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Az abonyi kettő 
és Majland
Könyves K álm án — köny

ves nemzet.
Történelemből semennyi 

sem elég. Ezért ámulva hal
lom, hogy egyesek itt, halló
távolságon belül sokallják, 
amennyire végre ju to ttunk 
kiherélt, megcenzúrázott ön
ism eret-tananyagunk tekin
tetében. Ami azt illeti, az 
agymosás csak visszavet, 
végleg nem lehet eltitkolni 
semmit.

Szárnyait lemetszik, nem 
száll fel a hattyú, különben 
ő is m agasan szárnyalhat
na és hosszan énekelhetne, 
m int egy haldokló kultúr- 
nép. Ha nem volna axioma
tikus, szerkezeti elem az 
emberi dolgokban, hogy a 
szokásos kicsinyes, szűklátó
körű, öntudatlan bunkóság 
kezébe kerül a döntés.

Van egy kínai anekdota 
a tudósról, aki éppen a pók
kal kísérletezik. Sorra tépi 
ki a lábait, s közben rápa
rancsolt: járj! A pók tovább 
sántikál, hiszen van lába 
elég, de am ikor a legutol
sót is kitépik, m ár nem en
gedelmeskedik annak  a ki 
tudja milyen ősi, lehet, a te 
rem téssel egyidős parancs
nak, hogy K EL J FÖL ÉS 
JÁRJ! Ekkor a tudós diadal
m asan feljegyzi, m ire is ju 
tott: HA MINDEN LÁBÁT 
KITÉPIK, A PÓK MEGSÜ
KETÜL.

Amikor egy-egy népnek 
m ár hiába mondják, hogy 
kelj föl és járj, akkor ő m ár

etruszk lett, gepida lett, eset
leg késő-magyar lesz.

Bár létezik holmi kedves 
vízió arról, ahogyan Széche
nyi, Kossuth és Petőfi egy
más vállát átölelve já r tá k  a 
körm agyart, a szomorú és 
helyiérdekű valóság m ásra 
figyelmeztet. Hogy egym ást 
sosem kellett személyesen is
merni, nemhogy szeretni ah 
hoz, hogy a honért egy kéz
re játszhassunk. De h á t a jó 
m erániak nemcsak vasas né
metként, hanem  moszkvai 
emigrációból visszatérőben 
is ugyanazt a szerepkört töl
tik  be a Tiborcok és Lúdas 
M atyik ismétlődő nemze
ti és emberi tragédiájában, 
így az ismétlődő legfonto
sabb replika úgy alakult: 
„Jó éjt és reggelre ne feledd 
a sérelmeket!”

Ennyit lehet elérni az 
úton-útszélen elkövetett 
múlteltérítéssel.

Köd van, elég nyomasztó, 
alig látn i előre (hátra  még 
annyira se), de h á t nekem 
sosem voltak teljesíthetetlen 
feltételeim. Divatos vagyok: 
toleráns. Legfőképpen a bé
ke kellett (volna) mindig. 
Végül m ár az igazságnál is 
jobban. Közben globális fel- 
melegedés és globális lehű
lés került szim ultán napi
rendre. Most, hogy teljesen 
és m egnyugtatóan átszám ít
ható euróra minden, vala
hogy meg kellene oldani ezt 
a m últtal is. Az együtt és
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és Majland

> > > > >  folytatás a 1. oldalról

nem ritk án  egymás ellen megélt múl
tunkkal is. Mert ki-ki hogyan ápolgat- 
hatná, öntözgethetné tovább a magáét 
(a múltjainkat), m intha mi sem történt 
volna közben, azóta, vagyis végül...?

Nyilván a szúrószerszámokat meg a 
zsákból kibúvó szögeket sajnos le kell 
adni a csatlakozás fejében a ru h a tá r
ban. De h á t letárgyalás nélkül a sérel
mek egy részével s a ku ltú ra  egy-egy 
megszelídíthetetlen, kidobhatatlan, el- 
nyűhetetlen, le tagadhatatlan  sajátsá
gával ez aligha fog menni. Hogy m ást 
ne is említsek: itt vannak az isaszegi 
csaták s az ipafai fapipák. Segesvárok 
és Spilbergek. Világosok és sötéteb- 
bek. Feketék és sárgák.

Köd van, de valam i eszi is a ködöt, 
nemcsak az újabb ködevők. Egy folya
matos madéfalvi veszedelemből m ás
hol nem is lehet átszállás, csak a k i
csit világosabb, a megvilágosítható 
csomópontokon. A napsütötte reg
geleken. Napfényesnek az a pilla 
na t számít, amikor lelkiismere
tü n k  tiszta  azt illetően, hogy mit 
ünnepelünk, m ire emlékezünk.
Ha a miénk, nos lehessen álta lá
nos, a mindenkié, amolyan glo
bális m árcius tizenötödikénk is. 
Szívesen osztjuk meg, ahogy a 
M arseillaise-re a mi testünk-lel- 
künk is libabőrbe van kötve. H át 
még a Nabucco kórusára egy le
bukó nap szomorú színpadán. Ki 
m ondhatna ellent? Az orosz vagy 
az osztrák vonakodhatna. Az egy
kori, akkori, nem a maiak. Avagy 
a törököt kell im m ár örökre k á r
hoztatni mindenért? Persze, hogy
ha  nem szólna ide H áry János:
„Ma jókedvem van. A halottak  
elmehetnek...” Tehát Tiszán in
nen, D unán túl, Szajnán, Tem- 
zén, Rajnán túl, Volgán túl, áldja A 
meg az Isten a Világfelséget, ne 
sanyargassa...

Igen, álmodik a nyomor, álmodik a 
magyar. Hogy a békesség ta lán  m in
dennél fontosabb lett. De ennél h á t
rább azért m ár nem vonulhatunk.

Létünk és ku ltú ránk  energiaház
ta rtá sáb an  sajnos rengeteg üresjárat 
keletkezik, ami állandó bizonytalan
ságban ta r t  afelől, hogy felhalmozó
dása mikor nyilvánul meg Szent Ber- 
talan-éj szaka gyanánt, és mikor válik 
IX. szimfóniává. Igen, m ert szenve
délyes képességünk lett a hézagpót
lás! Olajjal á tita to tt papirossal lehet 
pótolni az ablaküveget, de m ár a pa
takm edret, ne adj isten szakadékot 
áth idalni lombfűrészáruval vagy k a r
tonelemekkel nem tanácsos.

A természet törvényeit nem lehet ha
misítani, blöffel helyettesíteni. Ezek 
önm agukra vigyáznak következetesen 
és puritánul. Nem elég erőszakot tenni 
például az idő és az ember legszentebb 
szövetségén, az emlékezeten.

Igaza van József A ttilának: igen, én 
valóban lehetek úgy, hogy m ár tízezer 
éve nézem, am it meglátok hirtelen. 
Csakis így lehetnék, ha  nem masíroz- 
ta tn án ak  folyton aknamezőkön. Ettől 
lesz igaza aztán  a m ásik nagy költő
nek is: ha  felrobbantják, a haza való
ban a m agasba kerül.

Jól van, „akasszátok fel a királyo
k a t” -  de előbb kérdezzetek rá, hogy 
u tána  a Robespierre-ek konventbiz- 
tosai k it fognak elvitetni abból a nép
ből, melyet átvesznek.

Nem volna jobb szélnek ereszteni 
évszázados, esetenként évezredes sze
leket, nyomásokat a skótdudákból, 
írdudákból, kurd, tam il, baszk gáztar
tályokból?

M anapság, kellemesen agymosot- 
tan , azt sem lehet tudni, mi a vers, 
maholnap avítt barom ságnak minő
sül a költségvetés, mely avantgárd ke

Battyháneum  láncos kódexei

zelést igényel, és mi szám ít drognak, 
terrorizm usnak, kissé szabatosabban 
népirtásnak? Első Lidicék és utolsó 
mohikánok...

Jobban kéne figyelni. A szokásos 
bürokrata logikával ellentétben a tör
ténelem a pénztártól való távozás 
u tán  mondja meg: kinek mi jár.

Ezért sürgősen be kell ism erni és le 
kell zárni a linkelés fejezetét, m int va
lami csatlakozási tárgyalást. Mert ha 
nem -  há t mi is a nemzet, a nyelv, a 
kultúra? Rambó erősebb, de Mozart 
szebb, és Saigont még Rambó sem tud
ta  m egtartani, a nyelvüket egyelőre 
még a lappok is.

Mint földigiliszta, ásóval ötbe, h a t
ba vágva ébredek, és igyekszem derű

sen köszönni át magamnak: jó reggelt, 
szomszéd! -  még akkor is, ha volt ká
dári javítóintézeti komiszárok lero- 
mánoznak, leukránoznak. Még a mi 
m indig súlyosabb tünetekkel jelent
kező buzgalm unkban sem elfogadha
tó, hogy a nemzet kipusztulófélben 
levő fogalom. A nemzet, mivel nyelv 
is, poézis is -  csupa árnyalt kommu
nikáció, hajlam  a nyitottságra. A leg
nagyobb, legintenzívebb, legnemesebb 
és legüdvösebb integrálódás. Könyves 
K álm án -  könyves nemzet! Sohasem 
a nemzeti érzés fajzik el, válik nem te
lenné és veszélyessé, hanem  a hivatá
sos tyúkom-búkom és farkas-barkas 
kiáltok.

V ilágunk változásai: K lapka ott 
van ma is Pesten, csakhogy antik  tá r 
gyakkal kereskedik. Krupp is van, 
de ezúttal a papírszakm ában. Lehet, 
hogy az Úr útjai kifürkészhetetlenek 
a ku ltú ra  dolgaiban is. Ezért legyünk 
az új könyvhét alkalmából a lehető leg
irodalmibbak. M ert hányán volnánk, 
akik elkeseredett iróniával még m in
dig a m agyar ugart szidnánk, ha nem 
jön közbe annyi lélegzetelállító szem

pont és felismerés, m iszerint 
„minden ország tám asza, talpkö
ve a tiszta erkölcs, mely ha meg- 
vész: Róma ledűl”, s a rabiga 
nem tűrhető, néha magáé Eu
rópáé sem. De h á t érvek és te r
vek helyett a m ásik pocskondi- 
ázása eléggé negatív program. 
Ezt is vegyétek mindig észre, 
lássátok feleim! M ert van, am i
kor m ár valam inek a kimondá
sa is ima. Im a néha valóban és 
szó szerint, ahogy a régi nyelv 
mondta ki hányszor, keserves 
ropogással, hogy KÖNYVEINK 
HULLNAK! Mégis hozzászok
tu n k  a folytonossághoz, a folya
matossághoz. Hisz ak ár olyan, 
hogy állam iságunk tátogjon, 
m int a hal, vagy szüneteljen, 

J  olyan hányszor volt, ak ár Deb- 
I  récén is a megmondhatója. De 

olyan, hogy a m agyar poézis, a 
-  m agyar kultúraterem tés szüne

telt volna, olyan eddig még soha 
nem volt. Tyukodi pajtás, Kuczug Ba
lázs, nem egy fillér, se két ta llér kell 
oda, hanem  az ak ár lábatlanul ébredő 
pók utolsó ereje és a lehető legegysze
rűbb, legegyetemesebb program: kelj 
föl és járj!

Azt is ki kell számítanod, hogy 
m erre indulj. Például haza, H áry Já 
nos szülőföldjére, vagy beülni akár 
egy Verdi-előadásra a Scalába. Most 
m ár szabad, most m ár ezt is lehet. 
Nabucco a lebukó napban! M ert ugye
bár ezt a m ajdani majlandi harm inc- 
kettőt se az abonyi kettőért cserébe, 
a te kettőd helyett ígéri és ajánlja, 
nemde?... Kelj föl és járj! Kelj föl és ol
vass.
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SZŐ C S ISTVÁ N

MERENGŐ
1. Kurkó Gyárfás 
pohárköszöntője
Tizenhat évet húzott le börtönben, jó

részt magánzárkában Kurkó Gyárfás -  
ha jól emlékszem, 1949 végétól 1964-ig 
- , a Romániai Magyar Népi Szövetség el
nöke, akkor még csak MNSZ és UPM és 
nem UDMR, és ült már valamennyit a tő
kés-földesúri rendszer idején is, bizonyá
ra megírta Nehéz kenyér című regényé
ben, de már erre sem emlékszem, és nem 
is erről lesz szó az alábbiakban.

Különben, ahogy mondogatták, egysze
rű, becsületes munkásember volt, Brassó
ban vasesztergályos, amellett, hogy mun
kásvezér és regényíró; és amikor be volt 
zárva, mi, akik nem, ha jó borhoz jutot
tunk, és időnként nagy magyar éjszaká
kat rendeztünk, a nevezetes nótát (Ki 
tanyája ez a nyárfás, Nem haitik be a kur- 
jantás, Vagy alusznak, vagy nem hallják, 
Vagy talán nem is akarják) imigyen dúdol
tuk suttogva, hogy: Ki tanyája ez a nyár
fás, A vezérünk Kurkó Gyárfás... De erről 
se lesz most szó.

Pár évvel ezelőtt néhányan, Enyedi 
Sándor színháztörténeti munkái kap
csán, szóba hoztuk, hogy akkoriban bez
zeg a kisebbségi politikusoknál a politi
zálás célja, tartalma, értelme és tárgya 
nemcsak maga a politizálás volt, hanem 
az életnek is akartak segíteni, és példá
ul az eremeneszes Kurkó Gyárfás és dr. 
Csákány Béla kidolgoztak egy színház
szervezési tervet, és megvalósításáért is 
sok mindent tettek, így alakult ki az a 
magyar színházi hálózat Romániában, 
amelyben pl. egy életen át szorgalmasan 
szuszmogó kommunistaként tevékeny
kedett az a mostani udémérés aktivista 
is, aki felháborodott azon, hogy miért hi
vatkozunk ilyen kommunistákra, mint 
Kurkó?

A hangsúly az ilyenen van, mert milyen 
kommunista is az, akit a szocializmus ide
jén annyi ideig hűvösen kellett tartani? 
Hogy meg ne romoljon még jobban?

Kiszabadulása után sok anekdota já r
ta róla, például, hogy Balogh Edgárt, 
egykori vezértársát felkeresvén, a társal
gás során egyszer csak felkiáltott: Hogy 
beszélsz te Sztálin elvtársról?... Tudniil
lik ő ott benn a magánzárkában semmit 
nem hallott arról, hogy személyi kultusz, 
huszadik kongresszus stb. Nem tudom, 
igaz-e, de az alábbi eset feltétlenül az.

Egyszer csak megengedték neki, hogy 
korlátozott nyilvánosság előtt ugyan, de 
megünnepelhesse születésnapját, tán 
a hetvenediket? Erre sem emlékszem. 
Brassóban, egy nagyobbacska teremben, 
sokan összegyűltek erre az alkalomra, 
köztük olyan érdeklődők is, akik akkor 
látták először. A történetet (én) Szépréti 
Lilla írónőtől hallottam, aki a marosvá
sárhelyi Művészet {Új Élet) című folyóirat 
képviseletében volt jelen, egyébként ma
ga is brassói születésű lévén.

Mindenki irtózatosan izgatott volt: mit 
fog majd mondani Kurkó Gyárfás? Hi

szen ez lesz első szereplése és megszólalá
sa nyilvánosság előtt, azóta. „A feszültség 
már-már az elviselhetetlenségig fokozó
dott”, amikor kitöltötték a bort, Kurkó 
Gyárfás magasra emelte poharát, fejbic
centéssel és különös kék szemének sze
mélyre szóló pillantásaival biztatta a je
lenlevőket, hogy ők is ezt cselekedjék... 
Mindenki ajkához emelte a poharát és in
ni akart, azonban -  a bor szörnyen sava
nyú volt, valóságos ecet. Kurkó azonban 
hátrahajtotta fejét és lassú, élveteg kor
tyokban kiitta az egészet, aztán kemé
nyen lecsapta a poharát maga elé, még 
keményebben végignézett mindenkin -  
most, most fog robbanni! ujjongott vagy 
rettegett az ünneplő gyülekezet -  és így 
szólt:

— Én (kitartott hatásszünet)... az ennél 
is savanyúbb bort szeretem!...

Ennyit. De hát mi egyebet is mondha
tott volna?

2 . Ki a felnőtt a 
csárdában?
Amikor még kritikusként is működ

tem, egyik vesszőparipám volt, hogy az 
erdélyi (romániai) kisebbségi irodalom
nak „felnőtt-komplexusa” van, illetve: 
fel-nem-nőttségi. Azért igyekeznek az 
írások hősei az olvasó figyelmébe vésni, 
hány pakk cigarettát szívnak el, mit és

Gergely István szobra

mennyit isznak. Kisebbségi íróink már 
nem tudtak hinni Szabó Lőrinc versében: 
... „O vagy én, egy érték: mint agy, érzék, 
mint egyén, éppolyan felnőtt vagyok, mint 
egy angol, vagy mint bármelyik fia, bárme
lyik öreg, nagy népnek...”

Erről először Nagyváradon beszéltem 
egy irodalmi találkozón, még szegény jó 
Implon Irénke hívott meg, de a közönség
nek nem tetszett, amit mondtam, nem is 
hívtak többet Váradra, csak még egyszer 
beszéltem ott egy könyvfesztiválon, hogy 
annak idején, Várad utolsó és végzetes tö
rök ostroma alatt a felnőttek, mint ijedt

kölykök futottak szét a hegyekbe, mások 
meg beadványokat írtak a török főnök
nek, Ali szerdárnak, hogy ők készek a 
kreatív együttműködésre... ugyanakkor 
azonban a tanuló ifjúság nem adta fel ad
dig a várat, amíg a törökök nem biztosí
tották azt, hogy a Kollégium könyvtárát 
és nyomdáját elvihessék sértetlenül Deb
recenbe, s még a szekereket is kiharcol
ták erre a célra, és íme, mondottam, így 
kell szeretnie a mai váradi ifjúságnak is 
a könyveket... s azóta pláne nem hívtak 
meg többet Nagyváradra, csakis Debre
cenbe egy párszor...

Azóta rájöttem, nemcsak a kisebbségi, 
de egyre több „többségi” irodalomban is 
nő, duzzad, burjánzik ez a titkolt s olykor 
kiköpött énisfelnőttnek-ákarok-látszani- 
komplexus. A világ nem akarja elhinni a 
költőnek, hogy „rangsor nem csupán erőn 
épül”, és „légy nyugodt, egyek vagytok, ti itt, 
s ott, bárhol, ők, kicsik s nagyok, minden Is
ten (vagyis Igazság) és a férges sír előtt!”

És emiatt van aztán, hogy a világ — 
egyfolytában cigarettázik! A cigaretta 
ugyanis a felnőtté avatottság jelképe. 
Ezért vonzza oly letörhetetlenül a kiska
maszokat, és egyáltalán minden mellő
zött, vagy alacsonyabb rendűségi komp
lexussal küzdő személyt. Nem a nikotin 
élvezete, mert ebből a sok papírízű ciga
retta semmit sem nyújt, aki magát a do
hányzást akarja élvezni, az pipázik vagy 
szivarozik, aki a pózt, az cigarettázik. 
(Más kérdés, hogy a cigaretta aztán, pon
tosabban a kátrány-nyál, és a szénmon- 
oxid-mérgezés sokaknál élettani szükség
letté válik, függőséggé alakul, de csak 
hosszas gyakorlás után.)

Erről többekkel vitázván, gyakran el
hangzik, a cigaretta rabságából csak úgy 
lehet szabadulni, ha az ember tisztázza 
magával, hogy ő amúgy is tekintélyes fel
nőtt, és hogy egyáltalán, az sem olyan 
nagy dolog.

S olykor, jaj, egyesekbe belenyilallik: 
hiszen megvan már az ellenszere a fel
nőttség iránt való vágyakozásnak s a ci
garettának is: a kábítószer! A kábítószer 
éppen azt sugallja: Nem érdemes olyan 
gané, konformista felnőttnek lenni: légy 
csecsemő! Tudod, milyen kellemes a pe
lenkában? És ott valóban azt csinálhatsz, 
amit akarsz! És milyen jól esik! (Korsze
rű éle: valaki orvoshoz megy, mert az 
inkontinencia súlyosabb változatában 
szenved, nem tudja tartani székletét. Az 
orvos felír egy erős nyugtatót. Egy idő 
után találkoznak s kérdi a betegtől: Na, 
rendben van? Vissza tudja már tartani?... 
Dehogy tudom, de kit érdekel már az?)

Azóta a kábítószernél is van jobb: a szóra
koztató ipar elektronikus változatai. A ciga
retta és a kábszer már csak azért maradt 
a páston, mert mérhetetlenül nagy anyagi 
érdekek fűződnek hozzájuk. Fogyasztásuk 
azonban immár nem szükségleten, hanem 
manipuláción múlik: beetetésen.

Azért nem kell kétségbeesni: ilyesmi 
időnként előfordul az emberiség történeté
ben, de aztán elmúlik, kiheverődik. Vala
melyik párhuzamos világegyetemben már 
biztosan megvan a megoldás... abban, 
amelyikben Laura Bush férje Szaddam 
Husszein... mint ahogy a múltkoriban ol
vashattunk erről a Spiegelben.
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B O G D Á N  LÁSZLÓ

A felesleges utazás
(Bukarest 1989 december)l

„ Talán figyelni kéne, földalatti 
zenékre, minden lassú változás 
apró jelére, ébernek maradni 
míg mások alszanak, míg a pályatárs 
bolyongó csillagok rettegve égnek, 
vagy jelt adnak talányos messzeségek.”

( Tompa Gábor)

Az az utazás...Gyalogolni az állomá
sig, csontig hasító szélben, álmosan, 
éjjel háromkor. Nincs taxi. Nem jön a 
busz. Nem égnek a lámpák. Még sze
rencse, hogy nincsen csomagunk. K. 
dühös. M egbánhatta már, hogy eljött? 
A vonat fél órát késik. A váróterem 
ben nincs fűtés. Hidegebb van, m int 
künt, ráadásu l büdösség is. Váróte
rem-szag: bráha-, dédédté-, túró-szag, 
a m osdatlan testek  áporodott bűze. A 
félhomályban eltorzulnak az arcok. 
Egy öreg, félálomban lecsúszik a pád
ról a betonra. Senki nem ébreszti fel. 
Toporgunk. Felvillan utolsó álmom 
néhány részlete, újra egy épületben 
vagyok, m int m ostanában annyiszor, 
és nem találom  a kijáratot. Régimó
di páternoszteren zötyögök, emeletről 
emeletre.

