünk. Hall
gattunk.

-  Már a pisiszag sem a régi -  állapítot
ta meg osztálytársam.

Nagyon elgondolkozhattam vala
min, mert nem válaszoltam azonnal. 
Osztálytársam kénytelen volt még egy
szer megismételni, ezúttal már nyoma
tékosabban, előző kijelentését. Nem vi
tatkoztam vele, valószínűleg igaza volt: 
újabban politikai és kulturális kérdé
sekben nem merek határozott állást fog
lalni. Ezúttal is jobbnak láttam  hallgat
ni.
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PAUL DURCAN ír költő 
Kövér Molly
Dajkaságba adtak Kövér Mollyhoz
a 744-es esztendőben
túl a kelisi szerzetesvár erdején,
hol a madáremberek csudás képregényük rótták,
a Kelisi Könyvet.
Molly harmincas lehetett, mikor hozzá kerültem
s tanítgatott művészetére a forró csókváltásnak:
m inuszkulus csókoktól csók-majuszkulákig
ajakra, mellre, nyakra, vállra és ajakra
és nyelvre-gyöngyölésére a nyelvnek;
én tizennégy lehettem
s órákig kellett őt csókolnom nonstop
ölében ülve kezemmel
derekát ölelve nyeldekelve őt
s combjairól faltam
zöld alm áit fürtökben
s mellei közt a forró szőlő csokrait,
m íg fülem  tövétől lábujjam hegyéig
zsongott mindenem
és megláttam, hogy szeme mélyén mily
feneketlen az üveg;
semmi az életben azután nem volt olyan ízes, 
m int Kövér Molly csókjai;

0, állat-spirálok, 
összecsomózódó madarak; 
édes, meleg, nedves csókjai voltak; 
pucér fatálon vérnarancsok.
Egy crannóg-ban lakott egyedül, 
melyhez vízalatti zegzugos folyosón keresztül 
vitt az út
és az emberek azt mondták -  és ez nem fikció -
hogy csak hullarészegen lehet
kiegyezni Molly bejáratával;
így lődörögtem hát haza hullarészegen
s ölelő kacagásában elaludtam;
édes feszület, megfeszítve egymáson.

Ez fé l évszázaddal ezelőtt volt
és most nyakunkon a vikingek -
rohadt bevándorlók -
s m inden csupa vérszag;
de azért köszönet, Kövér Molly, e nagyszerű
nevelésért:
m int minden nagyszerű nevelés, használhatatlan.

M aradj a családban, kérlek, Clovis
M aradj a családban, kérlek, Clovis:
A  homokszín függöny az első társalgóban 
(Bár azt a társalgót nem használjuk)
Valahogy nem lenne ugyanaz 
Nélküled; amikor megnősülsz,
A z ajándékokat a társalgóba tehetnénk -  
Takarót, díszpárnát, kiskanalakat, késkészletet -  
M ind a kandallópárkányra:
Egy minőségi késkészletnél, Clovis,
Nincs jobb és hasznosabb ajándék:
Ugyan -  te és Olive és (ha lesznek) a gyerekek 
Itt lakhatnátok m ind velünk:
Csak takarítani kell majd kicsivel többet 
És ne vágd a fejemhez, hogy álmodozom:
Én a valóságról beszélek Clovis
És még mindig nem kellene az első társalgót
használnunk.
Csók Anya

