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Ingyen cirkusz 
Irakban, akárhol
M ekkora ü g y  k erek ed ett, n em  is  a k érg es sz í

v ű  n a g y v ilá g b a n , h a n em  a sajtó p ap írm en nyor
szá g á b a n  az ira k i börtönökből k isz iv á rg o tt k ép 
anyagból, m in th a  a szép  szű z i em b er iség  először  
h a llo tt vo ln a  atrocitásokról, m in th a  az e lv á rá s s z e 
r in t pont az angol v a g y  az a m erik a i k a to n á k  holm i 
ark a n g y a lo k  sereg ét kép ezn ék . P ed ig  ez m in d ig  
íg y  volt, é s  m in d ig  íg y  lesz, szerk ezeti k érd ése  ez 
az em beri á lla tn a k . A  szad izm u s, az  a g re ssz ív  ö sz
tönök  k érd ése . N in csen ek  jók, és  n em  vo lta k  soh a  
rosszabbak . H a en g ed ik  e lk a n á szo so d n i, m in d en k i 
gyarló  é s  b eteg es  lesz . A h ogyan  n in cs jó  h óhér és  
rossz hóhér, csak  hóhérkodás. É s a h u m a n izm u s  
nem  a je lző s  szerk ezetek n ek  en g ed elm esk ed ik . 
In gyen  cirk u sz Irakban? U gyan! A  h áborúb an , a 
görcsbe rán d íto tt korokban. S zer te  és m in d ig . T a
lá n  m ost is  nem  szó ltak  előre a k is  sza d is ta  p a tk á 
n yokn ak , h o g y  a z tá n  n eh ogy  szég y en t h o zza n a k  az 
ü gyre, az eg y en ru h á ra , hogy  m ekkora baj len n e az 
ily esm ib ő l, v a g y  eg y szerű en  nem  tu d tu k  kordában  
ta r ta n i, m in t a szo c ia lis ta  h u m a n izm u s m eg a la p o 
zá sa  közben  sem  a verő legén yek et?  A  verő legén yek  
v a sá rn a p  délutánja sosem  in g y en  cirkusz. É s p u sz
tá n  g y ő ztes  é s  v e sz te s  a lapon  nem  o sz la n a k  k e t
té  a  nációk , az ü g y ek  és  ideológiák; c sa k is  gy ő z
te se k  és  v e sz te se k  a lapon  m eg k ü lö n b ö ztetn i az 
erkölcsöst az erk ö lcste len tő l nem  leh et. A h o g y  nem  
m in d en  orosz erőszakolt, é s /v a g y  (inkább de) nem  
m in den  n ém et volt náci. D e erről könnyebb sem a 
tik u sa n , su m m á sa n  íté lk ezn i, v a g y  so k á ig  m élyen  
h a llg a tn i, ah ogy  m ost a finom , p u h a  fin n ek rő l k i
d erü l, h ogy  a II. v ilá g h á b o rú b a n  eg y  k ic s it  m á r tí
rok voltak , e lszen ved ők , é s  eg y  k icsit  hóhérok. Az 
arányokon  szen v e leg n i és n yavalyogn i fö lösleges. 
S zö v etség es, h a d v ise lő  fél, c in k os, u to lsó  csa tló s -  
az az érvén yes, h ogy  k it  m e ly ik  fá z isb a n  v a la k i a  
többiek  közü l m in ek  ism ert m eg. L ám , F in n o rszá g 
ban  is  volt közel h ú sz  fogolytábor, m ég  szebb szó 
va l láger, ahol h adifogoly  a nő  é s  m ég  a gyerm ek  
is . H ú szszor 45 ezer szen ved ő  a la n y  n ag y o n  rontja  
a h ied elem  m enn yei s ta t isz t ik á it  itt  az utókorban, 
ahol a  b ita n g  m egoldások  u tá n p ó tlá sa  a legtöbb  
ü g y  zászlója  a la tt  is , ím e, za v a rta la n .
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek
1. Ókelta 
újdonságok
M ostanában rendszeres kábeltévé

fogyasztók többször is figyelmeztettek: 
egyik nemzetközi zenecsatornán egy rej
télyes csoport, azaz együttes -  tagjai 
szemmel láthatólag szerény, de művelt 
óvónők, falusi lelkészek és erdészek — 
nyugati létükre nagyon m a g y a r o s  nép
zenei ihletettségű zenedarabokat adnak 
eló'... Rákapcsoltam én is a rokonszen
ves együttesre, s mint sejtettem, írek 
voltak... zenéjüket pedig nem annyira 
magyarosnak, mint mezőségiesnek nevez
ném, aminek az a jellegzetessége, hogy 
éppen úgy tartható  románosnak, mint 
magyarosnak, s amely egy időben Ma
gyarországon, sőt világszerte a táncház
mozgalom zenei anyanyelve vagy anyastí
lusa, esetleg „hivatalos zenei nyelvezete” 
gyanánt ism ertetett el.

A nyakatekert megkülönböztetések
re egy némileg érdekes és ugyanannyi
ra  kínos epizód késztet. Evekkel ezelőtt 
az egykori -  és azóta a föld színéről el
sepert -  M agyar Optikai Művek ma is 
létező művelődési házában egy kedves 
énekesnőt hallgattam , aki kelet-turkesz- 
tán i (szinkiangi = újgyarmati) ujgur da
lokat énekelt, és ezek bizony magyaro
sabbak voltak, m int mezőségiesek. A 
műsort követő beszélgetésben részem
ről nem szerencsésen elhangzott a 
„nemzeti jellegű dallamok” kifejezés. 
E rre az énekművésznőt (lapított végű 
piskótaalakú dobbal) kísérő zenész a 
magasból feddőleg rám  szólt: „Nemze
ti jellegű dallamok pedig nincsenek”... 
Igaz is, feleltem megszeppenve, ezért is 
olyan nehéz megkülönböztetni egymás
tól egy olasz vagy egy német, esetleg 
egy olasz vagy egy orosz dalt. A dobos 
erre k ihúzta m agát — ez hosszas műve
let volt, lévén két méternél magasabb —, 
és h á ta t fordított. Engesztelőleg megko
pogtattam  dereka táján: Esetleg „nem
zeti jellegű stílusról” beszélhetünk? 
Stílusról igen, sziszegte vissza, s hozzá
te tte: Bocsánat!... Sőt, kérlek, nekem az 
anyám stílusa!... zártam  le a v itát ak
kor. Valójában azóta sem.

Mindenesetre emlékszem, a múlt év
századnak még a dereka felé is mi ott, 
Marosvásárhelyen az effajta zenét „ro
mánosnak” tarto ttuk, jól ismertük, két 
kilométerre nyugatabbra tőlünk már ezt 
húzták... aztán jöttek Lajtháék, meg újab
ban Kallósék, és mondták, ez az igazi!

És lám, az írek is! Eszembe jut, erről 
m ár több évtizede írtam , azzal kapcsolat
ban, hogy egy kitűnő kolozsvári román 
folklorista (V. Medan) azt fejtegette, hogy 
az avasi — tehát ős-szatmári — románok 
kelta eredetűek lehetnek, s erről viszont 
eszembe jutott, hogy Móricz Zsigmond 
mily diskurzusokat folytatott Hampel Jó
zsef régész barátjával a Felső-Tisza-vidék 
kelta leleteiről, s egy kis cserép-szobor
ban kim agyarázhatatlanul felismeri a sa
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ját keresztanyját s egy kelta cserépmalac
ban a saját malacukat.

A zenei élmény hatására elő is ko
tortam a polc mögül egy-két idevágó 
könyvet, például az Elfeledett Világo
kat Robert Charroux-tól -  eme „ősgall”- 
francia Dániken-től - ,  mert emlékeztem  
belőle arra, hogy szerinte mennyire jelen  
van mai civilizációs-m űveltségi memória
tárunkban a hajdani ókelta világ.

Mint például a „szumír” -  „sumir” — 
„sumer”, sőt „kémer”: ahogy a mai em
ber nem gondol arra, hogy szumír mó
don mér, számol, amikor a körben 360 
fokot, az órában 60 percet ismer, s nem  
tudja, hogy legmodernebbnek érzett sza
vai között is szumírokat használ, példá
ul a tipológiából és tipográfiából maga a 
típus (tüposz) szó, melynek eredetije az a 
szumír dub -  esetleg döb, tüb - ,  az a kis 
agyagtáblácska, amelyen a frissen felta
lált írásukat gyakorolták, s amellyel bi
zony, mivel pecsétnek is használták, le- 
és benyomásokat készítettek!

Legközelebb megokolom, most miért 
nem az ugyancsak szaporodó magyar
kelta „délibábosok”-hoz folyamodom, pon
tosabban, miért nem A nyugati ablak an
gyalaihoz.

Szász Endre grafikája
Amulva látom, ím, Charroux barátunk

nál, hogy: ITT VAN MÁJUS ELSEJE!
Egy óír könyv -  Az Inváziók Könyve 

-  szerint a Nagy Özönvíz alkalmából a 
Zöld Sziget tündérkirálynője („varázsló
nő-királynője”) egy május elsején pusz
tult el egész népével, minden iafiával 
együtt.

Egy május elsején érkezett görög hon
ból ír földre Partholon herceg, kíséreté
ben 24 ifjú párral. Háromszáz évvel ké
sőbb, megint pontosan egy május elsején, 
egy járvány végzett az összes leszárma
zottjukkal.

Egy későbbi május elsején megérkez
tek Nemred fiai Szkítiából (hajrá!), majd 
megint egy másikon a Firbolgsok, valami 
ősgermán nemzetség.

Akkor is május elseje volt, amikor a 
Nagy Folyón Túlról (vagyis az óceán túl
só partján létezett Vidámság mezejéről),

MAG MELD-ről megérkezett a Tuatha Dé 
Danann törzsbeliek inváziója, akik tudva
levőleg quiché maya indiánok voltak. (Ez 
tán még a trójai háborúk előtt lehetett.)

Azóta is Május Egy a tündér-istennő, 
Éva-Maja-Mária ünnepe, és az a bizonyos 
Walpurgis-éj nem véletlenül május elsejé
re virrad, mert egy őspogány kultusz fe
dőintézménye. (Szent Walpurga jelvénye 
a kalász. Ezért válhatott a gabonaisten
nő utódjává.)

Másképp is megpróbálták átm ente
ni ezt az ünnepet: Nagy Alfréd angol
szász király (871-900) be ak arta  vezetni 
egy május elsején a 8 órás munkanapot, 
majd, ezer évvel később 340 ezer ame
rikai munkás május elsejei tüntetésen 
követeli ezt, és 1908. május elsején el 
is érik törvénybe ik tatását. 1941. má
jus elsején, a német megszállás nyomán 
Franciaországban a M unka hivatalos ün
nepnapja lesz, 1944-ig, viszont erre vá
laszul, a Felszabadulás u tán 1945. má
jus elseje kötelező munkanap, de m ár 
a következő évtől, De Gaulle tábornok, 
Sztálin főlovászmester és Évike Peron 
közbenjárására végleg Nemzetközi Mun- 
ka-örömünnepnap lesz.

És mindennek jelentősége sokkal na
gyobb, mint hinnénk... biztosít róla 
Charroux. Majd megláthatjuk.

2. Hamar 
a madarat!
El kell venni tőle!
Egy ma m ár általánosan elfogadott elv 

szerint, ha valami egyszer régi, az min
den valószerűség szerint még régebbi!

Itt van például a Hunyadi-dinasztia 
a maga gyűrűs-hollós címerével. A le
genda keletkezésének vélt korában már 
nemcsak Hollós és Gyűrűs nevű csalá
dok kezdtek létezgetni, de voltak ilyen cí
merek is, nálunk is s például a lengyelek
nél is. Egyesek szerint eredetileg a holló 
nem is gyűrűt ta rto tt a csőrében, hanem 
pánkot vagy perecet, mivel a sütőiparban 
használt márkajelzés lett volna, vagy pe
dig aranykarikát, amely a bankárok, 
pénzkölcsönzők címereleme. (Lásd mind
ezt Kemény Ferencnél.)

Külön a hollóról ne is beszéljünk, mert 
az valóban m ár özönvíz előtti, illetve ve
le egyidős: Noé még a galamb előtt egy 
hollót eresztett ki felderítés céljából a 
bárkából... Szent Ágostont -  olvashatjuk 
a Keresztény Művészet Lexikonában — a 
holló károgása -  eras, eras -  azokra a bű
nösökre emlékezteti, akik mindig más
napra halogatják a bűnbánatot, tudniil
lik latinul eras -  holnap. Illyés prófétát 
és egyes remete-szenteket ugyancsak 
holló-küldöncök által táplálja a Gondvise
lés, akkor az alapítványi támogatást még 
nem ismerték.

A gyűrű oly régi jelkép, hogy ne is be
széljünk róla. Ám holló és gyűrű együtt 
szerepel Szent Osvát angolszász király 
legendájában (a VII. században esett el 
a pogányok ellen harcolva), akinek meny
asszonyát számára egy holló kérte meg, 
szájában gyűrűvel.

» » » » » »
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Elképzelhető, hogy a Hunyadi család 
ó'sei foglalkoztak pénzkölcsönzéssel, az 
is, hogy nagyon meghatotta őket Szent 
Osvát története. Viszont a legkevésbé va
lószínű, hogy pékek lettek volna. A Hu
nyadi Mátyás korvináit díszítő' ábrák 
gyakran a gyűrűs holló mellett más emb
lémákat is tartalm aznak: sárkányt, ku
tat, hordót, homokórát és méhkast -  és ez 
utóbbi lehet megint a bankárság jelképe.

Viszont jobban megnézve a címer Má
tyás korabeli néhány változatát, feltűnik, 
hogy a gyűrűt egy drágakő díszíti. Ez pe
dig éppenséggel Bölcs Salamon bibliai ki
rályhoz visz vissza, egyelőre. (Egyébként 
az emblémákat díszítő keret ékítményei 
között is gyakran ott egy négyszegletű 
drágakő, váltakozva zöld és kék.)

A hagyomány szerint Salamon a jeru- 
zsálemi nagytemplomot démonokkal épít
tette. A kövek azonban borzasztóan kemé
nyek lévén, a sok kalapálással a démonok 
szörnyű zajt csaptak, ami a királyt ide
gesítette. Egy ugyancsak földöntúli lény 
megsúgja a királynak: a fődémon becsap
ta, tudniillik nem hozott el egy bizonyos 
varázskövet. Vegyen ki a holló fészkéből 
egy tojást, borítsa le kristálykupakkal. 
Ez megtörtént, a rémült holló elrepült va
lahova nagyon messzire, s hozott a csőré
ben a tojásért cserébe egy különös követ. 
Ez a kő aztán úgy vágta hangtalanul a 
többi követ, mint a vajat.

Már némi fantáziával és csekély (tévék 
s magazinok által) terjesztett ismerettel rá
jöhetni: lézertechnikáról van szó, a drága
kövekből kiható impulzusokról, a holló 
emlegetése, pláne kristálykupak mögé 
elhelyezett tárggyal, a holográfiát idézi, 
amely a lézertechnikától elválaszthatat
lan, s máris Atlantiszban vagyunk, nem 
sokkal elsüllyedése előtt.

Ami még e köveket illeti, a Kolozsvári 
Testvérek-féle Szent György-szobor vértje 
közepén is van egy ilyen „emblematikus” 
dísz: gömbszelet, rombusz, négyzet, pá
ros gyűrűk. Megkérdeztem egyszer egy 
híres tudóst, aki terjedelmes tanulm ányt 
ír t e szobor bizonyos tárgyi jellegzetessé
géről, mit jelent ez a jelvényféle? Meglepő
déséből kellett rájönnöm, hogy soha ész
re sem vette! Aztán megkérdeztem egy 
művészettörténésznőt felőle: ingerülten el
utasított, hogy „most megint jössz valami 
ősmagyar hülyeségekkel”... végül minder
ről beszélni akartam  egy tévéadásban, de 
megakadályozták... Ami megint egy bizo
nyíték arra, hogy a kérdés Atlantisz rejté
lyeihez és a vele kapcsolatos összeesküvés
hez tartozik... Vederemo....

DÁVID GYULA
Ö tv e n  é v e  h a lt  m e g  D a d a y  L o r á n d ,  
a k in e k  m in d e n  r e n d s z e r b e n  
c s a k  a m e g h u r c o lta tá s  j u t o t t
Ötven esztendővel ezelőtt halt meg 

Désen Daday Loránd erdélyi prózaíró. 
Nevét ta lán  még ismerik azok, akik vá
logatott írásait (A lápon át. Kriterion, 
1970) olvasták, vagy akik felfigyeltek 
arra  a sajtópolémiára, amely 1990-ben, 
születésének centenárium án a dési la
kóházán elhelyezendő emléktábla kö
rül folyt.

A többi néma csend.
Teológiát és filozófiát végzett, a hú

szas évek elején néhány figyelemremél
tó cikke jelent meg a Pásztortűzben, 
aztán csak akkor lehetett hallani róla is
mét, amikor Magyarországon rövid egy
másutánban megjelent két regénye: a 
Zátony (1931) és a Csütörtök (1935). Az el
sőt olvasva, magyarázatot találhattunk 
arra  is, mi történt vele: visszavonult 
semesnyei birtokára, megvédeni azt a 
földreform maradványaként megmaradt 
néhány holdat, amely családjának számá
ra a fenntartást biztosította. A regény en
nek az önvédelmi harcnak a története. A 
Csütörtök teljesen román környezetben 
játszódik le: a tradícióihoz ragaszkodó 
erdélyi és az 1918 utáni újgyarmatosító 
román polgárság hatalm i harca elevene
dik meg benne. Em iatt került 1936-ban 
hadbíróság elé és kapott 6 hónap börtön- 
büntetést, annak ellenére, hogy olyanok 
keltek védelmére, mint Eftimiu Victor és 
Alexandru Vaida-Voevod.

A bécsi döntés u tán  Szolnok-Doboka 
megye főtanfelügyelőjévé nevezték ki, 
akkor meg a saját felettes hatóságai
val gyűlt meg a baja: nem volt hajlan
dó végrehajtani azt a m iniszteri ren
deletet, amely a rra  kötelezte volna őt, 
hogy a megye román falvaiban itt m a
rad t (el nem menekült) román tan ító 
kat össze-vissza helyezze, lehetőleg mi
nél távolabb attól a falutól, ahol azelőtt 
tan íto ttak . H um anitárius ind ítta tású  
szembeszállása feletteseivel az állásá
ba került.

1944 őszén, a szovjet-román csapa
tok bevonulása után ő lett Dés első de
mokrata polgármestere, de nem sokáig: 
feljelentés alapján vizsgálat indult elle
ne. Ekkor még akadtak az általa meg
védelmezett román tanítók között, akik 
nyilatkozatban keltek védelmére, s „iga
zolták”, akadt a deportálás elől általa 
és családja által bújtatott zsidó család, 
kényszerbesorozás elől megvédett kom
munistagyanús, akik szintén hajlandók 
voltak védelmére kelni. Az ötvenes évek 
elején azonban ez m ár nem volt elég: hi
ába jelentek meg novellái s részletek ön
életrajzi regényéből az Utunkban, az Iro
dalmi Almanachban, letartóztatták, és 
csak Gaál Gábor közbenjárása mentet
te meg attól, hogy a Duna-csatornához 
kerüljön.

Szabadulása után nem sokkal tört fel 
benne a gyógyíthatatlan betegség, amely 
1954-ben elvitte. A lápon át című önélet
rajzi regénye befejezetlenül maradt, a

30-as évek második felében és a 44-50 
közötti időben közölt néhány novellájá
val együtt egy kötetnyit tesz ki.

A történet azonban itt nem ér véget. 
Az 1990-es centenárium előtt, miközben 
az EMKE az említett emléktábla elhelye
zésének jóváhagyásai után já rt, heves 
támadások jelentek meg ellene a román 
sajtóban, főképp a Zátony és a Csütörtök 
miatt. Az emléktábla végül a dési refor
mátus templomba került letétbe, s ott 
van ma is.

A támadások azonban két-három éve 
ismét kiújultak. H átterükben az van, 
hogy a család be merte adni a semesnyei 
családi kúriára és a törvényesen vissza
adható földre vonatkozó igényét. Az esz
közök viszont változtak: most újabb po
litikai vád hangzott el, mely szerint 
Daday Loránd Dücső Csaba álnéven ro
mánellenes terrorcselekmények elköve
tésére uszító kiadványt írt és adott ki a 
40-es években.

A „Dücső Csaba-ügy” bizonyára sok ol
vasó előtt ismeretes. Talán az is köztudo
mású, hogy amikor a Ceausescu-korszak 
utolsó évtizedében kirobbant és nemzet
közi botrányt kavart, egyértelműen tisz
tázódott — már annak a számára, aki 
hajlandó volt odafigyelni —, hogy Dücső 
Csaba egy valóban létező személy volt, 
egy különben jelentéktelen kis firkász.

Mivel azonban a Dücső Csaba nevet 
azóta is sokan ismerik, „megsemmisítő” 
vádat lehet kovácsolni abból, ha valakit 
az ő személyével összefüggésbe hoznak. 
És ez is megtörtént -  megtörténhetett! 
Gavril Scridon 1995-ben megjelent, a ro
mániai magyar irodalmat a román kö
zönségnek bemutató testes könyvében 
áll leírva, hogy Daday Loránd ezen az 
álnéven írt románellenes könyveket. 
(Hogy álnéven írt, az igaz: két regénye 
Pesten Székely Mózes néven jelent meg, 
a harmincas évek második felében a Ko
runkban Kovács Bálint néven közölt, s 
ugyanezt a nevet használta 1945 utáni 
közlései esetében is, csak a posztumusz 
A lápon á t címlapján kapta vissza iga
zi nevét.) És ettől a pillanattól kezdve 
m ár „tudományos szaktekintély hitelesí
ti” a hazugságot -  m ert tudatos, színtisz
ta  hazugságról van szó: az, aki Scridon 
professzort „tájékoztatta”, nagyon jól tud
ta, ki volt Daday Loránd, s azt is, hogy 
ki volt Dücső Csaba, és hogy a kettő nem
egy-

Most, az író halálának 50. évforduló
ján  szomorú, hogy nem a Mű szerzőjét 
túlélő értékéről kell beszélnünk, hanem 
a rég porladó Embert kell becsületében 
megvédenünk.

A Csütörtök a 90-es évek elején Buda
pesten újra megjelent. Szerzőjéről azóta 
is hallgat a kritika. Méltatlanul, hiszen 
aki rászánja magát, hogy valamelyik mű
vét kézbe vegye, hiteles írót ismer meg. 
Olyat, akinek nevét nemcsak sorsa okán 
érdemes számon tartanunk.
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DADAY LORÁND

Néhány kitépett lap
A július 23-án ötven esztendeje elhunyt Daday Loránd leghíresebb regényeit, a Zátony 

és a Csütörtök címűeket Székely Mózes néven írta a harmincas években, egyik sem ka
pott mindmáig méltó elemzést, az utóbbiért börtönbüntetést is szenvedett. Erre egy kora 
őszi lapszámunkban még visszatérünk.