Valahol, egy csarnokban, éles, szú
ró fényben meztelen lányok táncol
nak, piros karikákkal a kezükben. 
Bejön egy vasutas, felrugdalja az 
öregembert.,, Meg ne fagyják itten  ne
künk!” -  sziszegi az indokoltnál dühö
sebben, rossz m agyar akcentussal.Az 
öreg ásít, szemét dörzsöli, remeg. Lát
hatólag fogalma sincs, hogy hol van, s 
arról sem, hogy egyáltalán hogyan ke
rü lt ide és miért? Rágyújt. A vasutas 
visszafordul és ingerülten sziszegi: „ 
ie§i^i afará  imediatL.Aici fum atul e 
strict interzis!”2 Az öreg felemelkedik 
s jobb lábát húzva imbolyog át a te r
men. N éhányan röhögnek, az egyik 
félrészeg, sísapkás fiú fityiszt m utat a 
vasutas felé és ő is rágyújt, de a rend- 
fenntartó  közeg m ár kifelé igyekszik, 
nem látja. „ Fűtés, az nincsen, de szi
varozni nem szabad. Te érted eztet, 
Jan i?” T ársa kiköp a betonra. „Én 
nemcsak eztet nem értem. Nem értek 
én m án mahónap semmit...”

Elfordulok. Előhúzok egy könyvet 
a válltáskámból, olvasni próbálok, 
a gyenge fényben ugrálnak  szemem 
előtt a betűk. „A nacionalisták, vas
gárd isták  és burzsoák Romániájában 
szemem előtt öltött teste t a m akacs bu
taság  és a szadizmus démona.” Elkép
zelem a rinocéroszok világhírű szer
zőjét, ma itt a félhomályos, hideg és 
bűzlő vidéki váróteremben, vagy a fő
városban, ahová igyekszünk. Mit érez-

ne most? Mit ír t volna erről? Miféle 
démonok öltenek itt és most testet, a 
butaság és a szadizmus örökkévaló dé
monai mellett? Az unalomé? A félele
mé? Az őrületé?... „Mi van? -  kérdezi 
aggódva K. és felémhajol. -  Rángató
zik az arcod? „ „Mi lenne -  legyintek. 
-  A boldogságtól ordítani tudnék.” Ki
megyünk a peronra, egy perc, és be
fut a vonat. Felszállunk az egyik el
ső osztályú vagonba, keresünk egy 
üres fülkét. Rángatózni kezd a vonat, 
m int állítólag az előbb az arcom, az
tán  megindul. A villany azonnal elal
szik. Sötétben vetkőzünk. A vonaton 
meglepő módon fűtenek. Meleg van, 
m ár-m ár elviselhetetlen meleg. Azon
nal elalszom, álmomban egy körfolyo
són kerengek, a házban, egyre azt a 
term et keresem, ahol a meztelen lá
nyok táncolnak, piros karikákkal a 
kezükben, de nem találom. Ploiesti 
előtt óriási csattanásra  ébredek. Vo
nat zakatol el m ellettünk, érdekes, 
azok a fülkék ki vannak világítva.Az 
egyik ablakban szőke lány áll és in te
get, haja röpköd az arca körül. A be
szűrődő fényben, miközben tétován 
visszaintek, noha ezt m ár nem lá th a t
ja, észreveszem, hogy velünk szemben 
egy fehér hajú m atróna szendereg. Na
gyon fázhat, a melegben sem veti le 
a nagykabátját. Az ajtó előtt simléde- 
res sapkás férfi áll, m int egy őrszem. 
Nyakam elzsibbad, óvatosan kezdem 
masszírozni, ta lán  a fejforgások segí
tenek? Fáj a jobb térdem  is, tavaly Bu
karestben leugrottam  egy mozgó vo
natról, azóta érzékeny. Nem tudom, 
mikor érkezhetett a fehér hajú öreg
asszony, és azt sem, mióta á llhat az 
ajtónk előtt a férfi. A kár ki is rabol
h a ttak  volna. Felnézek. Fekete váll
táskám  ott van a fejem felett, a cso
m agtartóban, pánzem, győződök meg 
róla, farm erem  első zsebében.

Kimegyek a folyosóra, elsántikálok 
az illemhelyig. Az ajtó inog, m int egy 
odvas fog, nem lehet bezárni. Penet- 
ráns bűz. Hányadék- és okádék-foltok. 
”Aiurea”-  ír ta  föl valaki, fekáliás ujja
ival s alája még jól olvashatóan: „viata 
e ca un vagon.”3 S még alább magya
rul, girbe-gurba betűkkel: „olyan 
mélyre süllyedtünk, hogy a fülünkön 
érzékeljük a talajm enti fagyot.” E r
ről mit írna vajon A kopasz énekesnő 
éleselméjű és arrogáns szerzője? Mifé
le démonok öltenek testet a közvécék 
költészetében például, vagy az egyre 
szaporodó falfirkákéban? Miféle rossz- 
lélek vezérel bennünket, és merre? Ho
gyan is ír ta  jó másfél százada az Anye
gin írója:

„Erre balszerencse vitt, 
s most a rosszlélek vezérel, 
az kerenget minket itt.’*

Visszaslattyogok a fülkébe. A fér
fi m ár nem áll az ajtónk előtt, eltűz
hetett valam erre. Próbálok vissza
aludni, de nem megy. Meleg van. 
B ukarest előtt váratlanul nyílt pá
lyán áll meg a vonat. M ár felszakado- 
zóban a sötétség. Kinézek az ablakon, 
az ólmos hajnali fényben olybá tűn ik  
a környék, m int egy munkatelep. 
Pontosabban m int egy használaton 
kívül helyezett munkatelep. Minde
nü tt autó- és traktorroncsok, drótkö- 
tegek, bádoglemezek, rozsdás hordók, 
vasdarabok...M intha most ért volna 
véget a háború. És term észetesen fel
tűnnek a guberálók is. Nincs hó, hogy 
eltakarja  előlük a mocskot, lehet ke
resgélni, szabad a vásár.

K. felébred. „Hol vagyunk? „ — kér
dezi. „Bukarest előtt.” „Miért áll a 
vonat?,, „Nem tudom.” Nevet, nyújtóz
kodik, előveszi a termoszt, m indent 
betölt a kávéillat. Kortyolgatom a for
ró kávét, fejem zúg, m int a tenger. 
Amikor m ár azt is hihetnénk, hogy 
végleg itt rekedünk, nagyot döccen- 
ve indul meg a vonat. Az öregasszony 
még mindég nem ébred fel, a férfi vi
szont visszajön s ismét ott strázsál az 
ajtónk előtt, m int egy silbak. Az állo
máson, a félhomályban rosszarcú, ked
vetlen, rosszul öltözött, ideges embe
rek. Néha feltűnik egy-egy elegáns 
úr, behúzott nyakkal siet, m intha 
menekülne. Bundás hölgyek is fel
feltűnnek, ringatózva sietnek el a ho
mályban. Utcakölykök rohangálnak, 
gyufásskatulyából poloskákat, svábbo
garakat húznak elő, és vigyorogva, ká
romkodva dobálják a bundás hölgye
ket. Az egyik fiatalabb és rendkívül 
magabiztos, fekete nercbundás nő vá
ratlanul őrjöngeni kezd. „Miért nem 
intézkedik?” — kérdezi éles hangon az 
öregedő milicistát, aki röhögve nézte 
végig az egészet. A rend őre egykedvű
en fordul el, válla rázkódik, m intha 
sírna, de szerintem  inkább röhög. „Ce 
lume!...”5 -  sziszegi a nő, s undorodva 
söpörve le vagyont érő bundájáról a bo
garakat, felszegett fejjel indul tovább. 
A purdék persze m ár nincsenek se
hol, felszívódtak a forgatagban. „Lát
tad? -  kérdezi döbbenten K. -  Mezít
láb voltak, láttad?...” „Biztosan nincs 
cipőjük” -  húzom össze viharkabátom  
és fölteszem a sísapkát is. A csarnok
ban m ár-m ár elviselhetetlen a huzat. 
Kilépve az árkádok alól, tax ira  vadá
szunk az erősödő szélben, de nincs sze
rencsénk. Egy meg sem áll, egy má
sik lelassít ugyan, s a sofőr az ablakot 
letekerve kérdezi, m erre mennénk, de 
amikor meghallja az úticélt, elutasító 
lesz az arca. „Nu mergem spre casa 
Scinteii...”6
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Egy harm adik  végre megáll, de 

am ire odaérhetnénk, m egrohanják 
a várakozók, akiket eddig észre sem 
vettünk, beleivódtak a falba, a félho
mályba, de a taxi előcsalta ó'ket, m int 
a napfény a patkányokat, s most ag
resszíven lökdösik egymást, trágá
ru l üvöltöznek. „Itt semmi esélyünk” 
-  fordulok el. „Autóbusz?” „Igen, jár, 
ta lán  a 105-ös” -  motyogok, de nem 
emlékszem, hogy hol a megállója.” El
indulok keresni. Kérdezősködök is, 
de senki nem akar, ta lán  nem tud el
igazítani, noha nagyon készségesek. 
„Menjél inkább villamossal -  ta n á 
csolja egy ballonkabátos, teniszcipős 
srác, és vigyorog. Elől hiányzik egy fo
ga, ez csibészessé teszi az arcát. -  A 
buszok amúgy sem jönnek. A villamos 
hosszabb, de biztosabb.” Megköszö
nöm az útbaigazítást, visszamegyek 
K.-hoz, s közlöm, hogy villamossal me
gyünk, az ugyan hosszabb, de a villa
mosok legalább járnak .

Tíz-tizenkét perc u tán  zötyög be a 
megállóba az, amelyikre várunk. A tu 
m ultusban egymástól is elszakadunk, 
végül m indkettőnknek sikerül felszáll
ni. Nincs is olyan hideg, m int amilyen
re szám ítottam , a szag viszont elvisel

hetetlen. Elemezhetetlen kotyvalék. 
Az egész országot megüli m ostaná
ban a reménytelenség, a szégyen és 
a félelem szaga. Émelyedek. Egyre 
többen vannak. Egymáshoz prése
lődünk, m int a heringek. „A román 
alattvaló u tazik” -  fogalmazom tirá 
dám at Ionescónak. K. integet. Foglalt 
ülőhelyet. Leülök, térdem  újra szag
gatni kezd, de észreveszek egy öreg
asszonyt, felállók s udvariasan oda
kínálom a helyem. Úgy meglepődik 
szegény, hogy leülni is elfelejt, egy bo
rostás arcú férfi foglalja el a helyem,

fogatlan szája torz vigyorra torzul. 
„Ai pu^in pina la cim itir -  sziszegi az 
öregasszony arcába, s elővarázsolva 
zsebéből pálinkásüvegét, elégedetten 
húzza meg. -  Po^i sä stai in picioare, 
odihne§ti §i a§a in  iád...”7 Az öreg
asszony elszörnyedve fordul el, töb
ben nevetnek. Nekem szorul egy nő, 
hajszálai birizgálják az arcom, érzem 
az olcsó kölni illatát. Cigánykölyök 
préselődik á t közöttünk, rágógum it 
árul. A borostásarcú azonnal elvesz 
egyet, de nem ak ar fizetni. „Ai furat 
§i tu! -  röhög. A kölyök egy ideig átko- 
zódik, de am ikor a férfi ráüvölt: daca 
nu pleci imediat, î-1 dau la rem aiat, 
sä nu te vezi, sä chem polcaiul!”8 fel
adja és elslisszol a tömegben. A fér
fi érdeklődve bámulja a rágógumit, 
m int egy egzotikus állatot, aztán  zseb
re vágja. A nő teljesen nekem szorul. 
Láthatólag élvezi a helyzetet, m inden
esetre nem zavarja, szemét lehunyva 
simul hozzám, s m áris megérzem fel
fedezőútra induló kezét a combomon. 
Én is benyúlok a kabátja alá, a tum ul
tusban szerencsére ez senkinek sem 
tű n ik  fel. Tenyérháttal simogatom. 
Sóhajt. Újabb megálló, újabb felszál
lók. Kis u tcák között kanyarog a vil

lamos, a gyakori megállókban újabb 
és újabb utasok rohamozzák meg. Vi
lágosodik. A nő egyre agresszívebben 
simogat, arcán áhítat, a szemét még 
mindég nem nyitja ki. H át ez nem le
het igaz, gondolom kábán s idegesen 
nézek szét, de láthatólag senki nem 
vesz észre semmit. K.-t sem látom, 
eltakarják  az utasok. A nő a fülemet 
harapdálja, liheg. Amikor szét kell 
válnunk, m ert többen leszállnak, el
húzódik és egy cetlit csúsztat a kezem
be, ra jta  a címe. „Te a§tept, dragule!”9 
-  suttogja és leszáll. Nézem a cetlit,

valahol a Balta Albán lakik, egy épü
letbányában. Egészen jó alakja van, 
nézek u tána  és sóhajtok.. A végállomá
son, a kis parkban, a csontvázfák kö
zött színes katrincás cigányasszonyok 
forgolódnak, m in tha keresnének vala
mit. Egy pléhbödönben tűz ég. A bó
dék előtt sorok. Megfogom K. meleg 
kezét, átvonszolódunk a fák között, 
talpunk a la tt csikorog az alattomos 
pocsolyákat borító vékony jégkéreg.. 
A Prahovi^a m ár nyitva van, a pult 
előtt, a félhomályban úgy á llnak  a ré
szegek, m intha nem is mentek volna 
haza az este, m intha egész éjszaka itt 
rostokoltak volna. Teát kérek, a fiatal 
pincérlány mogorván közli, hogy vár
ni kell. Odamegyek a bárpulhoz és 
mélyen a bárosnő szemébe nézve, ha l
kan  vodkát rendelek. „Numai dupä 
zece -  néz vissza meglepetten, aztán  
megismer és elmosolyodik. — Cum e 
in  provincie?”10 — kérdezi s két perc 
múlva kávéscsészében szolgálják fel a 
vodkát, vagy valam i hasonló, minden
esetre színtelen italt. Iszonyatos az 
íze. Kedvetlenül kortyolgatom, m arja 
a torkom, de kissé felmelegít. K. meg
várja a teáját, vodkája felét beletölti, 
m ásik felét áttolja nekem. A kocsma 
előtt az úton két személygépkocsi ro
han  egym ásnak. A részegek azonnal 
kitódulnak, bám ulni az ingyen cir
kuszt. Az ajtó nyitva m arad, leng, nyi
korog a huzatban. Az egyik úrvezető 
kiszáll a kocsiból és kezét dörzsölget- 
ve, kétségbeesetten hajtogatja, neki 
kilencre ottan kell lennie. Azt term é
szetesen nem fejti ki bővebben, hogy 
hol? Öltönyös, középkorú férfi, szem
üvege állandóan az o rrára  csúszik, 
sálja kibomolva lobog a nyaka körül. 
M intha nem is lenne m agánál. A má
sik idősebb, barkós úr, bőrkabátban, 
ki sem száll kocsijából, dühtől eltorzu
ló arccal szidja a m ásikat. Szerinte ne
ki volt elsőbbsége. Szirénázva érkezik 
a mentőkocsi, de amikor a sofőr látja, 
hogy minden rendben, sebesült n in
csen, azonnal hajt tovább. A zsaruk 
is befutnak és faggatni kezdik a férfi
akat. Most m ár a barkós is kiszáll és 
bőrkabátját összefogva m agyaráz va
lamit, szavait elsodorja a szél. A rend
őröket észlelve, a részegek, m integy 
parancsszóra kullognak vissza a kocs
mába és becsukják az ajtót. Odame
gyek a bárpulthoz, fizetek. „De múlt 
nu ai fost pe la női, domnu Loti...”11 mo
solyog a bárosnő. Eléje tolom a vissza
járó pénzt s megjegyzem: „...nici la 
provincie nu e prea u§or.”12 Nevet.

Künt kellemetlen, hideg szél fo
gad. Hideg van. Megmutatom K-nak 
a troli megállóját, az beviszi egészen 
az Intercontinentálig, onnan m ár el
boldogul. „Egykor itt találkozunk -  
m utatom .- Addig biztosan vége lesz 
a gyűlésnek.. A té r m ásik oldalán áll

folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
meg a busz.” -  mutatom. Bólint. Néz
zük a  Lenin szobrot, majd a Scínteia 
házat. Tényleg olyan, m int egy tú l
m éretezett torta. Az örült cukrász 
álma.. Valószerűtlen az egész, m int
ha hajnali álmom folytatódna, tehát 
mégiscsak m egtaláltam  a kijáratot, 
kiszabadultam  a házból. Az ónszí
nű égen varjúraj húz el, pillanatok
ra  m indent betölt az iszonyatos káro- 
gás. Jön a busz. Arcul csókolom K-t, 
felsegítem, zsebre te tt kézzel, egy gyu- 
fásdobozt rugdosva indulok a ház felé. 
Fél tíz van, a nap még sehol. Lehet, 
ma nem is látjuk, m ár nem ak ar k á r
pótolni semmiért? Nézem az újra fel
tűnő és a szobor felett keringő varja
kat. V lagyim ir Iljics arca eltökélt, ha 
valaki, h á t a munkásosztály nagy ta 
nítója tudja, hogy mit akar. A szobor 
előtt, a jeges talapzaton lábatlan kol
dus ül, és behunyt szemmel hango
san imádkozik. Kalapjába ejtek egy 
háromlejest. Undorodva néz rám , az
tán  a fémpénzre, de nem nyúl hozzá, 
folytatja az imádkozást. H áta mögött 
mezítlábas cigánykölyök áll, ugrás
ra  készen. Elfordulok, és a kocsikat 
kerülgetve haladok előre a m ár-m ár 
orkánszerű szélben. A kapunál iga
zoltatnak. A lift előtt tömeg, gyalog 
megyek fel a szerkesztőségbe, amúgy 
se fértem  volna be, s a liftet is u tá
lom, a tömeget is. Lehetséges, hogy 
klausztrofóbiám lenne? A szerkesztő
ségben m ár mindenki itt  van, kivéve 
azokat, ak ik  nem lehetnek itt. M ár X. 
E lvtárs is megérkezett, sőt m ár meg 
is kezdődött a gyűlés. „Késett a vona
tom” -  magyarázom teljesen feleslege
sen, m ert senki nem kérdez semmit, 
nem is néznek rám. Leülök Z. mellé, 
nézegetem a lapokat. A nép legszere- 
tettebb fiát, aki simléderes sapkájá
ban — olyan sapkája van neki is, m int 
a férfinak a vonaton, — értékes u tasí
tásokat osztogat a dolgozóknak. Hogy 
hol, soha nem tudom meg, m ert Z. el
húzza előlem az újságot, s int, hogy fi
gyeljek. Éppen rólam van szó ugyan
is. Élesen b írálnak  az évi kiértékelőn, 
ugyanaz a szöveg, m int a tavaly, vagy 
a tavalyelőtt. írásaim  egyenetlenek. 
A lendületet is hiányolják belőlük és 
az elvhűséget. Hogy nem teszem le 
a garastL .M eghatottan  hallhatom , 
hogy m ásokat sem kímélnek. Egy idő 
u tán  m ár nem is tudom követni a be
szélőt, noha kellemes hangja van, ér
ződik, hogy buzgón olajozza...Eszembe 
ju t, hogy egyszer bizalm asan a sze
membe nézve fejtette ki, torka álla
gának megőrzése érdekében minden 
reggel étolajjal gargalizál. Előhúzom 
a táskám ból a K ísértetházat, és meg
próbálok olvasni, de nem megy. Nyi
to tt szemmel alszom. Z.. felráz, egy 
újságot tol elém. A november harm a- 
diki, kelet-berlini m unkástüntetés
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ről számolnak be. Nem tudom milyen 
nap lehet, olvasom a szöveget. Több 
m int félmillió ember vonult békésen 
az utcákon, tudom meg, nyolcas-tízes 
sorokban, szorosan egymáshoz pré- 
selődve (egymásból, szövöm tovább, 
mintegy erőt merítve), és változásokat 
követelve. Ezeknek mibenlétét az óva
tos, vagy az is lehet csak szűkszavú 
kommentátor nagyvonalúan nem rész
letezi, egy m ásik rövid írás arról tudó
sít, hogy megnyílik az NSZK-csehszlo- 
vák határ, a menekülők mehetnek, 
ahová akarnak . Ötvennégy nappal a 
kárhoztato tt s a cseh elvtársak által 
is élesen és sokat bírált m agyar h a tá r
megnyitás után. Fintorgok. Lennebb 
egy bekeretezett Konrád-idézet. „Nap
ja ink  szellemi elszegényedése össze
függ azzal, hogy az értelm iség felsült 
a nacionalizmussal és a kommuniz
mussal, majd visszahúzódott a libera
lizmus védelmébe, amely nem igényel 
különösebb értelm iségi kontribúciót, 
anélkül is megvan, kiegyensúlyozot
tan  és ésszerűen.” Vigyorgok s m ar
góra firkantom , ceruzával: „ide kel
lene jönnie. I tt kommunizmus volt, 
nem volt miből kirándulni, a naciona
lizmus viszont momentán is uralg.” Z. 
elé tolom, rezzenéstelenül olvassa el, 
visszanyomja elém, észbe kapok és k i
radírozom a szöveget. Azóta (tolom el 
magamtól a m egszentségtelenített új
ságot, amely, észlelem, eltűnik Z. tá s 
kájában) alaposan felgyorsultak az 
események. Lehunyt szemem előtt 
pörögnek a képek, a tüntetések  ál
landósultak, lemondott a kelet-német 
kormány is, közben látványos népgyű
lésekre került sor, bizonyítva Brecht 
igazát: a népet nem lehet leváltani. 
Liberális útlevéltörvényt is ígértek, 
de persze m ár mindez kevés volt, el
késtek néhány brosúrával, s mire ész
be kaptak, m ár az utca kezdett d ik tál
ni, akárcsak  Prágában, Szófiában... 
Zsivkov elvtárs is -  állapítom meg, k i
nyitva szemem és bíztatóan nézve a 
még mindég szónokló X. elv társra -  
annyi harcos év u tán  feladta és nyuga
lomba vonult.