Börtönben az asszony, 
aki összetörte a televíziót
„Hazajött, Szűzanyám, és összetörte a televíziót: 
én és a kölkök békésen néztük a Kojakot, 
mikor bevonult a nappaliba és kijelentette 
hogy ha azonnal ki nem kapcsolom a televíziót, 
a csizmáját a képernyőbe vágja; 
nem kapcsoltam ki, így ő  kapcsolta ki -  
pontosan emlékszem a pillanatra, mert Kojak, 
miután lelőtt egy némbert, akit pont úgy hívtak, 
m int a nejemet,
rávigyorgott a hullára: Jó éjt, Máb királynő-  
s akkor lehúzta a csizmáját s belevágta a 
televízióba;
át kellett a kölköket vigyem az anyámhoz, 
pont odaértünk, mielőtt a Kojaknak vége lett 
(anyám el nem mulasztaná a Kojakot); 
mikor hazamentem, a feleségem már beleürítette 
a szemétkukába azt, ami a televízióból maradt 
s azt mondta: Nem egy televízióhoz mentem  
férjhez,
mért kell a kölkeimnek vagy bárki kőikének 
egy televízió legyen az anyja s az apja, 
jobban tennénk, ha lenn dumálnánk m ind a 
pubban
vagy biliárdoznánk a bárban; 
ezzel elvonult megint a pubba.
O’Brádaigh ítélőbíró szerint azok a feleségek,
akik a családi televíziónál jobban szeretik
a biliárdozást a bárban,
veszélyeztetik a családot, mely a társadalom
alapegysége,
aminthogy a televízió, mondhatni, a család 
alapegysége;
és amikor -  m int jelen esetben is -  
preferenciájuk erőszakos formát ölt, 
börtönben a helyük. A  fellebbezést elutasították.

Tullynote: tete- a -tete  a plébánián
-  Micsoda ember volt!
-  Bizony: kiesett a Sligóba tartó vonatból.
-  Bizony: azt hitte, az illemhelyre megy.
-  Bizony: közben kilépett a vonat hátsóján.
-  Bizony: Szűzanyám, de megijedhetett.
-  Bizony: látta, hogy nem az illemhelyen van.
-  Bizony: látta, hogy elszaladnak előle a sínek.
-  Bizony: szeretném tudni... O, micsoda ember volt!
-  Bizony: a legdrágább Toyotával járt.
-  Bizony: micsoda szép autó volt!
-  Bizony: azelőtt meg Audija volt.
-  Bizony: pontosabban két Audija is volt.
-  Bizony: és azután vett egy Avengert.
-  Bizony: azután meg egy Volvót.
-  Bizony: az elején sok Golfja volt.
-  Bizony: a Golfokért odavolt.
-  Bizony: nem volt egy Escortja is egyszer ?
-  Nem: volt egy fia, egy orvos.
-  Bizony: és volt egy Morris Minorja is.
-  Bizony: és egy nővére, fodrásznő Kilmallockban.
-  Bizony: és egy másik nővére,

aki fodrásznő Ballybunionban.
-  Bizony: beletették a koporsóba, azt meg fel

az apja szekerére.
-  Bizony: a felesége őnagysága ült a bakon

és hajtotta a szamarat.
-  Bizony: de micsoda ember volt...
-  Bizony: micsoda ember volt...
-  Jó éjszakát, Atyám.
-  Jó éjszakát, Mary.

MIHÁLYCSA ERIKA ford ításai
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‘KÓ'D'EX

E m lé k b e s z é d  K a r á d y  K a t a l in r ó l  
a  J a d  V a s é m  K it ü n t é s  a lk a lm á b ó l
Ami a holokauszt magyarországi vonatkozásait illeti, 

nekünk, túlélőknek egyetlen emberrel szemben biztosan 
volt valami nagy-nagy adósságunk. Ma ezt a tartozást 
Izrael Állam Jad Vasém Intézete -  kicsit értünk, a ne
vünkben és helyettünk -  törlesztette. Tisztelgett valaki 
előtt, aki a maga korában -  fénykorában -  már legenda 
volt, színpadok tündöklő' csillaga, az akkori társadalmi 
— tegyük hozzá: progresszív társadalmi — élet ünnepelt 
hercegnője. De amit a művészeten túl tett, kicsit elfeledtük. 
Karády Katalinról beszélek.

