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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Házsongárd
A Házsongárd Európa egyik leg

régibb temetője; neve, fogalma im
már a kultúrtáj része, darabja, egy 
kultúra jól ismert, tisztelettel övezett 
tartományát jelenti. Különben: lejtős 
hegyoldal Kolozsvár felett, s ki tudja, 
volt-e köze holmi nyulaskertekhez, 
avagy csak a német szóban rejlő zson
gáshoz, valami egyéb, rejtelmesebb 
módon. Nem La Tene, nem Neander- 
völgy, se hallstatti lelőhely — hanem 
még "élő" temető, hivatalosan is négy 
évszázados folytonossággal működő 
siralomvölgy és panteon egyben.

A Házsongárd ma összefüggő rit- 
kás szálerdő, a lombok koronája min
denütt összeér felette; ám még a XIX. 
század közepén, egy acélmetszet bi
zonysága szerint, valahonnan a Bölö- 
ni Farkas Sándor síremléke tájáról 
még rá lehetett látni a városra.

H ázsongárd legrégibb írott 
alakját Szabó T. Attila Erdélyi Szó- 
történeti Tárának IV. kötetében így 
találjuk: ”1573: az Harsongardbely 
zeolek Myveltetesereis eo k. legjen 
gongiok Ne pwztullianak ely".

Ki ne ismerné Áprily Lajos híres 
versét, mely Apáczai Csere János
nak állít emléket, s így kezdődik: "A 
tavasz jött a parttalan időben /  s 
megállt a házsongárdi temetőben /  
Én tört kövön és porladó kereszten 
/  Aletta van der Maet nevét keres
tem..." Tört köveken és porladó ke
reszteken mi is a magyar egyetemes 
művelődéstörténet nagy alakjainak 
neveit keressük, emléküket idézzük. 
A kolozsvári hegyoldal évszázados 
temetkezőhelye a Házsongárd, mint 
minden ősi temető, nemcsak az elmú
lás színhelye, hanem a kultúra gyűj
tőhelye, több mint négy évszázad tör
ténelemkönyve is. Itt a sírja vagy né
mely esetben már csak az emlékosz
lopa többek között Szenczi Molnár 
Albertnek, Apáczai Csere Jánosnak, 
Tótfalusi Kis Miklósnak, Jósika Mik
lósnak, Kós Károlynak, Dsida Jenő
nek, Szilágyi Domokosnak is. A ter
mészetben és a történelemben látszó
lag az elmúlás uralkodik: pusztulnak 
a fejfák, a sírkövek, idővel elporlad

nak még az emberi csontok is. Csak 
az élet különféle területein végzett 
alkotómunka és annak emlékezete 
örök. A Házsongárd a jeltelen elmú
lás dacos cáfolata, szellemi öröksége 
nem csupán Erdély múltjának su
gárzó emlékműve.

Érdeklődési köre és alapos mű
veltsége révén Gaal György évtize
dek óta egyike az erdélyi magyar 
kultúra, történelmi tudat mentorai
nak. Első volt, aki a háború utáni 
évtizedekben, az 56 körüli esemé
nyek miatt lebukott, visszaszorított 
nemzedék után határozottan napi
rendre tűzte például a Házsongárd 
kérdéskörét. A Korunk folyóiratbeli 
közleménye a hatvanas, hetvenes 
évek fordulóján kialakuló, új lapok
kal és nemzetiségi kiadóval erősödő 
erdélyi szellemiségben elhatározó 
értékű volt. Kántor László fényké
peivel illusztrált, Budapesten meg
jelent Házsongárd könyvünk tér
képrészének is ő a szerzője, csak ne
ve a kiadó hibájából méltánytalanul 
rejtve maradt. Ázóta a Házsongárd- 
ról és más helytörténeti témáról szá
mos könyve, kiadványa, tanulmá
nya látott napvilágot. Méltán fordul 
felé is a figyelem, amikor ezeknek az 
eredményeknek az elismeréséről le
het szó. Nemkülönben a tettek me
zején, a szervezés és újjáépítés terén 
oly kiemelkedő szerepet vivő Ger- 
gelyné Tőkés Erzsébet, a Házson
gárd Alapítvány értelmi szerzője, 
valamint tudós történészünk, a re
formátus egyházi levéltár lelke, Si
pos Gábor felé, akik másokkal e- 
gyiitt a nagy múltú emlékhely jele
nében eluralkodó lehetetlen állapo
tok ellen felléptek.

A nemzetek s a kultúrák is por
ból lettek. A Házsongárdban még 
együtt van múltunknak a Teremtő 
kezeügyébe rendezett pora. Nem-egy- 
szer bányászhattunk elő belőle tartá
sunkhoz mentő megoldásokat. Az 
életnél is szentebb és súlyosabb meg
tartó emlékezet bármikor előkerülhet 
belőle általad, Uram. Csak megmarad
jon. Áldás legyen minden gesztuson.

2004. március 20-án adták át 
az idei MAGYAR ÖRÖKSÉG dí
jat, többek közt a kolozsvári te
m etőnek is.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Jegyzetek
Erdély titkairól
Torockói
kaputelefonok
Egyszer egy székelyföldi ismerősöm 

ámuldozva nézett szét Torockó főterén: Mi
ért is nem lehet ilyen minden falu? Ilyennek 
kellene lennie. Azért, feleltem, mert ez város 
volt valaha...

Torockószentgyörgy például kevesebb, 
mint félórányira (lassan sétálva), olyan, vagy 
olyan volt, mint minden falu.

Valami van itt a levegőben, amit nem 
magyaráz az meg, ha a helység nevét egy 
szláv "vassalak" jelentésű szóból magyaráz
zuk meg. (Az alább említendő könyvecske 
a toroszko, troszko=vaskő, vassalak szavakat 
hozza fel, vagy az ugyancsak szláv treskavi 
— "zúgni" szavakat, s nem mélázik el azon, 
hogy például "odafönt" Gömörben s környé
kén, telvék a hegyek vassal s még sincs To
rockó helység, egy se. Borév, mondja: ez szlávul 
"fenyővel borított hely", s nemhümmögtet azon 
sem, hogy mennyi még a fenyővel borított hely 
a világon, s mégiscsak ezt hívják Borévnek, ahol 
a délebbi borvidéken megtöltött hordókat átvi
szik az Aranyos révén.

Az sem magyarázza meg a titokzatossá
got, ha felleljük hajdani német bányászok 
telepítéseinek a nyomait s felsoroljuk a né
met nevű régi családokat: jó nehány éve kö
zölték a torockói vasművesség szójegyzékét, 
s meglepő módon kevesebb német, vagy né- 
metes szót tartalmaz, mint általában bármely 
vidékről való magyar vasasok szak- szókin
cse. Lám Irén idézi azt a véleményt, hogy 
például a temetőt azért hívják Torockón birgej- 
nek — a Tájszótárban birgéj —, mert a temető 
hegyoldalban van; németül meg a hegy az 
Berg... Ennek az ok-os szófejtésnek (lásd tor- 
dai malac) még szegény Orbán Balázs is felült; 
nem gondolván azzal, hogy ez a német Berg 
szó száz meg száz bányászati szakkifejezés 
összetevője, mely jelent a bányavámtól, a vit- 
lán, gugorán és gugyoron át a bányarémig és 
bányaprémig mindent, valamint különböző 
rigó és kölönke fajtáig, de éppen temetőt ne
migen, azt Friedhof, Gottesacker szavakkal 
mondja szívesebben a fránya német, ha nem 
éppen torockai. Egyáltalán, elegünk lehetne 
már az olyan német kölcsönszavainkból, ame
lyek a németben nem is léteznek. Például né
metnek tartották egy időben a lekvárt is, holott 
az németül Marmelade

Borzasztó, mi minden jut eszébe valaki
nek, ha tud valamit, bármily más nyelven. 
Treskavi = "zúgni", aszongya, s ez eszünkbe 
jutatja a jámbor Volksdeutsch felfogást, mi
szerint a Kelenföld azért kelen, mert feljegyez
tek vala egy hasonló (gehlen?) német tájszót, 
ami nyögést jelent, s a Kelenföld mellett nyög 
a Duna — s Istenem, ahol máshol is még 
nyög! nem jutott eszükbe szegény népeknek 
erről elnevezni a partot!

Orbán Balázs lelkiismeretesen idéz is egy 
szerzőt, aki megihletődött a torockói név
anyagtól: "Székely Sándor... 1838. ...mondja, 
hogy a dákok által befogadott zsidó mene
kültek kezdték Diernában (Torda) a só, To- 
roczkón a vasmívelést; ezt abból vonja ki,

hogy több toroczkói család neve zsidó erede
tű: mint Tob (jó), Bartók (választott fiú), Buch 
(sánta), Vemesch (tűzifa), Tobisch (jó férfi), 
Tzupor (tűzkő), Zsakó (imádkozó). Á torocz- 
kóiak több bányászati műszavait is zsidó 
eredetűeknek tartja, mint vajor, mi a bányák
ból kifolyó vizet jelenti, s mit a zsidó vaj- 
;r=kútfőből származtat, kohot a zsidó koh ol
vasztóból, innen a vassalaknak koh-ganaj ne
ve. Hámort a zsidó Hámoroth-ból tűzverem- 
ből, bányát a zsidó banathtól (alkotmány, 
épület), érczet a zsidó «meztől (föld), málhát 
a zsidó maghiátói (grádics), mázsát a zsidó 
másától (terű), sópajtát a zsidó bájttól (rak- 
hely). Továbbá némely Toroczkó környéki 
helységek néveredetét is zsidó nyelvre viszi 
vissza: mint Toroczkót Thorátói, mi törvényt 
jelent s miből Torockón volt bányatörvény
székre következtet, Bedellőt a zsidó beth-deli- 
ből, mi ívóházat jelent. Kákovát a zsidó kha- 
govatól (kőszikla). Azonban én mindezeket 
megállhatatlan nyelvficzamodásoknak s min
den jóhiszeműségük mellett is nevetséges el
mezavar kifolyásának tartom, azon korból, 
midőn azt ethymologizálók nagy részét mély 
csalódásokban ringatta a classicitásnak túlzott 
szeretete" — zárja le e témát Orbán.

Egyetértőleg bólogatva törölöm elmém
ből azon ábrándképeket, miszerint Abesszí
niában is volt Bedelle, s mellette Kikille is, 
azon a tájon, hol Tábor és Tata is voltak, vala
mint hogy tar szumírul is törvényt jelent, s 
mégis inkább azon morfondírozom, hogy 
nemcsak az a kísérteties, ha olyasmit látunk, 
ami nincsen ott azon a helyen, ahol látjuk, 
hanem az is, ha nem látjuk azt, ami ott van.

Például Lám Irén könyvében 14 fényké
pész neve van felsorolva s két grafikusé, 
akiknek szemein át láttatja Torockót. S még
is, egyikük képén sem látni, ami ötven évvel 
ezelőtti először-ottjártomban feltűnt. Bizo
nyos kapudíszek. Verőcés kiskapuk félfáján 
kaputelefon külsejére emlékeztető faragvá- 
nyok, lejjebb meg olyan kisháromszögekből 
vésőheggyel kifaragott nagy háromszögek, 
mintha pálmafa stilizált és "szerkesztett" tö
vét ábrázolná. Sokat érdeklődtem felőle, de 
semmit meg nem tudtam, csak annyit, hogy 
egyszerűen dísznek nevezik. Elkallódván sa
ját felvételeim, ifjabb Feszt László készített 
számomra egy sorozatot. Mindenfelé kül
dözgetvén, ezekből is csak a halványabbak 
maradtak meg. Amikor 1974-ben a székely 
kapuról értekeztem, éppen ezért nem is mer
tem e kiskapukat szóba hozni.

És el is felejtettem volna őket teljesen, ha 
őrjöngő romantikus ámokfutásaim során 
nem kerülnek kezembe olyan kézikönyvek, 
amelyekben e jelek, a kaputelefon és a "pál
magyök" írásjelekként szerepelnek! És

eszembe juttattak mezőségi húsvéti tojáso
kat, melyeken szintén van egy olyan ábra, 
amely régi szimbólum, írásjel, és Thor-kala- 
pács néven is ismeretes. De mégis — itthon 
könyvekben semmi nyom. Aztán értesültem 
róla, hogy egy salzburgi barlangász-könyv is 
közöl az osztrák Tenne-hegységből és az 
olasz Valcamonicából "kaputelefont" ábrázo
ló balangrajzokat, pár ezer éveseket.

Megint forgolódni kezdtem: miért csak 
én látom meg mindezeket? Aztán szeren
csémre összefutottam Kovács Ildikó rajzta- 
nárnő-festőművésszel, aki iskolásgyerekek 
számára vezetett nyári táborokat éppen To
rockón. Igen, mondta, mikor leírtam neki a 
"kaputelefont", és már ő hozta szóba a "pál
magyököket" is. "A gyerekek mind lerajzol
ták őket, és jártunk házról házra, érdeklőd
tünk róluk, de sehol sem tudtak mondani 
semmit róluk."

Igen: járhat így egy nép az örökségével: 
még van valami belőle, de már semmit sem 
tud róla mondani. Még le-lemásolják őket, 
kaptam olyant is, ami 1960-ban faragó-dott!

És még valami, ami viszont sokakat meg
rendített már, de eme, különben ismétlem: 
hasznos, okos, rokonszenves — Torockó- 
könyv fotósait, grafikusait csak nagyon 
messziről és elmosódottan érintett meg. Mi
csoda csodálatos felvételei, többek közt szí
nes diái vannak erről néhai Kabay Bélának! 
Jó ötvenévesek, amikor még eredeti színtik- 
ben-fényükben fel is vevődtek néha e visele- 
tek. Milyen szívesen látnánk e könyvecske 
következő kiadásaiban!

Torockó titkos szavai között van még egy 
pár, amelyiknek nem akadtam még kulcs
szavára. Ászentgyörgyiek és a torockószent- 
györgyiek egymást bakricsnak meg romének 
csúfolják; vajon miért? Egyesek szerint az 
nem bakrics, hanem bakricsó. Éppolyan rejté
lyes, mint ahogy a gyergyóiak számára görje 
a hegyentúli személy.

Egy "ki mit tud Torockóról" versenyben 
kutatni lehetne e szavak értelmét, hátha mon
danak valamit? Legtanulságosabb szavak a 
gúnyszavak. (Én például kidolgoztam egy "hő- 
vili" = gőzturbinás = villanymotoros gépkocsi 
tervét és BOZGOR márkanéven forgalmaz
nám, már e név is biztosítaná a világsikert.)

Torockó nevéről még annyit, hogy nem
csak Terraszkőnek, meg I«r-űsz-Kőnek értel
mezték. Cserép Józséj klasszika-filológus az 
etruszkok Trusci névváltozatával hozta kap
csolatba... de erről már többször írtam...

Hantz Lám Irén: Torockó Útikalauz. Kolozs
vár, 2003, új kiadás

**Salzburger Höhlenbuch IV. k. Erika Kittel és 
G. Sch. nyomán 1985
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POMOGÁTS BÉLA

Otthon a világban
— Kosztolányi Dezső Európája —
Egy esztendeje ugyanezen a helyen Kosz

tolányival — Európa kapujában című rövid be
vezetőmmel nyitottam meg a hagyományos 
(és akkor a szerbiai politikai válság követ
keztében kissé megkésett) Kosztolányi-na- 
pok tanácskozásait. Most ismét a költő 
európai kötődéseiről szeretnék szólni né
hány szót, arra figyelmeztetve, hogy ezek
nek a kötődéseknek a szerves rendjébe 
tartozik a szülőföld és a választott otthon 
iránt érzett elemi ragaszkodás. Szabadkáról 
és Budapestről beszélek, Kosztolányi mind
két városban és még számtalan európai vá
rosban: Bécsben és Párizsban, Münchenben 
és Velencében, Rómában és Londonban ott
hon érezte magát. Mindig otthon érezte ma
gát Európa városaiban. Egy egész kötetre 
való útijegyzet és költemény ad erről szá
mot, az író összegyűjtött munkáinak soroza
tában 1979-ben Európai képeskönyv címmel 
megjelent kötet, amely rendre magába fog
lalja az útibeszámolókat és a verses formá
ban rögzített útiképeket.

Kosztolányi kétségtelenül a legtöbbet 
utazgató huszadik századi magyar írók közé 
tartozik, hiszen a század első felében még 
nem volt lehetőség arra, hogy valaki nemzet
közi légijáratokon kalandozva szerezzen 
idegen országokban tapasztalatokat, igen 
ritka volt az olyan magyar író (Kosztolányi 
mellett talán csak Márai Sándort, Déry Ti
bort, Szerb Antalt és Cs. Szabó Lászlót sorol
hatjuk közéjük), aki Európa szinte minden 
országát bejárta volna. Hasonlóan Kosztolá
nyihoz, aki Németország, Franciaország, 
Itália és Anglia mellett Svájcban, Belgium
ban, Hollandiában, Svédországban, Jugo
szláviában, Csehszlovákiában és Erdélyben 
is megfordult.

Mondhatnám, bizalmas viszonyba ke
rült az idegen országok életével, mintha Le- 
sage nevezetes pikareszkregényének "sánta 
ördögéhez” hasonlóan figyelte volna meg az 
emberi világ apró rezdüléseit és intim titkait. 
Hetedhétország című, 1927-ben született köl
teményében minderről így beszél: "Meget
tem a világot s kiokádtam. /  Az élet meg
lehetősen egyforma. /  Országhatárokon, 
nyelvterületeken robogtam előre, /  oly 
szemtelen gyorsasággal, /  hogy magam is 
megijedtem. /  Guten Morgen! mondták, de 
másnap már: Bonjour! /  s egy furcsa délután 
/  dalolva köszöntek: Good afternoon! /  Né
pek hálószobáin füleltem, bekukucskáltam 
kulcslyukakon, /  meglestem, mit csinálnak 
egészen magukban. /  Egy anya szoptatta 
nyűgös csecsmőjét. /  Tornyokra is másztam, 
múzeum és képtár anyagát habzsoltam, áru
házak őrült /  mozgólépcsőin zakatoltam."

Európai utazásai igen sok tapasztalattal 
és élménnyel gazdagították személyiségét és 
műveit, és ennek az élménykörnek, talán így 
mondanám, három fókusza volt: a szülővá
ros, vagyis Szabadka, a választott otthon, 
vagyis Budapest és maga a nagyvilág, amely 
akkor természetesen az európai kontinenst 
jelentette. Ennek a három tájékozódási pont
nak, az érzelmi, lelki kötődések e három fó
kuszának mindig a város: a városi ha
gyomány, a városi kultúra, a városi civilizá

ció adott értelmet és jelentőséget. Kosztolá
nyi minden ízében, kultúrájának teljes szer
kezetében városi ember volt, és jóllehet el 
tudott gyönyörködni a táj szépségeiben, iga
zán a város modern világában érezte otthon 
magát.

Egy 1934. október 17-én keletkezett Úti 
képek című jegyzetében olvasom a követke
zőket: "Eszrevetted-e a városok varázsát és 
végtelen meghittségét? Megérkezel valame
lyik városba, ahol még sohase jártál. Elin
dulsz az ismeretlen köveken, s csodálkozva 
állapítod meg, hogy minden ismerős, a köz
lekedési rendőr, a forgalmat szabályozó 
fényjelek, az utcai telefonfülkék, a parkok 
márvány szobraikkal és játszó gyemekeivel, 
a vendéglők, ahol mint ősi családi asztalnál 
ülnek a vacsorázok, a kirakatban a vadonat
új, tündöklő gépkocsik, a sonkák és gyü
mölcsök halma, a könyvek, a nyakkendők és 
ruhák, a patikák zöld üveggolyója, s az eny
he világításban, a háttér homályában dolgo
zó fehér köpenyes gyógyszerészek, az ég
bolton a piros, kék és lila tűzbetűk, az áruhá
zak, a bérpaloták, a raktárak, az épületek, 
melyeknek eleve tudod a rendeltetését, és 
egyszerre az az érzésed támad, hogy volta
képp otthon vagy, a város bizalmas és meg
nyugtató nemzetköziségében. A rét a vi
rágaival sokkal inkább különböző itt és ott. 
A város emberibb és emberiesebb. Szeretnék 
új és korszerű tündérregét írni egy vándor
ról, aki bekukkan ilyen idegen, először látott 
városba, megy-mendegél, mert ellenállha
tatlanul vonzzák az utcák, a terek, a hidak, 
az átjárók, aztán eltéved, mint valami őser
dőben, ahol buja kaktuszok nyílnak és a fá
kon tarka kajdácsok rikácsolnak, s végül leül 
a babiloni forgatagban egy utcapadra, és föl
sóhajt: »Hazaérkeztem«."

Kosztolányi kedvelte a "babiloni forgata
got", ennek azonban semmiképpen sem 
mondott ellen az, hogy szerette a csendes 
otthonosságot, szerette magát otthonosnak 
és illetékesnek tudni a világban, és ennek az 
otthonosságának a helye (és garanciája) volt 
a szülőföld és a választott szűkebb haza. 
Szabadka és Budapest. Van Kosztolányinak 
egy sokat idézett költeménye 1930-ból: az 
Esti Kornél rímei. Ebben a maga otthonossá
gának mindhárom élmény körét — azaz Sza
badkát, Budapestet és Európát megjelöli.

"Gyermekkorom — olvasom — mindig té
ged kereslek, /  ha járom a poros-boros Sza
badkát. /  Mióta labdám elgurult itt, /  nem 
ér az élet egy fabatkát." Hasonló meghittség
gel beszélnek szülővárosához fűződő gyen
géd szeretetéről szabadkai ihletésű elbeszélő 
művei, így Pacsirta és Aranysárkány című re
gényei. Kosztolányi imént idézett versében 
megjelöli Európa nevezetesebb városait, Pá
rizst, Bécset, Nápolyt, Berlint, Velencét, Lon
dont, Varsót, Lisszabont, Rómát, Brüsszelt, 
Madridot, sőt Konstantinápolyt, Kairót és 
New Yorkot is, színes és játékos térképet 
rajzolva azokról a városokról, amelyeket is
mer, és azokról, amelyekbe szeretett volna 
eljutni. Végül pedig hitet tesz arról a szere- 
tetről és hűségről, amely választott otthoná
hoz: Budapesthez köti. A költemény ezzel a 
személyes vallomással fejeződik be: "Buda
pest! /  Itt éltem én! Lelkek közt! Csupa lélek! 
/  Csupa test! /  Kávéház! Mámor! Lángok
ban leszálló /  csuda-est! /  Csak az gyűlölhet, 
aki tompa, pudvás, /  buta, rest! Rímet reád 
még! Színt, mely életemre /  odafest! /  Ha 
meghalok, mondjátok a síromnál: /  Buda
pest."