A gyűlés u tán  azonnal levonulunk 
a Prahovába. Az úton mi, „tudósítók” 
fél szájjal, suttogva cseréljük ki a be
nyom ásainkat. Igen, forrong az egész 
térség, csak mi alszunk. ”Ó látja a tü n 
tetéseket is a tévében, am it mi nem -  
m agyarázza J. -  Temesváron különfé
le tévéállomásokat lehet fogni, megy 
az élet.” Megy minden széjjelfele” -  
mondom, idézve Örkényt, a Süttő fia 
Süttőt. „Még Moldáviában is cirkusz 
van”, mondja J. Röhögünk. „Ezek sze
rin t — fejtegeti Z.. a m aga kissé fá
rasztóan pedáns modorában — nem 
a puliszkával van baj. Van, amikor 
a puliszka is robban?” Beérünk a vá
sárcsarnokba, a pavilonok közé. „Az 
egész térség forrong -  gyújtok rá. -

Nem is csoda, hogy m egint megjelen
tek  az Ufók!” „Mik?” -  kérdezi döb
benten Z. és rám  mered. J: nevet. „A 
repülő csészealjak -  magyarázza. -  A 
kicsi zöld emberek. November végén 
valahol Zalában lá ttak  csészealjakat, 
azután  Veszprém felett.” „Megérzik a 
szokatlan történéseket” -  mondom, és 
undorodva hajítom el a cigarettát. H á
nyingerem van, szaggat a fejem, szé
dülök, fázom. „Ti hisztek ebben? -  
mered rán k  Z. -  Ez baromság.” „Én 
csak azt mondom, am iről szocialista 
m agyar televízió is tudósított -  véde
kezik J. -  November 11-én Kecskemé
ten  repülősök és kiskatonák is lá ttak  
korong alakú repülő tárgyakat, sőt, 
egy kicsi, száztíz - százhúsz centi ma
gas zöld emberkét is, aki észrevéve 
őket, feje fölé emelte a kezét, egy apró 
tárgy  volt benne, am i váratlanul és fe
nyegetően kezdett fényleni és glóriát 
varázsolt a feje köré. Az aprócska jöve
vény ebben a növekedő fényfolyosóban 
tű n t el...” „Hozzánk még ezek sem jön
nek” -  vigyorgok. Z. kedvetlenül for
dul el. „Hülyeség -  mondja. -Ezekkel 
a baromságokkal etetik  a népet...”

Bemegyünk a Prahovába. A töb
biek m ár ott ülnek három  összetolt 
asztal körül. Vodkát rendelünk. En
nek is m inősíthetetlen az íze, a sör vi
szont, amellyel szintén megpróbálko
zunk, iha tatlanul savanyú. „Még jó, 
hogy nem olajos” -  mondom. I tt m ár 
nem politizálunk, mi tudósítók. Érdek
lődve hallgatjuk a helybelieket, neve
tü n k  kretén  vicceiken. Egy vörös ha
jú, nyitott kabátú, felhevült arcú nőre 
figyelek fel, az ajtóban áll, keres vala
kit, aztán  megtalálja, odarohan, s fel
emelve a kriglit, a sört egy vékony fe
kete fiatalem berre önti. „Daca ziceai 
cä má iube§ti, de ce ai plecat de la 
Gáláéi?” (13) -  kérdezi, s nem lehet 
megállapítani, hogy kacag-e vagy sír?

Egy előtt kimegyek a vásárcsar
nok elé. Nem kell sokáig várni, m áris 
jön K. Éneklő léptekkel közeledik, ke
zében tele nylonzacskó. „Megfagytam
-  közli - ,  a lábam  is fázik.” Nem is 
kérdezem, mit vásárolt, lesz még idő 
az élménybeszámolóra. „Csupa bóvli
-  mondja. -  I tt sincs semmi s ráadá
sul m indenütt nagy tömeg.” Az asztal
nál m ár emelkedett a hangulat. K. is 
vodkát kér, arca kipirul. Éhesek va
gyunk, az öreg cigányasszony a má
sik asztalnál tüsténkedik, hordja ki 
a kaját, s közben a spenótba beleér a 
piszkos barna  ujja. Egym ásra nézünk 
és emelt hangon hidegtálat rendelek. 
„ Téliszalámi, sajt, m aszlina” -  soro
lom. „Gazdagok a tudósítók” -  jegy
zi meg valaki. Nem reagálok. „S a 
csorba?” -  kérdezi K. „Semmi meleg 
ételt nem ajánlok” -  súgom. Rekord
idő a la tt itt a hidegtál. Evés u tán  el-

» » » » » »



HELIKON

» » » » » »
szívunk egy cigarettát. A feldúlt nő 
láthatólag megnyugodott, kabátját is 
levetve, szorosan összebújva táncol 
a zenegép esztelen melódiájára a fiú
jával. Felállunk, elbúcsúzunk a töb
biektől, nem is figyelnek ránk , a vá
sárcsarnokban, a pavilonok között is 
érződik az erősödő szél. Fázunk, és ez 
egyre jobban idegesít. Ráadásul a tro 
lira  is várni kell, a téren  pedig sem
mi nem véd a széltől. Végül jön egy 
troli, valahogy felkapaszkodunk, de 
szerencsénk van, szinte mindenki le
száll egy megállóban, m intha összebe
széltek volna, s le tudunk ülni. „Hova 
mennek?” -  kérdezi K. „Biztosan hal
lották, hogy valam it osztanak.” „Mért, 
mi van itt?” -  néz ki K. érdeklődve. 
„Piac” -  mondom. Amire beérünk a 
M agherura, észrevehetően sötétedik. 
Kóválygunk a homályos utcákon, sok 
a koldus, az utcakölyök. Egy élelmi
szerüzletben vehetnénk szalám it is, 
de kiderül, hogy csak bukaresti szemé
lyivel rendelkező vásárlóknak adnak. 
Á ruházakba megyünk be, m indenütt 
rengeteg ember, zoknikat veszünk, 
játékokat a lányoknak.” Reméltem, 
kapunk narancsot” - s u t to g ja  K. Rá
nézek. Nevet. Beugrunk még a Ber
linbe is, egy sörre, de persze m ár ré 
gen nincs itt sem német sör. Valahová 
mégis be kell húzódni. K érünk két po
h á r sört, ihatóbb m int a Prahovában. 
Olvasom a K ísértetházat. K. egy új
ságot forgat. H at fele bum lizunk ki 
egy zsúfolt trolival az Északi Pálya
udvara. „Ez nem fog késni” -  vigyor
gok, és egy élelmiszerüzletben veszek 
egy üveg Bacchus konyakot. A pero
non, a homályban kóstolgatjuk, minő
síthetetlenül rossz. „Ettől a kutyák is 
megvesznek, a veszettek pedig meg- 
döglenek” -  mondom s legszívesebben 
eldobnám, de még hosszú út áll előt
tünk. Húsz perccel az indulás előtt áll 
be a m áram aroszszigeti gyors. Felü
lünk. A kupéban félhomály, nem lehet 
olvasni, pedig érdekel a K ísértetház. 
M ár a gyűlésen is bele-beleolvastam, 
s foglalkoztatni kezdett a dél-ameri
kai helyzet. M intha ezekben a sorsül
dözött, elátkozott országokban csak 
egy term észetes állapot létezhetne: 
a to talitárius d ik tatú ra , amelyet iszo
nyú szenvedések, vér, áldozatok árán  
időnként m egbuktatnak, s akkor jön 
az általában  szívszorítóan rövid ide
ig ta rtó  köztes szituáció, valam ifajta 
bátorta lan  és széttépő parlam enti de
mokrácia, am i a nyomor és a szerve
zett munkásmozgalom agitátorainak 
hőzöngései, a szakszervezetek hőbör- 
gő vezérei és az agilis diákok agitáci- 
ójának h a tásá ra  kezd balra  tolódni, 
és isten kegyelméből m áris m egindít
ja  az ellene való jobboldali szervezke
dést. A bolsevik agitátorok mellett 
megjelennek a CIA ügynökök, a ti t

kosrendőrök, a spiclik, és jön a leg
többször nyugtalanítóan rövid lejára
tú  puccs és a hős katonák átveszik a 
hatalm at, stadionokba terelik  a gya
nús személyeket, tarkón lődösik őket, 
s elszabadul a terror, amelynek végén 
az ENSZ-bírálatokat is figyelembe vé
ve, egy általában önjelölt népboldogító 
veszi á t a hatalm at, jólétet és boldog
ságot ígérve meggyötört népének. Es 
kezdődik minden elölről...

K.-nak változatlanul fázik a lába. A 
kupéban hideg van, a fűtés, ha  megin
dul, csak a vonat indulása u tán  indul 
meg. Intek, húzza le a csizmáját, elő
ször a jobb, majd a bal lábfejét veszem 
kézbe, masszírozom, melengetem. Hét 
óra két perckor zötyögve indul meg a 
vonat és váratlanul népesül be a fül
ke. A folyosón is állnak, noha ez el
ső osztály, s kétlem, hogy ide szólna 
a jegyük.. Hideg van, nem m int haj-

------
Vecserka Zsolt grafikája

nalban, semmi jel nem m utat arra , 
hogy beindul a fűtés. Reménykedünk 
még, de szívünk mélyén sejtjük, hideg
ben fogunk utazni. Előhúzom a konya
kot, undorodva húzzuk meg. „Ez leg
alább melegít” -  mondom. „Iszonyatos 
íze van” -  fintorog K., és visszahúz
va csizmáját, kimegy a sötét folyosó
ra. Követem. Van nála krumplicukor, 
majszoljuk. Két öreg állingál mellet
tünk. Az egyik, am int újdonsült komá
ján ak  megvallja, kászoni, de meg kell 
adni, fantasztikusan rögtönöz romá
nul. Amikor inni akar, követhetetlen, 
ám tagadhatatlanul elmés logikával 
mondja: trebuie sä bem, e intuneric”, 
és rám  kacsintva m agyarul ismétli 
meg: inni kéne, met bésetétedett!” Ma
gas, borostás férfi áll meg m ellettünk,

megcsap a cujka szag. „Dumneata 
e§ti ungur, sau bozgor m aghiar?” (14) 
-  kérdezi. Elönt a düh, emelt hangon 
vállaszolok. Azonnal meghunyászko
dik: ’’Pofi sä fii §i ungur §i rus -  mond
ja  - ,  om sä fi” (15), és elhúz. A másik 
öreg fejcsóválva néz utána. „Nem sze
ret tégedet” -  mondja magyarul. Mint 
kiderül, szitabodzai illetőségű. Ké
rés nélkül is előveszi félliteres üvegét 
átalvetójéből, a kenyerek közül. Ben
ne színtelen, de annál büdösebb cujka. 
K ínálnak engem is, előhúzom a konya
kosüveget, elismerően vigyorognak, 
koccintunk. Iszunk. Komótosan törül- 
getik kézfejjel a bajuszukat és az asszo
nyokat nézik. „Vistaiak -  m agyaráz
za nekem súgva a kászoni. -  Tudja-e, 
mi van a zsákjukban?” Megrázom a fe
jem. „Kenyér -  mondja. -  Eljőnek, vesz
nek tíz-tizenkét kenyeret, eltöltenek 
egy napot, s mennek haza...” Nézem az 
asszonyokat és a kenyeres zsákokat. A 
két öreg egym ásra kacsint, olyanok, 
m intha egymás tükörképei lennének. 
A kászoni megvallja társának , hogy „ő 
a maga részéről sohasem aluszik el az 
ú t szélén, inkább béfekszik a sáncba, 
ottan mégescsak biztonságosabb.” „Ót 
az ú t szélén sem ütötték el” -  mondja 
alig észrevehető akcentussal a szita
bodzai és vigyorog. „Eddig még -  rö
hög a kászoni. -  De ami késik, nem 
múlik.” „Nem, az nem lehet -  mond
ja  mélységes bizalommal a másik - , ő 
burokban született.” Váratlanul gyúl- 
nak meg a fények. Visszamenekülök 
a fülkébe, olvasom a K ísértetházat, K. 
bebúrkolózik a kabátjába és lehunyja a 
szemét. Utazunk.

Jegyzetek:
1 Nemcsak az az utazás volt fölösleges, ha

nem az egész akkori életünk. Az ország, amely
ben éltünk, mintegy kábulatban egyszerre ve
szítette el az emlékezetét és az eszét. Akkor, 
1989 december 8-án nem gondoltam, hogy két 
hét múlva minden megváltozik és úgy lesz 
más, hogy némely sarkalatos ponton ugyanaz 
marad. De ez már egy másik történet.

2 Azonnal menjen ki. Itt szigorúan tilos a 
dohányzás.(román)

3 Egyebütt. Átvitt értelmében gunyorosan na 
ná, na nem, na vajon?...Az élet olyan, mint a vagon.

4 Puskin: Ördögök. Áprily Lajos fordítása.
5 Micsoda világ...(román)
6 Nem megyünk a Scinteia ház felé (ro

mán) Ez a ház a román sajtópalota.
7 Kevés idó'd van a temetőig!...Állhatsz ad

dig lábon is, majd pihensz a pokolban, (román)
8 Ha azonnal nem mész, felteszlek a szem

felszedő gépre és hívom a policájt. (román)
9 Várlak drága, (román)
10 Milyen vidéken? (román)
11 Régen nem volt nálunk, Laci úr. (ro

mán)
12 Vidéken se valami könnyű.(román)
13 Ha azt mondtad, hogy szeretsz, mért 

mentél el Gáláéról? román)
14 Maga magyar, vagy bozgor? (román)
15 Lehetsz magyar is tőlem, orosz is, csak 

ember legyél, (román)
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Faludy György
az irodalom senkiföldjén
A n agy  K ilom etrik e ta n u lm á n n y a l köszönti a  95 éves Faludy  

Györgyöt. H osszú é le te t és sok ezer k ilo m éte rt, M ester!

,fS bár nincs borom, hazám, se felesé
gem lés lábaim között a szél fütyül:! lesz 
még pénzem és biztosan remélem,/ hogy 
egy nap nékem minden sikerül. I S ha meg
untam, hogy aranytálból éljek,/ a palotá
kat megint otthagyom, / hasamért kánkánt 
járnak már a férgek,/ és valahol az őszi 
avaron, / egy vén tövisbokor aljában, mely
re/csak egy rossz csillag sanda fénye süt: / 
maradok egyszer, Franqois Villon, fekve -  t 
megáldva és leköpve mindenütt.”

(Faludy György: Ballada a senki fiáról)
Elolvasván a Faludy Györgyről szó

ló irodalom különböző szövegeit, arra 
a meghökkentő következtetésre jutha
tunk, hogy a kritikusokat, recenzenseket 
ugyanannyira -  vagy talán még inkább 
-  érdekli Faludy élete, életrajza, mint a 
szó szoros értelmében vett írói teljesítmé
nye. A kritikák, könyvismertetők nagyob
bik része a költő kalandos életútjának 
felelevenítésével kezdődik -  elég sok eset
ben pedig azzal is folytatódik. El szok
ták mondani, hogy 1910-ben született 
Budapesten, zsidó eredetű polgárcsalád
ban, tanulmányait a fasori Evangélikus 
Gimnáziumban végzi, a bécsi, párizsi és 
más egyetemekre jár, 1938-ban Franci
aországba emigrál, aztán Marokkóba, 
1941-ben az Egyesült Államokba, 1943- 
ban belép az amerikai hadseregbe, a má
sodik világháború után visszatér Magya
rországra, 1950-ben letartóztatják, az 
Államvédelmi Hatóság Andrássy út 60. 
szám alatti -  mellesleg tortúra-központ
ként is funkcionáló -  székhelyére, majd 
a kistarcsai és recski internálótáborba 
viszik, ’53-ban szabadul, ’56-ban ismét 
emigrál, Bécsben, Londonban, Firenzé
ben, Máltán, Torontóban él, amerikai 
egyetemeken ta rt előadásokat, ’89-ben -  
remélhetőleg végleg -  hazatér Magyaror
szágra. És így tovább. Ez a kalandos és 
izgalmas életút „termeli ki” aztán azt a 
toposzrendszert, amely a Faludyról való 
beszéd elengedhetetlen kelléke. A költőt

afféle csodabogárként kezelik, aki végig
élte gyakorlatilag az egész huszadik szá
zadot (sőt, öt éve már a huszonegyediket 
tapossa), történelmi idők tanúja és néha 
alakítója volt, aki a sötét, „vérzivataros” 
idők közepette sem veszítette el optimiz
musát és humanizmusát, s aki javítha
tatlan bohémként, középkori igricek és 
vágánsok utódaként csavarogta be a fél 
világot. Ezzel a Faludy-imágóval nem 
is lenne különösebb baj, ha pusztán az 
életrajzírási szándékkal létrejött írások
ban vált volna kizárólagossá, és nem egy 
írói életműről való beszéd elmaradhatat
lan diskurzuseleme lenne. Csakhogy ez 
a Faludy-kép sokszor közhelyekbe ful
lad, és azon kaphatjuk magunkat, hogy 
már megint nem mondtunk túl sokat 
arról, ami a legfontosabb, ami minden 
Faludyról szóló diskurzus központi témá
ja kell(ene) legyen: a költészetéről. Most 
idézzünk néhány passzust a fentebb meg
fogalmazott kijelentések alátámasztásá
ra: „Faludy György élete jellegzetes hu
szadik századi »Odüsszeia«...”; „Életének 
menete mindig rendkívüli események és 
baljós csillagzatok vonzásában haladt 
(...) szüntelen üldöztetés és menekülés 
volt a sorsa...”; „Szembefordult a husza
dik század mindkét totalitárius dikta
túrájával: a fasizmussal és a kommuniz
mussal”; „Mindig nyugtalanságok űzték, 
talán csak a régi magyar költészet neve
zetes egyéniségei, például egy Balassi Bá
lint, éltek hozzá hasonló kalandos életet. 
Mindig az európai kultúra és a szabadel
vű tradíciók vigyázó őrszemének a külde
tését vállalta, akinek egy végső bomlás 
előtt álló világ veszendő értékeit kell meg
mentenie a pusztulás elől”; „írói és köz
életi tevékenységét mindig lázadó, protes
táló szenvedély vezérelte.”1

Faludyt legjobb (vagy legrosszabb) in
dulattal sem lehet beleilleszteni sem
milyen létező kánonba, verseire nem 
építettek soha elméleti felleg- és kártya
várakat. A vele szembeni kritikusi ta

nácstalanság egyik fő okát éppen abban 
látom, hogy költészetével kapcsolatban 
nem mindig (sőt, legtöbbször nem) lehet 
alkalmazni az irodalomtörténeti nyelv
ben a huszadik századi irodalom külön
böző irányzatairól, korszakairól kiala
kított terminológiai sablonrendszert. 
Többféle definíciós kísérlet létezik, több
fajta lehetőség is kínálkozik Faludy „el
helyezésével” kapcsolatban, a róla írott 
bírálatok szerzői mégsem merik (?) dek
laráltan vállalni egy ilyen elhelyezési kí
sérlet felelősségét. Az, hogy hol helyezik 
el Faludyt a kortárs irodalom palettá
ján, inkább a téma felvezetéséből derül 
ki, abból, hogy milyen irányból közelíte
nek hozzá. Szabó István például 1938- 
ban „egy új epikus költői hullám’̂ , egy, 
a hagyományos, nyugatos, posztromanti
kusnak és lírainak nevezett versbeszéd
del szakító új költői generáció egyik első, 
jelentős képviselőjeként üdvözli Faludyt. 
A kritikák zöme mégis a költő „otthonta- 
lanságát”, hányattatásait, helynélkülisé
gét emeli ki, hangsúlyozván, hogy sem
milyen szellemi, irodalmi vagy politikai 
közegben nem tudott teljes mértékben 
magára találni.3 Pomogáts Béla mégis kí
sérletet tesz arra, hogy a modern magyar 
irodalom nagy nemzedékeinek egyikébe 
„beszúrja” költőnket, elsősorban életkor, 
másodsorban világkép/világérzékelés/ 
szellemi orientáció alapján. Pomogáts 
szerint Faludy, lazán bár, de leginkább 
az ún. „harmadik Nyugat-nemzedék” 
szellemi köréhez tartozik, ennek a nem-
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zedéknek a tagja. Pomogáts röviden vá
zolja a három „modern” nemzedék írói 
„programját”, a magyar irodalom törté
netében betöltött szerepét, név szerint 
felsorolva a különböző' nemzedékek legje- 
lentó'sebb tagjait.4 Hogy elkerüljünk egy 
meddő' és felesleges kitérőt, fogadjuk el 
ennek a kategorizálásnak a létjogosult
ságát és érvényességét. Nyilvánvalóan, 
az is vita tárgyát képezheti, hogy mennyi
re tekinthetők egységes szellemi és világ
nézeti horizonttal (vagy, hogy egy eléggé 
rosszízű kifejezést használjunk: program
mal) rendelkező írói csoportosulásoknak 
az említett „nemzedékek”. Most viszont 
nem ez az elsődleges kérdés, hanem az, 
hogy Faludy mennyiben tekinthető ama 
bizonyos harmadik nemzedék tagjának. 
Pomogáts az életkort és a költői fellépés 
idejét tekinti mérvadónak ebben a kérdés
ben, ám szinte azonnal megjegyzi, hogy 
Faludy „egyszersmind elkülönült a nem
zedéktől”5, hisz nem vett részt jóformán 
semmilyen közös nemzedéki megmozdulá
son, sőt, a kortárs és nemzedéki költésze
tet bemutató antológiákban sem kapott 
helyet.6 Tagadhatatlan viszont, hogy köl
tészete számos rokon jegyet mutat a har
mincas évek elején fellépő pályatársainak 
költészetével. Elég, ha arra gondolunk, 
hogy akkoriban általános tendenciaként 
jelentkezett a hagyományosabb, klasszi
cista versépítkezés iránti fogékonyság; a 
nemzedék legjelesebb alakjai kényesek 
voltak arra, hogy igazán míves formakul
túrát és cizellált, az irodalmi hagyomány
ra több szempontból is reflektáló poétikai 
diskurzust alakítsanak ki. Weöres Sán
dort, Radnóti Miklóst, Vas Istvánt vagy 
Kálnoky Lászlót tekinthetjük ilyen szem
pontból meghatározónak. Es ebbe a vonu
latba sorolható Faludy György is -  egy
szerűsítenénk, ha azt mondanánk, hogy 
„csupán” formai mívessége és a kulturá
lis hagyomány alakjainak és műformá
inak gyakori felhasználása miatt. Sze

mélyes kötődései viszont valóban nem 
e nemzedék tagjaihoz fűzik elsősorban. 
Visszaemlékezései, versei és a róla szóló 
kiadványok (például a Magyar Odysseus 
-  Faludy élete képekben című igen rep
rezentatív képalbum) tanúsága szerint 
olyanok álltak közel hozzá (jobban mond
va, ő olyanokhoz állt igen közel), mint Jó
zsef Attila, Kosztolányi Dezső, Karinthy 
Frigyes, Kassák Lajos vagy Nagy Lajos. 
A kérdést, hogy Faludy tekinthető-e az 
ún. „harmadik Nyugat-nemzedék” tagjá
nak (vagy bármilyen más nemzedék tag
jának), hagyjuk tehát eldöntetlenül.