Az eló'bb azt mondtam, hercegnő' volt. Pedig -  proli 
lány volt -  ha van még egyáltalán e szónak nem pejoratív 
értelme. Anyja, Ló'rincz Róza Nagyszénásról jött, apja afféle 
minden munkát elvállaló ember, aki szegény kórászként, 
jóformán csak gyerekeket tudott csinálni.

A hét Kanczer közül a legkisebbet eredetileg Gittának 
hívták. A kőbányai iskolában, ahol csontos, kissé esetlenül 
mozgó diáklányként tartották számon, talán csak az 
énektanárnő emlékezett rá meleg szívvel. Kamaszlányként 
ez az énekhang adott kenyeret jóformán az egész csa
ládnak. Egy közeli vendéglőben énekelt. A szegénység elől 
korai házasságba menekült: Varga Rezső tisztviselő vette 
el. Viszont egy zsidó fiatalember, történetesen újságíró, 
költő, sikeres színpadi szerző, bizonyos Egyed Zoltán 
felfigyelt rá a kocsmában. Hazavitte, felöltöztette, a legjobb 
korrepetitoroknál taníttatta, színpadra segítette, új nevet 
adott neki. Ekkor lett Karády Katalin. Bevitte a filmhez, 
kitette a színházi lapok címoldalára, s a pesti közönség 
egyszer csak rádöbbent: jé, ő a magyar bálvány. A búgó 
hangú, csodatorkú gerlemadár, akiért lehet rajongani, 
lelkesedni, vastapsolni, dalait megtanulni s mindmáig 
tudni!

Karádyt nagy szerelem fűzte Újszászy István tábor
nokhoz, Horthy hírszerző főnőkéhez. Az ő révén segített 
haza munkaszolgálatos barátokat, zsidó színészeket, 
zeneszerzőket, szövegírókat. S a tőle kapott villában búj
tatott, táplált üldözött kisgyerekeket, sőt a Duna partról is 
kimenekített gyermekeket, percekkel a lövések eldördülte 
előtt. Közülük Karádyról szóló könyvem írásakor egy 
megmentettél magam is találkoztam, ma este ide is hívtam 
őt. Neve: Gömöri János.

Karádyt a Gestapo letartóztatta, a pribékek hosszú 
heteken át fogva tartották. Barátai tudták, milyen 
kockázatot vállalt emberbaráti tetteivel, hiszen a nyilas 
és náci hatalom nem tréfált. Gondoljunk Szenes Anikó 
sorsára, akit ugyanezekben a napokban fogtak el, ítéltek 
halálra és végeztek ki 1944. november 7-én. Karády 
hamis papírokat szerzett bújdosó zsidó ismerőseinek, s 
ezt úgy tette, mint ahogy az ember lélegzik: természetes 
ösztönnel.

Karády 1949. évi disszidálása után 17 éven át Sao 
Paulóban élt, majd átköltözött New Yorkba. Ott 1962-től 
szép szokás él: évente kiosztják a Washington-díjat. Jeles 
magyarok is többen elnyerték, így elsőként George Cukor, 
akihez személy szerint vérségi kapcsolatok fűznek, továbbá 
Teller Ede, Tony Curtis, George Pataki. Posztumusz Raul 
Wallenberg is magyarországi zsidómentő tevékenységéért. 
Egy bennfentes megüzente: a következő díjazott Karády 
Katalin lesz. Nem érte meg. 1990. február 8-án meghalt.

Tudom, a Jad Vasém kitüntetés ugyancsak késve kerül 
neve mellé. De legalább odakerül! Emlékezzünk -  ne csak 
a sztárra, a művészre - , hanem az Igaz Emberre is.

Legyen az örökkévaló által dicsőséggel övezve, s mi 
emberek emlékezzünk rá szeretettel, hálával az idők 
végezetéig!

BENEDEK ISTVÁN GÁBOR Remény 7. évfolyam, 
3-4. szám, 2004.
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Dante: La D ivina Com m edia
„Az emberélet útjának felén 

-  magam is -  egy nagy sötétlő 
erdőbe jutottam, mivel az igaz 
utat nem lelém.”