Az alábbiakban néhány oldalt közlünk egy soha elő' nem adott, egyetlen rendező' által 
sem vállalt darabjából...

V á n d o r ,  v i d d  h í r ü l :  n e m  a k a d t  m a g y a r  

s z í n i g a z g a t ó ,  k i  e  d a r a b o t  s z í n p a d r a  

v i g y e .

(Az első felvonásból)
Szín: Budai villa ízléses, komoly levegőjű 

nagy szobája. Sima falak, pár műtárgy, sok 
könyv. Jobbra ajtó és benyíló, asztalkán rá
dió és telefonkészülék, balra kijáró a téli dísz
ben sziporkázó kertbe. Késó' délután. Mikor 
a függöny lassan felmegy, Vera az asztalnál 
ül, kezében szerepkönyv, de a szobán olyan 
nagy a homály, hogy csak betűzve lehet ol
vasni.

I. JELENET
Vera, Burján 
VERA
(háttal az ajtónak, elnéz a kezében tartott 

szerepkönyv felett. Lassan végiglapoz benne, 
majd újrakezdi. Egyik oldalon megakad a 
szeme. Mintha olvasna, észre sem véve, hogy 
rásötétedett.)

BURJÁN
(nyegle, fővárosi színházi ember, mikor Ve

ra másodszor lapoz a szerepkönyvbe, jobb
ról. Megáll az ajtóban és szótlanul nézi Ve
rát.)

VERA
(anélkül, hogy odanézne): Mi az, 

Máriskó?
BURJÁN
Kezét csókolom, művésznő'.
VERA
(az asztalra ejti a szerepkönyvet s a ven

dég elé megy. Felgyújtja a villanyt. Meglepe
téssel): Né! Burján? Azt hittem, a házvezető
nő. (Kezet ad.) Foglaljon helyet.

BURJÁN
Köszönöm. (A szerepkönyvre mutat.) Hi

szen maga a szereppel foglalkozik. Méghoz
zá sötétben... Ha ezt tudom, nem hagyom 
ott a kaláber-partimat.

VERA
Maga főrendező? Észre se veszi, hogy kí

vülről minden szerepkönyv egyforma. (Fel
veszi az asztalról.) Sebtiben összefűzött gé
pelt ívek. Kívül semmi írás, belül -  belül 
pedig...

BURJÁN
Természetesen az új darab.
VERA
Amire maguk készülnek? Nem.
BURJÁN
(megütődve): Nem?
VERA
Hallgassa csak... Na ne álljon olyan 

bambán. Hogy megértse: a szín körülbe
lül egy ilyenféle nagy szoba, de csupasz, 
magas márványfalak, inkább csarnok. A 
lényeges... (visszalapoz a szerepkönyvben) 
igen, a bejárat balról, lent az ajtón túl nagy 
kert, én itt az ajtóban állok. (Odamegy.) El
mondom, mert maga a darabot nem ismeri, 
legfeljebb azt tudja róla, hogy ebben tűntem 
fel, ebben lettem a mai Széplaky Vera.
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BURJÁN
(Vera szavába vág): Mit akar most ezzel 

a régi Szeremlei-féle tákolmánnyal, amikor 
körmünkre ég az új darab?! Pár napunk, s 
maga egyik próba után a másikról marad 
el.

VERA
Na-na! Csak ne olyan hevesen! Amit 

most lejátszók magának, az egészen szoro
san ide tartozik, ha nem is épp az új darab
hoz. Hol is hagytam el? Igen. Én itt az ajtó
ban állok. Ez a ruha... (végigmutat magán) 
persze nem egészen talál. (Hirtelen ötlettel.) 
De ha ezt a vállpántot itt kioldom, és ezt a 
részt... (megjátssza) leeresztem, akkor már 
egészen görögös. Egész jó! A darab tudniil
lik görög tárgyú. A nagy perzsa háború kel
lős közepén vagyunk. Az uram elesett...

BURJÁN
De művésznő, könyörgöm, az új darabot 

inkább.
VERA
(ellentmondást nem tűrő hangsúllyal is

métli): Az uram elesett!
BURJÁN
(egyelőre megadja magát, bosszúsan le

ül).
VERA
(szaporán): Én is futok az egész város

sal a perzsák elől. De a kisfiam elmarad, el
vész a vad menekülésben.

(A m ásodik felvonásból)
TISZTELETES
(Körjegyzőre Verához): A körjegyző úr.
VERA
Zentayné vagyok... (átadja) az útleve

lem.
KÖRJEGYZŐ
(meghajol, keresetten udvarias. Átveszi az 

útlevelet): Szolgálatára...
VERA
Azt hiszem, körjegyző úr tudja, miért jöt

tem.
ELSŐ FÖLDMŰVES
(társai után most tette be az ajtót).

ie
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KÖRJEGYZŐ
(megnézte az útlevelet, visszaadja. Hiva

talos hangon): Tudom. Sajnos, a közbejött 
szemle miatt nem tudtam intézkedni, és 
most... (zavarban.)

VERA
(nyugtalanul): Csak nincs valami baj?
KÖRJEGYZŐ
(vontatva): Baj nincs, de... (tetőtől talpig 

végignézi a finom téli holmiba öltözött Ve
rát) a fiút... a nagyságos asszony fiát... reg
gel kiküldték a trágyahordáshoz.

VERA
(megütközve): Trágyahordáshoz?... (Ke

zével elűz valamit homloka elől.) A tanító 
úr... (keresi a szót) erre használja? 

KÖRJEGYZŐ
(nem akarja érteni): Melyik tanító úr?
VERA
Bodnár Miklós, akire a gyermeket 

apósomék bízták.
KÖRJEGYZŐ
Ilyen nevű tanító nincs nálunk. De van 

Nicolai Budnariu, az itteni népiskola igaz
gatója.

VERA
(mint fent): Budnariu?
KÖRJEGYZŐ
Igen. (Természetes meglepetéssel.) A fiú 

nem nálunk van.
VERA
(elhűl): Hát hol?
KÖRJEGYZŐ
Egy itteni parasztgazdánál.
VERA
(magából kikelve): Ki adta oda? Ki rendel

kezett így?

(A h arm ad ik  felvonásból)
VERA, SZABOLCS
(egyszerre, elhűlve): A mi kezünkből? 
PÓPA
Megbocsássanak... Egy juhval sok min

den megtörténhet, csak az nem, hogy gyap- 
ját felcserélje más szőrrel. (Lászlóra mutat.) 
A hívem. Nem ismeri... (Tiszteletesre mu
tat) az őhangját. Az én szómra hallgat... 

TISZTELETES
(magához tért. Tanítónő óvó, visszatartó 

kezét elhárítja, feltámolyog. Pópa felé fordul. 
Tanítónő és Vera segítésre készen áll mellet
te. Rekedt, de azért szenvedelmes hang, Pó
pához): Aki nem az ajtón megy be a juhok 
aklába, -  mondja az Űr -, hanem máshon
nan hág be, tolvaj az és rabló... A hátunk 
megett csavartátok el a lelkét.

PÓPA
(mozdulatlanul): A jó pásztor adja életét 

a juhokért: ezt parancsolja az írás.



HELIKON

FODOR SÁNDOR

Mária lábától a sündisznóállásig
Fejezetek egy életrajzi

I .
í .
Minap, 2004. július 4-én volt Édes

apám születésnapja. Száznyolc évvel ez
előtt ezen a napon látta  meg a napvilá
got -  m ár félárvaként -  Besztercén a 
már nem tudom hányadik bodoki Fodor 
Sándor. Édesapja (természetesen szintén 
bodoki Fodor Sándor) Désről Besztercére 
helyezett fiatal tisztviselő volt, aki csak 
hosszas ostrom után vehette feleségül re
formátus ember létére a csíkszentgyörgyi 
születésű római katolikus tanítónőt, Ba
ka Vilmát -  nagymamámat. Ám szegény 
nagyapámnak nem adatott meg, hogy lát
hassa is elsőszülött — és egyetlen — fiát. 
K urta két hónappal Édesapám születése 
előtt hirtelen meghalt.

Esküvő előtt nagyapámnak reverzá- 
list kellett adnia, más szóval, elkötelez
nie magát, hogy születendő gyermekeit 
római katolikus hitre keresztelteti, és így 
neveli fel. Végül azonban -  abbeli örömé
ben, hogy háziorvosuk és a kártyavetőnő 
egybehangzó véleménye szerint rövid két 
hónapon belül fia születik, aki továbbvi
szi a család elsőszülött fiainak hagyomá
nyát, amennyiben a Sándor nevet kapja a 
szent keresztségben — megevett egy boros
poharat, m ert az én jó nagyapám úgy kü
lönben mulatós ember volt.

Akkoriban, a Millennium évében, 
1896-ban, Besztercén még nem műtöt
ték a vakbelet. így szegény nagymamám
nak feltűnően áldott állapotban kellett 
kikísérnie a temetőbe családunk immár 
mindörökre legfiatalabb Fodor Sándorát 
-  legalábbis dédnagyapámtól errefelé. 
Harmincéves lehetett, és mindössze nagy
mamámhoz írt néhány szerelmes levele 
maradt rám. Csodálatosan szép, gyöngy
betűs írása volt az én jó borivó nagyapám
nak.

Fiatalasszony létére nagymama nem ma
radt sokáig Fodor Sándor nélkül: Mihamar 
megszülte kisfiát — édesapámat —, és a csalá
di hagyomány szerint Sándornak keresz
telte, a még élő és fiát gyászoló dési állat
orvos, (szintén) Fodor Sándor dédnagyapa 
örömére és vigasztalására. Az öreg -  48- 
as diákhonvéd -  a szabadságharc bukása 
után orvosnak tanult Németországban. 
Csakhogy igencsak verekedés természe
tű  volt, szeretett párbajozni. Orrából le is 
nyisszantottak egy darabkát, amit aztán 
a fenekéből pótolt az akkori orvostudo
mány. Sajnos azonban tanulmányai utol
só évében túlságosan jól sikerült neki egy 
ilyen véres összekoccanás. Az ellenfél -  ál
lítólag -  meghalt. Dédapámat kitiltották 
Németország valamennyi egyeteméről, 
és attól kezdve állatorvosként működött 
idehaza. Désen telepedett meg, alapított 
családot. Három lánya és egy fia — pohár
evő nagyapám — született a jó Polixénia 
mamától, aki egyébként örmény volt.

Családunk Sándor-sorozata nálam sza
kadt meg, aki egyetlen gyermek voltam, 
fiút nem adott nekem a Fennvaló -  de

regényből
magamról már írtam  eleget. Csak egy
valamire nem figyeltem fel előttem járó 
Sándor őseim tekintetében, még ha csak 
dédapámig tudom is visszavezetni folya
matos egym ásutániságunkat (a Sándoro
két). Nem is igen kutattam  távolabbi őse
im után, talán mert úgy gondoltam, hogy 
jó az, ha tudjuk, honnan jövünk, de valós 
értékünket nem az ősök derekassága ad
ja  meg, hanem saját életünk, munkássá
gunk eredménye. Nos, nem figyeltem fel 
arra, hogy az első bodoki Fodorral, Gás
párral kezdődőleg, aki Rákóczi György 
szerencsétlen lengyelországi hadjárata 
nyomán kapta meg a kutyabőrt -  minden 
ismert és felsorolt bodoki Fodor Sándor 
(nemcsak negyvennyolcas dédapám) segí
te tt elveszíteni bár egy háborút, fiatalon 
elhunyt nagyapám kivételével, de helyet
te fia — Édesapám — állt helyt, akinek a 
XX. század mindkét világháborújában si
került (a másodikban már velem együtt) 
a vesztes oldalán vitézkedni. Mert a máso
dik világháború végét -  alig 17 évesen -  
én is vitézül elcsíptem (ugye ne mondjam, 
melyik oldalon?). Végezetül azt hiszem, 
a vert seregben való hadakozás, úgy lá t
szik, családi hagyománnyá vált Bodokról 
származó családunkban, m ár az első ne
messel, Fodor Gáspárral kezdődően. Nem 
csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a Rá- 
kóczi-szabadságharc záróakkordján, a 
nagymajtényi síkon is hullott egy bodoki 
Fodor Sándor könnye a síró kurucok „té
pett zászlajára” és „rongyos dolmányára” 
-  a „fekete holló”-éval együtt.

Szegény Vilma néni nagymamámat 
mindenki Vilma néninek hívta, kiváltkép
pen miután kétéves koromban utánunk -  
pontosabban „haza” -  költözött Csíkba, 
mégpedig Besztercéről, ahol egész életé
ben tanított volt — és nevelte egyetlen fi
át. Kisfiú korában, igaz, Édesapám sok 
időt töltött Désen nagyapjánál, és ragyog
va adta nekem tovább az öregúr emléke
zetes történetét, akinek -  amikor barát
ja  veszett kutya m arta kisfiát Párizsba 
kísérte -  a Pasteurhöz - ,  és zsinóros atil
lájában belépett egy párizsi vendéglőbe, 
a lelkes franciák a Rákóczi-indulót hú- 
zatták. Azt hiszem, akkortájt szerettek 
bennünket úgy szívből-igazán a franciák 
először -  és utoljára a 48-as szabadság- 
harc végett... U tána aztán -  két világhá
borús „szereplésünkért” -  már kevésbé: 
Talán 1956-ban dobbantották meg a szí
vüket még a pesti srácok.

Nagyanyám valójában — pólyáskora 
után -  elemista korától nevelte édesapá
mat, mert közben dédapám, Bem egykori 
diákkatonája, a bot, illetőleg kardcsinál
ta állatorvos, meghalt.

Vilma Néni szigorú anya volt. Az akko
ri pedagógia előírta „nézz rám!” vezény
szótól a nádpálcáig alkalm azta a hatásos
nak vélt nevelési módszereket, bár azért 
a nádpálcát csak „elvben” ta rto tta  neve
lési eszköznek, használatára nemigen ke
rü lt sor. Akkoriban -  a XX. század elején, 
el egészen az első világháborúig -  a fele

kezeti tanítónői fizetés és a csekélyke öz
vegyi nyugdíj elegendőnek bizonyult ah
hoz, hogy tisztességesen nevelje kisfiát: 
Az ebédet vendéglőből hozatta mindkette
jüknek — neki nem volt ideje főzni, háztar
tást vezetni. A többit megoldotta házilag: 
A reggelit tejeskávéval, teával, vajas ke
nyérrel, a vacsorát valami hideg falnivaló- 
val, rendszerint Bredttől származó finom 
hentesáruval. Emlékszem, valahányszor 
otthon tepertyűt eddegéltünk vacsorára, 
Édesapám mindig elmondta, hogy gyer
mekkorában ez a szegények eledelének 
számított, Bredtnél ez volt a legolcsóbb, 
valamirevaló ember nem is vásárolt belő
le magának.

Igen szigorú nevelési elvei szerint, fi
át -  Édesapámat — nem abba az iskolá
ba íratta, amelyikben tanított. Más ma
gyar tannyelvű elemi iskola akkoriban 
nem volt Besztercén, Édesapám tehát 
a német elemiben tanult meg írni-olvas- 
ni. Nagyanyám természetesen sokat fog
lalkozott vele, hogy a némettel párhuza
mosan a magyar betűvetésre-olvasásra 
is megtanítsa. A négy elemi elvégzése 
után magyar tannyelvű középiskolába se 
iratkozhatott (Besztercén akkoriban ma
gyar tannyelvű gimnázium nem volt, ta 
lán csak polgári iskola) -  így fiát a szász 
gimnáziumba íratta, és megfizette érte 
a nem szász származású és nem evangé
likus gyermekekre kirótt magasabb tan 
díjat, valamint az évről évre egy arany
koronára rúgó büntetést, am iért nem 
engedte fiát március 15-én iskolába. Az 
én jó Nagymamám úgy vélhette, még így 
is kevesebbe kerül neki, mint ha a fiút Ko
lozsvárra küldi, mondjuk a piaristákhoz, 
akár ösztöndíjasként is. Azt hiszem, ra
gaszkodott is az egy szem bodoki Fodor 
Sándorhoz, aki megmaradt neki. Édes
apám felsős korában aztán tekintéllyé 
vált a szász gimnáziumban: Ha nem is 
volt épp első tanuló, kitűnően hegedült, 
és a gimnázium akkoriban híres zeneka
rában — ha a szükség úgy hozta — más vo
nós hangszeren, mélyhegedűn, csellón, 
de akár nagybőgőn is remekül játszott. 
Csallner tanár úr rendesen így szólította: 
„Fodor Danika, der nagybégés”. A „Dani
ka” csak amolyan becenév volt, Sanyika 
helyett.

Ha Nagymamám nem is örült neki, 
tudomásul vette, fia érettségi utáni, va
lamennyi osztálytársával való önként je
lentkezését katonának, hogy túlessenek 
az egyéves önkéntesi katonai szolgálaton. 
Csakhogy mire be kellett vonulnia, kitört 
az első világháború, nehogy a „kutya Szer
biáé” találjon lenni Hercegovina, abból az 
alkalomból, hogy Szarajevóban a szerb 
anarchista, Princip Gavrilo meggyilkolta 
Ferenc Ferdinánd trónörököst, aki -  szó 
köztünk maradjon — utált bennünket, ki 
nem állhatta a magyarokat. Nos, hat hé
tig, amíg az újonckiképzés tarto tt, Besz
tercén maradtak. Ment is minden simán, 
noha mint „közös” és nem „honvéd” ezred
nél, a kiképzés nyelve az újoncok többsé
gének az anyanyelve, ez esetben a román 
volt. Csupán a vezényszavak hangzottak 
németül. Hat hét után édesapámat kar- 
paszományos tizedessé léptették elő, de 
nem küldték tisztiiskolába, m ert az orosz
> > > > >  f o l y t a t á s  a  6 .  o l d a l o n
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
csapatok épp akkoriban törtek be Buko
vinán át Máramarosszigetre. Besztercé
től nem is messzire, Romuliig jutottak. 
Édesapámat az egész ezreddel a front
ra rendelték. Nem is fölöslegesen, mert 
az osztrák—magyar hadsereg vitézeinek
— köztük nem utolsósorban a Beszterce 
környéki, többségében román katonák
ból összeverbuvált ezrednek -  sikerült 
Máramarosszigeten, sőt Bukovinán tú l
ra  is visszaszorítani az oroszokat, ám 
egy orosz ellentámadás során Édesapám 
megsebesült és fogságba esett. Mesél
te, olyan görcsösen szorította kezében a 
puskáját, hogy csak az orosz tábori kór
házban sikerült lefejteni róla egyenkint 
az ujjait. A Nemzetközi Vöröskereszt ú t
ján  négy évig sikerült fenntartania a le
velezést Édesanyjával, aki az első' három 
esztendőben (az 1917-es Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomig) még havi egy 
aranyrubelt is küldhetett neki, amiből 
a fogoly úri módon élhetett. Hétévi ha
difogság után, 1921-ben került haza Szi
bériából, az utolsó tömeges hadifogoly
szállítmányok egyikével, amellyel csak 
betegeket vettek fel egy francia fehérha
jóra. Rakományfölöslegként szállították 
a mintegy 2000 osztrák és magyar hadi
foglyot. Édesapámnak úgy sikerült a szál
lítmányba betornásznia magát, hogy az 
orvosi vizsgálat eló'tt megivott egy fél ve
der babkávét, amitó'l olyan szívdobogása 
tám adt, hogy sietve tuszkolták fel a hajó
ra, a többi -  részben hozzá hasonlón szi
muláns -  gyengélkedő osztrák és magyar 
hadifogoly közé. Előtte azonban a forrada
lom és a polgárháború éveiben Édesapám 
sorra napszámoskodott az orosz gazdálko
dóknál, aztán a megszálló amerikai csa
patoknál, akiknek vederrel hordta télvíz 
idején a vizet a havas mezőre -  jégpályá
nak. Dolgozott a japánoknak is, akiknek 
a konyhán segédkezett, miközben a Csár
dáskirálynő énekeire tanította meg a két 
japán katonaszakácsot, Imamurát és 
Nakamurát. A végén a Vörös Hadseregbe 
is majdnem bekényszerítették -  de oszt
rák  barátaival a vöröskatona-vonat utol
só kocsijába szállt, amelyet vasutas baj
társaik  ügyesen lekapcsoltak az induló 
szerelvényről. így aztán Édesapám nem 
tartozott azok közé, akik „kezet fogtak 
Leninnel”.

H azatérte után Besztercén ham ar ke
nyérbe esett. Az adóhivatal alkalmazta. 
Ekkortájt történt, hogy az első napok
ban, amikor a Bredt-féle vendéglőbe be
nyitott ebédelni (mert nemcsak hentesüz
lete, vendéglője is volt Bredtnek) -  nagy 
gaudiummal üdvözölte őt édesapjának 
egy jó barátja és hajdani ivócimborája: 
„Hazajöttél, Sándorka?! Isten hozott!! 
Gyere, ülj ide az asztalomhoz. Hadd hal
lom, mit iszol? Kezdjük egy jó snapsszal?”
— „Köszönöm, válaszolta édesapám, nem 
iszom snapszot.” „No, mert apád bezzeg 
ivutt!” -  jegyezte meg az atyai barát, és 
továbbzongorázott az italok klaviatúrá
ján: „Inkább bort innál?” — „Köszönöm
— így Édesapám —, bort sem iszom”. „No, 
m ert apád azt is ivutt!” — jegyezte meg a 
bácsi, de nem hagyta magát: „Akkor ta 
lán sört?” Az ismét csak tagadó válasz
ra Nagyapám egykori ivócimborája elké-
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pedt: „Igaz, nem sokat, de apád sört is 
ivutt. Mondd, mit iszol te tulajdonkép
pen?!” -  „Ásványvizet, ha lehet” -  felel
te Édesapám.” „No, mert apád azt nem 
ivutt!” — álmélkodott döbbenten az atyai 
barát.

Lehet, hogy Édesapám még a nagyma
mám szíve alatt u tálta meg, apja tragi
kus halála miatt, a szeszes italokat, mert 
később se nagyon „ivutt”. Én m ár néha — 
igen. Módjával.

Közben Édesapám megismerkedett „a 
budaki hídon túli” szabómester, Ludwig 
Hagler szépséges, szőke -  nála két évvel 
idősebb -  lányával, Médikével, és egymás
ba szerettek. Igaz, a besztercei szászok 
nem nézték jó szemmel, ha közülük való 
leányzó magyarhoz, románhoz, de akár 
máshonnan odavetődött némethez, nem 
tősgyökeres lutheránus szászhoz ment 
férjhez -  vagy ha fiú volt, „idegen” lányt 
vett el. Igaz, Édesanyám már nem számí
tott úgy igazán szász leánynak, hiszen tő- 
rőlmetszett szász édesanyját, a szépséges 
Pantle leányt egy osztrák származású, 
gazdagnak nem mondható szabómester, 
tehát egy „jöttment” vette feleségül, aki 
jóképű fiatalember létére nemcsak romá
nul vagy magyarul — de szászul se tudott. 
A tetejébe mind Édesanyám, mind pedig 
Édesapám szegények voltak, ahogy mon
dani szokás, „semmijük se volt”.

