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Gyanúforgácsok
avagy egy társadalom 
biztonsági kultúrája
"Arra, hogy mennyire lezüllött a kisebbségekkel való bá

násmód az első világháború után — a kikényszerített kisebb
ségi szerződések ellenére — hadd idézzem Jászi Oszkárt" — 
mondja Fábián Ernő, az ellen gyűjtve érvet, miszerint az Oszt
rák—Magyar Monarchia a népek börtöne lett volna. Persze, 
mihez képest?

Jászi Oszkár pedig elég tekintély azok előtt is a valóságos 
arányok megállapításához, akik újabb divatos elméletek gáz
támadásával próbálnak elméleti csatát is nyerni siralmas gya
korlatunk köré. Jászi Oszkár így látta ezt: "Apponyi és a 
többiek sosem nyúltak olyan eszközökhöz, melyeket ma úgy
nevezett liberális és progresszív politikusok alkalmaznak. Ap- 
ponyinak és társainak soha nem jutott eszükbe, hogy nemzeti 
kisebbségeket fegyveres erővel kiűzzenek lakóhelyükről". 
Avagy tegyük hozzá a frissebb találmányokat: fejpénzért elad
ják, miközben meg is szabadulnak tömegesen tőlük, erkölcsi 
következmények nélkül az úgynevezett világközvélemény, a 
nyugati igazságérzet részéről.

Trianon folyamatot, ingamozgást indított be, melynek vég
konklúziója ma is tart. "Érintőlegesen" elhangzott az is, hogy 
a magyar kérdés csak vagonkérdés, miközben a holokauszt 
után a szerb, a szudéta, a moldáviai román, az észt, lett, litván 
népesség "kérdése" is egyáltalán nem átvitt értelemben vagon
kérdésként oldódott meg, mindmáig meghagyva a begyógyít- 
hatatlan sebeket.

"Aki hátul marad, tegye be az ajtót" — tartja egy régi 
bölcsesség. Az indiánok, gepidák, félő, hogy a kurdok eseté
ben is már késő...

Mennyire felelős egy etnikum végső állománya, hogyha 
odataszítását eltűri? "Dolce et decorum est pro patria móri..."

De hát a leírásra koncentráljunk. Ehhez a leíráshoz tartozik 
az iróniától nem mentes megállapítás is, hogy Magyarország 
mindenütt egykori önmagával határos. És gyanítható, a sok 
erőszakkal elmozdított demográfiai tény és tényező folytán, 
hogy itt kívül, belül ezek már nem azok a magyarok, akiket a 
rájuk mért vezeklés sújtott. Ahogyan "nem azok" az érintett 
szomszédnépek sem. Ám végig, a 83 év alatt csakis a salamoni 
ítélet etikai kicsengésére lehet gondolni a magyar önfegyelem 
és "lojalitás" kapcsán (nem ír, nem baszk, nem tamil ez a 
reagálás, hanem sztoicizmus a javából Európa addig állítólag 
fékezhetetlen rebelliseitől!). Az igazi anya enged, nem löki 
pusztulásba a vita tárgyát, inkább legyen a másé.

>  >  >  !> >  folyta tás a 2. oldalon
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HELIKON

MAKKAY ÁDÁM

Jézus és a démonok imája
(Kányádi Sándornak)

... És akkor a démonok meglátván az Úr Jézust 
felismerek, hogy ő  az Istennek Fia, a Megváltó, 
eszelősen rohanni kezdének 
karjaikkal vadul hadonászván és köpdösvén 
torzult arccal és iszonyú hangokon sivítton-sivítást 
ekként rikoltozának:

"...mert hogy mostantól mindörökké 
a gyilkosoké és terroristáké az ország 
a hatalom és a dicsőség az uzsorabankároké, 
soha senki embernek fiát a Gonosztól 
meg ne szabadíthassa!
Dühöngjön hát a kísértés — mi visszük 
ebbe az embert!
Mivel senki soha senkinek semmit 
megbocsájtani nem tud, hát ne is akarjon, 
s ne legyen földöntúli hatalom, 
mely megbocsájthatana az embereknek!
A mindennap kenyérmorzsáit az irigység, a dögvész, 
a nemzeti, faji és osztályharc kereszttüzében 
gyűlölet potyogtassa véres sárba a koldus gyermekek kezéből!
A földön csakis A Kétarcú Sátán, Lucifer és Ahrimán 
akarata érvényesülhessen — mint ahogyan a mennyekben se 
valósuljon soha meg az Isten akarata!
Őneki nincsen országa, el tehát sose jöjjön.
Nevét mi bemocskoljuk és megszentségtelenítjük, 
káromkodásra tanítjuk vele az embert, 
mert Ő már régesrég kihalt a mennyekből, 
ahol nincs is, nem is lesz, mert mindenki 
elfelejtette Arkangyalaival együtt..."

Ezt meghallja akkor az Úr Jézus, Istennek Fia, 
a Megváltó, és ahogy szédülten lépdesne göröngyről göröngyre 
iszonytól émelyeg, lávaként dől a könnye.
Fekete tölcsérként örvénylik, zúg a káosz:
"Ezt kell most megfordítani!" — így szól hát magához,
"Ezt kell most beszívni, megemészteni s átfordítani valóra, 
lenyelni a vihart, s átgyúrni, szellemi-lelki ennivalóra, 
hogy élhessen az ember! Démon-ködöt kell falnom 
kínok közt...keresztfán...tudom, hogy meg kell halnom... 
keserű ez a pohár — bár elmúlna! — Atyám! így ordítom: 
Sátánnak imáját én most megfordítom!"
És elhagyván a zajongva zsongó várost felmegy a dombtetőre, 
tekintete izzik, zihál a tüdeje, majd lerogyván egy fekete palakőre 
s bár még mindegyre a démonok káromló imáját hallja, 
csendesen megszólal — s reng a domb míg vallja:

"Teremtő Szent Szellem! Mi Atyánk, az Ige,

ki lakozol Mennyekben, Napokon, Holdakon, a földekig le, 
legyen a Te Neved szentség, szákrámentum, 
hitbeli megértés, teremtő momentum!
Valósuljon meg a Te Világod rendje 
Terved Fénye süssön rá az emberekre!
Akarjuk akarni, amit Te gondoltál, 
s ne érezzük soha, hogy mily messze volnál!
Legyen egy-ugyanaz amit fent' és 'lent' látsz, 
teremtett világod sátra: székesegyház.
Adj kenyeret hozzá, napról-napra élünk, 
testünk épségéért hogy ne kelljen félnünk.
Amit elrontottunk, kérünk úgy írd jóvá, 
mint mi a másokét — lerótt kegy-adóvá.
Oly könnyű az embert kísértésbe vinni — 
szabadíts meg ettől s taníts Benned bízni! 
Ahrimán-Lucifer-Sátánt kötnéd fékre, 
szabadíts meg Isten, a gonosztól végre!
Tiéd minden ország, hatalom s dicsőség — 
örök 'Ámen'-t zeng az angyali díszőrség..."

Le is fordítók hát mindenféle nyelvre 
amit az Úr Jézus felmonda a hegyre.
Arameus, görög, latinul 'vulgáta'
— emberi agyalás százszor átmunkálta — 
volt katolikus és protestáns verzió, 
teológus viták: mindez, mondd, mire jó?
Krisztus Miatyánkján bármilyen is a rag: 
ez 'Fekete Lükön' átszült anti-anyag; 
így lön a Megváltó szókkal-szenvedése 
sátánfi-világunk újjáteremtése.

(Halottak Napja, 1977)

folytatás az 1. oldalról

Most harapófogóban leledzünk. Nincsenek sehol az "egri 
nők", még Agnes-pelenkával sem ösztönöznek, hanemhogy 
ázsiai anyanyelvűnket kéretik leadni a ruhatárba a zökkenőmen
tes besimuláshoz. A harapófogót a néha fenyegetően megdönge
tett külső érdekek előtti behorpadás próbálja működésbe hozni. 
Az "idegen" szárat képező tényezőkről elég árnyalt kép, tervrajz, 
leírás áll rendelkezésre. Tekintsük nyolc évtizede változatlanul, 
sértően létezőnek, adottnak. A másikat, a "magyar szárat" érde
mes szemügyre venni. Nemrég azt nyilatkozza egy államtitkár
helyettes, a meghagyott EU-csatlakozásra elődiétáztatott magyar 
országmaradvány apparátusából, hogy lehetetlen etnikai alapon 
magyar állampolgársághoz jutni. Hát nem valami kiemelten lát
ványos etnikai diszkrimináció folyik Trianon óta? Maga Trianon 
erre épült. Az emberi jogok körének ilyen sajátosan diszkriminatív 
'budapesti" értelmezése nem az elmezavart súrolja?

Összefügg-e azzal, hogy magát a történelemoktatást is leépíten

dőnek tekinti e mai (kultúr) kormányzat, miközben máris "tompított 
tudatú magyar társadalomról" beszélnek sokan? Pedig a belső igaz
ságok tisztázása volna most a legfontosabb.

Felhígult nemzettudattal még a veszélyérzet sem normális.
Hogyha azt, amiért századokon keresztül szívesen haltak meg, 

szokás volt meghalni, erkölcsös, és íme eddig eredményes is vala — 
azt önként leszokjék, azt hagyják abba —, ez nagyjából árulásnak 
minősül. Ki viszi ezt most véghez Hungária (úgy is mint lassan 
kiürült stadion) viszonylatában? A harapófogó egyik szára kinek a 
kezéből kiindulva szorít?

Az immár fél évszázados európai békén (és rajtunk) látszatok, 
formák uralkodnak. Mert még a jól ismert előzmény se volt elég egy 
olyan rendteremtéshez, mely József Attila költői és pontos metaforája 
szerint úgy hangzik: "... ki inti le a juhász vad ebét?..." Mert sajnos 
még a csiÚagszemű juhásznak is lehetnek dühös, vad, esetenként 
megveszett ebei. Hát még azoknak, akik egy világtörténelmi, de ad 
hoc szövetség tagjaiként kerekedtek felül egyik rákfenén, és segítet
ték diadalra a másikat. Világ szürkeállományai, egyesüljetek.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Orosz ábrándok
"... erre balszerencse vitt,
S most a rosszlélek vezérel,
Az kerenget minket itt."

(Puskin: Ördögök. Aprily Lajos fordítása)

1. A Szín
"... Az 1917-es év oroszországi eseményei már a következő 
évtől kezdve, mihelyt az európai népek kijutnak a 
háborúból, gyakorlatilag nem orosz események többé!
Csak az számít, hogy a bolsevikok meghi 
+rdették
a világforradalmat. Az Európa legelmaradottabb országában
egy kommunista szekta által sikeresen végrehajtott puccsból,
amelyet egy merész vezér irányított, modellértékű
eseményt faragott a körülmények összejátszása,
s ez az esemény éppúgy nem volt arra szánva, hogy irányt szabjon
az egyetemes történelemnek, mint a maga idejében
a francia 1789. A háború okozta kimerültség
s a legyőzött népek dühe következtében azt az illúziót,
amely Lenint éltette, saját akcióját illetően,
emberek m illió i tek in te tték  m agukénak..."

(Frangois Furett: E gy  illú zió  m ú ltja )

2. Borka
— az egyenlőségről —
Borkának hívták. Lehetett vagy hetven kiló.
Azt nem lehetett megállapítani, hogy milyenfajta, 
de ő volt afalkavezér. Ez biztos. Mielőtt figyelmeztettek 
volna, hogy ne érjek hozzá, évek óta nem érintette meg 
élő ember, már meg is simogattam a fejét.
Két kockacukor és a barátság megköttetett.
Nyögve, kéjesen eltorzuló pofával tűrte,
hogy vakargassam a füle tövét és úgy nézett rám, ahogyan
szerelmeim a mézeshetekben, feltétlen bizalommal.
A falka — hetven-nyolcvan dög — félkör alakban fogtak körül, 
elkísértek az ex-KGB üdülő illemhelyére is. A nemzetközi költő
találkozó résztvevői irigyen bámészkodtak az ablakokból, 
ők vederben végezték szükségüket, mert nem állottak 
Borka védelme alatt. Hát ennyit az egyenlőségről...

3. Lenin vadkacsára vadászik
— valamit a szabadságról —
"Énekelj valamit magyarul" — kérte a finn költőnő, 

felcsigázva a vodkától, a sok teától, az érzelmek rohamától.
A lengyel tolmácslány, az izraeli költőnő is kérlelt.
"Kezdd már el" — vigyorgott Máriusz is. — "Andrásfalva 
messze van, messze van" — hangoltam, és a falon, 
a mamut poszteren Iljics elismerően biccentett.
A Ladoga-tavon vadászgatott az első tanító.
A lányok kerekre tágult szemében láthattam volna 
jövőmet, de nem voltam kíváncsi rá. "Az én szívem 
Gyászba van, gyászba van, gyászba van!..."
Később félénken, megilletődve 
kérdezték meg: "miről szól ez a dal?"
A szerelem hatalmáról — fintorogtam —> mégis miről szólhatna, 
és arról, hogy egyedül maradunk ebben a kurva életben..."
A képen lehullt egy vadmacska, lljicsnek mindég sikerül.

4. A bogidjobovói templomban
— valamit a testvériségről —
Hogy mi a nyavalyáért indultunk el a hómezőn a templom felé, 
már nem tudom. Egy idő után nyakamba vettem a lengyel 
tolmácslányt. Pici csizmácskái már átnedvesedtek.
"Tavasszal itten tó van — mutatott körbe a medveszerű orosz költő, aki 
Szolzsenyicinről írt könyvet. Közel volt Matrojna háza.
— És a muzsikok csónakkal indulnak a templomukba..."
Lehet, csónakon izgalmasabb lehetett, de a combközépig erő hóban 
már nem annyira. A templomban mélán néztük egymást.
"Ezer esztendeje, amióta ez a templom áll, itt nem taposott 
idegen!" — vakkantott a medveszerű orosz és fújtatott.

Amikor megkérdeztem, hogy a tatárok, akik 1240 körül 
indultak el Ejrópa-nézőbe, talán átrepülték a templomot: 
üvölteni kezdett. "Destruktív vagy!" — vádolt, de már 
nem figyeltem rá. Megejtett a hely fidlasztó varázsa.

5. Mindég ugyanaz
"... az árus, öreg rabszolga, leheveredett a földre.
Nézte a sárga süteményeket és kalácsokat, fáradt 
tekintetét az előtte lévő hegyre emelte,
Augustus és Bacchus templomát látta. A testőrcsapatok 
kaszárnyáját, néhány mozgó katonát, Tiberius 
egykori házát, amelyben most az öreg Claudius lakott, 
és arra gondolt, hogy neki most bizonyára nincsen 
ilyen melege. Hiába, csak a császárnak van jó dolga, 
meg a koldusoknak. A császár hűs teremben pihen, 
a koldusok pedig pálmafák alatt horkolnak, tátott szájjal.
Ezen a nyáron a Tiberis leapadt. Meredek partok közt 
látszott a kavicsos meder, gyors agyagos vizével, 
mely lassan hánykolódott ide-oda. A forróság fokozódott.
Köd libegett a halmokon. Minden bűzlött, mint az oroszlánodú..."

(Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő)

6. A z orosz erdő
És a kolostorok Szuzdálban. Negyven? Ötven?
Sokat börtönként hasznosítottak. József előrelátó volt 
és megértette Lomonoszovot (a grúz vonatrabló az orosz zsenit), 
miközben kinyírta Buharint. "A természetben semmi nem vész el, 
csak átalakul!" A cellák. Vércseppek hieroglifái a falakon, 
feliratok, üzenetek, jelek. Az ablak. Az éhes varjak.
Az ég egy darabja. Az a károgás., az a szüntelen károgás.
"És én még azt hittem — csuklott a vodkától Máriusz —, 
hogy ami nálunk volt, annál nem lehetett rosszabb!..."
Fiatal vagy még — dörrentem rá. — Húzz el, a picsába!
Menjél el az angyalok városába, Friscóba!... A nap kísértései 
ragadjanak el. Hagyd ezt a szemétdombot. Tűzzél el!
Itten nincsen mért maradni!..." Borka fólmordult 
— és körülöttünk élt, lélegzett, álmodott az orosz erdő.

7. A vodka hiánya
Borisz szerint (szociológus a Harvardon, de hazajár)
Gorbi bukását a vodka elvonása okozza...
A helyzet '91 februárjában több, mint katasztrofális.
Nincs ital. Őrjöng a proli a sikátorokban.
Káromkodik a muzsik. "Már vodka sincsen, baszd meg! Mi van?!" — 
kérdezik a medveszerű orosz költőt, aki képviselő is, Szuzdában, 
egy lerobbant pincebár előtt. Itt három rubelért végre kapunk almabort. 
(Miheztartás végett akkor öt kopejka egy metrójegy, két rubel 
a Tersánszky összes novellái.) Máriusz felderül. "Mit vigyorogsz?" —

kérdezem,
amíg a költő a vladimiri nagyfejedelemségről értekezik, bár láthatja, 
hogy minket már megfertőzött a zsidó-bolsevik-szabadkőműves 
világösszeesküvés szelleme. "Ha egyéb haszna nem lesz — 
így Máriusz —> legalább fosunk. O, a diaré!..." De még nem tudja, 
hogy a vonaton jön majd rá, ahol sajnálatosan nincsen klotyó.

8. A z ős patkány
"Finoman! Csak alig érintve..."

Moszkvában látom viszont 91 didergetőfebruárjában.
Átrágja magát a veres zászlók kábító selymén. A lobogókat, 
a Jelcint ünneplő, Görbít szidalmazó tüntetők gyömöszölik 
a kukába. A patkány figyelmesen nézelődik. Körülöttünk 
megbízhatóan rothad a birodalom. Borostás, rossz szagú, 
kiábrándítóan józan proletárok üvöltöznek. Be van tiltva 
a vodka. Nehezen viselik. "Oroszországban — mondja egy 
La Carré szereplő —> mindenki iszik. Ezt az egészet józanon 
ki sem lehet bírni." Távolabb kóbor ebek vonítanak, 
még távolabb, az üzletekben, csattognak a kőkorszaki golyós 
számológépek. Amikor Zsirinovszkij hőbörög, a patkány teste 
megfeszül, szőre eszelősen világít. A forradalom halhatatlan 
szellemei visszahúzódnak a mauzóleumba, ahonnan Józsefet 
már kivágták, Iljicset még nem. Készül a szép új világ.

2002. november 7.
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EGYED PÉTER

Madonnák, porban
regény (részletek)

El a nagy házból 
Carla II.
Délelőtt elmentem az egyik kedvenc he

lyemre, a borghettóhoz vezető második útka- 
nyamál volt egy egykori hatalmas azienda. 
Kétemeletes épület volt ez is, méteres falvas
tagságú épület. Az első emelet födémje már 
megroggyant, de a tető még tartotta magát. 
Az ablakokat is többnyire kiszaggatták. Tele 
volt denevérekkel, a galambok is bejártak raj
ta. Soha senki a lábát be nem tette abba az 
épületbe, amelyet nagy sietve hagyhattak ott 
a gazdái: senkinek nem kellettek a bútoraik, 
a hatalmas, durván faragott karosszékek, 
asztalok, szekrények a hely vaskos stílusá
ban. Senkinek nem kellettek edényeik, a vas
tag porcelán tányérok és csuprok, cserepek és 
azok a furcsa vasötvözetből készült jatagán
szerű kések, tűhegyes villák, öblös kanalak, 
amelyek nyomán mindig marad egy olyan 
fémes íz az ember szájában. Nem kellettek 
senkinek. A ház előtt, a lépcsőfeljáró mindkét 
oldalán egy-egy nagyszerű kőmedence, négy 
oldalán a kuksoló kőbékákkal. Ki tudja, utol
jára mikor köpték maguk elé a vizet. Csak 
nagy néha láttam nyomokat egy vékony kis 
ösvényen, egy-két eldobott hüvelyt. Vadá
szok jártak erre, az oly ritka nyulak után 
kutatva, lesvén az egy-két letévedő csene- 
vész őzt. Meg aztán ami kóbor macska, kisál
lat volt, azt is mindig könyörtelenül kilőtték 
itt a vidéken. Néha innen-onnan megsörétez
ték a varjakat, persze teljesen hiába. Annyival 
többen jöttek vissza, ahányat kilőttek. A ház
zal szemben állott a dohányszárító szín, 
olyan volt, mint egy nagy, rekeszekre osztott 
kőcsűr, a rekeszek aljában egy lezárható szel
lőztető rendszerrel, középtájon pedig egy 
gyönyörű bronz kazán állt ki a falból, ebből 
ágaztak szét a fűtőcsövek. A kazán veretes 
ajtaján egy furcsa kis emberfej füle volt a 
fogantyú. A szárító oldalához illeszkedett a 
szín, benne a húszas éveket idéző lókapák
kal, vetőgépekkel. Egy-két kasza is, a rozsdá- 
sodás végső állapotában. Hiába kérdezős
ködtem a hely története felől, a helybeliek 
mindig csak vállat vontak, majd félrenéztek: 
— Az intézőé volt az, mondták — és mindig 
csak ennyit. — De ha akarja, van ott egy 
asszony fent Luganóban, az majd elmondja 
magának. Hát jó — gondoltam —, ezt majd 
be tárazom.

Amúgy órák hosszat legeltem itt a nagy
szerű, szilványi szedreket, meg mindenféle 
illatos kis elvadult almák is voltak. Heverget- 
tem a fűben az isteni, soha vissza nem térő 
semmittevésben, a vakító napfényben. Néze
gettem a surranó zöld gyíkokat, meg a kis 
fekete kíváncsiskodó mókuskákat. Átjárt en
nek a helynek a fennkölt, vad, tágra nyílt 
magánya és rejtett ellenségessége. Valaki-va
lami egy más tér-időből reám szegezte figyel
meztető pillantását.

Aztán tovább indultam a kastély felé, Le- 
tizia, a szobalány, meg Cecilia asszonyság 
fogadtak és bekísértek a belső udvarra, a

nagy kőasztal mellé, Carla már ott ült, felszol
gálták a kávét, felszolgálták, ami azt jelenti, 
hogy előkerült a nagy ezüsttálca, a híres fi
renzei ezüstkanalak, a porcelán. Grappa friu- 
lana, ánizspálinka, brandy. És a végén egy 
gyümölcstorta-költemény. És megint a csa
lád.

— Ne gondold, kedves szomszéd, hogy 
ezek a Borbonék valami nagyon nagy család, 
nem. Ezek I. Barbarossa Frigyestől kapták a 
bárói rangot, valamilyen előőrse voltak a bi
rodalmi hercegeknek, mindig fel kellett kel
niük, ha erre jártak az északi hadak, bizto
sították a környéket, de soha nem épültek be 
az olasz környezetbe. Később kivált a corto- 
nai ág, ezek voltak a márkik, aztán a két 
család össze is keveredett. Van valamilyen 
kapcsolat a francia Bourbonokkal, de ez he- 
raldikailag nem mutatható ki. Nem vagyunk 
mi valamilyen büszke fajta, a családban az a 
legenda él, hogy vad, kemény hűbéresek vol
tak mindig, akiket aztán a firenzei hercegek 
a perugiai urak ellen használtak. így marad
hattunk meg valahogy. De az biztos, hogy 
nem umbriai rassz ez, hiszen láthatod.

— Látom — mondtam —, és a felhívással 
élve és a pillantásommal is élve végiglegeltet
tem a tekintetemet a testén. Ezek a bőrszan- 
dálba bújtatott lábak, az anatómiai tökéllyel 
megkötött bokák és térdek nem nagyon 
hagytak nyugodni. Lassan belém bújt a tűz, 
amíg így nézegettem.