Ezzel a belém hasító gondo
lattal kezdődött Dante-olvas- 
mányaim máig tartó, hosszú 
lélekvonulata. 1971-ben zené
ben adtam hírt Dante művével 
való rendkívüli találkozásom
ról. A mű: Három tétel a Po
kolból címet is viselhetné, de 
tekintettel az akkori időkre, 
inkább a TERZINE Dl DAN
TE címfelírást választottam 
partitúrám élére, a Pokolban 
is Dantét, a frissen felfedezett 
ÖRÖK EMBERT, az örök embe
rit keresem. A művet nyitó két 
trombonhang és a jóval később 
hangzó visszajelzés a sötét bar
langbejáratba és az azután kö
vetkező ismeretlen világba kí
vánja a hallgatót bevezetni.
A Pokol tornácán azokat talál
ja Dante „...kik közönyösen él
tek s kiket nem ért dicséret, 
sem gyalázat.” A középső té
tel pokol-táncában Dante vá
sári bohózathoz áll be olaszo
san lelkes nézőnek, meg is 
feddi ezért vezetője, Vergilius:
„De gondold meg kivel vagy? 
íme vélem! S ha olyan helyre 
jutsz, hol durva szóval durva 
nép pöröl: lábad messze térjen, 
mert ezt hallani vágyni: aljas 
óhaj!”. A Pokol harmadik jele
netében az állig jégbefagyott 
emberek közti „botladozását” 
ragadtam meg, Dantét, a kö
nyörtelent: „végzet volt? vélet
len? vagy úgy akartam? már 
nem tudom, de járva a fejek 
közt, lábammal megbotlottam 
az egyik arcban.”

A Purgatorium is három té
telre, három jelenetre oszlik, 
a lassú-gyors -  lassú tempó
szerkezetben a középső tétel
nek ezúttal is scherzo jellege 
van. Dante három éjszakát al
szik a Purgatóriumban. Mi le
het emberibb, mint az, hogy 
ebben a fantasztikus világban 
képes elaludni és hogy még ál
modik is. Az első részben tűz
madár ragadja az égbe: „... én 
is, ő is, fényes lángra gyúlván,, 
az álmodott tűz testem úgy sü
tötte, hogy álmaimból fölrez
zent a pillám.” A harmadik 
részben már valódi tűzön kell

átvágnia, a bujaságot büntető 
lángokon: „Mikor bent voltam, 
megolvadt üvegbe ugorni eny
hülés lett volna nékem...” A má
sodik tétel a vágy fellobbanó 
lángjait viszi át zenébe, a Dan
te álmában felbukkanó bűvös 
Szirénát, a gyönyörvágy meg
testesülését.

A Paradiso három tétele a 
szellemvilágot bejáró Dante 
három portréját „rajzolta” meg 
hangokkal. Az elsőben Dante 
megpillantja az Aranylépcsőt, 
amely „oly magosra nyúlik, 
ahol már a látás elájul.”

Dante látó arca derül fel kép
zeletünkben. A második tétel 
hangzásvilága a fények villó
dzására épül, Dante egyedül a 
fénnyel: „és szemem új látásra 
gyullad újra, úgy, hogy nincs 
fény, amelyet ki ne állna, akár
milyen vakító lángra gyúlna,,. 
A harmadik rész az Istenlátás: 
„Óh, örök Fény, magadban ül
ve boldog! Magadat érted csak, 
s magadtól érteve magadat ér
tőn szereted s mosolygod.”

Szemeink hozzák be lelkűnk
be a fényt, a külvilág szikrázó 
csillogását. A megvakító Fény 
után befelé fordulnak szeme
ink, a benső fény látására. És 
harmadikul e benső fények mö
gül sejlik elő az ÖRÖK FÉNY.