Édesapám adóhivatali karrierje sem 
bizonyult hosszantartónak szülővárosá
ban. A derék adófizetők ugyanis majd
nem agyonverték Romuliban (ahol már 
a háború idején is járt), mondván, hogy 
most, miután ilyen szépen összejött 
Nagy-Románia -  nekik nem kell adót 
fizetnök. Édesapám előbb rossz román
ságával próbált szót érteni velük, amikor 
azonban fenyegetővé vált a helyzet, rá
juk ripakodott -  magyarul. No, ettől meg
ijedtek. Édesapám m iham ar úgy döntött, 
hogy otthagyja az adóhivatalt, de szülővá
rosát is, hőbörgő románjaival, gőgös szá
szaival és riadt magyarjaival. Az ismert 
két világháború közötti román politikus, 
Alexandru Vaida-Voevod, akinek a csilla
ga akkoriban fénylett fel a román politika 
egén -  és aki nem osztály-, de iskolatársa 
volt a szász gimnáziumban - , örömmel fo
gadta az őt felkereső Édesapámat, aki im
már végleg lemondott arról, hogy tovább 
tanuljon (az idő is eltelt, szerelmes is volt 
ugye). Édesapám kapva kapott hát egyko
ri iskolatársa ajánlatán: Válasszon, ha 
el akar menni Besztercéről. Aradra me
het, Kolozsvárra, Temesvárra, Váradra, 
Marosvásárhelyre, vagy ahová tetszik. 
Mondja meg, melyik törvényszéknél akar 
elhelyezkedni főkönyvelőnek, és ő oda ki
nevezteti. Édesapám Csíkszeredát válasz
totta. Talán m ert közel volt édesanyja 
szülőfalujához, Csíkszentgyörgyhöz. És 
leköltözött Csíkszeredába. Egyelőre egye
dül, mert Édesanyám egy németnyelvű

bukaresti leánynevelő intézetben helyez
kedett volt el nevelőnőként — Melanie nő
vére protekciójával, aki okleveles tanítónő 
lévén, szintén ott dolgozott. A növendék
leánykák el is nevezték őket mihamar. 
Édesanyám „Fräulein Hagler der Engel” 
(Hagler kisasszony, az angyal), nővére pe
dig „Fräulein Hagler der Teufel” (Hagler 
kisasszony, az ördög) lett. Édesanyám pe
dig -  gyűjtött. Kispórolta magának a sta- 
fírungot, de mert Édesapám se volt az a 
kimondottan jómódú gyerek, Nagyma
mám váltig kesergett, miért kellett az ő fi
ának „egy szegény szabó leánya”, amikor 
Ó már kinézett volt neki egy jómódú, tő- 
rőlmetszett magyar leányt!

2.
Mielőtt összeadnék azonban a fogság

ból nemrég hazakerült Fodor Sándort (a 
ki tudja, hányadikat) a szép, szőke, de 
nem teljesen szász (amennyiben édesapja 
„mindössze” osztrákra sikeredett) Hagler 
Médikével -  ismerkedjünk meg talán 
Édesanyám családjával is. Nagyapámra, 
Ludwig Hagler Grossvaterre jól emlék
szem (hét-nyolc éves lehettem, amikor 
meghalt). Csak néhány szót tudott ma
gyarul, és jó 5-6 évvel élte túl anyai nagy
anyámat, a Grossmuttert. Felőle csak 
annyi halvány emlékem van, hogy ami
kor másfél-két éves koromban megláto
gattuk őket Besztercén Édesanyámmal, 
és a Mama véletlenül meg ta lált szidni 
valamiért, jó szász nagymamám védelmé
be vett: „Lass ihn sein, er ist noch klein!” 
(Hagyd békén, hisz még kicsi!) Ezt olyan 
jól megjegyeztem, hogy hazatértünk 
után is a Grossmutter szavaival engesz- 
telgettem Édesanyámat, ha valamiért 
meg akart büntetni: „Lász ín zááán, er 
iszt nők klááán...” mondtam szívhez szó
lón, bár nem nagyon tudtam, mit jelent. 
Nagymamám halála után azonban Mi
mi nagynéném -  felrúgva a testvérekkel 
kötött megegyezését -  kitette az „ősi”- 
ből Grossvatert, aki leköltözött Csíkba, 
Emmi Tante nagynénémhez, dr. Papp 
Gyula lakásába. No, itt naponta találkoz
tunk, és Grossvater szívesen mesélt ne
kem -  ha nem is sokat értettem  belőle, 
mert németül mondta, és akkoriban még 
hadilábon álltam Édesanyám anyanyelvé
vel. Sajnos azonban keveset mesélt, mert 
a keserűség Ót is elvitte. Állítólag jó sza
bómester volt. „Állítólag”, mondom, mert 
a Beszterce környéki Logoteti báró csak 
nála dolgoztatott, varratott ruhát magá
nak. Az előkelő ügyfél esetében pedig 
Nagyapám végzett el minden munkát a 
ruhán: Ő vette a mértéket (minden egyes 
alkalommal újra), és Ó szedte ki a fér
cet is a kész ruhából. Igaz, az úri kliens
-  olaszos neve ellenére -  csak magyarul 
tudott. Nagyapámnak éppen a magyar 
nyelvvel volt gondja. Ahogyan a „Kárpá
tok Géniusza” mintegy nyolcvan évvel ké
sőbb mondogatta volt azonban, jól megér
tették egymást „a munka nyelvén”, ami a 
következőképpen történt: Éellapozták a 
legfrissebb bécsi divatlapot, Logoteti bá
ró pedig hosszas szemlélődés után rábö
kött az egyik, neki tetsző mintára. Ékes 
magyarsággal, tömören húzta alá muta
tóujja gesztusát: „Ezt”. Csodák csodája
-  Nagyapám megértette. „Sehr richtig,
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Herr Baron”-nal (Nagyon helyes, báró 
úr) nyugtázta az információt, csakhogy 
megtörtént, hogy az eló'keló' ügyfélnek 
némi kiegészítenivalója, megjegyzése is 
volt a ruhamintához. Kifogásolta -  példá
ul -  a divatlapban látható szép ruha túl 
sűrű gombozását. Ezért még hozzátette: 
„Meister, nem így: gomb, gomb, gomb. Ha
nem: Gomb... w art ein bisserl... gomb... 
w art ein bisserl... (Gomb... várj egy 
kicsit... gomb... várj egy kicsit...) Klar? 
(Világos?)

Már hogyne lett volna.
Csakhogy Logoteti báró jó, ha évenkint 

varratott egy-egy új rend ruhát magá
nak. Az én jó Grossvaterem pedig (Édes
anyám szerint) nem nagyon szeretett 
dolgozni, amit megértek, m ert -  most 
már, vén fejjel bevallhatom -  én se sze
rettem  világéletemben. Ezért aztán az 
én jó Ludwig nagyapám beérte a ma
ga részéró'l, hogy idó'nkint varrt egy ru
hát Logoteti bárónak, ezenkívül „jobb” 
ügyfeleiről maga vett mértéket. A töb
bit azonban, ideértve a szabást, a próbá
kat is, közönséges halandó ügyfelei ese
tében segédeire hagyta. Két segéde volt 
és egy-két inasa. A háború (az első vi
lágháború) alatt két orosz hadifoglyot is 
„vállalt” a kincstártól. Ezek a ház körü
li m unkákat végezték a puszta élelemért 
és ruházatuk (nagybani) rendben ta rtásá
ért. Nagyapám egyébként őket is asztalá
hoz ültette és jól tarto tta, amiért igen há
lásak voltak. „Jó gazdá”-nak szólították, 
így, magyarul, de ne tessék tőlem kérdez
ni, hol tanulták  ezt a fajta megszólítást, 
mert a „budaki hídon tú l” akkoriban nem
igen esett magyar szó: A Grossmutter se 
tudott magyarul, ha négy fia és négy lá
nya eléggé jól beszélt is anyanyelvemen.

Kedvenc időtöltéseként azonban Nagy
apám a kapu előtt álldogált. Álldogált -  
és nem ült le a kerítés bemélyedésében 
lévő padra —, elvégre napközben „munka
időben” volt, ugye, és munkaidőben egy 
valamirevaló mesterember nem üldögél
het még a saját kapuja előtt se -  tétlenül. 
Meg-megszólította az arra  járókat -  ha 
nem tudtak németül, akkor bicskanyito- 
gató románságával (amennyi hosszú éle
te során ráragadt) - ,  elbeszélgetett velük 
életükről, a mindennapok gondjairól — 
és közben elfelejtett jó szász szabótársai
hoz hasonlón egy kis sörpocakot növeszte
ni, valamennyiké vagyont gyűjteni. Igaz, 
Ő — hiszen már említettem — nem volt 
szász. Édesapja osztrák katonatisztként 
szolgált Bukovinában, de amikor Ludwig 
nagyapám még kicsi volt, meghalt a fele
sége. Osztrák dédapám leszerelt -  és az 
„obsitból” vásárolt magának egy sörgyá
rat. Katonaként -  Ludwig Nagyapám sze
rin t -  valami háborúfélében is részt vett 
(nem értettem  pontosan, hol, mikor és ki 
ellen harcolt), lehet, Ó is segített elveszíte
ni a königgrátzi csatát vagy a solferinóit 
a Császár oldalán, előbbit a poroszok, 
utóbbit az olaszok ellen -  de az sincsen 
kizárva, hogy Fodor Sándor dédapámmal 
célozgattak egymásra 1848-49-ben, de Is
tennek hála -  nem találtak, különben ma 
nem lennék itt.

Csakhogy azon a bukovinai sörgyáron 
-  Édesanyám szerint -  valami átok lehe
tett, m ert néhány év után a gyár egyik

munkása belefulladt egy söröshordóba 
— amitől a gyár tönkrement, és az én vi
tézlő dédapám végzett magával. Róla, fe
leségéről, családjáról ennél többet nem 
hallottam. Azt se tudom, yolt-e Ludwig 
nagyapámnak testvére. Oreá azonban 
nehéz évek következtek. A távoli roko
nok -  vagy a gyámhatóság — beadták Őt 
szabóinasnak. Már mint jóképű, délceg 
szabósegéd vetődött Besztercére, itt tele
pedett meg. A szász társadalomból „jöve
vényként” félig-meddig kiközösítve -  nem 
érezte magát rosszul a város szélén. Elége
dett volt a szép Pantle leány hozományá
ból vásárolt házával, elégedett „a város 
peremén” nyílt műhelyével is. Nyolc gyer
meke közül hét aztán elszóródott Besz
tercéről, a legidősebb, Melanie -  „Mimi” 
Tante -  kivételével, aki ott, az „ősiben” 
halt volt meg, 1972 őszén. (Édesanyám 
mindig „ősi”-ként emlegette a házukat.) 
Két nagybátyám, Karli, aki jómódú órás
mesterré vált, és Lulu, a kereskedelmi 
ügynök Bukarestben élt és halt is meg. 
Egy -  Otto -  a háború (második világhá
ború) alatt kallódott el, pedig katona se 
volt, a legfiatalabb pedig, Ernest (Enzi 
Onkel), otthon maradt Besztercén a má
sodik világháború végén, meneküléskor, 
hogy őrizze nehezen szerzett-felépített új 
házukat. Felesége állapotosán menekült 
volt el, így legkisebb nagybátyám nem

Pablo Picasso: Az élet

is lá thatta kislányukat, mert 1947-ben 
(húszéves koromban) gyomorrákban meg
halt. Utolsó napjaiban Édesanyámat sze
rette volna látni, Ő volt a legkedvesebb 
nővére, testvére. Édesanyám csak sírdo- 
gált Csíkban -  és nem ült vonatra. Sze
génykémnek 1947-ben nemigen lett vol
na, miből utaznia „kisöccséhez” -  és nem 
akart utazásra kölcsönkérni. Egyáltalán 
-  szüleim nem kértek kölcsön, csak a ház
vételkor adósodtak el valamennyire, de 
aztán kifizették az utolsó garasig. Én se 
nagyon szoktam kölcsönkérni.

Nővére egyébként csak egy volt Édes
anyámnak, Melanie (Mimi), és két húga: 
Emmi és Leni. Nővére ejtette volt kenyér
be menyasszony korában Édesanyámat a 
bukaresti német leánynevelő intézetben.

Azt hiszem, igencsak találó volt a rájuk 
bízott leánykák elnevezése — mindkette
jükre. Édesanyám egész életében jólelkű 
volt (csak néha kissé makacs és gyanak
vó természetű) -  nővére azonban tény
leg Teufelként viselkedett mindenkivel. 
Utolsó éveiben még szegény Grossvatert 
is elűzte házából, amelyet a testvérek 
csak azért hagytak rá, hogy majd gon
doskodjék a Szülőkről. Édesanyám két 
legfiatalabb húga, a szép és tragikus sor
sú Emmi, és a legfiatalabb, Leni, Csík
ban éltek és haltak meg. Édesanyám 
a csíksomlyói temetőben pihen anyósa 
(Vilma néni nagymama) és Édesapám 
mellett, húgai a Csíkszeredái temetőben 
nyugosznak.

Csak még valamit az Édesanyámat, 
egyáltalán a Családot ért tragédiáról: 
Édesanyám nagyobbik húgát, a szép 
Emmit, Dr. Papp Gyula, Nagybányáról 
Csíkba helyezett körorvos vette volt fe
leségül. Két gyermekük született: a ná
lam két évvel fiatalabb Gabi és húgocs- 
kája, Emmi. A házaspár azonban nem 
akarta  fogadni a harm adikat. Emmi né- 
ném belehalt a „műtétbe” -  Gyula bácsi 
ellen pedig eljárás indult, am it azonban 
az 1940-es bécsi döntés, majd pedig a ki
törni készülő és végül ránk is szakadt 
második világháború elmosott. Hogy két 
gyermeke ne maradjon anya nélkül, Gyu
la bácsi másodszorra feleségül vette Édes
anyám legkisebbik húgát, Lenit. Tőle is 
született ugyan két kislánya, de fia, Gabi
ka -  nem sokkal Édesanyja halála után 
— „elment” egy megkésett és elkezelt vak
bélműtét után.

Nos, ennyit a rokonságról, amelyikből 
csak három unokahúgom és gyermekeik, 
valamint az Emmi férje élnek. Érdekes: 
Emmi, hasonló nevű nagynéném kislá
nya Pitesti-ben él -  román férje mellett. A 
Marosvásárhelyen élő Ilonkát német férje 
hagyta özvegységre, a Csíkban élő Ella pe
dig az elmúlt években temette el székely
magyar férjét. Mindig nagy szeretettel fo
gad, ha hazalátogatok. Erdélyi sors.

„őseim” közül Nagymamám (Vilma 
néni) állt hozzám a legközelebb. Vala
mennyire Ludwig Grossvater is (anyai 
nagyapám), akit azonban korán, 6-7 éves 
koromban elveszítettem. Pedig valami 
igen fontosat örököltem (azt hiszem) Tő
le: lustaságomat. Nem mondom, életem 
során dolgoztam ugyan (azt is főleg, hogy 
szabaduljak m ár az elkerülhetetlen mun
kától), de mindig a legkézenfekvőbbet, a 
legkönnyebbnek tűnőt választottam. Volt 
ugyanis idő -  kiváltképpen az 1956-ot kö
vető években - , amikor nehezebb volt ír
nom, főként közléshez jutnom alapvető 
lelkiismeret-próbáló kompromisszum nél
kül, ezért aztán fordítást fordítás után 
vállaltam, de ez olyan kényelmes kere
seti mód lett aztán számomra, hogy ami
kor utóbb, a 60-as évek derekától már 
könnyebben publikálhattam  volna saját 
írást is — főként a fordítás mellett ma
radtam. Csak akkor „fanyalodtam” időn- 
kint írásra, amikor valamit már nem 
halogathattam tovább amolyan Ludwig 
Grossvaterre emlékeztető kapu előtti be
szélgetésekkel, vagy éppen fordításaimra 
hivatkozva. Ám hosszú életemhez képest 
így is aránylag keveset írtam.
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ítÜÉNV MÚMIH 260
f i a  majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti: 2004

Á R M O S  L Ó R Á N T  SÁ N D O R  VERSEI
V áltások
’’Lesz maga én juszt is skizofrén...”
Egyik kezével begyűjti 
amit másikkal elnyert:
Reggel tíztől Giuseppe, 
este tíztől Herbert.
Reggel tíztől marketing, 
este operátor;
S  az egy óra váltás közbe, 
eltelik a tömegközle

o

Önnek sem sok, 
ugyebár”

[A joker most 
épp elvigyor 
a képernyőjobb 
oldalába:
’’Zürichi bankban 
egy számla 
egyre azt búgja 
magába...”]

o

[Agyamban híg már a refrén:
’’Lesz maga én juszt is skizofrén...”]

In stan t boldogság, h á t
Tegyen koffeint a vérbe!
Elfelejt csalódás, számlák: 
Istenkével jó  barátság 
lesz megint, s ez lényegébe

mindenkinek jó. Na végre: 
pupilla kitágul, látják;
Tegyen koffeint a vérbe!
Elfelejt csalódás, számlák.

Giuseppe spagettit árul;
S  a német háziasszonyok 
viderhören, csapnak kagylót. 
Némelyikük háborog, 
hogy hatódj ár a hív ma, édes.... 
A balzsamecet, jó borok, 
mivel keine interessé 
felforrnak ilyenkor benne: 
viderhören, jó  napot

o
Rajnával, Olttal 
egy a nyelve: 
a Duna csak hümmög, 
megkeverve...
Herbert a 
gépet bűvöli.
Herbert svájci 
operátor.
(Biztos kézzel 
emel ki egy 
szerencsést a 
sok hívásból:)
„ Jó estét,
szép Hölgy/Uram!
A nyeremény 
csak Önre vár!
S  egy emeltdíjas 
csengetés

Am i mozog, eladó. S  az eladó 
mozog. Ez ennyi.
(A jó szélszesnek lételem 
állandó formában lenni.)

Es Giuseppe vad tehetség, 
felemel, -  nyal, elnyom, -  ámít. 
A célszemélyben egybecsenget 
minden szinten szinte bár -

mit látni jó, vagy hallani, 
bármit bevetít a képbe:
Lelke régi mozigép.
(Filmek nélkül adja bérbe.)

o
Latorral, úrral 
egy a hangja.
Giuseppe szélszes: 
nem zavarja.

o
Egyik kezével elveri 
amit a másik termelt:
Giuseppe estig használja, 
majd kiöblíti Herbert 
és magára húzza testemet; 
(Rajtam persze mindig átnéz.) 
Napi húsz órán át hajtják, 
Kialtatni pedig rámbíz

o
Múltnak, jövőnek 
szelsz a dolga:
"Balassi Bálint 
bement a boltba....”

o
/Aggódás:/

Megfértek majd egy kórlapon 
A rácsot, ha szétengedem ? 
Giuseppe, Herbert két majom: 
És rázzák már a ketrecem...

Etetni őket: egy a dolgom.
De néha még elgondolódom...

Nincs ötös, mit meg ne érne 
tíz perc instant boldogság. Hát 
lazuljon el! Szorongását 
kávégőzzel hajtsa félre!

Tegyen koffeint a vérbe!

Tercinába, sokka l
Úgy indul ez a szonettje is: erői
tettetett, mint másnap a reggel.
Mint perce a percre, szó szavára dől; 
Elvakarózgat benne az ember,

elütemezget a daktilusokban, 
fesztelenkedik, bár látom, a férce 
nadrágból is, versből is kimoccan
-  Talán egy nő, vagy jó rím, ami végre

egybeöltené! -  A gyár most is segít: 
tízszer hatvan perces műsort biztosít, 
mindennap. És esténként, ha vége,

hazavánszorog, megint egyedül, 
elmotoszkál, cigi, aztán ágyba dől,
-  Bár a tercinába sokkal több beférne.

Mennyi szép
Ott rontja el, hogy pénzbe nyúl 
majd körbenéz, hogy lám, elérte: 
a helyzet jó, számlák kifiz, 
hát jobban élhetik, na végre 
kéjeset szussz, megnyugodhat.
Jó ruhát vesz, jobban esz,
-  verse így bár zsírosabb, 
s a lélek hájasodni kezd -  
Az új cipőbe allűrt fűz be
nem vár többet, mint bárki más, 
csak ennél többet. Köznapok.
Ó, mennyi szép önáltatás!