— Ami az amerikaiakat illeti — folytatta 
közben —, nyilvánvaló, hogy sebet kaptak, 
főleg az Elnök. Ezek nem fogják hagyni ma
gukat, ezek most elhagyják az egyébként 
semmit nem érő európai szövetségeseiket, és 
külön útra térnek. Európa megint csak a kal
márkodással foglalkozik, az amerikaiak meg 
elkezdik vég nélküli háborúikat a világban. 
Itt is voltak egyébként, ebben a kastélyban, én 
még nagyon pici kislány voltam. Áhogy a 
német kommandósok eltakarodtak, jöttek 
azok. Nagyon jól emlékszem a német tisztek
re is — felszisszentem —, ebédre mindig ven
dégül láttuk őket, itt borotválkoztak meg 
öltöztek át az udvar sarkában. Apám been
gedte őket a könyvtárba kávézni meg konya
kozni. Ámuldoztak, amikor a több száz éves 
karikás, láncos atlaszainkat látták. Megvet
ték volna, de nem adtuk. Apám valahogyan 
megérttette velük, hogy voltaképpen néme
tek vagyunk. De tudtuk, hogy a gondosan 
kocsijukban az umbriai meg a toszkánai 
templomok képei vannak. Ezek valamilyen 
speciális kommandó tagjai voltak, a műkin
cseket rabolták össze. Akkoriban már a mi 
partizánjaink meg brigantiink elkezdték tá
madni a teherautóikat. Kilőtték a sofőröket, 
aztán a teherautókat eldugták ott a nagy szá
rítókban, fenn a Ghironzo fele. Gondolták, 
hogy jó lesz a háború utánra a gazdaságban. 
Primitívek voltak ezek is, olyan félállatok. 
Csak az intézőnk tudta valahogyan kordában 
tartani ezt a népséget. Az volt a legkegyetle
nebb. Éjszaka meg hallottuk a sorozatokat, 
amint a Monte Cassinóról idevezényelt ejtő
ernyősök különítményesei körbevették a fa
lusi legényeket és szétlőtték őket. Aztán 
elterjesztették a tanyákon, hogy a lakosság is 
megbánja, ha a dolog folytatódik. Hogy a 
lábánál fogva fognak felakasztani mindenkit.

A dolog így valamennyire abbamaradt. Tud
tunk mindenről. Az amerikaiak meg lassan 
jöttek, aztán azok is itt szálltak meg a kastély
ban. Lepakolták a konzervekkel megpakolt 
rákászokat az udvarra, s hagyták, hogy min
denki annyit vegyen belőle, amennyit akar. 
Szinte semmink sem volt már akkor. Soha 
senkinek nem szoktam erről beszélni, soha 
senki nem kérdezett. Nem nagyon érdekel ez 
senkit.

— Hát engem érdekel, bárónő — mond
tam —, az én nagybátyám is azok között a 
németek között volt.

— Igazán — persze nem volt egészen né
met. De ez egy hosszú történet.

— Jó, majd egyszer elmeséled.
Hirtelen elkezdett tegezni. Jólesett, oly ré

gen voltam már Sabrinával, oly régen beszél
tünk valamilyen emberi nyelven, hogy 
megrezzentem a jó érzéstől. Szinte hálás vol
tam. Az asztalra könyökölve lassan mesélte 
mindezt, szünetekkel, ráérősen. Istenem, de 
jó volt. Végre nekem beszélt valaki, még ha 
ilyen furcsa kis történetekről is, amelyek — 
végül is — össze kezdtek érni az én törté
netemmel. A nagybátyáméval. Néha meg
csörrentek a karkötői. Kezdtünk az alkony 
felé közeledni. Hirtelen felállt.

— Gyere — mondta —, menjünk fel a 
legfelső emeletre, ezek a lányok nem akarnak 
velem tartani. Körül kellene nézni ott. Át
mentünk az igen puritánul berendezett lo
vagtermen, csupán néhány pad, karosszék 
meg asztal volt az egész berendezése, a falak 
mellett némán álldogáltak az alabárdos pán
célok. Onnan nyílt a lépcsősor. Lassan men- 
degéltünk felfele a szürkületben. Belém 
karolt. Odafent valóban nyikorgatott az esti 
szellő néhány ablaktáblát, ezek is olyan nagy, 
ormótlan készítmények volt, néhány száz 
évesek, pácolt gesztenyefából. Egyébként 
csak az üres szobák tátongtak ránk, egyik- 
ben-másikban gondosan egymásba rakos
gatva a régi bútorok, már ami az egykori 
berendezésből még megmaradt. Elmagya
rázta, hogy ez az egész azért van így, mert az 
eredeti bútorok legértékesebbjét, műtárgya
kat, annak idején átadták a köztársaságnak, 
tulajdonképpen a kastély is nemzeti örökség, 
bár a tulajdonjogát a családnak soha nem 
törölték. Ez egy olyan együttélés, amelyik 
mindenkinek jó, mert az állami apanázs nél
kül nem is gondolhatnának a kastély fenntar
tására.

Kinéztünk a völgyre, szemközt látszott 
San Zeno kis borghettója, az én ablakom is. 
Lassan ereszkedett le a szürkéskék esti pára 
a szőlőskertek fölé. Hirtelen megrebbentek a 
varja,k és a hatalmas felhő elindult a tetőről 
még egy utolsó esti körre.

— Tudod — mondta —, milyen furcsa 
dolog itt élni, ezekkel. Néha arra gondolok, 
hogy mi a fenét keresek itt, keresünk itt mi, 
hárman ebben a monstrumban. Aztán mégis 
úgy érzem, hogy hozzátartozom ehhez az 
egészhez, a kövekhez, a rózsáimhoz, ezekhez 
a varjakhoz. Itt fogom befejezni.

— Mit? — kérdeztem óvatosan —, az itte
ni hölgyek azért ebben a telt életkorban még 
nem szoktak hátralévő éveikről meg befejező 
terveikről beszélni. És különösen és egyálta
lán nem szoktak sem érzelmesen, sem sehogy 
ilyesmiről beszélni, ámbár velem — viszony
lagos idegenségem okán — néha megtették. 
Feltárulkoztak. Van ez a fajta komolyság, van 
ez a fajta őszintesség, ez az áramkör, mindig 
is azt hittem, hogy az egész életem kizárólag
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azért ért valamit, mert ezeket a hangokat 
meghallotta,m és ezeket a lényeket megérez- 
tem. Továbbvittem őket aztán magammal, 
beszélgettem velük, amíg el nem hallgattak. 
Gyakran nem a legközelebbiek voltak ezek.

— Persze ne úgy gondold — nevette el 
aztán magát — majd meg fogod látni, hogy 
milyen ennek a vidéknek az igazi élete. — 
Velem aztán meglátod — tette hozzá szila- 
jon. — Mindenki azt gondolja, hogy csak itt 
éldegélünk csendesen, aztán meg csak olva
sod, hogy valaki lehajította magát a szikla
szirtről, valakit agyonlőttek egy nagykali
berű pisztollyal. Aztán jönnek a carabinierik 
meg a család ügyvédjei és elrendezik a dol
got, mindig megértőek a biztosok, soha 
nincs botrány. Van itt egy törvény, amit 
mindannyian tudunk, aminek az alapján az 
emberi dolgokat el lehet intézni, be lehet 
fejezni, le lehet zárni.

— Igen — "fegyverpucolás közben vélet
lenül elsül a moschetto", meg "mindenki le
mondóan hallgat és sajnálkozik: milyen 
derék ember volt". Ez a törvény, a biztos meg 
kiállítja a jegyzőkönyvet, a halottkém aláírja, 
komoly és szomorú arccal megisznak egy 
pohár vörösbort, a komisszár együtt
érzéséről biztosítja a hozzátartozókat, a ko
csik elhajtanak és az élet megy tovább.

— Ó, hát tudod — nevette el magát.
— Hát igen — mondom —, tíz év alatt én 

is megismerhettem az igazi törvényt.
— Ne félj — meg fogod te is ismerni az 

igazi természetet is. Amikor rám nézett, lát
tam, egy finom sárga karika jelent meg a 
szembogara szélén. — El fogunk menni egy 
hét végén egy itteni társasággal, lehet, hogy 
majd vadászunk egy kicsit. — Úgy látom, 
nem idegenek tőled a fegyverek, például, 
amikor a moschettówl beszéltél, meg hát — 
megnyalja a szája szélét —, egyáltalán, a 
fegyverek, s a szája sarkából végigfutott az 
arcán az a farkasmosoly, amit valóban csak 
ittenieknél látni.

Lesétáltunk a lépcsőkön, ki a hűvös esté
be. Amíg hazaballagtam, de még ócska kis 
párnám fölött is éreztem kezének fanyar dió
levél-illatát.

Hát igen, a fegyverek. Volt hozzájuk kö
zöm, nem is a rengeteg katonaság miatt... 
amit a fene sem akart, soha nem értettem 
meg, hogy miért hívtak vissza annyiszor ab
ban a szerencsétlen országban. Amikor egy
szer a fővárosban véletlenül találkoztam 
nyalka kiképzőtisztemmel — akkor már a 
diktátor testőre volt —, aki aztán az obiigát 
kedélyeskedés meg visszataszító fölényes
kedés után végül is elmagyarázta, hogy 
azért hívtak vissza mindig hármunkat a szá
zadból — rosszul gyanakodtunk, nem a tit
kosszolgálat rendelte ezt meg, nem — azért 
hívtak mindig vissza, mert elit lövészek vol
tunk. Ezeket meg a sereg akarta igen gyak
ran a kebelében tudni. Ámbár igen sok 
variáció volt itt még lehetséges. Persze fegy
ver alatt én nem azokat értem, amikkel ott 
lőttünk. Persze volt ott is egy igazi, egy Hol- 
land&Holland Express, 8, 98-as távcsöves 
mesterlövész fegyver, amit klimatizált fém
tokban tartottak.

A fegyverek nem a lövés. (Amikor igazán 
evett a fene valamiért, akkor elmentem egy 
római lőtérre, s nem sok pénz ellenében, ab
ból a fegyverből tüzelhettem, amelyiket ép
pen megkívántam.) A fegyver, az egy

gyönyörű tárgy, amiben együtt van a techni
ka, a tudomány, a műves, a művészet, és az 
is, aki használta, benne vannak az elmúlt és 
a lehetséges áldozatok mind. Igaza volt Bor- 
gesnek, meg a szép magyar szónak: gyilok. 
Sajnos, ebben benne van a halál kihívása is, 
szembenézés azzal — még akkor is, ha béké
sen porosodik a szekrényben —, hogy a 
tárgy el kíván indulni áldozata felé. Sok gyö
nyörű lőfegyver volt már a kezemben, régi 
idők berakásos tusú, csappantyús mordá- 
lyaitól kezdve a könnyed belga Lefaucheux 
vadászfegyveren át a híres tizenhat lövetű 
Henry ismétlő karabélyig. De az igazi gyö
nyörűség a könnyed, kecses, ideális vállfek- 
vésű, a szemhez csodásán behajló, vidám és 
halálpontos 5,60-as Beretta moschetto. Ez a 
muskétácska, ez a sudár ifjú a mord és gaz 
felnőttek között, a závárzatának azzal a lehe
letfinom rugójával. Az esti ima előtt mindig 
vele álmodok, megfejtettem, nem az Ero- 
szért van ez — a közkeletű magyarázat —, 
hanem mert magammal viszem a veszélyes 
odaátra, hogy majd segítsen meg engem, 
legyen hű társam a visszatérésben. Ezzel a 
fegyverrel szeretek elindulni az álomba és 
visszatérni onnan. Aki ezt kézben tartotta, 
másra nem is tud nézni.

Arra ébredtem, hogy halkan kopognak 
az ajtón. Korán is volt még, éppen hogy be
sütöttek az ablaktábla résein a nap első su
garai. Kinyitottam a szép ősöreg ajtót, Carla 
volt, hívogatóan integetett. Magamra rán
gattam a nadrágomat s kiosontam. Lemen
tünk a ház alatti átjárón, a kis kert mellett, 
aztán végig a kis földúton, a szőlősben. Fel 
sem ébredtem, átszitált rajtam a hajnali jó kis 
hűs levegő. Intett, hogy üljek be a fenyők 
közé leparkolt hatalmas Mitsubishi terepjá
rójába.

— Hova megyünk, bárónő?
— Meg akarok neked mutatni egy helyet, 

ha tetszik, majd meghívlak.
Végig utaztunk, fel a hajnali párába bur

kolózott völgyön, egyre keskenyebb lett, 
majd egy patakban el is tűnt az út. Kérdően 
néztem rá, de Carla csak mosolygott, egyes
be kapcsolt s belerontott a patakba, majd 
nagy nehezen kievickélt a nagy kocsival a 
kövek között. Ott még átvágtunk valami 
szedres, indás, elég gyanús helyen, aztán 
egyszerre csak egy kis takaros tanya udva
rán voltunk. Kiszállt és egy kosarat tele sze
dett érett és félig érett fügével, majd intett, 
hogy húzzam meg az ülés melletti kis korsót, 
vin santo volt benne, az isteni portugál óbor. 
Soha reggelit! Egy öreg bernáthegyi ugatott 
csak ránk. Elmozdítottunk valami sorompó
féleséget, aztán továbbindultunk a tanyából 
kikanyarodó szűk utacskán. Úgy másfél óra 
telt el így, félálomban hallgattam az ablakok

nak csapódó ágakat, és néztem azokat a szé
pen kidolgozott lábakat a bőrszandálban. 
Hirtelen, egy erős jobb kanyarral, majdnem 
hatvanöt fokos szögben lekanyarodtunk az 
útról.

Elképesztő látvány volt: egy nagy tó felé 
szélesedő tisztáson, az erdő alatt kis patak 
folyt át, ott állt egy vadászház, távolabb al
vóházikók, vagy tíz.

Végighajtottunk a tisztáson, majd a tó
part közelében megálltunk. Carla kiszállt a 
kocsiból, kibújt jadezöld laméruhájából — 
mindig ilyen zöld árnyalatokat hordott: ma
lachit, eozin, fű, lehetőleg rövidet, keveset 
—, majd a stégen végiglépdelve, onnan át a 
kompra, és máris a vízben volt. Nemsokára 
követtem én is. Istentelenül hosszú tó volt, 
már vagy fél órája úsztam mögötte, amikor 
végre intett, hogy kanyarodjunk balra a nap
ban már igencsak sütkérező sziklák felé. Fel- 
húzózkodtunk a sziklákra, de úgy, hogy az 
altestünk még a vízben volt. Hirtelen sok
sok apró kis érintést éreztem a lábszáramon 
meg a combjaimon, alig érezhető tépdesése- 
ket meg ráncigálásokat. Apró kis halacskák 
voltak, a szőreimmel táplálkoztak.

— Na látod — m ondta Carla —> ide járok 
én epilálni. — Ez az igazi — tette hozzá.

Aztán visszaúsztunk, ami igaz, éppen 
csak vánszorogni volt már erőm, de a vin 
santo ismét megsegített, s aztán következett 
a mogyoróolaj, s az első alkalom, amikor 
gyöngéd kapcsolatba kerültem ezzel a csi
szolt, acélkemény testtel, a Carla formáival. 
Nem volt ez más, mint egy gyönyörű fegy
ver. Felnyitottuk a lakatokat a kis házikón — 
ez volt a neve: a méhész háza —, tett-vett a 
zeneszerszámok között, majd a tisztáson fel
csendültek a Verdi-operák híres szopránjai, 
lassan ő is elkezdett dúdolni, majd énekelni. 
Kísérte a dallamokat kissé érdes alt hangján. 
Lassan-lassan megint távolodtam a földtől, s 
belekerültem abba a szabálytalan és nem ve
szélytelen lebegésbe, abba, ami többet mutat 
meg ebből a szerencsétlen kis földi életünk
ből, mint akárhány furcsa év és megrázkód
tatás, abba a létbe, amelyben halkan, de 
bizonyosan kivehetően megszólalnak az an
gyalok fuvolái és harsonái. Hevertünk to
vább a patakparton, mintha nem is lett volna 
valami tovább.

A késő délutánban és szinte lépésben in
dultunk vissza, Carla dúdolt, néha nagyokat 
ütött a térdemre: — Ne aludj, ne aludj! Néha 
megszorította a kezemet.

— Figyelj ide — mondta —, ha kedved 
van, nemsokára kiköltözhetünk ide, persze 
nem ketten. Meghívtam egy kis társaságot, 
régi barátaimat, barátnőimet, mindenféle 
korosztályból, és téged is meghívlak, mint 
egy professorét — mondjuk —, aki életünk 
rendszerbe szedett mély értelmű idiotizmu
saival fogod szórakoztatni társaságunkat es
ténként, a tűznél. Azok ugyanis semmit nem 
tudnak, és még annyira sem tudnak beszélni 
semmiről. Ilyenek vagyunk mi itt! — tette 
hozzá, szarkasztikusán nevetve. Kapsz tő
lem valami ruhákat meg egy kocsit, hogy 
kinézzél valahogy — erősen megszorította a 
kezemet — ne vedd sértésnek — tette hozzá 
—, mire ki akartam tátani a szájamat. De 
addig még beszélünk meg találkozunk, ott, 
az intéző aziendájánál, tudom, hogy ott szok
tál henyélni. — Van itt egy jelbeszéd is — 
tette hozzá —, esténként, a naplementekor 
figyeld a kastély legfelső emeleti ablakait.
> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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> > > > >  folytatás az 5. oldalról 

Oda fogok állítani egy tükröt, az meg azt 
fogja jelezni, hogy másnap délben légy ott a 
kedvenc helyeden. Az intéző házánál...

— Mi az ördög történt azzal a házzal? — 
tettem fel a kérdést végre —, neked biztosan 
tudnod kell.

— Azzal az történt, mio caro — ez már az 
a beszédmód volt, ahogyan Rogerio bácsi 
szokott beszélni velem —, azzal az történt, 
hogy az intézőt egy Alberto nevű brigante a 
háza előtt agyonlőtte, aztán az egész családja 
eltűnt a vidékről. (Hát, ha nem egyéb, ennek 
az Albertónak lehet a rokona az az asszony ott 
fent Luganóban.) Persze az én apám is áthe
lyezte akkoriban a székhelyét a nápolyi ro
konságunkhoz — tette hozzá azzal az ismerős, 
de most immár gyűlöletbe váltó farkasmo
sollyal. (Ezekről az arcokról fogok majd én 
mesélni a tűz mellett — gondoltam —, a poli
tika úgysem érdekli ezeket, lehet, ők sem tud
ják, hogy a modernebb rendőrségek kri
minalisztikai osztályain miért gyűjtik mosta
nában a nemzeti gesztusnyelvek szótárait.)

— Figyelj ide — mondtam —, látom, 
hogy nehezedre esik ez a történet, hagyjuk a 
fenébe. De azt gondoltam, hogy nem ártana 
tudnom, ha ott lebzselek hétszámra.

— Ülhetsz nyugodtan, az egész a miénk, 
de jobb úgy, ahogy van, egyelőre. Az állam 
nem bolygatja, aztán majd csak átjátsszuk 
valami unatkozó skótoknak.

Még egyszer megszorította a kezemet, 
majd végigsimított rajta, lassan, szellősen. A 
kis hegyi úton boldogan baktattam felfelé, 
mint egy félig-meddig megszelídített vadál
lat.

Aztán csak teltek a napok, hajnalban kel
tem, írtam a feljegyzéseimet az idiotizmu
sokról, a mélyáramokról, azazhogy mindarról, 
amit kényelmesebb nekünk nem észrevenni, 
de csak az irányít. (Például: meg kéne fejt
sem, hogy mi hozott engem ide, éppen ide, 
éppen miért?! Az Istenről ebben az összefüg
gésben és éppen így nem akartam beszélni, 
ezt a hipotézist most kihagyjuk. Teljesen elég 
volt nekem a néma párbeszéd vele az elalvás 
előtti — a fegyverek utáni — döntő, szépsé
ges magányban, amikor úgy tölti el az em
bert az egésznek a sejtelme, mint egy érzéki, 
szivárványszínű varázs. És én tudatosan, el
szántan, kemény tréningekkel nyújtottam 
ezt az időt, hosszabbítottam ezt az állapotot, 
hogy még többet tudjak felhabzsolni ama 
tájnak a látványából és az élményéből, ama 
tájéból, amelynek egyedüli ura voltam. Ami
ről Hérakleitosz beszél, az igazi, közölhetet- 
len és éppen ezért életveszélyes egyedül
létről, logoszon kívüliségről van itt szó. A 
szentföldeken való ámuldozásnak és csodál
kozásnak ezt az állapotát utasítja el a legtöbb 
ember azzal, hogy imájában rövid kis üzene
tet, szánalmas kis morzejeleket küld az iste
nének, s még mielőtt valami kis biztató jelet 
kapna arra vonatkozólag, hogy az istene ott 
van és vigyáz reá, már bele is zuhant a fene
ette alvásba, vagy éppenséggel álmai között 
hánykolódik, és amikor felébred, azt sem 
tudja, hogy hányféle szerencsétlen kis énecs- 
kéjéből rakja össze magát. Nem, a döntő ép
penséggel az alvásnak/álomnak és az éb
renlétnek az a köztes tartománya, amelyet 
igyekeztem mind jobban és jobban megis
merni, explorálni, azaz kutatni és kihasznál
ni, és ezzel némiképpen sikerült tovább 
hatolnom valami belső végtelenbe, ami las- 
san-lassan megszólalt és kezdte kimondani

magát. Azért nem egészen veszélytelen játék 
ez, mert amennyivel többet tudunk meg ma
gunkról, annyival többet tudunk meg má
sokról is, de ez sokkal súlyosabb dolog an
nál, hogysem a másokra vonatkozó követ
kezményeit feltárhatnám.)

Roberta látogatásai persze nem marad
tak el: kilenc és tíz között mindig ugyanazzal 
az erővel dörömbölt az ajtón, hozta a seprű
jét, letámasztotta a nyitott (!) ajtó mellé, és 
kávéztunk. Brummogó érdes hangján példá
ul olyasmiket mesélt el, hogy a Philippo bá
csi szerint valaki itt felfele a domboldalon 
bement a fügefái közé és alaposan megdézs
málta a termést — aki persze én voltam, de 
még a földön is annyi hullomás füge volt, 
hogy azt se tudtam, hova lépjek. így hát csak 
annyit tudtam mondani — mit mondani, 
tanácsolni, üzenni —, hogy alaposan meg 
kell büntetni az ilyent. Ezt már csak azért is 
megtehettem, mert néha Philippo bácsi — 
hallottam — odacsoszogott és letett egy-egy 
kosár fügét meg gránátalmát az ajtóm elé. 
Roberta azért mindig kihasználta az alkal
mat arra, hogy különböző ürügyekkel körül
nézzen a házban, felment az emeletre azzal 
az ürüggyel, hogy meg kell néznie a vízórát, 
merthogy össze kell adják, az egyéni fo
gyasztásokat meg kivonják az összesből, 
hogy kiderüljön, ki öntözi a kertet és így 
tovább. Persze aztán az edényeket is meg
rendezte, lassan-lassan igyekezett elural
kodni, persze a könyveimmel meg a pa
pírjaimmal nem volt mit tennie, így hát az 
alkalmas — persze mindig lerövidíthető: is
ten őrizz — távolság megmaradt. De tud
tam, hogy ha valakire, itt rá mégiscsak 
számíthatok, megint csak az volt a helyzet, 
hogy a borghetto őslakói bizonyos értelem
ben összeadtak vele. De jaj lett volna, ha ennek 
az összeadásnak a végére ki teszem az egyen
lőségjelet, Roberta ugyan emberi teremtés 
volt, de itt a természetesen van a hangsúly, 
amely más dimenziókat is az emberi mellé 
rendelt, s amelyről szemérmem tiltja emlí
tést tenni.