A magyar főváros iránt táplált otthonos 
érzése számos helyen megnyilatkozik, közü
lük most csak egyet idézek fel, a Pesti Hírlap 
1931-es évfolyamának novemberi és decem
beri számaiban közreadott Európai képes
könyv című kis útiképsorozatát, amely Bécs, 
München, Strasbourg, Párizs, London, Ox
ford, Amsterdam és más európai városok 
színes és lírai felidézését egy Budapesthez 
intézett "szerelmi" vallomással zárja le: 
"Semmi sem oly kivárhatatlan, mint az a 
félóra, mikor Budapest, a Gellérthegy s a 
Duna még kacérkodik velem, bújócskázik, 
nem akar feltűnni. Egy lidércnyomással ré- 
mítgetem magam: egyszer a vonatom napo
kig zakatol, s nem talál haza, aztán mikor 
ideér, nem a régi város köszönt, hanem vala
mi más, talán pompásabb, gazdagabb, fé
nyesebb, de idegen és ismeretlen. Lázálom
nak is rettenetes. Bizony, most bevallom alá
zatosan, hogy núndennek értelme ez a föld, 
mely nélkül a világ nem is volna világ. Ott 
künn is csak azért szép, ami szép, mert an
nak ez a háttere. Azért utazunk el, hogy 
visszatérhessünk ide."

Az Esti Kornél rímeiben foglalt lírai vallo
más csupa játék és ötlet, erről leginkább rí
mei tanúskodnak, a játékos nyelvi ötletek 
mögöttes terében mégis ott rejlik Kosztolá
nyi tájékozódásának már többször emlege
tett hármas érzelmi fókusza: a szülőváros, az 
európai kultúra központjainak sorozata és a 
megtalált otthon: Budapest. Mmdezekről a 
költő mindig elmélyült és gazdag lelki azo
nosulással beszélt, számot adva életének 
színtereiről és egyszerre magyar és európai 
identitásának forrásairól.

Akár azt is mondhatnám, hogy Kosztolá
nyinak ez a hármas lelki azonosulása, hár
mas intellektuális és érzelmi otthonossága 
minta és példa lehetne a jelen magyar gon
dolkodás és identitáskeresés számára. Igen, 
a huszonegyedik század eleje magyarjának 
Kosztolányi Dezsőhöz hasonlóan kellene 
megőriznie a maga eredeti, természetes ott
honosságát: szülőhelyén és életének válasz
tott színterén, és felépítenie a maga új 
otthonosságát — Európában. Olyan feladat 
és lehetőség ez, amelynek elvégzésében és 
kiaknázásában klasszikusaink példája lehet 
a vezérfonal.

—  HELIKON----------------------
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UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT

Lírai emlékezésregény: 
KÉK FARKASOK
(befejező  rész)

Líra és
regényszerkezet

13Király László első három verseskönyve 
és a regényelőzm ényként is fölfogható no- 
vellásköter jelzik a költő műfaji átmenetek
re hajló újító törekvéseit. A líra és próza kö
zötti határok fellazítása egyszerre ösztönös 
és tudatos, az így létrejött változatos műfaji 
ötvözetek egyéni színekkel gazdagítják a Ki
rály-lírát és prózát egyaránt. Ő maga m ond
ja: "Tulajdonképpen nem  tudok különbséget 
tenni vers és próza között. Valahol ott kuta
kodnék, hogy verssé magától szerveződik a 
nyelv, a prózát szervezni kell. De prózának 
in d u ló  szövegeim b en  is sokszor érzem , 
hogy maguktól kezdenek verssé összeállni a 
szavak."15 Ez az alkotói eljárás és sajátosság 
szervezi a K é k  f a r k a s o k  regényszerkezetét is. 
N em csak stiláris, formai, hanem  tartalmi 
kapcsolódási pontjai is vannak a Király-pró
zának és -lírának: gyermekkori, otthonhoz 
kötődő é lm én yei versköteteiben változó  
versformába öntve térnek vissza. Megtalál
ható ezen élm ények m otívum készlete a K é k  

f a r k a s o k b a n  is. "Király lírája és prózája, bár 
mondanivalója más-más közegben vetítődik 
ki bennük, leginkább talán két egy  tőről fa
kadó és hol összefonódva, hol párhuzamo
san futó, de lényegében egym ásra is tá
m aszkodva magasba törő szőlőindához ha
sonlítható, melyek más-más alakú, de ha
sonló aromájú termést érlelnek."16 A K é k  f a r 

k a s o k  form aszerkezete, m otívum készíete  
igazolni látszik Gálfalvi György megállapí
tását, s a későbbi verskötetekben is felbuk
kannak a regénym otívum ok újabb feldolgo
zásai, változatai.

A K é k  f a r k a s o k  szerkezetét a montázs vá
gástechnikája adja: a más-más történés- és 
idősíkok egymásra játszása s az ezek között 
megteremtett hangulati ellentétezés. A re
génykezdő keretjáték s annak felfüggesztése 
a regény végén lekerekíti az elbeszélt törté
netet. A hangvétel, m elyet meghatároz az 
elbeszélt történetek jellege, attól függően  
változik, hogy az emlékek melyik regiszterét 
hozza m ozgásba a szerző. így  lesz a líraiság, 
a költői láttatás, a tömörség a szerelmi jele
netek, a gyermekkori élm ények kifejezőesz
köze. A líraiság statikusságot hoz létre a re
gényben, a tér és az idő pontszerűvé válik az 
epikus jellegű történetekhez v iszon yítva ."... 
kitűnő, érett szerkezetű könyv — írja a re
gényről Láng Gusztáv —, amelyben minden  
epizódnak külön funkciója van. Ezt azonban 
az epikum  beszűkítésével éri el a szerző."17 
Az "epikum beszűkítése" itt azt jelenti, hogy  
a lírai betétek és a történetmondás közötti 
stiláris kölcsönhatásban az előbbi válik ural
kodóvá —  érzelmi erőforrássá, s az emléke
zésben átminősíti az epikus történetek te
matikus anyagát. A befogadónak az a benyo
mása, hogy hat-hét szálon futó, meg-meg- 
szakított "történetcsoporttal" áll szemben,

m ely egy "... tulajdonképpen darabjaira tör
delt, aztán pedig valam elyes kollázstechni
kával újra és újszerűén egybe rendezett 
történet.”18 Ez a kollázstechnika több törté
netet bont darabjaira, s több lírai jelenetet, 
helyzetképet szakít m eg, hogy aztán újra 
folytathassa onnan, ahol abbahagyta. "Ki
rály regénye valójában — a történés konven
cionális időrendjének m egbontása, a va
lószerűség csipetnyi fantasztikummal való 
ízesítése..."19 A fantasztikum forrása a láto
másosság; a megbontott időrendben a felidé
zett em lékek újrarendeződnek, s nem  a 
valódi időrendiség a mérvadó, hanem a "bel
ső időrend", m ely az emlékek között kapcso
latot, összefüggést teremt. S az emlékek m ás
más regiszteréből kialakuló többszintű re
gényidő a szem élyes idő keresztmetszetét 
adja, olyan lélekábrázolás seg ítség év e l, 
melynek alaptermészete eleve költői, s így 
kizárja a valóságos időt. "... Király László 
regényében a ... lírai nézőpont epikus próbá
ja az izgalmas. A regény időviszonyaiba il
lesztve elveszti önállóságát, a szem élyiség  
múltjába és jövőjébe épül, mint emlék és 
vágy. A z epika ősi Odüsszeia-beli képlete ez, 
az otthon emléke teszi keserűvé az otthonta- 
lanságot..." Az elbeszélő én költői látás
módja átszínezi, átminősíti az emlékeket. A 
mozaikszerűen szerkesztett regényben —  
mint már szó volt róla —  a lírai betétek tónusa 
elkülönül az epikus történetekétől. Ebből az 
elkülönítettségből származik a mű dinamiká
ja, többrétegűsége. "... az élményt az emléke
zés fel- oldja —  az író m inden törekvése 
ellenére —, és így a líra mintha a már feloldott 
cselekménytől teljesen függetlenül létezne."21

Álom  és valóság síkjai vetülnek egym ás
ra a regényben, a falu múltbeli esem ényei —  
a kulákosítás ideje, a gyermekkori élmények 
— egymásra játszódnak, úgy, hogy közben 
megőrzik viszonylagos önállóságukat, mint 
elkülönített műbeli szövegegységek. A villó
dzás, m ely érezhető a regény álom- és való
szerű jelenetei, történetei között, polifoni- 
kussá teszi a szöveget: "A jól eltalált írói 
módszernek köszönhető az a sajátságos le
begés, amely a regény szerkezetét m indvé
gig álom és realitás határán tartja." 2 E "le
begés" lírikum és epikum  kölcsönhatásából 
származik. Álom  (lírai sík) és valóság (epi
kus sík) összefonódása megtöbbszörözi a 
mű értelmezési lehetőségeit. A z író erénye, 
hogy a két keveredő m űnem  közötti határ
vonalak eltolása nem  teszi az egym ásra  
m ontírozott szövegegységekből összeálló  
regényt egyenetlenné, mert az elbeszélő én 
nézőpontja egységesíti, megteremti az érzel
mi és logikai kohéziót.

Az időkezelés is változatos a regényben. 
Egyszerre van jelen a lineáris idő a kisebb 
történetegységekben, és a tágított idő, mely 
az idő végtelenttésének és felfüggesztésének  
ellentétét variálja a lírai betétszövegekben. 
"Egyszerre szeretné ábrázolni a végtelen pil
lanatokat, és azt is, hogy m indez elmúlt. 
Ezért m inden m egdöbbentő jelenet után ott 
a magyarázat: m egoldódott, elmúlt; ezzel 
feloldódik a feszültség, viszont megmarad a

líra, s ez új feszültséget sugall, anélkül hogy  
konkrét történetté tárgyiasulna."23 A lírai le
begéssé oldott történetek emelik a regényt az 
esztétikum sajátosan új kifejezési szintjére.

Séta egy 
motívum körül
A K é k  f a r k a s o k  m otivikus alakzatainak 

egy része megtalálható Király László korai 
költészetében. A m otívum ok "az adott m ű
vön, életm űvön belül egym ással azonosítha
tó szövegrészek, am elyek azáltal kapnak 
szim bolikus funkciót, hp^y különböző kon
textusban ismétlődnek."

A költő alkotói adottságaiból fakad, hogy  
a tudatos m otivikus építkezést állítja a lírai 
világteremtés erőterébe. M otívumai —  akár
csak jelképei — fokozatosan érnek egyedivé  
prózájában és lírájában. M otívumkincse oly  
gazdag és sokrétű, hogy anélkül épít ki ha
sonlósági viszonyokat az általa m űvelt két 
m űnem ben, hogy önism étlés fenyegetné. 
Formagazdagsága, költői témáinak sokszí
nűsége ezt a veszélyt eleve kizárja.

Verseiben m ég szembetűnőbbek a moti
vikus összefüggések, jelzik, hogy a költő "... 
egyetlenegy óriási Verset fogalmaz, mintha 
az egyéniségén áthöm pölygő érzelmi áram
lás egyetem ességén ek  igyekeznék  itt-ott 
időnként a m egfigyelők érzékei számára is 
felfogható helyzeti vagy sebességi nyomaté- 
kokat kijelölni..." 5 E "helyzeti és sebességi 
nyomatékok" a korai Király-líra hangnem é
nek, tematikájának erővonalait húzzák meg. 
Kialakítják a motívumkört, m ely m agva lesz 
a fokozatosan gazdagodó, alakuló költői vi
lágnak. A sokrétű m otívum világ —- melyben  
kialakulnak e líra világrészei —  fokozatosan 
tömörebbé, áttételesebbé válik. E költői uni
verzumban is "csak egyetlen vers létezik /  a 
m indenség egy költem ény végtelen változa
tának álma talán.”26 A m otivikus visszatérés 
m egszünteti az időbeli távolságot, mely egy- 
egy vers keletkezése között fennáll, s beil
leszti őket az eg y etem es Versbe: a m otí
vu m variáció  a Vers je len tésleh etőségeit  
végte len íti.

A  h í d  e g y e t e m e s  s z i m b ó l u m a  a Király-lírá
ban és -prózában egyedi jelentésárnyalatot 
hordoz. A  K é k  f a r k a s o k b a n  a híd a belső idő és 
az em lékezés tárgyi kifejezője, a regény idő- 
szerkezetét a híd tárgyszerűségéhez kapcso
lódó esem ény- és történéssor alakítja ki. A  
h íd m otívu m  köré jelképes jelentésm ező  
szerveződik. A hídm otívum  a K é k  f a r k a s o k  

megírása előtt feltűnik már a Király-költé
szetben, később ismét visszatér, változó je
lentéssel. Legtöbbször a szem élyes idő és az 
em lékezés jelképe és önmetaforája; m ond
hatni: "egy költemény végtelen változatá
nak" motivikus ism étlődéssel valóra váltott 
lehetősége.

Egy korai vers, a V é g t e l e n  é n e ic27 már jelzi 
a hídm otívum  egyénítésének, önmetaforává 
alakításának költői szándékát. A nagy léleg
zetű, dinamikus szabadvers-strófák m ozgal
m assága az otthoni tájat m egéneklő lírai 
alany egyetem ességigényével társul. A vers
ben lépcsősen kiépülő gondolatm enet fóku
szában az otthont, a földet m egnevezni 
vágyó költő névadás-igénye áll: "Meg szeret
ném határozni ezt a földet, m ely hegytől 
hegyig, embertől emberig tart" —  hangzik el 
a refrén, s a benne m egfogalm azódó költői
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önkifejezés vágya egyben esély az erkölcsi 
önmeghatározásra is. De bemérhető-e a tá
volság, mely hegyet hegytől, embert ember
től elválaszt? A névadásban kifejeződő 
értékek hitelén múlik egyik vagy másik lehe
tőség. A költői cél, mely megfogalmazódik: 
a föld megnevezésének igénye mint az öna
zonosság feltétele. A gyors, lendületes szá
guldás az otthon hegyein át madártávlatból 
láttatott körkép a szülőföld helyszíneiről, 
azokról a helyekről, melyek a költő szemé
lyes sorsát, életét meghatározták. A költő 
feloldódik az általa felidézett panoramikus 
erdélyi táj hangulatában, s fölsejlik benne a 
hegyek, emberek közötti távolságok meg
szüntetésének egyetemes gondolata: "A Kü- 
küllőt lépem át átlépem a Nyárádot /  
felvillan bennem a híddá válás híddá-feszü- 
lés odaadó gondolata". A híd e versben em
berre vonatkoztatott önmetafora. Tekinthet
jük a Kék farkasokbeb híd-alteregó előképé
nek: még nem asszociálódik hozzá sem az 
idő, sem az emlékezés képzete. A hídmotí- 
vum a Kék farkasokban és a további költői 
pályán válik majd az emlékezés és az idő 
jelképének sajátos tárgyi kifejezőjévé.

A téli tábor28 című verskötet fülszövegé
ben ez áll: "Újabb kötetében szükségszerűen 
bukkan föl a híd-kép és motívum, egyik vé
gén a múlttal, másik végén a jövővel. Persze 
nehéz bármit is mondani a jövőről, az egye
temes kulturális szimbólummal kifejezve a 
látóhatárt továbbra is a múlt s valamennyire 
a jelen lámpásai világítják meg." A múlt je
lenléte e kötetben már nem a Király-költé
szet korai szakaszát jellemző érték- és ha
gyományőrző gesztus versbeli kifejezésének 
eszköze és feltétele, hanem a személyes em
lékek felidézésének forrása. A "jelen lámpá
sai" a vers fénykörei. Az írás kegyelmi ál
lapota jelenidejű versidő. Az újraalkotott 
emlékek jelenített ideje: versbe örökített 
múlt.

A Vízhullám című vers motívumköré
nek súlypontjában a híd, a víz képzete áll. A 
vers szövegképe is a víz, a folyó képzetét 
idézi. Ehhez társul az emlékezés melankóli
ája: "Elúszó éveimből /  színesen /  visszaint 
valami, /  ág lehet, /  megfoghatatlan /  léha 
buborék-emlék, /  barátság valami, /  bol
dogság-valami, /  csipkebogyó-álom, /  kecs
kerágó lángban". A múltból fölsejlő hangu
lat-töredékek, emlékfoszlányok a hajdani ér
zelmek visszfényei, az eltűnt barátság és bol
dogság hangulati benyomásait szétzilálja, 
kifakítja a felejtés. "Léha buborék-emlék" 
maradt az egykori erőteljes élményekből. Az 
"elúszó évekkel" homályba vesző érzelmek, 
képek mögött a felejtéssel növekszik az em
lékeket hatalmába kerítő alaktalanság. A fe
lejtés a versben— mint a Király-költészetben 
általában — negatív előjelű, elbizonytalanító 
lelki tényező, a költői én diszharmonikus 
állapota, sőt: széthullása jár együtt vele. Ezt 
az elbizonytalanodást a versben a hídmotí- 
vum segítségével fejezi ki a költő: "Állok egy 
hídon, /  s nem tudom, /  melyik part a múl
tam, /  melyik a jövőm." A múlt- és jövőtudat 
nem különül el a lírai alaphelyzetben, a ter
mészetes időképzet jelképes megszűnése 
örök bolyongáshoz vezet a parttalanná tágí
tott időben és térben: lehetetlenné válik az 
időbeli betájolódás.

A múlt létfontosságú élményeire való hi
teles emlékezés képességének hiánya teszi a 
verset elégikussá. A szerelem, a kedves alak
jának felidézése a visszahozhatatlan szép

pillanatok elvesztéséből adódó hiányérzetet 
növeli. A megfoghatatlanná halványult sze
relmi élmény emléke a pontos megnevezés, 
megfogalmazás költői gesztusához erőtlen 
már: "Es nem tudom, mi voltál: szín, hang, /  
üzenet, virág, /  utazás, barátság, /  gondolat, 
/  simogatás, /  asszonyi bő ígéret — /  akár
mi?" Mily sokat kifejezhetnek a kifejezhetet- 
len körüli költői séták! Egyetlenegy szót ke
res itt a költő, egyetlenegyet, mely által nevet 
kaphatna a gondolat, az emlék. Mivel nem 
találja, leír tizenegyet. S a tizenegy szó szeb
ben kifejezi az Egyet, együtt. A föltett kérdés
re a válasz — fájdalom: a feltoluló érzelmek 
töredékeiből a költő képtelen kedvese emlé
két összeilleszteni. Ilyenkor csak a vers, az 
írás ad menedéket. Körülírni a megfoghatat- 
lant törékeny szavakkal. Erre hivatott a köl
tészet? Lehet. De a tehetetlenség nem szűnik. 
A zárlat tragikus: "S kétségbeesetten /  pró
bálok /  emlékezni rád."

Az Északi legenda ban a hídmotívumnak 
tér- és időbeli valóságvonatkozása van. A 
Nyezvanov-versek szerelmet idéző városa, 
az északi város a helyszín, melyet képzelet
ben bejár a költő: "És a sok híd, istenem, 
Pétervár hidjai, különös szerelmeink, s az

alvó csónakok: mintha mindenki most tért 
volna haza félelem nélkül." E versprózában 
a hídmotívum a szerelem nosztalgiájához, a 
város élményköréhez társul. A megidézett 
város képzete a költőben nyugalmat kelt; a 
híd motívumához nem rendelődik hozzá az 
emlékezés és az idő dilemmája.

A Tanya Szmimovához31 c. versben a híd
motívum a szerelemre való emlékezés kellé
ke. Magány és csalódottság szűrődik ki a 
versből; az emlékezést itt — in médiás rés — 
éles költői kép indítja el. Fölvülannak a múlt
beli arcok: "Távoli tükrökbe tűnt arcunk /  
hirtelen tisztán visszatér. /  És mintha él
nénk, újra és ott, /  szent költő-árnyak bűvö

letében, /  mikor a Téli Palota kékje /  is el
viselhető." A tükrök a múlt időszeletei. A 
bennük felvillanó arcok egymásra vetülnek, 
és összeáll az Arc. A versben kiemelt "Újra és 
ott" nyíltan utal a múltbeli helyzet jelentősé
gére. A határozatlan hely- és időviszonyok 
jelképes jelentésűek, a valamikori helyszín 
maga a Hely, ahol ismételhetetlen, visszafor
díthatatlan élmény játszódott le. Az egyszeri 
történés általános Helye is Ideje tágítja a ver
set egyetemessé. A költői alaphelyzet teré
nek és idejének pontos megnevezése az egyedi 
szerelmi élményt leszállítaná a lét profán kö
zegébe, ahol minden érték viszonylagos és 
kikezdhető. De nem teszi. A vers zárlatában 
nincs nyílt utalás a versben Városként sze
replő helyszínre, itt is a meg-nem-nevezés 
elvonatkoztató, jelképesítő folyamata zajlik. 
A zárlat soraiban a hídmotívum esetleges 
értéke felfüggesztődik; már nem verskellék, 
hanem a szerelmesek találkáinak jelképes 
színhelye. A tragikusan szomorú búcsúvé
telből bomlik ki a verszáró telitalálat: "S én 
nem adhatok semmit, szegény vagyok. /  
Talán ha hozzám bújnál. /  Mert nem vársz, 
nem vársz már /  énrám semmilyen parton, 
/  semmilyen hídon, semmilyen Városban, /  
Tánya Szmirnova — soha". E versbeli kép, az 
elválás, a várakozás motívumai mintha a Kék 
farkasok végét idéznék. A regény utolsó híd- 
jelenetében Juhász Ilona örökre búcsút vesz 
a regényhőstől, gyerekkori szerelmétől, vé
gül tovatűnik a múltban. A híd az elválás, az 
eltávozás, a búcsú színterévé válik; mintha a 
felejtésbe, a semmibe távoznának ezek a nő
alakok a megfoghatatlan messzeségben.