Ármos Lóránd Sándor: 1980-ban szü
letett Nagykárolyban, Temesváron végzett 
a jogi karon, jelenleg Budapesten él.
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SZABÓ RÓBERT CSABA

A kicserélt 
város
Egy délután a bel-monostori Vélis Si

mon sebész és vízgyógyász emlékei, akár 
egy méretes vérrög, összesűrűsödtek és 
szívének bal kam rájának falán fennakad
va, infarctus miocardicus, halálát okoz
ták. De még ezeló'tt a pillanat eló'tt, és 
hagyjuk, hogy ez a pillanat hosszasan 
kimerevedhessen, hogy az orvos sokáig 
gyönyörködhessen emlékei útnak indulá
sában, hadd mondjuk el, hogy egy Arad 
megyei faluban egy csizmadia, neve Ko
lozsvári József, felakasztván magát, hol
mija között (mely igencsak szegényes) a 
leltározást végzó' jegyző egy pecsétnyo
mót talál, melyen hosszas tisztogatás 
után a következő' feliratot véli kiolvas
ni: „Magyarország kormányzója, 1848”. 
Ugyanezt a pecsétet hiszi megtaláltnak 
ugyanebben a percben (a pillanatok jelen
tőségteljesen osztódnak, hogy mindenki
nek jusson belőle) egy kanászfiú egy Esz
tergom melletti tavacskában, miközben 
a disznók hajkurászásától feldagadt lá
bát igyekszik hűsíteni az egyébként pos- 
hadt és zavaros vízben. A történet ezután 
egy mindennek elébe futó ívvel visszate- 
kergőzik Kolozsvárra Vélis Simon utazó
ládájában, a váltás fehérnemű, minden
féle orvosi műszerek, szakkönyvek és egy 
cseh fiatalasszony lábaközének illatát 
őriző zsebkendő alá rejtőzve, hogy titkos 
fegyverszállítmány után kutató csend
őrök meg ne találhassák. Ugyanakkor 
Vélis Simon sebész, aki amúgy egy oszt
rák  gyógyfürdőből tér haza több éves tá 
voliét után, amikor a fiáker leteszi a Bel- 
Monostoron, szétnézve, egy pillanatig 
úgy találja, hogy távol otthonától szállt 
ki a szekérből, m intha a házak, vele az 
utca, az utcával a Bel-Monostor, a Bel- 
Monostorral a város nem ugyanaz volna, 
ahhoz képest, amit néhány évvel (vagy 
pillanattal) ezeló'tt elutazásakor itt ha
gyott. Mindazonáltal széles ívben és kö
rülményes mozdulatokkal űzte messze 
ezeket a gondolatokat, amelyek, és erre 
másnap reggel döbbent rá, amikor tekin
tete kisiklott az ablakon, végigröppent 
a Bel-Monostoron, betekergó'zött a Ma
lom utcába, és ide-oda szállva végül meg
fordult, és nem ta lált többé haza, szóval 
ezek a gondolatok egyáltalán nem mene
kültek messze tőle, hanem egyre köze
lebb húzódzkodva utoljára rátelepedtek 
homlokára, mintha csak az elveszett te 
kintetet jöttek volna pótolni. Vélis dok
tor, és ezért egyáltalán nem hibáztathat
juk, m ert ugyan ki nem volna hajlamos 
alig ismerős tárgyakat ismerősre felcse
rélni, csakhogy szabaduljon a felelősség 
terhe alól, a frissen jött és mégis dohos 
szagú gondolatokat emlékeknek kezd
te tekinteni épp ezért, amelyek fáradha
tatlan  módszerességgel dolgoztak azon, 
hogy a házakat egykor eljövendőknek és 
megépítendőknek, és nem, már évszázad
ok óta fennállónak elevenítse fel az orvos 
számára, akinek elveszett tekintete elől 
mindenki zavartan nézett félre, ha neta

lán szembe ta láltak  menni vele vecsernyé- 
ről hazatérőben. Néhány évvel később, 
ami (mondanunk sem kell) éppen olyan 
gyorsan pergett le, akárha szempillák 
rebbenése volna az idő valódi mértékegy
sége, Vélis doktor, emlékeinek rendezge
tése közben időnként rábukkant valame
lyik házra, amely egykor a belső hídutcai 
soron állt, de emlékei közé furcsa módon 
olyan építmények is belekeveredtek, ame
lyekre sehogyan sem ismert rá, de látott 
lovasszobrokat is, és a Szent Mihály temp
lomtól nem messze két sötét lyukat, ami
be az emlékezet rendesebb körülmények 
között örökre belefekszik és az időt úgy 
rántja magára, akárha libatollal bélelt 
dunnát, máskülönben nevetve fetreng, és 
ujjal mutogat az őt körülálló komolykodó 
és hiszékeny emberekre. Az orvos, hogy 
elkerülhesse ezeket a minduntalan elő- 
rajzó képeket, melyek lassan, de érezhe
tően erősödő elszántsággal furakodtak be 
a felidézésnek nevezett műveletbe, akár
ha vérerekbe besoroló kemény tárgyak

lennének, minden erejét összeszedve azo
kat a pillanatokat próbálta maga köré 
rendezgetni, amelyek a fiatal és minden 
gyógyvízforrásnál többet érő cseh fiatal- 
asszony combjai közül röppentek fel egy 
osztrák kisváros gyógyfürdőjében, míg, 
bármennyire is nem akarva, egyik reggel 
azt a kijelentést teszi, hogy a várost kicse
rélték. Ebben a pillanatban, és a lélegzet
vételnyi idők tökéletesen elegendőek ah
hoz, hogy mindezt elmondhassuk, több 
évtizeddel később elképzelt és elképzel
hetetlen építmények és mélyedések meg
remegnek, mintha egy épp megálló szív 
utolsót dobbant volna bennük. Vélis Si
mon pedig mindezek után elindul megke
resni elveszett tekintetét, de még mielőtt 
elindulna, egy kopott utazóládában keres
gélve megtalál egy még kopottabb pecsét
nyomót, amit ugyanúgy vásárolhatott 
Esztergom mellett vagy egy Arad megyei 
faluban, mivel az egyidejű pillanatok min
dent összemoshatóvá tehetnek, éppen 
úgy, ahogy az országúton egymás előtt 
és mögött járó, néhány évtizeddel ezeló'tt 
vagy ezután közlekedő utazók lábnyomai 
is kibogozhatatlanul egymásra simulnak. 
Az orvos házról házra halad, utcáról utcá
ra, ami végül is ugyanaz, baljával a falak 
vonalát simítva tájékozódásképp, jobbjá
ban a pecsétnyomót, akárcsak kést m ar
kolna, lecsapásra készen felemelve tartja, 
hogy a tovalibbenő, megzavarodott tekin

tetet, ami egykor lá tta  és megjegyezte ma
gának a cseh nő hajlatait, és tudja, hogy 
a gyógyvizek semmik mindehhez képest, 
egy jól irányzott mozdulattal, akárha élet
be vágóan fontos haditervet szentesíte
ne, rácsapjon a riadt tekintetre, mely va
lamikor az övé volt. Senki sem tudja (ám 
önöknek mégis természetes lehet), hogy a 
tekintetek csak rövid ideig uralhatóak, 
addig például, amíg megegyezés születik 
egy titkos, ezért rendkívül sie tte tet és 
fanyar szeretkezésről, vagy addig, amíg 
csak annyit lehet eldönteni, hogy a távol
ság érzékeltetésére kitalált mozdulatok 
mérföldben mérve milyen messzire m utat
hatnak. Vélis sebész, bár több ízben úgy 
gondolja, hogy sikerült, holott csak más, 
ide-oda kóborló tekintetre csap le, nem ta 
lálja meg elveszett tekintetét, ezért bárki 
azt gondolhatja, hogy nem talál vissza há
zába. Ezért elmondjuk, hogy igenis haza
talál, és bár a lassan beteljesülő bizonyos
ság, hogy a házak és az utcák, ami végül 
is ugyanaz, kicserélődnek, egy a szoba kö
zepére felállított fakádban, mely színül
tig van telítve vízzel, Vélis Simon sebész 
és vízgyógyász eltökélten várja annak a 
pillanatnak a végét, amikor szívének bal 
kamrájában, mint egy méretes vérrög, 
fennakadnak emlékei.

Melléktörténete. Ha ezt az ajtót kinyi
tom, mindnyájuk szeme elé fog tárulni 
az idei első farsangi bál egész unalmával 
és félszeg első alkalmával, amikor a naf- 
talin  szagát a ruhákról még nem lehetett 
teljesen kiszellőztetni, és láthatják a friss 
felhozatal suta és az illemszabályokba 
görcsöäen belekapaszkodó pironkodásait 
és röhécseléseit, továbbá, továbbá meglát
hatják a tavalyi, az idei és a mindenkori 
bálok legszebb asszonyát, am int mosolyog
va és önfeledten irányítja ezt az egész, ro- 
hadtul unalmas társaságot, mind a négy 
szánalmas jelmezével együtt. Lilien gróf
nőt, bent, az ajtó mögött, — látni fogják 
— mindenki igyekszik majd megismerni, 
úgyhogy önök se legyenek restek, már 
csak azért sem, m ert ha négy óra körül 
hazavetődnek, úgysem lenne egyéb, ami
ről beszélhetnének, mint a grófné elraga
dó és bájos személyisége. Sok történetet 
fognak hallani elmúlt évadok báljairól, 
meghallgatják és sorra megcsodálják eze
ket, külön figyelemreméltónak tartva 
azt, amelyik egy Ulrich nevű cukrászról 
szól, aki Kolozsváron, majd Pesten ejtet
te ámulatba a polgárokat. Végül, amire 
most nem számíthatnak, tanúi lesznek 
annak, amint K. úrhölgynek egy ügyetle
nül messzire pöccintett gyufaszáltól láng
ra kap ruhája, s am int a körűié állók, 
kiváltképp L. gyakornok, aki be nem val- 
lottan (ám önök mégis tudják) szerelmes 
K. úrhölgybe, a lehető legnagyobb igyeke
zettel próbálják eloltani a lángokat, oly
módon, hogy tépdesni kezdik az úrhölgy 
ruháját, míg annak végül csupasszá vált 
köldöke fölött elő nem tűnik egy apró, te 
tovált, lángoló rózsaszirom, U.M. monog
rammal. Lássuk tehát!

Szabó Róber Csaba: 1981-ben szüle
tett Szilágysomlyón, magyar-néprajz sza
kot végzett a kplozsvári BBTE-en, jelenleg 
Marosvásárhelyen él, A Hét munkatársa.
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n e x t e p p  b é la

Csikiri
Oh, azok  a  boldog n yolcvanas évek! 

A zok k a l a  n ég y -fa lv a s fu tballtornák- 
k a l, ott, ahol a N a g y k ü k ü llo  átcsorog  
S zék ely fö ld rő l a S zászfö ld re, K eresz
tá ro n  m ég  in n en , de F eh ér-egyh ázán  
m ár tú l, hol P ető fi is  m egboldogult.

B etfa lva , B oldogfalva, F iatfa lva , S ze
derjes. M icsoda harcok, g ig á sz i küzdel
m ek zajlottak  a W em bleyre csöppet 
sem  e m lé k e z te tő  pályákon!

A  legk irá ly ib b  a  szederjesi focipá
lya  volt. A  n éh a i báró kertjében  ta lá l
ta k  n ek i h e ly e tt , m e lle tte  fu to tt B ra s
só felé a  von at, h a  S eg esv á r  felő l jött, 
K olozsvár felé , h a  B rassó  felő l jött. R ö
h ögött is  ren d esen  az u tazó-közönség , 
h a  m eccsk özb en  tilo sje lt fogott k i a v o 
n at, s m e g á llo tt m ajdnem  a p á lya  sz é 
lén.

M ajdnem , m ert a v a sú t, s a fu t- 
b a llp á ly a  k özött o tt volt a K icsi- 
K ő sz ik la , a m i hajdanában egy  volt a  
N agy-K ősziklával. A lagútban kattogtak  
a la tta  a vonatok, de a h etv en es évek  
á ra d á sa i, fö ld ren gése i erősen  elbizony- 
ta la n íto ttá k  a  ta la jt, ú gyh ogy  felrob
b a n to ttá k , íg y  le tt  K icsi- m eg N a g y  
K őszik la .

A z, h o g y  k ő sz ik la , enyh én  n a g y k é 
pű k ifejezés , m ert tu lajdonképpen  
hom ok volt, m eg  föld, itt-o tt m egkö- 
v esed v e , de h á t ez je llem ző  S zed erjes
re. A k k ora, h ogy  belefér eg y  n agyobb 
fajta m ellén yzseb b e, ám  olyan szép, s 
olyan  tév ed h e te tle n ü l okos em berek  
lak ják , h o g y  csa k  na.

K ics in y ség éb ő l fak ad óan  a  lé lek szá-  
m a  sem  volt tú l n agy, ezért szö v e tk e
ze tt  a  közel-k örn yék  eg y etlen  rom án  
fa lu jával, F elek k el, hogy  ü tő k ép es  
csa p a tta l á lljon  k i évrő l évre a m ár  
e m líte tt  torn án .

A  to rn a  ú g y  m űködött, hogy  a 
n ég y  fa lu  m in d eg y ik e  m egren d ezte  a 
m a g a  fordulóját. A  n ég y  csap at eg y 
b ő l e lőd öntőzött, a z tá n  g y ő ztes  a 
g y ő z te sse l, v e sz te s  a v esz tesse l. A  
to r n a g y ő z te sek  te rm észe te sen  kupát 
em e lh e tte k  fejük  fölé, a m it á lta lá b a n  
a seg e sv á r i Fajancából csem p észett  
k i v a la m e ly ik  beleva ló  szederjesi, és  
seg g r észe g re  it tá k  m a g u k a t a ren d e
zők  szám lájára .

H a  v a la m e ly ik  csa p a t m eg n y erte  
m in d  a  n é g y  fordulót, az vo lt az ú g y 
n e v e z e tt  fa lu s i G ran d sz lem , ez a zo n 
b a n  n em h o g y  r itk á n , h a n em  csa k  
eg y sz e r  s ik e r ü lt , te r m é sz e te se n  S z e 
d erjesn ek .

P ersze, h o g y  nyáron  zajlottak , a 
M eccsek , s ú g y  ille tt , m eg jól is  e se tt , 
h ogy  a k ik  e lszá r m a zta k  a faluból, h a  
a szü re ti-b á lra  nem  is , de legalább  a  
M eccsekre o tth on  legyen ek , leg a lá b b 
is  íg y  m ű k öd ött S zed erjesen . H a  va-

n ex tep p  béla: 1976-ban született, je
lenleg nextepp béla

la k i m ég  nem  jö tt vo ln a  rá, én  sz ívvel 
lé lek k el a szed erjesi sz ín ek n ek  szu r 
koltam , k edvenc an ya i n a g y a n y á m ék  
révén  szed erjesi lévén .

A  n a g y  szlem  tö r tén ete  e lő tt m ég  
an n y it, hogy  tén y leg  n ép ü n n ep ély  volt 
a M eccsek  idején. Papp Lajos, a kollek
tíveln ök , m in d ig  k ite tt  m agáért. E gy  
kocsi sör (k özepes teherkocsi), m iccs  
a M eccsen , k ü r tő sk a lá cso k , csecseb e
cse-áru sok , n a g y  d iszn óh ú sok  ro sté 
lyon, am i a n yo lcvan as évek  aran y
korába eld ugott fa lvak b an  nem  volt 
sem m i.

S zü lin a p i p én zem  m arad ék a it m in 
d ig  fé lre te ttem  a M eccsek  idejére, 
h ogy  Z olival m e g ere sz th essü n k  eg y 
k ét sört, csom ag szivarat, flek k én t. 
Itt jö tt be a k épbe a K icsi-K őszik la  
le lá tószerep e , u g y a n is  a bokros ol
d a láb an  k itű n ő en  leh e te tt  sörözni, 
c ig a re ttá zn i a n n a k  a k i inkább  tíz  
volt, m in t tizen év es.

1986-ot, v a g y  1987-et ír tu n k  a m i
kor S zed erjesn ek  összejött a n a g y  
szlem .

M eleg  volt, m in t a jó ls ik erü lt au 
g u sztu so k  e lső  h etéb en . A  p én tek 
szom bat a zza l te lt , h o g y  a  p álya  
k isebb - nagyobb eg y e n e tlen ség e it fe l
szórtu k  hom ok kal, ö ssze szed tü k  a 
libafosok at, stb.

Ö ssze-v issza  izg u lta  m a g á t a  falu  
népe. H át h ogyne. S zed erjes győzött 
F ia tfa lv á n , B etfa lv á n , ső t m ég  Boldog
fa lv á n  is. A z idény esé ly e se i u g y a n is  
a boldogfalvi zöldek voltak , a k ik  e lő 
ző  évben  három  g y ő ze lem ig  ju to tta k  a 
zse n iá lis  C sik ir in ek  k öszön hetően .

A bban az évben azonban pechük 
volt, m e rt C sik iri rögtön az első m ér
kőzésen lesérü lt, s s csak a szederjesi 
m eccsekre épült helyre az egészsége.

A  fe szü ltség e t az is  fokozta, h ogy  
előző  évb en  éppen  S zed erjes k ék  
m ezes tizen eg g y é  á llíto tta  m eg  a 
b o ld ogfa lv iak at a G randszlem ben , 
úgy, hogy  C sik ir i t iz e n e g y e s t  h ib á
zott, ille tv e , Papp L aci k ivédte .

Istenem , hogy az, hogy védett, am i
kor nem  volt részeg!

M eg eg y á lta lá n , m icsod a  csap a
tu n k  volt a k k o r ib a n ... Vájná C sabá
va l, Papp E rnővel, ak i m ár a  h a rm a d 
o sztá lyos csap atb an  já tszo tt, a  seb es  
lábú  Sobri Jósk a , a fe lek i K otyecár, 
a legjobb jobb és b a lh átvéd ek . N o és  
Sándor B é la  a m a g a  szá z  k ilójával, 
m eg a re tte n e te se n  erős szab ad rú 
g á sa iv a l, a  p ontos b ea d á sa iró l h íres  
D ajka A n d rás, P a lik a , Á rgyó Csabi, 
D orin el és  K o sz te l... Jók vo ltu n k , m i
n ek  tagadjam .

N em  is  fé ltü n k  sen k itő l, csak  
C sik ir itő l. F ek ete , k icsi és  gyors volt, 
m in t az ördög. A  sem m ib ő l b u k k a n t  
elő, eg y szer  csa k  o tt volt B oldogfa l
ván . S ep rű csin á ló k én t k ereste  m eg a 
b etevőt, m in t á lta lá b a n  a boldogfalvi 
cigányok, s ú g y  focizott, h ogy  az Isten  
se  jobban.

C sú nya is  volt rá a d á su l a  n agyon  
m agasod ó hom lokával, a  legen d a

m ég is  a z t m ondja, h ogy  am ik or e lv it
te  v a la m ely ik  m á sod osztá lyos v id ék i 
csap at próbajátékra, a zér t k ü ld ték  
v issza , m ert a  m eg y ei p á r tt itk á r  fe le 
ség én ek  is  b eg u r íto tt v a la m it. M ások  
szer in t lopásra  v etem ed ett, de én  nem  
h ittem  el. C sik ir i ú g y  cse lezett, m in t  
k ét P elé, s három  M aradona, m in ek  
akkor n ek i lopni, gondoltam  m a g a m 
ban, s az ir ig y ség  szám lájára  ír ta m  a 
rosszm ájú ságokat.

F elv irrad t a n a g y  v asárn ap . S orso 
láskor m in den  rendben , e lk erü ltü k  a 
b o ld ogfa lv iak at az e lső  m enetb en . S z e 
derjes könnyed  h árom  n u llá v a l lép  át 
a sárga  b etfa lv iak on , Papp L aci m in 
dent h á rít, nem  isz ik  sem m it, a dol
gok jól a la k u ln a k .

K övetk ezik  a F ia tfa lv a  k ontra  B ol
dogfalva. M inden  szem  C sik ir it f ig y e 
li, k özelrő l távolról, ah ogy  leh et. E n  a  
m ag a m fa jtá k k a l a  K icsi-K őszik la  ol
d a láb an  sörökkel, k á rp á cik k a l. Izza
dunk , izg u lu n k . C sik ir i m eg in t ú g y  
já tsz ik , m in t Is ten  eg y sz ü lö tt  c igán y
fia . V égeredm ény n ég y  k ettő , k ét gól 
és k ét gó lpassz je lz i a szed erjesiek n ek , 
h ogy  C sik ir ivel n em  leh et kukoricáz- 
ni.

Fokozódik  a fe szü ltség , a  m eleg. 
L ejátszák  a v e sz te se k  a lu lrangad óját, 
de sz in te  sen k it n em  érdekel. Zoli
v a l v e szü n k  m ég  eg y -eg y  sört, c ig it 
m egin t, m ert id eg esek  v a g y u n k , s m i
u tá n  elh ajtjuk  a n á lu n k n á l k iseb b e
k et, elfog la ljuk  a legjobb h e ly ek et a 
K icsi-K őszik lán .

M ég eg y  félóra, m ég  m ég  e g y  n e 
gyed . Többet v a g y u n k  a bokrok k ö
zött, m in t a  hom ok-lelátón.

Végre elkezdődik.
Az első tíz  perc óvatos adogatás. A 

m ienkek u ra i a helyzetnek, C sik irit 
ketten , h á rm a n  is fogják, jóform án 
labdába se rúg.

E gyre  m agab iztosab b an  já tszu n k . 
T izen h eted ik  perc. K otyecár, a k i ak 
koriban  a  n ővérem n ek  csap ta  a s z e 
let, m eg in d u l jobbszélen , át a fe lezővo
n alon , be középre Papp E rnőnek , ak i 
e lfek te t k ét h á tv éd et, m ajd h a ta lm a s  
bom bát ereszt. K apufa.

C sendes ad ogatások  k övetk ezn ek , 
C sik ir i m ég  m in d ig  sehol, a z tá n  ú g y  
a h uszon-ötöd ik  perc tá jék á n  Sobri 
Jósk a  lab d át szerez , s  m in t a szé l
v ész  in d u l b a lszé len , csa k  a t iz e n h a 
to s  e lő tt m in teg y  öt m éterrel á llítjá k  
m eg. F au lt, ordítja a nép, s in t i a  bí
ró is. Sándor B é la  lohol is  előre a  száz  
kilójával, izzad , m in t a tra k to r fü lk é 
ben  h arm in cöt fokos m elegben . E lh e 
lyezi a labd át, len d ü le te t vesz . F e lső 
léc, be, gól!

A m érkőzésnek  azonban n in cs vége.
A  k ezd és u tá n  v a la h o g y  C sik ir ih ez  

k erü l a labda, rá m eg y  A rgyó Csabi, 
rá K osztel, A n d rás. C sik ir i m ég is  a 
kapu elő tt a  labd ával, lő, Papp L aci 
ó riásit véd.

H ú, szak ad  k i b e lő lü n k  a m eg- 
k önnyebü lés.

» » » » » »
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Nagyapám és a Színésznő» » » » » »
E zzel vége  is  az e lső  félidőnek , m ert 

csa k  h a rm in c  p erces fé lid ők et já tszo t
ta k  az N F F T  (N ég y  F alu  F utball- 
Tornája) sza b á ly za tá n a k  értelm ében .

S zü n e t m in th a  n em  is  le tt  volna.
Ú g y  fo ly ta tód ik  m in den , m in t az  

e lső  fé lidőben , fogjuk  C sik ir it, hogy  
m occan i se  tud , s eg y  gyors e llen tá m a 
d ás u tá n  K otyecár góljával k e ttő  n u lla  
S zed erjes javára .

N a, ekkor kezdőtt a történelem . Papp  
Lajos, a  szederjesi k ollektívelnök , öb
lös h a n g já n , jó h a n g o sa n  od ak iá ltja  
C sik ir in ek .

-  K icsi cigány, te  m a nem  rú gsz gólt!
C sik ir i erre nem  m ond sem m it, ám

az e lső  adandó a lk a lom m al, h á tra 
m egy, s eg y en esen  a k ap u stó l k éri a  
labdát. M eg is  kapja.

E lin d u l. É s  m egy, n em  is  lá tn i m ár  
a labd át, o lyan  v illá m g y o rsa n  v ezeti a 
k icsi zö ld fek ete ördög a v ilá g o sk ék ek  
között. E g y  p illa n a t, k ét p illa n a t, s ott 
v a n  m ár a tize n h a to sn á l, ú g y  szágu ld  
el Sándor B é la  m elle tt, h o g y  a z t se  
m ondja b ik k m a k k , szem tő l-szem b e a 
k a p u ssa l, az k im eg y  rá, s C sik ir i a lá 
ba között, a Papp L aci L ába K özött b e
g u rítja  a labd át a hálóba!

2:1, n em  baj, m ár csa k  öt perc,s m eg
v a n  az e lső  gran d szlem . B eá llu n k  v é 
dekezn i. S en k i n in cs elől.

S zed erjes kontra C sik ir i, a  többi bol
d ogfa lv i n em  is  szá m ít. C sik ir ivel v i
szon t n em  leh et b írn i. L abdát szerez, 
k icse lez  m in d en k it, o tt a k apu  előtt 
m eg in t, lő, kapufa , a z tá n  L aci m egfog
ja . M ár csa k  k ét perc. C sak  ne ju sson  
C sik ir ih ez  a labda, n ézem  az órát, egy  
perc, fél perc, a francba!

N á la  v a n  a labda, cse lez , n em  pasz- 
szol, a  tizen h a to so n  belü l, fe lrúgják . 
T izen eg y es. H a Papp L aci n em  fogja 
m eg e lv esz tü n k , ah ogy  m ost C sik ir i 
já tsz ik ...