A Pokol földrajza egy lefe
lé fordult kúp egyre szűkülő 
koncentrikus köreinek „leírá
sát” adja. A Purgatorium a fel
magasodó kúp oldalán haladó 
körlépcsők mentén, a csúcsig 
haladó meredek emelkedő geo
gráfiája. A két kúp egymást 
tükrözi és mindkettő Földhöz 
kötött, szilárd halmazállapo
tú világ. A Paradiso mint szel
lemi világ kilép a Föld vonzás
köréből, a gravitációs erők 
hatalmát leküzdve szabadon, 
súlytalanul, mint nyílvessző 

__ emelkedik a Végtelenségbe, oda 
ahonnan mi emberek, a Földre 
jöttünk. Ezért a Paradiso kü
lön világ, nem kötődik a dan
tei mű első két világához: a 
földalattihoz és a földfelettihez 
sem. A Föld a maga bajaival, 
bukásaival és emelkedésével 
parányi magányos bolygó, ha 
„visszatekintünk a csillagok
ból”. Kicsi porszem a Kozmosz 
Végtelenségében. FÖLDI KO
MÉDIA a KOZMOSZ DIVINA 
COMMEDIA-jában. De szelle
münk, mielőtt ismét szabadon 
száguldozhatna a Kozmoszban, 
testet ölt a Földön és végigjár
ja a mélybehullás és lángoló fel- 
emelkedés minden körívét.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Radnóti Miklós halálának 60. évfor

dulója alkalmából a Radnóti Miklós Em
lékbizottság és Irodalmi Társaság átad
ta a 2004. évi költészeti biennálé díjait 
Győrben. A költői életműdíjat Beney 
Zsuzsa vehette át. Lator László, a ku
ratórium elnöke írásban méltatta a köl
tő líráját. A laudációt Villányi László ol
vasta fel. A költői díjban Varga Mátyás 
bencés szerzetes részesült. Deák László, 
a kuratórium tagja méltatta a díjazott 
költészetét.

H a tár Győző' 90. születésnapja alkal
mából oklevelet vehetett át Hiller Ist
ván kulturális minisztertől, a Magyar 
Varázslat című rendezvény záróün
nepségén, Londonban.

Az idei Maecenas-díjat Kányádi Sán
dor Kossuth-díjas író, költő műfordító ve
hette át költői életművéért és az összma- 
gyarság nemzettudatának erősítéséért. 
Az ünnepségen Szántó György Tibor, a 
Maecenas Kiadó igazgatója köszöntötte 
az írót.

Sántha Attila Székely szótár című kö
tetét Barabás Zoltán méltatta a du- 
naszerdahelyi Vámbéry Ármin Irodal
mi Kávéházban, majd pedig a pozsonyi 
Magyar Intézetben mutatták be a mű
vet.

Mózes Huba Műfaji-formai kezdemé
nyek a pálos írásbeliségben címmel ta r
tott előadást a Magyar Tudomány Nap
ján, a miskolci esperesi kerület, az MTA 
Miskolci Területi Bizottsága és a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 
1000 éves az Egri Egyházmegye, 700 
éves a diósgyőri pálos kolostor című kon
ferenciáján.

A Wass Albert élete és utóélete cí
mű könyvet (K ráter Műhely Egye
sület) Turcsány Péter kiadóvezetó', a 
kötet szerkesztője m utatta  be novem
ber 10-én a K ráter Könyvesházban.

Ladik Katalin Torony és Lomtalaní
tás című performanszát láthatták az ér
deklődők a Ludwig Múzeumban, novem
ber 18-án.

Bertha Bulcsu és Csorba győző levele
zése 1961-1995 című könyvének bemuta

tóját rendezte a Pro Pannónia Kiadó a 
pécsi Művészetek Házában. A beszélge
tés résztvevői között volt: Bertha 
Bulcsuné, Gyurkovics Tibor és Pintér 
László, a könyv szerkesztője. A beszélge
tést vezette: Szirtes Gábor kiadóvezető. 
Szörényi László előadását hallhatták az 
érdeklődők a Nyárdélutáni Hold Rómá
ban -  versek és Gí fotói Itáliáról című an
tológia bemutatóján.