A Garibaldi-híd32 vershelyzete — amint a 
cím is mutatja — valóságos helyszínhez kö
tődik. E versben a hídmotívum jelentése is
mét az emlékezés és idő képzetköréhez tár
sul. Visszatér a Vízhullámban megfogalma
zott idődilemma, az alapgondolat azonban 
tovább gazdagodik: "Szeretném, ha valaki 
békén hagyna, /  de se múltam, se jövőm 
nem bizonyos. /  Hol leszek közönytelen, /  
mikor közönyös? /  Életem s életetek valahol 
közös. /  Miként legyek hát közönytelen, mi
ként közönyös?!" Hogyan lehet a múlt bi
zonytalan? Hogyan változhat az, ami meg
történt, s így befejezettségében változhatat- 
lan? Az eltűnt idő csakis bensőnkben él to
vább. A múltat a személyes újraélés és -értel
mezés teszi nyitottá. Ez az újraértékelő folya
mat közöny — közönytelenség ellentétét ál
lítja a vers homlokterébe, az ellentétpár tag
jai egyén — közösség ellentétével állanak 
kölcsönviszonyban. Az egyéni közönytelen
ség és a közösségi közöny ellentétét a föltett 
kérdés sem tudja megszüntetni. Ismét ki
emelt szerepük van a hely- és időhatározó
szóknak, kérdő voltuk az eldöntetlenséget 
növeli, akárcsak a bizonytalan múlt és jövő. 
A jelen az idősík, melyben a föltett kérdések 
megfogannak, s a dilemma előáll. Tehát a 
jelen is a kétely, a bizonyosság hiányának 
kifejezője. Számvető vers ez, egymásra ré
tegzett ellentétek teszik feszültté. Avers zár
latában az ellentétek feloldódnak, s a harmó
nia a lelki rezignációban valósul meg. Az 
eltelt idővel, a megélt jövővel — az élettel — 
való számvetésből kibomló költői időképzet 
új rendbe szervezi a klasszikus hármas idő
felosztást. A legyőzött idő illúziója munkál a 
versben, mely lényegében nem más, mint 
megbékélés annak legyőzhetetlenségével: 
"Élek, s tudom: már csak a jelen, /  a múlt és

> > > > >  folytatás a 6. oldalon

5



HELIKON

>  >  5* >  >  f o l y t a t á s  a z  5 . o ld a l  ró l

a megélt jövendő követ. /  És fut a Szamos, a 
szelíd, a szőke. /  Mellettem, alattam, bennem 
— mindörökre." A folyó itt idő-jelkép; a víz 
képzete, a "futó Szamos" a múló idő belső, 
személyessé lényegült élményét illusztrálja. 
E belső időélmény állandó, "mindörökre" 
szól. A zárósorok egyetemessé tágítják az 
időt, a versben megélt örökkévalóság szemé
lyes, egyszeri élményébe simul a múló idő 
fájdalma. A versben a költő felülről nézi a 
valódi időt, melynek képzete énjében végte
lenné tágul.

A várakozás33 című versben a hídmotí- 
vumhoz a vers titokzatos versszereplőjének 
alakja társul. Nem tudhatjuk, ki az, aki "ha 
átmegy a hídon /  és visszatekint, /  tavasz 
érkezik /  bizonyára". A lelki megújulás, a 
béke nőalakja lenne? A híd ismét időszimbó
lum, az idő síkjainak középpontja. "Ha át
megy a hídon /  és megfordul, /  nem te
hetünk mást, /  terveket szövünk. / /  Majd 
lemondunk róluk /  lassan, /  józanon." A 
tájba beleolvadó vers szereplője — akiről lé
nyegében a vers szól — Janus-arcú hős: ta
lányt visz a versbe, ő a vers hangulatrez
géseinek irányítója. Köztesség, felemásság 
érződik a zárlaton is, a híd és a vers hőse 
közötti titokzatos összefüggés nyilvánvaló: 
"All a hídon, /  hidakon, /  szívünket hallgat
va, /  s mintha képtelen volna /  bármi gon
dolatra /  a jeget nézi /  s félarcát mutatja." Ki 
tehát az a hős, ki az örök hidakon állva éle
tünk, sorsunk, lelkünk ismerője, befolyásoló- 
ja? Mint mondtam, Janus-arca van, "fél- arcát 
mutatja". E hős lehet önnön eltévelyedéseink 
vagy várakozásaink jelképe. A várakozás 
mindig talányt, hiányérzetet is jelent. Vala
miről nem tudjuk, hogy miképpen alakul, 
várunk valamit vagy valakit a Hídon. A híd 
itt a bolyongás, az eltévelyedés egyetemes 
színhelyévé tágul.
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VÁRI CSABA 
Az idő ellen

NB-hez
Látod, kedves,
lassan koldusnak öltözik a táj 
s színeit eltékozolja.
Érints meg, hogy virággá
váltson
és mosolyra
s legyen mindenkié a szavam, 
míg az idő elsodorna.
Légy a tavalyi vöröses-barna levélágyon 
hazasiető minden lábnyom
ért igazam.

Látod, kedves,
már nyakunkon az ősz
s még begombolatlan a szerelem.
Fázódom, ahogy rád
gondolok
és egyebem
úgysincs, de mondd mi marad, 
ha nem veled s te nem 
velem. Négy tenyér között jut-e még 
annyi hely, hogy álmodnék 
még új nyarat?

Szilágyi Domokos 
utolsó monológja
Kolozsvár immár mögöttem 
és nem kísérhet ember 
oda ahol kitaszít a kín 
s kezemre ad a fájdalom 
visszaparancsolom holtaim 
nem nézek vissza 
bemocskolná szemem a tiszta 
szerelmet ami 
mögöttem maradt 
és ahol kihányva 
hagytam előbb a mindenségen 
majd féldeciken mért 
szeszben tartósított 
de egyre fogyó életem 
szétosztott magányom 
mindegy már kimondom 
reátok ruházott reményem

mindent leltárba vettem 
s amiről nem tudok számot adni 
hiába kapkodva zihálva 
az után ami 
nem is lehetett 
mert hiába szófukar a tett — 
be kellett mindent vallani 
a napfényt és mögötte a rácsot 
a gyerekkort s hogy szegényt 
hiába rázod

a tavaszt őszt szerelmet miegymást 
amiről beszélni csak érdemes 
mert kötelesség volt nem érdem ez

egyszóval meg kellett 
dögleni naponta 
egyik asszony se tett pontra 
és élni kellett mindent rendre 
aztán újra s újra kezdve 
és végig kellett robotolni 
ellentétes váltásban ezt az 
életfogytiglan műszakot 
hogy jusson napi betevőre

cigarettára szerelemre erőre 
hogy holnap is hogy mindig előre 
és előbbre toljuk a Koponyák Hegyét 
mert addig még akad 
egy s más intéznivaló

mert fontos az élet annak aki jó 
ruhát hazát otthont remél 
és még jobb életért 
dolgozik
és közben számon kellett tartani 
az elvadult játszóteret
— Európának hívták a nagyranőtt 
gyerekek —
a nacionalista bűntudatot 
és mindent ami születésünknél fogva 
eleve adott

és be kellett vallani
az élet árnyékában ólálkodó
halált

annak aki hiába várt 
a megbeszélt jelszóra

és hát mi tagadás
el kellett hinni hogy valamit
azért te is tettél
az egyetemes összkomfort
érdekében
hogy az ember berendezkedhessen 
és otthon érezze magát
— ott ahol nem is szabadott — 
hogy egyetlen menedéke 
legyen a világ
de hát nem kellett nekik
— naív önfejő kamaszok — 
úgyhogy én is bezártam a boltot 
minek tovább
ha veszteséges és a vesződségeket 
is a te számládra írják 
adó gyanánt

mert merted hinni 
hogy egy ilyen világméretű 
(de legalábbis nemzetközi) cég 
csakis az emberiség 
javát szolgálja

de hát hiába a szék 
az ember csakazértis földre ül 
hiába kint a fény 
ha az árnyék testet ölt 
belül

a szerződés immár lejár 
aláírtam ezt a találkát 
nincs ember se isten 
ki ezen a logikán átlát 
és kevésnek bizonyul az elme 
hogy innét visszaterelne 
a meghívott halál 
is mintha
a maradék élettel verne

ősz van és lassan este lett 
nem telik több reményre már 
győzhet a fájdalom az értelem felett? 
valaki ennek is végére jár 
szél indul

összegyűrt fák 
alatt dér-verte élet 
én meghalok jó éjszakát

harmadnapon féljő az ének
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LÁSZLÓ ZSUZSA

Az óra
i.
C sinálhatnék papírcsónakot, vagy 

szétvághatnám csipkés
hópehelyre, mindenki jobban járna.
Három napig sem ütött, de többet már 

nem húzta fel.
Két kulcsra járt. A kis mutató megla

zult, néha lemaradt, 5-kor ütötte a 8-at, és 
már minden barátját idegesítette. Őt is, de 
ez volt benne a lényeg. Az apai nagyanyjáé 
volt. Ott a konyhában, az ágy fölött, ott 
rendben volt, már észre sem vette senki, 
ha kongatott. Évek óta idegesített, untatott 
háziakat, vendégeket. Volt. És békén hagy
ták. Bár a mostohanagyapja (akit külön
ben nagyon szeretett) egyszer hozzá- 
vágoU egy cipőkefét. Mégis ő húzta fel 
minden nap két kulccsal, volt, hogy a 
port is letörölte róla. Az örmény nagyma
ma hozta az első házasságba. A órát. A 
cipőkefének nem sok köze volt a törté
nethez.

Az örmény nagymama fiatal volt és 
szép. Nehézsorsú. Apja, gazdag kereske
dő, csődöt mondott, főbe lőtte magát, ör
mény nagymama árván maradt 3 évesen, 
szép, rátarti, hideg anyával. Zárda, dachá
zasság, öreg férjjel. Mindig mesélte, csak 
attól félt, nehogy majd egy bajuszos Ká
roly legyen a férje, akinek fekete esernyője 
van. A nagyapja Károly volt, bajuszos, fe
kete esernyővel kérte meg örmény, fiatal, 
szép nagymama kezét.

Három hónap múlva hazaküldte a kis- 
cselédet, nem volt pénze Károlynak.

Egy év múlva már zongorázni sem le
hetett, a patefon az ágyneműtartóba ke
rült. De ott volt a fia. Lopva vitte a cir
kuszba, mert azt sem volt szabad.

Az óra persze ott volt.
És az ágyneműtartóban, a patefon mel

lett az a régi fénykép Károllyal.
Abban az évben készült, amikor őt is 

majdnem főbe lőtték. Egy csinos orosz 
tiszt. Károly a szász ismerősét bújtatta, aki 
aztán ottmaradt náluk örökre. W.C.-t csi
nált a konyhájukból, konyhát a gyermek
szobából és nappalit a hálójukból.

Örmény, még mindig szép és fiata
labb nagym am a m egunta. Hazaköltö
zött.

Az óra maradt.
Károly beteg lett. Szoba-konyhába kér

te vissza szép feleségét új férjestől. Új na
gyapa orosz fogságból megtért szoba
konyhába, ápolta Károlyt, aztán eltemet
te.

Ő már ezt a nagyapját ismerte. Aki hoz
závágta az órához a cipőkefét.

(Vagy ruhakefe volt? Az, amelyik a fa
lon lógott egy csinos kis kefetartóban?)

Három napig sem ütött, de többet már 
nem húzta fel. Egy helyen a fa megrepede
zett, de a szerkezete még jó volt. Csak a kis 
mutatóját kellene megjavítatni. Mert félre
üt. Félrejár.

II.
Pedig esküszik rá, nem is ez az igazi 

története. Az csak most kezdődik.
Azzal, hogy nincs itt helye. Egyáltalán. 

De valahogy kiköveteli magának.
Nem érdekli, hogy dilis, hogy félreüt, 

félrejár.
Őt ez bosszantja. Nem hagyja békén.
A porcelánbaba sem, pedig az nem csa

ládi örökség. Turkálta, nem volt drága. 
Nadrágot keresett, és az elárusítónő (régi 
ismerős) félrehúzta egy sarokba. Nagy 
zacskóban akkor kapták a babákat.

— A lányának. Nem érdekli?
Kettőt vett. Egyet a lányának, a másik 

a könyvespolcon, a régi fényképek, ke
ménykalap, legyező mellett. Régiségke
reskedő, nyugati barát szerint, nem is 
régi. Azért nem volt drága. Vagy mert 
elárusítónő (régi ismerős) nem tudta, mit 
árul.

Mégis bosszantja, És ha régi? És törté
nete van?

III.
Aznap sütötte meg az első kuglófját, és 

olyan jól sikerült, hogy örömében elolva
sott egymásután nyolc mesét a lányának, 
felpróbálta az összes cipőjét, és a ruháival 
is meg volt elégedve.

Ez a nap is jól sikerült.
Aztán félálomban eszébe jutott egy 

mondat, tulajdonképpen kettő, amin fel
röhögött. Húsz éve hallották S-sel egy 
színházi előadáson. Ha találkoznak, 
ugyan úgy röhögnek, mint akkor.

— Tudod, mi vagy te? Légyszar a ka
lendáriumban.

S. gyerekkori barátnője. A mondat nem 
túl szellemes, de röhögni, azt tudnak rajta. 
Húsz éve mindig.

S-nek nem lehet gyereke. Nincs méhe, 
és nincs hüvelye. A szakirodalom és a nő
gyógyásza szerint ritka eset, de van ilyen.
S. ilyen.

Nem tudta róla húsz évig. Bár átittak 
pár éjszakát.

— Tudod, mi vagy te?. Légyszar a ka
lendáriumban. — Ezen már S. barátja is 
röhög. Őt nyolc éve vonták be ebbe a nagy 
közös derűbe.

A kuglóf jól sikerült, van cipő tavaszra 
dögivei, a napok telnek, a szomszéd gyó
gyul. (Egy hete leesett a létráról.)

— Tudod, mi vagy te...
Az éjszakát átizzadta a röhögéstől.
Reggel megszokott program szerint in

dul a nap, és az óra. Két kulcsra.

Cserepek
— Én géniusz vagyok - búgta Alfréd.
— Tudom — búgta Vilma.
— De én tényleg géniusz vagyok - búg

ta Alfréd.
— Ó, tudom - búgta Vilma.
— Nem hiszi - búgta Alfréd és átszállt 

egy másik fabudira.
*

Az évek során sok emberrel ismerke
dünk meg, és mindenkiből megmarad 
bennünk valami.

Egy kicsi a nézésből, a járásból, ab
ból, ahogyan kifújja a cigarettafüstöt, 
vagy ahogy az orrát fújja; a nevetés 
m arad meg vagy az, ahogyan egyetlen 
m ozdulattal képes összeborzolni m a
gát. És nem  vesszük észre, hogy ebből 
építkezünk.

Ma megint féltem.
*

Jobban oda kellett volna figyelni, és 
most milyen jó történeteket lehetne írni. A 
mostohanagyapja fogságáról, vagy ahogy 
a német nagymamám húzta maga után a 
jégen az összetört hegedűjét. (Nem szere
tett hegedülni, nem is tanult meg soha.) 
De ez még nem történet.

Mint az sem, ahogy az orosz asszo
nyok beleültek a kerítés rúdjába, mert férfi 
kellett nekik, a mostohanagyapja kenyeret 
evett és nézte őket, és közben arra gondolt, 
hogy ma nem az ő plédjén ülnek, és az 
rossz. Mert "akié a pléd, azé a morzsa." És 
még ez sem történet. És nem az az örmény 
nagymama huncutsága sem, amikor Ká
rolyt szájon csókolta (pedig nem szerette, 
és Károly megtiltotta neki, merthogy nem 
egészséges csókolózni.)

Vagy a háborús este, mikor kijárási ti
lalomkor a huncut nagymama mégis el
m ent barátokat látogatni, és öregasz- 
szonynak álcázva, hátsó utcákon vitte ha
za októberben rövidnadrágos ötéves fiát.

Igen, jobban oda kellett volna figyelni.
De hát írni róla?
Minek?
*

X óra van.
Nem tudom, hogy ez sok vagy kevés?
Nem tudom, mi volt előbb? A sün vagy 

a kaktusz? Mind a kettő szúr.
Mi volt előbb? A dió vagy Máté néni? 

Mind a kettő kerek és kérges.
Nem tudom, hogy kerek nagymama 

leszek-e sok tortaevő unokával, vagy szi
kár, fotelben ülő (sok kövér tortafejű uno
kával). Vagy leszek-e még?

*

X óra van.
Azt hiszem, sok.
X óra van. Azt hiszem, kevés.
38 éves vagyok.
Azt hiszem....
!gen......
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince

CSEH KATALIN VERSEI
Leskelödik 
A kapurésen 
Moccan a láb 
Lépne menne 
A sóhaj éles 
Mint a penge 
Ez is halál 
Csak még zsenge

Tárgyak
Üres szekrény 
Csak egy vállfa 
Ácsorog benne 
Ingtelen árva 
Az asztalon násfa 
— csillag földi mása — 
Gurul egy kék gomb 
Hallgat a doromb 
Kóbor tárgi/ak lelke 
Szoba-ölben szorong

Mozzanatok
1.
A csend akanmezőin járok 
Mintha te is itt lennél velem 
Pedig csak egy árnyék bolyong 
Meztelenül a hűlő földeken

II.
Ott állsz az udvar közepén 
Csupa nehezék lábbal 
Bánatod bomlik útra kél 
Egyetlen szárnycsapással

Illúzió tiannl
Szombat délután 
Ketyeg az óra 
Békés-lustán 
Az idő is ácsorog 
Ásít nagyapásan 
Egyedül vagyok a szobában 
— hány térfogatnyi létben? — 
Illúzió nélküli állapotban 
— foszló reményben — 
augusztus van 
de lehetne november is 
sőt karácsony napja 
varázslat kóvályog a levegőben 
mától fogva hajléktalan

Ragrímek-
rabrímek
Mint ágon a levél 
Ing-leng bennem a lélek 
A van és a nincs határára

Útlevél nélkül lépek 
Feltartóztat a csönd 
És én visszatérek... 
A nagy teremben 
Üresek a székek 
Mind reám várnak 
De leülni még félek 
Csak egy vár reám 
Leülni nem remélek

Felismerés
Isten háta mögött 
Isten a hátam mögött 
Egymásnak háttal állunk 
És úgy kommunikálunk 
Üres sínpár a végtelen 
Sóvárgunk kétszemélyesen

Altató
Aludjatok jól 
Szép álmokat 
Madárcsontú vágyat 
Pöröly látogat

Szép álmokat 
Aludjatok jól 
Léléksivatagon át 
Közöny araszol

Aludjatok jól 
Álmodjatok szépeket 
Magánycsipkeverő-asszony 
Egy kis csendet kéregét

Álmodjatok szépeket 
Aludjatok jól 
Pancsol a sok csillag 
Vagy tán fuldokol?!

Relativitás
Ott ül a széles járdán 
A járdahullám hátán 
Kopott kabátban 
Kánikulában 
Fekélyes lábszárán 
Élősködők 
Lelke alján 
Magány lötyög 
Nézése ócska-játékmacis 
Elhúz mellette az őrangyal is 
Kalapja — léte alapja — 
Karimáját szél harapja 
Harapdálja mordul közben 
A tömeg úszik langy közönyben... 
Ott ül az utca lobján 
Ül(het)nék én is a jobbján
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Életkép
jövünk az őszből 
Megyünk az őszbe 
Lötyköl a lélek 
Épp most megy össze

Sápadt a virág 
Hull már a kontya 
Kóbor szél-szájban 
Ropog a csontja

Magánzárkában 
A nyirkos padlón 
Aggófű sarjad 
Lőtt sebű tarkón

Védtelen tájban 
Végtelen térben 
Gesztenyeszelíd 
Isten-tenyérben

Kitapogatjuk 
A csillag-almát 
Kisdedfény alatt 
Szűkölő szalmát

Megyünk az őszbe 
Jövünk az őszből 
Összement lélek 
Már rég nem lötyköl

Folyamat
Valami mindig 
Elszakad 
Megszakad 
Leszakad 
A cérna foszlik 
Az ing hasad 
Valami mindig 
laborul 
Felborul 
Kiborul 
A virág feje 
Lekonyul 
Az ösvény egyre 
Vékonyul 
Valami mindig 
Átmenet 
Vonatjegyem 
/4 látlelet 
Lebegő épület 
Állomás 
Hivatásom az 
Álmodás 
Valami mindig 
Itt reked 
Egyik feled 
Másik feled 
Valami mindig 
Itt ragad 
Elherdált 
Kacaj-kacat 
Valaki mindig 
Útrakészen
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Az evőgép
Minden úgy kezdődött, hogy Klárik 

Teréz meghívta frissen szolgálatba állt 
közvetlen felettesét egy szombati vacsorá
ra.

Férje, Klárik András, rossz előérzetére 
hivatkozva, ugyan hajtogatta egy ideig, 
hogy ezt a meghívást igazán megspórol
hatnák maguknak, meg hogy mi értelme 
van, de felesége ragaszkodott hozzá, mert, 
úgymond, a munkatársakkal nem árt jó
ban lenni. Klárik András még morgoló
dott egy ideig, hogy bezzeg, dörgölőzünk 
fölfelé, megpróbálunk jó pontot szerezni, 
de felesége kikérte magának a vádat, hogy 
ez is dörgölőzés, mert Hatos János csak 
egy fél létrafokkal van feljebb: a részleg 
mestere, míg ő a brigádos; s különben fog
ják szidni őt is eleget a főnökök, mint min
den mestert, jó lesz hát, ha legalább ők 
összetartanak. Ha a mester a brigádosával 
jól együtt tud működni, kevesebb a baj, 
jobban dolgoznak a munkások, elégedet
tebbek a főnökök, ha pedig valami prob
léma adódik, nem egymást okolják, ha
nem  igyekeznek közösen megoldani. 
Mindezt akkora meggyőződéssel adta elő, 
hogy Klárik András végül beletörődött a 
dologba, bár rossz előérzetét nem tudta 
leküzdeni. Rosszkedvűen tett-vett a la
kásban, míg felesége az ételeket készítette. 
Kitett magáért, lázas igyekezettel sütött, 
kavart, terített. Klárik Andrásnak majd
nem kicsúszott a száján, hogy minek kell 
négyfélét is készíteni, de aztán arra gon
dolt, jobb, ha hallgat, nehogy azt higgye a 
felesége, rosszindulatból akadékoskodik.

Hét óra közeledtével öltözni kezdtek, 
Klárik András a viseltesebb zakóját akarta 
magára ölteni, de felesége ráerőltette az 
újabbikat. Ő rendesen kicsípte magát, 
ahogy dukál, kisestélyi, arany karkötő, 
szeme alá még egy kis festék is került. Ha 
én kérném..., akarta mondani a férje, de 
aztán rájött, hogy nem, ő nem is kémé. 
Úgyhogy mindegy, egye fene. Csak túl 
lennének már az egészen.

Pontban hétkor megszólalt a csengő, 
Klárik Andrásnak gombóc nőtt a torkába, 
felesége szaladt ajtót nyitni.

Belépett, jó megjelenésű, impozáns fi
gura, legalább egy-kilencven magas, ki
lencvenöt kiló, Klárik Teréznek szervuszt 
köszönt, az nevetett, aztán a férjéhez for
dult, a mesterem, Hatos János, mutatta be 
neki. A mestered..., ízlelgette Klárik And
rás a kifejezést, miközben kezet rázott Ha
tossal. Annak nagy, széles tenyere volt, a 
Kláriké valósággal elveszett benne. Ösz- 
szetegeződtek, Hatos kezdeményezte, az 
idősebb jogán: könnyedén, magabiztosan.

Betessékelték a vendéget az ebédlőbe, 
a hangulat látszólag oldott volt, akivel te- 
geződünk, az nem  feszélyez, ugyebár. 
Könnyen idetaláltál?, hogyne, hisz olyan 
jól elmagyaráztad...

Klárik Teréz és Hatos János csevegtek, 
Klárik András hallgatott. Nem ellensége

sen, dehogy, azt a luxust nem engedhette 
meg magának. Talán távolságtartóan. 
Vagy figyelmesen? Ezerféle dologról szó 
esett, a munkahelyről, a felettesekről, be
osztottakról, aztán a városról, fejlődési po
tenciáljáról, kilátásairól. Közben egy po
hár konyakot is elfogyasztottak. Klárik Te- 
rézen és Hatos Jánoson látszott, hogy egy
másra hangolódtak, megtalálták a közös 
hangot. Klárik András kívül rekedt, amit 
nem is bánt túlságosan, legszívesebben 
nem is vett volna részt a vacsorán, de az 
hogy néz ki, meg hát, azért nem árt...

Felesége kisvártatva felugrott, hogy 
kezdje behordani az étkeket, Klárik And
rás pedig egyedül maradt a mesterrel. 
Szórakoztatnom  kellene, fu to tt át az 
agyán, de csak azért se szólt semmit. 
Hadd legyen kínos a hangulat. Méregetni 
kezdte Hatos Jánost: hím a riválisát. Az 
mosolyogva állta a fürkészést, aztán élénk 
kérdezősködésbe fogott. Hogy hol dolgo
zik, mennyire elégedett munkahelyével, a 
várossal, ilyesmiket. Klárik András kény
szeredetten válaszolt, mint akit vallatnak. 
Szerencsére rövidesen bejött a felesége az 
első fogással, mosolyogva megjegyezte, 
örül, hogy ilyen jól megtalálták a közös 
hangot, s azzal kezdte rakni a tányérokba 
az ennivalót. Először a Hatoséba. Mert ő a

vendég, fordult férje felé magyarázkodó- 
an, úgy, hogy annak felállt a szőr a hátán. 
Nagy, aranybarnára sült bécsi szeletek 
voltak a tálon, Teréz két jókorát rakott a 
Hatos tányérjára, melléje köretként rizibi- 
zit. Utána Klárik András tányérjára is rá
helyezett egy szeletet, kanálnyi körettel. A 
férjem elég kisétkű, jegyezte meg közben. 
Hatos János elnézően elmosolyodott.

Ettek. Csendesen, szuszogva. Klárik 
András ugyan a csevegős vacsorákat sze
rette, de most valahogy nem volt beszédes 
kedvében. Komótosan vágogatta a húst, 
hozzá kis falatokban rizibizit. Jó ideig föl 
sem nézett a tányérjából, gondolatai elka
landoztak, mígnem meghallotta, hogy fe
lesége kedvesen kérdezi, kérsz még? 
Nem, mondta ösztönösen, s szétnézett,

hogy röstelkedve állapítsa meg, felesége 
valójában nem is tőle kérdezte, s hogy a 
megkérdezett mosolygós hangon azt vá
laszolja, igen! Klárik András meglepődött: 
Hatos megette mind a két szeletet, s még 
kér, miközben ő még az elsőnél tart? Rá
nézett a felesége tányérjára, az is üres volt 
nagyjából. Jó lesz belehúzni, gondolta hi
deglelősen. Nagyon finom ez a hús, szólt 
Hatos, miközben kioldotta nyakkendőjét, 
s kigombolta ingje felső gombjait. Az 
anyád, milyen fesztelen vagy, futotta el a 
méreg Klárik Andrást. Nyakkendőjétől 
megszabadulva Hatos kitűnő étvággyal, 
meglehetősen gyors tempóban esett neki 
a harmadik szeletnek. Kihúzta magát, ar
ca kipirult. Csak most látszott igazán, mi
lyen nagy ember. Klárik András a maga 
egy-hatvannyolcával és hatvankét kilójá
val valósággal elveszett mellette. De azért 
megpróbált kitenni magáért! Miután az 
első szeletet megette, nem is várta meg, 
hogy felesége kérdezze, kér-e még, rászólt, 
hogy tegyen még neki is. Az csodálkozva 
nézett rá, máskor nem szoktál repetát kér
ni, mondta. Most nagyon éhes vagyok, 
válaszolta Klárik András enyhe ingerült
séggel hangjában. Hogy csillapítsa magát, 
bort töltött. Azért is, hogy a hús könnyeb
ben csússzon.

Miután az első fogással végeztek, meg
pihentek. Ismét szóba került a gyár, Klárik 
Teréz elmesélt néhány mulatságos m un
kahelyi sztorit. Férje hallotta már őket, un
ta is istentelenül, Hatos János ellenben 
kitűnően szórakozott. R á-rákérdezett 
egy-egy érdekesebb részre, olykor hango
san felnevetett, a térdét csapkodta. Klárik 
Anrdás nem állhatta a harsány embereket. 
Hatos hangoskodásától a frász törte ki. 
Attól, hogy még csak rá sem szólhatott, 
tűrnie kell a komédiát — a saját házában! 
—, dühös lett. Persze, a felesége kedvéért 
— de csakis érte — továbbra is visszafogta 
magát. Ha neki ez ennyire fontos, ha ezál
tal valóban megkönnyítjük az együttmű
ködésüket..., nyugtatta magát. Szerette a 
feleségét. Néha ugyan nem értette, de sze
rette.

Rövidesen sor került a menü második 
részére is: töltelékes káposzta. Szombat 
esténként szeretjük a kiadós étkezéseket, 
magyarázta Klárik Teréz Hatosnak, mi
közben a gőzölgő tálat letette. Az hevesen 
bólogatott. Szeretjük?, nem is tudtam, 
húzta el a száját Klárik András. Jóllakott
nak érezte magát, egyetlen porcikája se 
kívánta a töltelékes káposztát. Még a sze
me se, pedig a felesége kitett magáért, a 
töltelékek szépek, gusztusosak voltak, ka
tonás rendben sorakoztak, mellettük son
ka, aprókáposzta, egy csészében tejföl. 
Hm!, milyen finom is a töltelékes káposzta 
sok tejföllel meglocsolva! De nem két sze
let hús után... Micsoda pazarlás, gondolta, 
egy-két tölteléket legyűrnek valahogy, a 
többi meg marad, ahogy van. Persze, hol
nap is meg lehet enni, de...

Miközben ezen morfondírozott, felesé
ge tálalni kezdett. Először ismét Hatossal 
kezdte, kiszedett a tányérjára hármat,

> > > > >  f o l y ta tá s  a  1 0 . o ld a lo n
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megkérdezte, kér-e még, Hatos határozott 
igennel felelt, Teréz még kirakott kettőt, 
aztán még kettőt. Utána férjének is, magá
nak is kettőt-kettőt, s azzal nekifogtak. 
Nem fogja tudni legyűrni!, ujjongott Klá
rik András. Hét tölteléket, három szelet 
hús után? Lehetetlen! Miközben a maga 
kettőjével kínlódott, föl-fölpillantott tá
nyérjából, hogy lássa a dolgok alakulását, 
hogy le ne késsé a pillanatot, amikor Hatos 
a negyedik után feladja, s kissé röstelkedve 
bocsánatot kér, hogy ő elnevesse magát, s 
jó hangosan kijelenthesse, semmi baj...

Nem ez történt. Hatos bekebelezte 
mind a hetet. Az üres tányért meglátva 
Klárik Teréz elismerően bólintott, s meg
kérdezte, kér-e még. Hatos igent mondott. 
Igent mondott? Volt pofája igent monda
ni?, dühöngött magában Klárik András. 
Szívatni akar? Meg akar alázni? Majd 
megmutatom én neki! Felesége további öt 
tölteléket rakott Hatos tányérjára, ő pedig 
eltolta magától az övét. Volt még rajta 
valamennyi, de nem tudta legyűrni. Mi
nek? Versenyre úgysem kelhet ezzel az 
állattal, meg hát nem is akar.

És Hatos csak zabáit, tejföllel bőven 
locsolta a töltelékeket. Rég ettem ilyen jót, 
szuszogta közben, Klárik Teréz pedig el
mosolyodott, picikét bólintott is a fejével, 
mint aki bóknak veszi, s illőnek tartja 
megköszönni. Úgy tűnt, határozottan tet
szik neki, hogy mestere ilyen sokat eszik. 
Szinte áhítattal nézte, ahogy a töltelékes 
káposzták eltűnnek Hatos gyomrában. 
Eközben Klárik András egy pohár bort 
szopogatott, hogy foglalja el magát. Ha
tosra már nem bírt ránézni. Viszolygott 
tőle. Csalódottan vette észre felesége ar
cán a csodálatot.

És elfogyott a második tányér töltelé
kes káposzta is, és Hatos megszusszant, 
hasát simogatta, na, ez jólesett, állapította 
meg elégedetten, s az elébe tett pohár bort 
felhajtotta. Utána pár pillanatig elmélá
zott, majd szemét a káposztás tálra vetet
te, s Klárik András legnagyobb megrö
könyödésére azt mondta, ezt immár kár 
lenne szégyenben hagyni! Klárik Teréz 
bólogatott, mint aki a legmesszemenőb
ben egyetért vele, majd elébe tolta a tálat, 
melyben még legalább hat töltelék volt, a 
jókora sonkával együtt, immár ezt ki se 
rakom, innen is megeheted — mondattal. 
Hatos bólintott, s hozzálátott. Nocsak, mi
lyen otthonosak vagyunk!, nyüszített 
hangtalanul Klárik András. Ekkor érezte 
először, hogy legszívesebben elmenekül
ne innen, mert ha nem...

És Hatos kiürítette a tálat. Káposztát, 
sonkát, mindent eltemetett. A tejfölös csu
por aljáról a maradék tejfölt egy darab 
kenyérrel kikanyarította. Klárik András 
csak nézte, hogy hova fér annyi belé, akár 
egy bélpoklosba, egy állatba, aki ritkán 
kap enni, s akkor ész nélkül fal.

Na, ezzel megvagyok, szólt Hatos elé
gedetten, az üres tálat eltolva magától. 
Klárik Teréz mosolyogva helyeselt. Most 
immár dörgölőzünk, vagy nem dörgölő- 
zünk?, epéskedett magában a férje.

Pihentek, méláztak. Hatos megvere
gette a pocakját, a szerbek úgy tartják, 
száz kiló alatt nem férfi a férfi, szólt aztán. 
Klárik András úgy érezte, ez neki szól, 
hogy ő akkor természetesen nem az. Ek
kor már nemcsak undorodott Hatostól, 
gyűlölte is.

Szeretek enni, mondta még nem sok
kal később Hatos. Gömböccel is nagyon 
finom a töltelékes káposzta. Igen, azzal is, 
helyeselt újólag a felesége, de azt mi in
kább magára szeretjük. Én is szeretem 
magára is, így Hatos, de..., és itt hosszas 
csevegés kezdődött ételekről, elkészítési, 
fűszerezési módokról, étkezési szokások
ról. Klárik András, aki ismét kívül rekedt, 
undorodva kérdezte magától, hogy tud ez 
még most is ételekről beszélni... Ez nem is 
ember... Ez evőgép. Mester úr! A fene he
gedülne a hátán! Le kellene lépnem innen, 
gondolta; csöndben, ezek észre se vennék, 
úgy el vannak merülve az étkek világá
ban. Nem, mégsem, az olyan volna, mint
ha megfutamodnék, m intha vesztesen 
hagynám el a helyszínt. Maradt hát, s to
vább iszogatott.

Kis idő teltével felesége felugrott, s be
hozta a süteményt. Egy hatalmas tál zser- 
bót. Hatos János szeme felcsillant: zserbó!, 
odavagyok érte! Szinte gondoltam, mo
rogta kesernyés mosollyal Klárik András. 
Hát, nem a legmutatósabb sütemény, de 
hirtelenjében csak ezt tudtam összedobni, 
szerénykedett Klárik Teréz. Hatos János 
legyintett, hogy ugyan már, ne bolon
dozz, ennél jobbat ki se találhattál volna, 
azzal hozzálátott. Egészben lökte be a szá
jába a zserbószeleteket. A hetedik után 
megivott egy pohár ásványvizet. Te nem 
kérsz? kérdezte Klárik Teréz a férjét, sze
retettel mosolyogva rá. Az utálkozvabök
te ki, Isten ments! Bár egyet, a kedvemért!, 
erősködött a felesége, mire Klárik András 
megrázta a fejét, s sötéten odavetette, nem 
megy! Hatos János kaján mosollyal hall
gatta Klárikék párbeszédét, irigyellek té
ged, fordult aztán Klárik Andráshoz, akit 
ekkor már a rosszullét környékezett. Ta
lán ennek tudható be, hogy valami o- 
lyasmit hallott ki Hatos mondatából, na, 
nyá- pic egy portéka vagy te is, a felesé
ged jobbnál jobb dolgokat főz-süt, te meg 
csak piszkálod. Enni se tudsz! Akkor mit 
tudsz?

Meg kellene ölnöm, öntötte el a méreg 
Klárik Andrást. Meg kellene mutatnom, 
hogy férfi vagyok! A legjobb lenne most 
odaszokni, s belenyomni a pofáját, bele a 
süteményes tálba, s ott addig tartani le
szorítva, amíg bele nem fullad a zserbóba, 
a disznó! Hogy lakjon jól végre! Egyszer s 
mindenkorra! Klárik András maga előtt 
látta Hatos lilult arcát, a székről élettele
nül leforduló testét, így kéjelgett még pár 
másodpercig, kisvártatva azonban kijóza
nodott, s eszébe ötlött, hogy aligha bírna 
el vele. Hisz kétszer akkora, mint ő, látszik 
rajta, hogy bivalyerős! Szemtől szemben 
reménytelen volna kikezdeni vele. Bele se 
tudná nyomni a fejét a tálba! Amilyen 
bivalynyaka van, megfeszítené, s könnye
dén ellenállna neki. S akkor pedig, jaj!

Lehet, fordulna a kocka... Az ilyen nagy, 
behemót emberek ingerlékenyek, jó lesz 
vigyázni velük.

De, támadt újabb ötlete, hátulról, fej
szével... Mint az állatot... Egy jól irányzott 
mozdulat, felhördülni se lenne ideje. Ami
kor véget ér a vacsora. Amikor ki kell 
kísérni a kapuig. A félhomályban. A kinti 
világítást nem kapcsolná fel. A feleségét 
beküldené, hogy majd ő, ő kikíséri. Az 
utcakapu előtt... Egy lendítés. Hasadna a 
fej, mint a tök. Pontosan kettőbe. Vér pröc- 
kölne. Ő elégedetten nevetne, aztán be
menne, s megkérné a feleségét, menjen ki, 
s nézze meg, mi van a kapu előtt. Persze, 
utánaosonna, hogy lássa arcán az iszo
nyatot.

Lassan szedelőzködnöm kéne, hallotta 
meg ekkor a Hatos hangját. Tizenegyre jár. 
Igaz, hogy holnap nem kell munkába 
mennünk, de akkor is... Kiváló vacsorát 
készítettél, Teréz! Nagyon jól esett! Gon
dolom, elhiszitek, hogy nem csak udvari
asságból mondom! Majd meghívlak én is 
benneteket pacallevesre s szilvás gombóc
ra. Az még a finom dolog! Húszat is meg 
tudok enni belőle, mondta mosolyogva, s 
befalt még egy szelet zserbót. Klárik And
rásnak az volt az érzése, közben sokat- 
mondóan néz rá. Most kéne a fejsze után 
menni, futott át az agyán, de nem, már 
lekéste, Hatos már az ajtónál állt, már bú- 
csúzkodott. Klárik András tettetett düh
vei morgott magában, a fenébe, elszalasz
tottam az alkalmat, valójában azonban 
örült, mert tudta, úgysem lenne képes 
megtenni, mert gyáva, mert nem is akarja 
igazán. Mert nem is férfi? Mindig irtózott 
az erőszaktól, gyermekkorában is kerülte 
a verekedést, nem volt képes megölni egy 
pókot sem.

Örvendek a szerencsének, mondta ál
mosollyal, miközben gyűlölte magát gyá
vasága, tehetetlensége miatt. És Hatos el
ment, a felesége kísérte ki, ő ki sem lépett 
az udvarra, csak állt, összetörtén, sajnálva 
és szidva magát. Úgy érezte, az a másik 
elette a becsületét, a tekintélyét, a férfias
ságát. És ő még elégtételt sem vehet.

Klárik Teréz a vártnál hamarabb tért 
vissza a lakásba, rámosolygott férjére, s 
bement a konyhába. Jesszusom, a gyü
mölcsös fagylaltot elfelejtettem!, kiáltott 
fel kisvártatva kétségbeesetten, Klárik 
Andrást pedig újólag kiverte a hideg ve
rejték. Nézd csak, milyen szép, jött ki az 
asszony a fagylaltos tállal a konyhából. A 
csokoládé- és vaníliafagylaltban eper- és 
cseresznyeszemek, ananász- és banánda
rabkák ringatóztak. Klárik Andrásnak is
mét fordult egyet a gyomra, szeme előtt 
elsötétült a világ.

Kérsz belőle?, hallotta felesége hang
ját, és a kérdést provokációnak vélte; na, 
te nyápic, lám, tudsz enni belőle?, ugye 
nem, mi!, hallotta ki belőle, foga megcsi- 
kordult, karja előrelendült, s hatalmas 
ütést mért szeretett felesége arcára, aztán 
szemét lehunyta, hogy ne lássa a vérbe 
boruló arcon az értetlenkedést, a döbbe
netét, és újra csapott, és megint és megint 
és megint.
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MURÁNYI SÁNDOR

Békülés
Május kilencedikén, csütörtökön, dél

után fél négykor Szalag Piroska írta a vi
lágtörténelmet.

De kezdjük az elején. Mint rangidős 
tanárnőnek és pionírparancsnoknak, neki 
kellett meghirdetnie a másnapi pionírava
tást Székelyszentistenhátamögöttön. Szo
kásához híven későn jutott eszébe ezen 
magasztos feladata, már délutánra járt, az 
iskola diákjai rég otthonukban múlatták 
az időt. Riadtan kapott fejéhez, majd apró 
kezeibe temetve arcát, tépelődni kezdett a 
hogyan tovább-on. A tanári szoba kétsú- 
lyos faliórája mély hangon mérte a tova- 
száguldó perceket, miközben az apró ter
metű hölgy magában ismételgette a nagy 
kérdést: miként lehetne behozni a késést, 
és tudtára adni a falu minden tanulójának, 
hogy pénteken reggel kilenckor pioníra
vatás lesz?

Mentség nem volt, lépni kellett, más
képp a dühöngő kommunizmus így vagy 
úgy rajta is elveri a port.

Labdapattogásra lett figyelmes. Az V. 
B-s Pöcsös Kis Peti rúgta kegyetlenül a 
pöttyöst az ódon iskola falának, csak úgy 
szállt a por meg a törmelék. Szalag Piros
kának nem volt ideje feldühödni.

Hirtelen eszébe jutott valami, pár sort 
vésett gyorsan egy papírfoszlányra, s az
zal rohant is ki a virgonc futballistához:

— Mikor tartják a misét odafönn a 
templomban?

— Tanárelvtársnő, kérem, Áldozócsü
törtök van, ma ünnepli a falu az Oltári- 
szentséget, a mise délután négy órakor 
kezdődik.

— Menj fel, fiam, a dombra, s add át a 
plébános úrnak ezt a papirost!

A gyűrött lapon ez állt: "Hirdetjük ked
ves híveinknek, hogy holnap, pénteken reggel 
kilenc órától pioníravatás lesz a falu iskolájá
ban. Kérjük, szóljanak gyermekeiknek, hogy 
kötelezően jelen kell lenniük a rendezvényen. 
Szalag Piroska tanárnő."

Mialatt a plébános úr kihirdette az igen 
közeli eseményt, Szalag Piroska szűrő nél
küli Carpati-ot szívott mellé a tanáriban, 
és egy Maupassant-kötetet lapozgatott. 
Azon őrültek közé tartozott ugyanis, akik 
a huszonegyedik század küszöbén még 
szépirodalmat olvastak. Fiatalon döntötte 
el, hogy írni soha nem fog — idegenben 
élő nővérének szánt leveleit kivéve —, 
mert a sok olvasás következtében már ak
kor egy igen különös félelem kezdett el 
szövődni bensőjében. Rájött, hogy az írók 
— kivétel nélkül — egy másik világban 
élnek. Egyszerre gyűlölte és szerette őket, 
ezért nem tudott elszakadni tőlük. Miat
tuk nem volt ideje később férjhez menni és 
gyereket szülni, be kellett érnie az olvasás 
szüneteiben bekopogtató alkalmi szerel
mekkel, s öregségére sem maradt senkije 
Cervantesen, Dosztojevszkijen és Victor 
Hugón kívül. Az írás csak tetőzte volna 
lelki nyomorúságát. Nem mintha nem lett 
volna tehetsége, de... Mindegy, maradt az

olvasás, és ezen szenvedélyének most már 
nyugodtan hódolhatott, anyagi gondjai 
nemigen voltak — hála a szülei áldozatos 
munkájából fakadó örökségnek. Amúgy 
sem halnak meg sokan manapság kultú
ramérgezésben.

Megnyugodva tekintett fel a sárgálló 
lapok mögül, mikor Pöcsös Kis Peti betop
pant a tanáriba:

— A plébános úr üzeni, a hirdetést fel
olvasta, holnap itt lesznek a tanulók!

Mindketten távoztak. Az iskola már 
üres volt, csak a Párt Vezére mosolygott 
benne a keskeny folyosó falán.

Másnap a megyei pionírparancsnok és 
a párttitkár elvtárs is eljött az ünnepélyre. 
Nagy dérrel-dúrral állítottak be, reggel 
nyolckor már ott zsörtölődtek Szalag Pi
roska előtt:

— Elvtársnő, kérem! Miért nem hirdet
te meg a pioníravatást?! Idejövet egyetlen 
plakátot nem láttunk a faluban, és az Elő- 
rében sem találtuk a közleményt! Tudja, 
mi lesz most magával?!

Még mielőtt megtudta volna, felállt az 
asztaltól, s fejét makacsul hátraszegve vá
laszolt:

— Tisztelt elvtársak, rendezvényünk 
igenis meg volt hirdetve! A falu plébánosa 
hirdette azt ki a szószéken tegnap az ün
nepi misén, s meglátják: a gyerekek félóra 
múlva maradéktalanul itt lesznek!

Dúltak-fúltak az elvtársak, hogyan le
het ilyet, templomba vinni az államügye
ket, s a buta pappal — ki nem akarja meg
érteni, hogy ők eredetileg a majomtól szár
maznak — kihirdettetni a pioníravatást!? 
Fel kellene jelenteni ezt a dívát! A zord 
félóra után azonban tényleg ott volt az 
összes gyerek — egyenruhába öltözve, 
sőt, mi több, a plébános úr is megjelent az 
ünnepségen hímzéses stólájában, s — 
mint az élet minden nagy eseményére — 
áldását adta veretes hangon az újdonsült 
pionírok indulására, akik pirospozsgás

arccal énekelték: "Akipionír, be bádog már!"
A  lényeg azonban csak ezután követ

kezett. A nagy esemény végén előkerült 
az oroszhegyi szilvapálinka a sajtos pogá
csa mellé, s a két elvtárs összenézett... a 
hetedik pohár után is, mikor már hol fel
váltva, hol egyszerre bizonygatták a szin
tén összenéző plébánosnak, ki sasként 
őrködött a nép fölött, hogy biz' isten, ők 
csupán jót tenni jöttek a faluba, s ugyanazt 
tanítják mindenfelé, amit az Anyaszent- 
egyház, csak kissé más megfogalmazás
ban. A kerek képű plébános is elkezdte 
tanúsítgatni, hogy az Egyház már a hatva
nas években megkeresztelte a darwini 
evolucionizmust, s ha az elvtársak kitar
tóan állítják, hogy ők a majomból lettek, 
jómaga készséggel el is hiszi, mert a teo
lógián ezt tanulta: "Ami a lehetőségeket 
illeti: aki hisz, annak minden lehetséges."

Az ünnep a plébános borpincéjében 
folytatódott, hol könnyek között, egymás 
nyakába borulva mondogatták:

— Plébános elvtárs!
— Főtisztelendő párttitkár úr! Miért 

kéne nekünk egymást csépelnünk? Hi
szen idelenn es ugyanazt fújjuk! A valódi 
csillag mindég ötágú! Legyen az a betle
hemi, vagy a moszkvai!

Szalag Piroska pedig hazament.
... Tizenhárom év múlva, egy nyári es

tén rágyújtott egy szűrő nélküli Carpati- 
ra, és eszébe jutott: ő már a pápa és Gor
bacsov előtt kibékítette az Egyházat a 
Kommunizmussal...

Sodrásban
Ötödször ellenőrizte, hogy bezárta-e 

maga után az ajtót. A szomszédok kíván
csian kukucskáltak ki ablakaikon.

— Egy őrült eszelős, vagy talán bűnö
ző — gondolták. Semmi probléma, ezré
vel látni ilyeneket a nagyvárosban. Sze
mébe húzta széles karimájú fekete kalap
ját, s elindult lefele. Kopott bakancsától 
csak úgy visszhangzott a lépcsőház. Mi
után becsapódott mögötte az utcaajtó, 
megállt az ódon zsidó bérház előtt. Mi is 
a teendő, merre is kéne menni ma? Az 
adm inisztratív intéznivalóknak már a 
gondolata is fárasztotta, így rövid habo
zás után legyintett egyet a kezével.

— A világ várjon a mai napon, ha akar 
még egyáltalán valamit tőlem! — gondol
ta, majd határotott léptekkel a Dandár u t
cai gyógyfürdő felé vette útját. Sovány, 
csontos arcát hamar vörösre csípte a janu
ári szél, de mindez csak a külsőt jelentette 
számára. Nem, nem volt fakir, csupán lé
lekben már ott áztatta magát a harminc- 
nyolc fokos gyógyvízben. Akaratlanul, 
reflexszerűen az órájára pillantott: Tíz óra 
húsz perc. Tizenöt perccel később a puf- 
fadtképű fehérköpenyes öregúrtól átvette 
az uszodajegyet, s most már a valóságban 
is elönthette meggémberedett végtagjait a 
meleg víz jóleső érzése. Semmit nem várt 
el magától és a mai borús naptól, ezért 
tudott figyelni annak minden apró részle- 
> > > !> >  folytatás a 12. oldalon
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téré. Oldalra pillantott. Pár méterre tőle 
hápogó vénasszonyok egymás mellé ülve 
siratták a magzati létet és a kommuniz
must. Egy pillanatig arra gondolt, hogy 
ezek az öregek zajosabbak és fárasztób
bak tudnak lenni az óvodásoknál, aztán 
elmosdótak körülötte a hangok, és maradt 
az annyira áhított meleg víz. A jóleső el- 
nyúlást követő zuhany alatt egy idős férfi 
távoli hangja ütötte meg a fülét:

— Azért öregkorban is de szép tud 
lenni ez a rohadt élet!

Kilépett a gőzzel teli helyiségből, ka
lapját mélyen a fejébe húzta s elindult 
felfele a kutyaürüléktől tarkálló utcán. 
Minden érdekelte, mert semmit nem ter
vezett mára. Engedte sodródni magát az 
idővel, eseményekkel, arcokkal, rácsodál
kozott a kirakatokra, kétszer is megvárta, 
hogy az átjárónál zöldre váltson a lámpa. 
Az órás melletti Peep-Shop bejáratánál 
megszemlélte a személytelen arckifeje
zéssel álldogáló bőrfejű vigyázólegény öl- 
tö z e té t. A neh éz  fiú , m in t valam i 
bolondra, lefitymálóan nézett vissza rá.

A metróaluljáróba érve ismerős arco
kat pillantott meg: Az érces hangú, so
vány fiatalember most is a régi helyén 
rikoltozott:

— Ezérért a pulóverek, ezerért!
Mellette, a telefonfülkében egymás

karjaiban aludt egy középkorú pár. A férfi 
mellén összekulcsolt kezei között egy fo
lyóirat hevert: Szép Házak....

Mivel már délre járt az idő, és ugyan
csak korgott a gyomra, beszállt a metróba. 
Három állomásnyit kellett utaznia a kínai 
étteremig, ahol ebédelni szokott. A szerel
vényből kilépve megállt az embemagysá- 
gú reklámfotó előtt: fiatal férfi nevetett 
önfeledten gyönyörű kedvesével együtt, 
mindkettőjük kezében egy mobil telefon. 
Felettük a felirat: "Nokia 3330. A társ, aki 
mindig veled van!" Az örök Jelen és a 
maradandóság érzését csak az üresen ka
vargó, beleiből származó éles nyilallás 
nyomta el. Belépett az étterembe. A kövér, 
ferdeszemű lánytól erős savanyú levest és 
szecsuáni csirkét rendelt rizskörettel. Az 
éhségérzet ellenére minden egyes falat
nak élvezni próbálta az ízét. A menühöz a 
hagyományos kínai konyhát képviselő 
hölgy amerikai szabványitalt ajánlott. Kü
lön fizetettt a Coláért. Az ebéd után pár 
pillanatra megakadt a szeme a helyiség 
előtt idegesen áramló embertömegen, 
majd a jóllakottság jóleső érzésével távo
zott. Sétálni volt továbbra is kedve, így a 
nagyváros egyik legelőkelőbb kereskedel
mi központja felé vette útját. A "Pláza" 
előtt megcsodálta a művízesést, majd en
gedte magát sodródni az emberárral. A 
mozgólépcsőn az öltönyös férfi idegesen 
tekintgetett karórájára, majd elnézést és 
engedelmet kért tőle, hogy elgyalogolhas
son mellette. A legfelsőbb szintre érve 
megakadt a szeme egy gyerekjátszóhá
zon, ahová kíváncsian be is tért. A kisköl- 
kök já ték p isz to ly o k k a l lövö ldöztek  
egymásra, kitűnően utánozva szájukkal a 
fegyver csattogó hangját. Egészen hiteles
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volt, a katonai szolgálatát juttatta eszébe. 
Arrébb a nagyobbacskák számítógépek 
előtt ültek. Egy jól öltözött apa nagy elé
gedettséggel nézte, ahogy a fia virtuálisan 
kirándul a csodálatos tájakon...

Elbámészkodott még jó ideig, valóság
gal megszűnt az időérzéke. A játékterem
ből kilépve hirtelen fáradtság vett erőt 
rajta. Fáradt volt ahhoz, hogy betérjen a 
könyvüzletbe, vagy hogy megtekintse a 
"4 You" ruhabolt legújabb ajánlatait. Ön
magát nehézkesen vonszolva igyekezett 
átvergődni a tömegen. Nagy nehezen el
érte a metróállomást.

Hármas metró, kettes metró, majd a 
villamos következett. Csendben bandu
kolt a sötét utcákon, s a villámgyorsan 
eltelt napjára gondolt. Minden úgy tör
tént, ahogy tervezte: nem történt Semmi. 
És mégis... A világ nem várt.

Belépett a poros, sötét albérleti lakás
ba, fogasra akasztotta széles karimájú fe
kete kalapját. Már rég az ágyában feküdt, 
amikor nyugtalanság vett erőt rajta. Fel
kelt és kisietett a bejárathoz. Ötödször el
lenőrizte, hogy bezárta-e maga után az 
ajtót.

Végállomás
— Árpi, indulhatunk?! — kérdezte ne

vetve a kalauz.
— Igen! — felelte ő élénken valahon

nan a vagon közepe tájáról.
A kalauz sípolt s intett lámpájával. Az 

öreg mozdony erőtlen hangon fütyölt, ő 
pedig elkezdte keresni a fülkét, az ő fülké
jét, miközben a vonat nehézkesen döcö
gött ki az állomásból. Ajka megrándult, 
keskeny homlokán újraélezte a barázdá
kat a nyugtalanság: már megint elfoglalta 
a helyét valaki! Soha nem váltott jegyet — 
helyjegy amúgy sem kellett volna a sze
mélyvonatra —, de minden szerelvényen 
megvolt az ő fülkéje, az ő helyével. Cseré
ben a kalauz fülkéje előtt őrködött, amíg 
az odabent a sebtében rábeszélt barna bő
rű nővel volt elfoglalva — mert az élet a 
vonaton sem áll meg. De nem ám....

Széthúzta az ajtókat, s belépett. Az uta
sok zavartan húzódtak odébb, felszaba
dítva helyét. Kalapját a csomagtartóra 
dobta s leült. Kényelmesen elhelyezke
dett, majd végignézett a bent lévőkön. 
Mindig két dolgot figyelt meg utastársain: 
melyiküket lehetne legalább tízezer lejjel 
megvágni, és kivel tudná átbeszélgetni az 
előtte álló hosszú utat? Ha e két elvárást 
egyetlen utas teljesítette, akkor különös 
éjszakára számíthatott. Mert mindig éj
szaka utazott. Nappal megcsodálta a vá
rosok tereit, a fényes kirakatokat. Ahogy 
leszállt az este, eltünedeztek előle a szebb
nél szebb templomtornyok és az áruházak 
kivilágított, ormótlan épületei.

Szélyes Árpád már a negyedik éve élt 
így: nappal a nagyvárosokban, éjjel a vo
natokon. Állandóan úton volt, s az út ki
ölte bensőjéből a kötődést minden iránt, 
ami áll — így az otthon iránt is. Nem volt 
hajléka a szerencsétlennek, mióta az árva
ház ebédre hívó csengője utoljára szólalt 
meg számára. Azon kevés koldusok közé 
tartozott, akiknek a pálinkás üveg mellett 
könyv is lapult csomagjában. Hogy hon
nan szerezte be? Az ég tudja. Mindeneset
re többet olvasott nagyon sok, magát 
értelmiséginek tartó embernél, akinek 
még évente sem születik legalább egy sa
ját gondolata... Szélyes Árpádnak voltak 
saját gondolatai.

Újra és újra végigpásztázta tekinteté
vel az arcokat, mikor megakadt szeme az 
ablak mellett kifelé bámuló, jól öltözött 
fiatalemberen.

— Adjon nekem tízezer lejt, az Isten 
megfizeti, imádkozom magáért és min
den hozzátartozójáért!

A fiatalember zavartan pillantott rá, 
majd zsebébe nyúlt, s a tolakodó tenyeré
be ejtette a papírpénzt, félve, hogy nehogy 
hozzáérjenek tiszta ujjai annak kérges ke
zéhez. Remélte, hogy ezzel le is rázta a 
koldust. Pár pillanat után azonban szemei 
elárulták, hogy távolságtartó modorán 
úrrá lett a kíváncsiság:

— Hova utazik?
— Sehova — hangzott a barátságos 

válasz.
— Nem értem... Akkor miért szállt 

egyáltalán vonatra?
Szélyes Árpád a kérdésre kérdéssel vá

laszolt:
— Maga hova utazik?
— A feleségemhez Csicsóba, ott vár a 

gyerekekkel az anyjánál, majd onnan in
dulunk együtt tovább, szabadságolni a 
tengerpartra.

— Az emberek mindig utaznak vala
hova. "Előkészítik" útjukat, miután félév
re előre eltervezik: mivelhogy lakásukat a 
tavalyi kéthetes nyári szabadság alatt már 
kiszemelték, az idei két szabad hét a tény
leges felüdülésé lehet. Kinézik a helyet, 
forgatják a térképet, felhívják az állomást, 
lázasan tudakolóznak a vonatok indulási 
időpontja felől — persze miután helyet 
foglaltak a szállodában és megérdeklőd
ték, hogy elfogadható áron rendelhetik-e 
meg előre a napi ebédet. Ezeket az utaso
kat már a vonatállomás előtti buszmegál-
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lóban észreveszi az ember, amint lázasan 
cipelik csomagjaikat. Náluk még gyak
rabban látni az ingázókat, akik hajnal előtt 
csipás szemekkel keresik helyüket a fül
kékben, s szunnyadnak még egy kicsit, 
mielőtt teljesen felébresztené őket a gyár 
zúgása, este pedig fáradtan, lógó orral 
igyekeznek hazafelé. Velük találkozom a 
leggyakrabban. Jómagam sehova nem 
utazom, azaz mindenhova utazom.

A fiatalember döbbenten hallgatta a 
kopott ruhást, amint mesélt, csak úgy, 
kérdések nélkül — mintha saját magával 
folytatna eszmecserét. Meghökkenéséből 
az ismeretlen újabb kérdése ébresztette 
fel:

— Olvasta maga a magyarok törté
netét?

Elmosolyodott, majd hirtelen újra tü
relmetlenné vált, ismét érezve a kényel
metlen késztetést, hogy lerázza mesélőjét: 
halkan, lehunyott szemekkel válaszolt, 
hangjával próbálván éreztetni, hogy unja 
a kérdezz-felelek játékot:

— Persze, hogy olvastam.
— Ezek a hitvány történészek! Nem 

elég, hogy tudományuk mindig is a hata
lom szolgálatában állt, ma is ott áll: még 
magát az utazást is képesek voltak megha
misítani! Hazug beszéd, hogy legelőért 
jöttek át Vereckén az őseink! Ha ez így 
volna, mi ma nem itt lennénk, sőt nem is 
lennénk! De amúgy is! Még le sem legel
tették a pannon legelőket, s máris tovább- 
s z á g u ld o tta k  h a rco sa ik , h o g y  jól 
megverődjenek a germánoktól azon a 
mit tudom  én milyen mezőn! Miért nem 
fértek a bőrükben?! No miért? Mert a 
vérükben volt az út. Utazó vérűek vol
tak, m int jómagam. Nem tudtak nem 
utazni. Az más, hogy a gőzölgő vonat 
helyett gőzölgő paripákon tették meg ú t
jaikat.

A fiatalember ásított, jelezve, hogy 
nem érdekli a buta szöveg, s továbbra is 
az alvót játszotta, Szélyes Árpád azonban 
mit sem törődött ezzel. A vonatkerekek 
kattogása tompán visszhangzott az alag-

lantott, s megkönnyebülten állt fel helyéről. 
Hirtelen fények tűntek fel az ablakban, a 
vonat végállomásához közeledett. Pár perc 
múlva három rövid füttyszó jelezte, hogy 
megérkeztek.

Szélyes Á rpád szám ára ez egyálta
lán nem volt kellemes, hisz még csak 
az éjjeli fél kettőt ütö tte el az állomás 
rozsdás órája, sok volt még hajnalig. — 
Tovább kéne m enni — gondolta, m i
közben szivarcsikkek u tán  ku ta to tt a 
váróterem  sarkában. A nagy keresgélés 
közben az ablak felé pillantott. Kial- 
va tlan  szem ei m ég nagyobbra kere
kedtek a m eglepetéstől.

Csillogó-villogó szerelvény gördült be 
az első vágányra. Kirohant, hogy megcso
dálja az ékszert. Tudta: semmiképpen 
nem ülhet fel rá, mert csak a személyvo
natok kalauzai közül őrködik néhánynak, 
elzavarva fülkéjük elől a kíváncsiskodó 
utasokat. A csodaszerelvény mindössze 
három  gyönyörű kék vagonból állt, s 
mindkét végéről lehetett vezetni. Nagy 
döbbenetére a vonatajtóban álló, különös

ruhába öltözött jegyszedő kedvesen szólt 
hozzá:

— Szálljon fel bátran! Siessen! Öt perc 
múlva indulunk!

Nem várta, hogy kétszer mondják — 
pár pillanat múlva már a gyönyörű ülés
huzatokat csodálta a fülkében, és a szerel
vény m áris nagy sebességgel hagyta 
maga mögött az állomást meg a várost, 
szinte belefúrva magát a sűrű éjszakába. 
A jóleső elnyúlást mély álom követte.

Verőfényes napra ébredt. A vonat már 
állt, csak egyes-egyedül ő volt rajta. Fel
pattant és az ajtó felé sietett. Soha nem 
látott állomás tárult szemei elé a napfény
ben. Miközben a feliratát kereste, immár 
kialudt szemei a bejárat előtt szorongó 
tömegen állapodtak meg: az emberek 
mozdulatlanul hallgatták egy szakállas, 
egyenruhás figura beszédét. Ilyet még 
nem látott. Egy állomásfőnök díszbeszé
det tart?! Még le sem kászálódott a szerel
vényről, amikor furcsa m ondat ütötte 
meg fülét:

— Hölgyeim és Uraim! Még egyszer: 
Isten hozta Önöket Coelus Aeternus végál
lomáson! Érezzék végre jól magukat, ke- 
serédes álmuk ezzel véget ért: mostantól 
fogva az Örök Realitás állapotában létez
nek!

Azt hitte, nem jól hall. Szemeit dör- 
zsölgetve nézett körül. Pillanatnyi csend 
után az emberek vidám an mesélgetni 
kezdtek egymásnak: csupa nevetés, han
gos élménybeszámolók az utazásról, ölel
kezés, vidáman ragyogó arcok, rendezett 
frizurák — minden akár a Jehova Tanúi 
által tolakodóan ráerőszakolt folyóiratok 
cím-oldalain!

Kissé balra sandított.
A nevetgélő csődület szélén három ko

mor arcra lett figyelmes. Egy jóval korábbi 
járattal érkezhettek, és hallhatták már 
egyenruhás vendéglátójuk szónoklatát: a 
köszöntővel mit sem törődve beszélget
tek egymással. Közelebb lépett hozzájuk. 
Ismét meg kellett dörzsölnie szemeit!

A hunok nagy királya állt előtte, aki
nek útjaira csak az asszony mérge tudott 
pontot tenni; mellette a kurta szakállú 
karthágói vezér — neve hallatára annak 
idején sírva borult egymás vállára Róma 
férfinépe; kettőjük között pedig egy cson
tos arcú, középkorú férfi, a válláról lógó 
kopott tarisznyán alig látható hímzett fel
irat: Csomakőrös.

... — Árpi, indulhatunk?! — hangzott fü
lébe a visszaforduló ócska szerelvény jegy
szedőjének évődő kérdése.

Semmi válasz...
A kalauz intett lámpájával, sípszavára 

az öreg mozdony erőtlen füttye válaszolt. 
A vonat nehézkesen döcögött ki az állo
másból...

... Szélyes Árpád éppen a Pireneuso- 
kon és Alpokon egykor elefántháton "át
vonatozó" pun hősnek készült bem utat
kozni, amikor a csomakőrösi — mintegy 
folytatva a társalgást — halkan megje
gyezte:

— Az Örök Realitás végtelen tökéletessé
gében mégis maradt valami megfejthetetlen: 
MEGÉRKEZTÜNK...
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útban, majd a fékek sivító hangja jelezte, 
hogy ismét állomás következik. Éjszaka 
volt, így a házak fényeiből sem lehetett 
már következtetni arra, hogy település 
közelében járnak.

— Hát azt hallotta-e, mikor az öreg 
székely utazott a vonaton? Amint hozzá
érkezett a kalauz, lázasan keresgélt haris
nyája zsebeiben, majd a tarisznyájában, 
sehogy sem találva jegyét. Miután a jegy
szedő észrevette, hogy a jegy ott virít az 
öreg kalapjába tűzve, hunyorított egyet: 
— Keresse csak tovább, bácsi, mindjárt 
visszatérek! — Kereste is a székely, s mi
kor végre leszállt a szerelvényről, a vonat 
meg újra mozgásba lendült, megjelent az 
ajtóban a kalauz, s nevetve kiáltott: — 
Bácsi! O tt a kalapjában! — Az öreg 
m egem elte a kalapot, kacsin tott egyet, 
s peckesen k ihúzta m agát, majd v i
gyorogva válaszolt: — Az a tavalyi, 
fiam!

A fiatalembernek most már egy illemmo
solyra sem futotta türelméből. Órájára pil
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A dobrudzsai vám pír
Amikor már végképp lemondott a re

ményről, hogy belátható időn belül tovább
utazhatnak — és idegesen förmedt rá az 
egyre kihívóbban magát kellető, a körülötte 
kerengő cigánylányra, hogy hagyja már bé
kében és hallgasson már el, mert beleőrül 
panaszkodásaiba, siránkozásaiba, minden
kinek nehéz, éppen ő nem tudná? S a lemenő 
nap fényében feltündöklő mélakóros mezőt 
figyelte az ürömfű-tengert, az alig érzékelhe
tő világhuzatban remegő lilásvörös bogán
csokat, a surrogó katángkórókat, az ide-oda 
görgő ördögszekereket nyilván csak most 
képzeli oda a látványhoz,

hiszen akkor még dühöngött a nyár! — a 
sofőr váratlanul felordított és diadalittasan 
közölte, hogy a brantba, megtalálta a bajt, 
mégiscsak egy zseni ő, egy zseni, persze, 
hogy képes lesz-e egyedül meg is csinálni, 
még nem tudja, ezért lehetőleg ne igyanak 
tisztelt utasai előre a medve bőrére, mind
nyájan Isten kezében vagyunk, hamarosan 
elválik, hogy mi lesz!... De hát már az is egy 
főnyeremény, hogy egyedül rájött, mi rom
lott el, hogy már legalább annyit tud, mi nem 
működik. Lelkesen bámulta őket néhány pil
lanatig, majd homlokát megtörölve, újra a 
nyitott motorház fölé hajolt. A sértődött ci
gánylány eltávolodott tőlük, kiállt az útra s 
ide-oda kémlelt, de változatlanul üres volt az 
út, nem jött egyetlen kocsi sem. Ez az út — 
gondolta döbbenten, s ha a surrogó, ide-oda 
görgő ördögszekereket csak odaképzeli a jú
lius végi forró mezőre, erre a döbbenetére 
világosan emlékezik —, tényleg a világ vé
gén lehet, valahol az isten háta mögött. Már 
órák óta dekkolnak itt, s még egyetlen autó, 
egyetlen szekér, egyetlen ember sem jött er
re? Ez lehet véletlen is, de azt már tapasztalta 
életében, hogy ilyesfajta véletlenek nincse
nek. Lehet — fűzte tovább gondolatait —, a 
sofőrök körében rossz hírű ez a hely, valami
ért tartanak ettől az úttól. Váratlanul eszébe
villant, hogy a kocsmában, még búcsúzko
dásuk előtt, a második üveg sört kortyolva, 
Nyekuláj aggodalmaskodva kezdett céloz
gatni "bizonyos helyi babonákra", amelyek 
nyilván a vidék sokat próbált népének beteg 
agyában léteznek csupán, következéskép
pen az ég adta világon semmi közük nincsen 
a diadalmas, kiteljesedő szocialista népvaló
sághoz, de azért jó lesz majd vigyázni, üdvös 
lesz minél hamarabb eltűzni innen a veszély
telenebb tengerpartra, ahol legfeljebb csak 
terrortámadások célpontja lehet a jöttment 
idegen, vagy esetleg a tengerbe fulladhat, de 
ilyesféle bajok, mint ezen az elátkozott me
zőn, nem érhetik!... Dehát miket beszélnek? 
— nézett rá ő megütközve, az elején még 
hihette, hogy barátja tréfálkozik, de arcába 
meredve rájött, komolyan beszél. Akkor ej
tett szót először valami vámpírról — a kocs
mában hirtelen lett csend és mindenki rájuk 
figyelt —, nos, ez a vérszípó szörnyeteg a 
magányos asszonyokat és férfiakat hajku- 
rássza éjszakánként, mert állandóan furton- 
furt friss vérre szomjúhozik a dög sátánfaj- 
zat!... Fekete öltönyben jár, mint egy nyugal
mazott törvényszéki bíró, monogramos pe
csétgyűrű villog az ujján, és az idegeneket, 
levéve és meglengetve cilinderét— mint egy

cirkuszigazgató, aki valami miatt elégedett a 
nézőszámmal és a publikum viselkedésével 
—, szertartásosan üdvözli, majd visszahe
lyezve fejére, álomszerűén, lassan a divatból 
már régen kimenő keménykalapot, amelyet 
az ötvenes évek karikaturistái előszeretettel 
rajzolgattak a csacsihasú kapitalisták tökfe
jére, váratlanul a dőzsölő, irigy, tökkelütött 
tőkésekről kezd purpárlézni, akik szerinte a 
mi népi demokratikus államunkra törnek, 
ma is, megint és újult erővel, a román, ma
gyar, sváb, zsidó, török és tatár dolgozó pa
rasztoknak szeretnék megkeseríteni az éle
tét, ismételten igába hajtani és kizsákmá
nyolni őket, mint ahogy eddig is tették, és a 
világ más, balszerencsésebb részein teszik is, 
csakhogy, emelte és lengette meg újra kö
csögkalapját, a párt ezt nem tűrheti, a párt 
készen áll, hogy megvédelmezze a népi de
mokrácia vívmányait és vasöklével lesújtson 
a kövér kapitalisták idióta buksijára, belapít
va a cilinde- reket...

így beszél a titokzatos dobrudzsai sötét
ruhás úriember, s fennhéjázóan kezd céloz
gatni bizonyos viszonyokra, az ötvenes évek 
eseményeire. Akkoriban, ha emlékezik 
Sztyepán (ismét így, bizalmasan szólította őt 
és hangja átmelegedett), de hiszen kell emlé
keznie, hiszen kettejük közül, ha három esz
tendővel is, de ő az idősebb, s mégiscsak ő az 
úriember, már a keménykalap sem volt di
vatban, legföljebb krumpliorral körítve, a cir
kuszban, s az öltöny sem, bejött ugye a mici
sapka, a lódenkabát, és az igazi agitátorok 
vörös sállal nyakuk körül, csikorgó telekben 
is hajdonfőtt járkáltak ide-oda az országban, 
az osztályellenség után nyomozva és a kulá- 
kokat leleplezve, a klerikális reakció cselszö
véseiről rántva le a leplet, pellengérre állítva 
a nép soraiba Kirakodó orcátlan imperialista 
ügynököket, s legfeljebb sirmlis sapkát tettek 
a fejükre, égő szemüknek ez a sapka mintegy 
nyomatékot adott, s katonás tartást kölcsön
zött nekik. Most képzeld el, Sztyepán — rö
högött fel váratlanul Nyekuláj, és a kocsmá
ban egyre többen s egyre bátrabban csatla
koztak hozzá (ennyit máris elértünk, gon
dolta ő, megnevettetjük a közönséget) —, ho
gyan néztek volna ki ezek a lelkes agitátorok, 
a párt hős katonái, mondjuk, frakkban vagy 
pláne cilinderrel a fejükön? Elképzelhetetlen 
lett volna, igaz?!

Mire ő természetesen megkérdezte, hogy 
mégis hogyan lehet az, hogy ez a titokzatos 
vámpír, vagy kicsoda, nem kelt feltűnést sö
tét öltönyében, kezében sétapálcával, karján 
esernyővel, fején cilinderrel?

Egyszerű — hunyorgott a barátja. — Mert 
csak az látja meg — hangsúlyozta ki jelentő
ségteljesen —■, akinek végeredményben már 
úgyis teljesen mindegy, hiszen...

Hiszen? — bámult rá ő elveszetten, mint 
aki már sejti a folytatást.

Hiszen a találkozást úgysem éli túl!...
Elhallgatott. Megint csend lett a kocsmá

ban, egy eltévedt légy zümmögését is jól le
hetett hallani, amint ki akarván jutni a sza
badba, elkeseredetten rohamozza meg újra 
meg újra az ablaküvegeket, ismétlődő ku
darcaiból sem okulva...

Csakis az áldozatai látják — ismételte

meg komoran Nyekuláj — , és ők már nem 
beszélhetnek róla senkinek!

Akkor hogyan lehet mégis tudni róla?!
Hát ez az, ami rejtélyes — kortyolt söré

ből barátja, kézfejével törülve le bajuszáról a 
habot. — Mert hogyan is kezdődik ilyen 
elmaradott, elátkozott helyeken — nézett 
körbe váratlanul Nyekuláj, mintha egyen
ként eszébe akarta volna vésni az arcokat, s 
a jelenlévők bűntudatosan sütötték le sze
müket — a szóbeszéd?! Csakis úgy — kezdte 
óvatosan —, hogy valaki azért mégiscsak 
túléli valami csoda folytán a végsőnek hitt 
találkozást, valakinek mégiscsak sikerül el
menekülnie, s aztán ez a szerencsés ember 
egy ideig magában tartja a titkot, de aztán 
fecsegni kezd, mert milyen az ember, meg
osztja másokkal is a titkát, s egy idő után már 
felháborodva, teljesen tudatosan teszi ezt. 
Figyelmezteti falusi feleit, embertársait a ve
szélyre, amely ezen az elátkozott mezőn, 
napszállta után leselkedik mindenkire, aki 
gyanútlanul arra jár.

Csak éppen azt nem tudják, ki lehet az? 
— emelte fel a hangját Nyekuláj, és ismét 
körbepillantott, vizslatva nézett a jelenlevők 
szemébe.

És ismét lesütötte a fejét mindenki, s bűn
tudatosan hallgattak. Körülkémlelve a me
zőn, egyre azt kérdezte magától, ugyan mi
ért? Tudtak volna esetleg még valamit, ami
ről nekik nem beszéltek. Alkonyodott, leme
nőben volt a nap, szúró fényében még utol
jára csillantak meg a bogáncsok, mintha vé
res lett volna a fejük, és arra gondolt, hogy 
mi lesz itt, ha egyszercsak megjelenik a 
"vámpír" hírében álló ismeretlen? Vajon me
lyiküket ragadná el először a titokzatos feke
te öltönyös, kezében sétapálcát lóbáló, kar
ján esernyőt himbáló köcsögkalapos úriem
ber, aki megjelenésében rejtélyes módon 
nyugalmazott törvényszéki bíróra, vagy ál
lástalan temetésrendezőre is emlékeztet; a 
lányt, a sofőrt, vagy őt? De hiába kémlelt, kis 
szorongással a szívében körbe, rajtuk kívül 
senki nem volt a mezőn. Alkonyodott. A nap 
hirtelen tűnt el a horizontról, mintha szaka
dékba hullott volna, és a homály szobrai 
máris ott magasodtak körülöttük...

Soká lesz még — hallotta a cigánylányt 
—, tudja, drága Nicu bá, én már régen ottan 
kellene hogy legyek a korcsoméban, már ed
dig egy jó néhány fuvart le is nyomhattam 
volna, ki fizeti meg az én káromat?

Hát ő — csttant föl a sofőr —, mégis, mit 
képzel? Felszedi az útról, és ez a hála!?

Kár, hogy felszállt — feleselt a fruska. — 
Egy másik kocsival már régen célhoz érkez
hetett volna. Az ő családja olyan helyzetben 
van, hogy is mondja, hogy ő egyszerűen nem 
engedheti meg magának, hogy dologtalanul 
ténferegjen itt, ezen az átkozott mezőn!...

No, ebből elég — kezdett váratlanul 
üvölteni a sofőr, a franciakulcsot lóbálva —, 
melyik másik kocsi? Hát egyetlenben egy 
sem jön erre, bár jönne, több szem többet lát, 
és egy másik sofőr bizonyosan tudna rajtuk 
segíteni.

Melyik másik sofőr? — gúnyolódott a 
leányzó —, hát mindenki tudja, hogy ez a 
vámpír mezeje. Ezen az úton általában senki 
nem jár, senki nem kockáztatja meg az eset
leges kínhalált. Maga, aki már olyan régóta 
kóricál erre mifelénk, azt hittem, tisztában 
van vele, hogy...

Mivel? — mered rá megütődve az öreg 
sofőr. — Mivel, te szerencsétlen?!
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Hát, hogy itten járkál — mutatott körbe a 
lány a homályos mezőn — a cilinderes vám
pír, és megharapja a gyanútlanokat, a védte
leneket, és kiszípja a vérüket.

Miféle vámpír? — hördült fel az öreg. — 
Vedd tudomásul, ostoba leány, hogy vérszí- 
pók nincsenek! Ez csak egy mese. Nem igaz, 
doktor úr — fordult váratlanul feléje.

Ő nem tudja — vont vállat idegesen —, 
hogy mi van és mi nincsen, már egy nagy 
angol drámaíró nevezetes hőse is azzal ér
velt, hogy sok dolgok vannak földön és egen, 
amit értelmünk fölfogni nem képes.

Én ezt nem értem — legyint csalódottan 
az öreg. — Aztot mondja már meg, tisztán és 
világosan: vannak-e vámpírok? Vagy aho
gyan én is hiszem, buta babonaság az egész, 
amivel a mi szerencsétlen népünk meg van 
verve.

O már látta — így a lány—, fekete öltöny
ben volt s meghajolva köszöntötte őt, leemel
ve cilinderét és az ujján megcsillant a pe
csétgyűrű, amelyiken egy ördög látszott, s 
amikor rásütött a nap, világított a piros sze
me. O akkor rohanni kezdett, még hallotta a 
fekete ruhás, öregúrra emlékeztető vámpír 
eszelős röhögését. Közben eltűnt a nap és 
sötétedni kezdett. Ő pedig futott, tudta, ha 
megáll, elveszett. Különben szereti az ilyen

a lámpát, az öreg gondterhelt arccal csavar
gatott egy bizonyára renitens anyacsavart. 
Kilátástalannak tűnt minden és reményte
lennek, s már-már arra gondolt, mégiscsak 
elindul gyalog, úgy előbb-utóbb meg is érke
zik valahova, amikor hátulról váratlanul egy 
mély basszushang hallatszott.

Jó estét, uraim, miben segíthetek?
Mindhárman egyszerre fordultak a hang 

irányába, és a cigánylány fölemelte a lámpát, 
mert már szinte teljesen sötét volt, s akkor 
észrevették a fekete öltönyös, nyugalmazott 
törvényszéki bíróra vagy állástalan temetés
rendezőre emlékeztető, magas, fekete ke
ménykalapos, kezében sétapálcát vagy 
esernyőt lóbáló öregurat, aki, miközben ci
linderét fejéről leemelve földig hajolt előttük, 
mintha gúnyosan vigyorgott volna. Látni 
vélte a lámpa pislákoló fényében a szemfo
gán megcsillanó vércseppeket is, vagy talán 
mégiscsak a pecsétgyűrűjén lévő ördög piros 
szeme villant volna fel, egy életfogytiglani 
pillanatra?

Látta, amint megindul, és nyugodt, meg
fontolt léptekkel közeledik; kissé félrehajtott 
fejjel jár, mintha tojásokon lépkedne.

Hogy mit kérdez, Irén. Félt-e?
Ugyan, mitől is félt volna hat és fél Szibé

ria és majdnem hét év deltái láger után? Úgy

öreg uracskákat, előre fizetnek, aztán sem
mire sem képesek, csak őt akarják nézni, 
esetleg simogatni, nyalogatni pucéron, de 
már nem áll fel nekik, úgyhogy...

Jó, jó — förmedt rá a sofőr. — Ezt most 
hagyjuk. Nem szeretem a felesleges rabló
meséket, s különben is, a hibára kell koncent
ráljak, jó lenne, ha idedugnád azt a füstös 
képedet, és tartanád a lámpát. Rohamosan 
sötétedett, akkor gondolt először arra, hogy 
ma este már semmi esetre sem táviratozhat, 
és megérkezni is csak holnap érkezhet meg a 
tengerpartra, s Irén, ha holnap egyáltalán 
kézhez veheti táviratát, ha egyáltalán fel tud
ja majd adni, jó esetben is csak holnapután 
kelhet útra, már ha egyáltalán eleget tesz 
meghívásának, és el is tudja intézni a szabad
ságot. Valamifajta címet is meg kell adnia 
majd, gondolta kétségbeesetten, hogy távira
tozhasson vissza, egyáltalán, jöhet-e, várja-e 
vagy ne várja?...

Odasétált a motorházhoz. A lány tartotta

gondolta, legalábbis, ott, őt már egyáltalán 
nem érhetik meglepetések, a bornírt vámpír
tól félt volna. Ugyan már!... Ellenkezőleg, 
érdeklődve figyelt. Nem így a lány és a sofőr. 
Ok kétségtelenül megijedtek, a lány már-már 
elfutott, az öregember, a franciakulcsot lóbál- 
va a kezében hányni kezdte a keresztet, s jól 
hallhatóan többször is megismételte, hogy: 
távozz tőlem, sátán!...

Mi a baj? — kérdezte az öregúr udvaria
san, és cilinderét fejére illesztve jött közelebb, 
s kíváncsian hajolt a nyitott motorház fölé.

A sofőr kissé magához tért s dadogva 
mondta el sejtéseit. A gyújtással lehet valami, 
makogta.

Az öregúr levetette zakóját, s magához 
intve a reszkető cigánylányt, vállára terítette, 
s kivéve a franciakulcsot a megdermedt so
főr kezéből, csavargatni kezdett egy csavart, 
majd évődve szólt rá az öregre, üljön már be 
a kocsiba, s próbálja meg beindítani a traga
csát.

A sofőr engedelmeskedett, a kocsi motor
ja váratlanul kezdett hörögni, abbamaradt 
darab időre a zaj, de aztán erősebb hörgések 
hallatszottak, végül zakatolva indult be a 
motor.

Töltenél egy kis vizet a kezemre, te elté
vedt liliomszál? — pillantott az öregúr a 
lányra, aki ráadva a zakót, egy sofőrtől ka
pott literesüvegből engedelmesen vizet csor
gatott a kezére.

Ti is azt hittétek, hogy én, hogy én vagyok 
a vámpír, akié ez a mező? — mutatott körbe 
az öregúr, s rázogatta vizes kezét.

Annyi mindent beszélnek — morgott a 
sofőr, de már nem szállt ki a kocsijából.

Miért? Maga kicsoda? — kíváncsiskodott 
a lány, s felsikoltott, amikor az öregúr évődő 
mozdulattal végigsimított a fenekén.

Moisescu altábornagy, a szolgálatára — 
hajolt meg szertartásosan az öregúr. — Öt 
érdemérmem van, hármat még az Istenben 
megboldogult Antonescu tűzött a mellemre, 
a mi örökös kondukátorunk, a Vörös Hadse
reg ellen elért hadi sikereimért, kettőt pedig 
bizonyos Zsukov, illetőleg Malinovszkij 
kommunista vezérektől kaptam, termé
szetesen már az átállás után a németek elleni 
hadjáratban elért nem mindennapi eredmé
nyeimért... Végezetül akkor lettem a Szovjet
unió hőse is! Mindez azonban, fájdalom, 
semmit nem számított, mintegy kiegyensú
lyozta az egyik a másikat s nem gátolta meg 
a kommunista banditákat abban, hogy bör
tönbe ne zárjanak királyhűségemért. Mert ez 
volt a vád! ... hogy hűséges vagyok az ural
kodómhoz. Mégis kihez kellett volna hűsé
gesnek lennem ebben a bajlátott életben? Szi
geten ültem Maniuval, Tatarescuval, mások
kal, köztük sok alárendeltemmel is (van, aki 
rab volt, van aki őr), aztán ide kerültem a 
csatornához, s mivel Bukarestből kitelepítet
tek, szabadulásom után a láger melletti falu
ban vettem egy házat. Jól érzem magam it
ten, Dobrudzsában — sóhajtott a balszeren
csés generális —, csak az a baj, hogy mosta
nában a fölösen eltunyult és elbutult nép 
körében szárnyra kapott ez az ostoba és fe
lesleges vámpír-legenda. Állítólag egy hoz
zám hasonló kinézésű és ruházatú vámpír 
garázdálkodik itten, s ezért azután puszta 
megjelenésem is nemkívánatos feltűnést kelt 
azok körében, akik önhibájukon kívül még 
nem ismernek. A múltkor is nekem támadt 
három részeg suhanc, az volt a szerencsém, 
a népbüfé csaposa jól ismert, katonám volt a 
háború alatt, s leállította őket, máskülönben 
nem is tudom, hogyan végződhetett volna ez 
a sajnálatos incidens. De a csapos ráüvöltö
zött a felhevült legénykére, nyughassatok, 
hékás, kiabálta, a tábornok úr nem vámpír, 
hanem a tábornok úr. Világos? Mire támadó
im meghökkentek, s vigyázzba vágva magu
kat dadogták, de hát pontosan úgy néz ki, 
aztán megjuhászkodtak és a kezemet csókol
va, kérték a bocsánatot. S én is megenyhül
tem, elvégre katonáim is lehettek volna egy 
másik, jobb időben, mert már abban a korban 
lehettek, állapítottam meg puszta ránézésre, 
amikor megkopogtatja a postás az ablakot a 
behívóval. Sajnálatos azonban (kértem egy 
kört s koccintottam velük a béke jeléül, rájuk 
is vigyorogva), hogy mennyi fajta babona
ság, butaság és kóros előítélet él és terjeng 
feltartóztathatatlanul az alsóbb néposztály 
körében. Bocsássanak meg, ha kissé hosz- 
szabbra nyúlt szónoklatom a tervezettnél, de
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ritkán járok emberek közé, így aztán érte
lemszerűen minden alkalmat megragadok, 
ha szóba elegyedek valakivel. Ha nem ten
ném, időnként akár azt is hihetném, hogy 
immár elfelejtettem beszélni.

És a furcsa öreg generális ismét meglen
gette cilinderét, és jó éjszakát kívánva tűnt 
volna el a sötétben, amikor megszólalt az 
eddig dermedten és ámultán hallgató és őket 
lelkesen bámuló cigánylány: álljon mán 
meg, tábornok úr, várjon mán egy pindur- 
kát. A leányok nem érdeklik, én már akár 
huszonöt lejért is...

Beszállás — mondta mogorván a sofőr.
A lány lihegve futott vissza, beszállt a 

kocsiba, ő is beült melléje és máris megindul
tak, a lapály fölött guruló hold ezüstös fé
nyében még látták a magányosan sétáló, 
fekete öltönyös, egyenes tartásé alakot, felé
jük fordult, búcsút intett, anélkül, hogy ezút
tal levette volna köcsögkalapját. Annál 
nagyobb volt a meglepetésük, amikor tíz-ti- 
zenkét perc múlva újra észrevették az öregu
rat. Kétségtelenül ide-oda kanyargód az út, 
szeszélyesen és kiszámíthatatlanul, mint 
bűnbánó öregasszonyok imái, de akkor is, 
újabb, másodszori feltűnésében volt valami 
meseszerű, valami bizarr, valami fantaszti
kus és megmagyarázhatatlan... A lány két
ségbeesetten hajolt át fölötte és éles hangon 
kiabálta: gondolja meg, drága generális úr, 
gondolja meg, még csak tizenöt esztendős 
vagyok s máris olyan élvezetekben részesít
hetem, amelyekről a szar hetvenhét éve alatt 
még nem is álmodhatott. A sofőr káromkod
va fékezett, a lány bocsánatkéréseket mor
molva mászott át rajta, s odarohant az öreg
úrhoz, menet közben lépve ki bugyijából. 
Nézze csak meg, emelte föl szemérmetlenül 
a rokolyáját, még csak tizenöt vagyok, uram, 
friss még a pinácskám, és a vonakodó öregúr 
kezét megragadva, lába közé vezette.

A sofőr nevetett kínjában és nyomni 
kezdte a dudát, a lány már az öreg tábornok 
előtt térdepelt s a nadrágját gombolta, ami
kor váratlanul felhő ereszkedett a hold elé, 
és a sötétben már nem lehetett látni semmit, 
csak furcsa nyögések, hörgések, zihálások 
hallatszottak, de furcsa módon nem a lány és 
az öregúr irányából.

Miféle zajok ezek? — meredt ő idegesen 
a sofőrre, kezdett elege lenni az egészből.

A mező nyögdécsel — vont vállat közö
nyösen a sofőr, és újra nyomni kezdte a du
dát. — Sokáig én se hittem ezt, mert olyan 
bizarr s olyan szokatlan, de aztán egyszer 
meggyőződhettem róla, nem volt ember e- 
lől-hátul, csak a margaréta- és az ürömfű- 
tenger, s távolabb a szárazon zizegő fű, 
amikor hirtelen hangzottak fel ezek a sóhaj
tások, és nyögésekkel is keveredtek, és ami
kor én kissé ijedten, megborzongva gyor
sítottam, a zajok is hangosabbak lettek, a 
motor zaja sem tudta elnyomni őket, s a 
legfurcsább az volt az egészben, hogy fogal
mam sem volt, honnan eredhetnek, s azután 
a fehérkapui öreganyó világosított föl, hogy 
a mező szenved ilyenkor, a mezőn és környé
kén elkárhozottak lelkei jajonganak az elve
szett üdvösségüket siratva!...

Mehetünk — ült vissza vidáman a lány, s 
egy huszonöt lejest gyűrt melle közé a blú
zába. Öreg, öreg — vigyorgott —, de nem 
hiába generális. El se hiszem, hogy már a 
nyolcvanhoz közeledik.

A sofőr vigyorogva indított, még láthat

tuk a nadrágját rendezgető cilinderes öreg
embert, de most magával volt elfoglalva, 
nem integetett.

Na, ez is megvolt — pislantott a lányra a 
sofőr. — Most elégedett vagy? De a cigány
lány nem válaszolt, mereven nézte az utat, 
figyelte az újra előbukkanó holdat, amint 
ezüstösen szórja fényét a homály ősállatokat 
formázó szobrai közé a mezőre. Elhallgatott 
a sofőr is, talán tíz perc is eltelhetett, már 
szinte el is aludt, amikor az út közepén ismét 
megpillantották az integető, feketébe öltö
zött tábornokot, de most mintha valamivel 
magasabbnak, valószerűtlenül vékonyabb
nak tűnt volna? Mi van — kacagott gúnyo
san a cigánylány —, repetát akarsz, vén 
kecske. Megnyaltad a mézet s megjött a ked
ved?

De az öregúr nem válaszolt, valószínű, 
nem is hallotta a lány pikírt megjegyzéseit, 
cilinderét lengetve állott az út közepén, s a 
sofőr, mivel keskeny volt az út s nem tudta 
volna kikerülni anélkül, hogy áthajtva az 
árkon ne szaladjon ki a mezőre, káromkodva 
fékezett.

Elvinnének egy darabon? — hallották a 
sípoló orrhangot.

Már teli vagyunk — morgott a sofőr.
Megállók én a hágcsón is, fiacskám — 

kérlelte az ismeretlen, s most már meggyő
ződhettek róla, hogy nem a tábornok.

Vagy az ölébe vesz engemet, egyebekben 
huszonöt lej a tarifa — nyelvelt a lány. Ö 
nyögve kászálódott ki a kocsiból és fölsegí
tette az erős pacsuliillatot árasztó férfiút az 
ülésre. A lány azonnal az ölébe ült, röhincsél- 
ve helyezkedett el, s ő is visszaült a helyére.

Maga nem a tábornok úr, ugye? — kér
dezte kíváncsian a sofőr, és indított.

Nem.
Akkor maga a vámpír — vigyorgott a 

leányzó, és kezét az öregember ingébe csúsz
tatta. — Hogy dobog a kicsinyke szíved vér- 
szípó nadály létedre.

Nem. A vámpír sem vagyok — sóhajtott 
az öregember, de nem részletezte, s ő sem, és 
a sofőr sem kérdezett semmit, hamarosan az 
első faluban a lánnyal együtt szállt ki, ma
gyarázatul csak annyit mondott, hogy eddig

csak a tisztelt tábornok úrral tévesztették 
össze, de mostanában, mióta vámpír garáz
dálkodik a mezőkön, állandóan holmi elfu
serált D rakulát látnak benne. Tíz lejt 
csúsztatott a sofőr elé, és cilinderét lengetve, 
karján a lánnyal sétált el a kivilágítatlan ut
cán egy épület felé, ahonnan zeneszó hallat
szott.

Egy félóra múlva érkeztek meg Fehérka
pura, felverték a postást és ő feladhatta a 
táviratot. "Gyere a tengerpartra, augusztus 
1-én várlak Mamaián a posta előtt, vagy va
lamelyik közeli bárban". Fizetett. Július 30. 
volt, az öreg postás szerint a távirat már 
reggel a nagyságos asszony, avagy kisasz- 
szony — pislantott rá kíváncsian — kiska
csóiban lesz, s ha az esti vonatra jegyet is 
vesz, holnapután reggel itt is lehet!

Fizetett, busás borravalót adott, megle
petésére az öregember nem fogadta el a 
pénzt, nem lesz szerencséje, tolta vissza eléje, 
s ő, miközben hálálkodott, arra gondolt, 
hogy holnap lesz egy kis ideje kóborolni is 
Hrisztián, a romvárosban, ahova mindég is 
vágyott. Mint kiderült, a sofőr Navadarira 
ment, megígérte, reggel elviszi egy darabig, 
de a forgalmas utcán bizonyosan azonnal 
fog kocsit találni... Az öregasszonynál ették 
a tojásrántottát, ittak néhány pohár bort. 
Most már vannak vámpírok, vagy nincse
nek? — kérdezte a sofőr. — Mire ő nevetni 
kezdett: — Már hogy lennének, mondta, és 
fáradságára hivatkozva aludni tért, egy kis 
kamrácskában rozoga dikóra heveredett, rá
menős szúnyogok dongtak a feje körül, de 
nem törődött semmivel, azonnal el is aludt, 
és álmában egy holdfény sütötte lapály kö
zepén állott, távol minden menedéktől, és 
két oldalról közeledett feléje a két köcsögka
lapos, fekete öltönyös férfiú. A tábornok 
jobboldalról jött, s hasonmása, akit állandó
an összetévesztettek vele bal oldalról; aztán 
váratlanul, mintha a földből nőtt volna ki, 
szembejött velük a harmadik is, fogán és 
gyűrűjén megcsillant a szúró holdfény. Kiál
tani akart, menekülni, de érezte, megmoz
dulni is képtelen, nemhogy elfutni, s hova is 
futhatott volna, látta még, hogy a tábornok, 
bátor katona módjára vontcsövű pisztolyá
ból kezdi lőni a vámpírt, aki azonnal össze is 
esik, mint egy madárijesztő, s erre a fekete 
kabátos hasonmás öregúr, kihegyezett nyár
sat ver a szívébe, elégedetten rikoltozva. 
Most már az a kérdés, tényleg vámpír-e, 
vagy mi vagyunk gyilkosok, tábornok úr? — 
fordult a generális felé, aki füstölgő csövű 
pisztolyával a kezében megrökönyödve nézi 
a földön fekvő tetem szívéből kiálló karót. A 
választ már nem hallja, felriad. A sofőr rázo- 
gatja, hét óra van, drága doktor úr, motyogja 
bocsánatkérően, indulnunk kell!...

Elbúcsúztak az anyókától, megkínálta 
őket még egy-egy pohár frissen fejt kecske
tejjel, s máris döcögtek az úttalan utakon, 
körülöttük ébredezett, gőzölgött a belátha
tatlan mező, s az ürömfű illata újra mindent 
betöltött.

Nem tudja, mit gondoljon — így a sofőr.
Mégis miről? — kérdezte ő kíváncsian.
Hát a vámpírokról, doktor elvtárs. Most 

már vannak, vagy nincsenek?!
Már hogy lennének — nyugtatgatja ő, 

minden meggyőződés nélkül. — Hát nem 
maga mondta a kislotyónak a tegnap este, 
hogy babonaság az egész, ostobaság?...

Szél fuvatlan nem indul — motyogta a 
sofőr határozatlanul, de legnagyobb megle
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petésemre nem állt meg és nem tette ki Na- 
vodarion, s amikor megrökönyödve fordult 
feléje, vigyorogva nyugtatta meg, most már 
elviszem Hrisztiára, drága doktor úr, amúgy 
is van ottan valami dolgom. És gyorsított.

A reggeli nap sugárzó fényözönbe borí
totta a tájat, kocsik hagyták el őket, jöttek 
szembe velük, már nem voltak annyira ma
gányosak, mint az este, azon az elátkozott 
mezőn.

Én azt hiszem, az egyik öregember a há
rom közül volt a vámpír — nézett rá a sofőr, 
s fékezett a hrisztiai múzeum előtt.

Én nem, mondta ő, de vezetője minden- 
tudóan ingatta a fejét, kifejtve, hogy ő most 
már tényleg nem tudja, mit gondoljon. Hrisz- 
tián, a múzeum előtt tette ki, s vigyorogva 
búcsúzkodott, legyen szerencsém, drága 
doktor úr, mondta, és nem akarta elvenni a 
pénzt, csak hegy a heggyel nem találkozik, 
ki tudja, összefuthatnak még, ha eventuel 
erre jár, és megfoghatjuk a vámpírt. Viszont
látásra!

A múzeum még nem volt nyitva, így bot
ladozó léptekkel, ásítva indult a romváros 
felé. A tűző napon izzadva silabizálta a fel
iratot, miszerint ez itt egy kétezerötszáz esz
tendős román település, és váratlanul derült 
jobb kedvre. Ide-oda sétált az emberi lakáso
kat formázó gödrök között, próbálta elkép
zelni, milyenek is lehettek ezek a házak, 
amelyek itt az örökös fényben állottak, 
szemben a hazudozó tengerrel. Egyáltalán 
mit kerestek itt ezek a görög kereskedők? 
Miért jöttek ide? Igaz, a kérdés, gondolta 
bágyadtan, szónoki. Kereskedtek és hódítot
tak. Kiért a tengerpartra, leült egy a napsü
téstől máris átmelegedett szikladarabra és 
nézte a tengert. Csillogott a víz a fényben, 
mint egy élőlény, lenge szél fodrozta csak a 
felszínét, a hullámok kicsiny, erőtlen kisci- 
cáknak tűntek. Levetkőzött, s óvatosan lépe
getve a köveken, hogy meztelen talpát fel ne 
sértse, bement a vízbe. Sokáig, kitartóan 
úszott, ez megnyugtatta, s furcsa módon 
erővel is eltöltötte, noha kifáradt. Amikor 
kimászott a partra és elnyúlt a már-már for
rónak tűnő kövön, észrevette a sirályokat. 
Lomhán köröztek a még nedves homok fö
lött, céltudatosan lecsapva. Feliállott és visz- 
szament a romok közé. Próbálta megkeresni 
a romváros centrumát. Magányos központ ma
gányos körben — motyogta, s most az sem 
vigasztalta meg, hogy évezredekkel ezelőtt 
az eszelős, idáig elmerészkedő, itt életfelté
teleket teremtő görög kalandorok is ugyan
ezt a kék eget látták, ugyanezt a napot, s a 
falánk sirályok akkor is lomhán vadásztak a 
gőzölgő homok felett, s a hullámok akkor is 
így, kölyökmacskaként hancúroztak, hogy 
gyakori viharok alkalmával sárkányokká át
változva feketén és őrjöngve törjenek meg a 
móló kövein. Álldogált egy gödörben, s el
gondolta, miket csinálhattak itt a virgonc 
görögök, kikapós feleségeikkel vagy szere
tőikkel? Eszébe villant — amikor a sofőrt 
megnyugtatta, még nem jutott eszébe, most 
viszont, amikor semmi szükség nem volt rá, 
hiszen nem kellett meggyőznie és felvilágo
sítania senkit, igen, hogy az ókorban is létez
tek vámpírok. Lamiáknak nevezték őket, és 
azt tartották róluk, hogy gyermekek vérét 
szívják ki álmukban, éjszaka, amikor min
denki védtelenebb. A Lamia vagy Lamó 
nyeldeklőt, elnyelőt jelent. A torok garatját. 
Világos.

Elképzelte, amint lehunyta káprázó sze

mét az élesedő napfényben, hogy feléje kö
zelednek ezek a Lamiák s mögöttük a most 
éppen csodaszép Empusa közeledik, az alvi
lág szörnyetege, aki tetszés szerint ölthet 
bármilyen alakot s bármilyen formában 
megjelenhet, s most direkt az ő elcsábításáért 
és megejtéséért egy gyönyörű szőke leány 
képében jelentkezik, hogy szeretkezésre ve
gye rá, s mialatt Ezekednek, az önállósuló és 
bizonyára irigy Lamiák a nyakát harapdál- 
hassák majd, kétszínűén, mintha tényleg 
részt vennének a játszadozásban, s ő, miköz
ben elvész Empusa pulzáló, telhetetlen ölé
ben, hiába igyekszik védekezni, amennyire 
lehet, a Lamiák egyre vadabbak lesznek, 
egyre mohóbbak, világossá válik előtte, 
hogy nem kegyelmeznek neki, hamarosan 
mély sebeket ejtve rajta szívják ki a vérét, 
hiszen jól tudják, miután kielégült a gonosz 
és irigy Empusa, amúgyis fölfalja őt. Nincs 
menekvés!... Sehol, semmilyen időben. Soha.

Izzadt a napon, nézte a gödröket, próbál
ta elképzelni a szobákat, sajgó szeme előtt 
megképződött egy tunikás görög lány, amint 
kezét szemére emelve néz a távolba, a gályát

várja, ki tudja, miért? S nézi a tengert, nem 
unja meg soha. Sóhajtott. Nem is lehet meg
unni. Újra bement a vízbe, nyitott szemmel 
merült alá, figyelte a fövény mozgalmas éle
tét, csikóhalak úszkáltak körülötte, önfeledt 
medúzák lebegtek az örvénylő homok felett, 
távolabb egy polip ábrándozott. Gyorsan 
bukkant a felszínre, kiúszott a partra, elnyúlt 
a forró kövön, s eszébe jutott, hogy egy tudós 
monográfiában, közvetlenül kiszabadulása 
után olvasta, hogy a Lamiákról kerengő tör
ténetek tulajdonképpen gyermekeknek szó
ló dajkamesék. Elvigyorodott. Lamia tehát 
rémalakká változik, nevével legalábbis a tu
dós szerint csupán engedetlen római és pro- 
vinciákbéli kisgyerekeket ijesztgetnek. La
mia különben, írja ugyanez a szerző, király
nő volt, a kéjvágyó Zeusz csábította el, mert 
nyilván szép volt és megtetszett neki. Kitar
tóan föl-fölkereste, fergetegeseket szeretkez
tek, gyermekeket is nemzett vele, akik Héra 
szűklátókörű, önző féltékenységének estek 
áldozatául. Lamia pedig megcsúnyult bána
tában, s ezért azután irigyen rabolta el végső

szükségében a más anyák gyermekeit, hogy 
vigasztalódhasson. Jaj igen, s varázserővel is 
bír, ki tudja venni például a szemét, hogy 
ébren legyen mindég, még akkor is, amikor 
alszik. S bármivé át tud változni, akárcsak 
Empusa, az alvilági szörny, vagy Drakula, az 
erdélyi vámpírkirály, a sötétség vérnősző fe
jedelme. Érdekes, nem? A gonosz az ókortól 
kezdve birtokolja az átváltozás képességét. 
Bármivé és bárkivé változhat, bólogató szo
morúfűzfává éppen úgy, mint farkassá vagy 
világszép nádszál kisasszonnyá... Észrevet
te, hogy hangosan beszél, restellkedve hall
gatott el, felemelkedett, megdörzsölte a 
sajgó szemét s egy hangyát figyelt, amint 
kitartóan ide-oda futkározik a gyermekfejre 
emlékeztető kövön, időnként kétségbeeset
ten felgyorsul, majd, mintha csalódott volna 
valamiben vagy valakiben, váratlanul meg
áll azután esztelenül másik irányba kezd el 
rohanni, mintha láthatatlan szellemek ker
getnék.

Szeretett volna itt, a mélakóros romváros 
mellett, a tenger partján, a már-már elvisel
hetetlen hőségben egyetlen életfogytiglani 
pillanatra hangyává változni, hogy érezze, 
amit csak egy hangya érezhet, láthassa, mit 
csupán ő láthat. Újra ide-oda sétált, idegesen 
s türelmetlenül keresve valamit az ásítozó 
gödrök között. Mintha kizuhant volna az 
időből, úgy érezte. Mintha elvált volna az 
életéből, eloldozódott volna s most elszaba
dult léggömbként lebegne a forróságban vá
rakozó romváros fölött.

Szédült.
Bement a vízbe, úszott, kijött, hamar 

megszáradt, felöltözött s besántikált a múze
umba. Nézegette a tárlókban kiállított tár
gyakat, egy hol volt, hol nem volt kultúra 
eszközeit, fegyvereket, fazekakat, érmeket, 
amikor váratlanul egy volt rabtársával talál
kozott. Úgy nézték egymást, mintha nem 
hinnének a szemüknek. Dorel, mint kiderült, 
itt dolgozik, saját kérésére helyezték ide, az 
Isten háta mögé, hogy megírhassa a kéteze
rötszáz esztendős román kikötőváros mo
nográfiáját.

Hát ennek örülök — mondta ő.
Én pedig annak örülök, hogy találkozha

tunk — replikázott régen látott barátja.
Lementek a kocsmába reggelizni. Sajtot, 

téliszalámit, olajbogyót rendeltek, és sört.
Már nem is tudja, hogyan került sor az 

Átváltozásokra, de Dorel, akinek különben 
magyar volt az édesanyja s ezért a táj nagy 
költőjét korántsem csak latinul vagy romá
nul tudja fejből idézni, hanem magyarul is, 
az anyanyelvén, mondani kezdte az Átválto
zások egyik méltán híres mintadarabját;

"... vannak, te vitéz, akik egyszer 
változtak mássá hanem aztán már soha újjá; 
s van nem is egy, ki ahányszor akar,

tud váltani orcát;
mint, Proteus, te, afóldölelő sima víz

lakozója.
Mert hiszen ifjú legény egyszer s vagy 

másszor oroszlán,
most diihödött vadkan, máskor, mihez

érni se mernek,
kígyó vagy; de utána bikává válhat a szarvad; 
gyakran sziklának, gyakran tudsz

látszani fának, 
olykor csörgedező víznek mímelve alakját, 
vagy folyam, olykor meg víz ellensége 

tüzes láng. "J
Hirtelen támadt érdeklődéssel kezdték 

>  >  >  >  >  folytatás a 18. oldalon
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nézegetni egymást, vigyorogtak, ittak, tar
tózkodásuk ellibbent, mint a szálló porsze
mek.

És te — nézett rá kíváncsian Dorel. — Te 
mit keresel itt. Kirándulsz? Átváltoztál volna 
turistává?

Kortyolt söréből, s röviden, távirati stí
lusban foglalta össze, hogy hol volt és miért 
s hova megy. Dorel némán hallgatta végig, s 
beismerte, hogy őt is megkísértette az esze
lős gondolat, hogy visszamenjen, de tudta, 
ez a visszatérés esetleg megváltoztathatná 
egész eddigi, itt vasakarattal kialakított éle
tét, és nem mondhatná többé fennhéjázva 
önmagáról, hogy magányos középpont magá
nyos körben, ahogy a lágerben mondogatták.

Fizettek.
A romváros gödrei közt ődöngtek, itt ta

lált rájuk Mira, Dorel fekete hajú, magas, 
karcsú barátnője, s rábeszélte őket egy nagy 
úszásra.

Egymás mellett lebegtek az áttetsző ten
gervízben, nagyokat nevettek, s akkor hitte 
el kiszabadulása óta először, hogy az ember 
tényleg szabad lehet, ha merészel is élni a 
szabadságával. Kétségtelenül a szép fiatal 
lány fecserészése is felvidította, s maga sem 
tudta, miért, de különös vámpírkalandjáról 
kezdett mesélni. Egymás mellett feküdtek az 
átforrósodott köveken, és amikor odáig ért, 
hogy a titokzatos fekete öltönyös, kemény
kalapos férfiúról kiderült, hogy mégsem 
vérszípó kísértet, hanem egy — élete bizo
nyára utolsó állomásául egy kicsiny dobru- 
dzsai falucskát választó, börtönből nemrég 
szabadult generális, akit a háborúban a nácik 
is és a szovjetek is kitüntettek, vaskereszttel 
éppen úgy rendelkezett, mint a Szovjetunió 
hőse címével, Mira azt mondta el, hogy ez 
nem mese, egy őrült tényleg garázdálkodik 
a mezőn, Dorel pedig a generálisról vallott, 
akit nagyon jól ismert, többször is megláto
gatta az utóbbi hetekben s rábeszélte, hogy 
mondja magnóra az életét. Több dolog vil
lámgyorsan kiderült tehát, legelőször az, 
hogy a mendemondák hátterében egy sza
dista bűnöző áll, egy elvetemült és bizonyá
ra elmeháborodott gyilkos, aki szívesen 
tetszeleg a vámpír szerepében, kedvét lelve 
nyilván abban is, hogy ezzel megőrjítse a 
környék babonás lakosságát. És az is kide
rült, hogy a másik (a tábornokhoz hasonló, 
de nála valamivel magasabb és vékonyabb) 
fekete öltönyös férfiú tulajdonképpen egy 
bukaresti ügyvéd, akit minden valószínűség 
szerint a gyanakvó belügy bérelt fel, hogy 
amennyire lehet, megfigyelje az öreg tábor
nokot, nem sző-e államellenes összeesküvést 
Dobrudzsában a román néphatalom ellen? A 
tábornok, magyarázta Dorel, megismerke
désük után azonnal rájött, hogy miben is 
sántikál a domnu avocat2, és többé nem fo
gadta, szóba állni sem volt hajlandó vele, s 
ha néha találkozott az őt öltözködésében, 
különc viselkedésében is görcsösen utánozni 
igyekvő alteregójával, gőgösen nézett el a 
feje fölött, s köszönését sem fogadta... de az 
is lehet — purpárlézott vigyorogva Dorel—, 
hogy a magát vámpírnak kiadó szadista 
gyilkos is jól meghatározott céllal érkezett 
Dobrudzsába, jelesen azért, hogy valami
képpen sikerüljön lejáratnia a tábornokot, 
aki annyi év után, öregem, halála előtt is 
szálka a magukat mindenhatónak képzelő, 
eszelős szekusok szemében. "Ezek" még 
most is tartanak a tábornok úrtól, noha állí

tólag "magasabb körökben" már rehabilitálá
sáról is gondolkodnak. Ezt a szovjetek is, a 
németek is régen szorgalmazzák, a rossz
nyelvek szerint. De hát ezzel a rehabilitáció
val beismernék, hogy a Szovjetunió hősét, a 
legtehetségesebb román tábornokot koholt 
vádak alapján tartóztatták le és tartották fog
va tizennégy esztendeig... Ezért a felsőbb 
körök is vacillálnak, nem tudnak dönteni... 
Amikor már kibírhatatlan lett a forróság, be
menekültek a múzeum hűvös alagsorába. 
Mira jéghideg söröket hozott, s kifaggatta őt 
is a terveiről. Elkérte Irén kórházi telefonszá
mát is, hogy ő majd mindent megbeszél ve
le... mindent elintéz.

Ültek a hűvös, félhomályos pincében, és 
itták a sört.

Imrén minden összefolyik. Talán a meleg 
az oka, talán a fáradtság, talán a sör, minde
nesetre délután Mira utánuk jött, beültette 
őket a kocsijába, s hazamentek a Dorel laká
sára. Elmondta azt is, hogy már beszélt Irén
nel, s szerelme a hajnali gyorssal érkezik, a 
konstancai állomáson várják majd, s akkor 
eldönthetik, hogy itt maradnak-e Dorelnél, a 
kerti házban, vagy esetleg az ő konstancai 
garzonját veszik igénybe, mindezt azonban 
már nem volt képes végiggondolni, mert Mi
ra távozása után — valami halaszthatatlan 
megbeszélése volt a tengerészeti múzeum
ban, csak estére ígérte, hogy visszajön — 
Dorel előszedett a hűtőből egy üveg orosz 
vodkát. Moszkovszkaja, mondta, és énekel
ni kezdtek, még emlékezett Dorel kedvenc 
magyar nótájára, az én babám olyan szép, olyan 
szép, csalfa szeme se tétkék, se tétkék.... Egyébre 
aztán már nem is nagyon emlékezik, csak 
arra, hogy amikor hajnalban egy idegen la
kás ismeretlen szobájában ismerős illatokra 
ébredt a széles heverőn, kinyitva égő szemét, 
először a nemrég zuhanyozó Irén testét látta 
meg a káprázatok között, nem hitte el, hogy 
jól lát, úgy képzelte, álmodik, aztán hamar 
kiderült, hogy mégsem, hiszen álombéli sze
relme mozdulatai egyre valóságosabbakká, 
simogatásai egyre céltudatosabbakká vál
tak, és amikor ő még mindég félálomban, 
zúgó fejjel magához szorítva ismerős testét 
tényleg elhitte, hogy ő, s vörös hajába temet
ve arcát úgy érezte, hogy hosszú távoliét 
után végre hazaérkezett, kiderült, hogy haj
nalban Mira nem is próbálkozott az ébresz
tésével, egyedül ment ki Irén elé az állo
másra, és szállította ide... De innen már Irén 
is tud mindent, hiszen azóta nem is váltak el, 
szerelmük legszebb heteit tölthették a méla
kóros hrisztiai romváros mellett, s már az 
sem szegte a kedvét, amikor harmadnap ér
tesülhetett Dóréitól az újabb rejtélyes dobru- 
dzsai kéjgyilkosságról. A vámpír áldozata 
ezúttal egy tizenöt esztendős cigánylány 
volt, akit prostituáltként tartottak számon a 
környék kocsmáiban.

Nem, őt akkor már Irénen kívül tulajdon
képpen semmi nem érdekelte, s ha valamit 
szeretett volna, hát csak azt, hogy átváltoz
hasson egy örökké felgerjedt bakszamárrá, 
vagy kan kutyává, hogy a nap és az éjszaka 
minden perceiben telhetetlen kedvese ked
vére tehessen.

A nyár valóban megzavarta kissé őket, 
bár ott, megkésett hrisztiai mézesheteik alatt 
még nem merte előhozni közös életükre vo
natkozó terveit. Egyáltalán nem is beszélt 
ilyesmiről, nem akart ajtóstól rontani a ház
ba, döntését sem hozta szóba, s Irén sem 
beszélt a jövőről. A testük viszont, legalábbis

ő úgy gondolja, szavak nélkül is elmondott 
mindent, a miközben szerelemtől kábán és 
örökké felhevülten ődöngtek a romváros tá
tongó, falánkan ásítozó gödrei között és pró- 
bálták elképzelni az egykor itt élő, vál
lalkozó szellemű, bátor görög kereskedők 
életét, s aztán már nem bírva a hihetetlen 
forróságot, fürdődresszükből is kibújva, 
meztelenül, kézen fogva rohantak a vízbe, 
hogy mélyen beúszva a tengerbe, a fulladást 
is kockáztatva próbáljanak szeretkezni. 
Mindketten tudták, hogy nincsen visszaté
rés, kapcsolatuk immár egy olyan pontra 
érkezett, ahonnan nincsen visszalépés, de 
még mindég nem beszéltek a jövőről. Ráadá
sul végig úgy sütött a nap, olyan eszelősen s 
olyan eszeveszetten (az ott töltött majdnem 
három hét alatt mindössze kétszer esett az 
eső), mintha egész eddigi elcseszett életükért 
kárpótolni akarta volna őket s amikor este, 
leégve és lázasan hazamentek, Mira és Dorel 
álmélkodva, kissé irigyen figyelte őket s mu
zeológus barátja a szerelem hatalmáról go
noszán purpárlézva, két nyelven is előadta 
kedves, száműzött költője Ars amatoriájá- 
nak egyik, szerinte egyenesen az ő kapcsola
tukat halálos biztonsággal kifejező részletét; 

"Táncol? a karjától, s ha dalol, légy részeg
a hangtól,

s félbe ha hagyná, hát onts panaszos szavakat! 
Sőt, ha ölelkezik, bízd rá csak a csóknak

a módját,
bárhogy nyújt örömöt néked az éj — te örülj, 
így, ha vadabb volt, mint a dühtől

torz szörnyű Medúza, 
lágy meg igazságos lesz szeretője iránt"3 
Ezen mindenesetre lehetett nevetni. Ott 

ültek a ház teraszán, söröztek, és a hold, ez a 
vöröslő, talányos asszonyszem kíváncsian 
függött a romváros fölött, s a tátongó gödrök 
átváltoztak házakká, megelevenedtek a két
ezer esztendeje itt lakók álmai, hallotta a 
pánsípot, egy lány nevetését, egy férfi dör- 
mögő hangját, s megint úgy érezte, ez már 
nem is az ő élete, leválott saját életéről, és 
kiesett az időből...

A Bííbájosok című regény 17-ik fejezete
1 Ovidius; Átváltozások. Fordította De- 

vecseri Gábor
2 Ügyvéd úr (román)
3 Ovidius: Ars amatoria A női öltözék 

dicsérete. Fordította: Kurucz Ágnes
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Hová, hová vén Európa?
Pár héttel ezelőtt szomorú, végtelenül lesújtó adato

kat közöltek az Erdélyi Lapok számai magyar népessé
günk  sülyedéséről. Term észetesen a legnagyobb 
fenntartással kell venni a külföld tájékoztatására irány
zott és sok esetben minden valószínűséget felülmúló 
statisztikákat annál is inkább, mert az 1930-iki népszám
lálás hivatalos összegező kötete még nem jelent meg. 
Hol késhetik, mi az oka hosszú elmaradásának?... Ne 
kérdezzük. Nem ide tartozik... Az azonban előrelátha
tólag bizonyos, hogy a számok halmaza nem fog rózsás 
képet adni az erdélyi magyarság természetes fejlődésé
ről. Pedig ottan van, volt és lesz minden reménységünk. 
Az újságírók, demográfusok, a népegészség komoly 
figyelői talán sokat fognak vitatkozni a statisztikák ob
jektív igazsága felett. Nagyon helyesen. [...]

Az az iszonyatos istencsapás, amit műszóval: depo- 
pulációnak neveznek, rettenetesen végigsepert már a 
háború előtt jóval sorra Franciaországon, Anglián, az 
Egyesült-Államokban, Svéd- és Norvégországon, Dáni
án, Hollandián, Belgiumon, Németországon; a világhá
ború után lázasan belekapott Ausztria, Svájc, Csehor
szág, sőt Olaszország, Magyarország, Lengyelország 
népességébe is. Vájjon nem szemelt-e ki minket, szeren
csétlen maroknyi erdélyi magyarokat most áldozatnál? A 
külső jelek sajnos, inkább igennel felelnek. Azok a de
mográfusok, szociológusok, statisztikusok, akik már 
hosszú évtizedek óta tanulmányozzák Európa pusztu
lását, azt állítják, hogy a depopuláció könyörtelenül s 
egyre nagyobb irammal terjed kelet felé. Kezdi a na
gyobb kultúrságu népeken s bevégzi a faluk egyszerű 
családain.

Halálharangok kongása, búgása hallszik már előre... 
Népek tűnnek el és nem jönnek vissza soha... Valamikor 
Spengler, a nagy német halálbagoly is azt láthatta lázas 
vizióiban, midőn megírta az Untergang des Abendlan- 
des-t. Távolról sem inspirálom érzéseimet e pesszimista 
filozófustól, de az előttem fekvő európai statisztikai 
adatok a lehető legsötétebb képet festik le. Az én képze
letemben? ... Bár úgy lenne. Bár ez is ködbejáró filozófia 
lenne s nem oly szomorú valóság, mint a hogy én gon
dolom. Mert az én beteges, lázas gondolatom, mely évek 
óta előttem vibrál, az, amit a költő is mond: Ha minket 
is elver a sors zivatarja, nem lesz az Istennek soha több 
magyarja. A sok bomlasztó, megsemmisítő törekvés 
után még csak ez hiányozna...

Mindenesetre a depopuláció problémája mély meg
fontolásra kell hogy indítson minden fajáért aggódó 
embert és nemzetet. Súlyos társadalmi problémák korát 
éljük, de azt hiszem, mindezek között ez a legsúlyosabb. 
Nem gazdasági, társadalmi megoldásról van szó, ha
nem a legkategórikusabb életkérdésről. Európa beteg, 
chaotíkus, fekete éjszakájában minden bolsevizmus, ka- 
pitálizm us, fajgyűlölet és egyébb kérdések között, 
messze fölöttük, ég kisérteti lángban a legborzasztóbb 
kérdőjel: Quo vadis Európa? Hová mész te vergődő 
európai néptömeg?... Nem érzed, hogy arra a lejtőre 
kerültél, amelyről a görögök, rómaiak az örök semmi
ségbe buktak? [...].

P. CSIPÁN KRIZOLOG: A Hírnök (1934)

-----I E ß D E X

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 48

Megmintázzuk a zenét?
Hommage-zenék korát éljük. 

Egyre-másra tűnnek fel olyan 
kompozíciók, amelyekhez mintá
ul veszünk egy remekművet. Úgy 
vagyunk ezzel a jelenséggel, mint 
a festők, szobrászok a maguk vá
lasztotta modelljeikkel. Rodin 
úgy dolgozott, hogy a műhelyé
ben szép számmal nyüzsgő mo
dellek valamelyik "mozgásképe" 
ha megragadta, azt azon frissiben 
felvázolta — rögzítette! — és ké
sőbb ebből indította el új szobor- 
kom pozícióját. A végtelen 
mozgásegybeesések, testtartá
sok, gesztikulációk harmóniáját 
vette alapul. Miért ne lehetne egy 
nyüzsgő hangjegyek sokaságából 
összeálló valamilyen zenei moz
gáskép kündulópontja egy új al
kotásnak!?

A gondolat nagyon régi. Az 
európai többszólamú zene kez
dettől modellekkel dolgozott. A 
modelleket a gregorián dallam
anyagból vagy az utcai zenészek 
dallamvilágából emelte be a ma
gasabb műzenébe, sőt az egyházi 
muzsikába is. A "L'homme armé" 
katonatörténetének balladadalla
ma több mise alaptémájául is 
szolgált. A zene nemcsak variált 
— tehát áttételesen formált — 
alakban állítja elénk a modellül 
választott dallamot, de nagyon 
gyakran eredeti alakjában is meg
őrzi, mintegy megmutatva a ze
neszerző szobrász és (élő) mo
dellje "munka "-kapcsolatát is. En
nek a munkafolyamatnak ered
ménye a se szeri, se száma TÉMA 
variációkkal címfelírású művek 
hosszú sora.

A barokk zene mesterei a meg
tetszett modelleket alig változtat
va vitték át műveikbe. Bach pél
dául Vivaldi zenéjét majd hangról 
hangra átvette és csak az orgona 
követelményeinek engedelmes
kedő hangszeres változatokat vit
te rá a modellre. A megjelölés is 
Konzerte für Orgel nach verschiede
nen Meistern világosan erre utal. 
Ezek lényegében hangszeres át
írások, nem átértelmezések. Az első 
stílus-modellezések a 18. század 
végétől jelennek meg zenénkben. 
Nem stílusMtónzflfoí:ról van szó, 
hanem egy stílusnak élettel való 
újabb energiafeltöltéséről. Mo
zart, Beethoven helyenként Ha- 
endelre, Bachra való visszauta
lásai már az hommage-zenék kate
góriáját alőlegezi. Az igazi porté- 
darab Schuman Carnevaljának 
Chopin és Paganini tételeivel indul

hódító útjára. Itt már valódi zenei 
jellemzésről van szó: az alkotó va
lósággal belebújik a választott 
modell zenei személyiségébe. 
Különös metamorfózison megy 
át a zeneszerző: álarcot használ, 
de ez az álarc "ráég" testére. A 
megszülető alkotás — Schuman 
esetében is nem kettős egyéniség 
hordozója, amolyan külön-külön 
értelmezhető, kitapintható sze
mélyek szintézise: a szerző telje
sen átlényegül. Ez Schuman óta 
ritkán történik meg a zenében, 
zömmel olyan művek születtek 
ebben a sajátos műfajkategóriá
ban, amelyekben a modell és az 
alkotó jól felismerhető kettőssége 
a teljes alkotást uralja. Prokofjev 
Klasszikus szimfóniájában a 
Haydn-i modell alig "látszik", 
sokkal inkább Prokofjev szemé
lyisége dominál. Ez áll Stravinsky 
Pergolesi-átköltésére vagy Csaj
kovszkij i hommage-zenéjére is. 
Lutoszlavszki Bartók emlékére írt 
Concertója és a sok más Bartók- 
hommage is jobban árulkodik a da
rab szerzőjéről, mint modelljéről. 
Ez vonatkozik a Scarlattiánák, Pa- 
ganiniánák sokaságára is. És ez 
ÍGY is van rendjén: a festményen 
is a festő személyisége, szellem
isége, technikája, kifejező ereje 
fontosabb, mint az alapul vett 
modell tárgyi mivolta. Ezzel már 
le is írhatnánk a különleges zenei 
problémák listájáról a MODELL- 
ZENÉK kategóriáját. De a 20. szá
zad vége és a mai posztmodern 
világ zenéje újra "elővette" a schu- 
mani hommage-zenék eszméjét, 
a teljes azonosulásét. A zene értői 
is zavartan állnak a probléma 
előtt: vajon lehetséges-e ez a kü
lönös metamorfózis? Ugyanis az 
történik, hogy az alkotó teljesen 
asszimilálja a modellül válasz
tott művet, majd újra megkom
ponálja. Ez egy kicsit — vagy 
talán nagyon is — am olyan 
PYGMALION-JÁTÉK.

A hallgatóság képzeletében is 
pygmalion-játékká alakul át a 
szeretett, agyonhallgatott művek 
emlékképe: mindenkinek van 
egy sajátos ("megkomponált") 
hangzásképe a legnépszerűbb re
mekművekről. Bosszankodnak is 
a zenekedvelők, ha az éppen fel
hangzó hangversenyelőadás 
nem ezt a magunkban táplált 
hangzást erősíti, igazolja.

Elképzelhető a régi remekmű
vek (stílusok, maniérák) Pygma- 
lion-utóélete. Ravel Egy kiállítás 
képeinek hangszerelésével mu- 
szorgszkijabbá vált, mint maga 
Muszorgszkij. A lehetetlenből 
egy új, nagyszerű Világ születhe- 
tik?

TERÉNYI EDE
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Májusi évfordulók
1 — 100 éve született Paul Sterian román költő
2 — 20 éve halt meg Barabás Tibor

485 éve halt meg Leonardo da Vinci olasz tudós
3 — 220 éve született Horváth István magyar történész

535 éve született Niccolo Machiavelli olasz író
4 — 100 éve halt meg Jókai Mór

90 éve született Emmanuel Robles francia drámaíró 
30 éve halt meg Radu Tomoioaga román filozófus

5 — 500 éve született Stanislaw Hozjusz lengyel író
6 — 320 éve halt meg Heiman Dullaert holland költő

100 éve született Harry Martinson svéd költő
7 — 130 éve született Ilmari Kianto finn író
8 — 260 éve született Nyikolaj Ivanovics Novikov orosz író
9 — 140 éve született Feliks Brodowski lengyel író

110 éve született Miguel Llor katalán költő
10 — 80 éve halt meg Adolfo Albertazzi olasz író

35 éve halt meg Jorge Zalamea kolumbiai író
11 — 80 éve született Aurel Gurghianu román költő

70 éve halt meg Lazar Saineanu román folklorista 
20 éve halt meg Virgil Tempeanu román filozófus 
140 éve született Ethel Lilian Voynich amerikai írónő

12 — 220 éve született James Sheridan Knowles angol író
100 éve született Vilis Lacis lett író

13 — 140 éve született Emil Gött német író
60 éve halt meg Gulyás Pál 
30 éve halt meg Szinetár György 
40 éve halt meg Tompa László

14 — 80 éve született Csepeli Szabó Béla
110 éve született Jindrich Honzl cseh író 
120 éve született Robert de Traz svájci író

15 — 120 éve született Octav Botez román irodalomtörténész

100 éve született Vlifton Fadiman amerikai író
110 éve született Katherine Anne Porter amerikai írónő
100 éve született Unto Kalervo Seppanen finn író

16 — 140 éve halt meg Simion Barnutiu román gondolkodó
60 éve halt meg Aurel Marin román költő 
20 éve halt meg Irvin Shaw amerikai író

17 — 110 éve született Jánis Sudrabkalns lett költő
18 — 135 éve született Sztulejman Sztalszkij lezg költő
19 — 2000 éve halt meg Alcuin frank tudós

30 éve halt meg Ion Pás román író
20 — 90 éve halt meg Rafael Delgado mexikói író

140 éve halt meg Ján Horárik szlovák filozófus
21 — 85 éve született Fehér Klára

210 éve született Paul de Kock francia író
40 éve halt meg Tudor Vianu román irodalomtörténész

22 — 60 éve halt meg Nicolae Petrascu román író
230 éve született Rám Mohán Rój indiai író

23 — 100 éve született Palotai Boris
24 — 85 éve született Balogh László
25 — 120 éve született Jean-Richard Bloch francia író

110 éve halt meg Alexander Kohut héber tudós
26 — 410 éve halt meg Balassi Bálint

85 éve halt meg Gozsdu Elek
20 éve halt meg Henriette Yvonne Stahl román írónő

27 — 440 éve halt meg Jean Calvin francia hitújító
110 éve született Louis-Ferdinand Céline francia író

28 — 60 éve halt meg Katri Vala finn költőnő
260 éve születette Giorgiosz Zavirasz görög író

29 — 130 éve született Gilbert Keith Chesterton angol író
85 éve halt meg Barbu Nemteanu román költő

30 — 35 éve halt meg Benedek Marcell
260 éve halt meg Alexander Pope angol költő

31 — 150 éve született Thomas Stinson Jarvis kanadai író
185 éve született Walt Whitman amerikai költő

Gólya
Most idepillant, most odanéz — 
csőriben máris a békavitéz!"
Buda Ferenc versének két hiányzó 

sorát találja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. Az első sor. 12. Román női név. 13. 

Ülőhelyet másnak adó. 14. Az orr írója. 
16. Női név. 17. Pajta. 18. Eszessé tesz.
20. Tiltószó. 21. Kevert Ada! 22. Hiányo
san szelem! 24. Kártyacsomag. 26. Páros 
gyök! 28. Ajtónyitás. 30. Ménestelepü
lés. 31. Londoni levegő! 33. Téli sport. 
34. Gyilkol. 36. Informatika, röviden.
37. Sémi nép. 39. Katonai kiképzőhely. 
42. Nyár dereka! 43. Vízhordó eszköz. 
45. Sziklát utánzó kopoltyús állat. 47. 
Ipoly-szakasz! 48. Keresztül. 50. Listát 
olvasó. 52. Zsúpszélek! 53. Szereppel 
azonosul. 55. Mértéktelenül eszik. 56. 
Kilátásba helyezés. 59. ... King Cole, 
dzsesszzenész.

FÜGGŐLEGES
2. A jelzettek. 3. Legitim. 4. Kártyás 

igéje. 5. Kipling kígyója. 6. Albán hír- 
ügynökség. 7. A magasban. 8. Kivételes 
nap. 9. Zavaros gaz! 10. Ferrum. 11. Ál
lami illeték fizetője. 14. A második sor. 15. 
Kékes-vöröses. 19. Asztalt étkezéshez 
előkészít. 21. Mikszáth hőse (Miklós). 
23. Már kezdődik! 25. Azonosak! 27. 
Fióka a fészket elhagyja. 29. Hordó jel
zője. 32. Fedőneve Dóra (Sándor). 35. A 
földszintre cipel. 38. Tág. 40. EEE! 41. 
Brazil tagállam. 44. Mondandójába 
kezd. 46. Takarmánynövény. 49. Lábí
zület. 51. Marosvásárhelyi irodalmi fo
lyóirat. 53. Részben rágépel! 54. 
Középen eléír! 57. Igeképző. 58. Starga- 
te, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 7. számában közölt Man- 
dics György könyve című rejtvény meg
fejtése: Zöld emberkék, tollas kígyók, 
tűzszekerek.
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