H á th a  elrú gja , m in t tavaly!
O tt á ll C sik ir i a m eszes p ontná l, h e 

lyezi a  labd át. A  já ték osok  a  t iz e n h a to 
son  k iv ü l, m ég  a  boldogfalvi k ap u s is. 
Ú g y is  m indegy. V agy-vagy.

C sak  a  leg y ek  zü m m ögnek , m eg  az 
e g y ik  n agyszá jú , részeg  boldogfalvi k i
abál.

-  Rúgd bé cigány, va g y  h a za  se  gyere  
B ódogfalára, az anyád  fekete isten it!

C sik ir i m egn ézi, m eg in t nem  szól 
sem m it, köp eg y e t ba lra , s m egk erü 
li a lab d át jobbra. H á tta l á ll a m i k a 
p u n k n a k .

N ek ise fu tá sb ó l rú gja  m eg  ú g y  a lab 
dát, h o g y  az jó m a g a sra  fe lszá ll a  lev e 
gőbe, s gyön yörű en  ível, m ielő tt b eg u 
ru ln a  az ü resen  h a g y o tt boldogfalvi 
kapuba.

H árom  egy, s m egvolt a G randszlem , 
C sikiri tizenegyesből rúgott öngóljával.

A Serény Múmia oldalait Gál Zoltán 
grafikáival illusztráltuk.

Gál Zoltán: 1976-ban született 
Aradon, jelenleg Berlinben él..

N agyap ám  o lvasta  a D on Q uijotét 
és  szépen  én ek elte  a z t a k étszer  k e t
tő  n éh a  öt, n em  csa lá s  n em  á m ítá s, 
m ert va lób an  h ib á s itt  a szá m ítá s  
film -d a lt, a m it abban  a  film b en  tá n c 
d alo ltak , am ely ik b en  a leá n y  szere l
m es le tt  eg y  legénybe, a z tá n  v a la m i 
tö rtén t, m ert a  v ég én  k i k e lle tt békül- 
jen ek , h ogy  n ézőn ek  is  leg y en  v a la m i 
öröme.

Lajos bácsi, e n éven  volt ism eretes  
n a g y a p á m  a nép körében, h íre  h e te d 
h ét- fa lu h a tá ro n  is á tszárn ya lt.

É le tén ek  eg y  sötét-rövid  sza k á b a n  
ép ítő te lep en  is  dolgozott, de n ép szerű 
ség é t m á s tev ék en y ség ek n ek  köszön 
h ette , u g y a n is , a m e lle tt, hogy  az á l
lom ás m elle tt v á g ta  a  fát, s rakodott, 
h a  k e lle tt, jól h ú zo g a tta  b ő-szappanos  
lével a  k ificam od ott b okák at, szabott, 
vart, m éghozzá  nem  is  akárhogy, h a 
csak , v id á m  em ber lévén , n em  volt r é 
sze g  m érték-vételkor.

K ülönben, a szab óságot K olozsvá
ron ta n u lta , am ik or az éppen  m eg in t  
M agyarországh oz tartozo tt.

Szóval, v ilá g lá to tt  em ber is  volt, p e 
d ig  közelébe se  m ent sem -m iféle  front
n a k , az jö tt hozzá , m in t v a la m i hegy, 
a m i a  n eg y v en es  évek  e lső  felében , 
m eg leh ető sen  ü g y es te ljesítm én y n ek  
szám íto tt.

M árm in t a frontkerü lés.
B u d a p este t is  m egjárta , a z tá n  k ét  

év ig  v íg a sz ta lt  eg y  g a zd a -a sszo n y t  
va lah o l É szak -M agyarországon , s a- 
hogy  á tm en t rajta a  front, fogta  m a 
gát, s  ah ely ett, h ogy  A m erik áb a  m ent 
volna , m in t Á bel, h a za té r t a fa luba, 
ahol m eg lá tta , m eg szerette  s teh er 
b eejte tte  n a g y a n y á m a t, a k it a z tá n  el 
is  v e tt  fe le ség ü l, a n n a k  rendje, s  m ód
ja  szerin t.

P ed ig , p ed ig ...
S im á n  le h e te tt  v o ln a  eg y  M ichel 

C u rtis, v a g y  m ég  több, h iszen  
h étfa lu h a tá ro s d ic ső ség ét leg es-leg in -  
kább a n n a k  k ö szö n h ette , hogy  ken- 
terb ől, s  v issza k ézb ő l eg y a rá n t, ú g y  
e ljá tszo tta  a  fa lu si színpadokon  a  h ő s

szere lm est, bölcs öregem bert, v icces  
p arázn át, hogy  nem  ak ad t párja a 
m ár em líte tt  h éth a tá rb a n .

E g y  la zá n  em elk ed ett p illa n a t
ban, a z tá n  a z t is  e lm esé lte  n ekem , 
hogy  akkoriban , am ik or M arczalib an  
v ig a sz ta lta  h á z i-m in d en esk én t a fron- 
tos-férjű  ga zd a -a sszo n y t, egyszer, a m i
kor éppen  szó d a v izet sz á llíto tt  v a la 
m erre, h á t k ive l ta lá lk o zo tt, h a  nem  
azza l a bizonyos film sz ín észn ő v e l...

„Ej, fijam , fijam , h ogy  az m icsoda  
nő volt!”

A z ú g y  volt, lega láb b is n ek em  íg y  
m esélte , h ogy  h ajto tta  a  lo v a k a t a  szó- 
d ásszek érrő l, s h á ’ m it lá t  eg y  k an yar  
u tán , hogy  az árokban  eg y  lu xu sau tó , 
s m e lle tte  eg y  fia ta l n a ccsá g a  k árom 
kodik.

„E gyből tu d tam , h ogy  k i az. R á  
is  k ezd tem  arra, h ogy  h iá b a  fu tsz , 
h iáb a  m en ek ü lsz , sorsod e lő l e lfu t
ni ú g y sem  tu d sz , p ersze  h ogy  erre  
m ég m érgesebb  le tt , erősen  jó lese tt  
n ézn i, ah ogy  szép -p irosan  m ajdnem  
top orzék olt...”

-  M it szó ra k o zik  m a g a , m a g a ...
-  M á té  L ajos, a  szo lg a la tjá ra . A z tá n  

seg íthetek-e v a la m it?

-  N em  lá t a  szem ű ü l, n ép iesk ed ett  
a szín észn ő .

-  A  szem em  csak  m a g á t nézi, b ocsá 
nat, kegyedet.

-  Úgy, n éze tt rá  a zo k k a l a  n a g y  sze 
m eivel. A ttó l  m ég  seg íth e t!

N agyap ám , apóm , a h o g y  u n ok a
k én t szó líto ttam , erre gy o rsa n  k ifo g ta  
a lovak at, s  k ih ú za tta  a zo k k a l a piros 
B u g a ttit  az árokból.

-  H ogy köszön jem  m eg, k érd ezte  
K a rá d y  K a ta lin  n a g ya p á m a t.

-  N y ú jtsa  csókra  a  kacsó já t, s zéd ü lt  
m eg M á té  Lajos.

-  C sak  a  ka csó m a t, h a jo lt közelebb, 
csak a  k acsom at?

,,Há’, fijam , n ek em  ak k ó’ a n n y i vót! 
A d tam -k ap tam  csókot a ze lő tt is , m eg  
a zu tá n  is , de o lyan, m in t az, eg y  se  
volt!”

S óhajtott m ég, s befejezte.
”N e m ond el sen k in ek , ú g y se  h in 

nék  e l . . .”
N em  is  m ondtam , m ert én  se  h it 

tem , a m íg  fel nem  fed eztem , h ogy  fi
a ta lk ori k ép ein  m en n y ire  h a so n lít  
n a g y a n y á m  K arád y K a ta lin ra .

K i tudja, m en n y i m in d en t n em  m e
sé lt el az öreg, nyugodjék  békében .
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LÁSZLÓFFY CSABA

Szabadon választott 
gyakorlatok szökéshez
(Történik Ödön von Horváth városában 1990 után)
részlet
4. KÉP
JUANITA Mi történt, apuska?... Még 

nem mentetek el? Mindjárt dél van.
FESTŐ Az a kétvízközi Casanova az 

utolsó pillanatban eltűnt. Úgy felment 
hirtelen a vérnyomásom, hogy Tóbiás 
jobbnak lá tta  lefújni az utat.

JUANITA A tegnapi izgalom után még 
ez is. (Lesegíti apjáról a felöltó't; megsimo
gatja a fejét. Szelíd tűnődéssel.) Az jutott 
eszembe, hogy régen, amikor vizsgára ké
szültem, nyugtatóként te Schönbrunnt 
ajánlottad nekem. Vagy az Óriáskereket.

FESTÓ (gyanakvó tekintettel néz körül) 
Nincs mit keresnie ebben a házban. Az út 
eló'tt, lefogadom, megint kicsalt tó'led leg
alább ezer schillinget. (Epésen) Ilyenkor 
szokott faképnél hagyni. (<Juanita arca 
megmerevedik.) De nem kell félni, vissza
tér. (Rábeszélően) Nem látod, milyen sem
mirekellővel van dolgod?... Igaz, honnan 
is ismerhetnéd ezt a megbízhatatlan kole- 
rikus típust. A férjed szórakozott széplé- 
lek volt. Szobatudós.

JUANITA Honnan ismerném. Ügyet
len, nyalánk kislány kapaszkodik a ho
kedlire a kemenceláng fölött; hallja, 
am int az anyucija az 6 drága apuskáját 
korholja, hogy „soha, még álmomban sem 
jutott volna eszembe, hogy ilyen gyenge 
ember leszel valaha is! Megint hazudsz, 
mintha nem tudnám, hogy lóversenyen 
játszottad el a pénzünket”! Mire a lek
várt kóstolgató kislány elégeti a nyelvét.

FESTŐ (felindultan) Anyád emlékét ne 
bolygasd. Több mint húsz éve a föld alatt 
nyugszik.

JUANITA Nem én tettem a föld alá. 
Még mindig élhetne.

(.A festő megmarkolja a hintaszék kar
ját, feláll és kibotorkál.)

JUANITA Jaj, apus, nem úgy gondol
tam. (Beharapja az ajkát. A becsapott ajtó
ig követi apját, majd habozva megáll.)

FESTÓ (váratlanul megnyitja az ajtót 
és bekiáltja) A többségnek kiszolgáltatot
tan  élni — kelni, feküdni! Ezt nem bírta 
az úrfi Romániában?!... Én a saját házam
ban neki vagyok kiszolgáltatva.

JUANITA Igazad van, apuska... A ma
gad szempontjából legalábbis. De nem te 
hangsúlyoztad nekem egész nyomorultul 
félresikeredett házasságom alatt: az em
bernek eróTeszítéseket kell tennie, hogy 
kifejlessze magában a tolerancia képes
ségét?

FESTÓ (belép, és házipapucsában ne
vetségesen aprózva körbejárja a műter
met) Mit akar ez az ifjonc itt egyáltalán -

most nemcsak rád gondolok. Otthon nem 
volt képes elviselni a kudarcot...

JUANITA A rra célzol, hogy nem vet
ték fel a festőakadémiára?

FESTŐ (elégtételt érez, hogy kimondhat
ja) Ez még a gimnáziumban is szekundát 
kapott rajzból, ha egyáltalán tanult kép
zőművészetet. A képesítési papírját elko
bozták. (Egy gyors kézmozdulattal letörli 
ábrázatáról a gúnyos vigyort.) Valamelyik 
nap, ez még régebben történt, megkísé
relt udvariasan társalogni velem, már 
amennyire tó'le telik. Igaz, józan volt. Ó 
éppen csak más környezetbe képzeli el 
az én vánszorgó állataim at — mondta —, a 
mindent kiapasztó űrkopárságba... Most 
már sejtem, hogy ezzel is át akart verni. 
Akkor is Bosch-sal hozakodott elő: hogy 
ő  tudta volt igazán, milyen hatást vált ki 
pokoli méretekbe emelni az efféle meggyö
tört emberarcú jószágot! Leintettem: „Ne 
lovagoljunk a szavakon, inkább arra  felelj 
nekem, mit kezdtél volna az életeddel, ha 
egy másik korban születsz meg? Lelkiis
mereted szerint melyik lett volna a legüd- 
vösebb megoldás: győzni, legyőzetni vagy 
a fűbe harapni? Mondjuk ötszáz évvel ez
előtt” -  és elébe tettem  a hatalm as mére
tű  Bosch-albumot. Beismerte, hogy ilyen 
minőségű reprodukciókat még nem lá
tott. Hát még az eredetik!... Ahogy elkezd
tem lapozni az albumot, felénk sütött az 
ég gunyoros sárgája, alatta  a hanyatlás 
hátborzongatóan vigyorgó jelképei. A ka
ján  boszorkánypofák és a körüludvarolt, 
köszvényes és ingerlékeny császár! „Mit 
szólsz hozzá -  csaptam le Kazimirra - , ez 
az eszeveszetten farsangolva dolce-vitázó, 
állatokkal közösüló' csőcselék vajon az új
kort készül köszönteni? És Ausztriai Mik
sa céklavörös képe és a páncélos zsoldo
sok hátba hatoló lándzsái és karóik a 
szétfeszített női combok között? Szerin
ted mennyire volt tudatos a kor gonoszsá
gát és nyomorúságát felmutató üzenet?”... 
Mit gondolsz, mit válaszolt minderre? (Ki
vár, igyekszik híven visszaadni.) „Azt sem 
tudjuk, hogy Bosch, a polgár, az alattvaló 
melyik győztest szolgálta.” De szerinte ez 
nem is érdekes.

JUANITA Apuska, a te lovagiassá
god...!

FESTÓ (szomorúan bólint) Régimódi, 
ha nem is középkori. De ne felejtsd el: 
Kazimir a saját „korhüvelyéből” lógott 
meg! A szakmai érdeklődés dacára zokon 
vette tőlem, hogy a középkor hatalm i ér
veivel terhelem; hiszen őt még az elha
gyott barátok, ismerősök vérre menő h it
vitái is hidegen hagyják.

JUANITA (eltűnődve) Nekem valami 
olyasmit mondott, hogy ki akarja cserélni 
magát itt. Túl akar élni minden őrültsé
get... minden emlékét.

FESTŐ Mindenkit, akihez bármi cse
kélység -  születés vagy halál köti.

JUANITA Életfelfogás kérdése.
FESTŐ Nem lehet ártatlanul túlélni 

a közösség bűntudatát. (Csend.) Szóval 
nem gondoltad meg magad? Nekem még 
nincsen unokám.

JUANITA Olyan patetikus vagy 
ma, apuska, m intha ebben az anti- 
bébipasztillás bécsi nyugalomban egy
ből m egkísértett volna a Herder jósolta 
nemzethalál.

FESTŐ Igazad van. A mai nyugati vi
lágban -  hol is olvastam? -  a halál közön
séges üzemzavar.

JUANITA (a kesrű megjegyzés mérsék
letre inti) A halálról példálózgatunk, ho
lott a boldogságomról van szó. Én kezd
tem, igaz. Úgy látszik, bezsongtam. 
(Közel lép apjához, átkarolja a nyakát; 
nemcsak a mozdulata, a hangja is gyön
géd, rábeszélő.) Mi lenne, ha békét köt
nénk? Te mindig azt szeretted volna, 
hogy magyar fiúm legyen, m ert úgy na
gyobb az esélye annak, hogy az unokád
dal is magyarul társaloghass majd. Vedd 
úgy, hogy a kedvedben akarok járni.

FESTŐ Ezzel a közönséges, tolakodó 
fráterrel?

JUANITA (megbántottan) Kellemetlen 
egy kicsit... am iért nincs hajlama a talp
nyaláshoz?

FESTŐ (elfogultan) Talpnyaló, provoká
ló -  ahonnan jött, ott egyremegy.

JUANITA (gúnyos kifakadással) Mi
ért nem teszed hozzá azt is, hogy az új ha
talom is számít rá otthon?... Ébben a mi 
megbízhatóan belterjes világunkban per
sze nincs könyöklő vagy ijedt filiszter! Ho
gyan is válhatna valakiből karrierista, 
netán spicli?

FESTÓ (a fejét csóválva) Nehéz most ne
ked -  vagy inkább: nektek, megértem.

JUANITA Apuskának nyilván könnyű 
volt, midőn szembe kellett szállnia a tős
gyökeres bécsiek előítéletével.

FESTŐ (békülékenyen) Mi lenne, hogy
ha megegyeznétek egy próbaidőben? 
Mindkettőtök részéről indokolt volna: ne
ked a magánéletedben elszenvedett sé
rüléseket kellene kiheverned, ő pedig az
alatt eldöntené, hogy mit akar kezdeni 
nálunk az életével; mire érzi magát ké
pesnek... Mármint, hogy keresethez is 
jusson.

JUANITA Mintha nem ugyanaz az 
ember volnál! (Lassan eltávolodik az ap
jától. A megudvarlás rosszul sikerűit; 
kárpótlásul egy kis játékot rögtönöz.) Ma
gam előtt látom Kazit -  képzeld el te is, 
amint jól ismert szarkazmusával kijelen
ti.

FESTÓ (közben folytatja a maga gon
dolatát; kicsit összevissza szövegelés ez 
köztük) Mert egyelőre csak ahhoz ért, 
hogy hogyan tudjon megalázni — főleg 
téged.

JUANITA (Kazit utánozva) Nem sze
retnék foltot ejteni eme polgári ház jó h ír
nevén. Önöknek köszönhetem, hogy rá
döbbentem arra: az embernek nem lehet 
becsülete külföldön!
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FESTŐ Ne idétlenkedj.
JUANITA (látja az apán, hogy talál

va érzi magát) Fájt, ugye? Eszem ágában 
sincs hülyéskedni. Úgy gondolod, csak ne
ked volt jogod ahhoz, hogy megpróbálj új 
életet kezdeni itt?

FESTŐ (védekezésképpen) Bennem 
nem volt tehetetlen szorongás, sem ki- 
ürültség...

JUANITA De pánik, az volt.
FESTŐ Én nem váltam szédelgővé an

nak ürügyén, hogy otthon fojtogatott a 
mocsok. Én tiszta lappal indultam.

JUANITA Hagyd inkább, hogy foly
tassam  Kazit. (Megint a fiú pózában.) E 
szent hajlék segített, hogy megértsem: 
mit jelent az igazi hazafiság és magyar
ság. Sietek hát vissza a nyomorba, mie
lőtt a szülőföld kitörölné az ő csücskéből 
az emlékemet. (Más hangnemben. ) Mire 
én térden állva könyörögni kezdek neki 
(ezt is meg-, sőt túljátsszál), hogy ne hagy
jon el, vagy vigyen engem is magával (az

asztal lábát átölelve vonszolódik apja felé 
a padlón) -  mielőtt a bánat elevenné az 
eszemet.

(.Kazimir nyitja hátra váratlanul a szár
nyas ajtót. Egy pillanatig habozni látszik, 
talán, hogy kopogjon-e -  a festő ezalatt 
gyorsan átmegy a másik szobába, halkan 
teszi be az ajtót. Kazimir nagy lendülettel 
nyit be a teraszról, és a négykézlábra eresz
kedett Juanitával találja magát szembe.)

KAZIMIR (szemmel láthatóan részeg) 
Hé, te vagy az? Főzz egy kávét.

(Megkísérel leülni, hátraesik a karos
székben. Kínos vigyorral.) Nem vagyok 
elég udvarias talán?

JUANITA (feláll, a festőállvány tetejé
ről leakaszt egy szakadozott szalmaka
lapot, és a fejébe csapja. Közben mintha 
szerzői utasítást olvasna fennhangon.) 
„Bászmanov minden önuralma ellenére 
szédülni kezdett...”

KAZIMIR (elvigyorodik) Azt akarod 
mondani, hogy megint részeg vagyok.

JUANITA (elkezd sétálni föl-alá a fiú 
előtt) „A kávéház kis asztalánál ülve néz

te, hogyan halad el mellette lassan a 
nagy párizsi kalapot viselő, magas hölgy 
(lábujjhegyre áll), és egész lényét kínzóan 
égették a múlt képei, érzései, amelyek 
mind az ész emlékezetéből, mind a test 
emlékezetéből bukkantak elő...”1

KAZIMIR (vigyorogva) Okos trükk. (A 
szobaajtó felé pislant.) Mintha nem tud
nám, hogy van valaki nálad.

JUANITA (mint akinek nemcsak a ked
ve ment el, erőtlenül) Ha kapsz egy kávét, 
remélhetem, hogy kijózanodsz?

KAZIMIR Vagy el akarod velem hitet
ni, hogy saját magadnak szövegeltél az 
imént?

JUANITA Ma szmokingot fogsz ven
ni, hallod? Olyan estélyre vagyunk hiva
talosak.

KAZIMIR Szmoking!... Idiótának né
zel? (A szobaajtóra m utat) Mondd meg 
neki, hogy kijöhet. Az sem zavar, ha pucé
ran  van éppen.

JUANITA Kiről beszélsz? Láttalak 
már elázva, de azt nem hittem, hogy 
akármilyen mennyiségű italtól képes le
szel féltékenykedni.

KAZIMIR (ravasz vigyorral) Csak egy 
kicsit önvédelem a részemről a te állítóla
gos igazmondásoddal szemben. Az agyam 
most is teljesen tiszta, elhiheted nekem. 
A teraszon előbb azt gondoltam: kifek
szem a kerti fűre, a megyfa alá, és onnan 
lesem meg az ipsét, amikor kijön. Persze 
te biztonságban érezted magad.

JUANITA Mikor nem vagyok veled, 
rendszerint biztonságban érzem magam.

KAZIMIR (dőlingélve közeledik Jua- 
nitához) Ma aztán igazán nem volt okod 
az aggodalomra. Az öreged festőbarátja a 
te jelenlétedben invitált meg egy kis ko
csikázásra; valamilyen képkiállítás van 
Grazban. Csakhogy, mit tegyek, ha meg
esett: eláztam. Az apuskáék luxuskocsija 
ezek szerint (hahotázás rázza) nélkülem 
ment el. (Megkísérli átölelni a nőt, de csak 
a kezét sikerül elkapnia; Juanita hevesen 
rántja ki a csuklóját a fiú szorításából)

JUANITA Apám itthon van.
KAZIMIR (kételkedve csóválja meg a fe

jét) Mi lenne, ha felhagynék, legalábbis itt 
nálad, az önvédelemmel? Szeretnéd, hogy
ha olyan lennék, mint a körülötted látha
tó szervilis alakok vagy mimózalelkek? 
Láthattad a Seres riadt kutyaalázatát, 
amikor a Pascalját kijavítottam, Einstein
re. Bár lehet, hogy egy harm adik valaki
től származott az idézet. És hallottad a 
Seresné fóka-szipogását is, midőn azzal a 
rögtönzött poénnal riogattalak bennete
ket, hogy egy ifjú titánnak  szavalás köz
ben a torkán akadt a Szózat. Ne akarja 
bebeszélni nekem senki, hogy ez az egész 
arannyal bekent kakam aka nincs mani
pulálva. Itt nem szoktak lázadozni, ez 
ta lán  a vérmérsékleten is múlik. De tör
ténetesen én azt is tudom már, hogy a lá
zadás is manipulálható. (Éles vigyorral 
a zsebébe mélyeszti a kezét) Ne félj, nem 
puffantok le senkit. (Kis pisztolyöngyújtót 
ránt elő, egy kattintásra meggyújtja) Nem 
csempésztem át bosszúvágyat a határon. 
(Fölénye tudatában kifújja a lángot.) Ne 
félj, kis hazugom. Hogyan is kerültem 
én a te puha ágyadba? (Megindul a szo

ba felé; bizonytalanul lép, valamiben meg
botlik. Estében belekapaszkodik a festőáll
ványba, amely nagy zajjal feldől)

JUANITA Nevetségessé tetted magad. 
Most utállak.