Kalász Márton rendhagyó irodalom
órát tartott a Budai Ciszterci Szent Im
re Gimnáziumban.

Ady Endre születésének 127. évfordu
lója alkalmából, Vagyok fényember köd
be bújva címmel megemlékezést tartott 
a Kirájyhágómelléki Református Egy
házkerület, a Nagyvárdi Ady Társaság, 
a Nagyváradi Magyar Művelődési Céh 
és a Magyar írószövetség Érmindszen- 
ten. Főhajtásra és koszorúzásra, vala
mint emlékjel állításra került sor a Refor
mátus templomban. Az Ady Emlékjelet 
Kalász Márton leplezte le.

S ors
VÍZSZINTES
1. Amiklar Cabral gondolata; első 

rész. 15. Húst nyársra húz. 16. 30 
naponta. 17. Makacs ellenszegülés.
18. A lengyel pénz rövid neve.
19. Távol van Jeruzsálemtől! 20. 
Isme. 21. Angol fiúnév. 22. Kabátot 
felsegítő. 24. Regényét Gárdonyi írta 
meg. 26. Magatok. 27. Csillagkép. 
28. Szatmári település. 30. Lenti 
helyre csap. 32. “Vörös” férfinév. 
34. Fejfedő. 36. Abba az irányba. 
37. Könyvet forgató. 39. Magyar 
adóhivatal. 41. Némán kiköt! 42. 
Magyar tornászlány (Henriette). 
44. Juttattó. 46. Zavaros éra! 48. 
Rugalmas csontszövet. 50. Mellém 
taszít. 52. Csavar. 54. Erdő teszi 
a szélben. 56. Győr folyója. 57. 
Sárgult levél igéje. 59. Rés (népies). 
60. Amsztel-szakasz! 61. Ver. 62. 
Nincs szeánsz nélküle! 64. Editor. 
66. Azonosak! 67. Talmi rész! 69. 
Férfinév. 71. A zoo bejárata! 72. 
Osztrák, kambodzsai és máltai 
autójelzés. 73. Afrikai állam. 75. 
Királyi kincstár.

FÜGGŐLEGES
2. Özönlik. 3. Magyarországi 

szerb. 4. Nincs a szélein! 5. Égés. 6. 
Díszterem. 7. Laurencium vegyjele. 
8. Részben meghagy! 9. Becézett 
Jakab! 10. Dedó. 11. ... Derek, 
színésznő. 12. Némán bont! 13. 
Kemal ..., a törökök “atyja”. 14. Brit 
popénekesnő. 17. Amilcar Cabral 
gondolata; második, befejező rész. 19. 
Arab vezető. 22. Hozzátartozó. 23. 
Vetíthető állókép. 25. Épületszárny. 
27. Utcából nagy sebességgel kijön. 
29. Kerti szerszám. 31. Sáncásás. 
33. Helyrag. 34. Jelszóval ellátott. 
35. Ellentétet jelző szó. 38. Részben 
szop! 40. Sereg. 43. ...-pirul: szé
gyenkezik. 45. Előtag: hő. 47. 
Ritmuszavar. 49. Ajtót behajtó. 
51. Kaliber. 53. Keleti fejfedő. 55. 
Motívummal kapcsolatos. 58. Idegen 
férfinév. 60. Csattanós történet. 
63. Zeneművet megváltoztat. 65. 
Vagyis. 66. Szándékozik. 68. Iglu 
része! 70. Lao-ce útja. 72. Zavart 
rab! 74. Egyhangú gége! 75. Kálium 
és kén vegyjele. 76.... ovo: eleve.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 24. (2004) számában megjelent A borbély 
titka című rejtvény megfejtése: Ki fog akkor engem holnap 
megborotválni?
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