Délutánonként meg csinosítgattam a kis 
kertet, lassan kezdett valami rám hajazó for
mát ölteni. Elkezdtem a kerítés szélein levő 
halmot megbontani, meg a teraszt is rendbe 
rakni, itt azonban elakadtam: az még hagy- 
ján, hogy rozsdás hangszóróvázakat, csöve
ket, összetört tányérokat meg evőeszkö
zöket kezdtem kifordítani, azon alul viszont 
következett volna egy rend rondaság, amit 
inkább hagytam ott enyészni. Inkább a gyö
nyörűséges kis babérfát nyesegettem, a sző- 
lőlugast építgettem szorgalmasan. Vagy 
elmentem az intéző házához szedrészni meg 
vadalmát eszegetni, az érdes fűben és a sur
ranó gyíkok között hevergetni a bársonyos 
napfényben.

Egyik este aztán megcsillant a tükör a 
kastély tornyában.

Előkészítettem az egyetlen valamirevaló 
gúnyámat, elkezdtem vasalgatni egy kis tu
rista vasalóval, amikor kopogott Roberta a 
seprűjével. Belépett, s amikor az előkészüle
teket meglátta — mert némi útravalót meg 
egy réges-régi kést is bepakoltam kopott spa
nyol bőrtáskámba (mellesleg ezt a kést az intéző 
házának az egyik szekrényéből bányásztam elő, 
s hosszasan restauráltam, iszonyú egy szerszám 
volt), lebiggyesztette az ajkát.

— Maga vasal?
— Hát hiszen ki vasalna, Roberta?
— Biztosan találkozni fog valakivel...

— Az már így van, Roberta.
— De visszajön?!
— Hogyne jönnék vissza, Roberta.
Erre felkapta a gúnyáimat, elszaladt, s

perceken belül visszahozta valamennyit, se
lyempapírba csomagolva. Az akkurátusán 
összeállított kis csomag tetején egy szépsé
ges, mulatságosan bőrbe kötözött kis kőku
lacs volt, isten tudja, ennek a vidéknek és a 
lakóinak melyik korszakából.

— Tudja, mi van benne?
— Nem tudom, Roberta.
— Kóstolja meg.
Megkóstoltam. A legfinomabb konyak 

volt benne, ami életemben a szájamban járt.
— Hát ez honnan származik, Roberta?
— Ezt zio Antonucci csinálja odafent a 

pincéjében.
(Nahiszen, hányszor mentem én el a háza 

mellett, meg hányszor hívott be, de ennek a 
konyaknak még a nyomát sem éreztem, igaz, 
hogy az a kis könnyű vörösbora, az viszont 
nagyszerű volt. De istenem, mivel fogom én 
ezt viszonozni?)

Mondom neki: — Na jól van, kedves Ro
berta: ámbár sohasem mertem megkockáz
tatni még véletlenül sem, egyetlen ilyen kis 
köznapi szót sem, nem bírtam, annyi év után 
sem átlátni, hogy — részemről — milyen 
hordereje lehet a dolognak — csak akkor 
tudom elfogadni, ha maga is elfogad tőlem 
egy kis ajándékot. Gondoltam én már vala
mire: évek óta magammal cipeltem egy 
aranyszálakkal átszőtt, leheletfinom fehér 
gyapjúkendőt, Leonban, Spanyolországban 
vásároltam valamilyen kirakóvásáron, s 
nem mertem senkinek sem odaajándékozni.

— Meg ne próbálja — szólt vissza, szinte 
megrettenve —, én ezt nem azért adtam, 
hanem hogy legyen magának is valami szép 
dolga, ilyen, hogy lássák, hogy van magának 
is valami szép dolga. — De ne itassa meg 
mind a többiekkel, hogy maradjon magának 
is, amikor éppen kell (később bebizonyoso
dott, hogy ebben aztán messzemenően igaza 
volt). Ha vadászni mennek...

— De miért vadászni mennék?
— Hát tudom én, amit tudok — vágta el 

gyorsan a dolgot, mint akinek valóban nem 
lehet semmi köze az egészhez —, hova más
hova menne itt, így felöltözve?!

— Jól van, Roberta, tudni fogja, hogy 
mikor megyek el a vidékről.

Már alaposan égetett a nap, amikor kis 
spanyol tengerésztáskámmal leballagtam az 
intéző házához.

Amikor a kerítésen átléptem, már láttam, 
hogy nem vagyok egyedül, a térdig érő, 
makrancos fűben keréknyom kanyarodott a 
ház elé, a kőbékás medencék mellett egy kis 
terepjáró állt, az olasz katonaságnak gyártott 
ilyet a Fiat a hatvanas években, a Willysnek 
volt a koppintása, keskenyebb, alacsonyabb, 
mulatságosabb, de azért lóerő volt benne. 
Odamentem, körüljártam, nem volt gazdája, 
így hát leültem a lépcsőre és békésen elszu
nyókáltam.

Egyszer csak arra rezzentem fel, hogy 
valaki megrántja a kezemet. Carla volt, az 
elmaradhatatlan zöld selyemruhájában.

— Mio caro, hoztam neked valamit.
Egy szépen becsomagolt dobozt nyomott

a kezembe. Elkezdtem bontogatni, két rend 
csíkos zöld ing (ír márkajelzéssel) és egy 
vadonatúj katonanadrág volt benne, meg 
egy emblémás zöld nyakkendő. Megnéz-
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tem, az arany skófiummal kivarrt körben 
egy hiúz nyújtózkodott.

Kérdően néztem rá.
— Ez a Cittá di Castello-i híres Accademia 

de Lincei emblémája. Egyébként légy nyu
godt, nem bitorlód, már régen felvettek oda, 
Rogerio bácsi ajánlására, értesíteni is készül
tek, csak éppen a bürokrácia, tudod...

Olyan kedvesen mondta ezt az egészet, 
hogy nem volt kedvem felhorkanni, hogy a 
szabadságom, meg az egyéniségem lábbal tiprása, 
ismét eszközként használnak, meg az ilyenkor 
szokásos egész mondanivaló. Hát hiszen, ha 
már elkezdett beőrölni a vidék, miért ne, 
elfogott az a jótékony lazaság. Ez az Accade
mia dei Lincei amúgy egy híres intézmény 
volt, valamikor a XVI. században alapította 
a vidék arisztokráciája. Volt, amikor nem csi
nált semmit, de ha a városka ismét megtelt 
unatkozó és tettre kész hölgyekkel, kinevez
tek egy tanulmányi igazgatót (persze hatal
mas apanázsért, a nagyok közül), csináltak 
egy előadás-sorozatra szóló tervezetet, élvo
nalbeli politikusokkal és professzorokkal, és 
beindultak. Olyankor dőlt oda mindenki, 
kapott a végén egy díszes diplomát — köz
ben fizetett persze, keményen —, és a csoda 
az volt, hogy ezt az oklevelet kemény pont
számmal ismerte el és iktatta — valami na
gyon régi megállapodás alapján — ... a 
Nemzeti Kutatási Alap, gyakorlatilag az Ok
tatásügyi Minisztérium. Volt egy barátom, 
aki mindig azt mondogatta, hogy a dolgok 
egy bizonyos szint felett leegyszerűsödnek, 
és én most boldogan adtam át magam a le
egyszerűsödésnek.

— Hát akkor, próbáld fel — mondta Car
la kedvesen.

Tudtam én ezt, ez az ajándékozóknak itt 
abszolút joga, nem is nagyon haboztam hát, 
széttéptem mindent, úgy, amint illik, felrán
gattam a nadrágot, majd az inget, majd egy 
csavarintással felkötöttem a nyakkendőt. 
Mire mindezzel végeztem, ő viszont kibújt a 
ruhájából — nehogy rosszra gondoljunk: 
ami a ruha alatt volt, arról nem tudtam el
dönteni, hogy fürdőruha vagy fehérnemű, 
voltaképpen oda sem mertem nézni. Lehe- 
veredett egy fürdőlepedőre, onnan szemlél- 
getett mosolyogva, kedvtelve. Aztán felállt 
és itt-ott meghúzogatta az ingemet. És nem 
tudtam, egészen pontosan hol húzódik a si- 
mogatás határvonala.

— Jó kis egyenruha.
— Köszönöm.
A köszönet persze— mi más is lehetne — 

egy kis csók volt a forró arcon. Aztán persze 
ismét levetettem az egészet, és hosszasan 
elheverésztük a fűben, ott üdültem édes 
zölddió-illatában.

Dél lehetett, amikor hirtelen felugrott és 
visszabújt a ruhájába, felszíjazta az elmarad
hatatlan bőrszandált.

— Hát akkor, mio caro, este találkozunk.
A táskájába nyúlt, akkurátusán kivett

egy kocsikulcsot, majd a tenyerembe rakta és 
összezárta. — Vedd kezelésbe ezt a kocsit, az 
apámé volt, mi nem nagyon járunk vele, de 
te jól jársz vele, szereti ezeket a dombokat, 
magától is elmegy, mint a szamár. Nem na
gyon ismerik itt már a vidéken.

Odapillantottam, bresciai rendszáma 
volt, valóban.

— Estefelé, hét körül, odalent az útke
reszteződésnél egy utánfutóval fog várni va
laki, rákapcsoljátok és már jöhettek is, az utat 
ismered.

Kezet nyújtott, hosszasan, kitartóan. És 
én is hosszasan, kitartóan engedtem csak el.

— Viszontlátásra — mondta félfordulat
tal, kedvesen és huncut kis mosollyal. — 
Viszontlátásra.

A vállára kapta táskáját és lesietett a ko
mor kastély felé vezető kis ösvényen.

Én meg méláztam, merengtem, nyalogat
tam a szájam szélét. Kifeküdtem, mint egy 
elégedett vadállat. Lehet, hogy el is szunyó
káltam a fene nagy jóérzésemben.

Errefelé kettő körül már elkezdődnek a 
délutánok. Odaballagtam a kis terepjáróhoz, 
elkezdtem vele barátkozni. Olyan egyszerű 
konstrukció volt, mint a hiszekegy. Felnyi
tottam a motorház-tetőt, azok a szépséges 
rézvezetékek... Sehol semmi gumi meg mű
anyag. Bent meg semmi szag, látszott, hogy 
műhelyből meg tisztítóból jött ki a jószág. 
"Hát akkor, isten neki" — gondoltam, s bein
dultunk, majd lefele a domboldalon. Ami 
igaz, igaz, hangja volt neki, nem mérges, de 
alapos. Egy-két órán át próbálgattam a kis 
hegyi utakon, az éles kanyarokban bizony 
erőből kellett tekerni régivágású kormányát, 
meg — amikor meghúzattam —- csattantak 
is rendesen a laprugók —, de hát ennyi. Va
lóban magától ment, mint a kemény szamár.

Hét előtt már ott voltam a keresztútnál, 
ott is egy régi dohányfüstölő állott, alsó ré
szét néha a pásztorok használták, az eső elől 
oda terelték be a juhaikat. Ott volt partnerem 
is, mosolygós, kissé ferde arcú legény, de ne 
gondoljunk rosszra, valami születési rendel
lenesség lehetett. Hosszú pányván tartotta a 
lovat az utánfutó mellett. Oda rükverceltem 
én is, akkurátusán rákapcsolta a vonóhorog
ra a kétkerekűt, majd intett, hogy álljak be az 
útra. Amikor elült a por, lassan utánam jött 
a lóval — közepes marmagasságú, de igen 
jól kötött, élénk mozgású jószág volt —, az
tán felszállt az utánfutóra s kemény kézzel 
elkezdte feltekerni a szárat. A lovacska két
szer megrázta a fejét, de aztán lassan köze
ledni kezdett, s fellépett, majd dobbantott 
néhányszor a platón. Kérdő gesztusaimra a 
legény intett, hogy ülnék be és induljak el. 
Ugyan életemben nem csináltam ilyet — 
ilyet sem —, de elkezdtem vontatni, elhalad
tunk a kolumbárium mellett, igen lassan, 
aztán a tükörben láttam, hogy a legény jelez, 
hogy hajtsak gyorsabban. Fél óra sem telt el, 
a pataknál voltunk, de amikor lassítani 
kezdtem, láttam, megint intett, hogy húzas- 
sam tovább. Úgyhogy adtam a Fiatnak egy 
kis gázt egyesben, de a paripácska nem ije- 
dezett, egyet-ketőtt horkantott csupán a nö
vényevő. Úgyhogy simán elértünk a so
rompóig, az is félre volt már állítva, a bernát
hegyi meg sehol. így hát továbbra is egyes
ben pöfögtem kifele a Cortona felé vezető 
szűkecske hegyi úton. Nehezebb volt gázt 
adni, nehogy az egészet megrántsam — de 
láttam, hogy a legény keményen tartja a lo
vacskát, az meg inkább csodálkozott, mint 
ijedezett. Egyszer meg csak én is felkorkan- 
tottam: egyetlenegy dologra nem volt kime
nendő gondolatom a reggelben — erre. 
Persze megint csak arról van szó, hogy mi
lyen szánalmasan parányi a képzelet az em
berben. De hagyjuk csak a dolgokat menni 
maguktól.

Emígy morfondírozgatva és tekergetve 
az óvilágbeli hatalmas bakelit kormányt, hir
telen eszembe jütött az a bizonyos letérő, ami 
egy kis bukfenccel járhat. Vagy megállunk a 
tisztás fölött az úton, s előbb lemegyünk a

lóval, utána meg az utánfutóval, vagy — s itt 
kell egy kis ihlet — lemegyünk az egésszel, 
mivelhogy így egyszerűbb és elegánsabb. 
Még az is eszembe jutott, hogy mielőtt a 
tisztás útjára érnénk, van ott egy platóféle
ség, "tehát azt ki kellene kerülni, mert az 
nagy csattanás", de "akkor viszont az erdő 
alatt a mogyoróbokrokat stíröljük meg, amit 
viszont a lovacska vehet rossz néven". Sum
ma summmarum, az áldóját neki, "alighanem a 
második megoldásra teszünk, abban az eset
ben viszont gázban kell tartani a terepjárócs- 
kát, s a tisztás fele keményen húzatni meg 
manövrírozni". "Legfeljebb elgázolunk egy
két csellengő lényt, ha meg nem hallják a 
motor hangját". Ki is tartottam a bal kezemet, 
s úgy láttam, hogy a legény értette a dolgot, 
mert pislogott, meg keményebbre vette a 
szárat.

így cselekedvén az alkonyaiban, a tőlem 
telhető legszélesebb kanyarvétellel leirá
nyultam a negyvenöt fokos szögben, s el is 
kaptam a platóféleségnek a szélét. Verték is 
a bokrok a kocsi elejét meg a szélvédőt ren
desen, azért csak volt egy kis hopp meg nyek- 
kenés, de már látszik a tó, "na, most kihúzatni 
belevalóan és lehetőleg csendesen". Rende
sen gurultunk, a lovacska azért felkapta a 
száját meg elkezdett dobogni — hallottam. 
Aztán még egy kis gáz, lassan befékeztem a 
stég felé közeledve. "Nem rossz, nem rossz, 
még ha nem is a legjobb, a nemjóját neki." 
Kivettem és zsebre vágtam a kulcsot. "Na 
lássuk csak, hogy megvan-e az a kis korsó a 
spanyol táskában?! La Roberta, avagy Anto- 
nucci bácsi üzenete." Megvolt.

Kilépvén a gépkocsiból, intettem a le
génynek, hogy kászálódna le. Kieresztette a 
szárat, majd megnyalintotta a szája szélét. 
Letépett az utánfutóról. Nyújtottam neki a 
kőkorsócskát. Amit ő meg is húzott, szeré
nyen. Majd én is, szerényen. Mondom is 
neki:

— A dolog jól ment,
— A dolog nagyon jól ment.
A kőkorsócskát visszatettem a táskába, a 

táskát meg az ülésre.
A házikó előtti térségen, egy asztalnál 

falatoztak valami emberek. Aztán kivált kö
zülük valami kis zöld folt, egyre közeledett. 
Egyszer csak a Carla arcát láttam.

— Ó, hát csak így megérkeztetek?
— H á t... amint látni tetszik — mondom 

neki —, kocsistul, lovastul, legényestül.
— Hozd le a lovat, Giuseppe — mondta 

a legénynek ellentmondást nem tűrő hangon 
—, hozd le, mielőtt azok ideérnek.

— Jól van, asszonyság — mondta a le
gény —, álljon félre onnan.

Kieresztette a szárat, horkantott egyet, 
majd intett, hogy húzódjunk félre onnan.

(Amit készséggel meg is tettünk).
Carla kézen fogott, lassan távolodtunk. 

Giuseppe meg elment a patakpartra, kisvár
tatva visszatért egy maroknyi friss fűvel, 
visszalépett az utánfutóra s odatartotta a lo
vacska pofája elé. Az meg szimmantott, aztán 
visszahajolt s megkóstolta. Dobbantott egyet. 
A legény megsimogatta a sörényét, mintha 
fésülné, aztán lassan-lassan lehúzta-vonta az 
utánfutóról. Leemelte a fejéről a kantárt, meg
simogatta a ló pofáját, majd a következő hal
hatatlan szavakat intézte hozzánk:

—A ló nem szamár! — és a vállára vetette 
a szerelést.

A kis paripa felvágta a fejét és boldogan 
elporoszkált a patak felé.
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ha ma jd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2004

BODA MAGDOLNA VERSEI
(a másik szobában)
Lándzsák szuronyok páncélok 
és páncélozott mellvértek drótok és 
vasak
és páncélsisakok és vasgolyók 
és kések és kardok 
A másik szobában régi faragott 
bútorok és poros térítők az asztalon 
Fehér-szürke csipke közötte az idő 
megfakult
és áttetszik a réseken 
a plüss kanapé kikopott 
a függöny rojtja unottan csüng 
néhány szála elhull.
Nonszensz. Az ódon lámpákat 
neon világítja
A baldachinos ágy bevetve üresen álma tlanul 
A képen a falon egy barokk-pufók 
kisgyerek aranykeretben 
a másikban egy lovas vágtat folyton vágtat 
ugyanarra folyton mozdulatlanul 
kicsit ferdén mint minden 
a szobákon most turisták járnak 
belépőjeggyel a kezükben és érzéseket 
keresnek a barna-bordó brokáthoz

(ablakrajz)
finom bársony-vörös fény 
csíkok sávok és 
árnyékok élesek 
fényesek tudod 
úgy valahonnan 
a redőnyön túlról 
sárga fény keveredik benne 
és vörös 
a vér színe
lefutott a szem a harisnyámon 
a vonalat ujjammal végig nyálazom 
a légkondicionáló zaja felerősödik 
egy hajó kifut a tengeren 
egyre távolabb 
feléd
a vers túloldalára 
kinyújtod a kezed 
és elér
kitapintod a vonalat 
a valóság ütőerét 
elszakadt harisnyámon

(kocsma)
Az asztalon vászon, 
csempe kanosában művirág, 
egy átlátszó palackban malagabor, 
kopott bárpult, zöld székekkel, 
mélyről pohárcsörgés, 
a szék nyikorog, 
pici percenéssel lehull

róla egy darabka festék, 
zajtól telített dohányfüst, 
finom zümmögés, 
talán politika vagy focieredmény, 
esély, latolgatás; 
kinn és benn; 
meglebben a függöny, 
elinal a sülő hús illata, 
az érthetetlen káromkodás, 
a pincérnő orrán megcsúszik 
a fekete keretes szemüveg, 
átcsoszog a termen, 
mosolyog és kérdi ízlik-e 
afrisseitsiilt, aztán 
inogva rezzen tova, 
mint mikor áfáiról 
leesik egy kép.

(fénykép)
minden amit elhagysz 
csak fénykép marad 
kimerevített színes 
homályos kép 
furcsa alakok 
a háttérben 
kék tenger szerte
fröcskölve mint 
szódavíz
átloccsan a bokádon 
szétfolyik a köveken 
a szíveken
lelkek albumjai telnek 
sokasodik a bejárt föld 
és vidék
történetek játszódnak 
kinyitott tenyereden arcok 
talán te legélőbb vagy 
most a fénykép 
táltos tánc 
és remény hogy 
nem csak játék 
ez az egész

(halszagú halál)
valami őrbódé volt 
semmi security 
vagy kamerás figyelés 
vagy egyenruha 
az udvarban 
kivénhedt kutya csaholt 
ember sehol 
odabenn az asztalon 
újságpapír 
a vérszínes fedőlapon 
két halott 
afgán gyerek
rajtuk felbontott tunakonzerv 
és morzsák szerte

és a hal olajos leve 
szétcsöpögtetve

(parton)
Bámulom a turistákat 
ahogy bámulják a tengert 
tetszik ahogy a sós víz 
a csupasz sziklákkal enyeleg.
A szomszéd balkonról bámulnak engem 
ahogy bámulom a turistákat.
Az egyik turista felnézett.
A kör bezárult.
Az egyik.

(perspektíva)

A térképen csak egy apró pötty a kék színen
a pici szigetről azt hiszed légypiszok
vagy nyomdahiba
vagy selejt volt a papír
vagy pecsét
pedig a téren kocsmák
és az ajtóban támaszkodó
dohány szagú férfinép
arcuk barna és kezükön a halászhálók
négyzetrácsa fekete hajukról só-illatot
hord a szél faluról falura,
városról városra,
szigetről szigetre,
míg a földön körbeér.

(Amerikából jöttünk)
Azt játszottuk, hogy 
Amerikából jöttünk 
és mesterségünk 
az álmodozás 
elmentünk Amerikába 
és azt játszottuk 
Magyarországról 
jöttünk
most már nem érdekel a játék 
itt is lehet kapni kólakólát

(vándor)
Hányszor meghalt már
vízbefulladt elégett
vagy csak sarokból sarokba ült
házról házra
városról városra
országról országra
ment mendegélt
örök vándor
szívtől szívig
hiába
nem ért sehová 
és megőrjítette 
a inellette elsuhanó 
vonat 
zakatolása
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SIMÓ MÁRTON

A bozgor
Avagy kísérlet 
egy szó értelmezésére
1.2.
Szó volt arról korábban, hogy első em

lékeim közé tartozott azzal a bizonyos szó
val való találkozás. Aztán úgy rémlik, 
hogy a Majmok bolygója című film lehetett 
az első mozi-élményem. Azért emlékszem 
határozottan, mert a filmnek híre volt a 
városban — társadalmi eseménynek szá
mított —, s mivel nem valami szokványos 
szovjet termékről volt szó, amelyben — 
természetesen — csakis a vöröskatonák 
győzhetnek a balfácán fasiszták fölött, 
nem sablonos vadnyugati film volt, és 
nem  unalmas francia vagy olasz film, 
amellyel csak a pénzt csalták ki az ember 
zsebéből! Ki lehet jelenteni, hogy az embe
rek — hazafelé — nem arról beszélgettek, 
hogy megjött a fiú, lelőtte a rablókat, aztán 
elindultak a lánnyal, mert megmenekül
tek, és aztán összeházasodtak, és éltek bol
dogan. Nem. Úgy idézem fel ezeket a na
pokat, hogy csak annyit mondtak egy
másnak az emberek, hogy ezt meg kell 
nézni! A film cselekményéről mélyen hall
gattak.

Nyilvánvaló, hogy a filmszínház-láto
gatásnak is van egy alsó határa — nem 
vasárnapi rajzfilm-matinére gondolok, 
hanem rendes mozira —, amikor a gyer
meket már nyugodt szívvel be lehet ültet
ni a nézőtérre, mert nem okoz gondot sem 
a szülőnek, sem a környezetének, s képes 
arra, hogy végigülje, végigizgulja a képso
rokat, és talán még arra is, hogy kihámoz
zon maga számára valami élményt. Ekkor 
történhetett meg a nagy áttörés, amikor 
apám és anyám tudomásul vette, hogy 
hosszas toporzékolásom eredményeként, 
bizonyára, immár elég érett vagyok, hogy 
végigüljem azt a másfél órát.

Az ötórai vetítésre váltottunk jegyet.
A teremben uralkodó fáradtolaj-szag, a 

széksorok közé köpködött tökmag- és 
napraforgóhéj, a nyikorgó székek, mint 
környezeti ingerek, a mai napig is a film
színházat m eghatározó képzetem hez 
tartoznak. (Hol voltak akkor még a m ul
tiplexek vagy a kézivezérlésű házimo
zik!)

Elhelyezkedtünk a tizenhatodik sor
ban (innen lehetett a legjobban látni, mert 
ez a széksor volt az első a termet kettévá
lasztó kis mellvéd mögött), nem kellett 
hajladoznom sem, hogy az előttünk ülők 
feje mellett ellássak. Volt valami híradó is 
(akkoriban a szocialista munka sikereiről 
számoltak be, esetleg baráti országokból 
érkező pártvezérek lépdeltek a díszőrség 
sorfala között). Az igazi azonban a film 
volt. Színes, szélesvásznú — ennél jobb 
akkor nem is létezett.

— Ez tengeralattjáró — mondtam a- 
pámnak.

— Hallgass! — próbált visszafogni. — 
Ez egy űrhajó.

Hallottam már űrhajókról, Gagarinról, 
az Apollóról. Félig-meddig hittem, s nem 
tehettem m ást— hallgattam, de nem nyu
godtam bele a magyarázatba, mert tisztán 
láttam, hogy az a valami, amiben az em
berek helyezkedtek el, az a víz alatt volt, s 
a parancsnok meg szerette volna állítani a 
tengervíz betörését az utastérbe.

— Ez egy igazi űrhajó — magyarázta 
suttogva apám. — Ez a visszatérő egység.

Gumicsónakok fúvódtak fel, és a le
génység nemsokára partot ért azon a szá
razföldszerű valamin.

— Mit visznek a hátukon? — érdeklőd
tem.

— Az a túlélő-felszerelés. Hallgass! — 
próbálkozott apám figyelni és magyaráz
ni is.

Az asztronauták elindultak a bolygó 
felszínén. Terméketlen, sivatagos tájon lo
pakodtak, majd sziklás vidéken haladtak, 
és — amikor lenéztek az előttük nyüó 
völgybe— egyre zöldebb lett a növényzet.

Néhány percnyi idő telt el így a filmből. 
Izgalmam egyre fokozódott. Valami me
sésre gondoltam, ami akkor kezdődik el 
igazából, amikor az űrhajósok beérnek ab
ba a völgybe. Aztán — nemsokára — a 
bozótból torzonborz emberfélék bukkan
tak elő, hiányos öltözékben, és láttam, 
hogy lóháton majmok közelednek feléjük. 
A majmok öltözéket és fegyvert viseltek, s 
emberekre vadásztak. — Ez lenne a maj
mok bolygója? Ezért ilyen a film címe? — 
döbbentem meg, de megszólalni nem 
mertem, hanem a sötétben megkerestem 
az apám kezét, jobbról, s az anyámét bal
ról...

Mintha kukoricásban rohangáltak vol
na azok a vademberek. A majmok kara
béllyal célba vették őket, és lőttek. Álta
lában nem arra törekedtek, hogy élve fog
ják el a vadat, hanem irgalmatlanul lelőt
tek minden menekülő egyedet. A megré
mült tömeget falkába terelték, és úgy haj
tották őket valahová. Jól emlékszem, hogy

hálóval is próbálkoztak ezek a rusnyapo- 
fájú majmok: egy űrhajóst is úgy fogtak el, 
egy másikat lelőttek, a harmadikat pedig 
sebesülten vitték el.

Ezek után egy olyan képsor követke
zett, amelytől teljesen összeomlottam. 
Nem értettem pontosan, hogy miről is van 
szó — a majom-sebészek meglékelték az 
emberek koponyáját, hogy az agyából el
távolítsák az értelmet hordozó részeket 
—, csak annyit láttam, hogy a foglyul ejtett 
embereket megműtik. A primitív mód
szer, a mészárosmunkát idéző mozdula
tok s a vér látványának hatására aztán 
ordítani kezdtem.

Apám még próbálkozott egy ideig a 
csitításommal, de nem voltam hajlandó 
elhallgatni. Jobban ordítottam, mint a fog
ságba esett hominidák a képernyőn.

— Vidd haza a gyermeket! — hangzott 
el a gyors rendelkezés anyám felé.

Hazam entünk valahogy anyámmal. 
Az útközben lezajlott részletekre immár 
nem emlékszem, de abban biztos vagyok, 
hogy odahaza is folyvást ordítottam, csak 
hosszas unszolás hatására vacsoráztam, 
úgy bújtam  ágyba, hogy édesanyám  
mindvégig mellettem maradt, és valami 
nagyon mérsékelt mesét olvasott, olyat, 
amelyben nem voltak banyák, varázslók 
és sárkányok.

A szüleim késő esti beszélgetéseiből 
még annyi dereng bennem, hogy apám 
meséli a látottakat, majd úgy fejezi be a 
rövid előadást, hogy: — Képzeld el, az 
utolsó jelenetben még annyit lehetett látni, 
hogy a Szabadság-szobor derékig süllyedt 
az iszapba. Az űrhajósok a Földön jártak! 
A jövőben voltak, több száz évvel a mai 
kor után következő időben! — Marhaság, 
ilyen nincsen, csak a rossz mozikban — 
zárta le anyám a beszélgetést. Apám még 
próbálkozott, valami Einstein nevű em
bert említett, akiről olvasott valamit, de 
utána sötét borult a szobára. Úgy aludtam 
tovább, hogy az álomba való átbillenéskor 
láttam, hogy a szobám ajtaja nyitva van, 
láttam a szüléimét, amint lefeküsznek és 
eloltják a villanyt. — Baj nem érhet — 
nyugtattam magam —, hiszen ők is itt 
vannak, a felnőttek, és megvédnek majd, 
ha kell. Az a tény viszont, hogy a majmok 
bolygója a földön van — valahol a távoli 
jövőben — egy cseppet mégis aggasztott, 
mert mi van akkor, ha élünk még pár száz 
évig: majmok fognak rajtunk uralkodni? 
Túl megviselt és fáradt voltam ahhoz, 
hogy ezen tovább gondolkodjam. Elalud
tam. Az élmény azonban erős volt, tizenöt 
év múlva, amikor megnézhettem elejétől 
végéig ezt a filmet, pontosan emlékeztem 
arra a jelenetre, amikor ki kellett vigyenek 
a teremből.

Moziról esett szó. És a moziról itt még 
beszélnem kell.

Emlékszem arra, hogy abban az idő
ben zajlott le — talán valamivel később 
(mert a majmos-affér ellenére mégiscsak 
mozilátogatóvá lettem) — még két másik 
meghatározó filmmel kapcsolatos élmé
nyem.
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról

Híre kelt a városban — főleg a magya
rul is beszélő családoknál, akikkel hétvé
geken összejártunk —> hogy nemsokára 
vetíteni fogják az Egri csillagok című fil
met. Iskolába még nem jártam ugyan, de 
apám valami okból időnként felolvasott 
nekem a Gárdonyi-regényből, így tisztá
ban voltam azzal, hogy miről szólhat a 
film.

Volt ugyan valamiféle vonakodás a- 
nyám részéről, hogy "még kicsi a gyer
mek", hogy "úgy járunk, mint múltkor", 
de ezúttal apám volt a hajthatatlan. — 
Meg kell ismernie ezt a történetet! Ezek 
soha nem fogják rendesen megtanítani ő- 
ket az iskolában. Az ezek szót kellő nyoma
tékkai mondta.

Én akkor a tanító nénire és a tanító 
bácsira gondoltam, akiket jól ismertem, 
hiszen nagyjából velem egykorú gyerme
keik voltak, a közelünkben laktak, és néha 
együtt is játszottunk... Semmi rosszatnem 
hallottam a pedagógus-házaspárról ad
dig, s roppant furcsállottam, amikor a- 
pám becsmérlően megjegyezte, hogy ezek. 
Ennyire rosszak lennének ezek? — töp
rengtem, de hiába: csak kellemes benyo
másaim voltak Királyékről — ez volt a 
családnevük —, a Botond nevű fiúról, aki 
egy kicsit feszített ugyan, de ez termé
szetesnek tűnt, mert nagyobb volt vagy 
két évvel, és Emőkéről, a nálamnál mint
egy fél évvel fiatalabb leánykáról, akit el
lenben elég könnyű volt megbőgetni.

Nem tudtam, hogy amikor apám ezeket 
emlegeti, akkor azokra, a fejesekre, a főnö
kökre, a vérvörös magasságokban székelő 
elérhetetlen elvtársakra gondol.

A felnőttek szerint az Egri csillagok 
kitűnő film volt. Én magam alig győztem 
betelni a látvánnyal, s nagyon szorong
tam, hogy a gonosz nyerje el méltó jutal
mát, annak ellenére, hogy apám egyéb
ként már az elején megnyugtatott, hogy itt 
— dacára a bonyolult harci helyzetnek, 
dacára a sokszoros török túlerőnek — az 
egriek győzni fognak.

A másik élmény a Hideg napok filmvál
tozata volt. Más hely, más környezet, más 
történelmi korszak. Semmit nem értettem 
belőle. Fekete-fehér képsorokra emlék
szem, s mintha hosszú fehér gatyában 
szaladgáltak volna alá s fel a férfiak, az 
arcok komorak voltak — úgy rémlik —, és 
mintha fekete tussal rajzolták volna fel 
valami szürke papírra a tájakat, pusztá
ban árválkádó kúigémre, borús égre, min
dent elborító sárra emlékszem. És a ka
tonák, a csendőrök egyenruhájára. Ekkor 
valami rosszabb helyen ülhettünk, mert 
mintha emlékeznék a kétségbeesett pró
bálkozásaimra is, hogy legalább a képer
nyő egyik felét lássam. Ennyi. Füleltem, 
hallgattam a film magyar szövegét, mert 
jólesett ezen a hivatalos helyen is magyar 
beszédet hallani. Aztán a vetítés után lá
tom, amint jövünk kifelé a helyiségből, 
hogy ott van mellettünk Comea Öcsi, ép
pen felteszi kopasz fejére a bászkáját, és 
sziszegve mondja apámnak: — Vezi, má 
ástia sunteti voi! Cornea Öcsi, a szom-

szed, aki félig román ugyan, de félig és 
legalább ugyanannyira magyar is, és akit 
egyébként addig soha nem hallottam ro
mánul beszélni! — Ezt miért mondta? — 
kérdem ekkor apámtól, de ő ekkor meg
szorítja a kezem, kicsit félrevon, mintha el 
akarna távolodni Öcsi bácsitól. — Te ezt 
még nem érted — mondja hirtelen, mint 
máskor is, ha gyakorló szülőként szoron
gatott helyzetben érzi magát —, de a ké
sőbbiekben majd rá fogsz jönni a lé
nyegre. Aztán — amikor két-három lépés
nyire eltávolodtunk Corneától — apám 
visszafordul és annyit mond — magyarul 
— még neki, hogy: — Öcsi, a jegyet én 
fizettem. Jössz kettő ötvennel!

Eltávolodtunk a tömegtől, megyünk 
hazafelé. Hátranézek. Nem látok senkit. 
Előttünk is üres az utca. Mintha nem lett 
volna tele a mozi, mintha csak ketten len
nénk az esti csendben, és az a hideg no
vemberi szél, melytől vacogni kezdek. 
Szólnék apámnak, hogy vegyen ölbe, de 
tudom, hogy ahhoz már túl nagy vagyok. 
Beletörődöm a gyalogsorsba, és biztos va
gyok abban, hogy néhány perc múlva ha
za fogunk érni.

III. 3.
Drága jó Szüleim,
merem azt reményleni hogy ezen pár sora

im jó egésségben találják magikot is. A Jó 
Istennek hála én már túl vagyok minden élet 
veszéjen, épen ma egy hete annak hogy ide 
kerültem a hadi korházba. Három holnapon 
keresztül nem háltam rendes ágyban, ugye 
eltudják képzelni mijen az amikor az ember 
hetekig hányódik esőben sárban, azt hittem a 
tetii és a mocsok fog megenni ha el nem posz- 
tulok a harczban mert csak egy pillanat az élet 
úgy múlik el mint a semmi. Immár itt vagyok 
a hadi korházba érettem egyet se búsuljanak. 
A tegnap vizsgált meg a fő  orvos ur, s ászt 
monta két héten belül lábra fogok álni, sokáig 
kell még utánna tornásztatni a lábamat hogy 
kierössödjék, de úgy monta hogy nem fogok 
sántálni. Ebbe a percbe még nem tudom meg
mondani hogy leszereleke véglegesen azt a tit
kot csak az Odafent való tugya. Az biztosra 
látcik hogy két vagy három hétre haza fognak 
engedni rendes pihenő szabaccságra és lába
dozni is. Jó lenne ha Karácsonyi ünnepeket és 
az Új Esztendőt a család körében tölthetném. 
Szégyelem magamot hogy igy jártam mert a 
mikor béhosztak a harcz térről az al szegi Já
nosi Dénkó látót ott feküdtem öntudatlan ál
lapotba akkor irta belé abba a levélbe a mit 
elküldött hogy szegény Albert Jóskát láttam 
egy taligán de mire odamentem már vitték a 
műtőbe nem tudom éle hale. Montam neki 
asztán két nap múlva mikor megkereset és 
monta hogy micsinált hogy ez nagy szamárság 
volt résziről. Könyörgött hogy ne haragugyak 
mer ő azt hitte hogy halálomon vagyok ojan 
rósz színbe voltam. Egy hét fog el telni a két 
levél között. Nem tudom hogy kibirjáke vagy 
siratni fognak végig. Montam a fő  orvos urnák 
is hogy nem lehetne táviratot kűdeni. Ő ászt 
monta hogy az is bizontalan ebbe az időbe 
későre ér oda ha egyáltalán el is válaják s attó 
még jobban meg szoktak jedni az emberek. 
Nyugogyak belé ászt monta aggyam oda s ő

intézkedni fog hogy ez a levél valami gyors 
futárhoz kerüljön hátha megelőzi a Dénkójét. 
Bízok a Jó Istenbe és abba hogy e pár sor 
egésségbe találja magukot is. Csomagot ne kű- 
gyenek, levelet se mer az is lehet hogy mire 
ideérne én már hazafelé szabaccságra metiyek. 
Ezzé zárom soraimot, a Jó Isten Magukkal. 
Szeretőfijuk Jóska.

II. 5.
Látszott, hogy az ágyban fekvő ember

nek már nagyon kevés van hátra a földi 
pályából.

— Járomi Szabó István vagyok — 
mondta nemsokára, amikor az asszony 
csüggedten hátrált el az ágytól és vissza
tette az üres poharakat az asztalra —, nem 
jószántamból keltem útra, miként a ma
guk gazdája sem. Nem magam miatt jöt
tem el Szencről, a családomat féltettem. 
Segítsen nekem, és én is segítek magának, 
amit tudok. Az ágy felé nézett.

Az asszony bólintott, majd kérdőleg 
fordult oda.

— Ma éjjel a menyem megszült.
Az asszony rémülten és ugyanakkor 

hitetlenül nézett a szemébe. Tele volt fe
szültséggel és bűntudattal, Járomi Szabó 
úgy érezte, hogy ez az ismeretlen asszony 
képes lett volna a haldokló férjét is itt
hagyni, mert láthatóan annyira kétségbe
esett, annyira fájlalta hirtelen, hogy így, 
saját bajába fásultan, közönnyel viselte
tett mások iránt. Nem saját helyzete, in
kább a körülmények-adta félelem kény- 
szeríthette az elmúlt éjjel erre a viselke
désre.

— Nyugodjon meg, minden a legna
gyobb rendben van — mondta a férfi —, 
ami rendben lehet ebben a felfordult vi
lágban.

— Maga orvos?
— Nem vagyok az. A helyzet megkí

vánta, hogy olyant tegyek, milyent azelőtt 
soha. Én mindent elkövettem, amit ilyen
kor tenni lehet. Legalábbis úgy gondolom 
— folytatta rövid szünet után, mert a ha
tározottság mögött azért volt némi kétely 
is a lelkében.

— Megnézhetem őket? — kérdezte az 
asszony.

— Egész nyugodtan, ha itt meri hagyni 
az urát.

A beteg ember ekkor megmozdult. 
Felemelte a kezét, mintha inteni akarna, 
jelezni, hogy beleegyezik. Mégiscsak ön
tudatánál volt, abban az állapotban, ami
kor a betegségtől meggyötört test végső 
tartalékait égeti el, hogy még egyszer 
megkapaszkodjék a lét innenső peremén.

Elindult kifelé. Az asszony követte.
— Azt hiszem, jegyzőre és papra lenne 

szükségünk. Hol van itt legközelebb vala
miféle községi hivatal?

— Uram, én azt nem tudhatom. Úgy 
hallottam, hogy mindenki elmenekült, 
aki állami alkalmazásban volt. Félnek az 
emberek ebben a felbolydult világban. 
Nagyon félnek.

— Ki az úr a környéken?
— Mire gondol?
— Én arra, hogy van-e valamiféle köz-
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igazgatás? Csendőrség? Van-e valamiféle 
forradalmi bizottmány?

— Úgy tudom, hogy nincsen, mert a 
kommünnek nem kellettünk, aztán a ve
reskatonák kivonultak innen is, utána 
meg mindenfélék jöttek... Jöttek és men
tek... Nincsen törvény. A hadak országútja 
vagyunk.

— Melyik községhez tartozik ez a bir
tok?

— Felsőszeli közelebb van, de ez már a 
peredi határ.

Bementek a kúriába. A két nő odabent 
kicsit megszeppent, amikor látták, hogy 
Járomi Szabó nem egyedül tér vissza.

— Olyan sokáig oda volt, hogy azt hit
tük, valami baja esett — szólalt meg a 
fiatalasszony, és hirtelen felült az ágyban, 
és valami ismeretlen anyai ösztöntől vezé
relten máris fordult vissza a gyermekhez, 
hogy megnézze, nem csúszott-e le róla a 
takaró.

— A lovat néztem meg. Odakint min
den rendben van — szaladt ki a száján ez 
a néhány nyugtató szó, melytől azonnal 
nevetségesnek érezte magát. — Ha a bajo
kat leszámítjuk — toldotta utána, hogy 
enyhítsen a közhelyszerűen ható békebeli 
szavakon —, ezzel a szegény asszonnyal 
az intézői lakásban találkoztam, nagyon 
beteg az ura.

Margit, és Erzsébet is, csak egy pillan- 
tásnyi időre kellett ránézzen az idős nőre, 
azonnal meggyőződhettek mindketten, 
hogy semmi rosszindulat nem lakozhat 
benne, annyira egyszerűnek és közvetlen
nek látszott, mint bármelyik közeli isme
rősük.

— Jól van a gyermek? — kérdezte szin
te azonnal, ahogy ez a tekintetváltás lezaj
lott.

— Jól. Hála Istennek...
— Teje van-e a naccságának?
— Úgy érzem, hogy bőségesen, mert 

már szopott is az előbb...
— Az jó, az a legfontosabb, hogy teje 

legyen...
Járomi Szabó türelmetlennek érezte 

magát. Alá-fel járkált a szobában, faltól 
falig lépkedve töprengett azon, hogy mit 
kellene tennie. Tudta, hogy ez az ideges
ség azonnal átszáll a nőkre is, ha nem tesz 
valamit ellene. Hiába volt tapasztalt em
ber, hiába ismerte a békebeli körülménye
ket, ebben a pillanatban olyasmi történt 
véle, körülötte, a közelálló emberekkel, 
amire nem volt képes magyarázatot adni. 
A helyes megoldást sem találta... Az biz
tos, hogy ki kell ebből a házból mozdulni
uk, de azt, hogy mikor, hogyan, nem volt 
bátorsága eldönteni... Egyetlen biztató jel
ként vette tudomásul, hogy déletőtt van, 
sok mindent meg lehet tudni a kinti világ
ról — egy kis szerencsével... — Pered. 
Igen, Pered: ez egy eléggé nagy község, 
legalább háromezer lakossal, túlnyomó- 
részt magyarok lakják — gondolkodott, 
félhangosan mormolva a szavakat —, de 
senkit sem ismerek... Vajon hol vannak 
most Pallagiék? Talán Zsigárdon? És Sza
bó tiszteletes meg Ludwig Benjámin, aki
ket már régóta ismerünk? Milyen messzi

re lehet innen Zsigárd? Nyolc-tíz kilomé
terre? Arrafelé vajon milyen világ van? — 
ezek mind-mind olyan kérdések voltak, 
amelyekhez egyáltalán nem tudta a vála
szokat.

— Visszamegyek az uramhoz — szó
lalt meg az öregasszony, mintha engedélyt 
kérne ehhez a teljesen magától értetődő 
dologhoz, és mintha szabadkozna is, a- 
miért távoznia kell.

— Én is megyek! — indult volna utána. 
— Ti várjatok itt bent, nem nektek való az, 
ami odaát van — próbálta meggyőzni 
Margitot, aki követte volna őket. Marad
jatok nyugodtan, mert mindjárt el fogom 
dönteni, hogy hová leszünk ma el!

Az idős asszony kisietett, mert tisztá
ban volt azzal, hogy túl rá nagyobb szük
ség van. Utánament. Mindössze fél percet 
tarthatott ez a rövid ingadozás, talán any- 
nyit sem, amíg eldöntötte, hogy csak egy
maga megy, és a hozzá tartozó két nőt 
ismét ott hagyja a gyermekkel. Fél perc 
mindössze, de ezáltal is történhet bármi,

mert ahogy leért a lépcsőn, már látta, hogy 
az intéző felesége épp tárva hagyja az aj
tót, és megnyitja az ablakszámyakat is.

— Vajon azért, hogy a távozó lélek 
azon át szabaduljon a fenti békesség felé? 
— döbbent belé igencsak magától értető
dően a gondolat. — A születés után most 
egy temetés következik?

III. 4.
Kedves Anna!
Én hála a Jó Istenek egésséges vagyok, mej- 

nek a párját kívánom számodra és jó Szüleid
nek is. Fél éve annak hogy sémi hirt nem tudok 
felőled. Levelet nem tudtam imi mert a harcz-

térrő csak tábori levelezőlapot kűdtem Édes 
Apáméknak kéccer. Pappir nem volt. Itt va
gyok most Bereg Szászon a hadi korházba 7-dik 
napja. A térgyem szépen gyavul csak egyelőre 
nem szabad lábra álnom nem is tudok. Tegnap 
írtam egy rendes levelet az én Jó Szüleimnek 
abba mindent meg irtani magamról. Ma reggel 
it járt Jánosi Dénkó az Al szegi hozott nekem 
egy drb. füzetet és kóvertát és ceruzát nagyon 
háncsa hogy majdnem hótt híremet terjesztete 
mert látót amikor visza hosztak a harcz térről. 
(...) Nagyon hideg van ere felé. Vajon othon 
mijen lehet az idő fehér lessze a Karácson. Úgy 
monta a Fő Orvos ur hogy ha minden jól 
alakul lOdikén haza fognak engedni húszon öt 
napra. Ha a Jó Isten meg segítt 12 dikén este 
vagy 13 dikán reggel meg látom a falunk tor
nyát. Most ászt akarom még meg írni neked 
hogy tartódé ászt a szavadot amit attá vót hogy 
a kettőnk dógát rendezhessük mert nem telik 
úgy el egy nap se hogy ne gondolnék Rejád és 
a mii boldogságunkra. Ezzé zárom a levelem 
és kívánok Számodra minden Jót, sziilejidnek 
testvéreidnek a közeli viszontlátás reményébe 
a messzi távolbó József.

IV. 5.
Ez alkalommal már egy héttel koráb

ban bejelentkezett Angélához. Izgatottan 
számlálta a napokat. Reggelente a meg
szokottnál korábban kelt. Kinyitotta az 
ablakot, és jó mélyeket lélegzett a friss, 
hajnali levegőből. Teleszívta a tüdejét, 
annyira, amennyire a mellkasa engedte, a 
bordái teljesen szétfeszültek, utána egy 
ideig bent tartotta a levegőt, hogy az oxi
gén körbemossa a hörgőket, és szétterül
jön a legtávolabbi sejtekig. Nyolc-tíz lé
legzetvétel után máris érezhette a jóté
kony hatást. Majd nyolcvan-száz térdhaj- 
lítás következett, néha több is. Aztán fek
vőtámaszok jöttek. Harmincig bírta az el
ső napon. A második napon már harminc
ötre, a harmadik napon negyvenre volt 
képes.

— Ötvennél megállapodok— határoz
ta el, és roppant szigorúan bánt önmagá
val: csak az egyenes gerinccel a földet é- 
rintő, majd az onnan végig felemelkedő 
testtel végzett gyakorlatokat számolta, 
amikor a karja könyökből teljesen kiegye
nesedik, akárcsak a katonaságnál, annyi 
különbséggel, hogy most ő maga volt a 
kérlelhetetlen hadnagy, aki számon kérte 
saját magán az erőlködést. Úgymond: sa
ját érdekében. Fel-le, fel-le, kifulladásig, 
amíg bírta. Este pedig — lefekvés előtt — 
ugyanilyen ritmusban, változatlan követ
kezetességgel tornázott. A negyedik nap
ra sikerült beállítania saját tornaadagját. 
Az ötödik napon izomlázat sem érzett. 
Aztán azon kapta magát — mint holmi 
Pygmalion —, hogy bicepszét feszegetve 
elégedetten illeg a tükör előtt, úgy gyö
nyörködik a dagadó izmaiban, mint egy 
kamasz, aki szombat esti bevetésre ké
szül. És énekelt is, mintha a fürdőszoba 
falait szeretné a hangjával szétfeszegetni, 
erős basszussal, melyet a fürdőkád jótéko
nyan rezonáló hatása tovább torzított és

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

még inkább felerősített. "Ha még egyszer 
azt iizeni/Mindnyájunknak el kell menni/Él- 
jen a magyar szabadság,/ Éljen a haza!" — 
tovább, majd megint elölről, kifulladásig, 
néha pedig az öregektől tanult módon fúj
ta, hogy "Hajlik a jegenye/Pereg a levele,/Kis
kertem aljába/Csak még egyszer gyere le /Csak 
annyit szeretnék elmondani néked:/Ne menj 
el, ne hagyj itt,/ Fáj a szívem érted, majd 
meghalok érted". A Kossuth-nóta az még 
ment valahogy, de ezt a Szentimrei Jenő- 
félét az Istennek sem tudta olyan hosszan 
cifrázni, mint Szász Laji báék, amikor régi 
bajtársakul összekerültek egy-egy társa
ságban, és úgy daloltak, hogy még a hely 
is szakadt össze. Nem. Egyáltalán nem 
tudta. Közelről sem volt olyan, mint az 
öregeké. A Horthy-nótával is próbálko
zott, azzal a hathónapos nótával, amelyi
kért annak idején félévnyi börtönt kapott 
az is, aki hallgatta. — "Ha még egyszer 
megkerülhette volna" — ordította bele a 
gőzbe, de ilyenkor kifulladt, elcsuklott a 
hangja. A repertoárt a Virágéknál ég a világ 
című dallal fejezte be, amelyet kiscsopor
tos kora óta ismert.

Napközben alig várta, hogy a munka
idő véget érjen. Hazafelé minden alka
lommal szétnézett az üzletekben — ter
mészetesen azokban, ahol még lehetett 
egy-két jobb cuccot vásárolni —, hogy na
pirenden legyen, hiszen sosem lehet tud
ni: úgy is alakulhatnak majd a dogok, 
hogy összejön az, aminek össze kell ilyen
kor jönnie, s akkor szüksége lesz olyan 
holmikra is, amelyeket egyébként luxus
nak tartott, fölösleges pénzkidobásnak, 
kisvárosi sznobériának.

Sejtette, hogy időnként majd virágot 
kell vennie, ezért először a virágüzleteket 
térképezte fel. Aztán édességet, bort, ko
nyakot és vodkát is kell majd vásárolnia. 
Viszont siralmas volt ilyen téren a felho
zatal, mert a boltokba (pontosabban: a 
boltok raktárába) nem elölről, hanem ol
dalról, hátulról, mindenféle rejtett bejára
tokon kellett bemenni, s ő ezeket az ak
koriban dívó újabb módszereket nem is
merte. Tájékozódnia kellett. Eléggé ala
pos környezettanulmányozást végezhe
tett, mert péntek délre már komoly kap
csolatai voltak, pult alól még déligyümöl
csöt és sajtot is szerzett. Péntekre komoly 
készlete volt mindenből, annyi, hogy ab
ból egy közepes méretű család akár egy 
hónapig is megélhetett volna. A rendes 
konyakból a Triumph márkájút vette meg, 
borból három-négy évvel korábbi évjára- 
túakat is talált, fehéret, vöröset, szárazát, 
édeset, félédesét, mindent. A legbüszkébb 
az 1968-as évjáratú M urfatlarra volt, 
melynek palackját potom tizenkettő ötve- 
nért vehette meg, ötvenbe került összesen 
a négy palack (az mellékes, hogy a párt
büfé vezetőjének négy deci rumot fizetett, 
amíg a kincseskamra megnyílott — ezt 
nem bánta).

A ruhatárával nem volt különösebb 
gondban, m ert volt egy tucatnyi inge, 
több farmerja, két pár bakancsa, három 
félcipője, dzsekije, és nem kívánt változ

tatni az öltözködési szokásain, az ízlését 
jónak tartotta, s a szóba jöhető apró vál
toztatásokat mindig arra a nőre bízta — 
esetleg —, akivel viszonya volt (kisebb 
engedményeket tett, hogy úgy érezzék, 
mintha alakítanák), de ezeknek a kisze
melt nőknek a stílusa közel állott a saját
jához, mert a kikent-kifent csatakancákkal 
soha nem állott szóba, viszolygott tőlük 
— úgy érezte a közelükben magát, mintha 
a pacsulifelhőkben teljesen tovaillanna a 
férfiassága.

Mindezek mellett — ami nagyon fon
tos volt Gerzson akkori életében — éppen 
nem tervezett családot. Nem az volt a ba
ja, hogy nem tudta elképzelni magát csa
ládfői- vagy apa-szerepben, úgy érezte, 
hogy a hely és az idő — a sivár jelen, 
amelyben él — nem alkalmas ahhoz. Fo
lyamatosan arra készült, hogy ki kell lép
nie abból az élettérből, amelyet olyan ha
tékonyan körülbetonozott a rendszer, 
vagy gyökeres változásnak kell következ
nie, ott, helyben. Ki kell lépni abból a vi
lágból, vagy változtatni kell — ennyi. Más 
arccal, más időben, majd, valamikor, ta
lán... Orwell jóslatában nem hitt, ületve 
csak a negatívumát látta, érezte, azt, hogy 
vannak még egyenlőbbek azon a farmon. 
Az 1987-es esztendő vége felé jártak, ben
ne az alagútban, amelynek nem látszott a 
vége. Bent, a munkahelyén pedig folya
matosan azt hallotta, hogy a gyakori á- 
ram szünetek m iatt, a m egszokott ki
kapcsolódási lehetőségek híján, egyre 
gyakoribb a gyermekáldás, mert a párok 
a fűtetlen lakásokban, sötétben vagy gyer
tyafényben mit tennének egyebet: azt csi
nálják, s íme: az eredmény látható. Nem 
ezt akarja. És nem így. Mozgósította Ele
kest, aki teológus-hallgatóként rendelke
zett némi nemzetközi kapcsolattal (KGST 
szinten), és potom kétszázért ellátta őt a 
magyarországi olcsó fogamzásgátlás kel
lékeivel. Jött a fél évre való Bisecurin, az 
Ovidon, a Postinor és (— Cégünk ajándé
ka — jegyezte meg a lévendő tiszteletes) 
egy jókora csomag Durex is, stílusosan 
ellátva a menetrenddel is: december 1. 
piros, december 2. fehér, december 3. kék, 
december 4. zöld és így tovább...

A szombat, annak ellenére, hogy mun
kanap volt, általában azzal telt, hogy min
denki elfoglalta a helyét, kilencig, fél tízig 
téblábolt valamivel, mímelve a munkát, 
aztán dél körül ki-ki talált egy ürügyet, 
hogy lelépjen.

Gerzson délkor már otthon volt. Elha
tározta, hogy — gyakorló agglegényként 
— jó szokásához híven, kitakarítja a laká
sát, kimossa a heti szennyest, majd olvas
gat, és öt óra tájt elindul, mert azt ígérte 
volt, hogy fél hat és hat között fog érkezni.

Elég gyorsan végzett a teendőkkel, de 
az olvasás nem ment. Úgy lapozta a köny
vet, hogy semmi nem maradt meg belőle 
az em lékezetében. A sorok között, a 
könyvbe sűrített lényeg mögött ekkor va
lami más lappangott, és minduntalan ki- 
türemkedett onnan. Ha akarta, ha nem, az 
a bizsergető kíváncsiság furdalta, amely 
egész héten át ajzotta.

— A fene egye meg — határozta el úgy 
négy körül, amikor már nem bírt magával 
—, elindulok, lesz, ami lesz, iszom egy 
kávét valahol és egy féldecit is, ha éppen 
van, s addigra el fog múlni öt óra. Talán. 
Majd meglátom. Az is lehet, hogy csak 
elüldögélek egy darabig valamelyik kocs
mában. Jobb lesz, mint itthon rostokolni.

Felöltözött. A válltáskájába betett egy 
üveg vörösbort és még egy palackot, ab
ból a 68-as Murfatlarból. Még csak négy 
óra húsz perc volt, amikor kilépett, de 
akkor is elszántan tartotta magát korábbi 
elhatározásához, hogy fél hat előtt semmi
képp nem fog becsöngetni a nőhöz. — 
Inkább legyen két kávé, vagy inkább két 
feles — mert annyit simán meg bírt inni 
bármikor —, de öt negyven, háromne
gyed előtt nem fog odamenni.

II. 6.
Pereden megtalálta a plébánost. Jám

bor, öregedő ember volt, közelebb a hat
vanhoz, mint az ötvenhez, akinek — 
láthatóan — nem volt féltenivalója. A leg
nagyobb nyugalommal viselte sorsát, és 
eszébe sem jutott a menekülés. Hatalmas, 
erős keze volt, mint egy parasztnak.

—Jurkovics István vagyok, a helyi plé
bános, egyébként címzetes kanonok. Jöj
jön csak be nyugodtan — hívta be az iro
dájába —, jöjjön, foglaljon helyet. Biztos 
megfázott a szekéren. Fáradt is lehet. Te
gye le a kabátját. Na, jöjjön!

Járomi Szabó szinte örömmel vette tu
domásul az invitálást. Nem kérette ma
gát, annyira meggyőzően szólt rá a pap, 
hogy m egfeledkezett tulajdonképpeni 
mivoltáról. Hol volt az ő úri mivolta ek
kor? Úgy viselkedett, mint egy minis t- 
ránsgyerek, nagyon távol maradt tőle az a 
tartás, amit szolgálati évei alatt annyira 
elsajátított, hogy gyakran még a családi 
környezetben sem tudta magáról levet
kőzni. Sokszor mondták rá, hogy mogor
va, s annyira következetes, mintha Ferenc 
Jóska minden mozdulatát ellenőrizné. Eb
ben a helyzetben valóban kiszolgáltatott
nak érezte magát, hiszen szokatlan volt 
számára, hogy valakihez tanácsért, embe
ri segítségért folyamodjék, mert korábban 
mindig kellő hatalom és elegendő pénz 
volt a birtokában, hogy a rendes világban 
eligazodjék és elérje a célját. Még akkor is 
furcsa volt, ha pap volt az illető, akihez 
most folyamodni kényszerült.

— Járomi Szabó — ízlelgette a nevet a 
plébános —, Járomi István — ez a név 
nekem valahogyan nagyon ismerős. Ne 
haragudjon, kegyelmed nem volt pénz
ügyőrtiszt korábban? Nem finánc volt, a- 
hogy az emberek mondják, ha meg nem 
sértem?

— Jól gondolja a főtisztelendő úr. Ti
zennégyben vonultam nyugdíjba.

— Megvan! Most már tudom: a testvér
öcsém emlegette magát. Régen volt, talán 
még a milénium környékén, abban a bol
dog-emlékű időben. Jurkovics Gábornak 
hívják egyébként az öcsémet, ha méltóz- 
tatik emlékezni rá.

— Jól emlékszem rá. Fiumében szol-
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gáltunk együtt, kilencvenkettőtől kilenc- 
venhétig, kilencvennyolcban én Lem- 
bergbe kerültem. Immár lassan húsz éve 
annak, hogy nem találkoztunk. Ez nagyon 
hosszú idő az ember életében. Mi lett Gá
borral?

— Otthagyta a szolgálatot, még 1905- 
ben, és vállalatot alapított. Fával és mar
hával kezdett kereskedni. Pozsonyban 
telepedett le. A többit ne kérdezze, mert 
alig tartjuk a kapcsolatot. Úgy tudom, 
hogy manapság nagyon lelkes híve a szlo
vák nemzeti mozgalomnak. Azt hiszi, 
hogy jobb sorsunk lesz, ha szétverik a 
Monarchiát, és alapítanak egy csomó sze
rencsétlen apró országot. O, aki felnőtt 
korában tanult meg tótul!

— Ismerem az ilyen embereket, ők a 
leglelkesebb hazafiak. Pest is tele van 
ilyen újmagyarokkal. Ezért történhetett 
meg minden gazemberség, s nem a harc
tereken veszítettük el a háborút, hanem 
idehaza, a Parlamentben és a befolyással 
bíró úri körökben.

— Tökéletesen igaza van. Én is így lá
tom. A mi feladatunk az, hogy a népet 
szolgáljuk, hogy ott maradjunk, ahová a 
kötelesség állított!

Azt már nem kérdezte meg, hogy ezt 
papként mondta-e vagy magánember
ként? Vajon amikor ezt mondja, a római 
katolikus egyházi hierarchiára gondol-e, 
vagy magyar emberként beszél, akinek 
akkor is a helyén marad a hazája, ha azon 
esetleg átléphetnek az országhatárok?

Nem firtatta, hiszen akkor a pap eset
leg rákérdezhet arra, hogy ő miért futa- 
modik meg, és nehezére esett volna, biz
tosan fájt volna a magyarázkodás. Inkább 
arra törekedett, hogy a beszélgetés visz- 
szakanyarodjék az eredeti mederbe, és va
lami gyakorlati megoldást találjanak a két 
halasztást nem tűrő feladathoz.

Temetni kellett és keresztelni, illetve 
anyakönyvben rögzíteni a távozó adatait 
és az újszülöttét is.

— Menjen vissza a birtokra, ássák meg 
a sírt, ott a családi temetőben. Az az asz- 
szony fogja tudni, hogy hová temetkez
nek az urak, és hol vannak a személy
zetnek szánt parcellák. Át kell menni a kis 
patakon, amelyik a kúria mögött folyik, 
olyan kétszáz-kétszázötven méternyi a tá
volság, látni fog néhány tuját és tiszafát. 
Válasszák ki a megfelelő helyet. Halott
kémre nem érdemes várni, mert nincsen. 
Én képviselem az egyetlen hivatalt a kör
nyéken, s a polgári törvénykezés szerint a 
plébánia által kiadott okmányok hitele
sek. Később aztán megjelenik itt valame
lyik államnak a képviselője, ne aggódjon, 
egy hét sem telik el, meg fogja látni, és lesz 
itt intézmény, akár több is. Én magam úgy 
hiszem, hogy sem a magyarok, sem a szlo
vákok nem tudnak még berendezkedni. 
Ide valamelyik hadsereg fog bevonulni, 
és a zónának a katonai parancsnoka fogja 
ideiglenesen átvenni a közigazgatás fela
datát, vagy ő fogja megnevezni, hogy ki
ket lát erre alkalmasnak. Menjen. Holnap 
reggel kilenckor ott leszek. Elintézzük a 
dolgot. És készüljön arra, hogy a temetés

után idejönnek a plébániára. Itt bizton
ságban lesznek. Néhány nap múlva aztán 
kialakul valamiféle rend, és akkor tovább
mehetnek.

— Köszönöm a jóindulatát, főtiszte
lendő úr — hálálkodott Járomi Szabó, 
mert szokatlanul meglepődött a pap jóin
dulatán —, azt hiszem, elfogadom ezt a 
kényszerű vendégeskedést, ha nem esik 
nehezére.

— Ne hálálkodjon! Természetes, hogy 
segítek. Örömmel osztom meg magukkal 
a házamat.

Visszafelé a vén gebe is vidámabban 
igyekezett, szinte biztatás nélkül haladt, 
mintha megtáltosodott volna, vagy az is le
het, hogy valami titkos érzékkel megsejtette, 
hogy hányatott helyzetükben valami biztató 
változás közeledik. Még nem volt egészen 
dél, amikor visszaértek az udvarházhoz.

III. 5.
Igaza volt a főorvosnak: nem telt el egé

szen két hét, és már lábra tudott állni.
Az első két napban mankóval kínlódott, 

de utána letette. Úgy érezte, hogy a meg
gyengült izmok nem tudják megtartani a

testsúlyát, ezért eleinte a fal mellett ment, 
hogy megtámaszkodjék, ha szükséges. Há
rom-négy nap múlva azonban már egyedül 
is tudott járkálni. A lábadozás tekintetében 
mégis elszámította magát, mert december 
10-én még nem engedték volt el, csak 15-én 
délután szállhatott vonatra. A főorvostól azt 
az utasítást kapta, hogy Debrecenben jelent
keznie kell a hadtest parancsnokságán, ott 
állítják ki a szabadságos levelét, kap vonat
jegyet és útiköltségre való pénzt is. Soha nem 
járt Debrecenben, de bízott abban, hogy lesz 
majd az állomáson egy patrul, s az eligazítja, 
hogy melyik laktanyában kell jelentkeznie.

Egyébként többedmagával indult, és volt 
köztük egy őrmester is, akinek mellesleg az 
a feladat jutott a kórházi kibocsátáskor, hogy 
addig nem indulhat haza Hódmezővásár
helyre, amíg a szabadságolt bakákat útra 
nem engedi, megvárva, hogy kinek-kinek 
induljon ki a vonata.

Eléggé nagy volt ugyan a felfordulás

Debrecenben is, de a hadi gépezet azért még 
ekkor kitűnően működött. Az állomás- 
épületben mindjárt megtalálták a kihelye
zett ezredirodát, ott jelenkeztek, átvették a 
szabadságos cédulákat, a zsoldot és két nap
ra való élelmet. A személyvonatok nem jár
tak ugyan menetrend szerint, de azt a fel
világosítást kapták, hogy 16-án délben in
dulni fog egy szerelvény, amelyhez két sze
mélyszállító kocsit csatolnak, azzal aztán 
elmehetnek Kolozsvárig. Ha minden rend
ben lesz, akkor 17-én reggel érkeznek oda, 
ahonnan már könnyen lejut majd Balázsfal- 
váig, mert Erdélyben—úgy hírlik—nincsenek 
fennakadások. Balázsfalva pedig — tulajdon
képpen — már csak egy jó futamodásnyira van 
a falujától — gondolta —, de az biztos, hogy a 
legjobb esetben is, onnan, csak 18-án hajnalban 
ér be a cserepeskői végállomásra.

Négyen maradtak, mert ketten már tíz 
órakor elmentek Pest felé, az őrmester pedig 
fél tizenkettőkor harmadmagával felszállott 
egy Szeged irányába tartó szerelvényre, 
mert semmi értelmét sem látta annak, hogy 
megvárja, míg kimegy a kolozsvári vonat. 
Lehet akármilyen parancs, mindenkinek az 
a legfontosabb, hogy hazamenjen a családjá
hoz!

A szerelvény eléggé akadozva haladt, hol 
félretolva vesztegelt, hol a nyílt pályán vára
kozott. Nagyváradig megállották vagy öt- 
venszer.

Más volt ez a vonatozás, mint bevonulás
kor, teljesen más. Akkor a felvirágzott szerel
vények minden állomáson szabad jelzést 
kaptak, úgy haladtak, miként a gyorsvona
tok szoktak, és csak a nagyobb városokban 
álltak meg, ahol újabb és újabb csapatok 
szálltak fel rájuk, mindenki jókedvű volt, 
számolatlanul osztogatták az úri hölgyek a 
süteményeket, a bort, a pálinkát, hiszen azt 
hangoztatta volt Ferenc Jóska, hogy őszire 
mindenki hazakerül. Tele volt a levegő a 
győzelmi mámorral. Ki hitte volna 1914 au
gusztusában, hogy még három év múlva 
sem lesz vége a háborúskodásnak? De hol 
van azóta a király! Hol van az a boldog 
békeidő, amelyet olyan vígan temettek el 
akkor azok a harsogó rezesbandák! Az is 
lehet, hogy az egész világ meg fog változni, 
többet soha nem lesz olyan, amilyen azelőtt 
volt. Mit lehet azt tudni, hogy mit hoz a jövő! 
Ilyen és ezekhez hasonló gondolatok jártak 
a fejében, mialatt — folyton meg-megállva 
— döcögtek a Királyhágó felé.

Hatvanhatozott a többiekkel, aztán kor
tyolt néha abból a büdös pálinkából, amit 
Debrecenben vettek volt, csak úgy, melléke
sen, hogy teljen az idő, mert lelkiekben oda
haza volt, már arra készült, hogy találkozzék 
a rokonsággal s a régi cimborákkal, akikről 
azt sem tudta, hogy élnek-e, vagy immár 
mindannyian elestek a harctereken? Mit le
het az ilyesmit tudni mostanában, amikor az 
emberi élet semmit sem ér!

Az útitársak is hasonlóképpen érezhet
ték magukat, mert eléggé gépiesen csapkod
ták a lapokat, egyáltalán nem érdekelte őket 
sem, hogy nyernek-e vagy éppen veszíte
nek. Mindegy volt, csak az idő teljen el vala
hogy, és haladjanak.

Ketten kolozsváriak voltak az útitársak 
közül, s a harmadik, aki egymagában érke
zett volt Debrecenbe valahonnan, a Beszter-

folytatás a 14. oldalon
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> > > > >  folytatás a 13. oldalról

ce megyében levő Nagyilváról való román 
volt. Ó még annyit sem szólott, mint a többi
ek, csak azt szedték ki belőle, hogy két éve 
katonáskodik, de azóta egyszer sem volt sze
rencséje hazamenni. Nős ember, mondta, de 
még a fiát soha nem látta. Ennyit beszélt, utána 
a szavát nem lehetett hosszú órákig hallani.

A kolozsvári állomás is olyan volt, mint 
egy megbolydult méhkas, tele csukaszürké
be bújtatott emberekkel, mintha nem is létez
nének civilek a világon. A központi nagy
váró tele újoncokkal, akik az alapkiképzés 
után ekkor indulhattak ki éppen valamelyik 
frontvonalra. Talán. Az is lehet, hogy az o- 
lasz harctérre mehettek, mert mintha hallotta 
volna, hogy azt emlegették. Elég vígan vol
tak, ahogy az egy vidékről valók — nyolcan- 
tízen is — összeölelkezve ordították az 
éppen soron következő katonanótát, s nem 
jó hangzásra törekedtek, hanem csak arra, 
hogy túlharsogják a szomszédos társaságot. 
Több órája is itt lehetnek — úgy gondolta —, 
mert tiszteket nem látott — azaz bizonyára 
félrébb vonultak, valamelyik közeli vendég
lőbe, s az a néhány öregebb katona is, akiket 
szakaszparancsnokokként hátrahagytak, 
ugyancsak elvegyült a tömegben, s csak arra 
ügyelt, hogy az újoncok közül valaki mindig 
őrködjön a gúlákba rakott fegyverek és egyéb 
szerelvények mellett, a várócsarnok előtt.

Jó lenne valakitől megkérdezni, hogy jár
nak-e a vonatok? — töprengett, amikor meg
látta ott azt a sok enyhén kapatos bakát, de 
vasúti alkalmazottat egyet sem látott.

Odament az egyik öregkatonához, és 
próbált érdeklődni, de az nem sok jóval biz
tatta. Olyan volt a helyzet, amilyennek gya
nította: Hunyadról bejött egy vonat hajnal
ban, azóta semmi. Azt mondta még az az 
ember — legalább harmincöt-negyven éves
nek látszó tartalékos volt, ha civilben talál
koznak, minden bizonnyal, olyan iparosfé
lének vélte volna —, ők is arra várnak, hogy 
a Nagyvárad felé induló szerelvényt összeál
lítsák, mert nekik már ott kellene lenniük, és 
úgy tudja, hogy amíg ők ki nem mennek, 
más irányba semmi nem fog indulni. — Eset
leg — tette hozzá jóindulatúan —, meg kell 
kérdezni az állomás katonai parancsnoksá
gán, van ott ügyelet, csak arra vigyázz, ne
hogy elkapjanak, és valami olyasmit vé
geztessenek el veled, amihez semmi közöd! 
Te szabadságon vagy, ne felejsd el!

Megnézte a különböző kiírásokat, de 
nem tudott rajtuk eligazodni, mert az üveg 
mögött lapuló hivatalos menetrendekre kí
vülről mindenféle egyéb hirdetményeket ra
gasztottak, s azok elég lényeges ellent
mondásokat tartalmaztak, kimaradt járatok
ról, rendszeres késésekről tudósítottak. Lát
ta, hogy ezzel nem megy semmire.

Ténfergett még egy darabig az épület
ben, aztán kiment az állomás előtti térre. 
Ott is türelmetlenkedő katonákat látott 
mindenfelé. Voltak köztük szabadságra 
igyekvők, voltak honvéd-egyenruhások, 
aztán sokan olyanok is, akik a közös had
sereg uniformisát viselték, tüzérek, gyalo
gosok, utászok, határvadászok, minden 
fegyvernemből és minden nációból valók, 
akik elő szoktak fordulni a düledező Mo
narchia területén. Kik rendezettebben, kik 
szanaszét, kisebb-nagyobb csoportokban.

Lehetetlen, hogy ennyi nép között ne ta
lálkozzon valaki földijével! Ha ennyire 
késnek és rendszertelenül járnak a vona
tok, akkor biztos, hogy vannak még sors
társai, akik ugyanazon a cserepeskői 
szárnyvonalon mennének haza. Jól ismer
te azt a vidéket, tudta, hogy a falvak füzére 
ott, a Kis-Küküllő mentén szinte folyama
tos, s öt-hat kilométerekre vannak egy
mástól mindössze ezek az apró állomá
sok. Nem jelent nagy dolgot ott gyalog 
sem elindulni, s az ember mindig talál 
szekerest, aki felveszi, de addig még sok 
baj van, hiszen Kolozsvárról el kellene 
egyszer jutnia valahogy Balázsfalváig!

Átment az állomás előtti tér másik ol
dalára. Ott árusokat látott, italkimérést, 
lacikonyhát. Gondolta, eszik egy darab 
frissen sült kolbászt, tormával, majd utá
na kér egy pohár forralt bort. A bódék 
környékén szinte kizárólag csak katonák 
ácsorogtak. Alig lehetett látni egy-két civil 
rongyokba bújt alakot, de ők teljesen jelen
téktelen figurák voltak, azt lesték, hogy 
nem marad-e valami megenni való mara
dék a katonák körül, de főleg a cigaretta- 
csikkeket lesték árgus szemmel. Látszott, 
hogy ezek az emberek igazi kiszolgáltatot
tak, a város teljesen egzisztencia nélkül 
m aradt lakói, akik még valahogy megvol
tak a háború előtt, eltengődtek valami al
kalm ankén t csurranó-cseppenő n ap 
számból, ebből-abból, de ebben a háborús 
időben a világ teljesen megfeledkezett ró
luk, ezért kényszerülhetnek a lehulló mor
zsák összegyűjtésére.

Ténfergett a tömegben, barátkozott az 
illatokkal, megnézte az árakat is, s a hábo
rús ínség dacára meglepően olcsónak ta
lált mindent. Több mint kétszáz korona 
készpénz volt a zsebében, amelyről azt 
gondolta, hogy felhígult időközben, mert 
azt szokták mondani az öregek, hogy a 
háborúk során a papírpénz elveszíti az 
értékét, s az emberek visszatérnek az ezüst 
és az arany fizetőeszközként való haszná
latára. Az árak magasabbak voltak ugyan, 
mint másfél évvel azelőtt, mint tizenhat 
tavaszán, amikor legutóbb odahaza járt. 
Azt sejtette, hogy ezek a meglepően olcsó 
árak azért vannak ilyen szinten, mert nin
csen vásárlóerő, a hadiiparon kívül semmi 
sem működik, annak van kiszolgáltatva a 
piac, s akik otthon élnek, azok inkább se
gélyekből, apró megtakarításokból ten
gődnek. Aztán lehet még egy titka a 
dolognak: egyáltalán nem dőlt el a háború 
sorsa, a háború kiszolgálására átállított 
gazdaság még képes egy elfogadható 
szint fenntartására — valami ilyesmit ol
vasott egy újságban —, s akkor lódulnak 
majd a csillagos égig az árak, ha a katoná
kat visszarendelik a frontról, mert akkor 
vége a háborúnak, és vége a győzelmi el
képzeléseknek, akkor már előveheti bárki 
— akinek van — az elrejtett nemesféme
ket!

Vett egy adag kolbászt. Megette. Aztán 
kért egy pohár bort. Illogatott és fülelt 
jobbra-balra, hogy hall-e valamerről isme
rős szavakat?

Addig várakozott és merengett a po

hár felett, hogy időközben a bor benne 
teljesen kihűlt, s érvényesült az igazi íze, 
mely így hidegen a fahéj és a cukor mögül 
előlopódzva eléggé fanyarnak bizonyult 
— harm adrendű lőre lehetett, valami 
másképp eladhatatlan maradék, aminél 
rosszabbat az Enyed környéki tőkék talán 
nem is tudtak teremni.

Észrevette, hogy a férfiak között néhol 
nőket is lehet látni, és amint figyelgette a 
fehérnépeket, úgy konstatálta, hogy sem 
városiaknak, sem falusiaknak nem látsza
nak, olyan köztes volt az öltözékük. Né
hány perc múlva aztán rájött, hogy nem 
tartoznak egyik társasághoz sem, s nem 
azért jöttek ki az állomásra, hogy valakit 
várjanak. Nem azt kérdezgették, hogy 
nem találkoztak-e valakivel, akit már ré
góta nem láttak itthon, és azt sem, hogy 
esetleg mit tudnak erről vagy arról a szá
zadról. A nők roppant közvetlenek voltak 
a bakákkal, közölték, hogy mi járatban 
vannak, időpontokat rögzítettek, külön
böző helyszínekről és árakról beszéltek. 
Ők dolgoztak. Hallotta, hogy öt koronáért 
egy órát vállalnak, s abban minden elkép
zelhető jó benne van.

Hirtelen hányingere támadt. Nem biz
tos, hogy a kurvák miatt, inkább a bort 
okolta ezért, de jobbnak látta, ha tovább
megy, mielőtt valamelyik repedtsarkú le
szólítaná, mert egyáltalán nem volt kedve 
szóba elegyedni vélük. Talán ellen tudott 
volna állni, talán nem.

Történt már vele hasonló dolog.
Odafent voltak Pesten, még tizenöt

ben, amielőtt legelőször kimentek volna a 
harctérre. Úgy emlékezett arra az esetre, 
mintha csak a minap történt volna, pedig 
ezekben az években azért történt vele is 
még jó néhány emlékezetes eset!

Egy vasárnap délután váratlanul ki
menőt kaptak.

Azt mondja az egyik jó komája, Berta
lan Imre (Isten nyugtassa, mert elesett ti
zenhat februárjában!):

— Te, Jóska, hallod-e, te világjárt em
ber vagy, tudom, hogy a háború előtt itt 
dolgoztál egy esztendeig. Biztosan isme
red a várost. El kéne menjünk egyet csa
varogni, ha már kiengedtek! Ki tudja, 
lesz-e még erre alkalmunk valamikor?

Épp a Nagykörúton sétáltak, az Okto
gon mellett. Mondta Imrének, jól van, 
menjenek elé a Hősök tere felé, ott van a 
tó, a Liget, éppen elég tágas és érdekes az 
a hely, van látnivaló is bőven, lehet sört, 
bort is inni, ennivaló kerül, ha az ember 
megéhezik. Nekik való az a hely— mond
ta —, s ami ugyancsak nem elhanyagolha
tó: a cselédlányok is szeretik azt a kör
nyéket, órákon át arrafelé korzóznak, van 
térzene, és hamar agyon lehet csapni az 
időt mindenféle olcsó szórakozással. Le
het ott ismerkedni is. Sosem lehet tudni, 
hogy ebben a háborús időben, amikor 
annyira gyorsan zajlik az élet, mi lesz egy 
könnyed kapcsolatból, mely békeidőben 
esztendők alatt érik meg annyira, hogy 
megmutassa a leányféle a lába közit!

Lemaradtak a társaiktól, akik épp arra 
készültek, hogy beüljenek valami kocs-
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mába és mulassanak még egyszer, talán 
utoljára, egy nagyot.

Annak ellenére, hogy a korábbi hetek
ben, ha csak annyi ideje volt, mindenki 
azzal hencegett, hogy így lesz, hogy úgy 
lesz, majd meg fogják látni, micsoda sze
retője van, kevés olyan legény akadt, aki
hez eljött a leány, mert azt a pótkeretet 
vagy nyolc vármegyéből verbuválták volt 
össze, hogy kiegészítsék véle az elvérzett 
századokat. Ritkán fordult elő, hogy egy
azon faluból többen is voltak ott együtt 
abban a keretben, esetleg két-három földi 
találkozott, s többnyire ők is különböző 
életkornak voltak, s ez nem jelentett olyan 
szoros kapcsolatot a bajtársak között, 
mint azelőtt, a még tizennégyben beruk- 
koltaknál, amikor azonos korú, gyermek- 
és süldőlegény korukban összeszokott 
társaságok maradtak együtt, míg aztán a 
háborús vihar végérvényesen szét nem 
szórta őket. Szóval velük nem történhetett 
meg az, amit elég gyakran lehetett hallani, 
hogy az egy faluból való lányok, nyolcan- 
tízen is összetársultak és meglátogatták a 
katonalegényeket, mert a többséget nem a 
saját ezredükhöz hívták be, nem egy kö
zeli városba rukkoltak be, hanem jóval 
távolabbra. Pesttől nagyon sok kilomé
terre volt a szülőföldjük, s bár az országot 
el nem hagyták, ők már ott is a messzi 
távolban voltak.

Szóval elvegyültek a Ligetben hullám
zó tömegben, ide-oda sodródtak. Élvez
ték a pillanatnyi szabadságot.

Az a két leány úgy jött feléjük, karon
fogva, látszólag minden különösebb cél 
nélkül sétálva, hogy szinte lehetetlen lett 
volna kitérniük előlük. Szó szót követett. 
Néhány mondat után úgy vélték, elég rég
óta ismerhetik őket, mert aztán már né
gyesben mentek tovább a szeptemberi 
délutánban. A Liza nevű Imrét szemelte ki 
magának, Betti pedig őt. Verkli szólott, 
pörkölt illata áradt, mindenki jókevűen 
nevetett, mintha ebben a néhány önfeledt 
órában benne lett volna minden, ami az
tán később meg nem történhet. Fel sem 
tűnt nekik, hogy az átlagosnak látszó le
ányok egyáltalán nem félénkek, s nem fi
gyelmeztetik, ha tánc közben a mell irá
nyában fennebb csúszik a kéz, nem bon
takoznak ki az egyre szorosabb ölelésből, 
sőt, mintha szép lassan ők maguk enged
nének a mozdulat kényszerének, egyre 
inkább simulnak neki a férfiaknak, hagy
va, hogy az ágaskodó hímtagok ölüknek 
feszüljenek. Es nem emlékezett akkor 
sem, közvetlenül utána (most, így utólag 
sem tudta, hogy miként is történt), de már 
mentek kifelé a Ligetből, valamelyik mel
lékutcában — talán a Keleti Pályaudvar 
környékén —, be egy kapu alatt, és máris 
egy hátsó, földszinti lakásban találták ma
gukat. Látta, hogy Imre egy ajtón belép a 
nővel, majd ő is a másikon. — Két korona 
lesz — mondta a szőke nő, aki őt válasz
totta, s abban a pillanatban leomlott róla 
a ruha. Bugyogó nem is volt rajta, csak 
harisnyát s valami pántokat látott a vastag 
combokon, s középen a bozontot. — Mire 
vársz, vitézem? — mondta a kurva, majd

közelebb lépett. Remegő kézzel vett elő 
egy kétkoronást a zsebéből, letette az asz
talra, és ő is vetkőzni kezdett. Soha nem 
gondolta, hogy csak ennyi lesz az az izé: a 
nő megragadta és besegítette a hímvesz- 
szőt, majd derékban átkarolta és néhány
szor magához húzta, közben alulról a 
dombjával nekifeszült. Ennyi. És már 
kész is volt. — Voltál te még nővel? — 
kérdezte. — Hogyne lettem volna — pró
bálkozott a hazugsággal, de Betti felviho
gott erre. — Várj egy kicsit, ha ennyire 
járatlan vagy a dologban — erre kicsusz- 
szant alóla. Leszállt és az ágy alól előhú
zott egy lavórt, amelyben hipermangános 
víz sötétlett (vagy ahhoz hasonló valami), 
és mosni kezdte magát, majd gyakorlott 
kézzel átnyúlt a kisasztalra, elvette a kan- 
csót, amelyben tiszta víz volt, abból csor
gatott az ujjaira, ismét megmosta magát. 
Visszatolta a tálat a helyére. Amikor fel
egyenesedett, már egy kendő volt nála, 
úgy törülközött, hogy egyik lábát feltette 
az ágyra, szégyenkezés nélkül, hagyta, 
hogy a pinája vöröslőn megnyíljon. — 
Mindjárt meg fogom mutatni, hogy mi
lyen az igazi öröm! — biztatta. Erre ő

azonban megelégelte az egészet. Emlék
szik, úgy szökött fel, mintha parázsra fe
küdt volna. — Elég volt, ringyó! — or
dította, és máris magára kapkodta az 
egyenruháját. Dühös volt, és ugyanakkor 
nagyon szégyellte magát, hogy ilyen do
logra vetemedett. Köszönés nélkül rohant 
ki a szobából. És mit lát: a másik ajtón jön 
Imre is, úgy bukkan elő az ajtókeretben, 
hogy még az arca is eltorzul a dühtől. — 
Mennyibe került? — kérdezte. — Három 
koronába, az anyja keservit! Három koro
na ez a semmiség! Olyan mérges vagyok, 
hogy legszívesebben belévágnám a fejszét 
a bestiába! — Hagyd a fenébe, ezen is át 
kellett esnünk — mondta, mintha vigasz
talná —, én egyébként kettőből megúsz
tam. Menjünk. Egy koronára bort ve
szünk, én fizetem, s ha megittuk, mehe
tünk is vissza a kaszárnyába. Kimentek az 
udvarból, s vissza se néztek, hogy még 
véletlenül se jegyezzék meg a házszámot.

Részlet egy készülő regényből

DEMETER SÁNDR LORÁND 
Versk a számítógépből 
Hardware
szeplők rondítják arcomat 
ragyás is vagyok 
kissé kancsal a tekintetem 
sümölcs van az orromon 
herpesz a számon 
igen, szőrös is vagyok 
kiáll az orrlyukamból 
pocakom is van és 
csámpásak a lábaim 
púpos is vagyok és 
bozontos szemöldökeim 
összeérnek akár egy 15. sázadi 
boszorkánynak
perelek is magammal s istennel 
rendületlenül
persze lehetnék gyagyás
mongol idióta vagy multiplexes
még Don-kóros is lehetnék
járhatnék távirányításos tolószékkel
esetleg bénán heverhetnék
tán egyszer engem is kiszolgálnak
ülhetnék apróra várva
közért előtt vagy árvaházban
isten sóhajtására Hepatitis C adománnyal

és amiről eddig nem beszéltem 
bányászhatnék egyre s egyre lejjebb 
mindig hallanám a választ idefenn
valamitől mégis élek 
valamiért mégis élek

Software
Ó, Tervezőm! Ment s meg engem!
E testben épp hogy élek, 
hová lett belőlem a lélek?

Modem
minden álmunk csütörtököt mond 
ha nem lesz csatlakozás legyünk 
New Yorkban, Pekingben,
Bécsben vagy Kocsárdon
mindenki alszik
egyedül Júdás van ébren 
a szemfódél és az elkésett 
evangélium

Virtuális memória
Find:
tudod milyen íze van a szerelemnek 
a szerelemnek és a csóknak 
csókra ébredni reggel 
reggel belenézni a szemébe és este 
este vörösbort inni gyertyafénnyel 
gyertyafényben szeretni a csendet 
a csendet melyben ott lakik az isten 
isten és a szerelem játszótársak 
— mert benned az Istent megtaláltam — 
játszótársak életre halálra
Answer:
A kért válasz nem szerepel az Indexben. 
Válasszon más kérdést a listáról!

Sepsiszentgyörgy, 2003. november 3.
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FARAGÓ JÓZSEF

Betlehemes
Brassóból, szülővárosomból 1940 au

gusztusában jutottam el először a háromszé
ki Uzonba. A Római Katolikus Főgim
názium hetedik éve után vakációztam, ami
kor Heszke Béla fiatal francia tanárom, a 
későbbi jeles esztéta beajánlott Uzonba a jó
módú Temesváry családhoz, hogy fiúkat, is
kolatársamat, a negyedik gimnáziumot 
végzett Jánost készítsem elő a közelgő ro
mán felvételi vizsgára, ugyanis akkoriban a 
tanulást az ötödik osztálytól a magyar gim
náziumokban is csak sikeres román felvételi 
után lehetett folytatni.

Uzon Brassótól 24 km-re esik a székely 
körvasúton észak felé, az utána következő 
háromszéki megyeszékhelytől, Sepsiszent- 
györgytől mindössze 8 km-re. Uzoni tartóz
kodásom diákéveim szép emlékei közé 
tartozik. Egyebek közt János tanítványom
mal és a két évvel fiatalabb Gergely öccsével, 
valamint a velük egykorú szomszéd Tutsek 
Jánossal életre szóló barátságot kötöttem. Saj
nos, hármuk közül az élők sorában ma már 
csak az utóbbit tisztelhetem Budapesten.

Augusztus 30-án délután-este a buda
pesti rádió megrázó történelmi eseményt su- 
gárzott: a II. Bécsi Döntés az utóbb 
Észak-Erdélynek nevezett országrészt Ro
mániától Magyarországhoz csatolta. A ro
mán felvételi vizsgára való előkészítés így 
tárgytalanná vált, hiszen tanítványom a 
gimnáziumot nem a romániai Brassóban, ha
nem a Magyarországnak ítélt Sepsiszent- 
györgyön fogja folytatni, ott pedig nem lesz 
szükség román felvételire. Másnap reggel a 
legelső vonattal hazaindultam, és sohasem 
felejtem el, hogy a Bukarest és Brassó felől 
szembejövő vonatok lépcsőin is fürtökben 
lógtak a székelyek, akik a döntés hírére azon
nal hazaindultak. Lassuló ütemben ez foly
tatódott két héten át, amidőn az új ma
gyar—román határ lezárásával a szabad uta
zás véget ért.

Az én nagy gondom az volt, hogy miután 
egy év múlva érettségiztem, folytatólag ma
gyar egyetemre, közelebbről néprajz szakra 
mehessek, Romániában ugyanis nem volt 
magyar egyetem. Ezért családunk úgy dön
tött, hogy édesapámmal a két hét során hú
zódjak át Magyarországra, öcsém és édes
anyám pedig egy későbbi, csendesebb idő
ben, miután mi megteremtjük az új otthont, 
utánunk jönnek. Első lépésként egy falusi 
szekérrel és kevés cókmókkal Felsőrákosra, 
édesapám Ferenc öccséhez és családjához 
siettünk.

Nehéz napokat értünk. Édesapám hete
ken át állásért bolyongva, végül Székelyud
varhelyen kapott férfiszabói bérmunkát, de 
hányattatásai során úgy meghűlt, hogy a 
székelyudvarhelyi kórházban nem tudták 
életét megmenteni. Én csak halála és temeté
se után kaptam meg a szomorú hírt a sepsi
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban. 
Magam ugyanis, előbb kissé anyai nagya
nyámnál Oklándon időzve, majd a székely
udvarhelyi Római Katolikus Gimnázium
ban próbálkozva, sok gyalogos hányattatás 
után Sepsiszentgyörgyön állapodtam meg, 
ahol a Székely Mikó Kollégiumban több 
brassói osztálytársamra és számos iskolatár
samra találtam.

gyűjtéseim
Soha el nem múló hálával gondolok a 

Mikó Kollégium izazgatójára, Demeter Já
nos tanár úrra, néhai Eötvös-kollégistára, aki 
a székelyudvarhelyi kórháztól kapott hiva
talos levél alapján édesapám halálát tapinta
tosan próbálta közölni velem, és kitörő sí
rásomban igyekezett megvigasztalni. Ezen 
túlmenően a Kollégiumnak nemcsak az 
érettségi előtti utolsó tanévben voltam in
gyenes bennlakó tanulója, hanem egyetemi 
éveim vakációira is meghívott, hogy mivel 
haza nem mehetek, legyek a vendégük a 
többi dél-erdélyi "menekült" diák között. Mi
dőn rövid idő múlva Székelyudvarhelyre 
vetődtem, édesapám sírját már nem sikerült 
megtalálnom.

Brassói otthonomtól országhatárral el
zárva, 1940—1944 között a Székely Mikó 
Kollégiumban, valamint Uzonban Temesvá- 
ryéknál és Tutsekéknél találtam második ott
honra. Egyetemi éveim alatt a vakációkban 
sokszor vettem igénybe vendégszeretetüket, 
és ez arra is lehetőséget adott, hogy meg
kezdhessem tudományos pályám első jelen
tősebb néprajzi gyűjtőmunkáját. Azokban az 
években Háromszéken összesen 22 faluban 
gyűjtöttem: a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumnak néprajzi tárgyakat, a 
magam számára népköltészetet. Apróbb 
gyűjtéseim közül azok, melyek a közelgő 
háború során nem pusztultak el, sepsiszent
györgyi tanáromnak, dr. Konsza Samunak 
Háromszéki magyar népköltészet című, 1957- 
ben megjelent, általam szerkesztett nagy 
gyűjteményében láttak nyomdafestéket. 
Mindezeknél jelentősebb volt azonban betle
hemes gyűjtésem 1942 és 1943 karácsonyán 
Uzonban, nehéz körülmények között, az új 
magyar—román határtól mindössze néhány 
kilométernyire, katonaságtól elárasztott te
rületen. 1943 karácsonyán a viharos időjá
rásban a fényképfelvételeket az akkor még 
amatőr Tutsek Jánosnak köszönhettem.

Kétszeri gyűjtőutam 1942 és 1943 kará
csonyán már jelezte, hogy nem olyan kurta 
szövegközlésre kívánok szorítkozni, miként 
korábban általános gyakorlat volt, hanem a 
népéletbe ágyazva igyekszem bemutatni 
nemcsak a játék puszta szövegét, hanem a 
játék életét is. Ezért 1944 karácsonyán a har
madik kiszállásra készültem, de a rajtunk 
átvonuló háború zűrzavarai, főként pedig 
egyéni sorsom súlyos megpróbáltatásai ezt 
lehetetlenné tették. Szovjet katonák ugyanis 
a Kolozsvár elfoglalása utáni napokban ház
ról házra járva vagy az utcán több ezer ko
lozsvári, kizárólag magyar férfit fogdostak 
össze; némelyiküket pizsamában húzták ki 
az ágyból. Miután a kolozsvári börtönt na
pok alatt színültig töltöttük, erős fegyveres 
kísérettel gyalog Tordára hajtottak, ott ötve
nesével marhavagonokba zsúfoltak, és 
minduntalan megállva kelet felé indultunk, 
hogy a szembejövő, nyugat felé siető szovjet 
katonavonatokat a gyors előrehaladásban ne 
akadályozzuk. WC nélkül, ivóvíz nélkül és 
bármi olyan edényféle nélkül, amelyből eset
leges vizünket és élelmünket elfogyaszthat
tuk volna, előbb Brassóban állapodtunk 
meg, de ott a hadifogolytábor oly zsúfolt 
volt, hogy több ezrünket nem tudták befo
gadni. Ezért a moldvai Foksányban állapod

tunk meg néhány napra, hogy onnan a már 
megközelített Szovjetunió felé vigyenek 
kényszermunkára, nem egyet közülünk a 
halálba.

Barátommal, a jeles költő Kiss Jenővel 
életünk kockáztatása árán innen szöktünk 
meg egy sötét éjszaka, majd a nagy hidegben 
a nyakig érő Putna folyón ruhástul átgázol
va, egy héten át éjjel-nappal bujkáló gyalog
lással a Keleti-Kárpátokon átvergődve Ko- 
vásznára érkeztünk, ahol végre otthonosan 
éreztük magunkat.

Gyötrelmes utazásunk történetét, meg
köszönve az egyszerű moldvai román embe
rek segítségét is, akik a román és az orosz 
hatóságok elől rejtegettek, Kiss Jenő írta meg 
egyik legszebb könyvében: Ithaka messze van. 
Vallomás helyett krónika. A könyvet a szovjet 
rendszer idején csak kéziratban népszerűsít
hettük, s jó negyven év múltán, a kommu
nizmus bukása után, 1992-ben jelent meg 
nyomtatásban Kolozsváron az Erdélyi Szép
míves Céh kiadásában.

1944. karácsonyi gyűjtőutamat tehát el
fújta a történelem vihara. 1945 elején, ami
dőn doktori disszertációmat az uzoni bet- 
lehemesről írni kezdtem, egy 1945-ös harma
dik karácsonyi gyűjtés tervét melengettem, 
ez azonban szintén a történelem áldozata 
lett, Észak-Erdélynek Romániához való 
visszacsatolása után ugyanis nem lehetett 
tudni, hogy az esetleg átszervezendő vagy 
megszűnő kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetemnek, amelynek harmad-ne
gyedévesen már nemcsak diákja, hanem 
gyakornoka is voltam, hogyan és meddig 
lesz jogában doktori címet adományozni. 
Ezért doktoráltató professzoraim tanácsára 
1945. május 29-én Uzoni betlehemes című, sa
ját kezűleg gépelt doktori disszertációm pél
dányait átadtam a rektori hivatalnak, hogy 
mindenik doktoráltató professzorom elol
vashassa. Aligha van rá példa, hogy a körül
mények hatása alatt ily páratlanul gyor- san, 
mindössze négy nap múlva, június 2-án sor 
került doktori szigorlatomra: magyar nép
rajz főszakból Gunda Béla professzor úrnál, 
magyar irodalomtörténet és magyar nyelvé
szet szakokból György Lajos és Szabó T. At
tila professzor uraknál, akikben korábban is, 
majd halálukig atyai jóbarátokra és pártfo
gókra leltem.

A szigorlaton a legmagasabb summa 
cum laude fokozatot nyertem, de a doktori 
diplomám már jelezte az új világ kezdetét, 
ugyanis azt nem a Ferenc József, hanem a 
Kolozsvári Magyar Tudományegyetem állí
totta ki.

A disszertáció kiadását Gunda tervezte 
az Egyetem Néprajzi Tanszékének általa ala
pított és szerkesztett Erdélyi Néprajzi Tanul
mányok című kiadványsorozatban. Összesen 
kilenc száma jelent meg, én ezek közt három
mal szerepeltem: Ismeretlen Kriza életrajzok 
(1943), A tánc a mezőségi Pusztakamaráson 
(1945) és Betlehemezők és kántálók Pusztakama
ráson (1947). A kilencedik szám után az Uzoni 
betlehemes következett volna, miként a soro
zat előbbi kötetének hátlapján a szerkesztő 
bejelentette, ekkor azonban jelentős változás 
történt: 1948-ban a román tanügyminisztéri- 
um felmondta a Ferenc József Tudomány- 
egyetemről maradt magyar állampolgársá
gú tanszemélyzettel kötött szerződéseket. 
Gunda Béla visszatért Magyarországra és a 
debreceni egyetemen nyert professzori kine
vezést, ahol haláláig (1994) nemzetközüeg
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elismert nagy tudományos pályát futott, és 
többek között a Magyar Tudományos Aka
démia is tagjai közé választotta. Szerződésé
nek felbontása szinte szerencsésnek mond
ható, mert ugyancsak 1948-ban a romániai 
egyetemeken megszüntették a néprajz sza
kot, és csak 1991-ben indították újra, Gundá- 
nak tehát Kolozsváron nem lett volna ka
tedrája.

így az Erdélyi Néprajzi Tanulmányoknak 
magva szakadt, magam pedig, egyetlen kéz
iratos példány nélkül, lemondtam arról, 
hogy doktori disszertációm valaha is nyom
dafestéket lásson. Elvben az egyetem irattá
rában meg kellett volna lelnem, de a Ferenc 
József helyében újonnan alapított Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kiköltöztetése a 
Farkas utcai főépületből egy volt középisko
lai sétatéri épületbe, majd 1959-ben beol
vasztása a román Babes Egyetembe Babes— 
Bolyai néven, olyan átszervezéseket, átren
dezéseket igényelt, amelyeknek során kézi
ratom talán megsemmisült vagy hozzáfér
hetetlenné vált.

1945 telén a betlehemes gyűjtést tovább
folytattam egy merőben más néprajzi kör
nyezetben: a mezőségi Pusztakamaráson. A 
karácsonyi és újévi ünnepeket az akkor még 
középiskolás barátom, a később neves íróvá 
nőtt Sütő András családi otthonában töltöt
tem. A betlehemes játékban ő maga is részt 
vállalt, majd negyedszáz év múlva Anyám 
könnyű álmot ígér című naplójegyzeteiben 
(1970), nevemre és tanulmányomra akként 
hivatkozva, hogy "bevonultunk a folklór-tu
dományba", felújította és új részletekkel ár
nyalta emlékeinket. 1946 karácsonyán ezt a 
tanulmányomat újabb megfigyelésekkel 
gazdagítottam.

Pusztakamarási gyűjtéseimből két jelen
tős tanulmányom látott rövidesen nyomda- 
festéket: 1946-ban A tánc a mezőségi Pusz
takamaráson, a már említett Erdélyi Néprajzi 
Tanulmányok sorozatának 7. köteteként, 
majd 1947-ben Betlehemezők és kántálók 
Pusztakamaráson, terjedelmileg most már 
önálló kis kötet, az idézett sorozat 8. szá
maként.

Újabb év múlva, 1946 karácsonya ismét 
új gyűjtőterületen, Csíkban talált. Ezúttal az 
ünnepeket korábbi egyetemi szobatársam, a 
későbbi jeles irodalomtörténész, az azóta rég 
elhunyt Kocziány László vendégeként tanári 
otthonában, a csíksomlyói ferences kolostor
ban töltöttem. Innen jártunk ki nap mint nap 
a közeli Csíkcsobotfalvára, és e gyűjtésem 
eredménye, a Betlehemezés Csíkcsobotfalván 
1946-ban című tanulmányom az Ethnogra- 
phia 1979-es évfolyamában jelent meg. Egy 
jelenkori gyűjtés élén szokatlan évszámos 
cím azt szerette volna hangsúlyozni, hogy a 
folklórjelenségeket és folyamatokat nem
csak térben, hanem időben és az idő múlásá
ban is pontosítani kell.

A szakkritika mind pusztakamarási, 
mind csíkcsobotfalvi gyűjtésemet dicsérettel 
fogadta, s a munkát már csak ezért is szíve
sen folytattam volna, ám a második világhá
ború után a további betlehemes kutatásra 
sajnálatosan pontot kellett tennünk. Az erőre 
kapott és egyeduralkodóvá vált kommunis
ta rendszer ugyanis hadat üzent nemcsak az 
egyháznak meg a papságnak, hanem min
denféle vallásos gyakorlatnak is. A vallásos 
jellegű népszokásokat hatóságüag betiltot
ták, és — szorosan tárgyunknál maradva — 
nemcsak a betlehemjárást, hanem a betlehe

mes játékok gyűjtésének és tanulmányozá
sának is véget vetettek.

Ilyen körülmények között mindössze két 
kis cikket sikerült közölnöm a tütott témá
ból: Alkalmi kántálók Sepsiszentgyörgyön 1946 
karácsonyán az Ethnographia 1947-es évfo
lyamában, valamint Betlehemezés és társadal
mi ellentét az Utunk ugyancsak 1947-es 25. 
számában.

Folytatólag az összes erdélyi magyar 
néprajzost számba véve, jó negyven éven át, 
a romániai kommunista rendszer 1990. évi 
bukásáig mindössze három további címet 
sikerült még azonosítanom. Egyik Antal Ár
pád kitűnő kis tanulmánya 1947-ben A társa
dalmi szervezet befolyása egy székely falu 
betlehemes játékára címmel az Erdélyi Néprajzi 
Tanulmányok utolsó, kilencedik számában, a 
második 1958-ban Kovács Ferenc Iratosi ker
tek alatt című Arad környéki gyűjteményé
ben, a harmadik 1980-ban Gazda Klára 
Gyermekvilág Esztelneken című háromszéki 
monográfiájában.

Mivel betlehemes játékokat publikálni 
nem lehetett, arra gondoltam, hogy legalább 
a gyűjtésükkel ne maradjunk adósok, ezért 
az erdélyi magyar irodalomtanárokkal leve
lezésbe fogtam, hogy a téli szünidőben diák
jaikkal betlehemes játékokat gyűjtessenek. 
Az eredmény nem maradt el, de negyven-öt- 
ven év múltán részletei elmosódtak emléke
zetemben, magukkal a játékokkal pedig, 
mint látni fogják, nem tudok elszámolni. Ar
ra emlékszem, hogy a zilahi Wesselényi Kol
légium néhai jó tanárától, Tatár Gézától ti
zenöt-húsz játékot kaptam, s mivel akkor 
Folklór Intézet még nem volt, a magam és a 
mások összes gyűjtéseit egy irattartóban 
egyszobás kis lakásunk könyvespolcán egy 
sor könyv mögé rejtettem. Egy későbbi ki
hallgatás során a szekuritáté szememre ve
tette, hogy lakásomban betlehemes játé
kokat "raktároztam" ("ai depozitat"), és ter
mészetesen elkobozták. Megúsztam egy po
litikai dorgálással, mert például később a 
bukaresti Folklór Intézetben az egyik kutató 
állását azért vesztette el, mert egy népi táp
lálkozási kérdőív alapján a karácsonyi meg 
az ünnepi eledelekre is rá mert kérdezni.

Az 1980-as évtized elején, közel negyven 
évvel doktori disszertációm után (a pontos 
időre már nem emlékszem) váratlan ese
mény történt: Kovách Géza történész bará
tom, egyetemi éveink alatt a Gábor Áron 
Diákotthonban szobatársam, 1976—1984 
között a Babes-Bolyai Egyetem prorektora 
kezembe nyomta az Uzoni betlehemes vala
melyik egyetemi levéltár mélyén lappangó 
és előkerült példányát, sajnos a dallammel
lékletek nélkül, amelyek végleg elveszettnek 
látszanak. Ezeket annak idején a szintén 
Brassóból Kolozsvárra szakadt zenetaná
rom, Jánosy Ferenc úr volt szíves átnézni és 
sajtó alá rendezni. Gunda Béla és Szabó T. 
Attila professzor urak állandó biztatása és 
támogatása mellett itt a helye azt is megem

lítenem, hogy dr. Sándor Gábor akkor vég
zett és nemsokára elhalálozott fiatal nyel
vész barátom nagy türelemmel ellenőrizte a 
nyelvjárási szövegek betű szerinti hűséges 
lejegyzését, az ugyancsak Brassóból Kolozs
várra került Papp Imre úr, román tanárom 
pedig sok hozzáértéssel és leleménnyel segí
tett az anyagban előforduló romlott román 
szövegek megfejtésében.

A kézirat szerencsés felbukkanását nem 
követte a kiadás, hiszen a Néprajzi Tanszék 
csak 1990-ben indult újra, és miként jelez
tem, még mindig a kommunista rendszer
ben éltünk, több mint negyven évi pótolha
tatlan űrt támasztva a néprajzi oktatásban és 
kiadásban. így az Uzoni betlehemesve nem 
volt kiadási lehetőség, és továbbfolytatta 
kéziratos életformáját.

Újabb húsz év múlva, nyolcvanadik szü
letésnapom közeledtével a Kriza János Nép
rajzi Társaság elnöke, dr. Pozsony Ferenc 
felajánlotta kiadását. A lehetőséget köszö
nettel elfogadtam, és így jelent meg az Uzoni 
betlehemes a Kriza János Néprajzi Társaság 
Értesítője című sorozat 2001. 1—2. száma
ként, ötvenhat évvel a doktorátus után a 
dallamok nélkül, de egyébként is torzón, hi
szen a tervezett 1944-es és 1945-ös gyűjtőút
jaim nem valósulhattak meg, tehát nem 
olyan disszertációt írtam, amilyent szeret
tem volna, s amilyent egy csendesebb élet
ben meg is valósíthattam volna. A dalla
mokra vonatkozó néhány kutatási utalást 
benne hagytam a szövegben, mert ezeknek 
a mellőzése átdolgozást igényelt volna, 
azonban a kéziratban egy szót sem változtat
tam, tudva, hogy egy oíyan folklórtörténeti 
munkáról van szó, amelyet nem lehet jó fél 
évszázad múltán újabb szempontokkal ke- 
verni-vegyíteni. Mindössze a címbe illesztet
tem be a két évszámot (Uzoni betlehemes 
1942-ben és 1943-ban), hadd legyen első látás
ra felismerhető, hogy nem mostani, hanem 
egy történeti tanulmányról van szó.

Ez az én betlehemes trilógiám története, 
amelyhez hasonló aligha van még a magyar 
néprajztudományban. Talán azért is szabad 
legyen megjegyeznem, hogy egy ifjú népraj
zos 25 éves koráig anyagát mind a háromnak 
összegyűjtötte, megírta és kiadta. Meglett 
fejjel sincs miért pironkodnom miatta, sőt 
korai társadalom-néprajzi szemlélete miatt 
kissé büszke is vagyok rá. Ismeretes, hogy 
betlehemes gyűjtéseink legnagyobb része 
megelégszik a szöveg puszta lejegyzésével, 
közbe-közbe egy-egy mondattal a játékosok
ról és játékukról. En mindenik mondat he
lyett egy-egy fejezetet írtam: m indent 
igyekeztem megörökíteni, ami a játéknak a 
hagyományban való mozgását, életét jelle
mezte. Bizonyságul hadd idézzem az akkori 
tanulmány néhány fejezetének címét: Az 
uzoni betlehemezés nyomai; A csíkszépvízi 
játék meghonosodása; Szereplők és szerve
zők; Jelmezek és kellékek; Szerepek; Anyagi 
és szellemi javak; Házról házra, faluról falu
ra; Színjátszó művészet; A betlehemes szö
vege. Vagy a mezőségi gyűjtésből: A 
nagyenyedi játék meghonosodása; Iskola, 
templom, palota; Készülődés, házalás; Játé
kosok, szerepek; Jelmezek, kellékek; Újabb 
megfigyelések 1946-ban. És így tovább a 
csíkcsobotfalvi gyűjtésben is, összesen 160 
lap terjedelemben.

Elhangzott Budapesten 2003. december
18-án a "Szabad-e bejönni ide betlehem
mel?" című tudományos ülésszakon.
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HAJÓS JÓZSEF

További téves minthák
Mottó:
Jobb, ha úgy élsz, mintha szép
játékot űznél, mint ha végig
komor komolysággal készülnél
a halálra. És jobb, ha félsz,
mint ha megijedsz.

Elképzelhető egy minthatan nevű 
szaktudomány. Ennek egyik fontos — 
bár inkább csak hungarológiai érdekű 
— fejezete szól(na) a mint és a ha hibás 
egybeírásáról. Az illető fejezet köny- 
vészetébe bevehetők például ilyen 
utalások: Igazság, 1978/210,3; Nyelv- 
és Irodalomtudományi Közlemé
nyek, 1986/1 , 27—34; Utunk, 
1986/31, 8; uo. 35/8; Szabadság, 
2001/229, 3; Helikon, 2001/20. 17— 
18; uo. 2002/5, 2.

A mint ha téves egybeírása nem 
apróság, még kevésbé dicséretes tö
mörítés. Nem áll jól egy értelmiségi
nek. Ennek igenis "álljon oda az esze" 
ortográfia dolgában is! Ne vágjon föl 
azzal, hogy "alkotóan, példaadóan" já
rult hozzá az alábbi (vagy más ilyen) 
idézethalmaz, példákkal illusztrálás 
kialakulásához. (Idézeteinkben a zá
rójelbe tett szövegek tőlünk származ
nak.)

"... a bölcseleti gondolkozást más
képpen nem is lehet megismernünk, 
mintha (értsd: mint úgy, ha) saját ma
gunkban megvalósítjuk..." (Schweg
ler: A bölcselet története. 1904, 14. 
Ugyanígy az 1912-ik, "átdolgozott" ki
adásban.) — "Nincs szomorúbb, mint
ha egy népet szellemi kalitkába 
csuknak." (Protestáns Szemle, 1939, 
432) — "... ugyanaz az állat (patkány) 
gyorsabban tanul, ha nemi jutalmat 
kap, mintha élelmet tapasztal a meg
tanulandó labirintus út végén." (Har- 
kai Schiller Pál: A lélektan feladata. 
1940, 196) — "... jobb, ha vezetőink 
egyszerűbbek és becsületesek, mintha 
olyanok, akik szeretnek a zavarosban 
halászni és hozzá még rosszindulatú- 
akis.(Aiszóposz meséi. 1970,72)— "... 
ha valaki másoktól szenved, az nem 
annyira elviselhetetlen, mintha szen
vedését saját hozzátartozói okozzák." 
(Uo. 88) — Eötvös József: "A házas
életben egy kis veszekedés is többet ér, 
mintha minden fél érzéseit és gondo
latait magába zárja." (Gondolatok a 
szerelemről. 1970. 268) — "Senkinek 
sem kötelessége, hogy bármi jót is te
gyen; ugyanannyit ér, mintha a sárba 
hajítasz valamit." (Petronius: Trimal- 
chio lakomája. 1970,36) — "Még min
dig jobb, ha nevetnek, mintha ki
nevetnek." (Uo. 66. Vö. 1983. 35: "Hí
zelgőbb, ha csak nevetnek, mintha ki
nevetnek.") — "... ez a csapás nem 
sújtott le jobban, mintha semmi sem 
történt volna." (Uo. 1970, 92) — "Ez a 
szó, hogy "Kutyák vagytok!", többet 
mondott, mintha egy óráig beszélt 
volna..." (Koós Ferenc: Életem és em
lékeim. 1971, 284) — "... az iskolában 
úgy foglaljuk el az ifjúságot komoly 
tanulmányokkal, hogy nem kisebb 
gyönyörűségük teljék benne, mintha 
minden napjukat diójátékkal töltenék 
el." (Comenius Amos János Válogatott 
írásai. 1972, 95. Az 1896-os fordítás
ban: "... mint ha az egész napot játék
kal töltené".) — "Semmi sem teheti 
könnyebbé az iskolai munkákat, 
mintha a dolgokról rövid összefogla
lást készítünk." (Uo., 1972, 95. Az 
1953-as kiadásban mindkétszer 
"mintha"!) — "F. F .... fakó, halott sze

mét felgyújtotta a figyelem, mintha a 
villanykörtébe hirtelenül erős áramot 
kapcsolnak." (Kosztolányi Dezső: Kí
nai kancsó. 1972, 51. Ugyanígy pl. 
1957-ben és 1964-ben.) — "Semmiféle 
korbácsütés, nyűt seb nem fáj annyira, 
mintha eleven mar elevent." (Uo. 305. 
Ugyanígy 1936-ban, 1957-ben és 1985- 
ben.) — "... lexikonban pontosabban, 
teljesebben, korszerűbben megtalál
juk az évszámokat, neveket és képle
teket, mintha fejünkben kutatunk a 
húsz-harminc évvel ezelőtti iskolai 
emlékek között." (Marx György: 
Gyorsuló idő. 1972, 62. 1969-ben: 
"mint ha".) — Moritz Schlick szerint 
"mi sem veszélyesebb (egy gondolko
dó) számára, mintha etikusból mora
listává válik, vagyis kutatóból pré
dikátorrá." (A Bécsi Kör Filozófiája. 
1972, 507—508) — Otto Neurath: "... 
az így adódó ... relációk nem annyira 
szemléletesek ..., mintha hipotétikus 
elektronpályákat vezetnének be" (Uo. 
642) — Varga Katalin börtönnaplójá
ból: "Én ember vagyok, és ez többet 
tészen, mintha azt mondanám, én ki
rály vagyok." (Méliusz József: Sors és 
jelkép. 1973, 97. Ugyanígy az 1946-os 
kiadás 77. lapján és az 1975-ös kiadás
ban, viszont "mint ha" a Gaal György 
gondozta, 1974-es Aradi Viktor-kötet 
232. lapján.) — "Akikhez ott, a piros 
villanykörte alatt szólt (Nagy István), 
ő t ... még felhangoltabban hallgatták, 
mintha írásaiból olvasott volna fel." 
Méliusz i. m., 1973,224; 1975,222.) — 
"Nekem ez a simogatás jobban fájt, 
mintha szidott volna" nagyapám. 
(Szentimrei Jenő: Városok, emberek. 
1973,41) — ”... olvasóim inkább olvas
nak általam róluk (nagyságokról), 
mintha Mauszkopf-Pinkász uzsorán 
hízott bankárról zengenék dicsőítő 
himnuszt" (Teleki Sándor: Emlékez
zünk régiekről. 1973,310). — "... ha az 
ember vendéglőből él és bútorozott 
szálláson lakik, kétszer annyit költ, 
mintha otthon főzet és a maga mobili- 
érjával butorozatlan szállást fogad." 
(Uo. 431) — "... Berúgni üdvözletének 
sokkal inkább örültem, mintha az o- 
lasz király egy ötödik érdemjelt kül
dött volna." (Uo. 483) — "... még így is 
alig lesz több a bérleti díj, vagy tán 
nem is több, mintha üresen bérelnék 
ki egy hozzá hasonlót." (Kacsó Sán
dor: Éogy a virág, gyűl az iszap. 1974, 
120) — "... tapintatosabb, ha mi hívjuk 
meg kolozsvári szerkesztőnknek, 
mintha az ő jelentkezésére várunk." 
(Uo. 562) — "Hűebb leszek így a kor
szakhoz, amelyről szólok, s bizonyára 
érdekesebb is, mintha ma kezdem ma- 
gyarázgatni akkori bizonyítványo
mat." (Uo. 576) — "Hadd idézzem 
őket, könnyebben érthetővé teszik, 
mintha magam kezdeném magyaráz- 
gatni..." (Uo. 610) — Arnold Hauser 
szerint az őskőkorszaki mágia "eszkö
zöknek és eljárásoknak tárgyilagos al
kalmazása, amelyek éppannyira nem 
voltak misztikusak, mintha például 
mi egérfogókat állítunk fel". (Semlyén 
István: Védekező tudomány. 1974,21) 
— "Még mindig kisebb baj, ha kirúgá
som következtében a lap kolozsvári 
kiadóhivatalában zavar és esetleg tá
jékozatlanság van, mintha a lapnak 
nincsenek előfizetői." (Gaál Gábor: Le
velek. 1975, 222) — "... helyesebb, a- 
hogy rendelkezem, mintha most le
hoznám ezt az írását és a közömbös
ségfogadná." (Uo. 291) —"...ha valaki

egy új gondolattal megelőzi korát, job
ban teszi, ha megfelelő módszert ke
res igazának bebizonyítására, mintha 
egész életét azzal fecsérli el, hogy ér
veléssel próbálja a többieket meg
győzni." (Selye János: Bonckés alatt a 
tudomány. 1975, 72—73) — 1976-os 
Téka-könyve 251. lapján Veress Zol
tán híven idézi Jókait egy olyan szekér 
kapcsán, melyet az ember kézzel-láb- 
bal hajt, miközben "jobban elfárad, 
mintha gyalog járna". (Vö. Jókai: ADa- 
mokosok. 1883, 7.) — "... két eset a 
köznép körében nagyobb tekintélyt 
szerzett a bujdosó 48-asoknak, mintha 
egy nagy csatát nyertek volna meg.” 
(Beke György: Veress Sándor. 1976, 
72) — "... semmi sem oly unalmas (a 
szó legmélyebb értelmében), mintha 
valaki az ürességben, egy helyben vib
rál" (N. Balota: Abszurd irodalom. 
1979,345). — "Ebben a szövegkörnye
zet meghatározó jellege nehezebben 
érvényesül, mintha távolabbról hat
na." (Irodalomszemiotikai tanulmá
nyok. 1979, 115) — Vaida Sándor 
"látszólag elkalandozott a beszédtől. 
Azért látszólag, mert a végén mégis 
kiderült, hogy így sokkal többet mon
dott, mintha a tárgynál maradt volna." 
(Tamási Áron: Tiszta beszéd. 1981, 
128) — "... a személyi ambíciónak 
megvan az a súlyos hátránya, hogy 
művészileg sokkal többre kötelez, 
mintha csak úgy, szép lelkesedésből él 
vele valaki." (Uo. 162) — "Szókratész: 
No és van-e annál nagyobb vagy, 
mintha az ember valakivel érintkezve 
látja, hogy általa kiválóbb ember 
lesz?" (Platón Összes művei. 1984, I, 
775—776) — Az ember "az égboltoza
tot is sokkal könnyebben tudná éjjel 
szemlélni, ha a csillagok és a hold fé
nyére tekintene fel, mintha nappal 
nézné a napot és a napfényt." (Uo. II, 
458) — "Fia az erődítmény hamar 
megadja magát, falai kisebb kárt szen
vednek, mintha hosszú és hiábavaló 
ellenállást fejt ki." (J. Boswell: Doktor 
Johnson élete. 1984, 185) — Goethe 
írja, hogy egyesek "szem elől tévesz
tették a különbséget próza és költészet 
között. Ez — folytatja — semmivel 
sem jobb annál, mintha valaki parkjá
ba mesterséges tavat rendelne, és a 
műkertész úgy próbálná megoldani 
feladatát, hogy lápot létesít" (Goethe 
és Schiller levelezése. 1984, 179). — 
Bartók Béla:"... hogyha valaki az ere
deti környezetben, a néptől hallja da
lait, sokkal inkább megérti-megérzi, 
sokkal inkább megihleti őt, mintha 
hangjegyekből, gyűjteményekből is
merné." (Kosztolányi Dezső: Váloga
tott novellák és karco- latok. 1985,688)

(Új bekezdés, az új évszázad tisz
teletére). — "Nem tudok egyetérteni 
azokkal az RMDSZ-érvekkel, hogy 
megfelelő hazai partnerkapcsolat ré
vén többet elérünk, mintha nemzetkö
zi fórumok elé vinnénk a magyarság 
követeléseit." (Szabadság, 2001. 9. 20. 
3. 4.) — Xantus Áron:"... több rosszat 
tud tenni egy kevésbé sikerült film, 
mintha el sem készült volna." (Uo. 
2001.9.29.9.5) — "Az, hogy... egy cég 
esetleg kedvezményezett helyzetbe 
kerül, nem olyan súlyos ügy, mintha 
jogsértés érte volna a magyar közös
séget" (Uo., 2001.10.13.5.4). — Kapa- 
tán Lilla írásából:"... ha egy bolondok 
lakta város elsüllyed, nem oly kár, 
mintha egyetlen kiváló lélek tönkre
megy." (Uo., 2001.12.1.10.) — "Ebadta 
kőikkel A  szitok sokkal enyhébb, mint
ha így szidnók a gyermeket: Hitvány, 
komisz kölyök.” (Uo. 2001. 12. 1. 11. 1) 
— "Mivel alapítvány vagyunk, szerin

tem nagyobb a bizalom irántunk, 
mintha magánszemélyek lennénk." 
(Uo., 2001.12.15.6.3) — "Egy polgár- 
mester asztalán egy ajándékba kapott 
Szent István-szobrocska ... nem jelent 
többet vagy mást, mintha valamelyik 
kollégája szobájában Mircea cél Bát
rán, Mihai, netán Dracula képmása 
díszeleg" (Uo., 2001. 12. 20. 3. 3). — 
Mire jó a nacionalista demagógia? 
"Egyesek népszerűségre tehetnek 
szert általa, nagyobbat (recte: na
gyobbra), mintha az ország valós 
gondjait feltárva — orvosolni igye
keznek a bajt." (Uo., 2002. 1. 23. 3. 4)
— Egyesek "a szabad SOV-val na
gyobb biztonságban érzik magukat, 
mintha (Vintu) börtönbe jutna." (Uo. 
2002. 2. 16. 3. 4) — Tónk Sándor: "... 
lesznek majd hallgatók, akik (a nagy 
szigor miatt) el fognak távozni az 
egyetemünkről. Ez viszont még min
dig jobb, mintha az a hír terjedne el 
rólunk, hogy a Sapientián könnyen 
mérik a tudást." (Uo., 2002. 2. 22. 3. 2)
— Ha "a gép az épületre zuhanása 
előtt felemelkedett, e z ... kisebb pusz
títást okoz, mintha zuhanórepülésben 
csapódott volna be a célba" (Romániai 
Magyar Szó, 2002. 3.15. 2). — "... nin
csen senkiben nagyobb szeretet, mint
ha valaki életét adja az ő barátaiért" 
(Szabadság, 2002, 3. 16. 1). — Matt 
Riedley: "Arról győzködni a zöldeket, 
hogy hagyjanak fel apokaliptikus jós
lataikkal, legalább olyan hiábavaló 
vállalkozás, mintha azt várta volna 
valaki annak idején egy tizenhatodik 
századi puritántól, hogy ne prédikál
jon a pokol füzéről és az elkárhozás
ról." (A Hét. 2002. 4. 4. 9. 1) — Fodor 
Sándor:"... emberségesebb halál, ha az 
embert palacsintává lapítja a ráomló 
ház, mintha elolvadna az atombomba 
forró leheletétől" (Szabadság, 2002. 6. 
5. 3. 4). — Molnos Lajos:"... már törté
nünk mi is, mint például a rügy,... és 
ez már, alighanem (fölös vesszők!) 
több annál, mintha éhes nyüvek úsz
nának egy homoktengeren" (Erdélyi 
Híradó, 2002/2). — Ördög I. Béla: "... 
egy nyelvnek sokkal több esélye van 
az életben maradásra, ha dalokat éne
kelnek, vicceket mondanak és pajzán
kodásokat suttognak rajta, mintha 
többénekes eposzban féltő aggoda
lommal próbálnák elsodorni a mind
untalan rá leselkedő veszélyeket." 
(Szabadság, 2003. 2. 1. 3. 1) — Dr. 
Henry Brandt az érett szerelmesekről: 
"Felfedezik, hogy bármit jobb együtt 
csinálni, mintha bármelyikük egyedül 
csinálná." (Krónika, 2003.10.9.6.5)— 
Stb., &c.
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Az értelmiség mint kisebbség
Mekkora súlya van az életnek? No nem átvitt értelemben, 

hanem valóságosan. Hogy hány gramm, hány deka, hány 
kiló, hány tonna a földi élet súlya például? Biomasszáról 
beszélnek a tudósok, s ekképp nevestíve, az élet súlya boly
gónkon több milliárd tonnára rúg. Nagy súly ez az embertest 
koleszterin-nyaggatta kilóihoz, ám elenyésző a Föld össztö- 
megéhez képest. A Bioszféra, a maga sok milliárd tonnás 
tömegével is csak vékonyka héj, afféle felszíni jelenség pla
nétánkon, avagy: "fecseg a felszín, hallgat a mély". Fecseg, 
rikácsol, csiripel az élet, s hallgatag munkálnak a geológiai 
erők. Be kell ismernünk: a Föld csekély hányada él csupán, 
a nagy többség még csak nem is halott, hanem sohasem élt. 
Szervetlen anyag. Gáz, kő és hő.

A szervetlen, avagy élővé nem szerveződött, tehát szer
vezetlen anyag túlsúlya az élet súlyához képest kozmikus 
méretekben még gyötrőbb. A belátható Univerzum anyagá
nak ugyanis matematikailag szinte kifejezhetetlenül kevés 
hányada elevenedett meg. A csillagászati felfedezések az 
élettelenség világegyetemét hizlalták irtóztatóra e század 
folyamán. Abban a tizenkétmilliárd fényévnyi gömbben, 
mely műszereink által befogható, élet nyomára eddig senki 
se bukkant. Az idegen értelem után kutató tízmillió rádió- 
frekvencia konokul ontja meddő zajait. Száműzetésünk a geo
centrikus világkép fókuszából kezd lassacskán egyfajta kozmikus 
exodussá válni. Hisz minden, ami a Földön kívül van: élettelen. 
Ekívül nincsen számodra hely, itt élned, halnod kell? A mil
liárd fényévnyi méretek, s a sok milliárd Nap-tömegnyi 
súlyok burkában az élet súlya alig mérhető, s ha mérhető 
egyáltalán, akkor kérdés, hogy mihez.

Lett légyen az anyag "demokrácia", akkor az élő elnyo
mott kisebbség azon belül, mert a túlnyomó többség nem él. 
A túlnyomó többségnek mindaz, ami az élettel történik, 
abszolúte érdektelen.

A tudat s így az ember magánya azonban még az "élő" 
kozmikus magányát is meghaladja. Művészetnek, tudo
mánynak, filozófiának, vallásnak agyunkon kívül valódi re
levanciája nincs, hisz nincs másik anyagi kultúra, mely 
osztozni tudna értékrendünkben. A szikla számára egy koc
kacukor értéktelen kristály, bármelyik állat viszont kapva 
kap érte: a táplálékláncban a cukor nagy kincs, ám ugyanaz 
az állat közömbös marad egy nagy halom aranyrúd iránt.

Mintha rejtélyes aranymetszés működne a sötétség öle 
mögött, mely szerint súlyban és közömbösségben úgy arány
lik az élettelen az élőhöz, mint amiképp az élő az emberhez. 
A bonyolultságpiramis tetején egyre kevesebb a hely. Hát 
igen, az elkerülhetetlen plebs és a szellemi arisztokrácia. 
Merthogy az aranymetszés nem áll meg az ember határainál.

Arisztotelész magánya a Nagy Sándor-i realitásban nem 
kevésbé gyötrő, mint a szó magánya a madártrillai realitás
ban, s a madártrilla magánya az éneklő kövek között.

Az tehát, hogy az értelmiség egyedül van, így szemlélve 
a legkevésbé sem meglepő, sőt, épp ez a természetszerű. A 
Szellem, mely lefordítva a kor világias és elkedvetlenítő 
nyelvezetére akár értelmiségként is aposztrofálható, egy 
hosszú kozmikus spirál kiemelt végpontja, az értelem koz
mikus magányának egyik archetípus-értékű reprezentációja. 
De hisz Teilhard de Chardin is egy Omega-pont felé tendáló 
Nooszféráról beszél.

Kisebbségben lenni persze nem szégyen, igaz, nem is 
feltétlen erény. Bosznia, Karabah vagy épp Saravak felé ka
csintva, s a helsinki záróokmány szúráiból idézve el lehet 
lamentálni a kisebbségi lét értékein. A kisebbségi lét azért 
érték, mert valami olyat testesít meg, ami máshol nem lelhető 
fel. A népi kultúra, de a veszélyeztetett állatfajok, tehát az 
etno- és biodiverzitás épp extrapolálhatatlansága, helyhez 
kötöttsége, raritás-unikális jellege miatt tarthat igényt védel
mére. [...]

SEBÖK JÁNOS: Az értelmiség mint kisebbség (részletek)

—  I O t D T X

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 44. 
Zenesíkok kínai dobozban

A mindennapi életben az em
bert nagyon egysíkú lénynek 
képzeljük, szinte úgy, mintha se 
múltja, se jövője nem lenne. A 
mindennapi feladatoknak él, vég
zi a dolgát, teljesíti a kötelességét, 
megfelel az elvárásoknak, és ki
szolgálja a jelent. Ez a robotkép 
messze esik az ember rendkívül 
komplex, bonyolult lényétől. Már 
csak azért is, mert az ember az 
időt nem lineárisan, hanem verti
kálisan éli meg: a jelen éppen 
annyira múlt, mint jövő. Az em
ber élete nagyon sokféle síkon bo- 
nyolódhatik le, szinte végtelen 
változatok során át élve meg a 
világot, a művészetet, a minden
napok "szürke egyszerűségét". S 
mint kiderül, éppen életünk sok- 
szólamúsága révén ez nem is 
olyan szürke, egyhangú, mint 
amilyennek néha magunk is kép
zeljük. Fia az embert vizsgáljuk, 
sorra nyitjuk ki a lélek kínai dobo
zait, a legnagyobb tói a parányi 
kockaméretekig hatolva.

A legnagyobb dobozban min
den benne van, ami a napi élethez 
kapcsolódik. A következő, immár 
kisebb dobozban a mába felvett 
múlt valamelyik életkorszaka 
foglaltatik, együtt annak gondo
lati és művészeti tartalmával; pél
dául az 1789 körüli korszak vi
lágát 2989-ben, tehát Mozart ide
jét Mozart-zenével. A következő 
kisebb dobozban a személyesen 
megélt, életkori sík élmény anyaga 
van. A különböző életkorok más 
és más időszakokhoz nyúlnak 
vissza: életünk folyamán újra vé
gigmegyünk az emberiség gon
dolati, érzelmi, művészeti fej
lődésének állomásain. Húszéves 
életkor környékén forradalmárok 
vagyunk, hatvan év felett már 
megrögzött konzervatívok (tisz
telet a kivételeknek!). Keressük az 
életkorunknak megfelelő törté
nelmi korokat, azok megnyilvá
nulásait. Tudjuk, milyen belefe- 
ledkezetten éljük át ezeket az élet
kori "visszaütéseket" rég letűnt- 
nek hitt korokra. Tizennyolc éves 
egyetemi hallgató tanítványom 
mondta: "a modern zenéből még 
nem ismerek semmit, én Beetho
ven zenei világában élek még".

Rendszerint ezt a három, egy
másba helyezhető életsík kínai 
dobozt ismerjük, éljük és nyito- 
gatjuk nap mint nap. A többi ki
sebb doboz már egyéni színekben 
tündököl, általánosítani alig lehet 
őket. Néhány jelzés azért felszín
re bukkan. Sok hasonlóan érző, 
gondolkodó ember újraazonosu- 
lása valamelyik korábbi időszak
kal rövid ideig az általános fi
gyelem érdeklődési körébe is ke
rülhet. Ezek a felidézések a zené
ben is elég sűrűn jelentkeznek. A 
20. század folyamán alig lehetett 
hallani Brucknerről, inkább 
Brahms volt mindig is az előtér
ben. Úgy húsz évvel ezelőtt egy
szerre csak mindenütt feltűnt a 
világon; Bruckner-művek árasz
tották el a hangversenytermeket. 
Majdhogynem Bruckner-rene- 
szánszról kezdtünk el értekezni. 
Aztán elcsitult a Bruckner-kul- 
tusz, afféle fellobbanó művészeti 
láznak bizonyult. Világért sem 
idézte vissza a korszakot, amely
ben ez a zene született, nem is volt 
igény e fáradt romantika élmény
világának újraélésére, miközben 
valós törekvésként bontakozott 
ki a mozarti korba való elmélye
dés titkos vágya. Ezek a fellobba
nó zenekultuszok — volt belőle 
néhány a 20. században — csak 
azoknak voltak valóban újraazo- 
nosulások, akikben erre szellemi 
és érzelmi beállítottság volt.

Ha tovább nyitogatjuk a még- 
kisebb dobozokat, úgy az egyes 
individuum sajátos élményeihez 
jutunk. A neveltetés, a vallásos 
hitvilág, a fizikai, biológiai sajá
tosságok rendkívüli változatos
ságot produkálhatnak a kis kínai 
dobozok "ékszertartalmát" illető
leg. Ahogyan az emberi lélek 
egyéni változataiba megkísére
lünk behatolni, a kép végtelen 
sokfélesége olyan labirintus, 
amelybe kívülálló nagyon ritkán 
pillan thatbe. Minden ember lelke 
mélyén, a központban ül egy 
"alak", mely megszemélyesített 
formában fejezi ki az illető egyén 
igazi lényét. De amíg eljutunk e 
végső ponthoz, a legkisebb do
bozhoz, végtelenül hosszú az út. 
Mindenki egyénileg tudja bejár
ni. Azonban a titkokból sokszor 
felszínre kerülnek érdekes ada
tok. Például Alban Bergről olvas
tam, hogy milyen óriási élményt 
jelentett számára Mahler VI. 
Szimfóniája, hiányán vagyunk 
úgy, hogy van egy mű, amelynek 
életsíkján haladunk kora ifjúsá
gunktól életünk végső pillanatá
ig. Az emberi élet belső polifó
niája végtelen számú szólam cso
dálatos ZENÉJE.

TERÉNYI EDE
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HELIKON-

Februári évfordulók
1 — 70 éve született Nicolae Breban román író

30 éve halt m eg Győry Dezső költő
130 éve született H ugo von Hofmannstahl osztrák író

2 —  50 éve halt m eg Hella Wuolijoki finn írónő
3 — 40 éve halt meg Ion Marin Sadoveanu román író
4 — 80 éve halt meg Szabó Endre író
5 — 40 éve halt meg Csathó Kálmán író

30 éve halt meg Gáldi Lászó nyelvész
20 éve halt meg Megyeri Sári franciaországi magyar írónő

6 —  340 éve halt m eg Benicky Péter költő
440 éve született Christopher Marlowe angol drámaíró

7 — 440 éve született Csöng Cshol koreai költő
8 — 70 éve halt meg Móra Ferenc

185 éve született John Ruskin angol író
130 éve halt m eg David Friedrich Strauss ném et filozófus

9 —  80 éve született Teodor Bals román költő
130 éve született Am y Lowell amerikai költőnő 
130 éve halt m eg Jules Michelet francia történész 
80 éve született Tompa István romániai magyar író

11 — 140 éve született Balassa József nelvész
80 éve halt meg Olav Nygard norvég költő

12 —  200 éve halt m eg Immanuel Kant ném et filozófus
70 éve született Ladányi Mihály költő

170 éve halt m eg Friedrich Daniel Schleiermacher
német filozófus

13 — 235 éve született Ivan Andrejevics Krilov orosz költő
14 — 240 éve született Nicasio Álvarez de Cienfuegos

spanyol költő
1135 éve halt meg Cirill szláv hittérítő

15 —  440 éve született Galilei olasz filozófus
16 —  340 éve született Gian Vincenzo Gravina olasz jogtudós
17 —  20 éve halt m eg Kacsó Sándor romániai magyar író
18 — 600 éve született Leon Battista Alberti olasz humanista

440 éve halt meg Michelangelo Buonarotti
30 éve halt meg Cicerone Theodorescu román költő

19 — 120 éve született Leo Kiacseli grúz író
250 éve született Vincenzo Monti olasz költő

20 —  680 éve halt m eg Dino Compagni olasz író
20 éve halt meg Földes Mihály író

21 — 500 éve született Bernardo Segíti olasz humanista
22 — 140 éve született Jules Renard francia író
23 — 100 éve született Nagy István romániai magyar író
25 — 50 éve halt m eg Herczeg Ferenc író

100 éve született Török Sándor író
26 —  35 éve halt m eg Karl Jaspers ném et filozófus
27 — 140 éve született Eemil Nestor Setälä finn filológus
28 — 180 éve született Kertbeny Károly műfordító

135 éve halt meg Alphonse de Lamartine francia költő 
250 éve született Gheorghe Sincai román tudós 
140 éve született Szomaházy István író

Szidás
VÍZSZINTES

1. Frangois de la Rochefoucauld ma
ximájának első része. 13. Téli sport. 14. 
Igefajta. 15. Verbum formája. 16. 
Francia író (Lotus). 18. Angol férfi
név. 19. Post mortem, röviden. 20. 
Ismereteket szerez. 21. Előtag: föld.
22. Páratlanul kiárad! 23. Vadászkés. 
24. Hangot érzékelő. 26. Szorító. 28. 
Kendert tör. 30. A MÓL forgalmazza. 
31. Akkor kezdődik! 33. A ... hatalom 
(közmondás). 34. Mikszáth hívta így 
nejét. 35. Rag, a -ról társa. 37. Isten, 
angolul. 38. Szó, franciául. 40. Tríci- 
um , szén és kálium vegyjele. 41. 
Orosz város. 43. Szilajjá tesz. 45. Ki
csinyítő képző. 46. Szobor áll rajta. 48. 
Kenyeret vajaz. 50. ... nad Labem, 
cseh város. 51. Nagy befogadóképes
ségű. 53. Lófő is lehet belőle! 55. ...-ce, 
kínai filozófus. 57. Vörös, angolul. 58. 
Félliteres palack. 60. Azonos betűk. 
61. Füstöt ontó. 63. Paralizáló. 64. 
Gyógynövény. 66. Nyitott. 67. Tulaj
donképpen, röviden. 68. A maxima 
második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Ruha része. 2. Elmúlásán kese

reg. 3. Biciklit az utcára tol. 4. Juhszál- 
lás. 5. Japán buddhizmus. 6. Vala
mint. 7. Kendert törő. 8. Kén és ger
manium vegyjele. 9. Muzsika. 10. ... 
Rush, walesi focista. 11. Néma dal!
12. Távol-keleti könnyűzene. 17. Ke
resd ...! (Dumas). 18. Idegen zselé. 21. 
Alattomos. 22. Ordít. 24. Alázat. 25. 
Szilárd anyag folyadékba vegyülése. 
26. Páratlan rajzív! 27. Egyfajta házi
állat. 29. Bázis vizes oldata. 32. Lép
csőház bejárata  (két szó). 36. 
Számsorsjáték. 38. Nem megy el. 39. 
Kokas párja! 42. Rockgitáros (Steve).
44. Minden januárban 47. Nagymacs
ka. 49.... me tangere (ne illess engem). 
52. Becézett Georgina. 54. Kövér betű 
(régies). 56. Kerül. 58. Feleség társa. 59. 
Megrázkódtatás. 61. Ahhoz hasonló. 
62. Besápít! 63. Mulatóhely. 65. Határ
rag. 66. Mérnöki vonalzó.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 1. számában közölt Liszt 

Ferenc-élet regény című rejtvény meg
fejtése: Harsányi Zsolt; Magyar rapszó
dia.
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