(Hirtelen nyílik a szobaajtó, a fes
tő  lép be. Kazimir kapásból ráfogja a 
játékpisztplyt, aztán elröhögi magát. 
Juanita két tenyerébe rejti az arcát)

FESTŐ Mi a kifogásod a lányom ellen, 
halljam? Ki a hazug?

KAZIMIR (előbb meglepődik, majd paj
kos mosollyal mutat a festőre és magára) 
Mi ketten. Festői kiruccanás, gyönyörű 
képek! Graz-ia!

(Gúnyosan maghajtja magát) Azt hi
szem, kvittek vagyunk.

5. KÉP
(A műterem fölött a Festő hangja, mint 

álomsuhanás: „Ne felejtsd el, Kazimir a sa
já t korhüvelyéből lógott meg!” Kazimir he- 
verészik, ásítva nyújtózkodik)

JUANITA (a darab egy gépelt példá
nyát nyújtja oda neki) Még sok szöveget 
kell megtanulnod. Siess.

KAZIMIR Nem vagyok kíváncsi a foly
tatásra. (Magasba rúgja két lábát. A gyer
tya kissé görbére sikeredik, és remegve „pis
lákol”)

JUANITA A rra se, amit az öregben elő
idéztél?

KAZIMIR A lelkizésre még úgyse.
JUANITA Látom, ellustultál. A 

sakkpartikon kívül más tornagyakorlat
ra  nemigen szántad rá magad. Mostaná
ban velem sem.

(Szó nélkül vetkőzni kezd. A  harisnyát 
veti le; nem sztriptíz, de minden mozdula
tában nőiesség, fojtott izgalom van. Az ab
laknál áll, kinéz. Már csak az alsónemű 
van hátra. Most gombolja ki a melltartó
já t)

KAZIMIR (felül) Mit csinálsz?... (Előbb 
csodálkozik, majd élvezettel tölti el ez a lí
rai játék)

JUANITA Úgysem értenéd.
KAZIMIR (föláll, és ingét hanyagul ki

gombolva az ablakhoz közeledik) Ezt neve
zem...

JUANITA Kiszolgálásnak?! (Kiábrán
dító hangon) Jellemző rátok, férfiakra.

KAZIMIR Lehetnél most te nagylelkű. 
Azt hittem, még mindig orrolsz rám  apád 
miatt. (Át akarja karolni; a női test kicsú
szik a keze közül)

JUANITA Ha m ár úgyis kiestél a sze
repedből, szerintem most ez a mondat kí
vánkozna ide: „Velem meg lehet tanulni 
hallgatni is. Nézni a hulló pelyheket.” (A 
másik ablaknál állva néz ki)

(Kazimir ezúttal biztos lesről ejti el a 
„vadat”; átöleli, birkóznak. Juanita várat
lanul egy judófogással ártalmatlanná te
szi a férfit)

JUANITA Mondtam, hogy puhány 
vagy. (Előbb nevet, aztán nyíltan, félelem 
nélkül hajol Kazimir fölé) Voltaképpen 
mit vársz tőlem?
> » > >  folytatás a 14. oldalon
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> > > »  folytatás a 13. oldalról
KAZIMIR (a szégyentől is kipirulva) Le

het, hogy nem ugyanazt.
Juan ita  (eltávolodik tőle, előveszi a fe

kete trikókat, az egyiket odahajítja a fiú
nak) Vedd föl, és fújd ki magad. (A trikó
ba öltözik, Kazimir csak később követi a 
példáját.)

JUANITA (hangja mintha távolból ér
kezne) Anyámnak gyönyörű alakja volt, 
mégsem ak art modellt állni apámnak, 
így inkább biztosítva látta a házassá
got... Erre gondoltam az imént, amikor 
azt mondtam, hogy úgysem értenéd.

KAZIMIR (türelmetlenül járkál. Kérle
lő  hangon) Nincs valami innivaló?

JUANITA {úgy tesz, mintha nem hal
laná) Később apám m egtudta, hogy 
csak az nem használta anyám at modell
nek, aki nem akarta . (Megáll Kazimir 
előtt, megvárja, amíg a fiú  szembenéz 
vele.) Én minden tak tikázás nélkül le
feküdtem veled. Vagyis: egyből „model
led” lettem.

KAZIMIR És ebből most milyen tanul
ságot akarsz levonni?

JUANITA Amiatt nem fogsz feleségül 
venni soha, mivel nem becsülsz eléggé. 
Ezt apám mondta, m indjárt az elején.

KAZIMIR Az este a konyhában pedig 
azt mondta, hogy minél jobban kezdek 
elszemtelenedni, te annál jobban ragasz
kodsz hozzám.

JUANITA Hallgatózni is szoktál?
KAZIMIR (bosszúsan) Apád egyedül 

akkor képes elviselni engem, amikor sak
kozunk.

JUANITA Tévedsz. Ma reggel azzal fo
gadott engem: „Mondd meg neki, ha kijó- 
zanult, hogy a csontból faragott sakkfigu
ráknak befellegzett.” Tudja, hogy ez volt 
a gyöngéd.

KAZIMIR Még a bécsi rendőr is barát
ságosabb volt velem: leporolta a kabátom 
ujját, amikor elestem. Pedig nála része
gebbnek senki sem látott.

JUANITA {maga is megrendül attól, 
amit mond) I tt az ideje nekem is szembe
nézni a tényekkel. Az érzéki ingerek csak 
a pillanatot veszik számításba.

KAZIMIR H átha egyedül az m aradan
dó belőlünk. A sok feledhetetlen pillanat.

JUANITA Feledékeny vagy. Évek óta 
dédelgetett céllal szöktél meg hazulról -  
hogyan emlékezhetnél hát éppen te a pil
lanatnyi örömökre?

KAZIMIR Ezek szerint szabad vagyok. 
Azaz fölösleges. Kár, hogy ennyire el
komplikálod a dolgot.

JUANITA A semmihez viszonyítva 
minden bonyolultnak tűnik.

KAZIMIR
Nem jó  csillag alatt
rossz ágon tökölitek.
JUANITA Ez mi akar lenni?
KAZIMIR Lehet, hogy egy népdal. Ma 

már a nép sem olyan egyszerű fogalom, 
mint Petőfi korában.

(Megindulnak, kedvetlenül, az ellenke
ző  irányba. Kazimir, mielőtt elérné a ki

l l —

járatot, hátrapillantgat, végül megáll és 
kivárja, amíg Juanita ránéz)

KAZIMIR (színtelen hangon) Tudnál 
kölcsönözni pár száz schillinget... Csak 
ha nem esik nehezedre. Nem rólam van 
szó. Egy haver. Nem bírta  tovább, és 
m egszökött a lágerből. (Juanita egy in
tarziás dobozból vesz ki pénzt, gépiesen 
nyújtja oda a fiúnak. Kazimir zavartnak 
látszik.) Most utoljára. (Öniróniával. ) A 
Mesternek nem muszáj szólnod róla. Ci- 
kis lenne, ha még ezt is beírná az emlék
irataiba.

JUANITA (meglepődik) Te tudtad, 
hogy apám ír is?

KAZIMIR Meggyónta nekem az öreg, 
fölös korsók színe alatt... Mire a sörhab 
megereszkedett, leikéből felszállt a kese
rűség.

JUANITA Nem sokat fog élni már. 
Jobban kéne kímélni. (Egyik fiókból le- 
vélköteget vesz elő.) Az utóbbi időben 
megszállottan levelezett. Itt van (olvas
sa a borítékokról): Zürich, London, Pá
rizs, Brüsszel... Egy negyvennyolcas 
m agyar politikus, Szemere B ertalan 
emigrációban eltöltött éveiről gyűjti az 
adatokat. Állítólag távoli rokonság fűz 
ehhez a Szemeréhez, aki elmagányosod- 
va végül megőrült. Apust főleg az érdek
li, hogy a nyugat k ínálta lehetőségek da
cára hogyan tékozolta el a tehetségét. 
Stílusművész volt, éles elme és nyelv
zseni.

KAZIMIR (a nő háta mögé osonva han
gosan beleolvas az egyik kéziratba) „Elvül 
állítja fel, hogy Magyarország önállólag 
létezni képtelen...”

JUANITA Szemere itt Kossuthnak a 
konföderációt megindokoló elveit bírálja. 
Apus szerint ebben nem volt igaza. Per
sze, utólag könnyű okosnak lenni. (Más 
irományt m utat) Ez a jellemzése viszont 
telitalálat. (Olvassa) „Látszatra vagy 
nagy csak, gyönge valósággal, / Mint a 
hegy, kit légben üres felleg csinál...”

KAZIMIR Látom, hogy ez is Kossuth
ra vonatkozik. Voltak még ilyen külön
cök.

JUANITA Már-már komplexusos ellen
szenvét apus szerint tényekkel tám asztot
ta  alá.

KAZIMIR Én csak annyit tudok, hogy 
egy erdélyi színházigazgatónő megorrolt 
egy fiatal titánra, aki azt merte írni, 
hogy Kossuth Lajos azért volt oly előkelő
én sápatag, mivel szónoklás előtt krétát 
evett. A direktornő kijelentette: elég, ha 
egy színész elkiáltja a színpadon, hogy él
jen Kossuth Lajos! -  és m ár megvan a si
ker.

JUANITA Apus szerint Batthyány La
jos gróf volt a nagy jellem. A történelem 
tele van tudatos és látványos csúsztatá
sokkal.

KAZIMIR Nemcsak Apuska szerint. 
(Forgatja a lapokat) Mi ez itt, színda
rab? Rákóczi Ferenc fejedelemről!... 
Bárhol is áss le a m agyar múltba, m in
denütt menekültekbe botiasz. H azátla
nokba.

JUANITA (kiveszi a kezéből a lapot) In
tim jelenet. Családi vonatkozású. Nézd 
meg a másik nevet.

KAZIMIR Rákócziné, Charlotta-Ama- 
lie.

JUANITA Anyámat is így hívták.
KAZIMIR Az ember ilyenkor tá tja  el a 

száját. (Juanita szemébe nézve) Rákócziné 
term észetes halállal halt meg?

JUANITA (tűnődve) Ez eddig még nem 
jutott eszembe. Apus szerint hasonlatos 
volt a könnyelmű természetük. Mármint 
a két Charlotte-Amáliáé.

KAZIMIR Szemere Bertalan mitől 
őrült meg? Csak nem a honvágytól?

JUANITA Látod, apus is ezt a kérdést 
tette föl m agának jó pár évvel ezelőtt. Ak
kor volt a legválságosabb állapotban.

KAZIMIR Mikor?
JUANITA Miután anyám öngyilkos 

lett.
KAZIMIR (újra kézbe veszi a kéziratot, 

beleolvas) Ezt szívesebben eljátszanám, 
mint a mi sztorinkat. (Juanitára pillant) 
Nem kell hozzá polgári divatöltözék. (Vár
ja  a beleegyezést) így civilben.

JUANITA Rákócziné vadászatról vi
harzik be a színre.

KAZIMIR (olvassa) Beteges, gyenge 
idegzetű nő, kísérteteket lát. (Felállnak, 
egymással szemben. Trikóban)

KAZIMIR Rákóczi -  vagyis én -  eset
lenül tárja  szét a karját (megjátszó); vá
rom, hogy a mellemre borulj. Te azonban 
halk sikolyt hallatva a fejedhez kapsz 
és...

JUANITA (folytatja a játékot: a tálaló
hoz sietve bort tölt magának egy kristály
serlegbe, és mohón felhajtja. Kényeskedő 
hangon) Oh, ez a tűrhetetlen migrén!... 
Szörnyű álmom volt az éjjel. Térdig sár
ba süppedve vonszoltam magam (ujjai 
végigfutnak a fiú halántékán) kétszere- 
sen-álomhercegem véres palástjába ka
paszkodva. (Kényeskedőn)  Azon a barbár 
földön.

KAZIMIR (elmosolyodik) Az én
Charlotte-om folyton folyvást Erdéllyel 
rém isztgeti magát?! (At akarja karolni, 
a nő elrebben a közeléből, majd hirtelen 
megfordul; számonkérően.)

JUANITA Tudni akarja, miért ne
veztem kétszeresen álomhercegemnek? 
Mert évek óta m ár csak álmaimban lé
tezik... (Elérzékenyülve.) Amióta segítet
tem megszöktetni a tömlőéből, azóta alig 
volt reám kíváncsi! (A fiú tehetetlen moz
dulatot tesz, majd gyöngéden megérinti az 
asszony haját. Juanita dacosan veti föl a 
fejét) Várjon, még nem mondtam végig! 
Azért is álomherceg, mert folyton szaka
dék fölött táncol...

KAZIMIR (más hangnemben, közbe
szól) Esze Tamást és az útonállókat most 
hagyjuk.

JUANITA Bécset is?
KAZIMIR (továbblapoz) Ez viszont 

nem hangzik rosszul. A Rákóczi b ir
tokok... M unkács, Sárospatak, Tokaj, 
Regéc, Ecsed, Somlyó, Szerencs, Ónod 
-  a b ihari Pocsaj, Székelyhíd és Dió
szeg.

JUANITA Hogy volt képes köztük élni 
ott?! Szörnyű!...
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KAZIMIR (enyhe gúnnyal) Á, a ká
ros szenvedélyű talpasokra gondol? Az ő 
mértéktelenségükről szólt az imént? A 
fó'urak életmódját és erkölcseit jól ismer
jük, Bécsből. A magam példája szolgált 
legfőbb tanu lságu l, midőn elég erőm 
le tt vétkeim m el és m ulasztásaim m al 
szembenézni.

JUANITA (a szerepen kívül, más, gú
nyos hangnemben) Nem viszi-e túlzásba, 
uram?

KAIZMIR A szöveget mondd!
JUANITA Ó, Bécs!
KAZIMIR (kijózanító hangon) Ó, Bécs. 

Ahol együttlétünk első' napjaiban a 
császár(atyus) szobafogságra ítélt...

JUANITA (halk közbeszúrással) Ez 
nem igaz.

KAZIMIR ... am iért az ö tudtán kívül 
m ertünk egymásba szeretni.

JUANITA De utána! A gondtalan mu
latozások, az erdei séták, a délutáni 
vendégeskedés (Kazimir: „Brrrl”) -  és 
esténként a színházban eltöltött meg
h itt órák! Egész éjszakákat végigkár
tyázhatott kedvére, a hercegnó'k, gróf- 
nó'k szívét hódította meg egycsapásra 
szellemes, élcelődő szóáradataival... 
(Más hangnemben.) I tt még nem ta r 
tunk. (Kazimir szája sarkában kis, hiú 
mosoly. Juanita közel lép hozzá.) Térjen 
meg közénk, bécsi bará ta i és hódolói kö
rébe, és az én ölelő' karjaimba! (Átöleli a 
merev férfifejet.)

KAZIMIR (felnéz; pillanatnyi csend 
után nemet int a fejével) Lehetetlent kí
ván tőlem, kedves.

JUANITA (kiesve szerepéből, kedvtele- 
nül) Ebből elég volt. (Elengedi a fiú t)

KAZIMIR (kihívóan néz rá) Miért?!
JUANITA Olvassam tovább? (Éllel) 

Azt, hogy: valamikor arra  kötelezte ma
gát velem szemben, hogy udvarommal 
együtt úriasan eltart, és életem fogytá
ig minden évben kétezer ta llért biztosít 
részemre?

KAZIMIR (kimért udvariassággal) Ami 
módunkban áll, továbbra is megtesszük 
a hercegnő szolgáinak és lovainak abra
kolása érdekében, de ugye kegyeskedik 
megérteni, hogy a hátrahagyott rongyo
sok is élőlények, és ha gyomruk kevésbé 
kényes is, mint a hintó elé fogott lovaké, 
lelkűk m ár kész finnyásan félretolni a 
szolganépség elé vetett maradékot. (Dia
dalmasan néz partnerére)

JUANITA Nem értem. E hirtelen vál
tozás! Ez az én álomhercegem? (Fenn
hangon olvassa az utasítást is.) Elképed
ve roskad le a székbe. (Megteszi, majd 
félrelökve a szöveget, józanul.) Tényleg 
nem értem. Tetszelegsz ebben a szerep
ben, és közben a valóságban csak megját- 
szod az egészet.

KAZMIR Hagyom, hogy megint in- 
szinuálj. Vagy úgy képzeld, azzal akarlak 
meghódítani, hogy rendkívüliségemet fi
togtatom előtted?... (Csend. Kicsit magá
ba roskadva.) Ti innen minden erdélyit 
egyformának láttatok: fölemelt fejjel néz 
szembe a gyalázkodó terrorral, a gyilko
ló hatalommal. Csupa karakán, kemény 
fő, az utolsó percig kitartó, a végzetes csa

pás előtt sem rettenő! Csak öreganyáink 
hajolnak meg, mint begörbített ujjak a ré
paföld felett...

JUANITA Ne izgasd föl magad.
KAZIMIR Csak az állhatatlan, a pu- 

hány futamodik meg!
JUANITA (hirtelen elhatározással) 

Nem ta rtunk  szünetet? Akarod, hogy foly
tassuk? (Nyakába húzza a trikót. Kazimir 
megfogja a karját. Sokáig állnak így: a fiú 
suta, félig-öleléssel, a nő magasba emelt 
karral, arctalanul)

KAZIMIR Egy idő után mintha nem 
is veled történt volna meg az életed, amit 
hátrahagytál. Ki volt a hálóban vergő
dő hal, és ki volt a horogra akasztott 
kukac?! Akik az Elnök aranykönyvébe 
versifikáltak, ma azok közül is sokan ál
lítják, hogy ők áldozatok voltak...

JUANITA (félénken) És te...?
KAZIMIR Én nem élek közöttük, és 

m ár régóta nem szándékozom megválta
ni a világot. Minden vádaskodás infanti
lissá válik, ha nincs már szájkosár és el
sötétítés.

JUANITA (lehúzza a derekára a trikót, 
arca szabaddá válik) És besúgás sincs?

KAZIMIR (kissé ingerülten) Van és 
lesz talpnyalás és egyéb, emberi gyenge
séggel terjedő kultusz -  mindenütt, ahol

esküsznek Jehovára vagy M arxra. Leg
feljebb az otthoniaknak külön pikanté
ria a túlfűszerezett nemzeti érzés. (Torz 
vigyorral húzza le maga mellé Juanitát a 
szőnyegre.)

JUANITA (egy lanyha ölelkezés után) 
Ha te kívülálló vagy, ők hogyhogy még
is otthoniak?

KAZIMIR Kívülálló vagyok, de nem 
voltam az!

JUANITA (fojtott aggodalommal) És 
van, aki nem bocsát meg neked? Ha má
sért nem is, de amiatt, hogy eljöttél...

KAZIMIR (felcsattanva) Én nem bocsá
tók meg nekik. (Cseng a telefon. Juanita 
feláll a szőnyegről. A fiú szavai követik) A  
félreértéseket nem tisztázni kell, hanem 
félrepöccinteni.

JUANITA Ezt m ár mondtad. (Felveszi 
a telefonkagylót)

(Kazimir mintha megérezné a nő rideg
ségét; nem törődve azzal, vagy nem is lát
va, hogy telefonál, odacsúszik hozzá a par
ketten, megfogja a bokáját, majd a lábán, 
derekán följebb kúszva, a nő kezét kezdi 
szorongatni)

KAZIMIR (önigazolásként) Bennem ka
limpálnak mind a harangok.

JUANITA (a kagylóba) Halló... (Zavart 
mosollyal hallgatja a távoli hangot, majd 
a fiúnak, suttogva) Csak falsot ne fogj ve
lük. A barátod szeretne beszélni veled. 
Az a kétvízközi.

KAZIMIR Mondd, hogy nem vagyok el
érhető. (Heves gesztikulálás, majd morog
va) A pokolba!

JUANITA Te vagy ott, vagy odaküld- 
jem?

KAZIMIR A zuhany alatt vagyok! (Fel
ugrik és kiszalad az ajtón.)

(Függöny)

MÁSODIK RÉSZ
1. KÉP
(Juanita és az ismeretlen ifjú állva be

szélgetnek a műteremben)
JUANITA felindulását cseppet sem 

leplezve) Borzalmas! Tehát nem annyira 
cinikus és bohóc, amilyennek őt megis
mertem? Inkább demagóg, gyáva alak! 
(A kezében reszket a pohár.) Ezek szerint 
nem is jó magyar... (A vendég szomorkás 
mosollyal reagál.) Üldöztetésének kocká
zatait, a borzalm akat csak kitalálta?! 
(Magából kikelve fordul szembe a jöve
vénnyel) Azért jö tt ide, hogy K azit sérte
gesse? Lehet, hogy az ellensége... Nem! 
Lefogadom, hogy a barátja volt otthon. 
(A fiú  visszafogottan bólint. Juanita d i
adalmasan.) Gondolhattam volna. Forté
iéin... (vissza akar ütni), am it m aguk on
nan m agukkal hoznak! (Elbőgi magát.) 
Hallgasson! (Tölt magának a ginből; a 
fiú  mintha ott se volna, hellyel sem kínál
ja )  Olyan rémképek, am iket fel sem tu 
dunk fogni ép ésszel. E lhite tn i velünk, 
hogy a húsboltban a kampókon őszülő 
szőrű patkányok lógtak, és patikam ér
legen m érték őket. (A tükör előtt elha
ladva megpillantja a háta mögött áll
dogáló fiú  komor alakját.) Kész őrület 
hallgatni!...

VENDÉG Én m ár rég abbahagytam.
JUANITA Mintha maga nem volna jö

vevény!
VENDÉG (lassan hátrálva) Már me

gyek is...
JUANITA Maradjon. (Belekapaszkodik 

a fiú karján a dzsekibe) Ne hagyja abba, 
az Isten szerelmére. Folytassa.

» » >  folytatás a 16. oldalon
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VENDÉG (akadozva, zavartan) Azt 
képzelte, hogy idejövök és alaptalanul...

JUANITA (közben cigarettára gyújtott) 
Ráébredni a valóságra. Arra, hogy ha
zug is.

VENDÉG Én?
JUANITA Maga csak kegyetlen. (Ezút

tal a fiúnak is tölt a ginből, megkínálja)
VENDÉG Kegyetlenebb, mint ő? (A nő 

arca megrándul. A  fiú néma fejmozdulat
tal utasítja vissza az italt. Kis idő múlva) 
Egy cigit elfogadok.