A másik állandó szókapcsolat, amelyet 
gyakran lehet hallani Faludy kapcsán, 
nem más, mint az „emigráns költő” meg
nevezés. Az a tény, hogy Faludy életének 
jelentős részét -  a jelentősebb részét -  kül
földön, többnyire nyugati emigrációban él
te le, a magyar közönség számára a költő 
(egyik) legfontosabb identifikációs ténye
zőjévé vált. A közönség laikus(abb) része 
Faludyt emigráns volta alapján tudja leg
inkább beazonosítani. A kérdés persze 
az, hogy az összmagyar irodalom nagy 
családján belül tekinthető-e viszonylag 
egységesen elkülönülő szövegkorpusznak 
a nyugati emigráns magyarok irodalma, 
vagy pusztán a szerzők lakhelye, illetve 
a művek születési helye alapján lehet ál
talánosító módon „a nyugati magyarság 
irodalmáról” beszélni. Nyilvánvaló, hogy 
a történelmi körülmények miatt Magyar- 
ország elhagyására kényszerülő írók mű
veiben gyakran találkozunk olyan szim
bólumrendszerrel és nyelvhasználattal, 
amely sajátos helyet biztosít ezen szer
zőknek az összmagyar irodalmon belül (a 
helyzet hasonló, mint az erdélyi magyar
ság és más határon túli magyar közösség 
irodalma esetében). Az emigrációban szü
letett magyar műveknek gyakorta felbuk
kanó témája az otthontalanság érzése, a 
honvágy, a magyar nyelv és kultúra meg
tartásának (és elvesztésének) erkölcsi

FRANCOIS VILLO N
B a l la d a  
a s e n k i  f i á r ó l
Mint nagy kalap borult reárn a kék ég, 
és hű barátom egy akadt: a köd.
Rakott tálak között kivert az éhség 
s halálra fáztam rőt kályhák előtt. 
Amerre nyúltam, csak cserepek hulltak, 
s szájam széléig áradt már a sár, 
utam mellett a rózsák elpusztultak 
s leheletemtől megfakult a nyár, 
csodálom szinte már a napvilágot, 
hogy néha még rongyos váltamra süt, 
én, ki megjártam mind a hat világot, 
megáldva és leköpve mindenütt.

Fagyott mezőkön birkóztam a széllel, 
ruhám csupán egy fügefalevél, 
mi sem tisztább számomra, mint az éjjel, 
mi sem sötétebb nékem, mint a dél.
A matrózkocsmák mélyén felzokogtam, 
ahogy a temetőkben nevetek,

enyém csak az, amit a sárba dobtam, 
s mindent megöltem, amit szeretek. 
Fehér derével lángveres hajamra 
s halántékomra már az ősz feküdt, 
és így megyek, fütyülve egymagámban, 
megáldva és leköpve mindenütt.

problémája7, a nyugati világ kihívásai
val való szembenézés stb. Ettől viszont 
az emigráció irodalma még nem lesz egy
séges — vagy akár csak összefüggő — kor
pusz a magyar irodalom egészén belül. A 
nyugati magyar irodalom sokszínűségére 
példaként hozhatunk fel olyan, egymástól 
tematikailag és stilisztikailag egyaránt 
különböző, ám jelentős életműveket lét
rehozó írókat, költőket, mint Márai Sán
dor, Wass Albert, Cs. Szabó László, Ha
tár Győző, Kemenes Géfin László, Mózsi 
Ferenc vagy Faludy György. Nem is lehet
séges ilyesfajta egységről beszélni az iro
dalmi élet keretein kívül sem, hiszen az 
emigrációs magyarság számos kérdésben 
a mai napig megosztott, az egymástól ra
dikálisan eltérő kulturális attitűdök és 
politikai nézetek következtében.8 Ez rész
ben annak köszönhető, hogy a magyar 
emigránsok több nagy hullámban érkez
tek Nyugatra, eltérő politikai és társadal
mi körülmények késztették őket kiván
dorlásra.9

Maradjunk viszont annál a problémá
nál, hogy hogyan határozta meg Faludy 
befogadástörténetét, a közvéleményben 
róla kialakult képet az a tény, hogy éle
tének jelentős részét külföldön, emigrá
cióban élte le. Azt vehetjük észre, hogy 
az emigráns-lét Faludy György identitá
sának egyik legmeghatározóbb jegyévé 
vált. Az ’56 után íródott tanulmányok, 
kritikák szinte kivétel nélkül érintik a 
témát; egyszerűen képtelenek úgy beszél
ni Faludy költészetéről, hogy ne térjenek 
ki, meglehetősen alaposan, a költő „emig
ráns” voltára. Annak a ténynek, hogy a 
költő száműzött volt (fizikálisán és iro
dalompolitikai szempontból egyaránt) a 
múlt rendszerben, két, egymással gyöke
resen ellentétes hatása volt Faludy recep
ciójára. Mivel eddigi életének nagy részét 
Magyarországtól távol, emigrációban él-

folytatás a 10. oldalon

A győztes ég fektette rám a sátrát, 
a harmattól kék lett a homlokom, 
s így kergettem az Istent, aki hátrált, 
s a jövendőt, amely az otthonom.
A hegytetőkön órákig pihentem 
s megbámultam az izzadt kőtörőt, 
de a dómok mellett fütyülve mentem 
s kinevettem a cifra püspököt: 
s ezért csak csók és korbács hullott árva 
testemre, mely oly egyformán feküdt 
csipkés párnák között és utcasárban, 
megáldva és leköpve mindenütt.

S bár nincs borom, hazám, se feleségem 
és lábaim között a szél fütyül: 
lesz még pénzem és biztosan remélem, 
hogy egy nap nékem minden sikerül.
S  ha megúntam, hogy aranytálból éljek, 
a palotákat megint otthagyom, 
hasamért kánkánt járnak már a férgek, 
és valahol az őszi avaron, 
egy vén tövisbokor aljában, melyre 
csak egy rossz csillag sanda fénye süt: 
maradok egyszer, Franqois Villon, fekve -  
megáldva és leköpve mindenütt.
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról 
te le, politikai száműzöttként, versei nem 
igazán léphették át a magyar (és még ke
vésbé a román) vámhatárokat. A kádári 
Magyarországon persona non gratának 
számított, verseit betiltották, őt magát 
teljesen megfosztották a magyarországi 
irodalmi nyilvánosságtól. Ennek ellené
re -  vagy talán ebből kifolyólag -  versei 
(és most nem csak a Villon-átköltésekre 
gondolok) gyakran álltak parázs viták ke
reszttüzében. A hivatalos kánonból kiszo
rult, mégis, egy másfajta, szélesebb alapo
kon nyugvó, az irodalmi életet alakító és 
irányító intézmények által nem ellenőriz
hető, ún. „látens” kánonba bekerült, és 
ott előkelő szerepet tölt be. Száműzöttsé- 
gének és exkommunikálásának tehát ez 
a másik, pozitív vetülete: az irodalomkri- 
tika/irodalompolitika negatív hozzáállása 
indirekt módon „kanonizálta”; vagyis ép
pen az ellenkező hatást váltotta ki: ráirá
nyította a figyelmet erre a „nem ajánlott” 
költészetre. Ennél azonban fontosabbak 
azok a sajátosságok, amelyek megkülön
böztetett helyet biztosítanak neki az ún. 
modern magyar irodalmon belül. Faludy 
György egy olyan beszédmódot hozott lét
re, melynek sok tekintetben nincs előzmé
nye a magyar irodalomban -  inkább a vi
lágirodalomban. „Énem nem illett semmi 
sorba”, írja Faludy, és valóban: beszéd
módja vagy tematikája nem igazán illeszt
hető be semmilyen huszadik századi ma
gyar irodalmi „trendbe” -  ennek ellenére 
„divatos” és népszerű. Faludy helye tehát 
afféle irodalmi senkiföldje.

Vegyük hát számba azon motívumo
kat, témaköröket, sajátosságokat, melyek 
különleges helyet biztosítanak neki a ma
gyar irodalmi palettán:

• ún. „átköltései”, újraírásai, para
frázisai (elsősorban a Villonok, de ezen 
kívül Heine, Lorca stb.) más viszonyrend- 
szerbe helyezték az irodalmi hagyomány 
felhasználásáról, illetve az eredetiségfo
galomról alkotott korábbi nézeteket;

• sajátos, a beszélt nyelv ritmusához 
igen közel álló versbeszéde, verseinek 
tónusa;

• a szerelmi-erotikus tematika újra
értelmezése -  szabadszájúságával úttörői 
szerepet vívott ki magának a magyar köl
tői nyelv erotizálása terén (a szexualitás 
magáértvalóságának motívuma, a nyíl
tan vállalt biszexualitás, a poligám kap
csolatok megjelenítése stb. révén);

• a biográfiai hűség -  fő ihletforrása 
saját élete; néhol könyörtelen őszintesége 
már-már exhibicionizmusba torkollik;

• a század nagy korproblémáival va
ló szembenézés -  nyilván más költőket is 
foglalkoztat, de ő ezt is, mint mindent, 
személyessé teszi: a századot, totalitári
us rendszereivel és elképesztő technikai 
civilizációjával együtt, saját tapasztalata
in és eszméin szűri át.

Elsősorban ezek azok a „helyek”, ahon
nan Faludy György költészete megközelít-

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

hető. A versbeszéd az életmű folyamán 
nemigen változik, jellegzetes, könnyen 
felismerhető stílusa megmarad, bármi
lyen verstípust művel. Faludyt azonban 
nem ez egyéníti elsősorban, hanem az, 
ahogyan eljátszik az általa inventált sze
repekkel, ahogyan át-, újra- és szétírja a 
— főként világirodalmi — hagyomány szö
vegeit. Faludy György egy alapvetően sze
repjátszó, maszkváltogató költő, de költé
szete mégsem tartozik az ún. karneváli 
vagy „posztmodern” szöveghagyomány 
korpuszához. Költészete akkor a legérde
kesebb, amikor nem pusztán magára ölt 
bizonyos szerepeket, szereplehetőségeket, 
hanem szabályszerűen újraírja, újra meg
teremti azokat. Nem véletlen, hogy Vil- 
lon-átköltései (de hivatkozhatunk Heine-, 
Lorca-parafrázisaira is) parázs vitát vál
tottak ki az irodalmi közvéleményben, szá
mos irodalomértelmezési problémát vetve 
fel. Elsősorban a Villon-balladákra és a 
Heine Németországára gondolok, de nem 
lehet kihagyni a sorból a szintén jól sike
rült Lorca-parafrázisokat vagy a különle
ges keleti (főként kínai) manírverseket 
sem (Li Taj-po, Csuang-Cö, Uang-Uéj 
stb.). Ezeknek az átköltéseknek, parafrá
zisoknak a lényeges vonása az, hogy egy 
mesternek tekintett poéta-elődtől átvál
lalt költői szerepet következetesen, több 
versen (gyakran egy teljes cikluson, sőt 
köteten) keresztül, a teljes azonosulásig 
elmenően visznek végig.

Ezek az átköltések átalakították a 
(világ)irodalmi hagyomány kezelésére vo
natkozó konvencionális elképzeléseket. A 
hagyomány szövegeit más viszonyrend- 
szerbe helyezték azáltal, hogy ennyire 
szervesen bevonták saját univerzumuk
ba, átértelmezve ez által az eredet és fő
ként az eredetiség, illetve a hagyomány 
lezártságának kérdését. A hagyomány 
újraírásáról, másként-írásáról van tehát 
szó, és ennek kapcsán érdemes megpró
bálkozni az újraolvasással, „összeolva
sással”. Az irodalmi szövegek összeolva- 
sása/összeolvadása, Faludy, Villon és a 
többiek (Plátó, Epiktétosz, Epikurosz, 
Pálládász, Catullus, Petronius, Cicero, 
Pietro Aretino, Rotterdami Erazmus, Pet
rarca, Lorenzo de’ Medici, Walafridus 
Strabo, Michelangelo, Majakovszkij, Hei
ne, Lorca, Whitman, Li Ho, Tu Fu és 
sorolhatnánk) disputája az egyik legiz
galmasabb irodalmi kaland, melynek 
napjaink olvasója részese lehet.

PAPP ATTILA ZSOLT
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zatok átm eneti h a tá sa  u tán  egy korszerű 
költői realizm usban, az ábrázoló-leíró kifeje
zésmódban, a racionalista gondolkodásban 
ta lá lta  meg önm agát. Heves közéleti érdek
lődés, nemegyszer lázadó szenvedély ha to tta  
át m unkásságát, az egyéniség ku ltuszát kö
zösségi vonzalommal, sőt öntudatos politikai 
elkötelezettséggel válto tta  fel.” “A harm adik  
költői nemzedék némiképp visszafordult az el
ső eszményeihez. Az alkotó személyiség ben
ső körében m aradt, m ár eleve bizonyos gya
nakvást érzett a nagy történelm i események 
és mozgalmak irán t. Á ltalában a m űalkotás 
m aga érdekelte, a költészet erkölcsi és ku l
tu rá lis  feladataival viaskodott, kevésbé vett 
részt a közélet küzdelmeiben. Valójában elha
gyatottnak, kifosztottnak érezte m agát, két 
háború között, az európai ku ltú ra  súlyos vál
ságában próbált tájékozódni. (...) Ehhez a h a r 
m adik nemzedékhez olyan költők tartoz tak , 
m int Radnóti Miklós, Vas István, Zelk Zoltán, 
Forgács Antal, Pásztor Béla, Weöres Sándor, 
Jékely Zoltán, Rónay György, Képes Géza, 
Kálnoky László, H ajnal Anna, Csorba Győző 
és Takáts Gyula. Faludy György születését és 
költői fellépését tekin tve m aga is a harm adik  
költőnemzedék soraiba tartozott...” Pomogáts, 
i. m., 17-19. o.

6 Pomogáts, i.m., 19. o.
6 Talán  egyetlen kivétel a Vajthó László ál

ta l 1941-ben m egjelentetett M ai m agyar köl
tők  című versantológia, melyben Faludynak 
két verse kapott helyet: az Arab mezőkön és 
az Óda a m agyar nyelvhez.

7 Elég, h a  két ism ert verset em lítünk: 
M árai Sándortól a H alotti beszéd és Faludytól 
A m agyar iskola tan ító inak .

8 íme egy jellemző részlet a Pokolbéli víg 
napjaimból, amely jól érzékelteti az am erikai 
m agyarságon belül a második világháború 
a la tt dúló szekértábor-harcokat: “Az Egyesült 
Államokban a második világháború idején két 
m agyar napilap és több m int harm inc m agyar 
hetilap jelent meg. Igen kevés kivétellel viciná
lis jellegű sajtótermékek voltak (...) így kerül
tek különféle egyleti basák, papok, lelkészek, 
hazulról szökött sikkasztok, írni-olvasni alig 
tudó szerkesztők befolyása alá, akik  m int a pi
ócák ragad tak  rajtuk, és használták  ki, hogy 
a kivándorolt m agyarok többsége házat és au
tó t tudott szerezni m agának, de angolul meg
tanu ln i m ár nem volt képes. Ezek a lapok szü- 
nös-szüntelen tám adtak  bennünket, méghozzá 
a legdurvább módon. Feltehetően azt képzel
ték, hogy olvasóközönségüket akarjuk  elven
ni. Ugyanekkor felháborodtak demokratikus, 
antifasiszta, M agyarországon földosztást köve
telő és a D unai Konföderáció szükségét h irde
tő  politikánkon. Ók Horthy és a m agyar u ra l
kodó osztály hívei m aradtak , és a cigányzenés, 
dínom-dánom ú ri M agyarország rom antikus 
álomképét festették olvasóik elé, akiket ugyan
ez az uralkodó osztály kergetett a Triesztből 
induló hajók fenekén Amerikába.” 176. o.

9 Három  nagyobb hullám ról beszélhetünk: 
azokról, ak ik  a század első felében (a M onar
chia, a forradalm ak, a H orthy-rendszer ide
jén) vándoroltak ki; azokról, ak ik  ’45 u tán , 
a közelgő kom m unizm us előszelét érezve tá 
voztak N yugatra (m int tudjuk, Faludy akkor 
té r t  haza!); és azokról, ak ik  ’56-ban, ’56 u tán  
em igráltak , a forradalom  leverése következ
tében (pl. Faludy, másodszor).

A.«.»KilometriK
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT
Az angoltanár evangéliuma
Apám ács volt, anyám háztartásbeli.
Eleinte én is ácsként dolgoztam, de 

nem szerettem. A faluban alig akadt 
m unka, messzi vidékre, gyakran más 
országokba kellett m ennünk dolgozni.

Ügyetlen voltam, apám félóránként, 
káromkodva vágott nyakon.

Az az igazság, hogy nem is érdekelt 
az egész. Úgy éreztem, m ás a h ivatá
som. M ert szép volt ugyan egy-egy 
új tornác, csicsásabb tető, szívesen 
gyönyörködtem benne magam is, de 
mikor le kellett lakkozni az egészet, 
nyomban odalett az egésznek a vará
zsa.

Egyik nap, am ikor m ár hét órája 
kentem védőszerrel a tetőgerendákat 
a tűző napon, megszédültem, szemem 
káprázott, s egy hosszú folyosó első, 
hófehér csempéjére léptem. Azt mesé
lik, nagyot, s szerencséset zuhantam .

Ó rákkal később térék magamhoz, 
és különös bizsergést érezék. Két in
dulat feszíté bensőmet, melyeket ek
képp verbalizálhatnék: „Vegyetek 
még csemperagasztót!”, illetve: „How 
do you do?”

Valamilyen (bizonyára isteni) ok
nál fogva az utóbbi m ondattal állék 
apám elé. Szeme elkerekede, némileg 
fel is ragyoga, s örömében lekene egy 
pofont, hogy m iért beszélék hülyesége
ket.

„Why did thou do th a t?” kérdezém 
archaikusán apám at, és kiserkene 
az első ötszáz legénytoll államon. My 
h a ir began to grow/growing, as well.

Tudék angolul.
Legalábbis ezt gondolám akkor. 

És bár fogalmam sem vala, mihez 
kezdhetnék vele (apámmal nem 
valék hajlandó beszélni sem ekként, 
sem anyanyelvemen, így kézjelekkel 
érintkezőnk: ő fültövön vága engemet, 
én „Fuck you!”-t m utaték neki), h a ta l
mas boldogságot érezék az én szívem
ben.

Tudám  már: az hivatás végre 
m egtalála engemet.

A gerendába, amelyről lakkozás 
közben leesék (had fallen) belevéstem, 
hogy „Thanks!” intettem  apám nak, 
és elindulék az nagyvilágba.

Angolt akarék  tan ítan i.
Az út bizony nem vala könnyű. Tor

nacipőm felfesele, kenyerem elfogya, 
és ha em bert lá tván azt kérdezém, 
„Do you speak English?” vagy azt

N agy K oppány Zsolt: 1978-ban 
született Marosvásárhelyen. A BBTE 
magyar—angol szakán végzett 2001- 
ben. Kötetei: Arról, hogy milyen nehéz 
(2000), Háromszéki utazások (2002). 
Jelenleg Budapesten él.

válaszolák, „Yes!”, és továbbmenének 
az ő lábaikkal és erszényeikkel, vagy 
az apáméhoz hasonló érzékenységgel 
fogadá bé lelkűk az én szavaimat.

Egyetlen nővel találkozók, ki a 
„Yes!” u tán  még szóba álla velem, azt 
kérdezvén, hogy „Are you a foreigner, 
and if you are, w hat do you have, 
dollars or euros?” Azt mondám, 
hogy „I have only my dick!”, s kedves 
leheték az ő szívének, m ert vélem in
gyen csinálá.

Hozzám szegődé, mondván, hű tá r 
sam  leszend, s hogy együtt egy ra 
kás ezüstöt fogunk keresni az angol
tudásunkkal, m ert, mondá, vagyon 
am arra  egy hatalm as város, ahol m in
denki angolul szeretne tanulni, hogy 
bémenjen azáltal az mennyeknek or
szágába.

Válaszolám néki, hogy azért mégoly
annyira nem érezem biztosnak tudá
somat, példának okáért nem egészen 
látom által a nyelvtant: el tudnám  
ugyan mondani szépen, ak ár tö rté 
netbe foglalva is az Infinitivum ra és 
a G erundium ra igaz törvényeket és 
parancsolatokat, de ha valaki azt kér
dené, hogy ez az egész az angol nyelv 
mindenségében és egyetemességében 
milyen felsőbb értelemmel bírand,

a rra  bizony nem tudnék válaszolni, 
hogy a Participlum ról ne is beszél
jünk. Azt feleié, hogy mindegy, m ert 
am a városnak lakói rettenetesen bu
ták: nem érdeklik őket az általáno
sabb összefüggések, hanem ha csupán 
a konkrétumok, és sosem kérdeznek 
rá  a felszín a la tt rejtőzködő lényeg
re, csupán az tan ítá s t akarják  halla
ni, az m agyarázatot m ár nem. De mi
vel ezüstjük vagyon, h á t fizessék csak 
meg a tan ítást, s megfejtendik, ha 
megfejtendik a lényeget, m iért is érde
kelne ez m ár minket.

így érkezőnk meg am a nagy város
ba, s kidoboltatánk m agunkot és szol
gáltatásainkat, mely utóbbi article-t 
az asszony kérésére aztán  angoltanár
ságra cserélénk, hogy inkább első 
szakm ájára emlékeztetné őtet.

És a  tanítványok gyülekezni 
kezdőnek, úgym int egy, kettő, három, 
hét, nyolc, tizenkettő.

Az Első m eghódítása igen nagy ka
land vala, hiszen a Szardíniacsomago
ló Kft., ahol robotola, szintén fizete ne
ki angoltanárt, jutalom képpen azért, 
m ert igen kiváló m unkaerő vala, de 
mikor reánézék s belémélyesztém sze
mem a szemébe, csak eljőve vélem. S 
nem sokára hozá a bará tját is, k it én 
a Második névvel illeték, és lettenek 
ők ketten leghűségesebb tanítványa
im. Agyuk tompa vala, felfogásuk pe
diglen nehéz, így kezdeti izgalmam, 
hogy nem tudnék nekik sok újat tan í
tan i, ham ar elcsitula, hiszen hónapok 
múltával is még csupán a két jelen 
időt m agyarázám  nékik, m it ők tá to tt 
szájjal hallgatának, s sosem kérdezők 
meg, mi az istenért kell két jelen idő 
egy nyelvbe.

H arm adik  tanítványom at ők 
szerezék, igen dicsérvén engemet né
ki, s ő, mivel esze élesebb vala, ha
m arosan utoléré tá rsa it, és gyakran 
m agyarázá újra nékik az igéket, mi
közben én hátradőlék és elégedet
ten legeltetém tekintetűm et rajtok, 
m inkéntha nyájamon. Elégedett 
valék magam m al, s bár néha belém 
nyilalla, hogy mi leszend akkor, ha  
nem kezdőket okítok majdan, ham ar 
lenyugovék, s kedélyesen trécselénk 
tovább anyanyelvűnkön, angolul csak 
a példamondatok hangozván el.

A Negyedik és Ötödik tan ítvá
nyom nő vala, mendzserasszonyoknak 
tiszteié őket a köz, s roppant céltudato
san jövének, hirdetésre. M ár tudának  
valam it (they had already been 
learning English), s szokva valának 
az parancsoláshoz. Rögtön kérdezők 
is, phrasal verb-öket tanítandok-e, mi
re én azt válaszolám, hátrább az aga
rakkal, némberek, h á t azt tudnátok- 
é angolul, hogy „Galileo Galilei azt 
mondá, az Föld forog az Nap körül”? 
Feltevék a szemüvegöket, és m ár mon
dák is: „Galileo Galilei said th a t the 
E a rth  span around the Sun.” „Kutya
faszát, az t”, neveték elégedetten és di
adalittasan, „Butuskáim, ez Indirect 
Speech ugyan, de bizony az á lta lá
nos igazságok Indirect Speechben is 
Present Simple-ben m aradandanak, 
ugyanis ezt nyilatkoztatja ki az írás 
(m utatám  fel szent könyvemet, az 
Practical English Grammar-t)! Bi
zony mondom hát, az seggetekre leül
nötök s az spant elfelejtenetek jó lesz, 
világos-é m it akarok, avagy további 
> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról
m agyarázatokra éhes a ti elmétek?”. 
Elszégyellék m agukat, s béülének 
a padba, s ném ák m aradának  azon
túl, m int am a hal, melyért én igen 
tisztelém őket, ugyanis Hatodik 
és H etedik tanítványom  érkezése 
visszavető tan ítása im at a legprim ití
vebb szintre.

Ezen két személy két igen rusnya 
terem tés vala, nők, s rusnyaságuk- 
hoz m érten buták  is valának. Dehát 
az pénznek nincsen szaga, s főleg IQ- 
ja  nincsen, ezért igen türelm es valék 
velük, s bár nagyon elegem vala az 
egészből, csak elölről kezdém a rago
zásnak hirdetésit. „Nem ártan d  meg 
az ism étlés”, súgám oda régi és hűsé
ges tanítványaim nak. Igen könnyed
dé levék időközben, s a Present 
Simple-nél m ár előremutaték a 
Reported Speech-re, s Galileo Galile
it m ár csak Dzsidzsiként emlegetém, 
élvezkedvén utóbb érkezett tan ítvá
nyaim rém ült és buta orczáján. O tt 
m aradának  egyszer óra után , s m ár 
készülék, hogy kérdésükre, m iért 
nem értendik  ők ezt az egészet, am a 
választ adjam, m iszerint eme roppant 
egyszerű dolog szám ukra mennyei 
misztériumoktól terhes, így nem cso
da, hogy sivár agyuk ezt könnyedén 
bé nem fogadhatja, de kiderüle, hogy 
csupán le ak arán ak  szopni (to suck), 
s mikor ezt nem engedélyezém (mi
vel hű valék az engem követő asszony
hoz), kérlelni kezdőnek, hogy legalább 
az lelki életüket hallgatnám  meg. 
És beszélőnk vala az m adarakról és 
méhecskékről, az szerelmes filmek
ről és singlységről, az kínai piacról 
és valóságshowkról. És mondák az ő 
szájokkal, hogy „Fújj, valóságshowk!”, 
és m agyarázák, hogy mennyi
re gyűlölendik ők azokat, s nem 
követendik az ő szemeikkel, de két 
pereznek elmúltával összeveszének 
azon, hogy G áspár érdemié meg job
ban az győzedelmet, avagy Menyhért, 
netán  Boldizsár.

Csordogála az ezüst erszényembe, 
és igen elégedett valék, hogy kicsiny 
tudással beh igen lehet keresni ebben 
a nagy, céda városban.

Ám érkezének ezután még négyen, 
sorszám szerint a Nyolcadik, a Kilen
cedik, a Tizedik és a Tizenegyedik. 
És igen m egrettenék tőlök, mivel
hogy öklükkel hangosan kopogtaták 
vala az asz ta lnak  az ő lapját, hogy ők 
bizniszinglist akarn án ak  tanulni, és 
bizony Dzsidzsit visszakézből vágák 
Indirectben, így nemigen mondhaték 
nekik semmi újat. Hazam enék hát, 
és könnyek között káromolám az én 
atyám at, hogy m ért nem vere addig, 
míg rendes ács válott volna belőlem, 
hogy ne kerülendjek ilyh kínos hely
zetbe, m ert bizony mocsok egy dolog

vala az bizniszinglis. És töltém az én 
délutánjaim at közösülés helyett an 
golkönyvek garm adája társaságában, 
és próbálék annyi bizniszinglist meg
tanulni, amennyivel a reá következő 
napon elkápráztathatnám  őket, de 
valának bizony igen kínos és szégyent 
szülő pillanatok (példának okáért az, 
mikor belebonyolódék egynémely szá
m ítógép-alkatrész angol nyelvű meg
nevezésébe), s ilyenkor elindula az 
hátsó sorban az kunezogás s az csúfon- 
dáros vihogás, s m egszűnni csak nem 
akara.

így hát egy idő u tán  szükségét 
érezém annak, hogy valamely csoda 
segítségével erősítenék mesteri tekin
télyemen, ezért elővevém a rettenetes 
Testpapert. A hatás frenetikus vala: 
az arcokra ráfagya a mosoly, a sze
mek felakadának, s újra felszikráza 
bennük a bennem való hit, és az enge- 
met vakon követés lángja. De látám  
akkor, hogy bizony csak egy dara
bot birtokolék eme Bűvös Tárgyból, 
és elkáromkodám m agam emiatt, és 
láték tanítványaim  szemében nagy 
megkönnyebbülést, s hallék az én füle
immel felszabadult sóhajokat. És m int
hogy látám, hogy az Ördög kunezogás 
és vihogás formájában újfent befész
kelő magát az ő leikökbe, m ásik cso
dát mívelék: fogám a Testpapert, 
általmenék véle a szomszédos szobába, 
aholis a nagy M ultiplikátorral meg- 
sokszorozám őtet, és ekképp elláték 
vala vele mindenkit.

E csodatétel hosszú időre újfent 
megerősíte m esteri pozíciómban.

Es telének-m úlának az hónapok, 
tan ítám  meg m ár nem csak az igéket, 
de egy rahedli minden egyebet is, egé
szen a G erundium m al bezárólagosan, 
és látám , hogy ez így igen jól van. És 
igaza vala az asszonynak, m ert so
sem firta ták , hogy ezt vagy am azt 
m iért mondám, hanem ha azon 
iparkodának, hogy am it mondék, azt 
fülük béfogadja, s elméik valahogy 
megértelmezzék s az m aguk szám á
ra  elm agyarázzák. És megbarátkozék 
m ár a négy utóbb érkezett ta n ít
vánnyal is, és érdeklődve szemlélőm 
őket s az ő cselekedeteiket. Három nő
személy s egy férfi vala, s az Nyolca
dik, ki vala az férfi, mind kerülgető 
az Kilencediket, hogy néki utódokat 
nemzvén m egsokasítaná enm agát, 
de az Kilencedik ezen csak röhöge az 
Tizedikkel egyetemben, mely utóbbi 
igen sokat piszkáld az ő orrát és nézé 
az mennyezetnek az ő kárpitját, mely 
csoda, hogy ettől el nem hasada. S 
mindeközben az Tizenegyedik egyfoly
tában  okoskoda, m iért is az összes töb
biek őt igen u tá lák  vala.

És eljövendett az Tizenkettedik ta 
nítvány, illetve el sem jövendett, ha
nem csak telefonon híva fel, s egysze
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rű  érdeklődésnek álcázá azt, hogy az 
órák á rá t szemérmetlenül 30 ezüstre 
alkudja le. Mire észbe kaptam  volna, 
m ár késő vala (arról nem is beszélve, 
hogy éppen akkor vásárolánk mosógé
pet), így elfogadóm ezt a nevetséges 
á ra t az én igéimért. S nem vala ennyi 
elég, még azt is kéré, hogy én mennék 
hozzá, hegy Mohammedhez, nagy hal 
a kicsinyhez. (Mivelhogy én valék az 
nagy hal, s halas jelemet felrajzolám 
a diplomákra, melyeket időről-időre 
átalnyújték tanítványaim nak, moti
vációképpen, hogy még soká já rjanak  
hozzám, s bizonyságaképpen annak, 
hogy az A-tól Z-ig terjedő haladási lis
tán  az A csoport 13-dik szintjét m ár
is sikeresen elérék.) Kimenék hát a 
Tizenkettedikhez az ő lakására, és 
leülénk az konyhájában, és kiterítém  
tekercseimet, s kérdezém, m it tud
na az angol nyelvtanról. Ó pediglen 
mondá szerényen, hogy semmit sem 
tudand, s erre az első session 85-dik 
perezében hibátlanul visszamondd ne
kem mind az 12 igeidőt, melyeknek 
tan ításá t perczekkel azelőtt fejezém 
bé. És megijedék vala erősen, s hideg 
cseppek gördülének végig az én arco
mon, s hivém, hogy soha le nem já r  az 
a kurva 90 perez. S eljőve a másnap, 
s másnap megtanuld a Passivumot 
s a Causativumot, az If-claususokat 
és az Indirect Speech-t, és elátkozám 
azt a napot, amikoron tanítványom
má őtet elfogadtam. És küldém el hoz
zá az én asszonyomat, tan ítaná kicsit 
ő is, hogy én addig utánanézhessek 
egynémely dolgoknak földön és égen, 
és asszonyom is sírva jőve haza tőle, 
hogy milyen okos. És elérkezénk az 
Infinitivum-Gerundium-Participlum- 
szentháromsághoz, és valahogy leadám 
az anyagot néki olyaténképpen, hogy 
nem vévé észre: nem értém, mi a fene 
vala ez az egész.

De másnap, mikor tizenegy m ásik 
tanítványom m al éppen vacsorálék, 
béjöve az vendéglőbe, odalibege 
hezzám, kétoldalt megcsókola, és azt 
kérdezé:

-  Mondd el énnékem, mesterem, az 
te szájaddal, hogy ez a Participlum mi
lyen helyet foglal el ebben az egész an
gol nyelvtanban, és mi az oka, meg 
pláne célja neki ebben az egész min- 
denségben s szépséges univerzum 
ban, mi az angol nyelv, m ert ahogy 
a tegnap elmondád, bizony akképpen 
én meg nem érthetőm  s elmémmel fel 
nem foghatám.

És én akkor a kérdő szemek kereszt
tüzében pirosra válék, m iként az rák  
az főzés során, és süllyedni kezdék, 
majd megsemmisülök, szállván alá 
poklokra, s ott ültömben máig is azon 
gondolkodom, mi a fészkes fenéért 
nem lettem  inkább csempék gondta
lan és boldog lerakója.
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HELIKON

B Á N F F Y  M IK LÓ S

MILOLU
(folytatás előző számunkból)

VI.

Nápoly. M árcius 14.
Mindég valami váratlant tud tenni ez 

az asszony.
Vacsora után jó későig maradtunk a 

fedélzeten. Végül mégis lementünk a ka
binjainkba. Már pizsamában voltam és 
gondoltam, hogy még átnézek Miloluhoz, 
mikor ő úgy, ahogy addig, nappali ruhá
ban bejött hozzám. A plédszíj a karja 
alatt, a feje átkötve fátyolkendővel.

-  Hogyan? Mi történt?
-  Nem történt semmi -  válaszolt mo

solyogva - , csak azért jöttem, hogy el
kérjem az autója kulcsát. Az gondoltam 
ugyanis, hogy a mai éjjelt a gépkocsiban 
töltöm. Nagyon korán érkezünk, és én így 
könnyebben ébredek. Szép is lesz az éjsza
kát ott tölteni a holdsütéses tenger fölött. 
És okos is talán... a kép miatt. Az autó
ban ülve nem kell aggódnom, hogy vala
ki kiemeli, amíg mi idelent alszunk. Más
ként nem is tudnék aludni nyugodtam, 
mindig fülelnék, minden zajra fölserken
nék.

-  Ha ezért aggódsz, akkor inkább én 
megyek oda...

-  Nem, a világért sem! Te, édes, csak 
pihenj. Hiszen reád fér, hajnal óta talpon 
vagy. És hozzátette kacagva: Különben is 
ez az én gondolatom volt, tehát patentjo
got formálok reá.

-  De hisz ez szörnyű, kényelmetlen... -  
Erre is csak mosolygott.

-  Én már sokszor aludtam így... Ameri
kában és máshol. Egészen jól fogok alud
ni.

Nem volt mit tenni, hiába érveltem. 
Felkísértem hát a gépkocsihoz. Az elsó' 
ülés hátát visszahajtottuk. így végig tud 
feküdni hosszában. Valóban, alig pár pil
lanat múlva már el is helyezkedett, és 
olyan bájos volt így és olyan igéző, hogy
hogy majdnem ott maradtam.

A felkelésben is megelőzött. Már ké
szen megmosdva, frissen, üdén várt az 
étkezőben, midőn én a hajókürt szavára 
beléptem oda. -  Tudtál aludni? -  kérdez
tem, és mikor azt mondta: egészen jól... 
-  kissé gúnyolódva folytattam: -  És érde
kes volt ilyen kényelmetlenül tölteni az éj
szakát?

Milolu nevetett. — Azt nem merném ál
lítani. Igaz, hogy valaki késő éjjel odajött 
és megpróbálta az ajtókilincset...

-  Igazán? És ki volt?
-  Nem tudom, de legvalószínűbb, hogy 

az ügyeletes tengerész lehetett, aki meg 
akarta nézni, hogy be van-e jól zárva. 
Látni persze, nem láttam, mert a hold 
már lement régóta. Csak a sötét körvona
la íródott az alig világosabb égre. Csak 
éppen megpróbálta és aztán elment. — 
Most azonban, talán mert látta aggódó 
arcomat, fölemelte mutatóujját és tréfás 
komolykodással tette hozzá: -  De az is le
het, hogy az egészet csak álmodtam.

Ritka kedves tud lenni!

Gyors falatozás után szedelőzködés. Ér
kezünk.

Úgy határoztunk, hogy nem szállunk 
meg sehol. Reggelizünk valamely szál
lodában és kora délután Rómában indu
lunk. Csak 250 kilométer ide, három
négy órai út, tán kevesebb is, hiszen 
olyan autósztrádát építettek ezen a vona
lon, aminek alig van párja. így a délelőt
töt arra használtuk, hogy megnézzük a 
várost, elsősorban a múzeumot. Ezt főleg 
Milolu miatt gondoltam, tudva, mennyire 
rajong minden szépségért.

Bodoki javasolta, hogy vinnők be a ko
csit valamely garázsba, ahol átnéznék kis
sé ilyen hosszú út előtt. Ő tud is ilyet, szí
vesen odakíséri és felügyel a munkára. 
De Milolu a szavába vágott:

-  Arra semmi szükség, már 
Messinában átnézték.

Miért mondta ezt? Nyilván a képet fél
ti, azért hazudta, hiszen Messinában a 
kocsi egész éjjel ott állt a szálloda előtt, 

így aztán Bodoki elköszönt tőlünk,

Udvarhölgy gyöngyös fó'kötó'vel

mondva, hogy dolgai vannak. De nem bú- 
csúzkodott. Indulásunk előtt még vissza
tér, hogy hódolatát stb. lábainkhoz öntse.

Csodás a múzeum! És én, aki mit sem 
értek képekhez, szobrokhoz, sokkal job
ban élveztem most, hogy olyan fogékony 
lélekkel jártam  végig, amilyen ez a nő.

És érdekes volt őt figyelni, milyen, úgy
szólván áhítatos, ha műremek előtt áll. 
Az arca átszellemül, és egészen lehalkul 
a hangja, akárha templomban volna. A 
Praxiteles Aphroditéje és a szaladó Arte
misz előtt, sőt az ephezuszi Diana előtt 
is, pedig ez már római korból való. (Meg
vallom, ez hatott reám legjobban. Azok 
az elefántcsont keblei! Van valami rejté
lyes buja ezen a szobron.)

így töltöttük a délelőttöt. Gyönyörű em
lék a számomra.

Midőn visszatértünk a szállodába, 
Bodoki már ott várt reánk. Nagy csokor 
piros rózsát hozott Milolunak:

-  Hogy az úton... hogy valami jó sza
got... -  mondta. Nekem is ajándékot ho
zott: a legújabb autótérképet egész Itáliá- 
ról. Azután kissé félénken dadogta:

-  Volna egy kérésem, uram... de nem 
tudom, merjem-e... merjem-e egy nagy szí
vességre kérni... — így kezdte.

Természetes, hogy biztattam: mondja 
csak ki!

Arra kért, hogy vinném el Rómáig. Az 
nagy megtakarítás volna számára, mert 
bizony ő nem sokat keres. És nagy sze
rencsének tartaná. Ha még egy napot ve
lünk tölthetne. O jól ismer itt mindent... 
talán segítségünkre is tud lenni.

Milolura néztem. Tagadja ő meg, az 
egyszerűbb. Nőtől az ilyet könnyebben vi
selik el.

De most is más történt, mint amit vár
tam. Milolu ránézett az ifjúra, bájosan 
reámosolygott és azt felelte:

-  Hogyne, nagyon szívesen elvisszük. 
A hátsó ülésen bőven van hely. Ott elég 
kényelmesen ülhet.

Kiszámíthatatlan asszony! Eddig úgy 
látszott, hogy kerüli ezt az embert, hogy 
utálja, és most maga hívja, hogy velünk 
maradjon.

Sohse fogok eligazodni rajta.

G enzano. M árcius 14.
Öt óra felé érkeztünk ide a Lago di Né

mi partjára.
Éredetileg csak uzsonnálni akartunk 

itt. Megvallom, jólesik három és fél órás 
hajtás után kissé kinyújtani a lábaimat.

Persze kávét ittunk. Énnek a kis szállo
dának a teraszán, mert az ilyen apró he
lyeken a tea pocsék szokott lenni.

Gyönyörű kilátás. A tó majdnem szabá
lyosan kerek. Egy régi vulkán kráterét 
tölti ki. Odatúl, ahol elég dús tölgyes vo
nul le a vízig, a bedekker szerint Diana 
temploma állt, tán azért maradt meg ott 
az erdő. A part különben csupa sziklafal.

Csak mi ketten. Bodoki azt mondta, 
hogy telefonálnia kell a cégének Rómá
ba. Milolu most szótlan volt. Igaz, hogy 
a tájat nézte, de láttam rajta, hogy vala
min gondolkozik. Aztán hirtelen hozzám 
fordult:

-  Nem volna-e legokosabb, ha éjjelre itt 
maradnánk?

-  Hogyne, ha úgy akarod. De van vala
mi okod reá? Vagy csak mivel olyan szép 
ez itt?

-  Az is. Van azonban más is. Azt ta r
tom, okosabb, ha ilyen kis helyeken éjsza
kázunk, nem valamelyik nagyvárosban. 
Itt mi vagyunk úgyszólván az egyetlen 
vendégek. Akárki követne, mi meglát
nék... Nagyvárosokban, luxusszállodák
ban ez egészen más...

Persze, rögtön elfogadtam. Annál in
kább, mert úgy hiszem, hogy bár nem 
mondta, de arra mégis gondolt, ha a La
katos dologban esetleg vadásznak reá, ak
kor ilyen félreeső helyen aligha keresnék.

Különben nekem se árt, ha kipihenem 
magam. A hajnali kelés, múzeumjárás és 
kétszáz kilométernyi gyorshajtás eléggé 
kimeríti az embert.

Két szobát nyittattunk hát és fölhoz
tuk a málhánkat. Mialatt Milolu rendez-

> > » >  fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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» > »  folytatás a 13. oldalról 
kedett, én ledőltem a díványra. Álom kör
nyékezett.

-  Nem dőlsz le ide mellém? -  kérdez
tem. -  Bőven van hely kettőnknek, és egy 
kis szieszta neked sem ártana.

A nő reám mosolygott: Azt már nem. 
Abból úgysem lenne alvás. Nem. Én kis 
sétát teszek, de te maradj csak itt...

És elment.

Vacsora előtt én már lenn voltam a ven
déglőben, mikor Milolu visszajött.

Mindjárt úgy éreztem, hogy valami föl- 
ajzott izgalom árad a lényéből. A nézése 
még ragyogóbb, mint máskor, és mintha 
valami diadalmas fény villogna belőle. 
Kérdéssel lépett be:

-  Hova lett Bodoki? Még nincs itt?
-  Nincs, én nem láttam.
Erre megfordult, kiment, hallottam 

majd a hangját a terasz felől:
-  Bodoki úr! Hol van maga? Nem, nem, 

maga velünk vacsorái. Okvetlen ragasz
kodom hozzá... -  Az ifjú válaszát nem hal
lottam, de ismét a nő hangját: -  Óh, hát a 
vendégünk lesz, csak maradjon velünk! -  
és már jöttek is be.

Az volt a benyomásom, mintha pórázon 
hozná, és mintha Bodoki riadtan követ
né. Még szolgálatkészebb, még hunyász- 
kodóbb volt, mint eddig. Úgy hatott, mint 
valami kutyakölyök, aki verést kapott. El
lenben Milolu rendkívül vidám volt és fel
tűnően beszédes. Főleg Bodokit csipkedte 
apró tréfákkal. Később sem hagyta abba. 
Vacsora után dominót hozatott.

-  Dominózni mindenki tud -  mondta, 
mikor Bodoki távozni akart, és útitár
sunk hiába szabadkozott, ott tartotta: 
mert legalább három kell ehhez a játék
hoz. Ott marasztotta majdnem 11 óráig.

Soha ilyen jókedvűnek nem láttam. 
Ilyen élénknek, tréfásnak. De a jóked
ve mögött volt valami -  hogy is fejezzem 
ki? - , volt valami majdnem ördögi, ahogy 
Bodokit bosszantgatta. Abban is, ahogy 
nagy barna szemét reáakasztotta a sző
ke, vállatlan emberre.

Megint egyik számomra ismeretlen 
oldalát láttam meg ennek a rejtélyes 
asszonynak.

Ezeket írtam ide lefekvés előtt, midőn 
kinyílt az ajtó, és Milolu bejött hozzám.

Most nem volt tréfás, hanem komoly és 
gondterhes.

-  Nagyon fontos dolgot kell elmondjak 
magának -  így kezdte.

Es valóban meglepőt mondott.
Ő, mialatt ma délután aludtam, 

Bodokit elvitte sétálni. Aztán leülve egy 
padra kivallatta. Mert ő első perctől úgy 
érezte, hogy ez az ember korántsem az, 
mint akinek mondja magát. Már eleve 
azt is gyanúsnak találta, hogy Bodoki, 
aki az állítja magáról, hogy évek óta él 
Itáliában, olyan gyengén beszél olaszul. 
Ilyen hiányos beszédút alkalmaz a Fiat
cég, pláné utazónak?! És hogy engem a 
messinai hotelben, állítólag véletlenül, 
megismert, ezt is furcsállotta. Aztán 
ott a hajón akkor éjjel! Ő bizonyosra vet
te, hogy aki az autó ajtaját kinyitni pró
bálta, az Bodoki volt. Nem akarta még 
nekem mondani, nehogy ok nélkül ag

gasszon. De most már kétségtelen, hogy 
ő volt, és hogy ez az ember a Schönberg 
bandájához tartozik. Azok küldték utá
nunk, hogy hollétünkről értesítse őket.

-  De hogyan jöttél reá? -  csodálkoz
tam.

-  Megblöfföltem! Lehengereltem, meg
mángoroltam! Aztán vallott. Azt is, hogy 
Schönberg Rómában vár minket. Majd el
mondom részletesen, de most másról van 
szó. Arról, hogy azonnal tovább kéne men
ni, mielőtt h írt tud rólunk adni. Azért is 
ragaszkodtam hozzá, hogy velünk vacso
rádon, nehogy tudassa azokat, hogy fel
ismertük. Most azonban mennünk kell, 
eltűnni, hogy elveszítsék a nyomunkat. 
Elmenni titokban, őt pedig itt hagyni.

-  Hát azért mondtad előtte, hogy hol
nap csak délután indulunk?

-  Azért. Hadd higgye, hogy reggel is rá
ér telefonálni a társainak.

Elgondolkoztam. Igazán legokosabb, 
ha továbbszaladunk észrevétlen. A csoma
gokat magunk levihetjük, ne topogjon itt 
a facchino. De hová menjünk? Róma csak 
húsz és egynéhány kilométer, ám ott nem 
szabad megállnunk. Eh! Majd meglátjuk, 
megnézzük a bédekkerben...

Tehát el! El! El! Most rögtön!

Itt elhagyjuk Vida Tibor naplóját, amit 
el kell mondanunk, az később se íródott 
be oda.

Mikor Milolu magára hagyta, akkor 
délután, megkereste Bodokit. Ödalent ta
lálta a teraszon.

-  Nem jön velem kicsit sétálni? — kér
dezte. -  Jöjjön, ha nem fáradt.

A fiatalember persze készséggel követ
te. Lépcsőkön le, sok lépcsőn. Szerény kis 
sétányra értek, és alig ötven lépésnyire 
ott állt egy pad. Milolu megállt. -  Marad
junk itt. Gyönyörű a kilátás. -  Leült, és 
hellyel kínálta a másikat.

Még nincs sötét. Halvány szürkület ül 
a tájon, és még messzire el lehet látni, vé
gig a kristályfénylésű tavon.

Pár percig némán ültek, majd Milolu 
Bodokihoz fordult és két nagy barna sze
mét reászegezte. Vagy öt-hat másodper
cig még hallgatott, aztán megszólalt szi
gorú hangon:

-  Mondja kérem, miért mondott ön va
lótlanságot magáról?

-  Én... Én, én soha... -  felelt Bodoki kis
sé megzavarodva.

-  De igen. Ön azt állította magáról, 
hogy Cataniából jött. Pedig ez nem igaz.

-  De kérem, én esküszöm...
A nő reámosolygott és kivett a kézitás

kájából egy kettészakított papírt. Szállo
daszámla volt.

-  Látja ezt? Ez a számlája. Palermóból 
való, és 12-e estéről keltezve. Tegnap, mi
alatt ön Lipariban kiszállt, én is ott vol
tam a maga kabinjában, ahogy maga is 
az enyémben délelőtt.

-  Én... én soha...!
-  Dehogynem! Azt is tudom, mit csi

nált ott. A plédszíjamat bontotta ki. Óh, 
nem vett ki onnan semmit, és újra vissza 
is csatolta, de a szíjakat már nem tudta 
úgy dugni vissza, ahogy én szoktam. Azt 
nem figyelte meg eléggé jól. És más is 
van. Éjjel megpróbálta az autónk ajtaját. 
De az be volt zárva. Én magam zártam 
be, mégpedig belülről. Mert én benne vol
tam, és megismertem magát.

-  Én, én csak, kérem, sétáltam a fe
délzeten... a fejem fájdult meg és akkor 
...csak kíváncsiságból... talán hozzányúl
tam.

Milolu szemei vészesen közeledtek a 
Bodoki arcához. Vakmerősége fokozódott, 
látva a másik riadalmát.

-  Megmondjam, hogy maga kicsoda? 
Óh, nem az igazi nevét, azt én talán nem 
tudom. De megmondjam, miért jött utá
nunk, miért szegődött hozzánk? Meg
mondjam?

Bodoki nem felelt, csak ijedten nézett.
-  Nem. Fölösleges. Csupán egy nevet 

mondok: Schönberg.
-  Schönberg?!
-  Igen. Schönberg-Belmonte. Ismeri 

ezt a nevet? Mert én ismerem. Tárgyal
tam is vele. Csak rajtam áll, hogy elfogad
jam, amit kínál nekem. Ez a Schönberg 
küldte magát utánunk, vallja meg!

-  Kérem, nagyságos asszony. Én iga
zán nem... nem ismerem... nem is értem...

-  Dehogynem érti. Már az, hogy ilyen 
ügyetlenül ötöl-hatol, már az is elárulja. 
— Most kis pauzát tartott, aztán vészjósló
an folytatta:

-  És mit gondol: ha én ennek a 
Schönbergnek elmondom, hogy maga mi
lyen ügyetlen, miként fog magáról véle
kedni? Mert én ezt elmondhatom: a szál
lodaszámlát, amit olyan könnyelműen 
künn hagyott, az átlátszó hazudozása- 
it is, hogy régóta élt itt, Itáliában, hogy 
utazója a Fiat cégnek és azt a kedves ma
máját is, aki fiumei. -  És gúnyos kacajjal 
folytatta: -  Ezt én mind elmondhatom, 
sőt legjobb, ha el is mondom neki.

-  Kérem, kérem... nagyságos asszony... 
ne... ne tessék... kérem... ne...!

-  Na látja -  felelt Milolu, de aztán le
intette. -  Várjon csak... van itt még más 
is. -  És mialatt Bodoki riadtan törülte a 
homlokát, pár percig elgondolkodott.

Arra gondolt, amit jóval indulása előtt 
a budapesti rendőrségen hallott, hogy 
az az álszobafestő, aki a képet kilop
ta, vékony és vállatlan ember volt. Fia
tal és szőke. Ez a leírás föltűnően talált 
Bodokira. És most, azzal a néha csodála
tos ösztönnel, amivel gyakran bírnak a 
nők, immár hirtelen világos lett előtte, 
hogy ez, éppen ez a Bodoki volt a tolvaj. 
Olyan bizonyos volt benne, akár mellette 
állt volna abban a képtári szobában.

-  Még egyebet is tudok — mondta vég
re, és újból merően nézte. -  Azt is tudom, 
hogy maga volt az a szobafestő legény, 
aki a múzeumban járt.

-  Én... Én...?
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-  Igen! Éppen maga. -  És Milolu 

hosszú mutatóujja az ifjú felé szúrt, mint
ha átdöfné. -  Csak telefonálnom kell a 
magyar követségre, és magát azonnal el
fogják.

Érre a szóra végül megtört a szeren
csétlen.

-  Kérem, ne tessék... ne tessék... Kö
nyörgöm, ne tessék... Én borzasztó baj
ban voltam... Nem volt más menekvés... 
Kérem, könyörgöm. — És érvelt. A kép 
ugyanis már ó'nála van. Azt tesz vele, 
amit akar, de ne tegye tönkre, ne tegye 
ó't tönkre!

Ilyeneket mondott és most már retten
tően izzadt. Nagy verejtékcsöppök hullot
tak a homlokáról. Már nem is törölgette, 
hagyta, hogy potyogjanak.

Az asszony csak nézte. Nézte villogó 
szemekkel. Nézte, hogyan vergődik, néz
te kegyetlen örömmel, nézte, ahogy a 
macska nézi a megfogott egeret.

Nagy diadal volt ez. Óriási diadal!
Mialatt Bodoki ott vergődött előtte, 

azon gondolkodott, mitévő legyen. Följe
lenteni? Nem, arról szó sem lehet. Semmi 
adata nincs. Ki hallgatna reá.? Ez az em
ber tagadna, és Schönberg bandája eltün
tetné őket -  őt és szerelmesét még ádá- 
zabban üldöznék. Nem! Azt később talán, 
de most mást kell tenni. Biztosítani kell 
magukat a bandánál, időt nyerni, hogy 
kifuthassanak a karmaik közül. Elérhes
sék a magyar határt.

Villámgyorsan döntött.
-  Hát jó. Egyelőre még várok. De egy 

föltétellel, ha maga megmondja nekem, 
hol van Schönberg.

-  Kérem... azt nekem nem szabad.... 
Azok engem megölnek...

-  Nem akarja? Meri megtagadni? -  
Aztán, hogy megkönnyítse a vallatást, 
hozzátette: -  Én magát nem árulom el, 
de tudni akarom. Ha pedig nem mondja 
meg, azonnal le fogom csukatni.

Az ifjú összeroppant. Halkan, majd
nem suttogva jött ki egyetlen szó belőle: 
-  Rómában...

Tehát élénkbe vágott! -  gondolta 
Milolu. Bizonyára repülőn...

És most hangosan szólt: -  Úgy? Tehát 
Rómában van. Nézze! Én megbízom ma
gát egy üzenettel: hogy másképp, mint tő
lem, nem fog a képhez hozzájutni. Én ta
lán hajlandó leszek, ha nem próbálkozik 
újabb merénylettel. Ezt mondja meg neki, 
ha holnap találkozik vele. Pontosan ezt. 
Megígéri, hogy ezt mondja szóról szóra?

Bodoki megkönnyebbült. Hálásan re- 
begte: — Óh, hogyne kérem, én mindent... 
mindent... ahogy parancsolja...

-  Hát jó. Ebben maradunk. Most pedig 
menjünk vissza a szállodába, mert késő 
van.

Szótlan haladtak fel a lépcsőkön. A nő 
győzelmesen, Bodoki pedig mögötte, mint 
a megvert kutya.

Ismét Vida Tibor naplója
Viterbo. Március 15. reggel
Megállás nélkül szaladtunk át Rómán, 

egészen idáig ma éjszaka.
Elég gyöngécske kis albergo ez, amibe 

szálltunk, de más nincs ebben a városká
ban. Ide is csak hosszú csöngetés, zörge- 
tés után jutottunk be. Soká tartott, míg

ajtót nyitottak, míg szobát adtak. És még 
akkor sem kerültem ágyba, mert az autót 
kellett elbújtatnom. Garázs nincs a közel
ben, így hát bevittem egy szűk kis zugut
cába, ne álljon itt a vendéglő előtt. Mert 
a magyar számozása elárulhat. Ilyen 
kis Lancia sok futkos Itáliában, de ma
gyar jelzéssel alig ha egy-kettő. Bodoki 
pedig biztosan följegyezte a számát. 
Schönbergék biztos megennének, ha meg
látnák. Márpedig valószínű, hogy utá
nunk rohannak. Bizony jócskán elmúlt 
két óra, midőn végre lefeküdtem.

Fáradt is voltam. Nem kicsi dolog kö
zel háromszázhatvan kilométert hajtani 
és több mint másfél órát lámpánál. Mégis 
elég korán ébredtem, Milolu még alszik, ő 
is fáradt szegény.

Mit tegyek? Felköltsem? Igazában in
dulni kellene, kihasználni az időt, mie
lőtt utolérnek.

Milyen szerencse, hogy eldugtam a gé
pet!

Milyen szerencse, hogy még nem indul
tunk el!

Lucretia Borgia

Éppen borotválkoztam az ablakban, 
mikor Róma felől hatalmas túraautó haj
tott be a piazzára. Nagy, hatüléses, tulipi- 
ros kocsi, fekete motorháztetővel. Föltűnő 
lassúsággal hajtott. Hányán ültek benne, 
nem tudom, innen felülről csak kettő lát
szott, az első ülésen maga Schönberg, a 
hátsón pedig az a kloroformozó szomszé
dom. Kihajolva kémleltek körül. Lassan 
haladtak át, és csak a tér túlsó végén ad
tak gázt, ott fölzúgott a motor, és rohan
tak észak felé.

Minket kerestek, azért hajtottak olyan 
lassan!

Ha most az úton volnánk, bizton utolér
nének. Az ilyen hatalmas kocsi 150-nel is 
tud menni, és aztán... ki tudja, mit próbál
nának velünk.

Jó, hogy nem láttak. De az elég baj, 
hogy újból elébünk kerültek. Mitévők 
legyünk most? Irányt változtassunk? 
Hosszan latolgattuk Miloluval.

Két megoldás között kellett választani. 
Az egyik, visszamenni majdnem Rómáig, 
és ott betérni az anconai útba. A másik, 
továbbmenni Firenze fele. Mind a kettő

kockázatos, mégis az utóbbit választot
tuk. Az anconai út sok időveszteséget je
lentett volna, és mindkét útvonal amúgy 
is Bolognában torkollik egymásba. Való
színű tehát, hogy a rablóbanda nem talál
ván bennünket maga előtt, odáig fog fut
ni, és ott vár be minket.

Ott, ott vár reánk a veszély!
Csak ne volna ez a magyar autószá

mom, akkor nem volna olyan aggasztó. 
Csak ettől tudnánk szabadulni, akkor 
még az orruk előtt is át tudnánk suhan
ni.

Firenze. Március 15. délután
Megoldottam az átszámozást! Zseniáli

san! Valóságos Kolumbusz-tojással!
Egész úton, Viterbótól idáig, ezen töp

rengtem.
Fehér bádoglap, fekete zománc szám

jelekkel. Fehér kerek tárcsa is, az orszá
got jelző betűvel. Ezek az árulóink. Aki 
les minket, meglátja, mikor közeledünk. 
Aki követ, az hátulról leolvassa. Ha be
állítjuk valahová, csak körül kell telefo
nálni a garázsokat, megkérdezni, van-e 
magyarországi autó, és bemondják. Ha 
Milolut keresné a Fascio, pár perc alatt 
megtalálhatja. Schönbergék ugyanígy.

Űj számtáblát senkinek nem adnak. 
Átfesteni nem tudom, nem is lehet, a zo
máncfesték annyira sima.

Mégis megoldottam! Most már új szá
maink vannak.

Beragasztottam!
Firenzébe érve, déltájban elkísértem 

Milolut az Uffizi képtárba, délután azon
ban magára hagytam. Sajnáltam, hogy 
nem kísérhettem oda is, de fontosabb, sok
kal fontosabb föladatom volt.

Bementem egy papeteriába. (Micsoda 
nyelv ez! Olyan szavai vannak, mint a 
trombitaszó: papeterijja.) Ha kimondjuk, 
önkéntelenül föllendül a kezünk, pedig 
csak papírkereskedést jelent.

Pár ív fényes, fehér és pár ív koromfe
kete papírt vettem. Pauzáló papírt is, ki
csi léniát és erős ragasztószert. Aztán a 
garázsba látogattam el. Itt pontosan le- 
pauzáltam a kör alakú országtárcsát és 
a számok közül az egyest. Visszamen
tem a szállodába, szobát nyittattam, és 
hozzáfogtam a munkához. Hajnyíró ol
lóval két kör alakút vágtam, amivel el
födjem az országjelző H betűt (Hongrie
-  Magyarország), és a közepére nagy, fe
kete I betűt ragasztottam, ami Itáliát je
lent. A hosszú, keskeny számtábláimon U
-  23.196 áll. Könnyebb lévén egyenes ido
mokat szabni, két-két egyest vágtam ki 
feketéből és azokat is megfelelő méretű fe
hér papírra rögzítettem. És az U helyett 
egy X-et. Nem volt könnyű ezt szépen 
megcsinálni, néhányat el is rontottam, de 
végül sikerült.

Ezekkel aztán visszatértem a garázs
ba. (Szerencsére nem volt ott senki, dél
után szaladgálnak a kocsik.) A kellő he
lyeket bekentem a ragasztószerrel és 
ráerősítettem gyönyörű hamisítványai
mat. Igazán tökéletes lett. Most már nem 
U -  23. 196, hanem X -  21. 191 ragyog a 
kis Lanciámon.

Hogy az X mit jelent, nem tudom, de 
láttam ezt már néhány itteni gépkocsin.

> » »  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
És jónak láttam az U-t is eltüntetni, mert 
ilyet nem láttam. így hát most személy- 
azonosságunk föl nem fedezhető'. Belföl
divé lettünk. Ha majd a határhoz érünk, 
melegvízzel lemosom, addig szaladjon 
így. A fényes fehér papír tökéletes módon 
összeolvad a fehér zománcfestékkel. Ész
re csak az veheti, aki közelről vizsgálgat- 
ná, akkor se könnyen.

Roppant büszke voltam gyönyörű mű
vemre. Nem lettem volna büszkébb, ha 
nem Lionardó, hanem én festettem volna 
azt a gyönyörű Krisztusfejet!

És büszke voltam akkor is, mikor 
Milolu hazatért, s én beszámoltam erről 
neki. O meg is dicsért, bár hozzátette, 
hogy nagyon óvatosan kell ezután hajta
nom, mert ha valahol dolgom akadna a 
forgalmi rendőrrel, akkor kisülne a tur
pisság, és akkor baj származnék belőle.

Megnyugtattam, hogy erre gondom 
van. Régi gépkocsivezető vagyok én, és 
szabálytalanságot el nem követek. Nem
csak a magam dolgára vigyázok (ez ma
gától értetődik), de a másikéra is, arra a 
gépkocsira, aki szembejön, vagy aki mel
lettem elszalad. Ez különösen síkos idő
ben fontos, vagy akkor, ha észrevesszük, 
hogy a másik talán részeg vagy kezdő, és 
bizonytalanul hajt.

Új egyéniségünk van hát, senki sem is
merhet fel minket. így már holnap reggel 
biztonságban suhanhatunk át Bolognán.

Nagy-nagy megnyugvás ez, megér 
ennyi kockázatot.

VIII.

Padua. Március 16.
Délután
Borzasztó dolog történt!
Elfogtak!
Elfogtak, itt a vámsorompónál. Most 

itt ülünk a carabinierik fogházában, 
egyik cellában én, a másikban Milolu. A 
folyosón őr áll, nehogy érintkezhessünk 
egymással.

Elsőben azt hittem, tévedés. Igazoltam 
magam, majd Milolu is. Azt válaszolták, 
hogy éppen reánk vonatkozik a parancs. 
Kérdeztem, mi okból, mi címen. Azt mond
ták, nem tudják. Most jelentést tesznek, 
és amíg utasítást nem kapnak, addig itt 
kell maradnunk, elkülönítve egymástól. 
Egyelőre semmit sem kutattak át és na
gyon udvariasan viselkedtek. Ebédet is 
hozattak nekünk a közeli osteriából.

Én ugyan semmit sem tudok enni. 
Amúgy is rettentő volt ez a mai nap. Ret
tentő, mert az a számcsere, amire olyan 
büszke voltam, hiábavalónak bizonyult. 
Egészen hiábavalónak. Ha már itt kell 
ülnöm: beiktatom ide: úgysem tudok mit 
kezdeni magammal.

Firenzéből estére átjöttünk Pratóba, 
itt háltunk meg, elég nyomorult kis 
albergóban.

Ma korán reggel indultunk. Alig két 
óra múlva áthaladtunk Bolognán. Nem 
láttam ott semmi gyanúst. Onnan 50 ki
lométernyire Ferrarán is. Itt sem láttam
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senkit, aki lesett volna reánk. Pedig itt, 
vagy az azután következő Rovigóban 
okvetlen lestek bennünket. Megláttak 
és megismertek. Minket, a pofánkat, a 
számtáblát tán nem is nézték. Hogy hol, 
nem tudom.

Útközben sokszor néztem hátra, sen
ki sem követett, senki sem volt mögöt
tünk. Midőn azonban befordultunk abba 
a nagy egyenesbe, ami idáig, Paduáig, 
folyton a vasúti töltéssel párhuzamosan 
fut, újból belenéztem abba a kis tükör
be, amiben meglátjuk, ami mögöttünk 
történik.

És akkor megláttam! Megláttam azt 
a fekete orrú, nagy túrakocsit, azt, ami
vel Schönbergék mentek át Viterbón teg
nap reggel. Éppen kanyarodott a befordu- 
lónál.

Jönnek! Jönnek! Mégis fölfedeztek, és 
jönnek!

Teljes gázt adtam és előgyújtást, pe
dig az árt a gépnek. A Lancia megiramo
dott, és pár perc múlva megnőtt köztünk 
a távolság, tán három-négy kilométerre. 
Nemsokára azonban újból apadni kez
dett. Nyilván azok is gyorsítottak.

Most szörnyű küzdelem kezdődött. Az 
én kis gépem és a nagy túrakocsi között. 
Ádáz és elkeseredett küzdelem.

Ha az üldöző gép nem lett volna súlyo
san terhelve, hamar beért volna. De ab
ban bizonyára öten-hatan ülnek, míg mi 
itt csak ketten. így aztán csak lassan tu
dott tért nyerni, apránként apadt csak a 
távolság. Szegény kis Lanciám változatla
nul tartotta a 120-125-ös sebességet, még
is mind közelebb-közelebb jut hozzánk az 
ellenség. Ilyenkor, midőn menekülni aka
runk, akármilyen szédületes tempóban 
is hajt az ember, azt hisszük, hogy a gé
pünk megállt. Mert az ember ilyenkor re
pülni szeretne.

Mind jobban apad a távolság! Már né
hány száz méter csak! Már meg is ismer
tem Schönberget az első ülésen, a nyaká
ban sötét kendő, amivel a karja föl van 
kötve.

Mellettünk a vasúti síneken gyorsvo
nat halad, az is Padua felé. Az utasok 
mind az ablakban. Nagyban tapsolnak, 
eviváznak, amikor megelőzzük őket. Azu
tán bizonyára ők is meglátták azt a ver
senyfutást, ami az országúton folyik. Mu
togattak reánk is, az üldözőinkre is. Még 
hozzánk is lehallatszott a zsivajgásuk. 
De mi csak futottunk, futottunk lelkünk 
szakadtáig.

Vagy öt-hatszáz méternyire magunk 
mögött maradt a vonat, mikor hirtelen rö
vid kanyarodóhoz értünk. Itt az országút 
átvisz a síneken. Egy pillanat századré
szében megláttam, hogy a sorompórudak 
már indulnak lefelé. Szörnyű veszélyes 
ügy! Veszélyes a hirtelen fordulás is, de 
azt farolva vettem, hogy ne kelljen lassí
tanom. Még veszélyesebb, ha a rudak ott 
fogják a kocsit. Akkor beleütközünk a túl
sóba, ott fogódunk meg a síneken, és min
ket eltapos a mozdony. De ha hirtelen lefé
kezek, és innen maradunk, Schönbergék 
már rajtunk vannak. Éppen még átjutot
tam. Mögöttünk, alig pár arasznyira csa
pódott le a korlát. Meg voltunk mentve. 
Az üldözőink túlfelól maradtak, mi pedig 
tovább... tovább, amint csak menni tudott

a gépünk, tovább azzal az érzéssel, hogy 
így időt nyertünk. És elbújni, eltűnni.

Már Padua sincs messzi. Már látszik 
is a város a nyílegyenes út végén. Csak 
azt elérjük! Óh, biztosan elérjük! -  mert 
szemközt, a második sínpáron most szem
bejövő vonat dübörgött felénk, emiatt is 
zárva marad még az átjáró.

Ilyenkor az ember gyorsan gondolko
zik. Paduában balra fogok térni, el nyu
gat felé, hurkot fogok vetni, ahogy a nyúl 
az egér előtt, és azok, az üldözőink elsza
ladnak északkeletre, el a venetói autó
sztrádán.

Ez volt a reményem, a bizakodásom!
Már itt vannak az első házak. Itt a vá

rosi vámépület.
Előtte azonban három carabinieri. Há

rom vállas, magas ember. Sötétkék egyen
ruhájukban, mint három tilalomfa. Fe
kete háromszögű a kalapjuk, elállják az 
utat, a közbülső fölemeli a kezét.

Megállunk.
Az iratainkat kérik, az útlevelünket, 

és mihelyt belepillantottak, kijelentik, 
hogy le vagyunk tartóztatva. Hogy ott 
kell maradjunk, ott a csendőrőrsön.

Szabadkoztam, magyarázkodtam. 
Nem használt semmit.

-  Parancsunk így szól -  mondották. -  
Parancsot kaptunk erre.

Borzasztó dolog ez!
Magamért persze nem aggódom. Ha

marosan kiderül majd, hogy semmi kö
zöm nincs a Lakatos ügyhöz. Nem talál
koztam vele, még csak nem is láttam. Az 
a kis számtábla-hamisítás, az olyan nagy 
dolog nem lehet. Talán észre sem veszik, 
de ha reájönnek is, mi büntetés lehet 
azon? Tán valami bírság, pár száz líra, 
nem fontos, ez nálunk is csak kihágás
nak minősül. És ha több is, ha több ezer 
líra is, vagy még ha a Lanciámat el is ko
boznák, mi az mindahhoz képest, ami sze
gény Milolut fenyegeti!

Mert ez a borzasztó! Milolu! Milolu. Ha 
összeesküvéssel vádolják, börtönbe vetik 
talán hónapokra, ahogy az a vendéglős 
mondta! Sok-sok hónapra, amíg ki nem 
tudjuk szabadítani!

Mindig szédülés fog el, ha erre gondo
lok!

Annyi mindent hallottam a fasiszta 
börtönökről. Valami szigetről is, ahová 
eltüntetik őket, ahonnan sohasem jön 
vissza senki, és hogy mikor vallatják, 
megkínozzák a foglyaikat. Ha csak a fele 
igaz, akkor is borzalom!

Hogy ő, Milolu! — ő, ez az édes, édes an
gyal... hogy ő ide jusson!

Egészen összetör még ez az elképzelés 
is.

Du. 4 óra
Beszállítottak a városi fogházba.
Persze külön-külön. Bármit kérdez

tem, választ nem adtak reá. Arra sem, 
hogy Milolut hová vitték. Semmire.

A pénzemet, csekk-könyvemet elvették. 
Nyugtát adtak, de elvették. A toalett-tás
kám velem maradt, miután átkutatták. A 
naplófüzetem alig érdekelte őket, tán va
lami irodalmi próbálkozásnak nézték, hi
szen az útlevelem szerint író és zeneszer
ző vagyok.
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A cellám olyan, mint minden ilyenfaj

ta cella. Szalmazsákos prices van benne, 
egy asztal és két faszék. Szerencsére víz
vezetékes mosdó is.

Különben mit bánom! Csak egy a fon
tos, hogy Milolut megmentsem. Kétségbe 
ejt, hogy mit sem tudok róla!

E ste 8 óra
Kihallgatásról hoztak vissza a cellám

ba. Megvallom, elég ideges voltam, mi
kor odavittek. Annál inkább, mert a fo
lyosón Miloluval találkoztam, akit tehát 
előttem hallgatott ki a rendőrfőnök. Saj
nos, ő a fó'vádlott, gondoltam, bizonyára 
azért. Csak kereszteztük egymást. Per
sze szót sem válthattunk, de mikor elha
ladt mellettem, mosollyal nézett reám, és 
azt mondta: -  Nem lesz semmi baj...

Milyen bátor asszony. Ilyen veszélyben 
is engem biztat!

A rendó'rfó'nök nagyon rossz pofa. Ma
gas, sovány ember, sárga és tán epebajos, 
és olyan pengevékony az orra, mintha gör
be kacor volna.

Furcsa dolgokat kérdezett.
Nem Milolut kérdezte, hanem Bodokit. 

Azt kérdezte: mióta ismerem. Mondtam, 
hogy Messinában találkoztam először ve
le, és azelőtt nem ismertem. Igazában 
nem is tudom, kicsoda. Úgy tett, mintha 
nem hinné, csóválta a fejét és följegyezte. 
Aztán azt mondta:

-  Ha ilyen új ismerőse, miért vitte ma
gával Nápolyból?

-  Csak szívességből, mert megkért er
re, és nem volt okom megtagadni -  volt a 
válaszom.

Most azt kérdezte: Miért szaladtam át 
olyan gyorsan az országon? Mi okom volt 
erre?

A Schönberg-dologról nem akarván be
szélni, hiszen bizonyítani nem tudok, azt 
válaszoltam, hogy hazasietek, mert ott
hon fontos ügyeim várnak. És gondolva, 
hogy talán jó, ha tájékoztatom magamról, 
elmondtam, hogy zeneszerző vagyok, már 
több operettem sikert aratott, és most leg
újabban az egyik művem, a Sakuntala, 
kétszázszor ment Londonban.

-  Igazán? Kétszázszor? És azt akarja, 
hogy én ezt elhiggyem? Hiszen akkor ön
nek rengeteg pénze volna. Akkor nem vete
medne olyan dologra, amivel vádolva van.

-  Én vádolva? Mivel vagyok én vádolva?
-  Azt majd megtudja, bár azt hiszem, 

úgy is tisztában van vele.
Ezt azzal folytatta, hogy vallják be 

mindent, hiszen már úgyis el vagyok fog
va, és úgysem szabadulok ki többé. Vall
ják be tehát mindent őszintén.

Mit vallják? Mit vallják be őszintén? 
Azt hittem, hogy tán megbolondult, vagy 
összetévesztettek valaki mással, és ezért 
kissé hangosabban ismételtem meg a ne
vemet és a társadalmi helyzetemet.

Erre ő felém suhintott azzal a kacor-or- 
rával, mintha belém akarná akasztani, 
és reám rivallt:

-  Az ön helyzete nagyon komoly. Leg
okosabb, ha vall. Innen csak akkor fog
juk kiadni.

Érthetetlen volt ez, és kezdtem méreg
be jönni.

-  A legelemibb jogom, hogy megmond
ják, mivel vádolnak -  kiáltottam reá.

-  Csönd legyen -  sikította a rendőrfő
nök.

Újra maga előtt babrált, majd hirtelen 
reám förmedt:

-  Meg tudja-e ön magyarázni, hogy mi
ért hamisította meg az autója számjelzé
sét? Ha ön az volna, akinek mondja ma
gát, mi oka lett volna erre?

Megvallom, ostobaság, hogy erre a kér
désre nem készültem föl, de én, mióta el
fogtak, mind csak a Milolut fenyegető 
veszéllyel törődtem, egyre csak azon töp
rengtem, miként menthetem ki őt, hogy 
más minden kitörlődött az agyamból. 
Gyorsan valami jó ürügyet kell találnom, 
gyorsan választ kell adjak, mert a hor
gas orrú már ismételte nagy mérgesen: -  
Nos, miért tette? Miért ragasztotta be a 
számtáblát? Feleljen!

Hirtelen nem találtam semmit, akár
ha megbénult volna az agyvelőm. Csak 
bambán ismételtem: — Átragasztva?... 
Átragasztva?...

Firenzei polgárok

-  Igen. Át vannak ragasztva. Nagyon 
ügyesen. Kitűnő szaktudással. Látszik, 
hogy tapasztalt bűnöző. És ha mi csak 
az autó számát néztük volna, ön el tudott 
volna szökni. De ennél okosabb vagyok! 
Kiadtam, hogy minden kiskocsit állítsa
nak meg. Nos, miért hamisította meg a 
számjelzését?

Pár percig gondolkoztam. Muszáj a 
Schönberg dolgára kitérni. Más magyará
zat nincs. Csakis ezt mondhatom. Árról, 
hogy Milolu védelmére is tettem, azt em
líteni sem szabad, de a Schönberg bandá
ját nincs miért elhallgatni. Ez bőségesen 
indokolja azt a szabálytalanságot, ha ki
hágás is.

Tehát elmondtam. Csupán Milolu szere
pét a képvásárlásban, azt hallgattam el. 
Róla mentői kevesebb szó essék! És per
sze, a Lakatos dolgáról éppen semmi. A 
többit mind elmondtam, minden részleté
vel, az árveréstől kezdve. A bozontos ha
jút. A Marchese föllépését. Schönberg láto

gatását. Azt az ismeretlen szomszédot és a 
kloroformot. Azt is, hogy utánunk vetették 
magukat és üldöznek. Hogy Viterbónál is 
láttam őket átfutni a téren, és hogy itt 
Padua előtt is a nyomunkban voltak.

Nagyon hosszasan beszéltem, mialatt 
a horgas orrú csak gúnyosan mosolygott. 
Mikor befejeztem, megszólalt.

-  Igazán szép kis regényt talált ki 
ilyen hirtelen. Látom, van fantáziája. 
Hogy mondta? Hogy hívják azt az állítóla
gos ellenfélt?

-  Schönberg-Belmonte, a Villa Igeában 
lakott. Tessék ott megkérdezni.

-  Hát persze, hogy megkérdezzük, habár 
én egy szót sem hiszek az egészből. Lehet, 
hogy ön csak megrágalmaz valakit, akinek 
semmi köze sincs a maga dolgához.

Ezt már nem tűrhettem. Az asztalra 
ütöttem és reákiáltottam:

-  Én nem szoktam hazudni! És nem rá
galmazok! Amit mondok, az szó szerint 
igaz!

Lehet, hogy dühömet meglátva kissé 
megijedt, mert felállt és hátralépett. Még
is gúnyoskodni akart:

-  Igazán? Sosem hazudik? És Palermó- 
ból nem hazugsággal ment el? Hallgas
son! És üljön távolabb az asztaltól, külön
ben behívom az őröket.

Én hátrahúztam a székemet, ő pedig 
visszaült az aktáihoz.

-  Ön azt állítja, hogy vette azt a képet. 
Hol van? És mivel tudja igazolni, hogy 
vette?

-  A kép a poggyászomban van, és van 
árverési nyugta róla. Kerestem is a tá r
cámban, de ott nem találtam. -  Persze, 
hogy nem volt ott, hiszen Milolu vette át, 
de ez akkor hirtelenében nem jutott eszem
be. — Majd megkeresem... Az irataim kö
zött lesz... -  ezzel vágtam ki magamat.

A fakó pofájúnak ez jól jött. Sértő han
gon mondta:

-  Azt én mindjárt gondoltam, hogy 
nincs. És most mondja meg: minek móká
zik maga annyit? Bevallotta, hogy önnél 
van az a Lionardó, amit Budapestről lop
tak el. Mármost azt kérdem, miért tagad 
még mindig? Miért nem vallja be, hogy 
maga lopatta el? Hogy maga a banda fe
je? Miért talált ki valami Schönberget, 
Marchesét, kloroformot? Minek ez mind? 
Az eset számunkra világos, és maga az 
én kezemből ki nem szabadul. Én már 
tisztán látom az egészet. Vallja be! Ez 
sokkal egyszerűbb! Ha bevallja, mi ak
kor önt kiadjuk Magyarországnak, és az 
ügy nem tartozik többé reánk.

-  De én esküszöm, hogy ez tévedés. Én 
vettem a képet...

-  Nekem hiába hazudik!
Itt már nem tudom, mit mondtam. Ret

tentő méregbe gurultam. Talán meg is fe
nyegettem, és újra ütöttem az asztalt.

A sarlóorrú ismét hátraugrott, és csön
getett. Bejött két fogházőr. -  Vigyék, és 
tartsák kenyéren és vízen. Majd megtaní
tom én magát viselkedésre!

Visszavittek a tömlöcbe.
Olyan ez, mint valami gonosz álom.
És Milolu? Mi lesz Miloluval? Borzalmas 

ez! Milolut is én hoztam bajba. Ót is tán 
bűntársnak tekintik! Őt is! Iszonyatos ez!

(folytatás a következő lapszámban)
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C S E R E  P É T E R

Gyalu-napok Etéden
In m em óriám  
Gelu P áteanu  
(1925-1995)
„Románok közt egy európai” -  ekként 

tartottuk számon a nyolcvanas években 
Gelu Páteanu műfordítót és költó't, aki 
büszke volt arra, hogy magyar barátai 
Gyalunak, Gyalukának, Gyalu bácsinak 
szólították. Erre az európai szellemiségű, 
rendkívüli személyiségre emlékeztek ma
gyar és román barátai, életművének tisz
telői szeptember 9. és 11. között Etéden.

„Az egyetlen őskolozsvári római ka
tolikus román család utolsó leszárma
zottjaként” (Fodor Sándor) látta meg a 
napvilágot 1925. június 3-án. Amilyen 
rendhagyó volt a születése, épp olyannak 
bizonyult az életpályája, de még -  1995. 
március 25-én bekövetkezett halála után 
-  az elhantolása is. Bukarestben szerzett 
sokadik felesége, Miruna ugyanis — aki
vel a hetvenes évek végén költözött a Szé
kelyföldre -  ortodox szertartás szerint te- 
mettette el Budapesten.

Eminescu vonzásában kezdett versel
ni, de mielőtt költőként bemutatkozha
tott volna, a Duna-csatornánál találta 
magát. Kiszabadulása után műfordító
ként lelt menedékre -  nagy szerencsénk
re a klasszikus és a kortárs magyar iro
dalom csillagzata alatt, bár fordított 
francia és német nyelvű szakkönyveket 
is. A hetvenes években Bukarestben egy 
magyar hetilap, A Hét szerkesztőségében 
talált szellemi otthonra. Amikor jobbnak 
látta Bukarestből is elköltözni -  hogy 
ne legyen annyira „szem előtt” —, előbb 
Énlaka, majd Etéd fogadta be tizenegy 
éven át. Itt ugyan lehetett volna maradá
sa az 1989. decemberi események után is, 
hiszen csak az üldözői menekültek időle
gesen a népharag elől, őt -  az egyetlen 
községbeli románt -  alpolgármesterré vá
lasztották. Hanem a szabadnak remélt 
első március 15-én a fehéregyházi Pető- 
fi-emlékműnél elmondott beszéde után, 
Marosvásárhely fekete márciusa idején 
halálosan megfenyegették a magyarel
lenes pogrom kidolgozói és végrehajtói. 
Bár etédi barátai és falustársai két hé
ten át őrizték, az újabb incidensek elkerü
lése végett jobbnak látta Budapestre me
nekülni. Igaz, ott is „szemmel tartották” 
a volt szekuritáté emberei. Tőle telhetőén 
igyekezett kitérni provokációik elől. Taní
tott az ELTE román filológiai tanszékén, 
küldte haza újabb fordítás-köteteit (példá
ul Szabó Gyulától a Gólya szállt a csűrre 
lapjait), valamint magyarul írt szonettjei
nek gyűjteményét, amely Levelek a Feke
te Madonnához címmel látott napvilágot 
a székelyudvarhelyi Ablak Kiadónál.

Énlaki és etédi évei alatt székelyföl
di író-olvasó találkozók, irodalmi össze
jövetelek állandó, közkedvelt meghívott
ja volt. Egyik alkalommal ezt írta be a 
köröndi irodalmi kör naplójába: „Ha oda
nyújtod a jobb kezed, cserébe kapod a szé
kelynek mind a két kezét.” Aligha gondolt

arra, hogy holta után is ez a „két kéz” fog
ja ápolni az emlékét. Kopjafáját a Magyar 
írószövetség, a Budapesti Székely Kör és 
a Budaörsi Székely Kör állíttatta 1998- 
ban a Farkasréti temető I-421-es parcellá
jában. Felavatásakor az énlaki születésű 
Toró Tibor akadémikus és Pomogáts Bé
la, a Magyar írószövetség akkori elnöke 
mondott beszédet. Toró Tibor most azzal 
ejtette ámulatba a jelenlévőket, hogy mi
lyen bensőségesen ismeri Páteanu műfor
dítói életművét. Olykor maga is felkérte 
egy-egy vers átültetésére. így készült el 
például a temesvári Bolyai-emlékmű ava
tására (1993. november 3.) Babits Bolyai- 
szonettjének román tolmácsolása. A költe
ménynek harminc nyelven harminchat 
fordítása jelent meg a világon, és ezek kö
zül -  emelte ki az atomfizikus -  a Gelu 
Páteanué a leghitelesebb. Ugyancsak tőle 
tudtuk meg: élete utolsó hónapjaiban Az 
ember tragédiájának újrafordítása foglal
koztatta Gyalut.

Pomogáts Béla ezúttal a Gyalu-napok 
részvevőinek küldött levelében fejezte ki 
nagyrabecsülését: „Páteanu barátunk 
[...] a magyar irodalom és ennek kere
tében az erdélyi magyar irodalom tevé
keny, hiteles és tehetséges román fordí
tója igen sokat tett annak érdekében, 
hogy a román értelmiség, a román közvé
lemény ne a szélsőséges román nacionalis
ták és magyargyűlölők torzító, hanem a 
magyar irodalom hiteles tükre által is
merje meg népünket, történelmünket, 
kultúránkat és lelkiségünket. Mindezért 
mi, magyarok, igaz hálával és barátság
gal tartozunk neki.”

A legtöbb szó alighanem Páteanu er
kölcsi bátorságáról és ámulatba ejtő ro
mán, magyar, német, francia nyelvtudá
sáról hangzott el. „Nagyszerűen tudott 
magyarul — olvashattuk Etédre érkezé
sünkkor Fodor Sándortól -: ha másvala
ki román vagy más anyanyelvű ember
től kiejtése alapján vesszük észre, hogy 
nem született magyarnak (bármily helye
sen is beszélje nyelvünket), őt csak rend
kívül választékos szóhasználata tette 
»gyanússá«: oly gyönyörűen, a legcseké
lyebb pongyolaság nélkül beszélte a nyel
vünket, ahogyan már egy magyar sem te
szi. [...] Jóllehet németből és franciából is 
fordított, a román irodalmi életben a ma
gyar próza tolmácsolójaként vált a legin
kább ismertté, holott verseivel, de még 
inkább esszéivel is megbecsülést szerez
hetett volna magának, ha némi eszmei 
engedményt tesz a kor szellemének...” 
Lőrincz György a Tamási-művek remek 
fordítójának teljesítményét és a magyar 
barátságot ellenszélben felvállaló erkölcsi 
kiállását méltatta Páteanuban.

Ha Toró Tibor is adott időnként egy-egy 
rászabott fordítói feladatot Páteanunak, 
még inkább ezt tette Domokos Géza a 
Kriterion igazgatójaként. Etéden tudtam 
meg, hogy Mikes Kelemen Törökországi 
leveleit már innen küldte Bukarestbe, 
ahol Paul Drumaru vette azonnal gond
jaiba. Amulva fedezték fel, hogy „Gelu 
Páteanu egy, a román irodalomban ad
dig ismeretlen nyelvet teremtett. A mold
vai krónikások nyelvezetéből és az ad
dig is jól ismert, de Etéden őt körülölelő 
székely magyar nyelv ötvözéséből terem

tett nemes hangszert, amellyel Mikes Ke
lement megszólaltatta.” Kutasi Mihály 
magyar-román szakos tanár -  Dávid 
András gyógyszerésszel az idei és remé
nyeink szerint az eljövendő Gyalu-napok 
szervezője -  mondotta el az egybegyűl
teknek, hogy Páteanu Toldi-fordításának 
összehasonlító elemzéséből írta fokoza- 
ti dolgozatát. Nem azon lepődtünk meg, 
hogy Páteanu mennyire ismerte Arany 
János nyelvének nádsusogását és erdőzú
gását. Arra kaptuk fel a fejünket, hogy 
ez a bravúros műfordítói teljesítmény 
még mindig kéziratban várja feltámadá
sát. „Magam is láttam a munkát, a kéz
irat tiszta, csaknem nyomdakész” -  erősí
tette meg Kutasi szavait a mellettem ülő 
Bölöni Domokos.

Milyen kár, hogy nem maradt fenn 
Páteanunak az a beszéde, amit 1990. már
cius 15-én mondott el a fehéregyházi Pető- 
fi-emlékműnél -  tette szóvá Gábos Dezső, 
a Petőfi-ünnepségek szervezője. De fenn
maradt -  vetettem közbe riportermag
nóm hangszalagja megőrizte, Miskolcon 
megjelent Láthatatlan emlékművek című 
kötetemben adtam közre. A beszéd időn
ként meg-megszakad, varjak károgása 
hallatszik be -  jelzem a „szövegkörnyeze
tet”. Elfelejtetted volna -  igazít ki Dezső 
-, hogy helikopterek is köröztek?

„Testvéreim! Az ötven esztendő alatt, 
amíg szellemi rabságra voltam kárhoz
tatva, mindig azt reméltem, hogy egy
szer, amikor szabadon fogok itt állni önök 
előtt, méltán és teljességgel hozhatom 
[...] Petőfi emlékének a román kultúra hó
dolatát, köszöntését, üdvözletét. Sajnos, 
megint csak a magam nevében beszél
hetek, mert nem bízott meg senki sehon
nan semmivel. Az egyetlen megbízóm a 
lelkiismeretem. Az a ielkiismeret, amely 
arra késztetett az elmúlt ötven esztendő 
során, hogy súlyos vádak terhe alatt mer
jek, akarjak és szeressek magyarbarát 
lenni. Miért éppen magyarbarát? Úgy rá
zott össze engem a sors a magyarokkal. 
Ez nem azt jelenti, hogy másnak nem va
gyok ugyanolyan barátja....

A világszabadság mindnyájunké, mind
nyájunknak fogalmazta meg Petőfi. Nem 
húzta alá, hogy ennek vagy annak a nem
zetnek.

És most már, ha róla szóltam, enged
jék meg, hogy elidőzzek pár pillanatig 
nála. Én magam is rímfaragó ember va
gyok, és el tudom képzelni, hogy lesz va
laha egy olyan rettenetesen könnyelmű 
esztéta vagy irodalomtörténész, akinek 
eszébe jutok. (Persze, én erről gondos
kodtam is, mert én egy roppant huncut 
román ember vagyok: lefordítottam egy 
csomó zseniális magyarnak a műveit ro
mánra, és a művészbejárón besirültem az 
irodalomtörténetbe...) Hát ezt most illik 
Petőfinek is megköszönnöm”.

Azon már egy cseppet sem lepődtem 
meg, hogy a beszéd szövegét elkérték a 
marosvásárhelyi Altera szerkesztői. Hi
szen Smaranda Enache egyik legnagyobb 
támaszát veszítette el Gelu Páteanu kény
szerű távozásával, majd halálával.

Mielőtt eljöttünk volna Etédről, Dávid 
Andrással még egyszer összefoglaltuk az 
eljövendő Gyalu-napok programját: em
lékkönyv, emlékház, műfordítói tábor.
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%0‘D‘L X -
Gondolom, másoknak is több kedvenc könyvük van. [...] E rn st 

Topitsch világnézet-kritikai filozófiatörténete (Vorn U rsprung und  
E nde d er  M etaphysik, Bécs, Springer Verlag, 1958, 320 o.) egy olyan 
időpontban és éppen a rra  tanított, am ire akkor fogékony voltam. 
„Doktorvater”-em u tán  E rnst Topitsch lett a posztgraduális atyames
terem anélkül, hogy ő tudott volna erről. A bécsi egyetemen 1959-60- 
ban hallgattam  előadásait a mítoszok filozófiai szerepéről. Amikor 
megvettem könyvét, új szemléletű, összefoglaló bevezetést kaptam  a 
filozófia történetébe, melyet azóta is gyakran forgatok. M agyarul az 
Új L átóhatárban  (1959/6.), németül az. A rch iv fü r Philosophie-ban  (11. 
köt. 3-4 . sz.) ismertettem.

Aki filozófiával foglalkozik, ajánlatos időről időre átvennie az 
egész filozófiatörténetet, különben könnyen m egtörténhet, hogy új 
megoldás hitével úgy közelít egyes problémákhoz, ahogyan az t m á
sok m egtették előtte, vagyis nyitott kapukat dönget. E rnst Topitsch 
könyve jó volt a filozófiatörténeti ismétlésre, de az ism eretek felfris
sítésénél sokkal többet adott (pl. az Ueberweg-féle hatkötetes filozó
fiatörténethez viszonyítva) szerény m éretei ellenére. Hogy mit? Első
sorban szemléletet és ennek eredményeképp nagyobb szerénységet. 
Szépen m agtanultuk az egyetemen első-második szemeszterben, 
hogy a ión természetfilozófusok a rációval terem tettek cezúrát a gon
dolkodástörténetben, a tudományos igényt állíto tták  szembe a mito
lógiával, vagyis az első felvilágosodás képviselői voltak. [...]

Az újkori filozófia a leleplezések sorozata; Topitsch könyve vi
szont leleplezi a filozófiát. M egmutatja, hogy tudományos megoldá
sok igénye ellenére a filozófiai gondolkodást is átszövik a mítoszok, 
ak á r gondolatalakzatok, észjárások, érvelési típusok formájában, 
ak ár a problém alátásban, az egyes kérdések megfogalmazásában 
és a megoldási kísérletekben. A mítosz képszerűségét kiejti a filozó
fia, de kérdéseit és formai felépítését m egtartja. A filozófia nem azt 
mondja, hogy az istenek az emberek módjára élnek, és hogy Zeusz 
az Olümposzról belenyúl a földiek sorsába, hanem  az intencionális 
világm agyarázatot m egtartja, vagyis az emberi társadalom  m intájá
ra  megalkotja az „égit”, az ideálist, az „ordo”-t, a term észetnek vagy 
Isten ak a ra tán ak  megfelelő követelményeket, hogy aztán  ezekből 
„levonhassa” azt, am it belevetített, tehá t a fölöttes rend által előírt 
földi törvényeket, parancsokat („amint az égben, úgy a földön is”).

Nem részletezem, m iként foglakozik a könyv az intencionális vi
lágm agyarázatból eredő feszültségekkel, az újkor k ritikai szakaszá
nak újabb megfeneklésével, az ősi gondolatformák rejte tt tovább
élésével. Ezekből k itűnik, hogy a filozófia mindvégig m egm aradt 
„ancillá”-nak, h a  nem is a teológia szolgálólányának, de a gyakorla
ti életigazodás eszközének. Mint m ár E rn st C assirer rám utato tt, az 
ember elsősorban értékelő-gyakorlati beállítottsággal viszonylik kör
nyezetéhez, a világhoz, vagyis azt szeretné tudni, m it jelentenek, jót 
vagy rosszat jelentenek-e szám ára a dolgok, személyek, jelenségek. 
Ez az értékelő alapm agatartás befészkelődik agyunkba, a gyakorla
tiasság formulái észrevétlenül ráülnek ism ereteinkre. Lényegében 
ez az, am it H eidegger más oldalról közelítve és m ás terminológiával 
nagy m ellényúlásnak, a lét kisemmizésének nevez. Topitsch jól tud 
ja, hogy az értékelő eljárások és gondolatmodellek igen kényelmesek 
és hasznosak, az intencionális világkép és egyes elemei nagy mo
tivációs erővel rendelkeznek, de szerinte a gyakorlati következmé
nyekre, a lélektani hatásokra való tek in tet nélkül a tudományos 
igazsághoz kell igazodnunk, s így majd „maguktól elintéződnek a vi
lágnézeti problémák: nem annyiban, amennyiben feleletet ta lá lnak , 
hanem  amennyiben tárgytalanok  lesznek”.

Ez forradalm ian hangzott an n ak  idején. [...] Persze nem csak 
ez a gyakorlati oktatás m u ta tta  meg elmélete gyenge pontjait. Ez 
is. M ert hiszen az emberi értékelés leértékelésében ism ét a dölyf 
ignoranciáját fedezhetjük fel. Egyrészt nem lehet k izárn i életünk
ből, de a filozófiából sem az érték  és gyakorlat problem atikáját, fő
ként nem egy állítólag m indenek fölött álló tudományos igazság 
nevében. M ásrészt meg ilyen tudományos igazság nincs; létét meg
kérdőjelezik a tudományelméleti kutatások, vagyis am it Topitsch 
független ítélőszéknek nevez ki, m aga is beletartozik az értékelé
sekkel és gyakorlati szempontokkal átszőtt m ai időhorizontba. Ez 
a felismerés azonban nem csökkenti, hanem  növeli a k ritik a i gon
dolkodás szerepét, kiemeli megism erő-képességünk gyarlóságát, 
és megköveteli a filozófustól, tudóstól, kutatótól a szerénységet.

- I ^ D ' E X
HANÁK TIBOR c ik k e  ERNST TOPITSCHRÓL (1991)
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Az e k sz tá z is  gyön yöre
A ZENE gyönyörkeresőjob

ban, mint bármely más mű
vészet. Legfőképpen a játék 
gyönyörében olvad fel, mint 
időben játszódó folyamat: a 
cselekvés lételeme. A zene örö
kös változásban van, soha két
szer nem ugyanaz, még ak
kor sem, ha egy rész hangról 
hangra megismétlődik: má
sodszorra másképpen hang
zik és hat a hallgatóra. A haj
sza gyönyöre is JÁTÉK, amely 
bármely pillanatban komoly
ra fordulhat, sőt tragikus szí
nezetet is kaphat. A horror 
gyönyöre is felbukkan a ze
nében, még olyan műveket 
is „megihletett”, mint Pucci
ni Toscajának második felvo
násbeli kínzókamra-jelenete. 
De ott lappang Bartók egzo
tikus Medvetánca ban is. Ma
ga a gyönyör felkeltése egyik 
lényegi eleme a muzsikának. 
Wagner Vénusz-barlang zené
je a Tannháussefben az érzé
ki gyönyörök világába emeli 
át a hallgatót: az eksztázis fel
keltése a célja. Van zeneszer
ző, akinek egész életművére 
jellemző az eksztatikus álla
pot. Muszorgszkijra gondolok. 
A Borisz Godunov című operá
jának szinte minden jelenete 
valamilyen eksztatikus lelki- 
állapot kifejezője. Borisz őrü- 
lési jelenete, a bolond figurája 
köré rajzolt zenei atmoszféra 
vagy Variam „bordala” csak a 
legmagasabb csúcsokat jelzi, 
de a koronázási jelenet meg
borzongató harangkondulá- 
sai is ide tartoznak. Debussy 
is keresi az eksztázis gyönyö
rét zenéjével. Közismert nagy 
művei közül a legelső, a Faun 
délutánja maga a zenei eksz
tázis, de az Ibéria spanyol ké
pei vagy a Tenger eksztatikus 
látomásai is robbanó alkotói 
pillanatok szülöttei. A Debus- 
sy-művek időbeli „szomszédsá
gában” Szkrjabin zeneszerzői 
műhelyében megszületik az 
Eksztázis, szimfonikus költe
ménye, címében is felvállalva 
azt az állapotot, amely túlve
zet a valós világon egy másik 
dimenzióba. A modern zene
szerzők, különösen a 20. szá
zad második felének indulá
sakor csupa ilyen eksztatikus 
állapotot igyekeztek zenéjük
kel felkelteni. A szerzők elra
gadtatott magyarázatokkal 
igyekeztek ezt szavakban is 
kifejezni. Voltak esetek, ami
kor Darmstadtban a Modern 
zene fesztiválján háromórás 
előadásban „szemléltette” a

szerző új művét, amely azután 
húszpercnyi időtartam alatt 
talán egy negyedét sem adta 
annak az eksztázisnak, ami
vel alkotója „felvezette” hall
gatósága elé. Az eksztázis 
ilyenkor kilépett a műből, el
idegenedett tőle és tulajdon
képpen a műelemzésbe „lopta 
á t” magát. A zeneelemzések 
eksztatikus volta már félév
százada a zene elé tolakodott, 
háttérbe szorítva magát a mű
alkotást is.

De valahol a zene múltjá
ban az eksztázisnak még meg
volt a maga igazi értelme: 
kereste a valóságon való felül- 
emelkedettség ritka pillanata
inak gyönyörét. Gesualdo és 
kortársainak egy része a túl
fűtött kromatikában találta 
fel az érzékiség zenei megje
lenítésének lehetőségét. Wag
ner egyenes ági leszármazott
ja Gesualdónak, hiszen zenéje 
kétszáz év múltán is ott foly
tatja, ahol Gesualdo és kora 
abbahagyta.

De Wagner tovább megy: a 
TRISZTÁN-MOTÍVUMBAN 
két ütem keretében megrajzol
ja a gyönyör születésének, fel- 
lobbanásának és kiégésének 
„történetét”. Egy félénk kis- 
szext dallammal indul, majd 
a Trisztán-akkordban csúcso
sodik ki és egy „mindennapi” 
domináns szeptimakkordban 
tűnik el előlünk. Az előkészí
tés (ante periódus) és a felol
dás (posztmomentum) között 
egy szubmoll akkord hang
zik fel: a romantika eksztázis
akkordja. Ez a harmónia 
tovább él a legmodernebb ze
nékben is, rendszerint rejtet
ten, de néha a felszínre buk
kan még a barbaro stílusú 
művek világában is.

Verdi Othellojának csók
témájában is a szubmoll ak
kord játssza a hangzást meg
határozó főszerepet. Van 
valami különös felizzás eb
ben a szubmoll akkordban. 
Az alapakkord dúr hangzását 
ha lefele egy kis terccel kimé
lyítjük, majd ehhez még egy 
alsó kis tercet hozzáragasz
tunk, érezhetjük, hogy a dúr 
hármas hogyan válik mind 
szenvedélyesebb hangzássá, 
hogy telítődik energiával, ho
gyan forrósodik fel. Ez a há
rom akkord egymás után 
játszva az eksztázis útja, mű
vészi foglalatba helyezve ma
ga az EKSZTÁZIS.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Októberi évfordulók
1-170  éve született Júlio César Machado portugál író 
2 — 100 éve halt meg José-Maria Hérédia francia költő' 
3 -1 1 0  éve született Giovanni Comisso olasz író

110 éve született Szergej Alekszandrovics Jeszenyin 
orosz költó'
80 éve született Gore Vidal amerikai író

4 -  435 éve született Pázmány Péter író
5 — 80 éve született Jósé Donoso chilei író
6 -  110 éve született Ion Pás román író

210 éve halt meg Szentjóbi Szabó László költó'
7 -  80 éve született Margarita Joszifovna Aliger orosz költó'nő
8 -  60 éve halt meg Felix Salten osztrák író
9 -  80 éve halt meg Dékány Kálmán író 

35 éve halt meg Jean Giono francia író
10 — 110 éve született Lin Jü-tang kínai író
11 -  330 éve született Samuel Clarke angol filozófus

180 éve született Conrad Ferdinand Meyer svájci író
12 -  85 éve született Nagy Péter kritikus

90 éve halt meg Wilhelm Windelband német filozófus
13 — 400 éve halt meg Théodore de Béze francia író

100 éve született Debreczeni József költő
290 éve halt meg Nicolas Malebranche francia filozófus

14 -  540 éve született Konrad Peutinger német tudós
85 éve született Sombori Sándor író

15 -  40 éve halt meg Kristóf György irodalomtörténész
2060 éve halt meg Titus Lucretius Carus római költő 
100 éve halt meg Szász Károly költő

16 -  280 éve született Gvadányi József író
17 -  135 éve született Alekszej Pavlovics Csapigin orosz író

90 éve született Arthur Miller amerikai drámaíró
18 -  50 éve halt meg Jósé Ortega y Gasset spanyol író

220 éve született Thomas Love Peacock angol író 
600 éve született Aeneas Silvius Piccolomini 
olasz humanista

19 -  100 éve halt meg Bartha Miklós publicista
260 éve halt meg Jonathan Swift angol író

20 -  360 éve született Jakob Gronovius német filológus
110 éve született Alexandru Rosetti román filológus 
530 éve született Giovanni Rucellai olasz költő

21 — 160 éve halt meg Nikolosz Baratasvili grúz költő
22 -  135 éve született Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író
23 -  130 éve született §tefan Octavian Iosif román költő

200 éve született Adalbert Stifter osztrák író
24 -  350 éve halt meg Pierre Gassendi francia filozófus
25 -  210 éve született John Pendleton Kennedy amerikai író
26 -  120 éve született Mihail Sorbul román drámaíró

35 éve halt meg Vladimir Streinu román kritikus
27 -  520 éve halt meg Rudolf Agricola német humanista

520 éve született Francisco Sá de Miranda portugál költő
28 -  510 éve született Luigi Alamanni olasz költő

540 éve született Desiderius Erasmus holland humanista 
420 éve született Cornelius Jansen holland gondolkodó

29 -  20 éve halt meg Fendrik Ferenc író
210 éve született John Keats angol költő

30 -  1135 éve halt meg Gottschalk szász krónikás
50 éve halt meg Dimitrie Gusti román szociológus 
35 éve halt meg Herepei János történész 
120 éve született Ezra Pound amerikai költő

31 -  520 éve született Jan Dantyszek lengyel költő
35 éve halt meg Szabó Pál író

Vágyak
VÍZSZINTES
1. Publilius Syrus gondolata; első 

rész. 13. Férfinév. 14. Számára. 15. Üze
mi részleg. 16. Német—lengyel határfo
lyó. 17. Diagonális. 18.... Douglas, ame
rikai filmszínész. 19. Kettő, törökül. 
20. Petőfi verse. 21. Arany terhe! 23. 
Szántóeszköz része. 25. Mulatóhely.
26. Az udvarra. 27. Kettőnk közül nem 
én. 29. Norvég matematikus (Niels). 
30. Női név. 32. Talpon van. 34. Leve
let készíttető. 35. Arról a helyről. 37. 
Testünk motorja. 39. Saját kezűleg, rö
viden. 40. Kettőzve: magyar város. 42. 
Epe. 43. Háborgat. 45. Idegen előtag: 
kép. 47. Fűszerez. 48. Szerencsétlen. 
50. Női név. 52. Dió is lehet belőle! 53. 
Asztácium vegyjele. 55. Luxemburgi, 
japán és olasz autójelzés. 56. Ördögi. 
58. Vagyis, azaz. 60. Előtag, jelentése: 
gyökér. 61. Vajon juttat? (népies). 63. 
Huszárvégtag. 64. Piaci mérték. 65. 
Kipling farkasvezére. 67. A Nílus né
met neve. 68. Hatalmában tart. 69. Lé
legzet, angolul. 70. Publilius Syrus gon
dolata; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Állami illeték. 2. Rigó és hegedű 

jelzője is lehet. 3. Énekek ..., a Biblia 
egyik könyve. 4. Költészet. 5. Mauna 
..., hawaii vulkán. 6. Széken pihen. 7. 
Kohászati munkafázis. 8. ... am See: 
osztrák város. 9. Előtagként: környe
zet. 10. Mely személy. 11. Arab ural
kodói cím. 12. Gömbölyű. 17. Transz
formái. 18. Bolygó igéje. 20. Érem 
előoldala. 21. Ablakot kinyitó. 22. 
Műszaki hadfi. 24. Álhal! 25. Falu
si apó. 28. Ritka női név. 30. Robo
gón száguldó. 31. Becézett Anna. 33. 
... Aid: segélykoncert volt. 36. Pozitív 
sarok. 38. Hargita megyei település.
41. Női név. 44. Titkos helyre tesz. 
46. Előtag: fül. 49. Magatok. 51. Len
ti helyre mázol. 54. Múlik az idő. 56. 
A szemhéjak szélén levő szőrzet. 57. 
Átnyújt nekem. 59. Köszönet. 60. Ol
vad a tó jege. 62. Budapesti egyetem. 
64. Krikett is lehet belőle! 65. Becé
zett Aranka. 66. Hahn-művek! 68. 
Az Ung folyó ukrán neve. 69. Belga 
és máltai autójelzés.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 17. számában közölt Dicsszomj című 
rejtvény megfejtése: Kis ember nagyobb emelvényre 
vágyik.
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