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Januári füst
Isten vízöntő, havat szóró ajándékából itt van az újév. Nincs 

békésebb emlékeztető az élet értelmére, mint távolból a behava
zott templomtornyok látványa. De hát ki tart igényt a békére és a 
jóra?

Minden, ami jó, vagy tilos, vagy ehetetlen, vagy hizlal, sóhaj
tott fel a harmincas évek egyik világsztárja, s a sóhajból szállóige 
lett. Azóta újabb sóhajok galambrajai szálltak mellé a maguk 
hasonló értelmű igével, panaszaival. De hát minden rosszra csak 
rosszabb jön? Mi van a világgal? Sóhajtana fel a naiv lélek, ha nem 
fojtaná belé a szót az a józan tapasztalat, hogy bizony mindig így 
ment e világi élet. Nyomorék leány, nagymama-halál és árvaházi 
kórus karácsony estén; nemrég láttam a világsztár egyik maradan
dó című filmjét. Alkotói minden könnycseppet kipréseltek, amit 
még ki lehetett préselni egy Verdun és Bruszilof-offensziva, spa
nyolnátha és gazdasági világválság utáni korszak edzett emberé
ből. Mindezt még 1939 előtt persze. Aztán jött az "igazi" világ
háború, amikor meghalt minden nagymama, bombatölcsérbe ful
ladt minden gyermek, és árva meg nyomorék lett mindenki. 
Iszonyú nyomás nehezedett az újabb nemzedékekre, mely aztán 
még jól-rosszul felidézett, meglovagolt, megzenésített emlékezet 
formájában is nyomasztotta nem egy, nem két ország, hanem 
negyven-ötven év lakosságát. Végül eljött a csodák évadja, amikor 
már olyan hihetetlen volt pedig, hogy a totalitarizmus kásahegyén 
átvezető alagútnak vége is volna, s akkor az a negyven évszer négy 
emberöltőnyi világlakosság, itt a keleti tatárpusztákon is, szépen 
libasorban kiért a fényre, a relatív világosságba. Mégis hunyorog
ni kellett, annyi mindentől elszoktattak. És lett hit, remény, szere
tet, több, mint amennyit valaha szerettünk, reméltünk, hittünk 
volna. És el is fogyott úgy egyetlen karácsony külsőségei folya
mán. Pedig különben véres karácsony volt az is, áldozatos kará
csony, de az eufória pillanatnyi betlehemében bizony térdre estek 
az emberi testek. Térdrehulltak első reflexükben az élők, de csak
hamar talpra is pattantak, újabb vívóállást vettek fel és acsarkodni 
kezdtek. Mert az is kiderült azonnal: akit toleráns közeg nevelt, az 
toleránsabb lesz a válság évadján, mint akit csak a gyűlölet, bosz- 
szúvágy titkolt enzimjei tartottak életben a lelki-testi koplalás 
hosszú éjszakáján végig. Egyik első sikoltás az lett: de hát hol van 
az igazságérzet? Aztán eljött annak a sikoltásnak az ideje is: hová 
lett megint a mindennapi kenyér? Alegkevesebbet azt hajtogatjuk: 
és bocsásd meg a mi vétkeinket, mert mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek! És nem a testünk soványodott le igazán az 
első, szabadult karácsonytól számított immár tizennegyedik víz
keresztre, hanem a lelkünk. Tizenhárom év alatt lettünk a lelki 
szépség banyái, mint egy negyven-ötven év alatt leromló, elher
vadó világsztár. Mert minden ami jó, úgy látszik, vagy tilos, vagy 
ehetetlen, vagy hizlal. Mint a januári füst.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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HELIKON

GYULAI LEVENTE

"A költőnek énekelnie kell mindig”
Radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében
Radnóti Miklós irodalmi magatartását 

Szalai Imre azon kijelentése világítja meg 
az olvasó számára jobban, hogy Radnóti a 
fogolytáborban egy előadásán hévvel ki
tartott amellett: a költőnek énekelnie kell 
mindig. (Ezt Szalai Imre a bori foglyoktól 
hallotta.) Ez minden költő esetében ko
moly feladatot és egyben felszólítást jelent 
Radnóti részéről. Ezen vélemény szem
szögéből vizsgálva Radnóti költészetét, 
kiderül, hogy számára az irodalom a bé
kés ellenállást és az emberre való odafi
gyelést jelentette.

Az Irodalomtörténeti füzetek 152. számát 
jelentő könyv Melczer Tibor (1945—2001) 
Radnóti Miklós utolsó korszakáról írt 
kandidátusi értekezésének szövegét és 
még három Radnóti-tanulmányát foglalja 
magában.

A kötet első része a Mindvégig címet 
viseli, és a Radnóti-művekben előforduló 
gyökér-allegóriával foglalkozik. Melczer 
Tibor kimutatja, hogy a gyökér fogalma 
polivalens asszociációkat, jelentéseket 
hordoz Radnótinál, és eltérő hangulatokat 
ébreszt. A Gyökér című írásában a vitalitás, 
erő — "A gyökérben erő surran, /  esőt 
iszik, földdel él /  és az álma hófehér" —, 
a lét és az éltetés fogalma kapcsolódik 
hozzá. Ez az asszociációsor a Himnuszban 
szerelemhez fűződő konnotációkat hor
doz. "Gyökér vagy és törzs, /  teli lomb s 
gyümölcs, /  hűs fuvallat vagy /  s meleg 
nap, érlelő”. A verset 1935-ben, házassága 
évében írja. A gyökér gazdag jelentéshal
maza a Háborús naplóban a halál képével 
egészül ki: "Öreg fa ez itt, de /  kemény 
hóna alatt meglebben egy új ág. /  ... /  
földet kaparász az ezerujju gyökér /  és a 
tücsökugrás kicsi zaja pattan." (A Háborús 
napló egyik versében, a Fáradt délutánban.) 
A z  elmúlás motívuma a Csütörtökben is 
felbukkan. "Prágában } M ölte meg magát, 
/  honában hontalan maradt, / P R  sem ír 
egy éve már, /  talán halott egy holt gyökér 
alatt." A halál gondolata a Csak csont és bőr 
és fájdalom című versben megrázó hatású. 
A verset Radnóti Babits halálára írta. "Sza
vak, jöjjetek köré, /  ti fájdalom tajtékai! /  
ti mind, a gyásztól tompa értelem /  homá
lyán bukdosó szavak, maradjatok ve
lem..." "Ki nézi most tollat fogó kezünket, 
/  ha betegen, fáradtan is, de mégis... /  ki 
lesz az élő Mérték most nekünk?"

Az irodalom révén való békés ellenál
lást és a minden körülmény közötti alko
tás gondolatát jól példázza az a tény is, 
hogy Radnóti utolsó munkaszolgálatára 
magával vitte a Károli-fhMát és Arany 
verseit. (Melczer Tibor Tolnai Gábortól ér
tesült erről.)

A kötet második korpusza — Az eltűnt 
idő nyomában — a prousti hatásokat keresi 
Radnóti költészetében. Melczer Tibor sze
rint "az Ikrek hava megírásával megvalósul 
az első bergsoni-prousti utazás az eltűnt

idő nyomában. Radnóti maga — naplója 
tanúsága szerint— az idő tragikus játékát, 
a jelen idejű múltat tekintette műve leg
főbb sajátosságának, és fájt neki, hogy a 
kritika — a művet még kéziratban olvasó 
Halász Gábor kivételével — éppen ezt 
nem vette észre." Melczer úgy véli, hogy a 
Hetedik ecloga Radnóti szerelmi lírájának 
első "remekmívű" darabja. "A versben a 
szeretett asszonyhoz szól, s a hozzá írt 
szavakból együtt sugárzik a haza és az 
anyanyelven író költőt megértő nép iránti 
féltő szeretet a szerelem melegével." Eb
ben a versben a lélek szabadulása kezdő
dik az álom által. "Látod-e drága, a képze
let itt, az is így szabadul csak, /  megtöre
tett testünket az álom, a szép szabadító /  
oldja fel..."

A harmadik tömb — "Nézd a világ 
apró rebbenéseit" — az Erőltetett menet ké
peit és a Razglednicákat vizsgálja. A költő 
műveit mikrokozmikus képszerkesztés 
jellemzi. A mikrokozmosz szépségeit az 
Erőltetett menetben és a 2. Razglednicdban 
is megtalálja az olvasó: "Kilenc kilomé
terre innen égnek /  a kazlak és a házak, /  
s a rétek szélein megülve némán /  riadt 
pórok pipáznak." (2. Razglednica) A rea
lisztikus ábrázolásmód nagyon jól kimu
tatható a 4. Razglednicdban. "Halált virág
zik most a türelem. — Der springt noch 
auf, — hangzott fölöttem. /  Sárral kevert 
vér szárad fülemen." A 3. Razglednica a 
halál küszöbét jelenti. "Az ökrök száján 
véres nyál csorog, /  az emberek mind vé
reset vizelnek, /  a század bűzös, vad cso
mókban áll. /  Fölöttünk fú a förtelmes 
halál."

A negyedik része a könyvnek — "Eret
nek hadak között hűségre példakép" — a 
Nyolcadik eclogát vizsgálja közelebbről. 
Melczer ezt a művet költői-emberi testa
mentumnak, szabadsághimnusznak ne
vezi. Ez a vers arra mutat rá, hogy Radnóti 
írásainak biblikus és hitbeli megnyilvánu
lásait fejlődésükben kell megnézni. Ezek 
már a költő első verseiben is fellelhetők. A 
kor a Biblia harcos hangjait szólaltatja meg 
a költőben, de semmiképpen sem kell va
lamiféle "fülbemászó katolikus hangot" 
(Rónay György) keresni verseiben, sem a 
keresztség felvétele előtt, sem azután.

A kötet következő része — A költő nap
lója — az Utószót tartalmazza Radnóti 
Miklós Naplójának [Budapest, 1989. Mag
vető] kiadásához. Melczer szerint Radnóti 
naplója indíttatását, újrakezdéseit s a ben
ne foglaltakat tekintve egyaránt válságok

terméke. A naplóban olvashatunk azon 
vélekedéseiről és érzéseiről, amelyek az 
Újmódi pásztorok éneke című könyvének 
elkobozásához fűződnek. Az is ki- derül, 
hogy a költő nagyon hitt nemzedékében. 
A napló a halálról való reflektálásokat is 
tartalmaz. A "förtelmes halál" ké- pével 
szemben gyakran jelenik meg egy másfaj
ta halálgondolat: a "bölcsebb, szép halál" 
eszméje, amely nem létezhet a "jó halál 
kegyelme" (Zsivajgó pálmafán) nélkül. 
1939-ben Radnóti ismét folytatja a napló
írást, amivel korábban felhagyott. Har
m incadik születésnapján életbe lép a 
második zsidótörvény, és a választásokon 
nagy többséggel győz a kormánypárt. Ké
sőbb Párizsba látogat. Számára a város a 
szabadságot jelenti. A világháború előes
téjén hazatér. Ezután "a lélek mindeneset
re ahogy tud, védekezik. Többnyire iro
dalommal. A napló lapjain valóságos er
kölcsi-irodalmi »dramaturgia« alakul" — 
írja Melczer. A naplóírást Radnóti 1943. 
március 14-én fejezi be.

A hatodik kötetrész — Vers március 
idusára — a Negyedik eclogával foglalkozik. 
E vers gyümölcsjelképéhez nagyon közel 
áll a Hajnaltól éjfélig versfüzér egyik da
rabja, a Nyolc óra. "Hintázik az alma söté
ten az ágon /  szél söpri a port. /  Készülj. 
Egyedül, egyedül esel át /  a halálon." Sze
mélyessé válik a halálképzet a Negyedik 
eclogában is. "És már tudom, halálra érek 
én is, /  emelt s leejt a hullámzó idő; /  rab 
voltam és magányom lassan /  növekszik, 
mint a hold karéja nő."

A kötet utolsó része — Radnóti Miklós 
nemzeti klasszicizmusa — bemutatja, hogy 
a költő élete során sohasem került konf
liktusba magyarságával, de a származá
sával, neveltetésével és az osztályokkal (a 
dolgozó osztályok képviselőivel is) igen. 
Radnóti költői és emberi létjogosultsága a 
történelmi helyzet folytán megkérdője- 
leztetett. "E megkérdőjeleztetés tányéré — 
leglényegibb személyes tulajdonságaként 
— a költő a nemzethez és a nemzeti iroda
lomhoz tartozás töretlen vállalásával vá
laszolt" — véli Melczer. A nemzeti hagyo
mány elemei lassanként beépültek költé
szetébe.

Melczer Tibor könyve minden iroda
lommal foglalkozó számára hasznos mun
kaeszköz lehet, tudniillik alapos, sok új 
információt ölel magába, és jól megszerkesz
tett. Gondolatmenete könnyen követhető, 
nyelvezetének megértése pedig nem követel 
különös erőfeszítést, de ez nem jelenti az 
irodalmi szaknyelvezet, a tudományosság 
ismérveinek a mellőzését.

Melczer Tibor: Ha minden összetört...
Radnóti Miklós költészete utolsó 

versei tükrében. Budapest, Argumen
tum Kiadó, 2003

M6TAMA
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HELIKON

PÁLL LAJOS
Fölhagyni a várost

"Minden az én hazám, mit elviselhetek" 
André Frenaud

Szinte percenként jön az üzenet, 
nem maradt könnyű békülni veled, 
minek is, inkább föl kell hagyni mind, 
nem lesz az vak, ki mindenre bólint, 
ki porciós szénát dug a lónak, 
por szemét bántja s könnyétől lesz vak, 
te mint tudod, ezért az üzenet, 
hogy küldönce lassan ösvényt veret, 
de jár és hordja a vélt igazat 
sosem tudva, hogy mit miért igazgat, 
behúzva minden zászlós dárdahegy, 
nem kell e várnak semmiféle kegy, 
annak ki itt él, úgy marad szabad, 
önnön törvénye lett a biztos had, 
vagy sunyin húzódva a mellvéd mögé, 
bizony a zsoltár maradt Istené.
De nem tart meg remény várnépet s falat 
ha ígéretre felhagy tad magad, 
s hogy jelre vársz kigyííl a szurkos fény, 
sajnálkozz tovább, mától te szegény.

Halottak napján
A csodálat megnő halottak napjára, 
itt az alkalom mindent elosztani, 
igen, már nem lehet senki olyan árva, 
hogy ne próbálnák újból kifosztani.
A könnyű kendőt, a lengő selymet is, 
a virág tövére hajló gyertyákat, 
akár a könnyű papírt, mit a fák fölé visz 
a könnyű szél s a néma alázat.
Ma nem kapjuk vissza amit elveszítünk, 
a lebukó naptól hunyorgó szemünk 
még átlát a szemben lévő hegyeken.
Horpadt mellével a sok hideg dísztől, 
ki esküdne, de özvegyként dörömböl, 
halántékán ér lüktet s nem kegyelem.

Makón
Juhász Gyula emlékére 

Az Úri utcán bicegő platánok 
s elkocog alattuk egy hagymás szekér, 
ma korán bomlott a vásár, a sok 
nép már sehol és senki utol nem ér 
akármilyen lassan ballagok.
A délutánt majd felgyújtja a fény 
mi úgy tör át az ódon házak között 
lángkoszorúval rozsdás szép fején, 
mint akit a végzet eddig üldözött, 
most magára maradt végleg szegény.
Kísérőim a zsaluk rései 
indián írásjelek, tatárszemek 
ha követtek is, minden kései, 
hogy jelére vártam a kezdetnek 
s már nem lehet soha utolérni.

Van egy menedékem...
Van egy menedékem, csak én tudom 
helyét s a jussát a talányon.
Mikor szereztem? mikor nem várták, 
épp életem vetélték a párkák, 
a gyönge fonál nem szakadt ott el,

VERSEI
s körben a fonó tele énekekkel, 
tele színnel szivárványrend szerint, 
ó drága nők, kik sodorták megint, 
hogy fonták s bogozták, s mi maradt, 
gyatra testem köré mind fölakadt.
Ha másnak szánták, mért hagyták rajtam? 
ki elém állt ezért vallathattam, 
hogy színeim ki nem alkatnak, 
a menedékem e tutajon maradt.

Havazásban
Mikor elindultál, épp havazni kezdett 
úgy hullt gyéren, mint a fenyegetés, 
az ágak közt könnyen átrepült és 
homlokodra már mint csillag érkezett.
A falu rajzain még törölt a szél, 
tornyait derékig betakarta 
a lógó köd s most egy pillanatra 
meg-megbomlott mindaz mit keveselltéi.
Most elveszel örökre, villant agyamba, 
a hó majd megőriz mint borostyángyanta, 
így végződik a gyatra kísérlet,
hisz a születés a gyöngyét úgy aggatta 
életedre, mit csak az érthet meg 
ki válaszolni meg nem méretett.

A versért
Mikor az utolsó rím is megszökik 
s mint bomba csapta házdarab úgy lóg 
a sorvég, s mi nemrég még csoda volt 
nem tudni mért tart a vers még sokáig.
Vagy mint a viseltes edényszádáról 
a mázzal lekopik minden virág 
s mint anya ha kinőtt ruhát szab, vág 
és sajnál mindent amivel most számol.
így maraszt ott pőrén, akár az igazság, 
Galváno békája mi hiányában ráng, 
ha elhagysz valamit ami a tied,
minek megvolt a helye itt a rendben, 
ott bujkál s izzik, marad keresetlen 
s már nem kereszted, csak az árnyát viszed.

Kinek....
Kinek mondjam el, ha megfogant a dal? 
a bamba tátog, vagy magában szaval, 
kemenceszádába fares visszhangért 
futkározza, hogy jaj, darázscsípés ért? 
Kígyómarás! hogy most segítsetek, 
kínos kényszerem csak nőhet veletek, 
hogy ennyi a süket hangtalan torok, 
palástba burkolt, fonnnyadt rétorok 
csapata itt jár, ó be néma nyáj ez, 
hajlott hátukra a pusztulás derez.
A szép kísérletért most megfizetek, 
a némaságért leszek megfizetett.
Mert felhő nem szán meg, oda a csoda, 
hát lám az Úr is mért állít sarokba?

Engem kínoz....
Engem kínoz a magam jóslata, 
hogy nő a világ, úgy fogy a haza, 
vagy fordítva, de nem számolják, 
a törzset viszik, korhadhat az ág, 
hogy oly kopasz lesz minden vízmosás, 
mint holt város, aranyért nem ás, 
csak a szél s hámba feszülő két ló, 
fölöttünk hegy, otromba tiló 
várja, hogy rácsap mindenre mi él, 
nadrágszíjfóld is több lesz semminél, 
kert útját a barom áttöri, 
tövisdarabját nyakán úgy viszi, 
mint kelléket a jutalomhoz, 
bukó csillag ki csóvát hordoz.

Szeptemberi dél
Én ezt a várost rég csak álmodom.
Valaki elrejtette jobbik felét,
tán kik suhannak kerékpárokon,
oly halkan zümmög a sok szárnyas kerék.
Emlékszel egy szeptemberi csendes 
mélyárnyéku napra, mintha víz alól 
szólt volna a gerle, közben tesz-vesz 
a párkányon látszatszorgalomból.
Pálcás öreg, aranyhajú lány 
Gulácsy modellje volt valahány, 
csak az olasz csicsergés nem volt sehol.
a járdán kószált egy nyárfalavél, 
harangszóval is úgy csendült a dél, 
mintha elfeledték volna valahol.

A Futódombon
Néha fóldereng a tószegi kocsma 
a rácsok mögött a sánta öregasszony 
járja a kármentőt, fölötte tábla 
s mellette krétavég lóg a madzagon.
Kinn nyár van, szombat délután, 
itt hűvös s a kecskelábú asztalok 
között tömör székek. Mondták a sátán 
ott szundít az ivó mélyében jó nagyot.
Tán szivarért küldtek át a kerteken, 
rohantam is, hogy szikrázott a szemem, 
a lépcsőn föl, mint egy háborús postás,
de számolt pénzem a nagy sietségben 
úgy hullattam el, hogy észre se vettem, 
felírtak, rám fagyott minden kacagás.

Válasz
"Lajos de Páll 
neved ne máll- 
jon, eme szép porond 
azazhogy Korond 
álljon."

Kormos István
Ó az nem lehet, azért sem lehet, 
hogy csont maradj és lézengő lelet, 
kin átlép a barom, vagy eltapos, 
hiszen a hajcsár mindig másnapos, 
mióta állat jár irgalomban 
és jámbor hang lapul a szavakban, 
mióta földed, sírod sem tied, 
magad szolgája, koponyád kitedd 
hazád szélére, hadd kacagjunk még, 
hogy nem kísért mi eddig el nem ért, 
de érte szól, a bukott Yorickért, 
ki víg vala itt és nem ismert vért, 
csak házat meg hazát, hol az elme, 
úgy bomlott szét mint finom kelme.
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Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae

A tűz és a víz állatai
Az És június 13-i számában jelent meg 

M árton László kritikája Láng Zsolt új 
könyvéről Néma anyának beszédes fia 
címmel. Márton László elsőként a műfaj 
újragondolását emeli ki, ami egyben a 
már meglévő könyvtől való eltávolodást 
is jelenti formai értelemben. A cím kapcso
lódik az 1997-ben megjelent kötethez. Az 
az ég madarairól szólt, a mostani két kötet 
a víz és a tűz állatait írja le. Abefejező rész 
tehát a föld állatairól fog szólni. Erről a 
szerző így vall (A titokzatos tehén és a 
többiek, N épszabadság, június 25. — 
Papp Sándor Zsigmond riportja): "A föld 
talán. Károlyi Csaba vette észre, hogy a 
második kötet befejezése behozza a föld
motívumot, a föld taposható anyagát, és 
azt kérdezte, hogy ebben szándékosság 
volt-e, tudniillik valamilyen átvezetés 
volna a harmadik kötetbe. Nem volt tuda
tos, de ha már észrevette, hát kezdenem 
kell vele valamit. A föld tehát mindenkép
pen megvan. De odáig még van, hogy 
földet kiálthassak." Az utolsó fejezet címe 
a Kharisz, más néven víznyelő. Kharisz a 
város alatt lapuló szörny, amely hörgő 
hangokat ad ki a vízvezetéken keresztül. 
A szándéka az, hogy mindent magába 
szippantson. Ezért akarja az embereket is 
a föld mélyébe rántani. Ez a föld alatti 
fenyegetés állandó veszélyt jelent. Talán 
az sem véletlen, hogy az elbeszélő ebben 
a fejezetben merül el a testi szerelem szá
mára inkább csak gyötrelmet jelentő él
ményeibe. A nő a földet szimbolizálja, aki 
megkötöz, és nem enged el.

De visszatérve a kötetek egymáshoz 
fűződő viszonyára: Márton László kieme
li, hogy a most megjelent két kötet egysé
ges, de semmiképpen nem olvasható az 
első folytatásaként. Utal arra, hogy a re- 
gényfolyam-írás mesterei, Thomas Mann 
és Móricz Zsigmond a folytatás kapcsola
tát a már meglévő részekhez úgy oldották 
meg, hogy egy korábbi m ű mellékszerep
lője köré fonták az új kötet cselekményét. 
Láng Zsolt másképpen kapcsolja össze, 
illetve nem kapcsolja össze a történeteit. 
Az első részt oly módon zárta le, hogy az 
a történet folytathatatlanná vált. A harma
dik könyv végén pedig megjelenik egy 
félelmetes állat: a Felejtés. "Óriási embrió. 
És mihelyt megjelent, már csak szavak 
maradtak, kő, fa, vágy, szenny, uisfkm, 
jashdtgasjhdtzf, f, r, t, f, g, z, k, á, ü, zs..." 
(403.) Márton László joggal teszi fel a kér
dést, hogy miképpen lesz folytatható a 
trilógia egységes cselekmény hiányában 
és ilyen regényzárlat után.

Az És recenzense szerint Láng regé
nyét a félbeszakadtság, a félbehagyottság 
jellemzi. Ha csak az első fejezetet vizsgál
juk meg (a naphal): a térben és az időben 
is egyaránt nagy ugrások történnek. El
kezdi a történetet a klastrom életével, az
tán Rebeka anyóval folytatja, akiről még

semmit nem tudunk. Az imádkozó mol- 
dovicai apácák és az égő gyertya leírását 
inkoherens természetességgel a csillagké
pek feltűnése követi. Majd Vaszilika, "az 
én dajkám" alakja révén ismét visszaté
rünk a kolostorhoz és a görögkeleti szer
zetesek hitvilágához. Ezek után rapszo- 
dikus jelleggel váltakozik a kép: kolostor, 
Rebeka anyó, az elbeszélő bolond nővére, 
Rebeka anyó ördögűzése, fabliau-ba illő 
szerelmi jelenet és a temetési menet "talál
kozása", a szerzetesi böjt leírása, Salomea 
apokrif evangéliuma. Az elbeszélés az 
egyik történetről a másikra vált, anélkül 
hogy összefüggést keresne a sokféle szál 
között. Az elbeszélő a beszéd könnyedsé
gével hagyja befejezetlenül az elkezdett 
esem ények sorát, semm iféle átm enet 
nincs a legkülönfélébb történetek között, 
még magyarázatot sem ad, az áthajlás sa
játos, mint például ez: "és erről jut eszem
be". A későbbi fejezetekben még tovább 
nő az epikai kuszaság, hisz minél előbbre 
haladunk a szövegben, annál több lehető
ség nyílik a vissza- és előre utalásokra. 
Figyelmetlenebb olvasó már a harmadik 
oldalnál is könnyen elvesztheti a fonalat, 
hát még később, amikor az elbeszélő o- 
lyan már elmeséltnek ható eseményekre 
utal vissza, amelyeknek két kusza mon
dat után hirtelen ismét nyomuk vész.

Márton László írja: "a történelemmel 
való foglalkozás jelentősége is megválto
zott az 1997-es könyvhöz képest: ott a 
történelmi és kulturális hagyománnyal 
való szembesülésből fakad a fantaszti
kum, itt a fantasztikum abszorbeálja a tör
ténelmet. A történelmi események Des- 
potes vajda átvedlései köré rendeződnek, 
ők maguk is talált tárgyakként, lényegé
ben a fejedelmi könyvgyűjtemény marad
ványaiként vannak jelen az ugyancsak tö
redezetté rajzolt (mesélt, írt) elbeszélői 
térben." Tegyük hozzá, hogy nemcsak a 
fejedelemről írt életrajzok kerülnek elő 
véletlenül, de Vazul (Despotes gyermek
kori neve) maga is talált gyerek, akit Jakab 
lovag a halászok tanyája mellett szedett 
össze. Vazult az elbeszélőhöz hasonlóan 
szintén férfi neveli fel (Eremie nevelője 
egy Vaszilika nevű szerzetes), távol a nők 
világától, talán éppen ezért játszanak o- 
lyan fontos szerepet mindkettőjük életé
ben a nők.

A XX. századi kolostor élete kísértetie
sen hasonlít a XVI. századi, szellemileg 
forrongó, de a régi hiedelmektől még el 
nem szakadó Európáéhoz. A kolostorban, 
ugyanúgy, mint a reformáció századában, 
a legkülönfélébb származású emberek 
vannak összezárva, de aztán mindenki a 
maga módján értelmezi, éli meg a kolos
tor liturgikus előírásait, illetve a XVI. szá
zad szellemi és politikai kalandozásait. Ez 
a minden szinten szétmálló történet tér
ben egy hatalmas kört alakít ki. Az első

lapok Eremie atya elbeszélésében Mold
vába visznek el, Vazul pedig a Földközi
tenger egyik keleti csücskéből a mediter
rán vidéken keresztül Montpellier-t és 
Augsburgot érintve, egy rövid lengyelor
szági tartózkodás után érkezik meg a kez
dő oldalak helyszínére. A talált gyermek
ből élénk fantáziájú tengerészeknek kö
szönhetően Szamosz hercege lesz, később 
karriert fut be Károly udvarában, majd 
politikai kalandorságok következménye
ként Despotes néven elfoglalja a fejedelmi 
széket. Éremie atya származása, illetve 
későbbi életútja nem kevésbé titokzatos. 
A hasonló gyermekkoron és Moldván túl, 
amely összeköti őket, mindkettőjük életé
ben fontos szerepet játszik egy-egy Anna 
nevű nő. (Despotes házassága meghiúsul 
az ő Annájával, de a nő a közelében ma
rad, és ha mást nem is tehet, de rendben 
tartja a fejedelem háztartását. A másik An
na, Eremie szállásadója hasonló szerepet 
tölt be az atya életében, nem feleség u- 
gyan, de az otthont jelenti.)

Az elbeszélő viszonya a nyelvhez a 
regény egyik rejtett, de állandó kérdése. 
Eremiének nincs anyanyelve, hiszen any
ja néma volt. Ráadásul anyja származása 
sem ismert. Vazul szüleiről sem tudunk 
semmit, de a szamoszi lakosokéhoz ké
pest feltűnő bőrének világos színe (Sza
mosz görög sziget, de a török partok kö
zelében fekszik, tehát nyelvi határsáv
ban); sejteni lehet, hogy máshonnan szár
mazik (más nyelvi környezetből). Mint 
Eremie esetében: rejtve marad a szárma
zása, az anyanyelve. Eremie az egyik szer
zetesnek köszönhetően már a kolostorban 
megismerkedik a magyar nyelvvel. Mik
lós atya, aki nyolc nyelven beszél, öröm
mel veszi tudomásul a tényt, hogy Eremie 
anyja néma volt, hiszen így, szerinte, a 
világ összes nyelvét könnyedén elsajátít
hatja, elvégre nem lehetnek nyelvi gátlá
sai. Miklós atya nagy nyelvtudásának kö
szönhetően a szavak jelentésében merül 
el, ami a regény szálainak bonyolításában 
is fontos szerepet játszik (mi mit is jelent 
valójában, és mi a szavak valódi értelme). 
"Aki ismeri a szavak valódi értelmét, sok 
mindent megért a kusza mai világból. 
Tudja például, hogy Radócz régi templo
mi nyelvünkön örömet jelent, tehát ami
kor a moldvaiak ősei ott telepedtek le, 
szívüket boldogság járta át. Ekként értel
mezhető Lipa kolostor neve is; a szó azt 
jelenti, hogy csendes, tehát menj oda, ha 
csendességre vágysz, és valóban megtalá
lod, annak ellenére, hogy a hegyi pataktól, 
a kövek örökös morajlásától igen hangos 
a vidék. Govor neve arról beszél, hogy a 
templomot az ördög feletti győzelem em
lékére állították. Brodé meg arról, miként 
élték túl a menekülést a kereszténnyé lett 
tatárok. Ugyanígy számtalan históriát 
foglalnak magukba a személynevek is. 
Nem véletlen, hogy Zimbru atya olyan 
veszekedős, vagy Polonik atya torkosabb 
a gyereknél is. Eremie ellentmondásos 
név, ez is lehet, meg az is. Ad egy, azt 
jelenti, idegen szőlőtőke fattyú hajtása; ad 
kettő, arra figyelmeztet, hogy a pokolra is
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alá kell szállnod, hogy rálelj önmagad iga
zi arcára." (208.)

Despotes történetének egyik fő forrása 
a kolostorban meglelt latin nyelvű élet
rajz. Az ószláv nyelvet beszélő szerzete
sek latin nyelvű világi jellegű könyveket 
tanulmányoznak titokban. Vazul a gö
rög—török Szamoszból elvetődik Európa 
újlatin nyelvű vidékeire, innen egy kis 
germán kitérő után megérkezik egy szlá- 
vosan latinos nyelvi környezetbe, és meg
alkotja a dákó-román elméletet, a fülének 
ismerősen csengő nyelvre alapozva.

D espotes története íro tt szövegen 
alapszik, amelyet Eremie mesél el. Eremie 
saját történetének viszont semmiféle írott 
előzménye nincs, azaz nem rendelkezik 
semmiféle legitim forrással. Sőt, amikor 
az utolsó fejezetben a rendőrség adatokat 
kezd gyűjteni róla, kiderül, hogy sem a 
kolostor, amelyről mesélt, nem létezik, 
sem őróla nem tud senki. Ezt a személye 
körüli bizonytalanságot csak fokozza 
Fantához (Fanta — fantazma?) fűződő vi
szonya. Ez az egyetlen nő, akivel betelje
sedett a kapcsolata, és nemcsak egy vá
gyott szerelem maradt, és akiről kiderül, 
hogy talán csak a képzelet szüleménye. 
De — visszatérve a nyelv kérdéséhez — 
felvetődik, hogy milyen nyelven mesél 
Eremie. Románul? Akkor ki fordította le a 
szöveget, és hogyan? Magyarul? Eíonnan 
tud ilyen jól magyarul? Számomra nem ez 
az egyetlen kérdés Láng Zsolt könyvével 
kapcsolatban. A válasz elvész a cselekmé
nyek és a különféle helyszínek kavalkád- 
jában. Erre a kérdésre Márton László így 
válaszol: "A fikció és tanúbizonyság vi
szonyát firtató kérdés tehát úgy is megfo
galmazható: ha egy történet mint tanú- 
bizonyság ennyire viszonylagossá válik, 
ennyi sok áttételen és nézőponton keresz
tül jut el az olvasóhoz, akkor mi marad 
igaz voltából? S ha egy történet lényege 
annak igaz volta, akkor mi marad magá
ból a történetből?"

Márton László szerint ugyanis Láng 
regényének központi kérdése, hogy min
den történet igaz. Bár az elbeszélő min
dent megtesz, hogy alaposan megtépázza 
ezt az alaptételt, úgy gondolom, legalább 
ilyen fontos problémafelvetés a keresés és 
a tudás ismerete. A regény a középkori 
bestiárium műfaját eleveníti fel. A regény
ben képzelt és valós állatok sokaságáról 
olvashatunk (bár az egyes fejezetek egy- 
egy kiemelt fantasztikus lény köré szerve
ződnek). Papp Sándor Zsigmond riport
jában így vall erről a szerző: "Az egész 
középkor a heraldika nyelvén beszélt. 
Sokszor maguk sem értették, mit monda
nak ezen a beszédes nyelven, és éppen 
ezért minden jelentéktelennek tűnő apró
ságot hűségesen továbbadtak, hátha lesz, 
aki majd megfejti. Az egykori bestiáriu- 
mokban egészen közönséges állatok és 
soha nem látott képzelt lények szerepel
nek egymás mellett. Azt gondolhatnánk, 
hogy a béka leírása vagy a tehéné sokkal 
gazdagabb és hitelesebb, mint a sosem 
látott sárkányé vagy az abraxasé. De nem. 
Miért? Mert a bestáriumok szerzői köny
vekből dolgoztak, így aztán annál hitele
sebb lett saját szócikkük, minél hitelesebb 
volt a forrásmunkaként kezükben járt le
írás. Aki pedig először írta le az abraxast? 
ő  képzeletének könyvtárában dolgozott. 
És képzeletükben a tehén ugyanolyan 
mesés állat, mint az abraxas, a szép emíőjű 
asszonytigris."

Eremie a nyugodt kolostori élet helyett 
a menekülés útját választja. Keres, kutat 
valami után a világban és az emlékei kö
zött. A csodás állatok segítik vagy éppen 
hátráltatják előrehaladását a térben, múlt
jának feltárásában és a világ megismeré
sében. Démoni erejük van ezeknek a képzelt 
lényeknek, kísértő álmokat bocsátanak rá 
(Tamárion), kételyt ébresztenek benne 
(Hübrikeia), megkísértik (asszonyszemű 
varangy), belülről rágják lelki sebeit, mint 
a férgek. Az emberi lélek állapotainak az 
ilyen módon való kivetítése a regény leg
fontosabb szövegformáló elve. Leírásuk
ban, természetükben nagyon különböz
nek egymástól ezek a lények, a szöveg 
maga világítja meg, hogy ugyanarról van 
szó, csak mindig más alakban jelenik meg. 
"(A Tamárionnak ugyanaz a tekintete, 
mint a halbagolynak.)" A lények lehetnek 
jóra vivők és rosszat okozók: "Kétféle tűz- 
féreg létezik: a kékek jó felé vezetnek, a 
barnák ellenben veszélyesek" (194.). A tűz 
angyala is segíti az elbeszélőt, a lángma
dár viszont elbűvölő lényével gyilkossá
got okoz (Giselle az ő bűvkörében ver
gődve szúrja szíven a férjét).

Rémisztő tud lenni a világ, ha össze
függéseit nem látjuk, máskor meg a szem
beszökő összefüggések teszik azzá. Anna 
egyik barátja, aki vallásos neveltetés teljes 
hiányában nőtt fel, apácakolostorainkat 
turistacsalogató bordélyházaknak tartja. 
"Te bordélyházaknak látod, mert nevet 
akarsz adni valaminek, ami számodra 
nem létezik." (88.) Tehát a világ és önma
gunk megismerhetősége, illetve mind
ezeknek az elmondhatósága áll a regény

LÁSZLÓFFY CSABA 
Született*

(»Welszi« dialektusban szavalható is)

akkor, midőn meghalt Harsányt, 
s születése nem jött kapóra 
(nem sokat kellett nekünk várni 
a harsány s nyomorgató korra). 
Mennyi mocsok, mennyi hiába
való áldozat, csak azóta(l); 
de mennyi rejtjeles, királyra 
valló kardvillanás: kapóra 
jött, sebet gyógyító, ha rátok 
sírás szakadna, vagy nagy átok. 
Sóváradi bárd és magyar.
Csillagnak látta, ami Föld 
S amit, jaj, senki sem akar:
Földnek hitte a temetőt.
*1943. november havában

Jön már
Jön a zúzdába küldött erek ideje, 
honnan a visszatérés esélye csekély, 
ha elnagyoltan emlékeznél is még 
a sajgásokra, mikkel elhalmozott volt a 
mindmségre eszméléssel megvert tudat — 
s ami talán még bizonytalanabb: 
működik-e vajon ott is az ön
védelmi ösztönöd, mely idelent 
(vagy idefent) megvédett 
a mindenhatók packázásaitól, 
mi több: utolsó leheletedig 
megsegített, hogy kellőképpen 
utálkozhass mindenkorok 
mindenarcú zsoldosain?
2003. Halottak Napja

középpontjában. A csodás állatok csak se
gítik szimbolikus jelentéseikkel a nyelvet, 
amely néha alkalmatlannak bizonyul az 
elbeszélés számára. Mert van, ami az 
egyik nyelven jól kifejezhető, de a mási
kon nem jelent semmit. Egyik nyelven 
örömet sugároz, a másikon jajszónak tű
nik ugyanaz a szó.

Az elbeszélés folyamán történnek uta
lások az időre, de ezek egyáltalán nem 
jelentenek korlátot az elbeszélő számára: 
ugyanolyan magabiztossággal jár át egyik 
századból a másikba, ahogy a regény e- 
gyik kulcsfigurája megfordul Európa né
hány fontosabb hálószobájában. Volt szó 
megkettőzésről, de felmerül a kérdés: 
nem lehet, hogy egy transzilván Orlandó- 
val állunk szemben, aki — megfelelő me
tamorfózisokon átesve — évszázadokat 
és királyokat él túl anélkül, hogy utolérné 
az aggkori érelmeszesedés?

A kérdések és észrevételek ellenére egy 
biztosnak tűnik: a magyarországi kritika 
kedvezően fogadja majd Láng Zsolt új 
könyvét. Papp Sándor Zsigmond a könyv
hét egyik legérdekesebb vállalkozásának 
nevezi, az Élet és Irodalom pedig az Év 
könyvének választotta az idei könyvhéten.

Jelenkor Kiadó, 2003
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BEKE GYÖRGY

A diktatúra árnyéka — tündérm esében
Könyvtárnyi munka jelent meg az el

múlt közel másfél évtizedben Romániá
ban az 1989. decemberi temesvári nép
mozgalomról, az ezt követő bukaresti ál
lamcsínyről (forradalomról?) és követ
kezményeiről. Szinte mindegyik a pub
licisztika eszközeivel tárgyalja a Ceauses- 
cu-diktatúra megdöntésének jelentősé
gét, történelmi kihatásait. Annál kevesebb 
szépirodalmi alkotás választotta témául a 
fordulatot. Költemények ugyan születtek 
szép számmal, prózai művek, éppenség
gel regények kevésbé. Érthető ez, hiszen 
az epika távlatot kíván és lehetőleg törté
nészi biztosságot az események és szerep
lők megítélésében. Márpedig az 1989-ben 
Romániában történtek körül máig sem 
tisztultak le a történészi vélemények, sok 
a kérdőjel, nagyon kevés az abszolút bizo
nyíték. Az erdélyi magyar epikáról a ro
mán prózánál is indokoltabban mond
hatjuk el, hogy még nem adott érzékletes, 
teljes művészi képet az előttünk lezajlott 
és minden résztvevő vagy szemtanú által 
m áskén t á télt történtekről. Egyetlen 
könyvet említhetünk itt, Mandics György 
trilógiáját, a Temesvári Golgotát, amely 
szinte az eseményekkel egyidejűleg író
do tt— már 1991-ben megjelent Püski Sán
dor kiadásában —, de ez inkább Mandics 
kedvelt műfajának, a tudományos-fan
tasztikus regényeknek a jegyeit mutatja. 
Bogdán László kritikája jellemezheti leg
találóbban: olyan kulcsregénnyel van dol
gunk, amelyben eleve helye van az író 
elfogultságainak, hiszen "nagyon sok 
résztvevő, szemtanú, szenvedő alany el
várásával is egybecsenghet”. (A Hét, 1991. 
dec. 14. és 23.)

Sokféle megközelítés közül Kozma 
Mária új regényében, a Sárkányfogvetésben 
(Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 
2003.) a legeredetibb módszert választot
ta: a diktatúrát, megdöntését, illetve utó
életét egy varázsmese keretébe illesztette 
bele. Ha kivonnánk a regényből a realista 
elemeket, a diktatúrát jellemző epizódo
kat, magát a diktátor házaspárt — persze, 
ez képtelenség, annyira szervesen bele 
van ötvözve a szövegbe —, akkor akár 
egyik Tamási-novella hangulata foghatna 
körül. Csakhogy az Ördögváltozás Csíkban 
erős indulatokat sugall, Csíkszentmihá- 
lyon a farsang halállal végződik, magát az 
ördögöt bicskázzák meg, a Sárkányfogvetés 
tündér-mágiák birodalma, asszonyok u- 
ralkodnak, szenvedélyeik szabják meg a 
nemzedékeket átfogó család sorsát, férfi
ak és nők gondolatait, cselekedeteit. Ta
mási Áron ördöge férfias viadalra kel a 
csíki székellyel, aki furfanggal legyőzi és 
pusztulni hagyja. Kozma Mária is Csíkba 
helyezi különös hőseit, a Madaras név á- 
rulkodik, persze, okosan távol tartja eze
ket az evilági tündéreket szülőhelyétől, 
Karcfalváról, de hamisítatlan csíki világ 
ez mindenképpen. Mert a csíki székelység 
áll legközelebb, minden más székely vi

dék szülötteinél, a természethez, titkok
hoz és sejtelmekhez. Vagy éppen a babo
nákhoz.

Új regénye szervesen egészíti ki eddigi 
gazdag munkásságát, amelyet regények
ből, novellákból épített fel. Az asszony
sorsok és a történelmi témák között ott 
találjuk a léleklátás regényeit, a címeik is 
árulkodnak: Lidérczöld csapata, 1989; Sár
kányfog, 1993; Sorskerék. 1994. írt utópisz
tikus regényt is: Az ember bolond természete, 
1987. (Eszembe jut, hogy egy másik, Csík
ból indult írónő, Nagy Borbála is mennyi
re vonzódott a babonás titkok világához: 
A csíki boszorkány, 1974.)

Kozma Mária — a Kolozsvárra tele
pült Nagy Borbálától eltérően — Csíksze
redát tette, nyilván nem egymagában, az 
irodalom városává. Több mint tíz kötet 
van mögötte. Az erdélyi magyar iroda
lomkritika érdemelt figyelemmel és elis
meréssel követte életművének teljese
dését. A második Forrás-nemzedék kitűnő 
elbeszélőjének tartják. (Ez a sorozat adta 
közre 1961-től a jelentkező tehetségek első 
köteteit.) Történelmi témájú műveiről jog
gal jegyzi meg a kritika, hogy históriai 
látomásai nemcsak a székely helyszínt ér
zékeltetik — Csíksomlyó megmenekülé
se, a tatárdúlások, az első világháború 
idejéből —, de egyben a valósághoz kötik 
a csapongó képzeletet; azt sugallják, hogy 
a veszedelmek újra visszatérhetnek, és ha 
nem szakad fel bennünk a közöny, ma
gukkal ragadhatnak.

Riasztó írói üzenet volt a Ceausescu- 
diktatúra napjaiban, a hetvenes évek vé
gén!

A Sárkányfogvetés egy ördöngös család 
története, lidércek, tündérek, elvarázsolt 
lelkek világa. Maga a főhősnő, a narrátor 
szerepét vállaló leány is csodás átalakulá
sokra képes, aki "látásában látja" azt, ami 
az avatatlanok számára láthatatlan. Han
na a lány, dédnagyanyja Rikoltóbagoly, 
ijesztő nevek, emlékek.

"Sokáig lehetetlennek tűnt beszélni er
ről az erőről. A lebegésről, a váratlan azo
nosulásaim ról, átváltozásokról... nem 
léteztek szavak a kifejezésére, nem lehe
tett megfogalmazni a tünékeny képeket, 
amelyekben azért teljes valómmal benne 
éltem, anélkül, hogy elveszítettem volna 
közben a valósághoz való szokványos 
kapcsolatot."

Félelmetes világ ez kívülállók, min
dennapi emberek számára. Pedig akik e 
család nőtagjai, azok nem annyira gono
szak, mint inkább szenvedő lények. Ha
talmukat, átváltozási képességüket nem 
mások megrontására használják, valójá
ban menekülők, átoknak érzik "kiváltsá
gukat", hogy nincsenek alávetve a való 
világ törvényeinek. Hanna mindjárt az e- 
lején megvallja: "iszonyúan szenvedek a 
sárkányok létezésétől, mert olyankor a 
rettegésem, hogy a gonoszság világa bár
milyen apró tévedésre teljesen elboríthat,

birtokba veheti testem-lelkem, az elvisel- 
hetetlenség határáig fokozódik." Az írónő 
nem irgalmatlan szigorral, hanem már- 
már együttérzéssel figyeli hőseinek ver
gődését. A regényben néhol egyenesen 
költészetté szépül egy-egy ördögműve 
mozzanat, a háborodott elméjű fiú törté
nete, aki házakat akar építeni az árváknak 
a Holdon, vagy a hajnali harmat születése, 
amit a család férfi tagja, Hanna apja — 
noha ő nincs varázserő birtokában, így 
magyaráz: "Az úgy volt — mesélte —, 
hogy a Szépasszony hűtlen lett a kedvesé
hez. Ez akkor arcul csapta őt és elmerült a 
feneketlen kristálytóban: várhatsz immár 
engem ezer és ezer és hetvenhét esztendő
kig. A Szépasszony azóta kiteregeti vász
nát az égre, a kristálytó vizével öntözgeti 
azt, így akarja elfogyasztani a kristálytó 
vizét, hogy aztán a sekélyben felbukkan
jon a kedvese, öntözgeti tehát égi vásznát, 
s mi alápereg belőle, az a harmat..."

Ebben a tündérregényben, amely akár 
el is andalíthat szelídségével, újra meg 
újra megjelenik a diktatúra valóságának 
egy-egy rémítő epizódja. Jeges esőként 
hat mindegyik, széthasítja a mese függö
nyét, irtóztató világra nyit betekintést. Re
mek írói szerkesztés: természetellenes a 
varázslatba esettek világa is, de a diktatú
ra messze túltesz rajta, a szelíd ördögök 
helyett a normális kinézetű emberek osto
basága, kegyetlensége, hóhér-irgalmat- 
lansága, elvetemültsége tobzódik, rab
ságba ejt, börtönbe zár, kínpadra von ár
tatlanokat, tömegével. Talán nem is a testi 
gyötrés igazán kibírhatatlan ebben a való
ságban, hanem a lelkek pányvára kötözé
se.

Ha valami idegen az embertől, ellent
mond Isten törvényeinek és szándékai
nak, az volt a diktatúra Ceausescu sátán
birodalmában. A szelíd szavú, érzékeny 
írónő csakugyan a sátánnal azonosítja Ce- 
ausescut és feleségét, a házaspárt, amely
ről nehezen lehetett eldönteni, hogy me
lyik gonoszabb: a férj-e vagy a feleség. 
"Aznap éjjel — írja Kozma Mária —, ami
kor a diktátort és feleségét kivégezték, 
egész lidérc-hadsereg tombolt a sírkövek 
között. És ez itt még csendes hely volt, de 
hallottam olyan temetőkről, sőt házakról 
is, ahol az alvilági pofák nemcsak vicso
rogtak az arra járókra, hanem a nyakukba 
ugorva meglovagolták, feldarabolták és 
szétszórták a testét a világ négy tája felé; 
az elszabadultak szörnyű csordáit nem 
lehetett megfékezni, ott vágtattak minde
nütt. A diktátor és feleségének képmásai
ba bújtak, csak a tűz semmisíthette meg 
őket. Él kellett volna égetni a holttesteket, 
hamvaikat szétszórni, csak a tűz, a tűz, mi 
igazán elpusztíthatja őket."

A diktatúra rémképei újra meg újra 
feltörnek a regény folyásából, hol az el
nyomorítás, hol a rettegés, hol a bosszúál
lás arcát mutatják, majd gyorsan eltűnnek 
a cselekmény áramlásában. Felbukkaná-
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suk váratlan, az írónő ezzel azt érzékelteti, 
hogy az élet egyetlen pillanata sem bizto
sít nyugalmat tőlük. A "tündéri homály" 
bármikor szétfoszlik, és a durva erőszak 
tűnik elő mögüle. Ez a diktatúra igazi lá
nyege: elpusztítani az emberséget, a sze
retetek a lelkekben élő-éltető hagyomá
nyokat. M indenekfölött a lelket, Isten 
ajándékát és képmását. Az ördög végső 
diadalt akar venni a Jóságon és Igazságon. 
Kozma Mária stílusa emelkedett, közvet
len, lírai, de az ördöggel való viaskodás- 
ban a gúny fullánkjait hívja segítségül.

Statisztikai felmérést végeztek az ate
isták és a hívők arányáról. Ebből a "szocio
lógiai vizsgálódásból" az derült ki, hogy a 
megyében mindenki ateista. Sőt, Madaras 
faluban kétszázzal több volt az istentaga
dók száma, mint az egész lakosság, cse
csemőktől aggastyánokig. "A statisztikai
szociológiai felmérés eredményét kifüg
gesztették a néptanács előszobájában lel
hető faliújságra. Azonnal közröhej tárgya 
lett. Őrült telefonálgatások után levették, 
és másnap nagy büszkén kitették a követ
kezőt, amely pontosan annyi ateista sze
mélyt tüntetett fel, amennyi a falu lakos
sága. Akkor valaki kitalálta, hogy ez sem 
igaz, mert Kis Pista Andráséknál az éjjel 
született egy leányka, s az még nincs fel
véve a listára."

Gyilkos gúny csap ki a regényből ak
kor is, mikor az írónő a diktátor házaspár 
beteges félelmét a merényletektől és a he
lyi nagyságok megalázó szolgalelkűségét 
ostorozza. A látogatóba érkező Ceauses- 
cu-pár szállásán a vécét reggel nem az 
"akadémikusnő" húzza le, dolga végezté
vel, hanem egyik helybeli pártnagyság fe
lesége. Hátha bomba van elrejtve a víztar
tályban. És a párthölgy kitüntetésnek te
kinti ezt a szolgálatot. Ha ezt egy humo
rista írja le, mondjuk a felejthetetlen Bajor 
Andor, akkor nem csodálkoznék, Ő talált 
ki ilyen képtelen helyzeteket. Kozma Má
ria nem szatirikus alkat, inkább nevez
ném szelíd romantikusnak. Az élet, a va
lóság, a román diktátor környezete volt 
ennyire nevetséges...

Égyik képtelenség után a másik. Egy 
félkegyelmű fiú katonai messzelátót talál 
az erdőben. Erre fel az államvédelmisek 
tíz szomszédos lakásban tartanak házku
tatást, ellenséges ejtőernyősöket keresnek 
az erdőben, és zsákmányul elviszik a hős
nő tudós apjának a kéziratát, vogul med
vedalokkal. A fonetikai jeleket titkos kód
nak vélik.

Ceausescuék kivégzésekor irtóztató 
mélységekből szakadnak fel az igazi ér
zelmek. A megalázott, eltiport önérzet lá
zad. A hősnő anyja pedig bűntudattal 
vallja be, hogy gondolatban ő már rég 
meggyilkolta a diktátort és feleségét. "Va
lahányszor megjelentek a tévében, vagyis 
m inden este, valahányszor hallgattam 
őket a rádióban, mindennap órák hosszat, 
sőt utóbb ha már csak hallottam róluk, 
vagy láttam a fényképüket az újságban, az 
út menti feliratokat, hogy... a nép szeretett 
fia... erős tölgy... stb. — Mindig erre gon
doltam: Haljanak meg. A két kezemmel is

megfojtanám őket... Adjanak egy revolvert, 
lelövöm őket, sajnálat, bűntudat nélkül... Egy 
népet szabadítanék meg tőlük. Jogunk 
van a meggyilkolásukra. Mivel szakadat
lanul jelen voltak valamilyen formában az 
életemben, szakadatlanul a meggyilkolá
sukat, az elpusztításukat akartam."

Ez volt a nép titkolt életérzése? A gyil
kosok cinkosaikká züllesztik alattvalói
kat, de azok végül őket pusztítják el? Va
jon a rejtett ellenállás, a sanda dacolás is 
nem ilyen gyilkos öntudatot takar?

" — A hatalom kiadta a parancsot, ne 
legyen ünnep húsvét reggelén— parafra- 
zálta apa az ismert forradalmi versikét.

Egészen bonyolultakká váltak ezek az 
ünnepek. Mindenki megtartotta, de hiva
talosan úgy tettünk, mintha nem... A kép
mutatás már nagypéteken elkezdődött. 
Az emberek mindkét irányban képet mu
tattak: majszolták a böjti tízórait, de úgy 
tettek, mintha máskor is pont ilyen tízóra
it ennének. Egyesek viszont pont ellenke
zőleg, provokatív nagyságú szalonnákat 
gyúrtak magukba csömörös elszántság
gal. Mindenki leste a másikat. Ha nyíltan 
megtartottad húsvétot vagy más »iste
nes« ünnepet, a hatalom rakott jelt rád, 
hogy aztán kellő időben felhasználhassa, 
ha nem tartottad meg, az emberek szóltak 
meg, mint a hatalom gyáva kiszolgálóját."

Történelmet épít be egy család, az 
egész nép életébe a házaspár kivégzése. 
Iszonyatos képek a televízióban — az 
elégtétel és a borzadás érzése az emberek
ben. Ha csak a diktatúráról szólna Kozma 
Mária regénye, itt lenne a kulminációs 
pont. De még csak a történet egyharma- 
dánál tartunk. (Igaz, hogy egy regénynek 
nem okvetlenül a cselekmény legmaga
sabb hőfokán kell véget érnie, sőt...) A 
Sárkányfogvetés az egész korszak regénye. 
Ábrázolja, kimondja — fontos erénye —, 
hogy Romániában Ceausescu nélkül is a

"csausizmus" folytatódik. Nem is csak a 
szereplő személyekben, habár azokban is, 
de a közszellemben, az erkölcsi felfogás
ban, züllöttségben. Az 1989-es államcsíny 
vidéki forradalmi pillanataiban — azok 
csakugyan nevezhetők így — a tömeg er
kölcsi nagyságát láthattuk. A felelősek, 
haszonélvezők, helyi potentátok feldúlt 
lakásaiból nem hordták szét, tehát nem 
rabolták el az összehordott élelmiszereket 
— mikor a nép szó szerint éhezett —, a 
csalárdul szerzett értékeket, hanem hasz
nálhatatlanná, értéktelenné rombolták 
őket. Utána azonban nem a megtisztulás 
következett, hanem a képmutatás, most 
még nagyobb arányokban és szánalma
sabb formában.

"Számomra tolakodó ez az ízléstelen 
buzgóság — mondja a hősnő nagyapja az 
unokájának —. Régi elvtársak, akik ateista 
neveléssel és annak pártos irányításával 
nyomorgattak bennünket, most érthetet
len buzgósággal mennek a vasárnapi mi
sére kalaplengetve minden ismerősnek, s 
jó lassan sétálnak, hogy minél tovább tart
son az útjuk, gyanítom, azért, hogy minél 
többen lássák a templom felé haladásuk
ban. Csak a vak nem látja, hogy ők most 
ájtatos hívő katolikusok, reformátusok és 
a többi."

De hát mit várhatnának a kortársaik 
ezektől a köpenyegforgatóktól, alakosko- 
dóktól — akár önmaguktól —, mikor 
majdnem öt évtizeden át az erkölcs helyét 
az alattomosság foglalta el, mikor dicső
ség dolga volt minden szép és nemes ér
zés megtagadása, a lélekirtás, a hazu- 
dozás? Csakhogy lehet-e mindezen torzu
lások ellen ugyanolyan eszközökkel har
colni, egyszerűen csak megfordítva az 
"előjeleket"?

Miként lehet egyáltalán? Kozma Mária 
humanista írónő, nem hagyja tanácstalan
ságban vagy éppen kétségbeesésben olva
sóit. "Csak szeretettel és megértéssel — 
mondta anyám —. Gyógyítani kell a beteg 
lelket."

Szeretet! Kozma Mária számára soha 
nem volt pusztán jelszó, pajzs, magyaráz
kodás, hanem pályáját végigkísérő lé
nyeg, legfontosabb írói üzenet, minden 
korban és minden élethelyzetben. A Sár
kányfogvetés újólag igazolja, több mint két 
évtized múltán azt az írói habitust, amely 
oly rokonszenves volt a diktatúra sorvasz
tó, torzító légkörében, mindezen rontások
kal szembeállítva, Köznapi irgalom című 
kötetében. Az volt a második jelentkezése, 
pályaindító kötete, a Forrás sorozatban, 
Szőcs István ajánlásával meg- jelent 1970-es 
könyve után. A könyvről írt recenzióban ez 
az üzenet ragadott meg legjobban. (Lázadás 
a szeretetért, A Hét, 1981. július 17.) "Kozma 
Mária úgy lázad a jogaiból kitudott szere
tetért, hogy a hiányából fakadó tragédiákat 
villantja fel, rokonszenwel az elbukottak 
iránt, de egy pillanatra sem szentimentális 
ellágyulással. Éppen ez döbbent meg no
velláiban, karcolataiban — nem a szánal
masan esendő ember hangja ez, hanem a 
figyelmeztető ítélkezőé: szeretet nélkül 
megfullad a lélek."
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince nnn/t

MÁLNÁS1 LEVENTE VERSEI
A száműzetését kezdő
Villon balladája
Batyum kötöm, mert hát az est 
Nem érhet itt a városomban, 
Határozott a testület,
S időm lejárt már szánandóan. 
Napom most épp leáldozóban, 
Lelkem már majd' az ördögé,
Testem megkínzott állapotában 
Elindulok sorsom felé.

Enyém az utak pora, ezt 
Úgy gondolom örökbe kaptam. 
Számlálni nem szükséges mert 
Belőle biztos, hogy elég van.
Van öt sou még az iszákomban:
A legelső kocsmárosé,
Bora vigasztal azon nyomban 
Elindulok sorsom felé.

A  végtelen már nem rettent,
Örök madár vagyok, szabadban.
És itt van még a képzelet, 
Halálomig a birtokomban. 
Kifogyhatatlan szép szavakban 
Tolul, törekszik felfelé.
Maradtam az, Villon, ki voltam, 
Elindulok sorsom felé.

Ajánlás:

Bár semmi sincs a tarsolyomban, 
Vacsorám pedig ebeké,
Herceg, azért ne hidd, hogy baj van, 
Elindulok sorsom felé.

Beteljesülés
Kabátod átveszem, a sáladat 
Nyakad körül hagyod, de hirtelen 
Karod puhán nyakam köré fonod.
Az éj kiárad és a csönd pihen

Szobám sötét zugában. Már tudod 
Hogy éjszakánk repülni fog, kezem 
Ruhád alá motoz. Utána sok 
Kis árva koccanás esik. Ma nem

A rút világ az úr: a csillagok,
Azok köröznek itt ma boldogan 
A hely fölött, ahol az éj suhan 
Komorkodón át, ha már tanúnk volt.

A helyzet
Létüres térben kopogó árnyak. 
Borzas fák állnak ritkuló fényben. 
Távoli ködből halk zene árad, 
Félénk ritmusok, néma zörej.

Hol van hát a beígért megváltás 
S a világvégi vidám harsonák 
Nem maradt csak ostoba valóság 
És újra megölték az Istent.

Tavaszhát, líjra
A nap nyitotta fényes égi résen 
Besompolyogtak kis vörös sugárkák 
Majdnem szégyenkezve s mégis szelíden 
Mint macskakölykök, huncut állatkák.

Bolondos, ártatlan játékba kezdtek 
Az itt-ott még fehérbundás tájjal,
S a foltos dombok ormain szökdöstek, 
Kimondhatatlan ingerkedő bájjal.

Ki az, aki?
Ki hagyta védtelen lángját a szélben? 
Ki rejti el mindig mosolyát?
Ki vágyik messze, furcsa, vad vizekre? 
Ki titkolná még el az igazát?

Hogyan lobogna láng a vad viharban, 
Mosoly nélkül mit érne száz világ? 
Miért ne víg öbölbe kéne érnünk, 
Miért is bújnánk kövek alá?

Szieszta
Alkony. Még meglegyint a fény, 
Lágyan, mint egy lepke szárnya. 
A csillogás a vízen tompul. 
Kibékülhetnél velem mára.

Csukott szemhéjad megérintem 
Finom redőny, selyem-rugalmas. 
Mögötte néma végtelen, 
Homályában vágyak nyílnak.

A végtelen
(G. Bruno emléke)

Giordano! Nem láttad be, 
Hogy egy a minden és 
Minden az Egy.
Hiába tágítod világod, 
Csak máglya lesz. 
Csőcselék üvöltve röhögi 
Magányos halálod.

SS J

Oszbontó
Égnek a kertben a máglyák. 
Sárga-vörös tulipánok 
égre lobognak. A lombok 
terhüket elpazarolták. 
Bőkezű ősz takarónak 
sárga-vörös szövetet hagy. 
S távol a kerteken túl már 
vad csapatok sorakoznak.

Mindert hiába
A lehetőségek homálya, 
Tétova indulások. 
Hegyekre omló alkonyok, 
Alakod egyre fogyó árnya 
Lassan belesimul a tájba. 
Szivárgás indul,
Hó szitál.
Fehér rettenet és csend, 
Majd csak a halál 
Odafent és idelent.

Komor vázlat
Megállsz. Majd lassan s tétován 
Félig elfordulsz, arcod vonalán 
Mint holdkorong mögül a napfény 
Előtér némi erőtlen visszfény.
Nem mosolyogsz. Mint bábu, báván 
Nézel szenvtelen. Szád szigorán 
Teljes lemondás és vágytalanság. 
Borostyántömbbe ágyazott bogár.
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MERÉNYI KRISZTIÁN

Olga temetése
A szomszédban Micike, a macska is több 

tiszteletet kapott, amikor eltemették. Neki 
még fejfája is volt.

— Meghalt Olga! — kiáltott fel a mama, 
Góliát, a báty csak hümmögött a hír hallatán, 
Mórzsef, az öcs pedig a fejét rázta.

Mama rögvest intézkedett:
— Halló! Mentő nem kell, biztosan halott, 

csak úgy összeesett. Jöjjenek gyorsan! Meleg 
van, még szaga lesz.

A mama a padlón fekvő lánya körül ko
torászott, Góliát idegeskedve lépett át a ha
lo tton, M órzsef a szobájába iszkolt, 
mondván, nem bírja az elhunytak közelsé
gét, és különben is, a holnapi túrára kell ké
szülnie.

Olgát elszállították, elhamvasztották, 
majd a kórházból rákérdeztek:

— No és a temetés?
A mama így felelt:
— Azt ne, az nem kell! Minek is mondja

nak felette holmi álszent papok beszédet, 
nem gyalázhatják meg a lányomat.

— De asszonyom, el kell vinniük a ham
vakat.

Másnap Góliát behajtott a kórház parko
lójába és átvette az állami urnába csomagolt 
testvérét. Hazafelé menet még beugrott kol
légájához, de azzal érvelve, hogy húga várja 
a csomagtartóban, sietősre fogta. Hamaro
san átadta a hamvakat a mamának.

A rokonok, barátok, ismerve a családot, 
felajánlották nem csekély anyagi támogatá
sukat a temetéshez.

Este a mama és a két fia tanácskozni kez
dett. A temetéstől, mint felvetődő lehetőség
től szinte megbénultak. Kis idő múlva a 
mama törte meg a döbbenetes csendet:

— Hiába adnak Zsuzsiék valamennyit, 
nekünk is a zsebünkbe kell nyúlnunk, és 
különben sincs erre időnk.

— Ki kéne járni az urnatemetőbe, kinek 
hiányzik az? — tette hozzá Mórzsef.

— Nekem mindegy, csak pénzt ne kelljen 
adnom, így is veszteséges vagyok e hónap
ban — reagált Góliát.

Mama feloszlatta a családi gyűlést, hogy 
ő majd megoldja a helyzetet, már tudja is, 
hogy mit tesz.

A következő vasárnap hárman, vagyis 
négyen — mert az urna is kezük ügyében 
volt — kikocsikáztak a telekre.

Mama a műanyag homokozó lapáttal a 
bográcstartó mellett egy negyven centi mély 
vermet ásott. Beletették az urnát, megálltak 
a temetetlen mélyedés mellett, és elénekelték 
a magyar himnuszt. Mórzsef betemette a 
gödröt, és a mázsa feletti Góliát egyenletesre 
taposta a puha földet.

— Ennyi! Mehetünk — szólt a mama, és 
az autóban már a Piros Kancsóban halotti 
torként elfogyasztandó ínyec családi ebédet 
tervezgették. Góliát nagy böffenéssel jelezte 
az ebéd végét.

Egy összejövetel alkalmával már a zsen
ge fűtől pelyhedző "sírhelyen" taposva tolla- 
soztak. Majdnem húszán gyűltek össze. Ott 
volt a család apraja-nagyja. Az elhaltat meg 
sem említették, még akkor sem, amikor Hé
diké, Olga keresztanyja, a sírra löttyintette a 
forró bográcsvizet.

A mama némi lelkifurdalása közben ki- 
fundálta, hogy exhumálja lányát. Egyedül

vonatozott ki a telekre. A szomszédoknak azt 
mondta, hogy tuját jött ültetni. Sumákul kör
benézve kaparta elő Olgát, majd gondolva 
egyet, átöntötte egy dunsztosüvegbe a ham
vakat, s közben azon morfondírozott, hogy 
az urnát virágtartóként használja, vagy visz- 
szaváltja a kórházban, gondolva, ér vagy két
ezret.

A telken kívülre, a patak felé lejtő csalá- 
nosba ásta el lányát, de nem eléggé mélyre. 
Munkája végeztével látta, ahogy a kirittyen
tett szomszéd komótosan a kocsijához köze
lít családjával. A mama nem tudott úrrá lenni 
kíváncsiságán:

— Mi az, Gyula, hova mennek?
A férfi könnyes szemekkel válaszolt:
— Meghalt... — csuklott el a hangja.
— Most meg már kicsoda?
— A papagájunk, Gyurika hagyott el ben

nünket. Visszük a kisállat-temetőbe... neki 
lesz a legkülönb márványsírja.

A mama fel sem fogta a szomszéd sirá
mát.

Amikor a család legközelebb a telekre 
araszolt, meglátták, hogy a dunsztosüveget 
kimosta az eső, és legurult a patakmederbe. 
Ott árválkodott a kőrakás mellett, még cso
da, hogy nem tört össze.

— Fel kéne hozni! — szólt a mama.
— Hogy szarrá csípjen a csalán? Én aztán 

nem — háborgott Mórzsef.
— Hagyjuk már a fenébe, felnőtt emberek 

vagyunk, jó az ott, ahol van — mondta Góli
át.

— Én mégsem mehetek le érte hetven
nyolc évesen. Ha csak ennyit jelent nektek a 
testvéretek, végtére is maradhat.

Távolság 
a közeliéiben
Elkéstem. Már zajlott a mulatság. A ven

dégek magukból kikelve rángatóztak a zene 
démonikus bűvöletében.

Lentről egy az erkélyen vesztegelő nőre 
figyeltem fel. A telihold fénye körbeszőtte a 
hófehér estélyi ruhát. Izgatottan markolta 
pezsgőspoharát, mintha a múltját akarná da
rabokra roppantam.

Felérve a csigalépcsőn benyitottam, 
majd átbotladozva a táncoló embereken, az 
erkélyajtó melletti asztalnál foglaltam he
lyet. A szemközti széken hagyott boleró a 
kinti hölgyé lehetett.

Már legalább félórája borzongtam, ami
kor egy beszédkényszeres asszonyság ült 
mellém. Monda tvirágaira kimért udvarias
sággal bólogattam, de az üvegablakon túli 
nőről le sem vettem a szemem, még mindig 
azzal a fáradt testtartással fürkészte a ten
gert.

Az idős asszony fecsegésétől álmosság 
uralkodott el rajtam. A szüntelenül áramló 
lárma egyhangú búgássá tompult. A körü
löttem táncoló halandók fehér mozgásfosz
lánnyá mosódtak. A szemhéjam összezá
ródott, majd — Isten tudja, miért — felkiál
tottam: — Szeretem magát!

Felriadva meredtem a rám csodálkozók- 
ra. A zaklatottan felugró idős hölgy bizonyá
ra magára vette kitörésemet.

A szél most lebegtetni kezdte a korlátnak 
dőlő női alak estélyi ruháját. A pezsgőspoha
rat már nem tartotta a kezében...

Olyan érzésem volt, mintha legalább egy 
hete ebben a fotelben ülnék. Álmosan figyel
tem a pantomim-mozgású vendégeket. Fele
lősséget éreztem a balkonon álló "idegen" 
iránt.

Az előrebillenő test már nem látszódott, 
csupán a fehér ruha remegett a kora hajnali 
széltől. Kísértetté libbent, olykor mozdulat
lanná dermedt, utána megbokrosodva sza
kadozott százfelé, mintha ki akarna tömi a 
test börtönéből.

A világosodó horizont igyekezetre kész
tetett. A vendégnép dülöngélt, akár egy las
sított film félájult szereplői. A házigazda 
mozdulataira kötelességszerű máz rakódott, 
ő megtett mindent; ahogy fáradt, arca egy 
árnyékos, kráterrel teli bolygóra emlékezte
tett.

Térdem nagyot reccsent, a behajtott te
raszajtó nyikorogva tárult ki. Az előreha- 
nyatló hölgy vállára tettem kezemet.

— Kisasszony, ébredjen.
Nem mozdult. Nyugott arcát nézve úgy 

véltem, vétkeznék, ha felriasztanám. Keze a 
mélybe omlott. Ujjai árnyékát a lámpafény a 
házfalra vetítette, mintha a sötét éj alól egy 
óriáspók várakozna áldozatára.

A lodzsa alatti betonlapon sötétvörös pa
tak folydogált. Csuklóján mély vágás...

Az estélyin száradt, repedezett vérfo
lyam. Mint egy öreg fa gyökérzete, belesza
ladt a ruhaalj és a padló közötti semmibe.

Bőregér sztori
A napnyugatkor előmerészkedő denevé

rek a rajzó rovarokból falatozva megkezdik 
önfeledt hancúrozásukat.

A Duna-menti fasor melletti ház legfelső 
szintjén lakó Margó, a megözvegyült peda
gógus, kiváltképp rettegett a rágicsálófélék- 
től. Á lm aiban hem zsegő egereket és 
patkányokat látott.

"Úgysem tudnak feljönni".
Alkonyodott. A kitárt ablakon bevágó

dott az előbb említett parányi lény repülő 
változata.

"Honnan a fenéből?"
A kis aljas, szárnyat növesztve cáfolt rá a 

mesterien kiötlött elméletre. Az undor felett 
az elszántság győzedelmeskedett; Margó 
orrlyuka kitágult, szája hangtalan üvöltésre 
nyílott, nyakina megfeszült. Már röpült is a 
partvisért, és űzni kezdte a riadt, védtelen kis 
állatot. A levegőben hadonászó partvisfej e- 
lől könnyedén szlalomozott a húszszor sebe
sebb denevér. Margónak csak negyedórányi 
kényszerfogyókúra után sikerült távozásra 
bírni a hívatlan vendéget.

"Végre hogy kitakarodtak..."
Bezárta az ablakot, és azon elmélkedett, 

hogy most már igazán ideje lenne felszerelni 
egy denevérhálót.

Hirtelen lett éjfél. Holnap nyolckor az 
iskolában kell lennie. Fürdés nélkül bújt ágy
ba. Szendergése közben egy óriás darazsat 
hallott döngicsélni a közelben.

Álmában méteres denevérek harapdál- 
ták a fülét, némelyik egy pillanatra a magas
ba emelte. Felriasztották a suhanások, szíve 
majd kiszakadt bordái alól. Párnáját a fejére 
húzva izzadt a sötétben.

"Ezek hajnalig fognak itt ribilliózni".
Tisztában volt vele, hogy a hajába csim

paszkodhatnak, és akkor úgy érezné magát,
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mint az arachnofóbiás, amikor pókok lepik 
el. Ráadásul a telefon is felcsörgött.

"Ki az a hülye ilyenkor?"
Majd következett a szendergés, a halluci- 

nálás, a rémálom, és a felriadás. Ez így ment 
hajnali négyig.

"Képtelenség alvás nélkül létezni".
Kiszámította a ritkuló denevérsuhogá

sok üteméből, hogy mikor a legoptimálisabb 
elindulnia a bőregérvadászatra. Elszánt, tor
pedózott óriásnak érezte magát, aki körül 
bombázógépek berregtek. A villany felgyúj
tása után két denevért látott röpködni.

"Honnan a fenéből?"
A végül maguktól kitakarodó betolako

dók ellen a partvismódszer nem tűnt hatá
sosnak, meg aztán Margó mozdulatai is fá
radtabbak lettek. A maradék két órát úgy 
aludta át, mint egy homokzsák.

Reggel besütött a nap az ablakon. Az 
álmosan útnak induló Margó számára távo
linak tűnt az éjbenyúló kaland.

Hazaérkezésekor nem volt kedve szel
lőztetni. A WC-n is csak úgy tudott ülni, ha 
előtte a csészére állva a tartályba tekintett. 
Nem nyugodhatott meg, mert küszködése 
közben minduntalan a csatornából kilövellő, 
fenékharapdáló patkányokra gondolt.

Családja és barátai azt javasolták, hogy 
ne felejtse el este bezárni az ablakot, mert 
mostanság a túlszaporodott rovarállomány 
miatt felduzzadt a környék denevérpopulá
ciója.

"Ki kéne vasalni".
Ahogy megmarkolta a vasalódeszkát, a 

középső ujj körömháza alatt egy csontig ha
toló, fájdalmas döfést érzett. Az ocsmányul 
vigyorgó, torz gyerekhangon vijjogó bőre
gér felröppent a plafonra, majd a földre csa
pódott. Margó infantilis tekintettel tanulmá
nyozta a mozdulatlan madárangyal-gombó- 
cot.

Visszarántott ujjából ömlött a vér.

Riasztás
A kávézgató férfiaknak még izgalmat je

lentett a hétköznapi sémákra épülő minden
naposságok megbeszélése.

Már éjféltájt cammogott az idő, amikor a 
nikotinfüsttőí homályos szobácskábán a 
lámpafényt az ilyenkor elmaradhatatlan te
levízió villogása váltotta fel.

Az elszendergő Butya jobb arcféltekéje a 
csetressel teli mosogatóhoz csapódott. Ami
kor magatehetetlenül lecsúszott a fotelról, 
két társa visszahúzta a helyére.

A híradó után Jóska és Gyurka sakkozni 
kezdett.

— Öregem, most végre megszívathatom 
asztat a pálinkagőzös burádat.

— Józsikám, inkább arra figyelnél, hogy 
miket lépsz itten nekem.

— Na, mit szósz, nesze, te lókötő, most 
megkaptad, úgy jáccó', mint a tököm. In
kább húzná' el a tundrára havat lapátolni...

Nem volt folytatás, megdermedt a hang 
a levegőben. Láthatatlan rezgő és csengő 
fém- és üvegszálak vibráltak mindenfelé. 
Butya a legmélyebb álmából vágódott talp
ra. A másik kettő az asztalnál ülve, képzelet
beli villamosszékest játszott a váratlan 
jelenséggel. A csöndből kiszakadt sziréna 
hangja dermedt sikollyal szaladt szét a fo
lyón. Jóska kiáltott fel:

— Riasztás!!!
A földön többnapos csikkek dögledez- 

tek, a tépázott korcs már megint a küszöbön 
henyélt, pedig még csak napos idő sem volt.

Kísértetiesen hömpölygött a széles, ör
vénylő folyó. A közelben ívelődött a falu 
egyetlen átkelőhídja.

Az épület külső, dagályvert oldala néhol 
berepedezett. A falon mindenütt pucér nők 
képei. A tusolófülke melletti raktárban a ké
szenléti eszközök sorakoztak.

Mihelyst hazaindult a nappali brigád, 
már érkezett is az éjszakás-trió; a tengerész 
arcú, kopott farmert viselő, szikár termetű 
Jóska, a vitézbajuszú, mélák, de elefántlelkű 
Gyurka, és az alacsony termetű, de annál 
szélesebb pofacsontú Butya.

A három férfi rögvest belakta a szolgálat
helységet. Miután felkapcsolták a lámpát, 
bömbölni kezdett a zene. Belesüppedtek az 
időrágta fotelekbe, és már röpködtek is a 
kártyalapok.

Régóta összecsiszolódtak így hárman. 
Amióta ők uralták az éjszakát, több mint 
hatvan riasztás történt, no meg vagy kétszer 
annyi próbariasztás.

Későre járt. A korcs hátratakarodott alud
ni. Az ajtó előtti oszlopon szüntelen vibrált a 
halvány helyzetjelzőfény, felette a rozsdás, 
körteforma hangközvetítő tölcsér éktelenke
dett. A folyó csendesen sodródott.

A három férfit adóvevőkészüléken tájé
koztatták a hídon történtekről. Amíg Jóska a 
búvárruhát kapta magára, addig Butyáék a 
motorcsónakot készítették elő.

A sziréna öt percen túli bömbölése iga
zolta, hogy nem próbariasztás történt; indul
ni kell. Felberregett a csónakmotor, és már 
szelték is a megadott irányba az éjsötét vizet.

A híd alatt kezdték kutatni a mélységet. 
Jóska az örvények közé vetette magát, Gyur
ka a keresőrúddal bökdöste az alsóbb vízré
teget. Butya izgatottan irányította a kis kö
rökben lavírozó csónakot.

A felbukkanó Jóska így kiáltott:
— Megtaláltam a kisbuszt, de test nem 

rekedt benne. Mennyetek odább, én is lejjebb 
csurgók... mégecce' lemerülök.

Hamarosan, a többiek meglepődésére, 
fölhozott egyet.

— Szép nyúlánk, mi?
Butyáék berántották az elsőt a csónakba.
Legalább tíz perc kellett ahhoz, hogy 

Gyurka végre megbökjön egy újabbat, ame
lyet kurta, elismerő mosollyal dobtak a hosz- 
szúra.

Ezután Butya rikkantott fel:

— O-ottan lebegő Jóska csak ezután vette 
észre a felé sodródó valamit.

— Irányíccsátok melléje a csónakot, csak 
lassan!

Jóska a tatrészbe fogódzkodva nyúlt a 
búvárlámpa fényétől megvilágított bomlad- 
ványhoz.

— E-ez meg h-honnét a f-fenéből érkezett 
ide? — méltatlankodott Butya, a legalább 
kéthetes test láttán.

A hídtól már jócskán elsodródtak. Még 
mindig a szertemálladozó, szagos puffad- 
vány vonta el a figyelmüket; tanácstalanul 
méláztak körülötte. Azt sem tudhatták, hogy 
kapnak-e érte valamit, hiszen ez nem a mos
taniak közül való, ráadásul nehéz lenne úgy 
felvarázsolni, hogy szét ne essen.

Jóska végül döntött:
— Gyósan, gyósan, lefele asztat a mű

anyag szart, az alatt nem miafenélődik széj
jel

Butya a vízbe hajította a lemezt:
— Nessze.
— Máskó' lehecc kicsit pontosabb... Oké, 

alatta van, húzhassátok, tartom az ajját. Mit 
finnyáskodó' utya, úgy fogod, mint szűz- 
jány a faszt az első éccakán. Mi vagy te, 
értelmiség? Markódd mán meg ászt a szart! 
Megrokkantad a Gyúrkát!

Amikor a test végre a többin volt, Jóska 
ismét alámerült. Hosszú percek teltével 
Gyurka kurjantott fel:

— Segítsetek, puhába böktem!
Az épp felbukkanó Jóska lemerült, s fel

hozta a negyediket, majd így szólt:
— No mostmá' jó' megsüjjett a seggrész. 

Egy csöppet kifújhassuk magunkat. A rád- 
jón szóltak, hogy mán csak egy aprótestűt 
kéne megtalálnunk. Tyű, hogy mennyire 
útálom azokat! Az alsó áramlattó' is fürgéb
ben peregnek és alig látni űket. Ráadású' 
több suskát se nem kapunk értük. Na, most
má' elég a szusszanásbó'. Munkára! Valahon 
itten köll lennije annak is.

Butya épp a mélységet világította, ami
kor a híd lábától két mérföldnyire észrevet
ték a vízben sodródó, hulladéknak vélt leg
kisebbet. Miután azt is beemelték, nylonle
pedőt dobtak rájuk. Butya undorral nyug
tázta a történeteket:

— Lett v-vona időm, h-hogy megszok
jam e-ezt a r-rohadt bűzt, de m-most m- 
mindjár' hányok.

— Ne is törőggy vele, inkább vegyé' pél
dát Gyúrkáró', milyen ügyesen szúrkálta a 
vizet. Be jó is lenne, ha legalább ennyire ér
tene a sakkjátékho' is — mondta Jóska.

Visszaindultak. Csak most láttak rá a híd 
kiszakadt korlátrésére.

—- Mekkorát csattanhatott! — ámuldo
zott Gyurka, majd Butya is elcsodálkozott:

— Az a-annyát, j-jól leperdült!
A hídon több tucat bámészkodó ácsor

góit, odafenn sürögtek-forogtak a helyszín
biztosítók.

Jóska összecsapta a kezét.
— Na, emberek! Ez igen! Szép kis néző

sereget kaptunk. Jó meló vót, más se nem 
csinálta vóna jobban. Remélem, asztat a 
bomladozót is értékelik. Arró' mán nem is 
szólok, hogy a termény javát máma is én 
arattam lefele, de ahogy a fociná', itten is a 
csapatjáték számít, oszt nem az, hogy én 
mijen jó focista vónék! Na, tik se ne keseregy- 
gyetek, mint a szögbelépett kokas! Tuggyá- 
tok mit? Igyunk a sikerre! Végtére is szép 
éccaka vót.
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PALÁDI ZSOLT

Milyen színű
a boldogság?
Ugye ismerik azt az érzést, amikor az 

égvilágon semmi sincs a kedvünkre, az 
étel ízetlen, munkatársaink undokok, úgy 
érezzük, hogy az élet kilátástalan és az 
árak megfizethetetlenül magasak, s ilyen
kor még kedvenc barátnőnk pletykáira 
sem vagyunk kíváncsiak. Órákig nézzük 
a kirakatban a régóta kiszemelt nercbun
dát, sóváran álldogálunk az utazási iroda 
plakátjai előtt, s közben odaképzeljük ma
gunkat egy Fülöp-szigeteki strand ho
mokjára. Magányosak vagyunk? Lehet. 
De ugyanazzal a képzelőerővel, mellyel 
odavarázsoltuk napbarnított testünket a 
bennszülött férfiak közé, ugyanazzal a 
pesti csúcsforgalomban, az összetorlódott 
embertömeg középpontjában is nyugtat
gathatjuk idegeinket. Csak körül kell néz
zünk.

Hisz közeleg a tavasz, a meggyfák vi
rágoznak, a természet feléled, a madarak 
csivitelnek. A tavasz sajátos illatai és szí
nei lassan minket is hatalmukba keríte
nek. Én ilyenkor legszívesebben egy park
ban üldögélnék, és verseket írnék egy fe
hér papírlapra. De hát mikor van erre egy 
nőnek ideje? Pedig a tavasz maga a költé
szet. Talán az örökkévalóság kacsint ránk 
egy lomb mögül, de legalábbis az örök 
körforgás. Gondoljunk mindig erre a szür
ke és kemény hétköznapokon.

Az én történetem is ilyen. Ha a fantázia 
segítségével nem győztem volna le önma
gam, ma talán egy idegszanatórium gon
dozottja lennék. Mert hiába erős a szív és 
hideg a fej, ha a kellő pillanatban elveszít
jük lélekjelenlétünket, és a tehetetlenség 
mocsarába merülünk, a mélység lehúz 
bennünket, s menthetetlenül elveszünk. 
Ismerek olyan nőket, akik egy ilyen erős 
megrázkódtatás hatására a züllés bugyra
iban merültek el, s még azt a képességüket 
is elvesztették, hogy jó partit szerezzenek 
maguknak. Inkább nem is mondom el, hol 
kötnek ki az ilyenek.

Minden úgy indult, akár a mesében. 
Meghívtak egy partira, ahol csupa befo
lyásos ember adta egymásnak a kilincset. 
Álomszerű volt az egész. Elegáns párok, 
nyakkendős urak szálltak ki Porschékből, 
Audikből, Alfa Rómeókból. Barátnőmmel 
együtt megbújtunk egy félreeső sarokban 
és szerényen szorongattuk gines poha
runkat. Nevetgéltünk, viccelődtünk egy
mással. Egyszer csak odalépett hozzánk 
egy jóképű, magas fiatalember. Zoltánnak 
hívták, neve számomra határozott, erős 
csengésű volt. Megdicsérte a ruhámat és a 
frizurámat, pedig semmi különleges nem 
volt rajtam, hosszú szőke hajam a vállam- 
ra omlott, a végét bedaueroltattam — a 
göndör fürtök ugyanis meglévő művészi 
hajlamaimra utaltak —, fekete szoknyám 
combközépig ért, formás lábaimat szaba
don hagyva. Csinos lehettem, de nem en
gem választottak volna a bál királynőjé

nek a sok felékszerezett dáma között. 
Mégis én tűntem  fel neki, később azt 
mondta, azért, mert a sok hamis csillogás 
közül az én fényem volt az igazi. Mint 
minden régi vágású úriember, ő is reme
kül értett a bókoláshoz. Hogyne hittem 
volna neki?

Kiderült róla, hogy menő ügyvéd. A 
belvárosban dolgozik, és sok ismert sze
mélyiség fordult már hozzá ügyfélként. 
Hihetetlennek látszott, de nőtlen. Miköz
ben Audijával suhantunk, elmesélte, mi
ért nem házasodott még meg: nem mert 
megbízni egy nőben sem, félt csalfaságuk- 
tól, szeszélyességüktől, változó szenvedé
lyeiktől. Valójában olyan nőt keresett e- 
gész életében, akire stabil pontként szá
míthat, s aki nemcsak csinos, de minden 
tek in tetben  m egbízható is. Remegve 
mondtam el saját tapasztalataimat; egy 
nagy csalódás, egy hároméves kapcsolat 
tönkremenetele után álltam akkoriban 
talpra, s már jó ideje kapaszkodót, támaszt 
kerestem a férfiakban, de hiába. Fél éve 
nem volt senkim, vallottam be. Miközben 
feltártuk egymásnak titkainkat, pillantá
sunk gyakran összetalálkozott; s bár neki

a vezetésre is figyelnie kellett, láthatólag 
többet foglalkozott velem, lopva kereszt- 
betett lábaimra is le-lepillantott, de mikor 
szemébe néztem, elkapta a tekintetét. A 
lakásomhoz értünk, s megpróbált meg
csókolni, de én nem hagytam. Emlékeztet
tem fennkölt szavaira, s ő szemét lesütve 
bocsánatot kért.

Mámoros fejjel, nagyokat sóhajtva lif
teztem fel a hetedik emeletre. Anénike, aki 
velem együtt szállt be a liftbe, nagyon 
megnézett magának, de én ügyet se vetet
tem rá. Határtalan boldogságérzet fogott 
el.

Nem festem le költői színekkel, milyen 
három hónap következett, mert "szó nincs 
rá, csak képzelet", ahogy a dal mondja, s 
talán untatnám is vele Önöket. Mindig 
meglepett valami aprósággal, hol egy 
nagy csokor rózsával állított be, hol egy 
kedvenc énekesnőm lemezét ajándékozta 
nekem, miután ravaszul kipuhatolta, mire 
van épp legnagyobb szükségem. Maga 
volt a megtestesült kedvesség. A legjob
ban az esett, amikor megvette azt az arany

nyakláncot, melynek medalionjában egy 
kis zöld smaragd ékeskedett (a zöld a ked
venc színem). Ez a nem mindennapi fi
gyelmesség szinte lekenyerezett. Gyanút
lanul átadtam magam az érzésnek, mely 
egyre jobban bekerített. Nem számított, 
hogy nincs humora, mikor a vacsorák így 
is jó hangulatban teltek el, s az sem, hogy 
nagyon gyors az ágyban, mikor bókjai fel
ébresztették nőiességemet és simogatása 
kellemesen borzongatott. Arra gondol
tam, idővel csiszolódik és alkalmazkodik 
az én stílusomhoz, tempómhoz, életfelfo
gásomhoz. Áprilisban együtt tervezget
tük, hogy befizetjük magunkat egy spa
nyolországi körutazásra, és én tudtam, 
komolyan gondolja kapcsolatunkat. Sze
meim előtt megjelent a jövő, s őszintén 
szólva rendkívül reménytelinek látszott.

De ekkor váratlanul egy megrázó él
mény kizökkentett nyugodt lelkiállapo
tomból, s m int egy vihar, kidöntötte 
bennem a szerelem szilárd talapzatát. 
Még ilyenkor is költői vagyok, pedig az 
esemény felettébb prózai, de hát nem ta
gadhatom meg önmagam. Valószínűleg 
Önök átkozódva fakadnának ki, s nem 
átallanának keményebbnél keményebb 
szavakat használni, de én képtelen va
gyok erre. Nem tehetek róla, ilyennek szü
lettem. Talán épp a szelíd természetemre 
fizetek rá unos-untalan.

Egy nap mosáshoz készülődtem, s vá
logattam szét a ruhákat, közben fél szem
mel a tévére sandítottam. Igazán véletlen, 
hogy egy kereskedelmi adó riportfilmjeit 
néztem, hiszen házimunkához inkább rá
diót szoktam hallgatni. De ez részletkér
dés, csak azért jegyzem meg, hogy lássák, 
milyen véletleneken múlik egy ember éle
te. Áz egyik riport a testüket áruba bocsáj- 
tó nőkről szólt. A téma miatt figyelme
sebben néztem a képernyőre, hiszen saj
náltam azokat a szegény nőket, akikre i- 
lyen szerepet szabott a sors. Lám, lám, 
nem számolnak a következményekkel, 
csak a pénz, a talmi csillogás vonzza őket, 
ahelyett, hogy az értékek felé fordulná
nak, s az lesz a vége, hogy egy szemét
dombra hajítják a tetemüket. Okosabbak 
is lehetnének. Ennek persze azok a férfiak 
az okai, akik pénzért vásárolják a szerel
me h a  ki knek szükségük van ilyen üres és 
léha szórakozásra. Milyen beteg, pervez, 
patológiás személyiségük lehet ezeknek! 
S lefogadom bármibe, hogy legtöbbjüket 
feleség és szerető várja otthon, aki mit sem 
sejt gyáva üzelmeikről.

S akkor észrevettem őt, Zoltánt, amint 
Audijából kikönyökölve tárgyal a kocsi
soron egy szőkített nővel, akinek a fél mel
le kilátszott a szűk dresszből. A kamera 
csak egy pillanatra mutatta őket, de min
den kétséget kizáróan őt kapták lencse
végre! Akkor hirtelen meggyűlöltem őt is, 
meg az ukrán és a magyar cicusokat is, de 
még a feszes dresszeket és a kocsisort is. 
Az emberiség szemétje gyűlt ott össze, és 
szerelmem tárgya köztük volt! Alkudo
zott valami cédával, miközben én mostam 
a koszos cuccait és salátát készítettem ne-

» ' » ' >  folytatás a 12. oldalon
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ki estére! Ha azt mondom, hogy csalódot- 
tabb voltam, mint az a kurva, akinek stri
cije elszedte az összes pénzét, még fino
man fogalmaztam. Életemben nem estem 
még ennyire pofára.

De azért úgy fogadtam a fiatalurat, 
mintha mi sem történt volna. Mosolyog
tam, mikor megérkezett, szó nélkül tet
tem elé a salátástálat, megkérdeztem, íz- 
lik-e a vacsora, s a kétszínű még meg is 
dicsérte kezem munkáját. Olyan gyengé
den szorította meg karomat, és olyan ér
zéssel ölelt át, mintha egész nap csak raj
tam járt volna az esze, mintha mostanáig 
csak erre a percre várt volna. Kedvem lett 
volna felordítani vagy felkapni védekezé
sül az asztalon lévő kést, és váratlanul 
szembefordulva vele az arcába vágni az 
igazságot. Ehelyett hűvösen kibontakoz
tam öleléséből, és fáradtságra hivatkozva 
a karosszékbe vetettem magam. Ekkor ő 
már látta, hogy komoly baj van, s tovább 
nem mert közeledésével zavarni. Jól tette, 
mert én támadásra készültem, s ilyenkor 
jobb, ha nem ingerel. Kérdésemre, hogy 
hol volt délután, csak sablonos válaszokat 
adott, s rögtön megpróbálta másra terelni 
a szót. Ha hagytam volna! Szembesítet
tem a tényekkel: elmondtam, mit láttam a 
tévében, s azt is, mi a véleményem az 
ilyen pasikról, akik kihasználják a nők ki
szolgáltatott helyzetét. Másképp reagált 
erre, mint számítottam! Először meghök
kent, és olyan képet vágott, mint akinek 
épp most fedték fel szégyenletes titkát, 
majd hebegni-habogni kezdett néhány 
magamentegető szót. Azt hittem, "vérbeli 
macsóként" rendreutasít, és úgy minősít, 
mintha csak egyik tagja lennék széles há
remének, aki egyáltalán nem fontos neki. 
Ehelyett összeomlott, s arra hivatkozott, 
hogy egy férfinak szüksége van változa
tosságra, akkor szokott rá a kocsisor láto
gatására, amikor egyedül volt, s most nem 
tud megszabadulni a vágytól, hogy min
dig új és új női testeket lásson maga előtt, 
de ha segítek rajta, minden megváltozik. 
Hivatkozott szigorú neveltetésére, misze
rint anyja szigorúan tiltotta neki gyerek
korában, hogy a fütyijével játsszon, majd 
később is óvta az "útszéli" kis kurváktól. 
Érzelmeimre is próbált hatni: olyan nehéz 
— mondta — neki ilyen értékes és csinos 
nőt megtartani, hát nem akar elveszíteni. 
Persze nem sejthette, számomra nincs ta- 
szítóbb látvány, mint mikor egy férfi így 
esedezik, s elvesztve minden önfegyelmét 
és férfiasságát, görcsösen kapaszkodik 
egy nálánál gyengébb nőbe! Hol van 
ilyenkor az önbecsülés, a szilárdság? Még 
jobban megundorodtam tőle, hogy meg
ismertem gyenge jellemét. Felszólítottam, 
hogy távozzon, egy ilyen alaknak mellet
tem helye nincs!

Hanem egy-két nap múlva egy kicsit 
megbántam, hogy hirtelen felindulásom
ban kidobtam Zoltánt. Egyedül marad
tam! Tudják, hogy mit jelent ez egy nő 
számára, ha egy pillanatig is, de belém 
fészkelte magát a gondolat, egy félévig 
vagy talán egy évig nem jön senki, aki

megfelel az én igényeimnek, s milyen kí
nos lesz ez a barátnőim körében! Nem vár 
senki a fitness-club előtt, hogy hazafuva
rozhasson, nem áraszt el senki a bókjaival, 
ha az új estélyimben jelenek meg a partin, 
és nincs, aki kihámoz belőle éjszaka. Nem 
igazság, hogy ez pont velem történik meg! 
A pszichológusom hiába értette meg ve
lem, hogy ettől én még nem leszek sem
mivel sem értéktelenebb, valahogy még
sem tudtam  m egnyugodni. Csak egy 
megcsalt nő voltam a sok közül, s előttem 
hányán, de hányán eljátszották már e 
dicstelen szerepet. Nem tudtam megbo- 
csájtani annak a szemétnek, és tudat alatt 
magamnak sem.

Tudtam, hogy nem mehet így tovább. 
Ha így folytatom, előbb-utóbb felőrlöm 
magam. Kemény leckét kaptam, s levon
tam a tanulságot, hogy nem mind arany, 
ami fénylik, s a férfiak között egyik kutya, 
másik eb. Kígyót melengettem a keble
men, de megfogadtam, hogy nem léphe
tek kétszer ugyanabba a folyóba. Zoltán 
még felhívott, de miután mindannyiszor 
elküldtem őt melegebb éghajlatra, lassan 
leszokott erről a rossz szokásáról. Nyu
godt, ám egyhangú hónapok következ
tek. Esténként kivettem egy-egy szerel
mes filmet a közeli videotékából, s néha 
alaposan kisírtam magam rajta, de mind

kevesebb dolog emlékeztetett Zoltánra. 
Csak akkor zökkentem ki ebből az álla
potból, amikor barátnőim figyelmeztet
tek: a régi, életvidám Detty már a múlté, 
ki kell mozdulnom csigaházamból, kü
lönben elpazarlom legszebb fiatal évei
met. Ez pedig természet elleni vétek len
ne.

Meghívtak egy partira, ahol csupa be
folyásos ember adta egymásnak a kilin
cset. Hamarosan megismerkedtem egy 
magas, szőke fiatalemberrel, aki felaján
lotta, hogy hazavisz a Roverján. Kiderült 
róla, hogy menő ügyvéd, és a belvárosban 
irodát tart fenn. Ezúttal elővigyázatos vol
tam, utánanéztem viselt dolgainak, a ba
rátait tapintatosan kifaggattam a nőü
gyeiről, még az Internetes honlapját is

megvizsgáltam. Úgy látszik, nem kedveli 
a kurvákat, ám egy nőnek természetesen 
minden lehetőségre fel kell készülnie. 
Hátha a titkárnőjével hetyeg az irodában! 
Erre gondolva — nem kis költségek árán 
— egy magánnyomozóval poloskát he
lyeztettem el a szobájában és a titkárnője 
irodájában. így minden percét figyelem
mel kísérhetem. Ha pedig még egyszer 
előfordul velem az, hogy a szemem láttára 
bukik le, hát az Isten irgalmazzon neki! 
Erre az esetre a "végső megoldást" tarto
gatom: beszereztem egy borotvaéles sváj
ci vadászkést, mely pillanatok alatt, szinte 
észrevétlenül megfosztja férfiasságától 
hűtlen páromat. Nincs többé sírás-rívás, 
csak gyors megoldás: mihelyt megtudom 
a titkot, elvágom a probléma fonalát, csak 
odalopódzom az ágyához, és: nyissz! No 
de egyelőre nem filozofálok ezen, hiszen 
minden a legteljesebb rendben, s csupán 
a biztonságérzetemet növeli, hogy felké
szültem a legrosszabbra is. Akárhogy is, 
ez egy stabil kapcsolat lesz.

Most úgy érzem, újra szerelmes va
gyok, s nem halványíthatja el semmi az 
érzéseimet. Újra tavasz virul, virágoznak 
a cseresznyefák, a levegő megfrissül, s 
mindez eltölt reménnyel és bizakodással. 
Én színekben, vágyakban, ösztönökben és 
hangulatokban gondolkodom. Sokszor fi

lozofáltam már azon, milyen színű a bol
dogság? Megpróbáltam elképzelni bar
nának, ahogy a melankolikusok,rőtvörös
nek, ahogy a szeximádók próbálják lefes
teni, de a határozott véleményem az, hogy 
a boldogságot élénk színekben lehet meg
jeleníteni. Olyan, mint egy jól gondozott 
kert, ahol a szabadon nőtt fű és az apró 
cserjék zöldje mellett megtalálható a fák 
virágának fehérje és a lila ákác, az ágyá- 
sokban pedig a piros tulipán és a sárga 
szegfű. S ha jól gondozzuk kertjeinket, 
miénk lehet a legnagyobb jutalom: egy 
vidéki házacska kutyával és három gye
rekkel. No meg egy szerető férj. Mi lehe
tünk a királynők e színekben pompázó 
világban. Elvégre minden nőnek ez az ál
ma, vagy nem?
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Elvtársi összejövetel
És itt vissza kell kanyarodnia egy olyan 

epizódhoz — teszi le a poharát Irén, és me
redten néz rá, zöld szeme éget, tekintetét 
nem állja, pislogni kezd, elfordul, szégyelli 
magát —, amelyről nem lehet tudomásom, 
mert ez idáig soha nem beszélt róla!... Hogy 
megérthessem a helyzetét, tudnom kell, 
hogy ami után különvált Emiltől — és ezt 
kihangsúlyozná azért újólag is, a teljesebb 
megértés utólagos reményében, zárt szerel
tetett szobája ajtajára, és arra kényszerült, 
hogy bezárkózzon — kapcsolatuk a mély
pontra jutott. Hetekig nem is találkoztak, 
nem is beszélgettek, igaz, nem is lett volna 
miről. Ő bejárt a klinikára, kis betegei lefog
lalták, önfeláldozóan vállalta az éjszakai 
ügyeleteket is, csak hogy minél kevesebbet 
lehessen otthon... Igen, feszélyezte Emü kü
lönös hallgatása is, rosszat sejtett, érezte, 
hogy ambiciózus férje készül valamire, kép
telen belenyugodni kitaszított, megalázó 
helyzetébe, addig nem, ha nem is háltak 
együtt, de legalább beszélgettek, most már 
azonban ezeknek az eléggé kényszeredett 
beszélgetéseknek is vége lett.... Egy péntek 
reggelen levelet talált a konyhaasztalon, 
amelyben férje (teljes nevén dr. Tollas Emil) 
felkéri, hogy ha bizonyára drága ideje enge
di, vegyen részt másnap, szombaton, egy, az 
ő karrierje szempontjából fontos elvtársi 
összejövetelen, amelyre a város első vendég
lőjének különtermében kerül sor, s amelyen 
az ő megjelenése is igen fontos lehet, hiszen 
mindenki ott lesz, aki számít, s kissé nehezen 
lehetne elfogadható magyarázatot találni az 
Ünnepelt világszép nejének távolmaradásá
ra...

Ő, olvasva a kultúráltan megfogalmazott 
szöveget, elképedt. Megtudta, hogy Emilt 
ünnepük, de hogy pontosan miért ünnepük, 
azt akkor még nem...

M indenesetre délben telefonált az 
ügyészségre, és beszélt férje titkárnőjével. 
Közölte, amennyiben valami nem várt ese
mény közbe nem jön, természetesen ott lesz 
a partin, bár arra vonatkozólag, hogy férje 
karrierjének fellendítése érdekében hogyan 
is öltözzön, nem kapott közelebbi instrukci
ókat, még értékes utasításokat sem, sőt a 
javaslatok között sem szerepelt semmi ilyen 
értelmű célzás, ezért azután ő önhatalmúlag 
a szoüd, nem túlságosan mondén kisestélyi 
mellett döntött. A nő zavartan hallgatott a 
telefonban, vele egyidős molett és barna el
vált asszony volt, sejtette, hogy Emil nála 
vigasztalódik, és ezzel magyarázta különös 
viselkedését is ez a nő, a nevére most már 
nem emlékszik, Piroska?, Jucika, Gyöngyi
ke, állandóan zavarban volt, ha vele beszélt, 
s még nagyobb zavarban, ha személyesen is 
találkoztak, sokszor azon a ponton volt, 
hogy őszintén beszél vele, megnyugtatja, 
hogy részéről minden oké, folytassa csak 
nyugodtan, ő igazán nem tart igényt dr. Tol
las férfiú képességeire, de valami szemérem 
mégis állandóan visszatartotta ettől, s mi
lyenjói tette, gondolja így utólag, hogy nem 
ment bele ilyesfajta kényes purpárlékba, a 
sajnálatos baleset után, amikor ez a Jucika- 
Gyöngyike-Piroska sírva borult férje sofőrjé
nek a sírkövére, a temetőben, döbbent rá, 
hogy rosszul ítélte meg a viszonyokat, ez a

molett asszonyka nem a férjével, hanem an
nak sofőrjével osztotta meg magányos 
ágyát, s attól félt, hogy ő — egy nő mindég 
egy másik nőre gyanakodik leginkább — 
rájön kapcsolatukra és leleplezi férje — "a 
főnök" — előtt. Jól kibeszélgették magukat 
akkor este, miközben Emil a műtőben volt, s 
ők cigarettázva fel és alá sétáltak a kórházi 
folyosókon, azt is megtudva, ki volt hosszú 
esztendőkig az Emil két szeretője, kettő volt, 
párhuzamosan, talán, hogy egyikbe se un
hasson bele, nos, talán ezért is kellett ennek 
a kitűnő elvtársnak egyszerre két hölgy, 
hogy visszanyerhesse önbecsülését? De er
ről most még nem beszél, szorosabban nem 
tartoznak történetünkhöz...

Akkoriban ő — néz rá megint Irén és 
könnyes lesz a szeme, keze után nyúl, simo
gatni kezdi — éjjel-nappal rám gondolt. Be
járt az egyik katolikus templomba is imád
kozni. Az öreg papnak — gyónás közben is 
— állandóan kapcsolatukat mesélte, s meg
nyugtatta a nyolcvan felé járó aggastyán bi
zakodása, hazajön, drága Irénke, meglátja,

hazajön. S ő meg is látta, istennek hála, az 
öregember azonban már nem, valamikor a 
hatvanas évek elején jött érte Szent Mihály 
lova. Visszatérve templomozásaira, amikor 
Emil (aki állandóan spiclikkel figyeltette őt, 
mert minden lépéséről tudni akart, mintha 
tényleg féltékeny lett volna rá, noha oka sem 
volt rá és nem is szerette), egy este szóvá tette 
klerikális vonzódásait, s meglehetősen go
rombán tette szóvá, ő elsápadt és kitört: ha 
az ügyész elvtársat zavarja felesége megbíz
hatatlansága, vallásossága, váljon el, ő öröm
mel áll elébe, sziszegte, s bevágva maga után 
szobája ajtaját, gondosan ráfordítva a kul
csot is, lefeküdt, hogy magányos ágyában, a 
feszület alatt rám gondoljon, rám, aki ezek
ben a pillanatokban bizonyára egy barakk
ban fekszem a priccsen, és őrá gondolok. 
Úgy képzelte ezt a barakkot, ahogy Radnóti 
is leírta, lehet, hogy rosszul képzelte? de ez 
már a lényegen nem változtat, mit mond —

néz rá meglepetten —, a barakkok mind egy
formák, megérthetem, kellett valami fogó
dzó a képzelgései beindulásához, feküdt a 
hátán a sötétségben, a nyitott ablakon át hal
latszott, amint a játékos szél önfeledten és 
fáradhatatlanul incselkedik a kert fáinak 
lombjaival, néha felrebbent egy-egy álmos 
kismadár is, felvonítottak a szomszédban a 
kutyák. Elképzelte, hogy ott állok vele szem
ben, és elöntötte a forróság, s már Emil ide
ges motoszkálásai sem zavarták. Férje ide- 
oda mászkált a lakásban, láthatólag készült 
valamire, lépései időnként meg-megtorpan- 
nak a bezárt ajtó előtt, de becsületére legyen 
mondva, soha nem kopogtatott, soha nem 
próbált erőszakosan bejutni hozzá, ha fog
csikorgatva is, ha vérig alázva is, de tisztelet
ben tartotta az ő döntését. O pedig ellazulva 
adta át magát képzelgéseinek és éber álmai
nak, rám gondolt, természetesen, hát kire is 
gondolhatott volna? rám, aki rab vagyok, 
helyzetem összehasonlíthatatlanul nehe
zebb, mint az övé, hiszen amíg ő egy kény
szerházasságban vergődik, én egy kény
szermunkatáborban. A két nehézség pedig 
nem ugyanaz. Amióta Nicholsky tábornok, 
ez a rossz arcú figura — akibe ő, ha sunyisá
got igen, de semmi sátáni ravaszságot és 
gonoszságot nem tudott belelátni, tévedt 
volna, lehet? de ez már a dolgok menetén 
amúgy sem változtat! — fagyosan közölte 
telefonon, hogy az Emil által keresett sze
mély, "az ügyész elvtárs gyermekkori barát
ja" — hangsúlyozta ki nem minden célzatos
ság nélkül, s ezért mondta ő, hogy elülhetem, 
Emil is vállalt bizonyos kockázatot azzal, 
hogy utánam érdeklődött — életben van, 
úgy érezte, minden nap, ami ebben a lakás
ban és ebben a házasságban kényszeredetten 
és enerváltan ugyan, de mégiscsak eltelt — 
egyszerűen hazugság, s mert hazugságban 
nem lehet huzamosabb ideig, pszichés sérü
lések nélkül élni, elhatározta, hogy lesz, ami 
lesz, az első adandó alkalommal kíméletle
nül nyújtva be a számlát, felemelt fejjel, hátra 
sem nézve vonul ki a nagy ember és a jó 
elvtárs életéből, lesz ami lesz, másodszor is 
beadja a válókeresetet, utána az özönvíz, mit 
érdekük őt végeredményben Emil Tollas — 
elvtárs — már így írta nevét, bizonyítva ha
tártalan alkalmazkodóképességét — problé
mái és nehézségei, boldoguljon, ahogy tud, 
elvégre nincsenek összekötve, nem bünteti 
őt az isten, hogy egy olyan ember házában 
éljen, akit nemhogy nem szeret, de akit egye
nesen megvet, akinek az érintésétől is Hba- 
bőrös lesz, annyira undorodik tőle, akinek a 
szavai is beszennyezik a levegőt, amit ő is 
kénytelen beszívni, amíg a házában él...

Es még egy dolgot be kell vallania, hogy 
megérthessem elhatározása komolyságát, 
akkoriban kezdték foglalkoztatni a Párt által 
elítélt és durván negligált, lealacsonyító, 
burzsoá áltudománynak tartott parapszi
chológia, "racionáüsan" egyszerűen megma
gyarázhatatlan jelenségei is... Orvosként 
nyilván eddig is vehetett már részt reg
resszív pszichózisnak is nevezett lelkigya
korlatokon, ismerte, és a maga határain belül 
célravezetőnek is tartotta a hipnózist, mint 
gyógymódot, ami igazán érdekelni kezdte, 
az a gondolatátvitel fölöttébb izgalmas jelen
ségköre volt. Igen, a telepátia formái és mód
szere kezdték izgatni. S hogy miért, kérde
zem én, meglehetősen értetlenül. Hát mert 
mindenáron jelen szeretett volna lenni a tőle
> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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> > > > ! >  folytatás a 13. oldalról

brutálisan elszakított szerelme tudatában. 
Értsem meg, rajtam kívül már nem volt sen
kije, szülei korán elhaltak, testvére nem volt, 
egy nagynénje élt valahol Nyugat-Németor- 
szágban, s ennek a tantinak a puszta léte is 
idegesítette és ingerelte Emilt, hol azt taná
csolta, vallja be, gyónjon meg töredelmesen 
az elvtársaknak önéletrajzában, hiszen e- 
lőbb-utóbb úgyis rájönnek, s végeredmény
ben igazán nem tehet arról, hogy édesanyja 
nénje még a húszas években Németországba 
ment férjhez, a húszas éveket, a weimari köz
társaság boldog korszakát kihangsúlyozta az 
ügyész elvtárs, mintha ez a tény egyáltalán 
számított volna valamit is; hogy mennyire 
nem számított, azt abból is leszűrhette, hogy 
borongóbb pillanataiban dr. Tollas faarccal 
azt tanácsolta neki, egész egyszerűen tagadja 
le nagynénjét, ő nem felelős beosztású sze
mély, beosztott gyermekorvosnő, őt talán 
mégsem vegzálja a Párt olyan szigorúan, 
mint... S itt jelentőségteljesen elhallgatott...

Ő pedig minden önéletrajzába, csakazér- 
tis, beírta azt a nyugat-német nagynénit, s 
férjének nevetve érvelt azzal az akkoriban 
megcáfolhatatlan állítással, hogy az ő élete 
nyitott könyv a Párt előtt, ő semmit sem akar 
letagadni, legkevésbé egyetlen élő rokonát, 
akivel akkoriban kezdett levelezni is, hogy 
még jobban felbőszítse ideges férjét... Igen, 
bármennyire is grimaszkodok és hitetlenke- 
dek, pontosan az én tudatomban szeretett 
volna ő folyamatosan jelen lenni, nyilván, a 
szerelmes mindég jelen van valamiképpen 
szerelme tudatában, emlékeiben uralg, de Ő 
talán, nem alaptalanul, úgy érezte, hogy ami
re ő törekszik, az más... Shogykísérleteimeny- 
nyire jártak sikerrel, arról sokat elárul az én 
önfeledt vallomásom is, hiszen elmeséltem 
neki, hogy 1958. augusztus 13-án éreztem 
először az ő jelenlétét magamban és ma- gam 
körül.

Hiába nevetek kényszeredetten, már be
ismertem mindezt, és utólag kár lenne, férfi- 
atlan és hozzám méltatlan is letagadni. És 
értelmetlen is, mivel igaz volt és az igazságot 
huzamosabb ideig le lehet tagadni ugyan, de 
véglegesen soha!... Tehát dél felé a Duna fö
lött lebegve jelentem meg, piros babos ru
hámban, amelyet felfújt a szél, és így, egy- 
egy életfogytiglani pillanatra — emlékszik, 
ezt a kifejezést használtam, amikor először 
számoltam be, kiszabadulásom után, mind
erről, és ez mélységesen felkavarta, de meg 
is hatotta őt — fehér combjait is látni véltem, 
és kedvenc fehér bugyiját is, amelyről egy 
piros pillangó igyekszik elszabadulni, de 
nem tud, s mely ruhadarabot bizonyára fő 
hely illetné meg szerelmük múzeumában, ha 
egyszer majd elkészül eme imaginárius mú
zeum, s helyet kaphatnak benne mindazon 
tárgyak és ruhadarabok, amelyeket a szerel
mesek, ezt kapcsolatukból tudja, olyan babo
nás tulajdonságokkal ruháznak fel, olyan ön
feledten fetisizálnak, időnként tőlük téve 
függővé a dolgok menetét... Az, hogy a szél 
felfújja piros babos ruhácskáját és látni enge
di combjait és bugyiját, saját bevallásom sze
rint idegessé tett engem, hiszen először azt 
hittem, hogy a többiek is látják a szerelmem 
csodálatosan ívelő combjait, melyeken én az 
imádott vörös pihéket is látni véltem a káp
ráztató napsütésban, de amikor rádöbben
tem, hogy csak én látom, megnyugodtam, s 
így azután volt időm megszemlélni az isme
rős hajlatokat is aprólékosan, a szállni kész

pillangót is, s a fehér bugyin átderengő vörös 
szőrzetét is látni véltem, ettől kissé meg is 
szédültem, ez már egy kicsit sok volt, pilla
natokig lehunytam szemem, s úgy nyitottam 
ki, hogy kész, vége, az érzékeim csalódása 
volt az egész, a nap játékairól van szó, rög
eszmés káprázatokról, de nem, mindannyi
szor meggyőződhettem arról, amikor min
denre felkészülve, elszántan nyitottam ki a 
szemem, hogy ő továbbra is ott lebeg a Duna 
fölött, és engem néz, és sóváran tárja ki felém 
a karját, s a nyakán ott a kedvenc fekete 
pántlika is, s egy pillanatra szembenézve ve
lem, s elértve rajongásomat, kissé anyás mo
sollyal, de megértőén mezteleníti le magát, 
kibújva a piros-babos ruha pántjai közül, 
köldökéig engedve le magán, hogy félájul tan 
bámulhassam a melleit. Épp ebédszünet 
volt, ültem a csajkámmal a lábam között, és 
bámultam őt, egy idő után a ruhától is meg
szabadult, a piros-babos ruha érthetetlen 
módon nem hullott bele a piszkos-sárgán 
örvénylő habokba, hanem ott körözött mel
lette, de már ezen sem értem rá töprengeni, 
őt bámultam a szúrófényben, s kiszáradt a 
szám az izgalomtól... Enni is elfelejtettem, 
társam meg is bökött, mi van, Jánoska, nincs 
étvágyad? Enni kell! Túl kell élni, s akkor 
kanalazni kezdtem a levest, és te lassan el
tűntél, szétfoszlottál, csak az üresség kérdő
jelei örvény lettek előbbi helyed körül az 
átlátszó levegőben. Igaz mindez, az első jele
nésed, ismertem be, csak néhány percig tar
tott, de az a néhány perc, vallottam meg, 
amíg gyönyörködhettem az ő elfeledettnek 
hitt, gyönyörű alakjában, testének hibátlan 
szépségében, maga volt az örökkévalóság! 
Imádkoztam, ismétlődne meg, és másnap 
azonos időben kísértetiesen megismétlődött 
a látomás, vagy amit én annak hittem, ő házi 
használatra inkább a jelentés szót szereti, no
ha ez se magyarázza meg a jelenséget, de 
legalább érzékenyebben közelíti... Ő -ahogy 
tanulta a könyvekből s attól az indiai guru
tól, akit nem csekély kockázatot vállalva ke
resett fel Bukarestben, a Gradina Icoanei mö
gött lakott egy manzárdszobában, régi bojár
ház tetején — bezárt szobában feküdt ha
nyatt az ágyán, piros babos ruhácskájában, 
és céltudatosan úszó mozdulatokat tett a ke
zével, s nem bánta, ha ezenközben felcsúszik 
a ruhája, látni engedve sóvár combjait és 
fehér bugyiját s a szállni kész pillangót, ame
lyet én annyira szerettem, túszén minden
áron örömet akart szerezni nekem, bár akkor 
még csak nem is sejtette, hogy kísérlete mi
lyen eredménnyel jár. A harmadik napon ve
tette le először a bugyiját, s ujjaival játékosan, 
alig érintve borzolta szeméremszőrzetét, tes
te megfeszült s kagylóként tárult ki felém... 
És akkor váratlan dolog történt, megjelen
tem mellette én is egyendarócban, borostá
san, szomorú szemekkel, soványan, rossz 
szagot árasztva, s ettől kezdve mintha az én 
sebekkel teli, durva, kérges tenyerem simult vol
na rá az ő kezére, mintegy vezetve a magával 
való játszadozások közben, amelyek mindket
tőnket hihetetlen örömmel töltenek el...

Ekkor tudatosult benne, amire a guru 
egyértelműen célzott beszélgetésük során, 
hogy valószínűleg az én hatásom érvénye
sült, ami mutatta, hogy a kommunikáció si
kerrel járt. Arra, hogy a déli időpont nem a 
legmegfelelőbb, "találkozásainkra" ezután 
döbbentünk rá, s közös megegyezéssel éjfél 
utánra tettük át megmagyarázhatatlan közö
süléseink időpontját.

Ettől kezdve minden éjszaka egymással 
voltak, megszűnt az idő, a tér, s hiába igyek
szem most utólag megjátszott cinizmussal 
bagatellizálni ezt az egészet, igenis az ő visz- 
szatérő jelenései segítettek hozzá ahhoz, 
hogy ép ésszel bírjam ki a rabságot.

Hogy mindezt nem is tagadom? Még 
szép. De hát volt már miért élnem, hiszen ő 
minden éjjel eljött, ha esett, ha havazott, ha 
kánikula volt, ha szélvihar, egy idő után már 
a piros-babos ruhához és a lepkés fehér tan
góhoz sem ragaszkodott, mezítelenül lebe
gett a barakkban fölöttem, a szeretett férfi 
fölött, s hosszú percekre szűnt meg szá
munkra a világ...

Azóta is bármikor meg tud jelenni előt
tem, ami nem kicsi dolog, és legalább annyit 
elismerhetnék végre, hogy ez nem minden
napi akaraterőre vall. Mert, ahogyan az öreg 
indiai mondta, aki jógaülésban ült előtte a 
padlásszobában, s kifejezéstelenül nézett rá, 
miközben ő hol ráncokkal barázdált arcát 
nézegette, hol a függönyön beszökő délutáni 
nap vándorló köreit és kockáit, a tükörsima 
padlón ismernünk kell saját testünk termé
szetét ahhoz, hogy élni tudjunk adottsága
inkkal.

Mit mondok? Hogy ez közhely? Hogy én 
jobban szeretem az ő valóságos jelenlétét, 
nyilván ő is jobban szereti, nem hibbant meg 
kísérletezései során, sőt, de azért el kell is
mernem, olyan határt vonható különbség lé
nyegeinkben nincsen, a dolgok nem rajtunk 
kívül, hanem bennünk történnek meg, s mi 
már hosszú esztendők óta egymás életének 
elválaszthatatlan részei vagyunk, tanúi és 
alakítói, de erről mégsem itt és mégsem 
most. Ne mindég mindent elsietve. Nem 
mindég mindent idő előtt!...

Először, hogy egyáltalán megérthessem a 
döntést, arról az elvtársi összejövetelről kell 
beszélnie.

Szombat reggel Emü korán ment el, szo
kása volt legelsőnek érkezni a bíróságra, s 
felemelt fejjel, a fontos ember fontosságának 
tudatát sugározva masírozzon el a portás 
előtt, s a szobájában tanulmányozhassa a 
fontosabb ügyek periratait. Hallotta szoká
sos tétova motoszkálását, krákogását a für
dőszobában, amit annyira utált, a W.C.- öb
lítő zúgását, a tétova léptek többször álla
podtak meg az ajtó előtt, ami nem volt bezár
va, akkor reggel szándékosan hagyta nyitva, 
csak kulcsra csukta, hogy ha férjeura mégis
csak akarna az összejövetelen való megjele
nésével és öltözködésével kapcsolatban adni 
néhány értékes utasítást, nyugodtan megte
hesse; kissé kajánul arra gondolt, ahogy ko
pog, azonnal kitárja az ajtót, hadd bizonyta
lanodjon el Emil, hadd higgye, hogy máskor 
is nyitva lehet, annál nagyobb lesz a felsülé
se, ha bőszen megpróbálja, és meg kell tor
pannia a zárt ajtó előtt, de nem, a magabiztos 
és harcias főügyész elvtárs nem mert próbál
kozni. Hallotta, hogy közben megérkezik a 
szolgálati kocsi is, és Miklós, a sofőr, a molett 
titkárnő mindenre figyelmeztetően dudál. 
Emil még néhány percig fejveszetten ide- 
oda rohangált a lakásban, meg-megállott az 
ő ajtaja előtt, de végül mégse merte rászánni 
magát arra, hogy bekopogjon, végül idege
sen kirohant a házból, még a kávéját sem itta 
meg, ami, el kell ismernie, némi kaján elég
tétellel töltötte el őt, ha igaz, az, hogy egy 
házasságban, akár a közösségek életében is 
állandóan, akár naponta többször is változ
nak az erőviszonyok, akkor most kétségte-
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len, hogy férje kezdeti, hatalmas fölénye s az 
ő döntésével beálló, úgynevezett, "kényes 
egyensúly" állapota után, most először, si
vár, zátonyra futó kapcsolatuk során az ő 
javára billentek az erővisznyok, váratlanul ő 
lett a kezdeményező, világossá vált, hogy a 
hatalmat mániákusan áhító, karrierista férjé
nek van rá elsősorban szüksége, s attól való 
nem is alaptalan rettegésében, hogy ő mégis, 
előbb-utóbb el fogja hagyni, védtelenné, se
bezhetővé, sőt kiszolgáltatottá válik, hiszen 
az ő gondosan kialakított viszonyrendszeré
nek Akhillesz-sarka éppen ő volt, a szép fe
leség, aki egy idő után megunta a neki ki
osztott marionett szerepet, elege lett a meg
alázó báb-létből, és a mindég életveszélyes, 
önző, egyéni döntések útjára lépett, ez leg
alább akkora kockázattal járt ugyan, mint a 
háló nélküli akrobatika, de függetlenné is 
tette őt, pusztán azáltal, hogy bármikor el
mehetett, felbonthatta kapcsolatukat, ezáltal 
igen súlyosan veszélyeztetve az ügyész elv
társ magas társadalmi pozícióját, hiszen az ő 
helyzetében egy válás akár a bukással lehe
tett volna egyenértékű, az elvtársak nem vál
tak, a mindenható, mindenütt jelenlévő Párt 
egyenesen ellenezte a válást, s ha valaki kín
jában, végső szükségében mégis rászánta 
magát, számolnia kellett a döntését követő 
kockázatok légiójával, amelyet saját elha
markodott döntése indított el, s mely lavina 
igen hamar őt magát is elsodorhatta volna...

Az elvtársi összejövetelre — állandóan 
estélyt akart mondani, ami blődség lenne, 
minden volt ez, csak nem estély — mindene
setre gondosan felkészült, vitte magával az 
estélyi ruhát, a körömcipőt és a retikült a 
kórházba is, hat felé megfürdött, beöltözött 
s felcsatolta édesanyjától örökölt vastag 
aranyláncát is, s általános feltűnést keltve az 
irigykedő nővérek és az ámuló betegek kö
rében, tűsarkú cipőben libegett és kopogott 
és illegett végig a folyosókon, s a főbejáratnál 
a gondosan előre megrendelt taxi várta, 
hogy a vendéglőbe szállíthassa őt.

Később ugyan kiderült, hogy a mindent 
eltervező, minden nem várt eshetőségre elő
relátóan felkészülő, gondos férje kocsit is 
küldött utána, de a taxi szerencsére hama
rabb érkezett, így Emil toporzékolhatott dü
hében és félelmében, hírül véve megszep
pent sofőrjétől, hogy ő már elment, nem ta
lálja, sem a kórházban nincsen, se otthon, s 
így tudtán kívül végre szerzett neki néhány 
gyötrelmes órát is, hiszen ő szándékosan 
úgy időzítette, hogy ne az első vendégek, 
vagy helyesebben meghívottak között jelen
jen meg, s így az illusztris jelenlévő — meg
annyi fontos elvtárs s a hozzájuk tartozó 
elvtársnő — között mosolyogva forgolódó 
férje meg lehetett győződve arról, hogy ő 
mégsem jön el, s a kínok kínját állhatta ki, 
hiszen elképzelni sem tudta, mi történhetett, 
nem is sejthette, mi lehet véle, tényleg köz
bejött-e valami, vagy egyszerűen szabadság- 
harca újabb fejezete kezdődött el, a látványos 
dacolások korszaka, amikor is ott és akkor 
teszünk keresztbe a másiknak, ahol és ami
kor csak tudunk?...

Azt hiszi, Emil akkor bánta meg először, 
hogy elvette őt tőlem, és feleségül kérte. Túl
ságosan áttekinthetetlenné és kiszámíthatat
lanná vált számára közös kapcsolatunk.

És veszélyessé is ugyanakkor, s az Emil 
féle karrieristák semmitől sem rettegtek job
ban, mint az átláthatatlan helyzetektől.

Férje láthatólag akkor sem nyugodott

meg, amikor végre háromnegyed óra késés
sel, végre belibegett a terembe.

S azért nem, mert ő —döbbent rá azonnal 
Emil — nemcsak ebben a szedett-vedett tár
saságban lett volna túlságosan feltűnő jelen
ség, nem idevaló, különös burzsoá képzete
ket keltő és fullasztó kisebbrendűségi érze
teket gerjesztő kisestélyiben, hanem bármi
lyen más hasonló összejövetelelen ebben az 
országban. Mozgása, ruhája, tűsarkú cipője, 
ékszerei és egész kisportolt, karcsú teste, fri
zurakölteménye egy olyan luxusról árulko
dott, amelyről egyesek már meg is feledkez
tek, mások meg görcsösen próbálták leplez
ni az efféle mondén életformákkal kapcsola
tos kötődéseiket és ismereteiket. A férfiak 
sóvár és a nők irigy tekintetéből kiolvasta 
Emil, hogy talán mégiscsak jobb lett volna, 
ha vállat vonva távollevő felesége betegsé
gére vagy elfoglaltságára hivatkozik, talán 
mégiscsak hiba, korrigálhatatlan hiba volt 
ragaszkodnia az ő jelenlétéhez, ebből a tár
saságból felesége ugyanis feltűnően kirítt...

Hiszen itt ő, az egyszerű kis szürke gyer
mekorvosnő ápoltan és elegánsan túlságo

san is feltűnő jelenség volt, a kövér, izzadó, 
rosszindulatú, naiv, butácska, unatkozó cá- 
cák (megannyi boldogtalan aparatcsik-hit- 
ves) irigységgel vegyes rajongása s a vezető, 
fontos elvtársak hirtelen feltámadó tagadha
tatlan érdeklődése jelezte; igen, tévedés, ha
talmas tévedés volt kierőszakolnia az ő meg
jelenését, mi több, hiba, és talán mégiscsak 
jobb lett volna, ha az következik be, amitől 
az előbb még annyira rettegett, s ő el se jön 
ide, ebbe a vendéglői különterembe, s nem 
látják meg a fontos elvtársak, hogy milyen 
"kincset" is rejteget ő, a szépreményű tarto
mányi főügyész.

Hiszen így, hirtelen, pusztán előnyös 
megjelenésének és eleganciájának köszön
hetően ő, dr. Keresztély Irén gyermekorvos
nő lett az elvtársi összejövetel királynője, de 
ha ez blaszfémikusan hangzik, legfőbb elv
társnője egyszerűen leradírozta más fontos, 
rangban, pozícióban, funkcióban Emilt a tar
tományi hierarchiában mégiscsak megelőző 
evtársak tenyeres-talpas, többnyire elhízott,

ízléstelen selyemruhákban virító, idétlen fe
leségeit, s ami még inkább elkeseríthette a 
láthatólag döbbent, megmerevedő Emilt az 
az elvtársak hirtelen feltámadó érdeklődése 
volt, ami — s ezt érezte a bőrén sikló pillan
tásokban, amelyek egyértelmű hírvágyról 
árulkodtak, elsősorban nem neki, az ünne- 
peltnek, de nem is a feleségének szólt, ha
nem a szokatlan megjelenésű izgalmas nő
nek, akit talán el sem tudtak volna képzelni, 
ha más mesél nekik róla. Hirtelen rajongták 
körül, s ő, miközben pohár pezsgőjével a 
kezében a tartományi belügyes főnök — zö
mök, cigányképű alak — bókjait hallgatta, 
pontosabban sikamlós, kétérteműnek szánt 
bárdolatlanságait és malackodásait, jókat 
derült magában férje ijedségén és döbbene
tén, noha Emil nagyon hamar túléltette ma
gát az egészen, igyekezett jó kéoet vágni a 
dologhoz, akaratereje és rutinja most is segí
tett, s az is hamar kiderült, hogy hiba volt 
lebecsülnie férjét. Ez a gátlástalan, elvtelen, 
karrierista féreg — ahogyan magában egyre 
gyakrabban nevezte — lepofozhatatlan vi- 
gyorral csatlakozott hozzájuk, s társalgás 
közben, a szekufőnök egyre vadabb bókjait 
hallgatva, kétszer is, mintegy a birtoklás jo
gát bizonyítandó, tette az ő mezítelen vállára 
a kezét, vagy könyökénél fogva, bizalmasan 
közel hajolva hozzá igyekezett újabb és 
újabb fontos elvtársak közelébe kormányoz
ni őt — mindannyiszor, minden érintése 
után az volt a viszolyogtató érzése, hogy egy 
béka, egy csúszómászó érintette meg, lúdbő- 
rözőtt, s csak nagy önuralommal tudta lep
lezni viszolygását, mindazonáltal az volt az 
érzése, a levakarhatatlan szekus ezredes 
mindent pontosan lát és meg is ért, de nem 
reagál rá, egyelőre nem használja ki helyzeti 
előnyét, láthatólag még félrészegen is fonto
sabb volt neki valamiért Emil, minthogy koc
káztassa jó munkakapcsolatukat sikamlós, 
kétértelmű viccek kedvéért... Emil viszont 
mintha észre sem vette volna az ezredes több 
mint kétértelmű pillantásait, sunyi vigyorát, 
nem, ő láthatólag most csak neki élt, meg
játszva a boldog, mindenre gondoló, min
denről előrelátóan gondoskodó férjet, csak 
vele, a feleségével foglalkozott, s még az is 
kitelt tőle, hogy először csődbe jutó kapcso
latuk során, bókoljon neki, rajongó kamasz
ként dicsérve isteni szépségét, amiről a- 
zonban — tromfolt, azonnal, kérlelhetetle
nül az egyre részegebb és őt egyre leplezet
lenebből bámuló és szemével mohón vet- 
kőztető főszekus — a doktor elvtársnő nem 
tehet, mert ez az isten adománya, valaki 
vagy szép vagy nem szép, kinézése nem tőle 
függ, az ellenben, hogy Tollas elvtársnő — 
önkéntelenül is szétnézett maga körül, ez 
vajon ki lehet, s csak utána kapcsolt, az ezre
des vigyorgó arcába meredve, hogy róla be
szél — tudja viselni is ezt a szépséget, ok
vetlenül mégiscsak őt dicséri, s az öltözéke is 
önismeretre és jó ízlésre vall, mert igaz 
ugyan, hogy nem a ruha teszi az embert, 
hanem az ember teszi magát, erről ő kihall
gatások során győződhetett meg —, de, az is 
igaz, de nem mindegy, egyáltalán nem 
mindegy, hogy hogyan is öltözködik egy 
szép nő, hogy mit veszünk le róla, amikor 
vetkőztetjük, hiszen a szép nők— idétlenke- 
dett, egy pillanatig hideg kezével megérint
ve forró és mezítelen karját — abban 
hasonlítanak a csúnyákhoz, hogy előbb-utóbb 
levetkőzteti őket férjük vagy szeretőjük, s

folytatás a 16. oldalon
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abban különbőznek a csúnyáktól, hogy pu
céran a legszebbek, hát ezért irigyli az ő nagy 
barátját — nézett leplezetlen gúnnyal Emil
re, és megvillant olajbogyóbama szeme —, 
akinek megadatik az a nem mindennapi 
kegy és kiváltság, hogy szabadon gyönyör
ködhessen a doktor elvtársnő mezítelen tes
tének bizonyára vakító szépségében, hogy 
tudomása legyen arról a szépségről, ami el
őtte, bármennyire is felajzza őt, elismeri, a 
doktor elvtársnő szépsége mégiscsak rejtve 
marad, hiszen ő csak képzeleg, mint egy 
kamasz fiú arról, amiről barátjának, a főü
gyész elvtársnak értelemszerűen világos 
képzetei vannak. Ez a, nézett az elsápadó 
Emilre, férjek előnye...

Újra végigsimított az ő karján, mintha 
hüllő érintette volna meg, azonnal kirázta a 
hideg, libabőrös lett, s minden önuralmára 
szüksége volt, hogy palástolni tudja hányin
gerként rátörő undorát, ezért egy kissé késve 
jutottak el tudatáig a cigányképű ezredes 
szavai, s hirtelen döbbent rá arra, hogy ez a 
pasas pontosan tudja, hogy ők nem élnek 
együtt, hogy Emil tulajdonképpen soha nem 
látta őt még meztelenül, s nem is fogja látni; 
amikor egy éjszaka, még az elején rátört és 
megpróbálta megerőszakolni, annyi ideje 
sem volt, hogy letépje róla a hálóinget... Na 
persze, azóta ő is összehasonlíthatatlanul 
többet tud erői, de 1959-ben még senki sem 
gyanakodott, legalábbis az ő ismeretségi kö
rében nem, naivak voltak és jóhiszeműek, 
sokan hinni akartak és lelkesen alkalmaz
kodtak az ostoba előírásokhoz, mások meg, 
amennyire lehet, kitértek, belső tartásukat 
épp az elleplezett rendszerrel szemben táp
lált ellenszenv formálta, de arra akkoriban 
még senki nem gyanakodott, hogy lehallgat
hatják akár legintimebb beszélgetéseit, s ha 
sokan fel is tételezték, s tán nem is alaptala
nul, hogy megfigyelik és követik őket, csak 
önjelölt besúgókra gyanakodhattak, esetleg 
a költő szavaival élve "magánszorgalmú ku
tyákéra, a lehallgató készülékek vadászata 
otthonaikban csak később kezdődött, ez az 
össznépi poloska-vadász társasjáték csak az 
elkövetkező évtizedekben jött divatba, külö
nösen értelmiségi körökben, de akkor még a 
lehallgató készülékek puszta emlegetése is 
idétlen viccnek, torz túlzásnak tűnt. Akkor, 
ha valaki azt mondja neki, hogy lakásuk teli 
van poloskával, öreg és megbízható bejáró
nője nevében is őszintén felháborodik, de ha 
meg is érti a szó másik, ismétli, majd csak 
ebben az évtizedben divatba jövő jelentését, 
sem hiszi el az egészet, kitalációnak, az üldö
zési mánia letagadhatatlan jelének minősíti, 
fantazmagóriának, paranoiás rémálomnak 
tartva még a feltételezését is annak, hogy a 
tartományi főügyész, jelen esetben véletle
nül pontosan az ő törtető férjét elvtársi va
dász- és ivócimborái rendszeresen lehall
gatják?...

Ismétli, ezt nem hitte volna még akkor el, 
de a félrészeg, bizalmaskodó főszekus meg
jegyzése több volt, mint kétértelmű, az épp 
társaságukban hallgató első titkárt is meg
döbbentette, savószínű szemével kutakodva 
nézett az ezredesre, de nem szólt semmit, 
utána Emilre villant ez a jeges szempár, majd 
őrá, a régen látott estélyi ruhát jegyezte meg 
közvetlenül, de semleges hangon, s ahogy 
ismét az ezredesre és Emilre pillantott, látta, 
ők sem tudják eldönteni, nemtetszését jelez
te-e evvel a megjegyzésével, vagy épp ellen

kezőleg, tetszésének adott hangot, vagy csak 
egyszerűen rögzített egy tényt, ami kétség
telenül akár igaz is lehetett! Hát hol is látha
tott volna, amikor egész életében építőtele
pen dolgozott, majd tartományi főkorifeus 
lett, s üléseken ült, elvtársai végtelen szó- 
csépléseit hallgatva...

Határozott, s mekérte az egymást mére
gető, egyre részegebb férfiakat, hogy kísér
jék el a toalett ajtajáig.

Ide nem követhetnek, elvtársak, jegyezte 
meg gúnyosan, és belibegett. Megállt a tükör 
előtt, szórakozottan nézegette arcát, hátrált 
két lépést, alakját, ruháját ellenőrizte, karján 
még jól látszott az ezredes ujjainak nyoma, 
kezet mosott, amikor váratlanul nyílott az 
ajtó és belépett egy ismeretlen, fiatal, szürke, 
divatjamúlt kosztümjében afféle szürke ve
rébnek tűnő elvtársnő, és megállva mellette, 
leplezetlen érdeklődéssel kezdte nézegetni 
őt. Egy pillanatra ugyanazt a feléje sugárzó, 
összetéveszthetetlenül sóvár vágyat érezte, 
mint a férfiak esetében, s ez megzavarta, de 
figyelme hamar elfordult tőle és egykedvű
en kezdte festeni a száját, majd szemét.

Nem tudta, ki az, már nem is érdekelte.
Bemutatkoznék — szólalt meg a kis, 

kényszerű szünet után, s arcán, nagy vörös 
foltok gyúltak ki az izgalomtól. Maud va
gyok. Magyarul beszélt, akcentus nélkül, de 
ő szófűzéseiből azonnal sejtette, hogy nem 
magyar, sőt nem is magyar környezetben 
tanult magyarul.

— Irén — mosolygott fásultan, tovább 
festve szemét.

—Szállj le róla — hadarta a nő, és eszelő
sen bámult rá. Tekintetük találkozott a tü
körben.

— Kiről? — döbbent meg ő. — Nem ér
telek.

— Ne játszd meg magad, kérlek — ra
gadta meg váratlanul a karját az egyre ide
gesebb Maud.

— Nem értem, kiről beszélsz? — értetlen
kedett ő továbbra is, kiszabadulva szorításá
ból. Mezítelen karján az ezredes még jól lát
szó ujjainak nyomai mellett ott voltak Maud 
lerágott körmű, sóvár ujjainak nyomai is. 
Borzongott.

— Hát Geluról!
— Miféle Geluról?!
A nő nevetni kezdett, s ő akkor feléje 

fordulva észrevette, hogy érdekes keleti arca 
van s igen jó alakja, amit még a rosszul sza
bott kosztüm sem tudott elleplezni.

Álltak egymással szemben, a tükör meg
duplázta alakjukat, sejtelmes és valószerűt
len volt az egész, hamar kiderült, a cigány 
képű főszekusról van szó — kiről másról 
lehetett volna? —, akinek Maud, rangja sze
rint már őrnagy, egyebekben a beosztottja s 
néhány hete a szeretője is.

— Ha leszállsz róla, doktornő, számít
hatsz rám — lihegte feldúlt társnője, a huza
tos toalettben, s lélegzetük egy pillanatra 
összekeveredett, közelről látta a nő fehér, 
ragadozókéra emlékeztető fogait is.

— Vgyan miben? — nevetett, s hátrált két 
lépést.

— Te még nem tudod, hogy milyen sla- 
masztikába keveredtél, ha holnap tizenket
tőkor ráérsz s találkozol velem — megjelölte, 
mintha szerepet gyakorolt volna, a város 
egyik forgalmas cukrászdáját —, többet is 
mondhatok, csak szállj le róla, kérlek!...

Ezt megígérte, majd rúzsát kölcsönadva 
javasolta neki, hogy fesse ki a száját, az majd

feldobja. Jó barátnőkként, egymásba karolva 
hagyták el a jobb napokat is látott vendéglő 
toalettjét.

Megkereste Emilt a forgatagban, s rosz- 
szullétére hivatkozva kérte meg, hogy azon
nal hívjon taxit, mert haza szeretne menni. 
Legnagyobb meglepetésére férje nem tilta
kozott, sőt láthatólag megkönnyebbült és 
személyesen kísérte ki a kocsijáig. Egy kikö
tése van — mondta búcsúzóul —, lehetőleg 
ne aludjon el, hamarosan ő is otthon lesz, és 
fontos, halaszthatatlan ügyben szeretne be
szélni vele.

Mindezt elég megalázottan adta elő, s 
közben elveszetten kereste az ő tekintetét. 
Magabiztossága eltűnt, olyan volt, mint egy 
ijedt kisfiú.

De őt már nem tudta becsapni.
Akkor kezdett először gyanakodni, s 

győzelemérzete azonal elillant. Hazafele 
menet, a négy évvel ez után az elvtársi ösz- 
szejövetel után balesetben meghalt Miklós 
nevű sofőrtől tudta meg, hogy a főügyész 
elvtárs megbízásából hat óra körül kereste őt 
a kórházban. Majd otthon is, hogy a főnök 
őrjöngött a dühtől, amikor közölte vele, 
hogy a doktor elvtársnő a kórházból már 
elment, a lakásán sem tartózkodik, és egé
szen egyszerűen nem találja...

Elbúcsúzott a sofőrtől, bement a házba, 
végig magán érezte a férfi gyanakvó tekinte
tét, s miután végre becsukta maga után a 
lakásajtót, kissé megkönnyebbült, ivott egy 
pohár ásványvizet, levetkőzött, s néhány pil
lanatig megállt kivilágított szobájában a nagy 
állótükör előtt, amit még nagymamájától örö
költ, kíváncsian szemlélve meg minden lehet
séges szögből saját utált, de ám lám mások 
szemében felértékelődő és kívánatosnak tűnő 
testét, egy pillanatig elképzelte önmagát az 
olajos képű ezredes karjaiban; há- nyinger 
fogta el és alig tudott kitámolyogni a fürdő
szobába, hogy megkönyebbülhessen, sokat 
és erőlködve hányt, megfájdult a feje is, utol
só erőforrásait mozgósítva mégis lezuha
nyozott, sokáig áztatta beszappanozott tes
tét a zuhany alatt, míg csak undora mérsék
lődött kissé, de mégis egyre a cigányképű 
férfit látta, amint fogával tépi le róla a ruhá
ját, és egyre jobban rázta a hideg. Megtöröl
között, pongyolába bújt, előrelátóan nem 
vett semmi más ruhadarabot magára, elha
tározta, ma végre megfizet Emilnek minden 
hazugságért és megaláztatásért, noha nem 
voltak még kialakult tervei, s maga sem tud
ta, hogyan teszi, de érezte mezítelen, ám 
megközelíthetetlen, számára elérhetetlen 
teste lehet vitájukban a legfőbb aduja, olyan, 
amilyennel törtető férje pillanatnyilag nem 
rendelkezik...

A társalgóban kuporodott össze egy fo
telben, s olvasni kezdte Kovács György Ozs- 
dola leánya című, akkor divatos regényét — 
ha ugyan ez a förmedvény megérdemli ezt a 
nevet? —, amely, ha nem tudnám — nézett 
rám kutakodva, s zöld szeme elfelhősödött 
— Pusztairól, az ötvenes évek hírhedett, há
romszéki betyárjáról szólt, de igazán bele 
sem tudott feledkezni, mert újra önmagát és 
az ezredest látta kihívóbbnál kihívóbb pozi- 
túrákban, s újra meg újra rátört a hányinger. 
Végül feladta, fogat mosott és céltalanul sé
tált fel és alá a kivilágított lakásban. Kezdte 
unni a helyzetet, már-már azon a ponton 
volt, hogy lefekszik és bezárja az ajtót, nin
csen olyan fontos megbeszélés, amivel ne 
várhatnának másnap reggelig, amikor várat-
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lanul kocsi állott meg a ház előtt. Az ablak
hoz somfordálva leskelődött a függöny mö
gül s észrevette, hogy a rendíthetetlen Emil 
nincsen egyedül, a cigányképű szekufőnök 
is vele van. Megremegett az idegességtől, fel 
kellene öltöznie, gondolta rémülten, de 
örömmel láthatta, hogy kart karba öltve, 
élénk beszélgetésbe merülve sétálnak a ház 
előtt, és eszük ágában sincsen bejönni.

Aztán a rettegett ezredes — akiről olyan 
hírek keringtek, hogy saját kezűleg és tagad
hatatlan élvezettel veri és kínozza áldozatait 
a vallatószobában, szívélyesen elbúcsúzva 
férjétől, balkáni szokás szerint jobbról és bal
ról is arcon csókolva Emilt, visszaül a kocsi
ba és elhajt.

Emil láthatóan gondterhelten nézett utá
na, és kabátját kigombolva, fütyörészve jött 
be a kapun. Annyi ideje volt, hogy visszame
neküljön szobájába és becsukja az ajtót.

Emil végigcsörtetett a társalgón, határo
zottan kopogott, s amikor ő azt mondta, 
hogy bejöhet, bevonult a szobájába, két pezs- 
gős pohárral a kezében, s az üveg pezsgővel 
a hóna alatt.

Zilált volt s talán részeg is, nyakkendője 
megoldva, ingén is nyitva volt két gomb, az 
angol trónörökös bélyegekről ismert frizurá
jára emlékeztető választéka is összeborzoló- 
dott, arcán nagy vörös foltok égtek. Lerakta 
a poharakat az asztalra, s nagy durranással 
nyílott ki kezében a pezsgősüveg, a kicsapó
dó dugó foltot hagyott a mennyezeten, s a 
habzó ital lecsöpögött a szőnyegre, de látha
tólag a mindég tiszta és pedáns főügyész 
most ezzel sem törődött. Leült egy székre, az 
ő fésülködőasztala elé, és leplezetlen izga
lommal nézett rá.

— Mit ünnepelünk? — kérdezte ő, a tőle 
telhető legkíméletlenebb gúnnyal, és úgy he
lyezkedett el ágyán, félig ülve, félig feküdve, 
hogy pongyolája felcsússzon és szétnyíljon, 
kissé látni engedte combjait is.

— A társasági sikereidet, drágám — kö
zölte szárazon Emil, de láthatólag nem tudta 
levenni szemét róla, s mikor nagy önura
lommal elfordult, hogy töltsön, elégedetten 
láthatta, hogy észrevehetően remeg a keze.

— Van azon amit ünnepelni? — dobta 
vissza a labdát, de rossz előérzete férje kife
jezéstelen arcába meredve hirtelen erősödni 
kezdett, és hamar kiderült, nem is alaptala
nul.

Emil hosszú, zongoraművész ujjai között 
forgatva teli töltött poharát, a másikat feláll
va s kissé meghajolva nyújtva oda neki, sem
leges hangon közölte, hogy addig volt, 
ahogyan volt, de ezután másképp lesz.

Es ivott, anélkül, hogy ránézett volna.
O nem nyúlt a poharához, felemelkedett, 

leült szemben a férjével, s pongyoláját gon
dosan lehuzigálva hallgatott. Nem kérdezett 
semmit. Ez láthatólag meglepte a főügyész 
elvtársat, s fejét elveszítve idegesen, más
honnan támadott.

Ha azt akarom, hogy a szeretőm meg
ússza a börtönt, élve és épeszűén kerüljön ki 
onnan, némi szolgálatot kell tennem a párt
nak.

Ő továbbra sem szólt, fagyosan nézett rá.
Kiderült, hogy Geluval, a mindenható 

főszekussal azt fundálták ki, hogy ő, akiben 
mindenki megbízik, hiszen aránylag fiatal 
kora ellenére abszolút szakmai tekintélye 
van a megyei kórházban, jelenthetné alka
lomadtán nekik — neki, természetesen, ő 
azután továbbadná Gelunak —> hogy milyen

a hangulat a kórházban, hogy miről beszél
nek a kollégái, a személyzet, a betegek...

— Nem értem — szólalt meg ő, de nem 
folytatta.

— Én lennék tehát a párt szépséges kór
házi füle — bókolt Emil.

— Elég! — kiáltott ő, s felemelkedve az 
ajtóra mutatott, pongyolája egy pillanatra 
szétnyílt, Emil szeme kerekre tágult a döbbe
nettől, de megfordult s kifele indult a szobá
ból.

— Takarítsa el a pezsgőjét is —, mondta 
még ő, már nyűgödtabban, összehúzva ma
gán pongyoláját, s megfenyegette, ha tovább 
folytatja aljas ajánlatait, másnap személye
sen megy el az első titkár elvtárshoz, aki 
különben is becsüli őt, nemrég volt az osz
tályán a tízéves kislánya is, ő állapította meg 
a diagnózist, össze is barátkoztak, s beszá
mol neki arról, hogy milyen mocskos, aláva
ló dolgokra akarja kényszeríteni a saját fér
je!...

Ez végül hatott. Emil elfehéredve bámult 
rá az ajtóból, majd kilépett, s lágyan húzta be 
maga után.

Ő azonnal odaugrott s elfordította a kul
csot a zárban. Lefeküdt és rám gondolt, de 
akkor éjszaka hiába próbált engem maga elé 
idézni, hosszú hónapok óta először nem jött 
össze a képzeletbeli találkozó. Csüggedten 
feküdt az ágyán, képtelen volt elaludni, sej
tette, ezzel a visszautasítással mindez még 
nem ért véget.

És nem csalódott...
Másnap a cukrászdában Maud bizalma

san vallotta be, hogy mindent tud róla, olvas
ta a dossziéját, minden benne van a kap
csolatáról velem, ezzel a veszélyes, felforga
tó elemmel, ezzel az ellenforradalmárral, 
Amerika titkos ügynökével, ezzel a kozmo
polita disznóval, a magyar irredentizmus e- 
lőretolt követével, az árulóval, akijelenlegjól 
megérdemelt börtönbüntetésem töltöm u- 
gyan, de ez mit sem változtat a dolgok állá
sán, s gondolja meg jól, drága doktornő, 
hogy hogyan dönt — nézett rá, és semleges 
hangján átütött az együttérzés és az elleplez- 
hetetíen aggodalom, és ez megzavarta —, ne

siesse el ezt a döntést, semmi esetre se siesse 
el, hiszen a mindenható Gelu — s itt egy 
pillanatra a szemébe nézett Maud, s szürke 
szemében ismét meglátta a fellobbanó vá
gyat, s ez még jobban megzavarta — min
denre képes, még arra is, hogy köztörvényes 
bűnözőkkel erőszakoltassa meg, sőt esetleg 
meg is ölesse szeretőjét, engem. Gondolja 
meg, Irénke, simított végig a kezén Maud, a 
barakkban, éjszaka minden megtörténhet. Az 
is lehet, álmában fojtják meg a szeretőjét, az 
is lehet, napközben éri valami váratlan mun
kabaleset, amit még komolyabb vizsgálat 
sem követ, retorziókról nem is beszélve, hi
szen az árulókért igazán nem kár, csak azt 
kapják, amit megérdemelnek a disznók, a 
burzsoázia arcátlan ügynökei...

Rábámult a kipirult arcú Maudra, aki fél
reértette pillantását, megragadta és simogat
ni kezdte a kezét, s ő, miközben idegesen 
vonta el, hirtelen jött rá, hogy csapdába csal
ták, és szinte egyidejűleg arra is, hogy ha azt 
akarja — és azt akarja —, hogy én, akit min
denkinél jobban szeret a világon, túléljem a 
börtönt, el kell vállalnia a megalázó és ször
nyű feladatot, el kell vállalnia, mindent meg 
kell tennie, amit követelnek tőle, egyszerűen 
nincs lehetősége visszautasítani mindezt, hi
szen az ő kezükben van, ők pedig egyáltalán 
nem prűdek, módszereikben sem kimondot
tan válogatósak!...

Irén hangja elcsuklik, rám néz, könnyes 
a szeme.

— Most már értem? — kérdezi elcsukló 
hangon. — Hát ezért nem tudja otthagyni 
Emilt.

A kezében van ugyanis...
Azzal zsarolja, hogy mindent nyilvános

ságra hoz, ha elhagyja, egyszer s mindenkor
ra lehetetlenné teszi az életét.

És ez az, amitől a legjobban retteg a vilá
gon.

Most már értem?!
Ne tegyek úgy, mintha nem érteném.
Rám borul, sír, tölt magának egy pohár 

vodkát, megissza, könnyes arca kipirul.
— Mit kérdezek? — szorítja könnyes ar

cát az enyémhez. — Hogy hogyan lesz to
vább?

Hát így, ahogy eddig is volt, természete
sen, ha elfogadom őt, aki értem tette, amit 
tett. — És az is igaz — néz rám váratlanul 
elkomorulva, nem tudván mire vélni a hall
gatásomat —, hogy Emil sem él az idők vé
gezetéig, napról napra gyengül, fogy az ere
je, s ha meghal, ha magához veszi végre a 
sátán s pokolra kerül, mert oda is való, ő újra 
szabad lehet, hiszen a rettegett Gelu már 
régen megbukott, nincs is a cégnél, loz in plic 
árus valamelyik délerdélyi nagyvárosban, 
Maud pedig 1966-ban lépett le, akkor már a 
kémelhárításnál működött, s egy szolgálati 
útról egyszerűen nem tért vissza, menedék
jogot kért és kapott a párizsi amerikai követ
ségen, s végérvényesen kitűnt a képből.

Most, hogy már mindent tudok, döntsék 
én — néz rám mereven Irén, s közvetlen 
mozdulattal kapcsolja be a rádiót.

De ismét lekéstük a híreket, zene szól. 
Vivaldi: Négy évszak. A tél.

Hallgatnak.
Felemeli, megsemmisíti és újra összerak

ja őket a zene, a napsütésben győzedelmesen 
villognak a szőlőtőkék, és felettük a dombon 
elszállni készül a hársfa. Fehér madár.

A Bűbájosok című regény 2. fejezete
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SZABÓ GYÖRGY
Tíz kérdés a Főszerkesztőhöz
Főúr! Most is a régi pipáját szívja? mikor fog 

stílust váltani már, és szivarozni, uram?
Szőcstől várjuk az újszerű képet a hős eleinkről!

Vagy vénája üres? Nem hiszem én soha el.
K. Jakab Antal máig a versíróknak a réme?

Csengő verssorokat ő maga ír-e vajon? 
Vásárhelyről ír-e Attila, a helybeli próza 

nagy művésze? Vagy új témakörön meditál?
Hát Lászlóffy? A versírásban most is az első?

Több ízben remekelt prózai műveket is.
És Szabó Gyula mért oly csendes? Már csak az ifjak 

szólnak a vérzivatar múltbeli napjairól?
Sigmond úrra is áll ez a kérdés: többet is írhat, 

szívesen olvasom én, és sok ezernyi velem.
Hát Király Laci, mért nem pattan fel Pegazusra 

sűrűbben, hisz a nép kedveli azt, amit ír.
Létaytól fog-e újra közölni a lapjuk ez évben?

Mindig színvonalas versek az ő dalai.
Mária, Rákossy, Jutka virulnak? És kisegítik 

olykor a társaikat? Jöjjön a válasz, uram!

BORDY MARGIT 
Személytelen arcok

Tóth László festőművésznek
A művész mottója:

"Ezekből az arcokból én nézek ki, és 
ezek a szemek átlátnak rajtam is."

Uram, ki teremtettél 
két part közé kivetettél 
lét s nemlét közt követtél 
kié az arc, a léleké?
Kié a lélek?
Miben minden elveszhet, 
kiben minden megszülethet, 
ahol a legszebb szerelem is 
lia együgyű az őszinteség, 
így születik az Én 
remek cinkosa 
az álarc 
a mostoha.

Honnan jön velünk a varázs 
mely elillan, ahogy a vágy 
képében összeáll és szétesik 
a lágy anyag, a forma 
időben feloldott lényét 
egy közösségben hordja 
s csillagokba kapaszkodna 
különce — a művész 
kinek igaza 
akár a tüskék.

Szemek. Lényünk bolygói 
világító, világlátók 
személy nélküli arcokon is 
személyes honban fortyogó katlanok 
és megéli mindenik igazát 
a szegénység nélküli 
a szegénységet, 
a gazdagság nélküli 
a gazdagságot

Uram, az esendőség útján járunk. 
Küzdelmünkért — irgalom jut?

Buonarotti —  

a Teremtés előtt
"Magányból indul a nagy lelkek útja, 
sziklás, töretlen út."

Képes Géza
Rámszáll az idő, körülfon, eléget.
Hová meneküljek?
Hírem ezernyi árnyra bomlik 
az utat előttem lezárja 
s mögöttem is felzárkózik 
szilárd kőparavánba.

A márvány szoborral telve 
szabadságát tőlem várja 
kéri osszak meg követ, színt 
Harmadik Pál — a Pápa.

Mért akarnak tőiéin többet 
már a felhők is babonázva, 
elém vetítik készen a képet, 
s a szikla is színeim kiáltja.

Asszonyom nagyon szerettem 
és segített rajtam annyiszor, 
most úgy nézek rá mint idegenre, 
kit mégis láttam már valahol.

Mi űz át pőrén a teremtésig 
némán kezét felém nyújtja, 
kitöröl belőlem egy világot, 
hogy világát megalkossam.

BARABÁS ZOLTÁN

Váradi apokrif
Ne a hideg huzatban 
ellebegő ünnepi arcokat, 
a farizeusi vonások 
silány mutánsait;

ne a kései felhőjátékot, 
ami itt legfeljebb 
bizantin kellék 
és teljesen hiábavaló;

ne az önáltatást add, 
hiszen ez a város 
már csak egy vak 
költő retináin él,

aki végül is kiállhat 
a szemétszürke szélbe 
és várhatja, amíg fejére 
rogyik a temetetlen ég;

ha magam is választhatnék, 
akkor azt a néhány percet, 
amíg a boldogtalan 
Hölderlin végre befejezi

három évtizedes sétáját 
s a Prédikátor könyvének 
utolsó igeszakaszáig ér 
az öregedő Jorge Luis Borges;

csak azt a néhány 
percet, Wagner zenéjét 
vagy az októberi 
sarjúvirágzás őrültségét

és még valamit, 
amiről csak Te 
tudod, Uram, hogy 
végignézhetetlen.

A holtak arcáig
Ágyba taszít a sötétség.
Egy másik lövészárokba.
Az álom

mint bosszú kísért 
s a falakig elszivárgó 
szavakba tép.

Rekedt harang 
vedre billeg 
a távolban.

Hangja túlcsurran, 
majd gyámoltalanul 
elereszti

az éjszakában ázó
sápadt
kezet.

Vak világ
klánja lelkedezik idelent.
Még néhány óra

és lefagy a föld, 
egészen a holtak 
arcáig.
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Szilágyi Domokos túlvilági üzenete Brüsszelbe
Ebből az európai szempontból érveltek és érvelnek a nemzeti 

kisebbségek legjobb szellemei is. Európa erőszakkal kiszakított 
keleti felében éppen abban a hitben gazdagították és gazdagítják 
nemzeti szellemi hagyományukat, kultúrájukat, nyelvüket, hogy 
azzal az európai szellemi sokféleséget is gazdagítják. Szellemi 
önazonosságuk együtt gyökerezett és gyökerezik a kisebbségi, a 
nemzeti, az európai hovatartozásban. Ennek a szellemi értékte
remtő szerepnek a betöltéséhez várták és várják az esélyt.

Élet és életmű így nőtt eggyé a nemzeti kisebbségi közösség 
életével. Szilágyi Domokos a személyes élet értelmét és értékét 
ennek a sorsközösségnek a kiteljesedésével mérte. Életművének 
nagyszabású és tragikus ívét az alkotja, ahogyan nemzeti kisebb
ségi és európai hovatartozásának kiteljesedési vágya csúcsra ér, 
majd a lehetetlenségbe ütközik. Öngyilkossága előtt egy helyütt 
ezért nevezi magát "élő halottnak". Utolsó költeményei egyikében 
is ezt a tragikusságot, a torzó lét tragikusságát jeleníti meg, éppen 
Európa szerepeltetésével: "Európát játszottam. Kusza játék. /  
Északot, Délt, Keletet, Nyugatot./ Egyik félt. Másik röhögött. És 
/  simogatott. És rúgott. Ugatott. /  Melyik hogy. Simultam és 
féltem. Vagy négykézláb lihe-loholtam. /  Vagy tán Európa voltam 
én magam, /  föltámadásra várva, holtan." Jegyezzük meg, hogy 
a szellemi kiteljesedés vágya és reménye itt a halál utáni feltáma
dásban ölt képzeletbeli alakot. Kiteljesedési vágy és lehetetlenség 
tragikus ellentétének, illetve a halál utáni feltámadásnak ugyanez 
a képsora ugyancsak egy másik búcsúzó költeményben is feltű
nik, immár a nemzeti kisebbségi lét szerepeltetésével: "szorítsa 
magát ökölbe /  »a minoritás« a »törpe« /  botorkáljon körbe-körbe 
/  szerezzen kardot ha ölne /  áldozatát kapja ölbe /  ragadozó béke 
ölyve /  régen elporladt ökölbe /  szunnyadunk régen megölve /  
így várakozunk a másik /  íratlan feltámadásig". A feltámadás 
isteni és emberi kultusza amúgy talán sehol másutt nem hatja át 
olyan mélyen a mindennapi létélményt, mint ezen a tájon. A 
temető itt ezért számít az élet természetes színterének is.

Kössük össze a szálakat. Szilágyi Domokos számára nemzeti 
kisebbségi és európai önazonosságának elfojtása emberi méltósá
gának és szabadságának elfojtását jelenti. Szellemi teremtőképes
ség, emberi méltóság és szabadság együtt szenved itt vereséget. 
A legmagasabb európai értékek nyomorúságos pusztulásának 
példája ez. Szilágyi Domokos életműve és szellemi személyisége 
ezzel a tragikus és nyomorúságos példával érvel európai szellemi 
rend és jogrend mai dilemmájában. Választ az egységesülő Euró
pa jogrendjének kell adnia. Európa szellemi rendje a sokféleség 
szabadságának oldalán állt és áll. Szilágyi Domokos oldalán áll 
tehát. Európa szellemi rendje és Szilágyi Domokos tragikus pél
dája mindenfajta kizárólagosság értékpusztító veszélyére figyel
meztet. Esetünkben az Európai Unió jogrendjének döntéshozóit 
figyelmezteti. Ha kizárólagos jogrendet fogadnak el, az európai 
szellemi rend legmagasabb értékeinek veszélyeztetéséért kell fe
lelősséget viselniük. Kizárólagosság és értékpusztítás elválaszt
hatatlanul egybetartozik.

Tudjuk hát, hogy ez az érv és figyelmeztetés Brüsszel döntés
hozóinak szól. Szilágyi Domokos a túlvilágról azért talán még 
bizalommal is fordulna Brüsszel szellemiségéhez. A hely és a 
hagyomány szellemiségére gondolunk. Szilágyi Domokos a köl
tő, a műfordító, az irodalomtörténész bőven merített Európa 
szellemi hagyományából és kortárs jelenéből. Nem kerülhette el 
a figyelmét Éurópa egyik különleges szellemi folyamata, a mai 
Belgium és Brüsszel arculatának kibontakozása. Ismerhette az 
ottani nemzeti és nemzeti kisebbségi közösségek küzdelmét szel
lemi és nyelvi önazonosságuk megtartásáért a történelmi együtt
élés forgatagában. Sokat mondhatott számára az ősi kelta belga 
törzs leigázásától, a latin birodalmi névvel jelölt Gallia Belgicától 
vezető út a független szövetségi államig, vagyis a flamand, a 
francia, a német, a vallon nyelvű közösségek szabad társulásáig. 
Brüsszelben ma ez a szabad társulás él együtt az Európai Unió 
jogrendjének műhelyével. Más szóval a szabad társulás és a kizá
rólagos egységesítés szellemisége találkozik. Ez a kétfajta szel
lemiség nem fér össze. Szilágyi Domokos bizonyára azt várná 
Brüsszeltől, hogy az maradjon hű történelmi és szellemi önmagá
hoz. Ebből a reménykedő üzenetből az is következik, hogy a 
szabad társulás szellemisége vegyen erőt a kizárólagosság szel
lemiségén. Ez az üzenet hátha nyom valamit a latban.

Brüsszel döntéshozói mérlegre tehetik azt is, ami Szilágyi 
Domokos önkéntes túlvilágra költözése után történt.. A döntés
hozók perdöntő tényeket tehetnek mérlegre.

SZÉKELYHIDY ÁGOSTON, Hitel, 2003/12.
—  I ^ p E X

REFLEXIÓK 44.
A zsenik — MI vagyunk

Mítoszt sző a lángelme köré, min
dent ebből akar kikövetkeztetni 
és ide visszavezetni. A lángelmes 
zenei korok az ihletet emelték ol
tárra. A józan barokk korszak a 
kiváló mesterembert becsülte a 
művészetben. A reneszánsz a fel
fedezőt, a 20. század a tudóst ünne
pelte benne. De mit kezd vele az 
ÚJ század, a 21. a sorban?!

A teljesen új pedagógia—nem 
tévesztendő össze a még átörökí
tett napi tanítási gyakorlattal! —, 
művészképzés a mindenkiben 
meglévő zseniális képesség, te
hetség elemeinek a felkutatását 
tűzte ki célul. Nem az ismeret- 
anyag memorizálására, hanem 
sokkal inkább a rejtett képessé
gek kifejlesztésére, kreatív fel- 
használására összpontosít: passzi
vitás helyett aktivitásra. Minden 
emberben felfedezésre váró uni
verzum van, fel kell kutatnunk 
ezt a végtelen kiterjedésű kozmi
kus teret. Az egész modern és 
kortárs zene — hogy szűkebb ér
deklődési területünknél marad
junk — bővelkedik "önmaguk 
kreálta" zsenikben. Szinte a sem
miből pattannak elénk ezek a me
rész úttörők. Járható ösvényeket 
tapostak az új hangzások világá
ban, áttörték magukat a disszo
nanciák bozótján. Bátorságuk, 
energiájuk, kitartásuk ösztönző 
példa századunk friss légköré
ben. Sugallják, hogy a zsenik MI 
vagyunk, tehát induljunk el ön
magunk felfedezésére. A zsenik 
keze alól sem kerülnek ki mindig 
remekművek — a láng nem egy
formán lobog —, de nem is ez a 
lényeg, sokkal inkább fontos, 
hogy a zseni mennyiben fejezi ki 
egy adott földrajzi pont, szellemi
ség, kortünet jellegzetességeit 
művében. A nyugat-európai do- 
dekafónia felvirágzása idején, ha 
valahol Kelet-Európa egyik kis 
városában áll elő valaki felfedezé
sével vagy egyszerűen az új kísér
letek alkalmazásával, könnyen 
elsikkadhat, megsemmisülhet 
minden erőfeszítése. A sok millió 
zseniből csak azok emelkednek a 
történelmi pillanat csúcsára, akik 
minden képességükkel felisme
rik az elvárásokat. De mi a 21. 
század korszelleme? Akik tudják, 
érzik, művükbe foglalják, lesznek 
új korszakunk meghatározó zse
nijei. De már biztos, hogy nem 
egyedi jelenségként nyilatkoznak 
meg, hanem csoportosan, egy
mást segítve, ösztönözve közös 
alkotások sorában. A CSOPORT
ZSENI fogalma válik általánossá. 
Nem tűnik lehetetlennek egy 
ilyen híradás: XLD25-csoport be
mutatja új szimfóniáját....

TERÉNYI EDE

"Mindenki zseninek 
születik"

X világhírű amerikai karmes
terről írták a zenei életbe való be- 
robbanásakor, hogy "egyik pil
lanatról a másikra FELFEDEZTE 
ÖNMAGÁT." Találó megállapí
tás: a zseni feltalálja vagy éppen
séggel megtalálja önmagát. De mi 
is a zseni? A magyar szóhasználat 
rendkívül szemléletesen fejezi ki: 
LÁNGELME. Ebből az is követ- 
kezhetik, hogy lángra lobban, ki
alszik, és az alvó parázsból újjá
éled, és egyszer talán ellobban. És 
persze az is benne van ebben a 
képi "beszédben", hogy a lángelme 
fantasztikus távlatokat világíthat 
be vakító fényével, és tüzének 
perzselő forróságában mindent el 
is égethet, pusztíthat maga körül.

A csodagyermekekről gyak
ran mondják: mire felnőnek, eltű
nik a csoda. Akis korban jelentke
ző zseniség ritkán válik folyama
tosan energiát sugárzó jelenséggé 
a teljes emberi életre kiterjedően. 
A legtöbb nagy muzsikus csoda
gyermekként kezdte pályafutá
sát, és az esetek többségében 
egész életében megőrizte elméjé
nek kisugárzó erejét. De a művé
szek között gyakran találunk 
későn feltűnő, kibontakozó zse
niket is. Ők azok, akik felfedezik 
magukat. Az egyoperás szerzők 
között sok ilyen "meg"-késett zse
nit találhatunk. Ők kivárják a 
megfelelő korpillanatot, a megfe
lelő témát, feszültségük, művészi 
érettségük energia-fellobbanását. 
A zseniális rátalálás után — rend
szerint — ki is merülnek a lángel
me-tartalékok, és hiába minden 
újabb kisérlet, nekigyrükőzés 
nem sikerült megidézni az egy
szeri áldásos pillanatot.

A zeneszerzők nagy "leállá
sai", visszavonulásai az alkotástól 
ezeket a sokszor oly kétségbeejtő 
alkotói kínlódásokat fedik el a sze
münk elől. Nagyszerű alkotói él
mény, amikor sikerül felvenni az 
elejtett izzó fonalat, és még egyszer 
fellobbantani a zseni tüzét, hogy 
belőle Turandot vagy Othello és 
Falstaff, Beethoven esetében Kilen
cedik szimfónia szülessen.

A romantikus művész szünte
lenül ég, sőt égeti, elégeti magát.
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Aradon, 2003. december 6-án kiosztot

ták az E-MIL díjakat. AMéhes György-díjat 
(nagydíj) Király Lászlónak ítélték oda élet
művéért (fölvezette Mózes Attila); a költé
szeti díj Szőcs Gézát illette (fölvezette 
Farkas Wellmann Éva); Bíró Bélát kritikusi 
díjjal jutalmazták (fölvezette Zsidó Ferenc); 
Márton László kapta a próza-díjat (fölve
zette Bogdán László); Páll Zitát pedig de- 
büt-díjjal jutalmazták (fölvezette Fried 
István); Márkus-Barbarossa János Mircea 
Dinescut üdvözölte az újonnan alapított 
Szinbád-díj odaítélése alkalmából. Az ün
nepségen Fodor Sándor elnökölt. A rendez
vény házigazdája Böszörményi Zoltán 
volt.

Megrendezték a 2003-as Kriterion-na- 
pokat Adventi könyvvásár címmel. Hely
szín: Tranzit Ház, Baritiu (Malom) u. 16. 
Időpont: 2003. december 11—13.

Csütörtök, 11.
11 — Az Adventi Könyvvásár megnyi

tója.
12 — Az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Egyesület kiadványai. Bemutatta: B. Ko
vács Júlia

18 — Kemény János emlékezete (irodal
mi est). Közreműködött: Adamovits Sán
dor, a Helikon—Kemény János Alapítvány

ügyvezetője, Dáné Tibor író, Pomogáts Bé
la irodalomtörténész, Rekita Rozália és Jan- 
csó Miklós színművészek.

Péntek 12.
17 — Komp-Press könyvbemutató. Fá

bián Gyula/Ötvös Patricia, Kisebbségi jog. 
Bemutatta: Bakk Miklós, Balázs Imre Jó
zsef.

Kovács Kiss Gyöngy (szerk.) Álló- és 
mozgóképek.

Vázlat az erdélyi főnemességről, bemu
tatta: Kovács Kiss Gyöngy.

18 — Nyolcvan évvel ezelőtt jelent meg 
a Tizenegyek antológia (irodalmi est). Köz
reműködött: Ceke Péter, irodalomtörté
nész. Pomogáts Béla, irodalomtörténész, 
Murádin Jenő, művészettörténész, Rekita

Rozália és Jancsó Miklós színművészek.
Szombat 13.
12 — Dedikált Horváth Andor (Tanús

kodni jöttem.) Válogatás a két világháború 
közötti román emlékirat- és naplóiroda
lomból)

13 — Dedikált Balázs Imre József (Her- 
vay Gizella), Vallasek Júlia (Sajtótörténeti 
esszék).

14 — Dedikált Murádin Jenő (Szathmá- 
ri Pap Károly).

15 — A Glória Kiadó bemutatta a saját 
és más katolikus testvérkiadók könyveit. 
Közreműködött a Visszhang diákkórus Er
esei Ferenc vezetésével.

17-én volt az ötvenöt éves Művelődés 
műsora. Közreműködött: Szabó Zsolt fő- 
szerkesztő és a Zurboló táncegyüttes.

18 — Bemutatkozott a budapesti Mun- 
dus Egyetemi Kiadó, közreműködött: Bier- 
naczky Szilárd, a kiadó igazgatója, és Sas 
Péter, irodalomtörténész.

Médiapartner: Szabadság Angus Rádió.
Társrendezők: Helikon-Kemény János 

Alapítvány Művelődés Egyesület.
Támogatók: Kolozsvári Állami Magyar 

Színház, Kriterion Közművelődési Alapít
vány.

-MI

Liszt Ferenc 
életregény
VÍZSZINTES
l .A  regény szerzőjének neve. 12. Bu

dapesti egyetem. 13. Födhöz csap. 14. 
Sír. 16. A regény címe. 17. Ógörög pi
actér. 18. ... Gardner, színésznő. 20. 
Rajzolni, angolul. 22. Porció. 23. A 
lábaihoz. 25. Algériai kikötőváros. 
27. Amely személy. 28. Már kezdettől 
fogva. 30. Rikoltozik. 32. Kiváltó té
nyező. 33. Megázó bútorfelület teszi. 
36. Fába vés. 38. One ..., társasági 
tánc. 39. Idegen Alajos! 41. Spanyol, 
német és kambodzsai autójelzés. 43. 
A sor élén áll. 45. Deutérium és man
gán vegyjele. 46. My ... lady (musi
cal). 48. ... Martnon. 50. Homo sa
piens. 55. Japán táblajáték. 56. Szé
gyenben maradás (argó). 58. Férfi
név. 60. Például a róka vagy a farkas.

FÜGGŐLEGES
1. Román körtánc. 2. Orsó belseje! 

3, Erdei gyümölcs. 4. Kézbesít. 5. 
Gyógycukorka. 6. Zeusz kedvese. 7. 
Minden zúzda része! 8. Skandináv 
epikus mű. 9. Dedó. 10. Földre tevő.
11. Szomorú végű (eset). 15. Meré
szen emelkedik. 19. Föníciai betű. 21. 
Várakozás, angolul. 24. Esztendős. 
26. Dal. 28. Ezen a környéken. 29. 
Budapesti egyetem. 31. Arany, ango
lul. 34. Erdei rágcsáló. 35. Ruhadísz. 
37. Abba a tányérba kanalaz. 40. Bi
zonytalanul áll. 42. Maros megyei te
lepülés. 44. Démon. 47. Mitikus tör
ténet. 49. Verdi operája. 51. Taszító. 
53. Keverten éri! 54. Kissé odaődöng! 
57. Stroncium vegyjele. 59. Japán drá
mai műfaj.

BOTH LÁSZLÓ
A HELIKON 2003/24. számában 

közölt Nagy hó című rejtvény megfej
tése: Nagy a hó igazán, fu t a sí meg a szán.
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