JUANITA (megkínálja) Amikor először 
pénzt kért tőlem, azt hittem, hogy ő is va
lamilyen erdélyi alapra gyűjt. (Leroskad 
a székbe) Megkönnyebbülés lett volna.

VENDÉG (kissé elmarasztalóan) Hogy 
ezzel lerótta erkölcsi kötelességét.

JUANITA Miért, a többi nyugati pol
gár maga szerint hogyan reagált? Szük
ségletté vált — ne nevezzem csúnyán di
vatnak —, hogy töró'djünk a kommunista 
elnyomásban sínylődőkkel. Különösen az 
erdélyiekkel, akiket egy fanatikus, őrült 
elme nem elég, hogy kiéheztetve ta rt fog
va, ráadásul a templomaikat is le akarja 
rombolni. Nem mindenki belső'indíttatás
ból adakozott, sajnálkozott. A naiv oszt
rák  vagy svájci polgárt, láthatja, sokszor 
az olcsó rém hírek ta rtják  stresszben ma 
is. Miután Kazit megismertem, én ma
gam is csak utólag hatódtam meg úgy is
tenigazából a maguk kálváriájától.

VENDÉG Nem szükséges mentegetőznie.
JUANITA Maga úgy viselkedik, mint

ha kívülálló lett volna abban a világban, 
ahonnan Kazi is érkezett. De világ he
lyett nyugodtan mondhatnék fertelmet 
vagy mocsárt is.

VENDÉG Mondhat bármit, nem fogom 
megcáfolni.

JUANITA Ezek Kazi kifejezései. Le
het, hogy egy kicsit elvetette a sulykot, 
hisz nyilván nem szűnt meg ott teljesen 
az élet, az értelem... Az is lehet, hogy ma
ga különbnek bizonyult. ('Tetőtől talpig vé
gigméri a fiút.) De hát annyira más azért 
mégsem lehetett.

VENDÉG A külsőmről biztosan sok 
minden leolvasható. (Előveszi az útleve
lét.) Az útlevelem is zöld: messziről kiált
ja, hogy ki vagyok.

JUANITA Nem akartam  megbánta
ni. Bevallom, őszintén kerestem magá
val a találkozást, hogy végre megtud
hassam  az igazat (öngúnnyal) újdonsült 
m átkámról. Ugye így mondják odaát? 
Én is csak egy esendő ember vagyok, 
aki m egértésre vágyik, és meg szeret
ne érten i m ásokat is. Sokszor az az ér
zésem, hogy az egész életünk egy nagy 
ám ítás. Egy k iá rusításra  váró, becsoma
golt semmi!

VENDÉG Sok függ a csomagolástól.
JUANITA Ennyit már maga is megta

nult nálunk. De a többit a sekélyes, üres 
önzést nem érdemes eltanulnia.

VENDÉG Egyelőre azt tapasztaltam, 
hogy itt nem lehet lazsálni, különben ke
ményen betartanak  az embernek.

JUANITA Ettől akartam  én Kazit 
megkímélni, a másfajta szorongásoktól; 
őt, aki annyira ki volt szolgáltatva Erdély
ben az erőszaknak. Le szerettem volna 
törölni az arcáról a félelem ráncait. (Vd- 
ratlanul.) Magának nem volt oka félni 
Ceausescu pribékjeitől? Én itthon is, min
denütt félek az önzéstől, a sivárságtól. A 
véletlen játszik velünk, és mi elveszünk a 
magunk sivatagában.

VENDÉG A mi kollektív létünknek az 
oktalan félelem az alapja. Más a játékos 
véletlennek kiszolgáltatva lenni, és más 
a szervezett gonoszságnak.

JUANITA A szorongás, a megpróbálta
tások! Más magyarázatot nem találtam  
arra, hogy egy ilyen intelligens, magára 
sokat adó valaki ne legyen képes m érté
ket ta rtan i az ivásban. (Szépíteni szeret
ne) Ritkán rúg be, de ha tovább is folytat
ja, alkoholistává válik.

VENDÉG Amint látom, maga sem 
igen tud ellenállni a jó itókának.

JUANITA Én most bánatomban 
iszom.

VENDÉG És ő, úgy gondolja, hogy a 
boldogságtól kezdett el inni otthon?...

JUANITA Gyenge embernek tartja!... 
Kazinak -  ha jól értettem  -  a magyar
sághoz való hűsége is megkérdőjelezhető. 
(.Felindultan.) Nekem ő azt mesélte, hogy 
galambpiszokban hasalva, a pókokkal ha
dakozva, egy századeleji molyette nap
ernyővel a padláson olvasta titokban a 
nagyanyja még magyar időkből való hali- 
nakötéses könyveit. Akkoriban bizonyára 
sok házkutatásra került sor. (Kis szünet) 
Adósom még a válasszal: magán olyankor 
sem vett erőt a félsz?

VENDÉG Kíváncsi rá, hogy mikor mi
ért hadakoztam? Hány pókot öltem meg, 
vagy hány vöröshangyát?... (Közvetlenebb 
hangnemben) A félelem ellen nem tud vé
dekezni az ember; néha még a poloskacsí
péssel szemben is tehetetlen. Magácska, 
látom, a fogalom megnevezésétől is lúdbő- 
rözik. Ezért esik nehezemre meggyőzni 
arról, hogy a legnagyobb rettenet közepet
te is -  legyen az szekus- vagy svábbogár-

invázió -  ki-ki maga dönti el, hogy mikép
pen viselkedjék. A kiszolgáltatottság nem 
feltétlenül jelenti a hatalom kiszolgálását 
is.

JUANITA Ne folytassa. Ezek szerint 
ott tartunk , hogy maguk otthon kétségbe 
vonták és vonják Kazi megbízhatóságát! 
(A fiú habozik a válasszal.) Mikor ő sze
szélyes fölényeskedéssel utasította el a 
magával való találkozást, engem a rossz 
sejtelem nem hagyott nyugodni. S lám!...

VENDÉG (a nő állhatatos tekintete lát
tán) Engem szinte mindenki tapintatlan
nak tart.

JUANITA Nem vagyok bálványimá
dó. Csak bátran, fiatalúr. Ami még hátra
van, kibírom.

VENDÉG Még mindig szereti őt, 
ugye?

JUANITA (kihívóan) Honnan tudja, 
hogy nem lettem hirtelen szerelmes ma
gába?

VENDÉG Ennyi idő alatt?!
JUANITA Ennyi idő alatt Kazival 

már javában hancúroztunk. [Más, bizal
masabb hangon) Értse meg, nem vagyok 
többé m ár a játékszere. (Elfordítja a fejét; 
halkan) Legfeljebb a tettem  rabja.

VENDÉG De nem tenne meg érte min
dent?

JUANITA (feszült tartásban) Ha életve
szélyben volna?... Inkább mások vannak 
mellette életveszélyben. (Elgondolkozva)  
Remélem, maga nem tartozik közéjük. 
(.Könnyedén.) A vakbelét még otthon kive
tette; mi más veszély fenyegetné őt a bé
kés, keringőző múltú városban?

VENDÉG (tekintete felizzik; majd lecsil
lapulva) Azt is elmesélte, hogy hol vették 
ki a vakbelét?

JUANITA Valahol a Regátban. Protek
ciós úton a központi bizottsági elvtársak 
klinikáján. Elmondott mindent, még el is 
játszotta nekem. Arról is tudok, hogyan 
akaszkodott rá az a parasztfáta.

VENDÉG Zorina! (A nő bólint) Elját
szotta hát -  a saját forgatókönyve sze
rint.

JUANITA Miért? Nem igaz, hogy a 
kibuktatandó funkcionáriusokat gúnyo
ló humoreszkjei m iatt el kellett tűnnie 
szem elől? És úgy került arra  a román vi
dékre...?

VENDÉG Tejbekása ízű, diétás sztori. 
Kérdezze meg tőle: akkoriban hány son- 
kakonzervet evett meg naponta?

JUANITA Maga amatőr művész, hajói 
tudom. Hogyan rendezné meg azt a tör
ténetet? (Felugrik; váratlanul) Akarja, 
hogy behívjam Kazit?

VENDÉG (megütközve) Úgy emlék
szem, azzal fogadott, hogy Kazimir lóver
senyre ment a maga édesapjával.

JUANITA Szó volt róla... de úgy lát
szik, erős volt a gin. Kazi ugyanis nem ás
ványvízzel, hanem altatóval „hígította”.

VENDÉG Ha fölébred, el ne mulassza 
feltenni neki azt a kérdést. (Kurtán meg
hajtja magát, távozni készül)

JUANITA Annyira siet? Tulajdonkép
pen mit akart elérni Kazinál?
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VENDÉG (az ajtóból) Őt szerettem 
volna elérni. A nővére Kézdivásárhelyen 
nem tudta pontosan, hogy hol tartózko
dik.

JUANITA Üzent neki valamit? Az any
jával kapcsolatban?!

VENDÉG Igen. 21-én temetik... A h ír
nök elkésett?

JUANITA A táviratban csak az állt, 
hogy meghalt.

VENDÉG így hát az én szerepem még
sem... {Kihátrál)

JUANITA {az ajtó már becsukódott; 
Kazira gondol) Mégis.

2. KÉP
{Ugyanaz a szobabelsó' és fürdőszoba- 

részlet, mint a darab kezdő' képében. Az el
képzelt -  vagy tetszés szerint érzékeltetett 
-  „ágyjelenet” után Kazimir nyújtózkodik, 
Juanita kikel az ágyából, kávét főz, majd 
felszolgálja)

KAZIMIR Én képtelen voltam lemon
dani a sonkakonzervről, ö bebeszélte ma
gának, hogy vegetáriánus. Melyikünk vé
te tt vajon nagyobbat az emberi méltóság 
és jólét ideálja ellen? A szabadság mindig 
viszonylagos. Épp Romániában ne lett vol
na az, ahol az elnyomást mindenki örök
nek hitte?!

JUANITA Most arról van szó: hogyan 
jutottál te hozzá a sonkakonzervhez, mi
közben másokat nemcsak lelkileg, de fi
zikailag is koplalásra ítélt a terror? Nem 
mindegy, ki hogyan élte át a züllesztés, a 
korrumpálhatóság kísértéseit.

KAZIMIR Nem szorítottak helyet ne
kem a bankettasztalnál. Erre mérget ve
hetsz. {Gúnnyal) Hány köztiszteletben 
megó'szült hivatalos ellenzéki asszisztált 
csorgó nyállal, alázattal sunyítva a zárolt 
ételcsodák sütögetésénél, olyanok is, akik 
az álforradalom után bátran kürtölték vi
lággá ellenzékiségüket! Az én szürkesé
gem kinek szálka a szemében?

JUANITA Minek kellett megjátszanod 
itt a m ártírt?

KAZIMIR {pimaszul) Azért ez túlzás. 
Még az érted hozott áldozatot is beleértve.

JUANITA Épp eleget feltűnősködtél 
az apus társaságában is. Vagy csak pó
zoltál?

KAZIMIR Na és, ha pózoltam! Olyan 
ez a ház, mint egy rosszhírű kocsma. 
Apád mutatkozott egyedül illedelmes pin
cérnek a legelején. (Kissé ironikusan utá
nozza.) „Talán illetlenség figyelmeztet
nem rá a fiatalurat, hogy szíveskedjék 
kiegyenlíteni a számláját.”

JUANITA (folytatva a játékot) Majd 
egy kellemetlen összeszólalkozás után: 
„Bátorkodom tudomására hozni, hogy ha
táron túl halandzsára nem hitelezünk 
többé.”

KAZIMIR Azt képzelte, hogy künnyű 
nekem?!

JUANITA Igaz is. (Gunyorosan.) Fény
re vágytál; és hajdani jóbarátaid utánad 
nyúlnak, hogy a lelkiismeret-furdalás 
árnyékába taszítsanak. (Józanul) Értsd 
már meg, hogy véletlenül pukkant ki a

„léggömb” -  mindegy, hogy mivel fújtad 
fel.

KAZIMIR Az eló'bb úgy néztél rám, 
mint egy szörnyszülöttre. Még nem jöttél 
rá, hogy bosszút akar állni rajtam?

JUANITA Azért keresett, hogy átadja 
a rábízott üzenetet.

KAZIMIR A nővérem is pikkel rám.
JUANITA Sőt, anyád is. Azért halt 

meg pont most.
KAZIMIR (robbanni kész indulattal) 

Megint túlbecsülöd a tűró'képességemet. 
Emlékezz vissza rá: utoljára azzal pró
báltál meg felhergelni, hogy az olyan 
hűtlen természetet is, mint amilyen az 
enyém, érheti totál kudarc -  rendre min
denki rájön, hogy mekkora önzés rejlik 
a maszk alatt. -  Én hülye persze elárul
tam neked, hogy az ego az én definícióm 
értelmében egyenlő a viselt maszkkal! -  
Szóval, ha nem becsülöm meg magam, 
mehetek vissza oda, ahonnan jöttem; 
igen ám, csakhogy a régi haverok is kiis
mernek, és nem lesz, aki meghívjon bár 
egy pisisörre... Mit képzelsz, én az ö sörü
ket, azt a hányadékot kívánom vissza?

A 13., 15., 16. és 17. oldalon Bordi Margit festményei

JUANITA Amikor ezeket mondtam, 
sejtelmem se volt még arról, hogy otthon 
minden utat felégettél magad mögött.

KAZIMIR Megint elvetetted a sulykot. A 
felülről jött önkény szünetében -  nevezzük 
annak -  egyszer s mindenkorra úgy döntöt
tem, hogy nem hagyom magam beleránta
ni semmilyen érzelmi szerepbe, amely kor
látozhatná természetes vágyaimat.

JUANITA (a félhomályban csak a ciga
retta parázslik) Ez m iránk is vonatkozik 
nyilván. Megéreztem, hogy így lesz. A 
múlt éjjel aztán az a különös álom!... El
lenségeid elől menekültünk. Berángattál 
egy lyukba, egy szörnyű odúba. Valóság
gal begyömöszöltél, úgy szorítottad a bo
kámat, hogy azt hittem, eltörik. Undorító 
élőlények tapadtak hozzám; az arcomhoz, 
a nyakamhoz. Az egyik nyúlvány elérte 
a számat. Visítva kapaszkodtam beléd, te 
azonban leráztál magadról, és amint ma
gasba lendültél, engem valósággal beleta
postál a földbe. A sötétségbe.

KAZIMIR Banális kis álom. (Juanita 
mintha sírni akarna, arcát egy díszpár
nába fúrja) Hogy megelőzzük a hisztéri
ás rohamot, töredelmes vallomást teszek 
neked. Ettől ta lán  megnyugszol... Zorina 
-  meséltem már róla — mindig megértő
én viselkedett; de azon az estén, amikor 
úgy döntöttem, hogy kiveszek egy kis sza
badságot magamnak, ő is kiverte a hisz
tit. Pedig még az apja, a kisöreg is meg
próbálta csillapítani, hogy: „Hagyd csak, 
megjárja magát a világban, s meglásd, 
visszajön! Jobb helyet úgysem talál!”... 
Zorinából azonban mint láng csapott fel 
a gőgős indulat, hogy amiért ők falun lak
nak, mégis az övék az ország. Az anyja 
pedig odasúgta a lányának: „köpj szem
be, hogyha még beeresztem ide!”... Éppen 
vendégek toppantak be a házba — engem 
is meghívtak a másnapi halotti torra -  
, de hiába, csak nem enyhült a két fehér
nép indulata. Mikor végre kettesben ma
radtunk, és Zorina megint hánytorgatni 
kezdte, hogy bezzeg ők minden fenntar
tás nélkül befogadtak, én váratlanul úgy 
állón vágtam, hogy ráesett a mosóteknő- 
re. Pedig csak miután magához tért, neve
zett bozgomak... Látod, olyan őszinte va
gyok ma hozzád, hogy ez m ár túlzás.

JUANITA (felemeli a fejét a párnáról) 
Mi jogosít föl téged, hogy úgy bánj az em
berekkel, mint valami bábfigurákkal? Ve
lem is!... Ha nem volnál ilyen fellengzős, 
ilyen hazug, könnyen kiderülne rólad, 
hogy egészen közönséges fickó vagy.

KAZIMIR Ezt is tőle hallottad?
JUANITA Tegyük fel. Egyik jövevény 

mondta a másikról.
KAZIMIR Tisztán irigyli a helyemet?
JUANITA Vagy engem. H átha megkí

vánt?!
KAZIMIR (vigyorral) És kikezdett ve

led! Fordítva még elhinném, ám az álta
la képviselt átlagosság aszkézisa kész len
ne akár szerzetescsuhában bizonygatni a 
velem szembeni hűtlenségét.

JUANITA A maga erkölcsét. Amely 
megveti és kiközösíti a gyávákat, a meg
alkuvókat, akik mindenre képesek, csak
hogy saját pecsenyéjüket megsüthessék. 
(Kazimir vészjósló tekintettel közeledik a 
nő felé; Juanita fölkap egy széket, és maga 
elé tartva kiáltja) Ne közeledj! (Kazimir 
kicsavarja a kezéből a széklábat, és kemé
nyen megragadja Juanita csuklóját, mire 
a nő rugdalni kezdi. Sziszegve.) Éressz el, 
ha nem akarod, hogy mások is meghall
ják.

KAZIMIR (elengedi a nőt, összepas- 
kolja két tenyerét, mintha így akarna 
megszabadulni a piszoktól. Erőltetett 
nyugalommal) Csak próba volt. Kész. (Be
gyömöszöli derekán az inget a nadrágba, 
a szekrény tetejéről leveszi a bőröndjét és 
csomagolni kezd belé. Előbb a pizsamát, 
majd néhány szennyes inget, zoknit)

JUANITA Mi az, hogy kész?
KAZIMIR (anélkül, hogy félbehagy

ná a készülődést) Végiggondoltam az 
egészet -  azonkívül, am it m ár elját
szottunk együtt, vagy külön-külön. 
Szám íts hozzá még egy-két évtizedet, 
és m áris megjelenik előtted a lelkierő-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
gyűjtés éjszakáin a két áldozat, ránco
sán, a k iábrándulástó l kékülten, m int 
valam i fagyasztott szárnyasok. A tyúk 
mellehúsa habfürdó'ben puhul, a kakas 
összezsugorodott sárkány ty új ár ól m int 
sz tea rin  csöpög az utolsó erőlködés 
balzsam a. M egereszkedett, rágós püs
pökfalatjukon holdfény ring, azaz rá n 
gatózik... Remélem, így képzelted el a 
happyendet?!

JUANITA (szipogva térdepel le, és szo
rítja magához a fiú  combját; hangja óva
tos, szelíd) Tudom, hogy rám untál. De 
mielőtt elhamarkodnád a dolgot, meséld 
el nekem részletesen azt a szörnyű na
pot. Meglátod, hogy megkönnyebbülsz.

KAZIMIR (ironikusan) Úgy, mint egy 
pszichoanalitikusnál?

JUANITA Úgy, mint egy nőnél, aki
nél — bárhogy is vegyük — mindig sike
red volt. (Belebújik a fekete trikóba; vár
ja, hogy Kazimir is kövesse példáját.) A 
nők, függetlenül attól, hogy milyenek, a 
lelkűk mélyén elismerik és dédelgetik a 
sikert. Az erőfölényt...

KAZIMIR Szeretnél úgy kezelni, mint 
egy beteget. Vagy akár egy gyermeket. 
(Keze hozzáér az odakészített trikóhoz) 
Mit akarsz még?!

JUANITA (türelmesen) Játsszuk el 
együtt.

KAZIMIR A halotti tort? (A nő bólint. 
A fiú kéreti magát.) Azt gondolod, olyan 
könnyű.

JUANITA Várjál, hozok egy kis pezs
gőt. Addig fogj hozzá. (Kimegy)

KAZIMIR Most azt képzeled... Azt kép
zeli, hogy magyarázkodni fogok előtte. 
(Bosszúsan ül le a szőnyegre)

JUANITA (hangja a másik szobából) 
Hangosabban egy kicsit.

KAZIMIR (halkan) Egy frászt... Egye
dül tán  könnyebben menne. De ezek a 
bécsi szieszták! Fárasztó és a modoros
ságig erőltetett minden. Mintha még min
dig Schönbrunnból diktálnák az ízlést. 
(Juanita jön vissza a pezsgős üveggel és 
poharakkal) Ilyen józanon nem megy. (Ki
issza az első pohár pezsgőt, megvárja, hogy 
a nő újratöltse.) Jól van, hagyjuk a képmu
tatást. (Ismét fenékig üríti poharát)

JUANITA Én még sohasem voltam fa
lusi temetésen. A sok siratóasszony! Ugye 
félelmetes?

KAZIMIR (szertartásosan ölti magára 
a trikót) A halott arca, emlékszem, nem 
keltett bennem viszolygást. Az itt-ott re
pedezett bőr a száraz, agyagos földhöz 
volt hasonlatos. A szobában kámforos 
szesz szaga terjengett; a felravatalozott 
vénembert édeskés levegő lengte körül 
mégis. Képtelen voltam akár egy kor
tyot is lenyelni abból a -  cukor híján -  
répalével, vagy Isten tudja, mivel éde
sített pálinkából (elhajítja a poharat) 
- ,  amelyet az állami lerakatban előzőleg 
nyilván m ár „megszenteltek”. Noha az 
egyik károgó menyecske figyelmeztetett 
rá, hogy...

JUANITA (a menyecske hangját utánoz
va) A dús olajban úszkáló halat jó lesz egy 
kicsit meglocsolni! A bűneidnek sem árt!

1 8 --------------------------------

KAZIMIR Végig a faluhosszán ugyan
azok a literes üvegek jártak  szájról szájra, 
miközben a szánalmas cigánylovacska a 
kánikulában kínos poroszkálással húzta, 
rázta maga után a szekéren a két deszká
ra tett nyitott koporsót, és a pállott arcukat 
kendőbe bugyoláló asszonyok elváltoztatott 
magas hangon sírták világgá gyászukat. 
(Juanita elkezd sikítozni) Egy óra múlva az
tán -  ha láttad volna az egymás szavába vá
gó, torkos, duhajkodó gyülekezetei, amely 
a sírnál oly szaporán hányta magára a ke
resztet és áhítattal hallgatta a pópa ének
lő körmondatait! A Zorina anyja puliszkát 
rakott ki egy mázas cseréptálba; a kevés tú
rót jól megzsírozta.

JUANITA „Még kövérséget sem tud
tunk szerezni, igaz, Tódor?”

KAZIMIR Szabadkozott kipirulva.
JUANITA „Hogy az a csorba legalább 

becsületes kinézésű legyen.”
KAZIMIR A józannak m ár nem mond

ható vő -  aki korábban a holmim között 
ta lált gótbetűs könyv láttán  a ravasz zsi
dókat meg a barbár hunokat kezdete szi
dalmazni — most belenyúlt a forró pulisz
kába és felszisszent.

JUANITA Már a patyolatfehér ruhás 
lélekről folyt a szó, a harm adik faluban el
tem etett hajadon leányról, akinek nedves 
testén (mivel a nyitott koporsóban bőrig 
ázott) kihajtott a rozmaring...

KAZIMIR Midőn megjelent a milicista.
JUANITA „Míg ki nem bontották a 

sírt és el nem pusztították a virágot, a le
ány minden éjjel hazajárt.”

KAZIMIR Ahogy ott ültem, az arcom 
ijedt volt és gyanakvó.

JUANITA „Engem egyszer olyan ár
nyék kísért el egész hazáig, mint egy sür
gönyoszlop!”

KAZIMIR Hivalkodott a preszkurát ki- 
porciózó háziasszony. A rám tört kacagás
tól szétfreccsent a számba vett puliszka. 
Zorina nem állta meg, hogy oda ne súgja 
nekem:

JUANITA „Te is barbár vagy; nem ér
ted, mi a gyász! Nektek az ilyen bánatra 
szavaitok sincsenek.”

KAZIMIR (eltávolodik a nőtől; elgon
dolkodva, miként ha visszafelé haladna 
az időben) Aznap reggel ugyanaz a tá 
nyérsapkás jött be a házba, és az eldugott 
húsról kezdett faggatni. Elsőnek engem, 
aki a konyha cementjén mezítláb tapics- 
koltam a kifolyt sörben. Kábult fejjel el
szóltam magam, hogy valami disznófeje
ket láttam  egy koporsóban.

JUANITA (hivatalos hangon) „A Iuon 
báéban?!”

KAZIMIR Nem hinném; hiszen akkor 
őt mibe rakták volna ki a placcra a virrasz
tóknak... Ez az érvelés kissé felhéklizhette 
a milicistát, mert azon nyomban elkérte a 
személyi igazolványomat.

JUANITA „Munkanélküli vagy, mi?”
KAZIMIR Most pedig ott állt mögöt

tem a halotti toron. Éreztem, hogy elővi
gyázatlanság volt kiereszteni-fröcskölni 
a számból a szerencsémet.

(Elhallgat; leül és felhajtja a maradék 
pezsgőt az üvegből. Juanita is kiesik a já 
tékból; odamegy, leül a fiú mellé.)

JUANITA Mi történt? (Csend.) Én tu 
dom, hogy te nem vagy olyan.

KAZIMIR (nyersen) Beszari vagyok, 
azt mondta rólam, mi?!

JUANITA Úgyis azt hiszem el, amit 
te mondasz. (Megérinti a fiú vállát; az va
dul utasítja el közeledését, elmenekül a nő 
elől) Megtörtek?!...

KAZIMIR (idegesen járkál; majd in
kább színpadias, mint hisztérikus röhögés
sel fordul szembe a nővel) Ne vegyem a szí
vemre, ugye?! Csak játék; nem is rólam 
van szó. (A színpad előterébe vonulva, nar
rátor-pózban) Azon az estén a falusi állo
máson Zorina úgy vett le és szorított ma
gához, mint egy krumplis zsákot az üres 
vagon magas lépcsőjéről. (A játékpartneré
nek bizalmas hangon) Szólhatnál a rende
zőnek, hogy itt az ideje, a hatásfokozás 
érdekében, kivetíteni a háttérre néhány 
szívcsavaró jelenetet.

JUANITA Eszméletlen voltál? 
KAZIMIR Zorina előbb azt hitte, hogy 

részeg vagyok. Aztán meggyőződött róla, 
hogy alaposan elagyabugyáltak, össze
rugdostak. Mikor magamhoz tértem, ál
lítólag azt a dalocskát dünnyögtem, ame
lyikre ő tanított meg. (Vigyorogva dalol) 

Ne csodálkozz, Uram, 
a korbács elkopik, 
de a rüdeg szárnyas 
parancsra nem tojik.
Feldagadt számra, képemre meredve 

ijedten sikkantotta el magát.
JUANITA „A vérről ismertelek fel, 

nem az arcvonásaidról!”
KAZIMIR Az anyjával meg a sógornő

jével összedugták a fejüket és kisütötték, 
hogy ráolvasással, titkos helyen és recept 
szerint kevert kotyvalékokkal fognak talp
ra állítani. A kuruzslástól majdnem elpatkol
tam, mire bevittek a közeli klinikára. Ott ál
lították ki aztán a pecsétes orvosi papírt, 
hogy gennyes vakbélgyulladásom volt...

JUANITA (elborzadva) Ahhoz persze 
meg kellett, hogy műtsenek.

KAZIMIR (kínosan röhécselve) Még hat 
nap betegszabadságot is kaptam.

JUANITA Brrr! (Elkezd tornászni, 
mint akit ráz a hideg)

KAZIMIR Gyöngy életem lehetett vol
na továbbra is... ha befogom a pofámat. 
Csak hát...

(Mint egy pantomimes, két kezével hápo
gó szájat utánoz. Juanita hátulról átöleli, 
szorosan fogja. A fiú lerázza magáról)

KAZIMIR (ijesztő grimasszal) Megint 
átvertelek. Ezek mind hőstettnek szá
m ítanak előtted, ugyebár?... (Ráordít a 
nőre) Kopj le már rólam!... (Mint aki ki
merült, nehézkes mozdulatokkal veti le 
magáról a fekete trikót. Rekedtes hangon) 
A boldogság is, akárcsak a gonoszság, 
mindig mértéktelenül szakad rám. Várat
lanul és elrettentőén. Ez az én pechem. 
(Vinnyogó hangot hallat, majd a kacagás, 
mint fojtott zokogás, belülről rázza) Az az 
állati trombitálás (a két füléhez kap), foly
ton a fülébe kürtőinek! Hiába mondod, 
hogy nem tudsz semmiről.

JUANITA (maga elé) Most m ár ér
tem... Vallatásnak vetettek alá.

KAZIMIR (odamegy Juanitához, és 
megcirógatja a bokáját) Kis derengő na- 
ivság.
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Hitler személye valóságos bálványimádatban része

sül, és a birodalmat is nagy lapjaikban der Adolf Hitler- 
Staatnak nevezik el.

Mindez nekünk hihetetlenül hangzik, de megerősíti a le
író személye, aki az ottani vallási állapotokat végigtanul
mányozta.

Victor Vinde svéd újságíró a Nya Dagligt Allehende cí
mű lap jan. 30-i számában még ennél is többet mond, ami
kor leközli a Saar-vidéki horogkeresztesek két fővezérének 
nyilatkozatát, amelyet azóta sem cáfoltak meg. Az elsó' nyi
latkozat szerint:

„Hitler egy új, nagyobb és hatalmasabb Krisztus. A nem
zeti szocializmus ereje abban áll, hogy az egy keresztény 
alapon fölépített világnézet, amely nemcsak politikai és szo
ciális vagy vallási, hanem mindez együttvéve, egyszóval 
univerzális. A nemzeti szocializmusban van hely Isten és 
a nép számára. Én ugyan katolikus vagyok, de azt hiszem, 
hogy a római egyház 30 éven belül nem marad meg jelen
legi formájában. Nemzeti szocializmusnak fogják nevezni. 
Prófétája, pápája, Krisztusa Hitler Adolf lesz. Gyermeke
ink nem sokáig mártogatják már ujjaik hegyét a szentelt
vízbe, s nem sokáig vetik m ár a keresztet. Nem! Pukedlit 
csinálnak, felemelik kezüket és kiáltják: Heil Hitler! Látja, 
kérem, ez a jövő' vallása.”

Ezek után a másik nyilatkozat leközlése teljesen fölösle
ges lenne, m ert nem mondhat lényegében újat. Azonban a 
mi szempontunkból megvan a jelentősége, és alátámasztja 
azokat a kilengéseket, amelyeket a horogkeresztesek erő
szakolnak ki.

„Nekünk német pápa kell Berlinben. S ez Hitler Adolf. 
Szegény Piusra nincs többé szükségünk. És a jövőben ki 
fogjuk kérni magunknak, hogy faji szempontból többé-ke- 
vésbé kétes olasz bíborosok adjanak nekünk direktívákat. 
A mi pápánk Hitler Adolf. Mi katolikusok Hitler zászlaja 
alatt egy nemzeti szocialista katolicizmust fogunk alapí
tani német földön... Ötven éven belül az egész világot egy 
új hit fogja átjárni. Hitler lesz a jövő istenfogalma, mint 
ahogy Krisztus volt 2000 éven át.”

Ha ezen kijelentéseket a rádió közvetítené szét az egész 
világon, nevetségesnek tartanók. Bár minden komolyságot 
nélkülöz, de érdekes bizonyítéka az emberi elme eltévedésé
nek, a látókör összezsugorodásának, a hatalm i tébolynak 
és a történelmi tanulságok hiányának, hogy ne beszéljünk 
belső logikátlanságról: német egység két vallási sátorban, 
a nemzeti szocialista katolikus és protestáns ágakban.

Hiányzik a nemzeti szocializmusban a belső egység el
képzelése, de megvan az egyöntetűség Hitler híres weimari 
nyilatkozata és embereinek felfogása között az egyházat il
letőleg.

Ezek után csodálkozhatunk-e azon, hogy a pápa a párt 
birodalmi világnézeti vezetőjének, Rosenbergnek könyvét a 
tiltott könyvek közé sorozta? Ezzel két lehetőség előtt nyílt 
ki a kapu: vagy leszerelődik lassankint a nemzeti szocializ
mus, vagy ádáz küzdelem kezdődik.

A hitlerizmus tana nemcsak az előbb említett ferde fel
fogása m iatt került az egyház szigorú bírálata alá, hanem 
olyan tanításai miatt, melyek a természet törvényével ellen
keznek.

A hitlerizmusban az állam minden. Már Hitler könyvé
ben felszínre dobódik az államimádat. Az állam a család és 
az egyén joga fölött, s ha az államérdek úgy kívánja, a leg
súlyosabb beavatkozás is megengedhető az állam részéről 
az egyén és családjogaiba.

A pogány államelméletnek második súlyos tévedése az 
északi fajnak, a németnek, kiválasztottsága. Jelszó lett: ezt 
a fajt a káros befolyásoktól meg kell tisztítani, és hadat 
üzent először a többi fajoknak, főképpen a zsidóknak, má
sodszor pedig a természet törvényének, m ert a fajkitenyész
tés és ápolás mesterséges szabályozását írja elő.

(A H írn ö k , 1934)
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ZENE -  TEGNAP, MA, HOLNAP 51.

Schönbergre vára
Hiszem és vallom: nem mi 

megyünk a zene nagy érté
kei felé, hanem nagylelkűen 
a remekművek és szerzőik 
jönnek el értünk életünk egy 
szakaszában, órájában, pilla
natában. Néha nem is várjuk 
ezeket a nagy találkozásokat, 
meglepetésként érkeznek és 
kérnek m aguknak helyet éle
tünkben, lelkűnkben. Ezek 
csodálatos összeolvadások a 
minket körülvevő fantaszti
kus univerzummal. Gyakran 
mondjuk ezekre a pillanatok
ra: AZ ÉG AJÁNDÉKA.. A 
ZENÉVEL való legelső ta 
lálkozásunk életkorunk haj
nalán is ilyen pillanat volt: 
a MILYEN GYÖNYÖRŰ égi 
ajándéka. És azután hosszú 
sora következett ezeknek a pil
lanatoknak, és soha nincs vé
gük az élet utolsó pillanatáig. 
Nagyon jó érzés erre ráhango
lódni, különösen ha arra  gon
dolunk, hogy ez nemcsak a ze
nével való találkozásainkra 
vonatkozik, hanem minden
re, ami az életben minket kö
rülvesz. Nem is tudjuk, de vá
runk  valamire, egész életünk 
egy hatalm as és gyönyörű vá
rakozás, remélt és nem remélt 
beteljesülésekkel.

Schönberg operája, az 
ERWARTUNG is azokhoz a re
mekművekhez tartozik, ame
lyeket tudat alatt vártam  és 
amelyek ajándékként el is jöt
tek értem. A mű 1908-ban ke
letkezett, rövidesen száz éve 
él a zenei köztudatban. Nem 
tartozik a népszerű opera-re
pertoárhoz, de hatása annál 
nagyobb volt a 20. századi ze
nére. Poulenc -  Cocteau szö
vegére írt -  A z emberi hang 
c. monooperája 1958-as kelte
zéssel témájában, formájában, 
gondolatiságában ezer szállal 
kötődik az Erwartunghoz. Ha 
az ötvenes ciklust (1908, 1958) 
figyelembe vesszük, akkor jog
gal várhatnánk egy harmadik 
hasonló monooperát 2008-ban. 
Játékos „zenematematika”, de 
nem lehetetlen, hogy betelje
sül.

Az Erwartungot zenetör
ténet órán hallottam először 
megemlíteni. Egy megrémült 
Nő erdőben bolyong, és az a 
szörnyű előérzet gyötri, hogy 
kedvesét holtan találja. Éjsza
ka van, baljós holdfény, sűrű 
bozót, és egy Út, amely a sem
mibe vezet, egy bezárt ablakú, 
ajtójú házba, a kedvese holt
testéhez. Akkoriban, az ötve
nes évek legelején nem hall
hattunk  semmit a zenéből, 
csak a magunk elképzelte szín
padképre voltunk utalva. Az 
expresszionizmusról sem volt 
fogalmunk, nem ismertük a ze
nei megoldásait, stílusjegyeit, 
tehát ismét a magunk fantázi

ájára hagyatkozhattunk csak. 
Es ez ta lán  sokban segített 
az egyéni kép felvázolásában, 
amely a művel való ismerke
désben később igencsak nagy 
előnynek bizonyult.

Két évvel ezelőtt egy koreo- 
lógus mesterképzős tanítvá
nyomnak ajánlottam: dolgozza 
ki az Erwartung dram aturgi
áját, koreográfiáját. Mint ki
derült, az egyébként tehetsé
ges, de a modern zenében nem 
túl otthonosan mozgó rendező
hallgató csak részben tudott 
megbirkózni a feladattal, az
zal is csak úgy, hogy ő maga 
próbálta tánccal végigkísér
ni a zene rendkívül gazdag ér
zelmi tartalm át. A helyszínre 
a Farkas-utcai templom mel
letti elhagyott, hatalm as bo
zóttal benőtt kert volt a leg
alkalmasabb. A növényzet 
rendkívül kifejező absztrakt
rajzolatú színpadkeretet biz
tosított, és a terület közepén 
húzódó féligrakott kőfal pedig 
ideális volt az Úí-szimbólum 
megjelenítéséhez. Úgy határoz
tam, hogy a Hb/ű-szimbólumot 
majd a számítógép bevonásá
val keltjük fényhatásként élet
re, és úgyszintén az Éj-világá
nak vízióit is. Valahogyan csak 
félútig jutottunk a megoldás
ban. Aztán szünet következett, 
még mindig váratott magára a 
VÁRAKOZÁS (Erwartung). De 
néhány héttel ezelőtt ismét fel
bukkant az életemben. Most 
már egészen közel jött hoz
zám. Schönberg saját színpad
képeinek reprodukcióját is lá t
hattam. Nem felfedezés volt ez 
a találkozás, sokkal inkább a 
régi, meghitt ismerőssel való 
zenei szembesülés. Azután be
lemélyedtem a mű elemzésé
be és EKKOR JÖTT EL ÉR
TEM A SCHÖNBERGI ZENE. 
Egyszerre megértettem, hogy 
1908-ig a zeneszerző kialakí
totta azt a teljes zenei nyel
vezetet, amely azután uralko
dóvá vált a teljes 20. századi 
zenében. Schönberg továbblé
pett 1920-ig a dodekafónia 
rendszerének megteremtéséig. 
Kortársai csak részben és meg
késve követték őt ebbe az új 
hangzásvilágba, de együtt ma
radtak vele a már megterem
te tt zenei nyelv világában és 
a maguk módján fejlesztették 
tovább. Idevág: arra  a kérdés
re, hogy miért nem folytatta 
korai műveinek zenei nyelve
zetét, Schönberg válasza egy
értelmű: nem hagyta el e zenei 
nyelvet, az egyetlen különb
ség, hogy koncentráltabbá, 
érettebbé te tte  élete folyamán. 
Az Erwartungban valóban 
ÚJ HANGZÁSVILÁG MUTA
TOTT UTAT AZ EGÉSZ 20. 
SZÁZADNAK.

TERÉNYI EDE
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Augusztusi évfordulók
1 -  170 éve született Deotyma lengyel írónő
2 — 90 éve halt meg Emil Garleanu román író
3 — 50 éve halt meg Gábriellé-Sidonie Colette francia írónő

80 éve halt meg Joseph Conrad angol író
4 -  120 éve született Balázs Béla magyar író

100 éve született Witold Gombrowicz lengyel író
5 — 80 éve halt meg Jovan Hranilovic horvát költő

90 éve halt meg Jules Lemaitre francia író
6 — 110 éve született Arvid Ragner Holmström svéd író
8 -  180 éve halt meg Friedrich August Wolf német filológus 
9 - 9 0  éve született Bajomi Lázár Endre 

magyar irodalomtörténész 
35 éve halt meg Kodolányi János magyar író

10 — 120 éve született Panait Istrati román író
11 — 540 éve halt meg Nicolaus Cusanus német filozófus

260 éve született Tamás António Gonzaga portugál költő
12 — 80 éve halt meg Bródy Sándor magyar író

230 éve született Robert Southey angol költő
13 -  120 éve született Jo van Ammers-Küller holland írónő

50 éve halt meg Gaál Gábor romániai magyar irodalomszervező
14 — 135 éve született N. Burlanescu-Alin román költő

85 éve született Nagy Ilona romániai magyar írónő
15 — 185 éve halt meg Cornelius Hermann von Ayrenhoff

osztrák író
110 éve született Ion Chinezu román irodalomtörténész 
540 éve halt meg Aeneas Silvius Piccolomini olasz humanista 
20 éve halt meg John Boynton Priestley angol drámaíró 
130 éve született Seprődi János magyar tudós

16 — 940 éve halt meg Albú Muhammad Ali Ibn Hazm
arab költő

17 -  30 éve halt meg Aldo Pallazzeschi olasz író
235 éve halt meg Vaszilij Kirillovics Tregyiakovszkij 
orosz költő

18 -  60 éve halt meg Jacques Roumain haiti költő
19 -  185 éve született Jules Barthélémy Saint-Hilaire

francia filozófus
20 éve halt meg Szabó Zoltán angliai magyar író

20 -  360 éve született Manuel Bernardez portugál író
21 -  610 éve halt meg Luigi Marsigli olasz humanista
22 — 85 éve halt meg Samuel Bodicky szlovák író

420 éve halt meg Jan  Kochanowski lengyel költő
23 -  80 éve született Paul Everac román drámaíró

50 éve halt meg Gálos Rezső magyar irodalomtörténész
24 -  140 éve halt meg Costache Negruzzi román író
25 -  260 éve született Johann Gottfried Herder német író
26 — 260 éve halt meg William Byrd amerikai író
27 — 150 éve született Badics Ferenc magyar

irodalomtörténész
130 éve született Császár Elemér magyar irodalomtörténész 
85 éve halt meg Dóczi Lajos magyar író 
140 éve született Kuthy Lajos magyar író 
35 éve halt meg Erika Mann német írónő

28 — 190 éve született Joseph Sheridan Le Fanu ír író
85 éve született Mikó Ervin romániai magyar riporter

29 — 570 éve született Janus Pannonius magyar humanista
30 -  235 éve született Thomas Hope angol író

430 éve született Szenczi Molnár Albert magyar költő
31 -  85 éve született Dr. Kós Károly romániai

magyar etnográfus
85 éve született Végh György magyar költő

Telhetetlenség
„Uram, add hogy...”
Michelangelo gondolatának folyta

tását találja a rejtvény fősoraiban.
VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatása; első rész. 

12. Töprengő. 13. Arab állam lakó
ja. 14. Villamos busz. 15. Regény 
szereplője. 16. Két sáv! 17. Becézett 
Tímea. 18. Magasba tart. 19. Kissé 
elkábul! 20. Company, röviden. 21. 
...-B, fogkrémmárka. 22. A tea alka
loidja. 24. Jó eredmény. 26. Finom 
disznóhús. 27. Igeképző. 29. Isten, 
angolul. 30. Kőzetfajta. 31. Príma 
áru. 32. Nobilis. 34. ... láma, tibeti 
vallási vezető. 36. Fosztóképző. 37. 
Óra jelzője lehet. 38. Kiejtett betű. 
40. Idegen levegő! 41. Zola szőke Vé
nusza. 42. Találó. 44. Mangán vegy- 
jele. 45. Csend lehet ilyen. 46. Holy 
..., Dio nagylemeze. 47. Görög sziget. 
49. Szemétre dobó.

FÜGGŐLEGES
1. A király halála. 2. Középko

ri énekmondó. 3. Érv, ok jelzője le

het. 4. Spanyol festő (Salvador). 5. 
Becézett Ilona. 6. Keleti táblás já
ték. 7. Szarvval döf. 8. Sémi isten
ség. 9. Büntető törvénykönyv (rö
vidítés). 10. Bent lead! 11. Ókori 
balkáni államból származó. 15. Pell 
..., fogkrémmárka. 18. Származik. 
19. Kályha sütője. 21. Eszes. 22. A 
vizek városa. 23. A gondolat folyta
tása; második, befejező rész. 25. Bol
dogító szó. 26. Előtag: káliumot ta r 
talmazó. 28. Minden januárban. 30. 
Könnyen hasadó kőzet. 33. Harap. 
34. Becézett Dániel. 35. Mellém dob. 
37. Fát megmunkál. 39. Jókai Mór 
... és kora (Mikszáth). 41. Ógörög 
győzelemistennő. 42. ... Aid, segély
koncert volt. 43. Az ... város: Róma. 
45. Maró vegyület. 46. Deutérium, 
jód és hidrogén vegyjele. 48. Néma 
hal! 49. Kézszélek!

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 13. számában közölt 

A művészetről című rejtvény megfej
tése: A művészet vagy lopás, vagy for
radalom.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
Illyés Közalapítvány
Nemzeti Kulturális Alapprogram

lü.Y K S K Ö E M A P n V .Á N Y
^ n í r f f

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA

Pro Professione Alapítvány 
Magyar Kultúra Alapítvány 
Communitas Alapítvány

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN PŐrounkaiárs: Szerkesztőség: KARÁCSONYI ZSOLT: Serény Múmia
FoszerkesztóhélyetUí«; KIRÁLY LÁSZLÓ LÁSZLÓRA ALADÁR K. JAKAB ANTAL: irodalomtörténet NAGY MÁRIA: olvasósaerkesztő
Felelős titkár; SIGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN MÓZES ATTILA, próza RÁKOSSY TIBOR; műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGY MÁRIA; nyomulja ä Misáóifalusi Kis Miklós református sajtóközpont; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség címe: 400346 Oluj-Napoca, str; Ia|il»r 14. Postafiók íeásupj portálát 245, telefon: 0040 0264 532 300, fax; 0040 0264 431 577, villámposta; helikon@from.ro 

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg •• kia4l» a ROMÁNIAI ÍHÖK SZÖVETSÉGE ISSN 1220--6288


	2004-07-25 / 14. szám (410.)�����������������������������������

