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Jelenleg
Mert ugyanbizony mikor is van az a "jelenleg"? Vala

mi türelmesen türelmetlen angol jelentette ki egyszer, s 
ez a megfogalmazás olyan, mintha már akkor megunván 
a lári-fárit, az asztalra csapta volna a hosszas tárgyalások 
törött hegyű ceruzáját: "Semmit se tudok az emberiség 
jogairól, de tudok egyet-mást az angol ember jogairól..." 
Ez az Edmund Burke úr (1729—1797) szentenciája, mely 
mintegy a tisztességes, logikus tisztázás útját is kijelöli. 
Szomorú a rettenetes fejlődésnek és haladásnak kitett 
emberiségre nézve, ha Gondolatok a jelenlegi viszonyok 
miatt támadt elégedetlenségről (1773) című, egyébként ra
gyogó esszéje ma is ilyen aktualitásokkal szolgálhat. 
Mert még hátra volt (mint tisztázás vagy összébb-zava- 
rás): 1789 és 1848 és 1917 és 1945, ami utána bekövetke
zett. Az úr egyébként ezen jeles fordulatok közül amit 
még megért, arról sem rejtette véka alá a véleményét, a 
politikában élete végéig élénk részt vett, anélkül hogy 
valaha is magasabb hivatalt töltött volna be, mint amivel 
az utókor egyöntetűleg felruházza: nemcsak saját korá
nak, hanem a legújabb koroknak legjobb angol szónoka 
volt. Mindez talán csak azért fontos itt, hogy jelezzük: 
nem ilyen jól és csattanósan, de üyen logikusan, eme 
észjárás mentén nekünk, kevésbé angol és kevésbé tálen- 
tumos politikus csizmadiáknak is lehetséges, szabad, sőt 
ajánlatos volna gondolkodnunk. Észrevenni, hogy nem
csak az épp letűnt s most teleszájjal bírálható rezsimek, 
hanem minden társadalom legeslegnagyobb hibája, 
hogy legfennebb papíron hirdeti meg a jót, a gyakorlat, 
a mindennapi élet szintjén siralmasan érvényesülhetnek 
a legelemibb emberi jogok is. Hát még ott, ahol még 
papíron, még elméletben sem hajlandók a fáról lennebb 
mászni, ahol a pufogtatott frázisok mögött az a jelszó, 
hogy ha Európa az a tál lencse vagy trójai faló (a metafora 
tetszés szerint változik, aszerint, hogy egyházi vagy vi
lági emlőkön nevelkedett az illető nyilatkozó!), amellyel 
bennünket ősi jogainktól meg akarnak fosztani, akkor 
nem kérünk Európából, ésatöbbi, ésatöbbi. Ahol készül 
egy Patyomkin-imázs, melyet a nagyvilág felé, a külső 
megítélés céljából vetítenek, s van az igazi, a valódi belső 
arc, melyet cirakulaságok torzítanak el naponta, és foly
ton újabb hosszúkések éjszakájával fenyeget. Mert csak 
egyik vehető készpénznek, egyik az érvényes. Ezt az 
arcot — önmagáról — ki-ki a tükörben megvizsgálhatja. 
Főleg akkor, ott: jelenleg. Bizonyosan nem az emberiség 
fog visszasírni vagy visszamosolyogni, hanem egy való
ságos, konkrét, jogokkal áldott vagy jogtalansággal meg
vert nagyonis "jelenlegi" ember.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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GYULAI LEVENTE

Alteregók a fény birodalmában
a pihenés órája", de a kommunikációtárs hi
ányában a "szem lesütött", és a beszédpart

Balázs Imre József legújabb kötetében — 
A Dél-Párizs nyárikertben — markáns hiposz- 
tázisként jelenítődnek meg a szerző külön
böző léthelyzetei, amelyekben a költő arra 
törekszik, hogy felidézze az ókori Egyiptom 
birodalmát. Az erre vezető úton magába 
szívja a környező világot, úgy, hogy altere- 
gókat hoz létre a környezet alkotóelemeiből, 
és az introspekdó által meg is akarja érteni 
az önmaga és azok közötti kapcsolatot.

A költő létstílusát a fénykeresés és az új 
fizikai, testi átváltozások határozzák meg, 
vagyis emberi voltából kivetkőzve új teste
ket keres, olyanokat, amelyek nem emberi
ek, de az emberhez kapcsolódnak. A borítón 
René Magritte1 festő műve látható, amely a 
Fény birodalma II címet viseli, és azt sugallja, 
hogy a fény lényeges szereppel bír a versek
ben. Balázs Imre József (a továbbiakban B. I.
J.) írásában gyakran használ olyan képeket, 
amelyek a tudatalatti és az álom rétegeinek 
felidézésére törekednek látomásosságukkal 
és a költő egyéni asszociációival. így néha 
nehézséget okoz egy-egy kép megértése, hi
szen az olvasó nem ismer(het)i a költő kép
zettársításai mögött rejlő világot.

A kötet a fényérzékelő szerv, a szem fo
galma köré épül, és általa a megfigyelés szer
vezi. A három Látásgyakorlat közül az első 
kettő a kötet első részében található, és akár 
a megfigyelésbe való bevezetésként is értel
mezhető, az utolsó pedig a kötetzáró írás, 
ami tulajdonképpen összegzi a három rész 
kiemelkedő mozzanatait és a költő átválto
zásait, így a kötet keretét adja. A Dél-Párizs 
nyárikért elején a szerző azonosul a fáraó 
szerepével, ugyanis a huszonöt anagramma 
egyikében a Ramszesz nevet is kiépíti saját 
nevének betűiből: "Ó, Ramszesz lábfeji!" A 
kötet dmadó versében a költő három részre 
tagolja a világot: "A Dél-Párizs nyárikertben 
/  ülnek valakik, a feltűnően szépek, /  a má
sok és a bölcsek." A bölcsek a szerzőn "ke
resztül tán látnak valamit." Mindhárom vi
lág azonos egy bizonyos ponton: "Mondj ne
met. Egyszerű. Tudj nemet mondani" — fi
gyelmeztetik az olvasót.

Az ókori Egyiptom felé vezető idősíkban 
az érzékszerveknek jut a legfontosabb fel
adat: feltérképezni a világot, a kört, amely a 
teljességet jelképezi, a zárt egységet, amely 
magába öleli a lehetőségek halmazát. Keres
ni a fényt, a megismerést a látás, tapintás 
révén. A szerző számára a kör Pilinszky Já
nos "kezéből indul /  s visszatér" — így tehát 
világot lehet teremteni, és éltetni azt. "Min
den kör más, minden körben /  egy man
dzsettagomb." A kéz megtöri az éjszaka ri
deg sötétjét, hiszen fénylik.

Az első vüágra-figyelésben, Látásgyakor
latban meg is kezdődik a szerző átváltozása: 
egy amfora lesz az alteregója, így figyeli a 
környezetét, pontosabban egy ágat, amely 
az őszt, az elmúlást szimbolizálja, hiszen 
'lyukacsos arcát elfordítja", és "haja helyén 
moccanó hüllők", "...egyetlen időt, mi tölthe
tő, /  amforák nyakán keresztül", "hát nya
kam végre rugalmas, /  követ egy ágat." Az 
átváltozás nemcsak a költő személyében rea
lizálódik, hanem a megfigyelt világban is. A 
Második látásgyakorlatban a 'lyukacsos arc" 
feldagad, miközben az ág — ami ezalatt fér
fivá lett — közeledik. A költő szerint "a látás

ner szerepet szimbolikus módon a hagyma 
veszi át: "Tekintetével a semmit keresi, /  ... /  
lesüti a szemét, /  tányérjából visszanéz a 
hagyma." A hagyma jelképezte tudat és tu
dattalan közti kommunikáció megvalósulá
sakor az erő az idő szinonimájává alakul. 
"Félrefordulás emészti el /  az erőt, .../ az 
egyetlen időt, mi tölthető... bármely irányba." 
Míg az első Látásgyakorlatban a passzivitás 
uralkodott, a másodikban az aktív közeledés 
valósul meg. A fény ereje Az asztallap alól 
című versben mutatkozik meg: "... nincs, mi 
/  ne bírná a fényt" — írja B. I. J.

Az átváltozások folytatódnak: a szerző 
úgy véli, hogy meg lehet figyelni a világot, 
az embereket egy ajtó két oldaláról is. "Két 
oldalán az ajtónak vagyok, /  és közben pó
rusok, olajjal mázolt /  rések, halottak." A Kör 
című versben Pilinszky kezéből indult a kör. 
Ebben a műben (Két oldalán az ajtónak) a kéz, 
a tenyér nem teremtő, hanem szenvedő 
alany:"... s a szálka mindkét tenyerében."

A Szigliget Bluesban a Látásgyakorlatok 
image-a kiterebélyesedik: a "víz algás, ká- 
kás", a fák a hősök, az ember pedig "díszlet", 
"várrom", vagy éppen "ügyeletes álmodó a 
hídon". A megfigyelő helye is változott: a víz 
mellől a folyó fölé, a hídra került. A kör 
fogalma, ami a kötet esetében világot is je
lent, rejtetten ezen versben is jelen van: "... 
ahol a vízre ereszkedett várrom, /  gyűrűzik 
majd keveset, eltűnik, újraépül. " (Kiemelés 
tőlem — Gyulai Levente.) A várromot csak 
magunkban építhetjük újra, tehát a szerző 
tagadja József Attila állítását, amely szerint: 
"... hiába fürösztöd önmagadban, /  csak 
másban moshatod meg arcodat." (Nem én 
kiáltok)

A kéz hatásköre erősödik a Forgatókönyv 
egy gyilkosság újrajátszásához című versben, 
itt a kéz nemcsak világot épít, hanem meg
semmisítő erővel is rendelkezik. "Tornácalj- 
ban margaréta, előbb ezt láthatni. /  Lassan 
közelít a kéz a tőhöz, /  rángatja..." Mivel a 
margaréta szimbólum értékéhez a könny és 
a vér tartozik, elmondhatjuk, hogy a gyilkos
ság — a virág leszakítása — pozitív kicsen
gésű elemként jelenik meg, mert könnyet, 
vért, szenvedést szüntet meg.

A Hurokban a tenger, az Embert, állatot a 
hegyre, az Odáig és vissza mindennap és a III. 
Látásgyakorlat második szakasza szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz. Együtt egy apo
kaliptikus vershelyzetet hoznak létre. A víz, 
amely csendes volt, most tengerré nő, 
ugyanakkor hurokba zárul. A gitár a költé
szet jelképeként "elázott hangokra" képes 
csak, 'láthatár alatt a föld." Az és vissza min
dennap első sora elmondja, hogy "folytatni 
kellene a tengert" — a tenger a víz szimboli
karendszere által az élet jelképe, és így kettős 
értékű a vershelyzetben, mert romboló erő
ként is működik —, és így a Hurokban a tenger
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folytatása. A kör "ékköves gyűrűként" ábrá
zolta tik, a vers rejtetten utal A herót című 
írásra, amelyben a költő egyben Jónás és a 
cethal is: "óriási szájak, próféták, ékköves 
gyűrűk". A kézben leltár, s maguk a kezek is 
leltárba vannak véve, tehát a kör, a világ, a 
teljesség korlátozott, figyelnek rá, számba 
veszik. ("Kezekben leltár, s leltárba vett ke
zek." — Hurokban tenger)

A fáraó tüsszent és az Embert, állatot a hegy
re című versek az ókori Egyiptomot képvise
lik. A szerző vágya teljesült, visszatért az 
egyiptomi világba, ahol már az érkezést ku
darcként is lehet értelmezni, hiszen elhalvá
nyult a motiváció. Az egyiptomi világra a 
macska, a Nílus, a kígyók és az "oroszlántes
tű" enged következtetni.

A macska az ókori Egyiptomban Básztet- 
nek, a szerelem istennőjének volt a szent 
állata. Az istennőt gyakran ábrázolták macs
kafejű nőalakként, mancsában egy késsel, 
ami arra szolgált, hogy levágja Apophisz- 
nek, a sötétség sárkányának fejét, aki a Nap 
ellenségeinek megtestesítője volt.

Az "oroszlántestű" az egyiptomi szfinxe
ket idézi fel. (A fekvő oroszlántesttel és ural
kodói fejdíszt viselő férfifejjel megjelenített 
egyiptomi szfinxben egyesül a természet 
anyagi és a szellem intellektuális ereje. Ily 
módon az uralkodói hatalmat, a mindenha
tóságot és a védelmet szimbolizálja.)

A fény az ezek után következő apokalip
tikus képsorozatban fűzként van jelen. A kö
tet második részében — MIT ÉRJEN ÁT EGY 
TÁNC — az út folytatódik, annak ellenére, 
hogy úgy tűnt, a motiváció megszakad, hi
szen a fénykereső felért a hegyre, a "Sóvatta 
hegyekbe", bár a továbbiakban oppozídó- 
ként találjuk az ereszkedést, tudniillik a szer
ző a hegyről a tópartra ér. A fény erejének 
megtartása, továbbéltetése a Sóvatta hegy
nek köszönhető: "készíts sónyakláncot — /  
bőrödön maradjon /  fényló' kristályminta." 
(Kiemelés tőlem — Gyulai Levente.)

Az észlelés, megfigyelés szintjéről az ér
zelmek szférájára tevődik át a kötet fókusz
pontja. A Tóparton dm ű vers Ady Héja-nász 
az avaron írásával rokonítható. Lényeges kü
lönbség viszont, hogy Ady versében a szerel
mi kapcsolatot agresszivitás jellemzi, míg ez 
a vers szelídséget áraszt. A fény továbbra is 
vezeti az utazót, aki újabb és újabb alakba 
öltözik. (A fényt a bőr adja. — "A bőröd 
estére majd fűillatú lesz, /  és fénylik majd...")

A kapcsolatteremtés nemcsak a látás 
szintjén valósul meg, hanem testileg is. A 
szerző ismét alakot vált, transzformálódik, 
és a csipkegallér formáját ölti magára, úgy, 
hogy egyben a fénnyel is azonosul a becsa
pódás fogalma révén. "Kétszeres becsapó
dás, /  a falba, földbe, gyomok alá, belvi
zekbe" (.Csipkegallér a belvizekben), "a fény ki
szabadul, /  ... /  a szoba felső sarka vonzza. 
/  Oda csapódik be többször is, /  az ütközés
kor vinnyog, nyüszít, /  s mintha nyeldekle- 
ne." (Az asztallap alól)

A mozzanatot, amikor nyilvánvalóvá 
lesz, hogy a keresett világ az ókori Egyip
tom, Az óbirodalom kora című vers jelenti, 
amelyben az olvasó egy dialógusnak a tanú
ja: a szerző a beszélőpartnerét Egyiptomhoz 
hasonlítja: "ön kész Egyiptom, mondhatom."

A kötet második részének kérdésére — 
Mit érjen át egy tánc — a válasz: "Egy tánc 
érjen át egy estét. /  ... /  az este /  érjen át egy 
csípőt." (Mit érjen át egy tánc) Ez a mű az Egy
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fénykép hátlapjára című írásában elmaradó 
táncot pótolja, ugyanis a kommunikációt a 
kezek is megvalósíthatják: "ma elmarad a 
tánc, /  ahol kéz kézzel összeérhet" (Egy fény
kép hátlapjára).

Az Eszter könyvében B. I. J. megfogalmaz
za azt, ami létét jelenti és meghatározza; a 
sorok a kötet apoteózisaként értelmezhetőek: 
"Fények vannak, zaj, és főként: keresés, /  
leginkább ez. Járás a körben, /  korláttól kor
látig, néha ráülve, próbálva /  fogást, bőrt és 
tenyeret." A szerző már több hiposztázisban 
is megjelent, a kötetben alteregói közt szere
pelt az egyik létmeghatározó, a fény, most 
pedig a víz lesz, miközben egy meztelen nőt 
csodál. A kapcsolat itt a legszorosabb, a víz 
az ő bőrén van. "Megnyugszik, vízcsöppre 
nem gyanakszik, /  vízcsepp ül karjára, én." 
A fény devolúciója is bekövetkezik, ugyanis 
az a pozitív hatását negatívra váltja, bántó 
lesz. "B. bácsit bántja a fény." És így gyilkos: 
"B. bácsi meg fog halni." (Negyven nap éjszaká
ja — a harmadik rész címadó verse.) A sértő 
fényt a fehér szín dominanciája váltja fel, ami 
a tisztaságot, szüzességet feltételezi. Mindez 
nem elegendő, Doktor Karneválra van szük
ség, aki színességet hoz. "Ott, a fényben /  a 
más más volt, s a fehér fehér" (Negyven nap 
éjszakája), "csak ágyak, ablakok és nők, /  és 
mind fehérek." (A mézesüvegből — e versben 
újabb alakot ölt magára a szerző, méz lesz.)

Az Egyszer sem léphetsz dmű írás az idő 
erejét magyarázza, efezoszi Hérakleitosz 
gondolatát parafrazálva, aki az időt a folyó
hoz hasonlította: nem lehet kétszer ugyanab
ba a folyamba lépni, mert a két időpillanat 
között a folyam megváltozott, és már nem 
azonos az első pillanatbeli önmagával. "Vár
nak már, hercegem, a hallba /  beléphet bárki 
egyelőre, /  ki itt belépsz, /  egyszer sem lép
hetsz ugyanabba, /  talán csak egyszer, ki 
belőle."

Az Ignotus a Hotel Borgesben telel — Lisz- 
szabon, 1940 — dmű vers a II. világháborút 
ítéli el. A vüágot az anya fogalma metafori- 
zálja. A dm  komplex rejtélyhalmaz: Ignotus 
ismeretlent jelent, de Veigelsberg Hugóra 
(1869—1949) is utal. Az 1940-es év két továb
bi dologra enged következtetni: a portugál és 
a spanyol kormány megnemtámadási szer
ződést ír alá; Jorge Luis Borges argentin író 
Antológia de la literatura fantástica című kötetét 
publikálják (Silviana Ocampóval és Adolfo 
Bioy Casaressel együtt). Időváltás követke
zik be, az ókori egyiptomi idősíkot a II. világ
háború ideje helyettesíti. A III. Látásgyakorlat, 
a kötetzáró vers három szakasza Ezra Pound 
(1885—1972) észak-amerikai költő soraival 
indul. Mindhárom szakasz a kötet részeit vi
lágítja meg röviden. B. I. J. kifejezi szoros 
érzelmi kapcsolatát Párizzsal, tiszteletét Pi
linszky iránt, és megkérdezi az olvasót, hogy 
belép-e a nagy "fénygubóba"?

A kötet a fény — cél, remény és ideál — 
útját írja le az állandóan átváltozó szerző ész
leletei révén, és ezeknek köszönhetően a 
megfigyelések és keresések útjai egybeesnek 
a fényével, egy adott ponton a szerző a 
fénnyel azonosul. így lehetünk egymás fé
nyei, addig is megválaszolatlan marad a kér
dés: "Belépsz-e a nagy fénygubóba?" (Ezra 
Pound) 1

1 René Francis Ghislain Magritte (1889— 
1967), belgiumi szürrealista festő

EGYED EMESE Torzó

Fehér, fekete
H isz  ő a z
Ha nincs időd, 
ha kívül állsz a percen,

ha jöttél délről, 
és ha jössz keletről,

grádicsokon, 
lélekkapun belesve,

Barátaim, miféle tengerek, 
hegyek, határok támadtak közöttünk, 
milyen leírhatatlan képet szőttek, 
pajzsot kovácsoltak küzdelmeinkhez 
(vagy életünkről csak, vagy álmainkról).

S miféle isten az, ki így szól:

Adtam neked és neki életet.
Találkozzatok,
csak Te,
meg Te.

ha félúton, 
lélegzetvisszafojtva:

csak addig érsz, 
míg átkarol az este.

De nem szólt, elképzelte, készít get te,
fába-kőbe faragta, telítette
kíváncsisággal
és vágyakozással —
máris kétségek útjára vezette.

S ha gúzsaid 
lehelete leoldja,

Nézte talán, mihez kezd 
(kezdenek).

árva kezed 
kezei közé fogja,

könnyed, szavad 
egyetlen csókba fojtja;

jól sejted, jól: 
megérkeztél hazádba.

Minden lehet!
És semmi sem lehet.
*
Miféle tengerek keserűsége 
áraszthatja el csöndes napjainkat, 
milyen hegyek a remény gyöngye testén, 
eleven halár leikeink között 
(milyen irtózatos lelkek-cseréje)?

Ha elveszel, 
tested-lelked kiváltja.

(Hisz ő az, ő!

Lásd, nem hiába vártad.

Szép, tiszta perc: 
annyit maradhat nálad.)

Azt hittem, ő!
(Hazugság ékes éje.)

Azt hittem, ő.
(Eljött, hogy megzavarjon.)

Azt hittem, égnek-földnek ellenében
van kisvilág. S szabad
ott
megmaradnom.

Tartozom, követelnek.
(Tartozom egy veremnek.)

Képzelődés tesz rabbá, nincs menekvés: 
félreértettem a találkozást.

Briszéisz, nem vagy fiatal!
*
Briszéisz sírva keresi a társát.
Ha rosszul látott, mire jó a látás.
Ha rosszul értett, baj van a szavakkal.
*

Áldj meg, Teremtőm: vedd a vágyat vissza. 
Homokba írd a képet, mossa tenger.
Szelekbe szórd a szót, az ölelést. 
Madárkiáltást halljak, kagylócsörgést. 
Legyek megint: hisz régen nem vagyok,

nyomorúság hálójába akadva
halált hívtam, s lám, meg sem halhatok.

(Barátaim vitorla-vászna, hangja!

Most sodornak a partra a habok)
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LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

"Szív és ész között"
Megjegyzések László Noémi Esés után című kötetéhez
"Ki érint, ért — ki édesít, megérlel,
Ki megráz és ki felemel: az ér el —
Érteni engem hiába akarnál,
Ölelő kar a szónál s az öl bölcsebb a karnál."

Lesznai Anna: Asszonydalok
I. Jung szerint az árnyék a személyes 

tudattalan megjelenítője, s mindig az el
lentétes nemre utal — nők esetében tehát 
az animusra. László Noémi Portré című 
versében a következő sorok olvashatók: 
"Az alig-igaz mozdulatokat kedvelte, /  és 
az ámyjátékot mindenek felett". (Az ár
nyék egyébként a kötet egyik leggyakrab
ban használt jelképe, például a Kölyök, 
Magasban az árnyék, Meghatottan című ver
sekben.) Mivel azonban eldönthetetlen a 
versek beszélőjének neme (az egész kötet
ben egyetlen esetben esik említés erről, 
akkor is csak áttételesen, az Állókép című 
versben: "A táncterem /  sima kövén elját
szanak velem /  ezek a férfiak", márpedig 
egy ilyen "ártatlan" megjegyzés semmi
képp sem nyújthat megnyugtató szem
pontot 48 vers értelmezéséhez — bár
mennyire egységes gondolati rendszer
ben jelenjenek is meg), László Noémi új 
kötetével kapcsolatban teljesen használ
hatatlan a nem (a gender) irodalomelméleti 
kategóriája.** Ami mégis indokolttá teszi 
Lesznai Anna Asszonydalok című versé
nek*** említését (azon túlmenően, hogy a 
dalok címében határozott utalás történik 
a beszélő nemére, s mint ilyen, a magyar 
női líra egyik ars poeticája is lehetne), az 
a László Noémi új kötetének hátlapjára 
kiemelt Előérzet című vers, amely mintha 
dialógusba lépne az Asszony dalokkal, csak 
épp ellentétes előjellel, határozottan el
utasítva annak "női" szempontjait:

A testet szavak nélkül gondolom, 
mert a beszédet nem ismeri a testem.
Csak egyre mélyül bennem az egész, 
mint ránc a homlokon.
Rakosgatom a csuklók vonalát.
Tudom, mit őrzök, mit felejtek el.
A hátgerincen merre fut a fény: 
ez érdekel.

A jungi értelmezést figyelembe véve 
az árnyék tehát itt valami misnak a jelké
pe...

II. Mind az Asszonydalok, mind az Elő
érzet beszélője a másik, illetve a más vi
szonylatában határozza meg magát. De 
amíg az Asszony dalokban a megértés csak 
másvalaki által lehetséges, addig az Elvér
zetből hiányzik mindenféle megértésre 
történő felszóh'tás. Mintha önmagával,előző 
alakjával, hangjával kellene leszámolni a be
szélőnek. Belsővé tétetik itt minden, "szív 
és ész" közöttivé (ennek egyik legszebb 
példája a múlt időt metafora-láncba felfű
ző Ezerkilencszáz), a leszámolás és a vala
mi másra való készülődés belső történeté
vé állnak össze a versek. Állapotrajz az 
Esés után, épp ezért én most az "egyre 
m élyül bennem  az egész" gondolatát

emelném ki az Előérzetből, határozott el
mozdulást érzek ugyanis a Nőné és Az 
ébredés előterében című kötetekhez képest 
— mind szemléletben, mind beszédmód
ban. Míg az előző két kötetben többnyire 
"problémátlanul" zönögnek a versek, az 
Esés «fanban a fokozott reflektáltság (azon 
túlmenően, persze, hogy minden leírt szö
veg eleve reflexív) és a letisztult beszéd
mód számítanak a legfontosabb újdon
ságnak. Itt és most — hangsúlyozom —: 
az első két kötethez képest.**** Tudato
sabb építkezést sejtet azoknál a ciklusok 
sorrendje is: a Befejezetlen múlt, a Tánc és a 
Már szinte bátran cikluscímek mintha az itt 
és máshol, most és máskor kettős helyzetét, 
köztes szituációját érzékeltetnék. A Fok és 
mérték című versben ez határozottan ki is 
mondatik:

Maradni hol, mikor, ez itt a kérdés.
Szökésben élek. Szív és ész között
ritkán zavartalan az egyetértés,
bár olyan mindegy, mit mire cserélek:
mindentől félek.
A szökés állapota ellenére (vagy azt ki

egészítendő?) a várakozás, készenlét, súly
talanság, a kötet leggyakrabban előforduló 
címszavai mind a mozdulatlanság fogalom
körébe tartoznak. A nem (sem) módosítószó 
végigvonul az egész köteten, mint a valaki
től/ valamitől történő elhatárolódás egyik le
hetséges bizonyítéka: "Nem érdekel, mi az 
erény" (Befejezetlen múlt); "Ezt ezután sem 
veszem komolyan" (Fok és mérték); "Nem ko- 
nyítok az elalváshoz" (Tények híján); "nyu
godt vagyok, ha nem igyekszem" (uo.); 
"csukott /  szemmel feküdt az eszközök kö
zött /  nem futotta egyébre" (Portré); "jelet 
sem hagyott maga után” (uo.); "amikor pedig 
minden elszelelt, /  nem bánta s nem játszott 
bolondot" (Szökés); "Nem érdekelte útirány, 
szerencse" (A földön); "Jelentéktelen dolgo
kon gondolkodom. /  Cseppet sem szégyel
lem" (Credo); "nem zavar, hogy egy bizonyos 
/  szerződésben semmi részem" (uo.); "Pi
masz vagyok. A biztonság szívemnek mit 
sem ér. (...) /  Nem izgat, csak a por, ahogy 
felszáll bokáig, térdig, /  s leülepszik a kézfe
jen" (uo.) — és még csak az első ciklus végé
nél járok!...

ín. Mind a vízszintes, mind a függőle
ges "szintjén" változás állt be tehát László 
Noémi költészetében (a kötet egyik ars 
poeticája egyébként épp a Vízszintes és 
függőleges címet viseli), hogy már-már túl 
gyökeresnek is tűnik a változás. Figye
lembe véve, hogy az előző két kötet képi 
túltengése itt minimálisra csökken, hogy 
azokhoz képest teljesen más hang beszéli 
végig az egész kötetet, figyelembe véve a 
száznyolcvan fokos fordulatot (illetve a 
folyóiratokban mostanában megjelenő 
Nonó-verseket), azt hiszem, nem fogok 
túlozni, ha kijelentem: László Noéminek 
az Esés után az igazi első kötete. Persze, 
fölösleges ezen gondolkozni (ahogy Lász

ló Noémi mondja: "eszes csupán csak ak
kor lehetsz, ha végül /  a logikát nem hí
vod segítségül"), de remélem, hogy az 
Esés utánt véve alapul, a kritika László 
Noémit is együtt emlegeti majd Tóth 
Krisztinával, Szakács Eszterrrel és Szabó 
T. Annával, azokkal a költőnőkkel, akik 
szerintem a "fiatal" magyar irodalom leg
izgalmasabb "női" líráját művelik. Es 
hogyha a Flozzászokom a gyávasághoz vagy 
a Fontossági sorrend című Nonó-versekre 
gondolok, nem is lesz alaptalan az ilyes
fajta kanonizáció! "Holnap valami mássá 
morzsolódik /  bennem a lélek", mondja 
László Noémi a Nyomok a homokban című 
versében. Nem marad más hátra, mint 
kíváncsian várni: egészen pontosan mi
vé...

Jegyzetek
* Erdélyi Híradó — Előretolt Helyőrség, 

Kolozsvár, 2000.
** Nem beszélve arról, hogy — mint 

Menyhért Anna megjegyzi — még mindig 
nem világos, vajon e kategória használata 
nyithat-e egyáltalán új horizontot a líraértés
ben: "Mivel a magyar nyelv nem rendelkezik 
a nemet jelölő grammatikai eszközökkel, a 
»ki beszél?« kérdésénél nagyon nehéz tám
pontokat találni annak eldöntéséhez, hogy 
vajon a beszélő női-e, s ha igen, miért; s ez az 
olvasó számára milyen többletet, másságot 
jelenthet." Alföld 2000/12. 62.

*** Nyugat 1923. II. 821.
**** Szeretném még a látszatát is elkerül

ni annak — és remélem, ez bocsánatos bűn
nek számít —, mintha jelen írásban én is 
olyan szempontokat kérnék számon (né
hány hisztérikus jelenkori kritikushoz ha
sonlóan) a költőn, mint 1. a lírai alany 
fragmentáltsága; 2. a nézőpontok viszonyla- 
gosítása; 3. a nyelvi közölhetőség iránti bi
zalmatlanság — ezért csak néhány idézettel 
utalok itt ezekre a "varázsszavakra": 1. 
"Tedd, amit tenni kell, /  annyit magaddal /  
ne szöszmötölj" (Módszertan); 2. "Az, hogy 
egyszerre több dolog volt /  napirenden, nem 
okozott gondot" (Szökés), "Amit köszönni il
lik, köszönöm. /  Ettől vagyok már szinte 
eszelős. /  Túl gyenge reggel, este túl erős" 
(Ego); 3. "meghúzódom az írásjelekben" (Té
nyek híján), "a pillanatból folyton kibeszélek" 
(A kert).
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SZŐCS ISTVÁN

Elkésett válasz-kérdések Bözödi Györgyhöz
Többször is írtam volt annak idején Bözö

di György kerek születésnapjai alkalmából, 
és mindig fel akartam fedezni, mert úgy 
éreztem, sosem kapta meg nemcsak az elis
merést, de azt az ismertséget sem, amit köl
tőként megérdemelt volna, és még most is 
úgy érzem, a Dsida utáni nemzedékek erdé
lyi költői közül ő volt a legeredetibb, monda
nivalóban, de formában is. Ő maga lelkes 
köszöntéseimhez sosem fűzött megjegyzé
seket, ritkán találkoztunk, s olyankor, mint
ha csak pár órával azelőtt hagytuk volna 
abba, holott olykor évek is elteltek közben, 
folyamatosan vitatkoztunk, inkább tárgyal
tunk tovább, természetesen: a székelyekről; én 
már akkor kacérkodtam nyugati származás
elméletekkel, a keltíber szikulusokról, ő mo
solyogva, de nem türelmetlenül igyekezett 
jó útra téríteni, s közben-közben felemlege
tett hibákat, amiket még Szádeczky Lajos 
ejtett a Székely Oklevéltár szerkesztésekor, s 
amiknek ő most a helyrepofozásán "iparko
dik"; meg ahányszor lehetett, szóba hozta 
Berzenczey László feljegyzéseit, és hogy 
végre valószerű képet kellene rajzolni Gábor 
Áronról csakúgy, mint Körösi Csornáról, sőt 
még Széchenyiről is, helyettesíteni a színes 
olcsó olajnyomatokat legalábbis tárgyilago- 
sabb rézkarcokkal.

Egyszer azonban váratlanul levelet kap
tam tőle 1980-ban; az Utunkban megjelent 
egy "irodalmi vezércikk", s arról elmélke
dett, csatlakozva Panek Zoltánnak egy hoz
zászólásához; hogy hétéves kora óta olvas, 
de az azóta eltelt hatvan év alatt még nem 
olvasott olyan ostobaságot; de amelyik: tu
datalatti szándékossággal végrehajtott önki
adás, önleleplezés gyanánt is felfogható.

Emlékeztem a ládám mélyén kallódó le
vélre, és most, amikor a kilencvenedik esz
tendejét töltötte volna, megint szükségét 
éreztem újra felfedezni, mert tapasztalom, 
hogy nemcsak az ötven körül járó írástudók 
nem ismerik már, de a harminc alattiak nevét 
sem hallották még ebben az állandóan em
léktáblázó, koszorúzó, elnevező és díjakat 
alapító világunkban sem.

Előkerült hát a levél, de "szubjektivista 
évődések" olyan füzérei díszítik, amelyek 
miatt "szíves beleegyezése nélkül" közzé 
nem tehető. Azonban hogy ő a "párbeszéd" 
és az esetleges hozzájárulás síron túli lehető
ségével is számolt, azt zárómondata tanúsít
ja: "Egyébként add át üdvözletemet a Más
világnak. "

Zavarba jönnék, ha pontosan tisztáznom 
kellene a mondat célzásait, inkább az utolsó 
előtti mondathoz nyújtok némi háttéranya
got: "... ismerd meg, hogy vaj kió', s ha megint 
elvisznek, azzal vigasztalódom, hogy ott is 
Veled együtt leszek". Kissé hátborzongató a 
vigasztalás; előzménye annyi, hogy — 
egyetlen alkalommal, amikor vásárhelyi la
kásán jártam — nyaggattam, adjon egyik lap 
szilveszteri számára egy marékra valót a 
mókás versikéiből. Rezignált ernyedtséggel 
ült a kanapén, s szemével egy szekrény felé 
intett: abban találhatsz. Kinyitom a szek
rényajtót, s mint egy földcsuszamlás, omlot
tak, egymáson csúszkálva siklottak alá a 
kéziratcsomók, be a szoba közepéig. Hát én 
most, rebegtem, hogy fogjak a kereséshez?... 
Érdekes, kuncogott, a szekusok azonnal

megtalálták benne azt, ami őket érdekelte!... 
s majd kezdte részletezni: Tudod, hiába ke
restük a mikrofont a lakásban, sehol sem 
találtuk, ezért azt hittük, hogy már nincs is. 
Csak később tudtuk meg, hogy nem itt, ha
nem a szomszéd lakásban volt, pont erre a 
falra tapasztva, itt a fejem mögött. Akkor 
aztán elkezdtünk mind pozitív dolgokat be
szélni; de hiába... csak az számított, amit 
addig mondtunk!... Kis tatárszemét huncu
tul nagyra nyitotta: Tudod, hogy müyen 
szörnyű, mikor ott bent hallod, hogy miket 
mondtál?

Talán több magyarázatra szorul a "vaj- 
kiő". A levél elején azt kérdi, hogy én honnat 
tudtam, hogy ő egyáltalán létezik. "Te hon
nat tudtad, hogy én hol vagyok, és mi van 
velem? Te honnat szedted és honnat érezted 
meg, hogy mit érzek én legbelül, igen, hon
nat tudtad, amit nem tanítanak, és még én is 
alig tudok?"

Arról, hogy ő honnét tudja: "Megmon
dom: észrevettem. De még gyerekkoromban 
segített a sors ezt észrevennünk." "A magya
rázat kissé hosszadalmas, de ne und elolvas
ni, miután azt mondtad s írtad rólam, hogy 
holmi keleti zsemzsimbaó költészethez va
gyok hasonló". (Zen-t mondtam.) "Hát igen, 
és valóban, az vagyok. De ezt soha nem hí- 
reszteltem, vagy nem dicsekedtem senkinek. 
De hogy jutottam idáig, ellentétben minden 
ellenkező széllel? Pláne nyugati széllel? 
Könnyen, mert itthon vagyok, és itthon ér
zem jól magam"... a Kelet "nemcsak ábrán
dosabb, de minden tekintetben közelebb 
éreztem magam hozzá. Nem akarom maga
mat áltatni, hogy még hányán voltak így, 
Csorna Sándortól Széchenyüg meg Móricz 
Zsigmondig... Természetesen, sokszor telje
sen más értelemben. És el ne felejtsem, sze
gény Berzenczey Lászlóig, aki ebbe őrült 
bele, kétszeri földrajzi utazása során... Én 
nem utaztam, csak a könyvtárban... Kolozs
várt az unitárius kollégiumban boldogult 
gyerekkoromban a nevezetes könyvtár igaz
gatójával olyan jóban voltam, hogy ide adta 
nekem a könyvtár kulcsát, hogy mindig be
mehessek... éjszakákon átal átalrágtam az 
egész állományt, s a reggeli ébresztő hangja 
még ott vert fel... felfedeztem többek közt a 
Brassai bácsi könyvtárát, illetve a külön ke
zelt hagyatékát s benne egy csomó »arabu
sul« írt könyvet, többek közt a Mahabharátát 
meg a Sáhnámét"... s meséli, mennyire 
bosszantotta, hogy nem értheti ezeket, de 
aztán felhajtotta, amit lehetett, fordítások
ban: "Pedig hát bizony van itt egy más kul
túra... S eközben szorgalmasan olvastam a 
Nyugatot, mert a könyvtárunkba ez is járt. 
És akkor észrevettem, ketten kétfelé járunk, 
olyan más az érzés- meg gondolatvüágunk. 
És akkor megtaláltam az elvesztett társai
mat, nem nyugatnál, hanem keletnél. S mit 
mondjak még, olyan nyugodt vagyok, hogy 
nem láttál még ilyen nyugodt alkonya tot"... 
"diák korunkban mondogattuk, rímbe beszél
ni tilos, pláne amikor prózai dolgokról van 
szó, mint ahogy úgyszintén hexameterben be
szélni tilos, de nem akarom a disztikonokat 
belekeverni, mert csak olvasgatom a ti dísz- 
tikonjaitokat és ájuldozom magamban..."

Azzal folytatja, hogy Brassai Sámuel ”el- 
olvashatatlan" könyvtára végül is nem újat

mondott számára, csak azt ébresztette fel 
benne, "ami úgyis már bennem volt, hát igen, 
mit mondjak még, én a kultúrámat nem 
nyugatról szereztem"; aztán azon morfondí
rozik — és ezt személyekre vonatkoztatva 
máskor élőszóban is részletezte —, hogy 
egyes nagyon látványosan nyugatos szemé
lyeknél ez a bizonyos "nyugatiasság" nem 
más, mint "valami nyálas, émelygős, huma
nizmusba burkolt embertelenség, vagy vala
mi hasonló jelenség".

És egy meglepő fordulattal zárja a gon
dola tmenetet — ma találom annak, akkor 
nem tűnt fel: "De most már nem untatlak 
tovább, megyek vissza, ahonnat jöttem, a 
keleti őseimhez s ezek most már nem úgy, 
mint Attüa ostora, de elborítják majd ezt az 
egész földrajzi meg gondolati Európát."

Ha módomban áll majd a másvilágra in
form ációkat Hnfer-netezni, közvetítem, 
hogy pár éve hallottam két kínai tudós előa
dását arról, hogy a hunok, Attila kardjával és 
ostorával a kezükben, időszámításunk előtt 
kétezerszáz körül a Fekete-tenger vidékéről 
kerekedtek fel, valami szörnyű természeti 
csapás miatt, és vándoroltak el egész Kínáig 
- onnét kétezer év múlva csak visszajöttek! 
Kelet és Nyugat szembenállása azért csak 
illúzió, mert időnként helyet cserélnek, mint 
a Föld mágneses sarkai. Ez a helycsere is 
járhat megrázkódtatásokkal; és azt is oda
súgnám neki, hogy újabban versrokonait ép
pen a közelmúlt angol-amerikai költésze
tében fedezem fel, különösen azok között, 
akik valami ősír-6-ókelta ízeket, hamvakat, 
felhangokat, sőt "látomásmódot" visznek be 
a nyugatias lélek-kiforgatásba.

És éppen ezért azt is remélem, hogy akik 
rákapnak erre a post-joyce-post-elioti, post- 
poundi hangolásra, egyszer csak felfedezik, 
hogy né, hásze' nekünk is van itthon ilyen... 
De egyébként is: egyszer éppen Bözödi azt 
magyarázta nekem, hogy a nyugati, felvidé
ki és keleti magyar géniusz között csak ma 
tűnik úgy, hogy folytonossághiány van, 
mert létezett az összefüggő antropológiai, 
sőt kultúrantropológiai szakadatlanság; 
csak a török idők, a hódoltság éppen a köz
ponti összefoglaló-összekötő lélekideg-ros- 
tokat rágta szét. S az egész világgal így van 
ez: végül is a kultúrák között mintha csak 
időjárásbeli, vagy jó, mondjuk úgy, éghajlati 
különbségek vannak, s ahogy a Kolumbu- 
szok és Magellánok is jártak: ahol a Keletet 
keresték, ott érkeztek meg a Nyugatba, 
avagy fordítva: minél inkább nyugatra megy 
az ember, annál inkább stb. Ahogy egyszer 
fehér asztalnál mondogatta Bözödi: "Már 
csak azért sem mennék el oda, mert ott túl sok 
lenne nekem a kulturális sokk", mivel mindig 
szándékosan, sőt bosszantásul élt, ahogy 
mondta, "az állítólagos diákstílus állítólagos hu
morával "... Szóval, küencvenéves lehetne; de 
van is már annyi...
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KENÉZ FERENC
BUDAPESTI ZEGZUGOK
A láthatatlan pingponglabda
A piros és vajszínű, aprókoc

kás mozaikpadló ragyog a tiszta
ságtól. Velem szemben, a fal mel
lett három öregember, a sarokban 
egy fiatal pár. Megy a szöveg. 
Látszólag összefüggéstelenül. 
Aztán az ember ráérez arra, hogy 
itt tulajdonképpen meccs folyik. 
S hogy ez itt egy csapat. A labdát 
lehetőleg úgy kell feladni, hogy 
ne lehessen leütni. S aki egyre- 
másra a hálóba üti, az rendre ki
száll. A szóvivő a piros melegítős, 
házi papucsos öregember.

— Én soha nem dolgoztam, 
de már hétéves koromban kenye
ret kerestem. Száz libát őriztem 
egyesegyedül.

— Egy liba, száz liba egy sor
ba, Mennek a templomba...

— Én az első osztályból már 
kimaradtam, s már őriztem a li
bákat. Mikor második osztályból 
kimaradtam, akkor is libapásztor 
voltam. Mikor harmadik osztá
lyos koromban is kimaradtam, 
akkor már masíroztak! Alarm!

— Egy liba, száz liba egy sor
ba, Mennek a templomba...

— Ne gágogj már annyit! Mit 
tudsz te erről? Semmit nem 
tudsz! Ötödikes koromban már 
eljutottam oda, hogy gulyás le
gyek! Gulyás! Ötödikes korom
ban. Hat marhát meg harminc 
disznót őriztem egybe!

— Egy liba, száz liba... te nem 
voltál soha ötödikes!

— Tudod, mikor voltam ötö
dikes? Tudod, mikor őriztem hat 
m arhát meg harminc disznót 
egybe? Amikor te még akkora 
voltál, hogy nem tudtad volna 
megmondani azt se, melyik a 
marha, melyik a disznó.

— S aztán, ha már ilyen okos 
ember voltál, mondd már meg, 
hogy most mennyi a nyugdíjad?

— A nyugdíjam? Hát a nyug
díjam az 3600 forint. Most éppen 
3600 forint. De nem az a baj. Az a 
baj, hogy most már részeg vagyok.

— Az nem olyan nagy baj, 
mert ha jól látom az ajtót, most 
már éppen jönnek is érted.

— Hát ide hiába jön akárki is 
értem, mert házon kívül vagyok!

— Magadon kívül vagy, Kar- 
csikám, magadon kívül! Egy liba, 
két liba...

— Nem tudok hazamenni, 
nem tudok hazamenni.

—Hagyja csak, majdfölgurítjuk!
— Miért szaladjak én haza? 

Miért rohanjak föl a második eme
letre? Hogy újból lejöjjek? Hogy 
újból le kelljen jöjjek? Lizike, hát 
nincs igazam? Nem ül át ide mel
lém, Lizike? Hagyja csak ott a fiú
kat a sarokban, nyugodtan!

— Jó, jó, Karcsi bácsi, átülök, 
de mit akar tőlem?

— Én, Lizike, csak azt aka
rom, hogy itt üljön mellettem. 
Hogy hívják a fiúját?

— Gézának. Gézának hívják!
— No, hát Géza, gyere akkor 

te is ide.
— Engem hagyjanak békén!
— Hagyja csak, Karcsi bácsi, 

mi most össze vagyunk veszve. 
Én most átültem magához.

— Nyakon vágom a szádat, 
Lázi, ha még sokat szövegelsz az 
öreggel!

— Na, Karcsi bácsi, hát ehhez 
mit szól? Mit szól a Gézához?

— Ejnye, Géza, de hát én Lizi- 
két ismerem húsz éve. Együtt jár
tunk iskolába. "De nehéz az is
kolatáska" — még énekeltük is!

— Karcsi, te csak faiskolába 
jártál. Most beszélsz össze-vissza.

— Mit tudsz te erről? Hall
gass! Aj, Lizike, ha én egyszer 
magát fölcsinálom!

— Mekkora gyerek lenne be
lőle, Karcsi bácsi! De elébb szól
jon a Gézának!

— Lizi, én a szádat úgy nya

kon vágom! Ha még folytatod az 
öreggel!

— De nekem már van gyer
mekem, öreg!

— Az tőlem van, nem a Gézá
tól! Maga jól tudja, Lizike drága!

—Jaj, öreg, hát miért árulja el? 
Pont olyan ősz, mint maga! De 
hát most miért árulta el a Gézá
nak?

— Lizi, ha még folytatod, hát 
nagyon meg fogod bánni otthon!

— Géza! Hát hagyja már a Li- 
zikét békén! Hát nem látja, hogy 
milyen öreg vagyok? Egy 3600 
forintos öreg miatt molesztálja a 
Lizit? Hát maga nem tudja, hogy 
egy ilyen öreg már csak a rádió 
gombjait szereti nyomogatni?

— Karcsikám, rádióztál me
gint? Már megint Petőfi-rádióz- 
gattál?

— Rádiózgattam volna! Mert 
azt nem lehet megfogni! Megfog
tam Londont, az igaz.

— Az jó.
— Aztán megfogtam Pekin- 

get, magyarul. Petőfi nem mert 
bejönni!

— Peking az bejön, az egész 
odáig.

— Hát igen, mert itt van a 
kínai nagykövetség a szomszéd
ban. Onnan szólt.

Csak nehogy elinduljanak.
— Aztán bejött Varsó is. Csak 

Petőfi nem akart bejönni.
— Mert azt elvitték a Kauká

zusba. Azért nem jött be.
— A Bartókot kellett volna 

megpróbáld. Vagy a Kodályt.
— De hát tulajdonképpen mi

ért akarja Karcsi mindig a Petőfit 
fogni?

— Akarja hallani a Talpra ma
gyart!

— Ej, mit tudtok ti erről? Nem 
tudtok semmit! A többi, az teli 
van politikával!

No, de el kéne menjek a vécé
re!

— Csak vigyázz, mert mind 
oldalra fog vinni a lábad! S más
hol fogsz kilyukadni, mint ahol ki 
akarsz lyukadni! Baj lesz a lyuk
kal!

— Akkor inkább nem me
gyek sehova! Akkor inkább el
mondom nektek, hogy amikor 
tizenkét éves voltam, akkor azt 
mondta apám: na, most már pe
dig nem libát őrzői, hanem el
mész dolgozni!

— Karcsi, hagyjad már! Egy 
liba, száz liba... egy sorba...

— Felmész a padlásra, ott ta
lálsz mindenfélét, mindenféle 
szerkezetet, azokból rakjál össze 
egy biciklit magadnak, reggel in
dulsz dolgozni.

— S összeraktad a biciklit...
— Tudod, mennyi minden 

volt ott? Tizenöt biciklit raktam 
össze magamnak! S aztán a pad
láson sorba állítottam őket...

— Egy liba, száz liba egy sor
ba...

— Apám, szegény! 1900-ban 
született. Öt kilométert biciklizett 
egy stampedliért. Megitta, haza
jött. Nem volt részeg soha.

— Te meg itt ültél tegnap is, 
meg tegnapelőtt is.

— Meg azelőtt is. No, indul
hatunk. Elég volt. Vessünk véget 
a zenének...

— Az én vonatom már el
ment...

— Nem baj. Majd mész zep
pelinnel...

De nem mozdulnak. Nem. 
A három öreg ül, hátát nekivet
ve a falnak. Nem mozdulnak. 
Ül a három öreg egymás mel
lett, a fejét kissé felemelve. 
Mintha napfürdőznének. Itt a 
pincében, ahova soha nem süt 
be a nap. Ülnek elcsendesed
ve, egymás mellett.

A narancs- 
sárga
villanytelep
A falon vadászkürt. Alatta 

egy pipa.
Kinézek az ablakon: velem 

szemben a lélegzet-elállító, na
rancssárga villanytelep. Szinte 
izgalmi állapotban vagyok. Néz
zem, lássam, lássam ezt a na
rancssárga villanytelepet! 
Olyan, mint a mesében. Már per
sze, hogyha a mesében lenne vil
lanytelep. De nincsen. Persze, 
nem is ott vagyunk. Tulajdon
képpen egy kocsm ában va
gyunk.

"Tudja kedveske, melléfog
tunk!"

"No!"
"Nem neki való az a hely. Na

gyon fiús!"
"Ja."
"Kocsival egy ötvenesért már 

el lehet vinni!"
"Az baj."
"S továbbra is csak a vendég

látóiparban akar elhelyezkedni."
"Nem jó.”
"Magácska hogy bírja? Állni 

mindig a pult mögött?"
"Tizenhét éve csinálom!"
"Nem áll el a lába?"
"Ja, ha én ülni meg feküdni 

akarnék, elmennék irodába!"
"Ez jó, na ez jó volt!"
"Mondja meg neki, ez nem 

szépségverseny. Itt dolgozni 
kell!"

A falon vadásztarisznya. 
Alatta egy messzelátó.

Az ablakon túl a lélegzetelál
lító, narancssárga villanytelep. 
Hát igen, ezért jöttem be éppen 
ide. Egy jó kis helyet találni 
könnyű— de keresni nagyon ne
héz. Megy az ember kocsmáról 
kocsmára. Ez se jó, az se jó. Már
pedig két kocsma közt a leg
hosszabb út az egyenes. Hát nem 
egy belváros, az biztos. Még ha a 
cégtáblán úgy szerepel is, hogy 
Jäger Gasthaus. Bár ki tudja, le
het, az osztrákok tulajdonkép
pen mind ide járnak. Ide, a na
rancssárga villanytelephez.

"Közben majdnem meghara
pott egy kutya!"

"No!"
"Mert ugyanis bementem egy 

haverféléhez."
"És?”
"Kinyitotta az ajtót, s a kutya 

belém kapott!"
"Ja."
"Hát haver, mi van? — kér

deztem tőle."
"Hm."
"Nem kell ide járni, az a meg

oldás! — mondja."
"No."
A falon vadászkés.
Alatta egy tölgyfalevél.
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S oda kinn, a túloldalon, to
vábbra is ott a lélegzetelállító, na
rancssárga v illanytelep . A 
villamos jön-megy. Mintha ez 
lenne a környék legkedveltebb 
kirándulóhelye. A narancssárga 
villanytelep. Ilyen villanytele
pekről álmodik az ember kicsi 
korában. A vidéki kisvárosban. 
Ahol a villanytelepek olyan vé- 
geérhetetlenül szürkék. S ahon
nan semerre sem vezetnek utak. 
S akkor egyszercsak mégis: hirte
len negyvenöt éves vagy! S a 
kocsmaablakon túl ott van előt
ted egy igazi, lélegzetelállító, na
rancssárga villanytelep.

Az úton egy szép szőkeség 
vonul keresztül.

Az ajtón egy csúnya barnaság 
lép be.

"Ne haragudjon, hogy a múlt
kor..."

"El van felejtve..."
"Be akartam menni a kórház

ba. De féltem, hogy ott tartanak."
"Be kell menni."
"Szóval, mondom, bocsássa 

meg nekem!"
'Mondom: el van felejtve. Be 

kell menni!"
"Bemegyek, bemegyek. Csak 

mozduljon meg!"
M aga megőrült? Meg akarja 

tartani? S kilenc sört iszik meg 
reggel? Hogy nyolc órakor már 
ki kell vinni? Tudja meg, hogy 
most már haragszom! Nagyon 
haragszom!"

"O, hagyja, a nővérem is ti
zenkettőt szült!"

"De így nem lehet! Már bo
csásson meg nekem!"

A falon vadászkalap. Alatta 
egy pipa.

Vadászt, persze, nem láttam 
egyet se. Lehet, délelőtt nemigen 
járnak erre. Az is lehet, hogy soha 
nem járnak erre. Hiszen hogy is 
venné az ki magát, ha egy vadász 
ilyesmiket mondana otthon: "A- 
nyukám, elmegyek egy kicsit a 
villanytelephez!" Lehet, egyálta
lán nem is léteznek vadászok er
refelé. Mint ahogy a kürt, a pipa, 
a tarisznya, a messzelátó, a kés, a 
tölgyfalevél, a kalap sem létezik 
igaziból. Csak úgy vannak ott, 
belenyomva a tapétába. Ami iga
ziból létezik, az csupán a szőke 
szépség, ott a villamosmegálló
ban. Nem fogják soha kivinni in
nen reggd nyolckor kilenc sörrel 
a hasában. Nem fog soha tizenkét 
gyereket szülni. És egyszer sem 
fogja észrevenni háta mögött a 
narancssárga villanytelepet. És 
egész életében csak arra vár: egy
szer majd meglát ő is valahol egy 
igazi, narancssárga villanytele-

Sinka István balladás életműve
Sinka István életműve oly bonyolult és gaz

dag, s ezt az életművet több mint hetven év óta a 
kitűnő szakemberek oly hosszú sora méltatta és 
méltatja, hogy vajon mit tudnék én néhány perc 
alatt újat mondani róla? Folkloristaként verseit 
lapozva, balladáin akadt meg a szemem; ezért 
engedjék meg, hogy balladáit dicsérjem.

A balladák megközelítésének tétova kezde
teiről nem szólva, a nagy segítséget 1990-ben 
kaptam, amidőn Medvigy Endre gondozásában 
Nagy Utakról hazatérve címmel megjelentek össze
gyűjtött versei. A százfelé szétszórt, számomra 
Erdélyben a trianoni határ miatt amúgy is hozzá
férhetetlen monumentális költői terméséhez ké
pest most valamennyi versét egy hdyen kaptam, 
és valóságos szellemi izgalommal fogtam hozzá, 
hogy balladáit közülük kiválogassam. Nem 
könnyű feladat a több mint ezer vers közül a 
balladákat és az epika—líra határán mozgó bal
ladás dalokat biztosan megjelölni. Kereken het
venet találtam, és több évtizedes szakmai gya
korlatom után hinni szeretném, hogy bálládaköl- 
tészetét sikerült reálisan körvonalaznom.

Több mint ezer vers között hetven ballada: 
nem túlságosan szerény mennyiség ez? Hadd 
válaszoljak: soha nem volt és ma sincs egyetlen 
magyar költőnk sem, ki életében ennyi balladát 
írt volna, annak is irodalomtörténeti bizonyságá
ul, hogy balladát alkotni sokkal "nehezebb" köl
tői feladat a lírai versek írásánál.

Sinka tehát a balladaírásban mennyiségüeg 
az élen jár, de ennél sokkalta fontosabb a minő
sége: ki kell mondani, hogy az ő balladái a mű
fajban a mindenkori magyar irodalomnak olyan 
remekművei, amelyek — költői értékben megkö
zelítően — csak a népballadához és Arany János 
balladáihoz mérhetők.

Balladaválogatásomat a kiadás követte: 1997- 
ben Kolozsváron a Kriterion Könyvkiadó jelen
tette meg Sinka István Balladák című kötetét. 
Nagy siker volt, hamar elfogyott, de új kiadás 
híján a Sinka-balladák ismét hozzáférhetetlenné 
váltak, és azok is maradnak, mert ugyan ki fogja 
ezernél több versét hetven balladáért végigolvas
ni? Másként szólva, összes verseinek két nagy 
kötete nem pótolja és nem helyettesítheti balla
dáinak önálló karcsú kiadását, és elnézést kérek, 
hogy halhatatlansága végett az újabb kiadások 
nyomasztó szükségét szóvá teszem.

Arany és Sinka ugyanazon Nagyszalonta ti
zenkilencedik, illetőleg huszadik századi szülöt
tei. Sinka ismerte Arany költészetét, ám balla
dáiban Aranynak semmiféle hatását, nyomát 
nem lehet kimutatni. Nem lehet, mert ugyanazon 
táj szülötteiként merőben különböző sorsot ér
tek. Arany, korának nemcsak zseniális költője, 
hanem egyik legműveltebb embere, a Magyar 
Tudományos Akadémia titkára, poéta doctus- 
ként, tudós költőként balladáinak témáit nagy 
műgonddal válogatta ki, majd írta meg egyrészt 
az európai, másrészt a magyar történelemből, 
valamint a magyar néphagyományok legősibb 
rétegéből: a hiedelmekből és hiedelemmondák
ból. Magától értetődik, hogy közben a ballada 
elmélete is foglalkoztatta, és Erdélyi Jánossal, va
lamint Gyulai Pállal együtt a műfaj első nagy 
magyar teoretikusai közé emelkedett.

Sinka nem volt tudós költő, hanem elemit járt 
népköltő, aki legföljebb a műfaj nevét tanulta 
könyvből, ezt a tudományos műszót ugyanis a 
nép akkor még nem ismerte. A bálládatémákat 
sem kellett a távoli múltból felkutatnia, csak ki
válogatnia abból az emberi színjátékból, amelyet

maga és sorstársai végigéltek. Balladái az úgyne
vezett helyi népballadákkal rokoníthatók, de itt 
sincsenek szöveghasonlóságok, mert rokonsá
guk sokkal mélyebbre: az azonos balladai konf
liktusokig nyúlik, hiszen a társadalom mélyré
tegeiben ugyanazok az ellentmondások feszítik 
az életet.

Sinka balladáiban, a helyi népballadákhoz 
hasonlóan, a cselekmény kivétel nélkül helyben 
történik, miként Bánat az Alföldön című versében 
maga is vallotta: "Ez a sík Mindenség, ez a hazám 
nekem! /  Ez a forró föld nekem mindenem... /  
Anyánk bánata itt égő csipkebokor, /  Lángjában 
fénylő fájdalomszobor." Ihletének nemcsak tér
beli, hanem időbeli határai is vannak, mert témáit 
mindig a jelenből merítette, legföljebb a szülők, a 
nagyszülők, az öregek emlékezetéig nyúlt vissza. 
Fekete viola dmű balladáját így kezdte: "Él a száj- 
hagyomány /  Anyám nagyanyjáról, /  Jánosdon 
görbedi /  Bondár Ilonáról." És végül a megjelölt 
helyen és időben olyan megnevezett személyek
ről írt, akiket mindenki ismert abban a közösség
ben. Tornai József "a személyneveknek és hely
neveknek, faluneveknek az egész világiroda
lomban páraüan költészetéről" írt balladái kap
csán, és mutatóba idézett is a több száz vagy több 
ezer közül néhányat: "Ezek a nevek oly szépek, 
különlegesek nyelvileg, ismeretlenségükkel oly 
lenyűgözők, hogy azt is hihetnénk: a költő saját 
leleményei. De nem: (...) A Fügedi Imrék, Péteres 
Áronok, Zab Mihályok, Tálas Gergelyek, Danes 
Pálok, Éső-Virág Andrások, Külüs Eszterek, Ma
gyar Mihályok, Dé-Nagy Erzsik, Bor-Ökrösnék, 
Kiss-Pap Ferkók, Ács Lajik s a többiek végtelen 
vonulatban ott mennek, kínlódnak, halnak Pusz
tapádon, Mórindzsán, Asszonyszigeten, Vadré
ten, Bajó-Éren, Csáfka szép földjén, Esküllő 
mezején, Csókáson, Pandován, Veresbárányon, 
Kötegyánon, Hódfalván, a Korhány vizénél, 
Csóklaposon, Csikozanyán." Egy Sinka-szótár- 
ban a személy- és helynevek oly gazdagságot 
mutatnának, mint egyetlen más magyar író szó
kincsében sem, és költőien szép forrásanyagot 
kínálnának a magyar névkutatás számára. Vajon 
eddig hogy nem jutott senkinek eszébe össze
gyűjteni és rendszerezni?

Befejezésül Medvigy Endrét idézem, aki így 
jellemezte Sinka balladáinak költői szerkezetét: 
"A kezdő sorból ritkán marad el a paraszthős jó 
hangzású magyar neve, majd néhány pontos, 
drámai képben a szép nevű szegény ember ke
serves élete, idő előtti halála. A zárósorban talán 
a holtak, talán szeretteik vigasztalására pillangó 
száll a sírra, vagy síron nyüó vadvirág oldja a 
tragédiát. Betyárok, igazságkereső szegénylegé
nyek, elesett katonák, megesett leányok, elvá
lasztott szerelmesek, bábák, javasasszonyok, 
lázadó cselédek, akasztott emberek és némán tű
rő nincstelenek a balladák tragikus hősei."

így próbáltam vázolni tézisemet, hogy Sinka 
István nagy költői életművében van egy meny- 
nyiségüeg szerényebb, de nem kevésbé értékes 
balladás életmű is. Sikerült-e próbálkozásom 
vagy sem? Ezt mások hivatottak eldönteni, de ha 
bárkiben felköltöttem a Sinka-balladák iránti ér
deklődést, akkor nem dolgoztam hiába.

FARAGÓ JÓZSEF

Elhangzott a Pest megyei Csömörben 2003. jú
nius 14-én, amidőn ünnepi kopjafaállítás emlékezte
tett arra, hogy Sinka István és családja 1943—1944- 
ben Csömörön lakott.
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ha majd minden rabszolga nép szerk eszti:
járm át megunva olajra lép Fekete Vince

KOVÁCS R. JÓZSEF VERSEI
*

Im a Irásisten h ez
(XVII. agyagtábla)
Te, akihez elér az áldozati füst, 
Adj parazsat,
Hogy korommal, üszőkkel 
Fehér lángra írjam 
Hamuvoltomat.

Mianyánk
Aki a "menj"-ekben vagy,
tiszteltethessék a te neved,
jöjjön el a te világod,
legyen meg a te magyarázatod,
amint a "menj "-ben, úgy a "jöjj"-ben is.
A mindennapi vágyainkat add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi merszünket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk érkeztek;
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
a nagytól,
azoktól,
olyanoktól.

Szerződés
SOSEM haragszunk meg egymásra
SOSEM haragszunk meg
SOSEM haragszunk
SOSEM
SOS
SOSEM áruljuk el egymást 
SOSEM áruljuk el 
SOSEM áruljuk 
SOSEM 
SOS
SOSEM ismerünk mást 
SOSEM ismerünk 
SOSEM merünk 
SOSEM 
SOS

B e szé lő
Szabad vagy. Elölről kezdheted.
Csak magadban. Szinte magadnak. 
Beszélsz
a magánhangzók szükségességéről 
a mássalhangzók iránti toleranciáról 
a kérdő'felkiáltójelekről 
a felkiáltó kérdőjelekről 
a gondolat zárójeleiről 
a záró gondolatjelekről 
a mondatokról, a megvesszőzottekról 
a szótagok közt settenkedő' kötőjelekről 
de hallgatsz
a kettőspontból lett Pontról

és meg sem említed a Szöveget 
pedig
a toll tavaszt tol
átvonulnak a vándorbetűk
bomlanak a főnevekre fittyet hányó jelzők
sürögnek fészekrakó melléknevek
vessző-füvek közt mondat-szellő fúj
múlik a papír-tél
lap-tájban a Pont is megél.
Szabad vagy. Kezdheted elölről.
Csak magadnak. Szinte magadban.
Élsz.

Fohász
Gyertyává feszült jegenyék, 
bekötőutak virrasztói, 
világoljatok nekünk — 
ingázó nemzedékek 
álom-őrei,
szóljatok érettünk — 
tájak tornyai, élő árbocok, 
lelkünk délibábjai, 

tanúskodjatok helyettünk —

Fenyőbőrben
Akár a fenyőátállítás 
Akár a fenyőátültetés 
Akár a fenyőoáltás 
Akár a fenyőkiáltás 
Akár a fenyőtűz 
Akár a fenyőoíz 
Akár a fenyőgomba 
Akár a fenyőpinty

Jósla t
Egy-két csillaggal kiszúrják a szemeteket,, 
aztán nézhetitek, hogyan válnak valóra álmaitok... 
Megsüketítenek hangszóróik, 
aztán hallhatjátok a mendemondákat...
Bekötik a szemeteket, 
aztán várhatjátok a bujócskát:

TI HUNYTOK 
el

Kenta úr!
Haladjon lólépésben.
Az első sarok után
ott találja a félszemű, zenélő koldust, 
aki bármilyen himnuszt tud.
Előtte a kalapja.
Hajoljon le 
és dobjon bele 
egy fehér nyulat.
A szemközti ház első emeletéről 
tapsot fog hallani...

Mű sor
én voltam a hétfó'dik 
te voltál a keddedik 
ő volt a szerdadik 
mi voltunk a csütörtöködikek 
ti voltatok a péntekedikek 
ők voltak a szombatodikok
de ki lehetett a vasámapodik?

Terv
megrajzolta az egyes köröket 
utána a befolyásos köröket 
majd a bizonyos köröket
semmi sem egyenes 
hacsak nem a keret
megvan a kibúvó is 
az ellipszis
ne mondd azt hogy: görbe 
járkálj csak ketrecedben körbe- 
körbe

M egtévesztőh e lyek  I.
Az ég színe
megtévesztően hasonlít 
a tengerére
A felhők fodrozottsága 
megtévesztően hasonlít 
a tajtékokra
A megtörő hullám hangja 
megtévesztően hasonlít 
a vihar dörgéséhez 
A párolgás
megtévesztően hasonlít 
az eső hullásához
Én ott vagyok,
ahol nem kell rámhúzni a vizeslepedőt.

M egtévesztőh e lyek  II.
A virradat pírja 
megtévesztően hasonlít 
az alkonyéhoz 
A dél forrósága 
megtévesztően hasonlít 
az éjszakáéhoz 
A hajnalcsillag ragyogása 
megtévesztően hasonlít 
a gy°ngyhöz
Én ott vagyok,
ahol a hasonlók megtévesztik egymást.

Index
Megkérdőjelez 
Megfelkiáltójelez 
Megkötőjelez 
Meggondolatjelez
És lön a jelből Ige
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Madzsari
Madzsari története persze ak

kor sem kezdődhetett volna el, ha 
nem épp a Kármán Zsuzska es
küvőjének napját szemeljük ki 
tréfacsinálásra.

Kármán Zsuzska apja, Sándor 
úr a környék leggazdagabb bor- 
kereskedője volt. A Barcsvárt kör
nyező szőlőhegyeken termett bor 
java részét ő vásárolta fel, hogy 
aztán az esztendőnek mindig 
ugyanabban a szakában szeke
rekre rakja a pincéjében sorakozó 
hordókat, és délnek induljon a ra
kománnyal. Eladhatta volna a ne
dűt közelebbi vidékeken is, ám ő 
úgy ítélte: megéri hosszan utazni 
azért a haszonért, amire akkor te
het szert, ha az immárom török 
igában senyvedő rácok országá
ban ad túl az árun. Apám halála 
előtt persze vajmi kevés értelme 
lett volna az effajta üzletnek — 
lent délen, a Duna és a Száva kö
zötti dombokon olyan szőlőt ter
mettek a tőkék, hogy a belőle ké
szült boritalnak sehol másutt 
nem akadt párja szerte Magyar- 
országon, ám a török Mohács felé 
vonulván az összes ottani falva
kat felégette, s azok, akiknek va
lamiképpen sikerült túlélniük a 
pogány dúlását, más, nyugod- 
tabb vidékeken kerestek új lakhe
lyet. A török meg az öldöklésen, 
a pusztításon s az asszonyok 
meggyalázásán kívül csakis a 
kalmárkodáshoz ért — a szőlő 
műveléséhez cseppnyit sem ko- 
nyít, csupán a belőle forrott bort 
tudja vedelni akószámra, fittyet 
hányva prófétájának intelmeire, 
így a rácok szőlőtermesztésre al
kalmatlan földjének lakói Mo
hács eleste után már nemigen 
boldogíthatták magukat az ízes 
szerémi borok iddogálásával, s 
ezek a körülmények arra vezet
ték Kármán Sándor uramat, hogy 
— az út fáradságos voltával és 
mindenféle veszélyeivel mit sem 
törődvén — a hajdani Nándorfe
hérvárunkon túlnan fekvő vidé
keken adja tovább portékáját.

Sándor úr minden évben leg
alább tucatnyi szekérrel indult 
útjára, s mindig maga mellé vett 
négy-öt jól felfegyverzett lovast, 
arra az esetre, ha netán zsiványok 
támadnának a csapatra az utazás 
során. Am a legnagyobb gondot 
nem a haramiák jelentették a rá
cok honába tartó kalmárok szá
mára, hanem az, hogy valami
képp át kellett kelniük a Dunán, 
s ezt a rendes réveknél vagy a 
pogány építette hajóhidaknál ba
jos lett volna megtenniük, ugyan
is a török előszeretettel kobozta el 
a kereskedők összes portékáját 
szekerestül, mindenestül, és örül
hetett a keresztény halandó, ha

nem hagyta ott a fejét is, hídpénz 
gyanánt. Am Sándor úrnak ezt az 
akadályt is sikerült leküzdenie: 
volt egy jó embere Dunadombón, 
egy oláh révész, aki megfelelő fi
zetség fejében mindig hajlandó 
volt az éj leple alatt átjuttatni a 
kalmár csapatát a folyón — a Du
na ugyanis Kevevára és Dombó 
között kettéválik, s az ágakban 
szerte kis szigetek sorakoznak, 
így a folyam arrafelé igen kedve
ző a titkolt átkelésre. Amikor 
Dombó közelébe értek, Sándor 
minden alkalommal elbújtatta 
embereit az erdőben, maga pedig 
kilovagolt a partra, s megkereste 
az oláht, aki aztán rendre a meg
beszélt időpontban, s a megfelelő 
partszakaszon várta őket. Egyen
ként vitette át az oláh a túlsó part
ra a szekereket, melyeket fapal
lókon húzattak a kicsiny gálya fe

zásai során tökéletesen megta
nulta az oláhok s a rácok beszédét 
— mely utóbbinak ismeretével 
később igen sokat segített mind
azon földijeimnek, akiket Ma- 
dzsariba vetett a sors —, ráadásul 
a görögök és a törökök nyelvén 
sem esett nehezére megértetnie 
magát. Anyám mégsem emiatt 
kedvelte annyira Kármán Sán
dort, hogy amikor a templomban 
kihirdették lánya esküvőjének 
napját, rögvest felajánlja a kal
márnak: a várunkban üljék meg 
Zsuzska lakodalmát. Tudniillik 
Kármán Sándor utazásai anyám
nak is szép hasznot hoztak. Ak
koriban az volt a törvény Ma
gyarhonban — s talán most is így 
lehet —, hogy ha a jobbágy borrá 
érlelte szőlőjét, akkor minden 
ötödik csebert köteles volt a föl
desurának — ez esetben anyám
nak — adni. S mivel szülém nem
igen tűrte a részegeskedést a bir
tokon, nálunk e nemes nedűt 
nem megmámorosodás, hanem 
csupán szomjoltás végett itták az 
emberek, így esztendőről eszten

délzetére a lovakkal, s ha netán 
másik hajó evezőinek csobbaná- 
sát hallották a távolból, akkor a 
révész a folyam jó ismerőjeként 
mindig időben a szigetek rejteké- 
be tudta irányítani a vízi alkalma- 
tosságot. Odaát aztán már 
könnyű dolguk volt: a falvakban, 
bent a hegyek között eladták az 
ottaniak számára kincset érő bor
nedűt, hogy Kármán Sándor 
uram néhány hét múlva üres sze
kerekkel, de aranypénzzel teli er
szénnyel térjen vissza Barcsvárra.

A kalmár úgy tudott mesélni 
úti élményeiről, hogy gyermek és 
felnőtt egyaránt tátott szájjal hall
gatta. Azonban az én tisztelete
met nem elsősorban a kaland
jairól szóló történetekkel sikerült 
kivívnia, hanem azzal, hogy uta

dőre mind több érintetlen boros
hordó sorakozott a vár pincéjé
ben, mígnem anyám rávette 
Sándor urat, hogy a mi fölös kész
letünket is pótolja hozzá a rácok
nak szánt szállítmányhoz, és 
fele-fele arányban osztozzanak 
az imigyen kapott nyereségen. 
Az ekképpen megfogant egyez
ség jól jövedelmezett, és bizonyá
ra a remekül működő üzleti 
kapcsolat ápolása végett határo
zott anyám úgy, hogy családunk 
vára legyen Kármán Zsuzska la
kodalmának színhelye.

A legény, akit Kármán Sándor 
leendő vejéül kiszemelt, szintén 
kalmár gyermeke volt. Jó lóval 
úgy fél napi járásra tőlünk, a Mát
ra egyik völgyében laktak, onnan 
szállította a borokat a derék atya,

Vencel Géza messzebbi vidékek
re, s ezekre az útjaira néhány esz
tendeje már Csaba fia is elkísérte. 
Sándor úr bizonyára a két kal
márcsalád szorosabb együttmű
ködésének reményében válasz
totta a Vencel-fiút leánya párjául, 
és döntését Zsuzska is megelége
déssel fogadta; amikor néhány 
héttel a kézfogó előtt első alka
lommal találkozott Csabával, 
már akkor is úgy tűnt: a házas
ságból még szerelem is lehet a 
későbbiekben. És Vencel Csaba is 
kedvére valónak találta a Kár- 
mán-leányt, ami nem meglepő: 
bár bennem akkoriban még épp 
csak mozgolódott a férfiúi vágy, 
én is sokszor rajtafelejtettem a te
kintetem Zsuzska testének kelle- 
metes domburalatain — csak 
akkor fordítottam el az arcomat 
szégyellősen, ha reám nézett 
azokkal a hatalmas mélyfekete 
szemeivel. így hát az esküvői 
szertartáson minden a maga 
rendje szerint alakult — miután 
az örömapák elrendezték egy
mással a hitbért, a házasulandók 
az atya előtt kimondták az igent, 
és megcserélték a jeggyűrűt ujja- 
ikon, hogy ezzel végérvényessé 
tegyék a kettejüket összekötő 
kapcsot, a kezdeti meghatottsá
got követően már oly jó kedvvel 
mosolyogtak egymásra, hogy 
hinni lehetett: valóban csak a ha
lál fogja szétválasztani őket.

így hát az ifjú pár számára 
kellemesen indult a lakodalom, 
és a vendégek is módfelett jól 
érezték magukat, ami nem meg
lepő, hiszen Kármán Sándor 
uram mindent megtett annak ér
dekében, hogy a násznép reme
kül szórakozzék: az udvaron ök
rök, malacok, bárányok s kappa- 
nok pirosodtak a nyársakon, 
bent a nagyteremben a környék 
legjobb muzsikusai húzták a fi- 
dulát, pengették a lantot s fújták 
a pikulákat, de oly nagy ügyes
séggel, hogy— készakarva, vagy 
szándékolatlanul, nem tudha
tom — még papunk is elkezdte 
járatni a lábait az asztal alatt, pe
dig nem egyszer intett arra okítá
som során, hogy "az ördög 
ültette, s az ördög költötte ki a 
táncot, a bűnt ezáltal szaporítan
dó, s aki táncol, az ördögöt köve
ti, mint lator ifjú agg eb atyját". S 
persze mindeközben a kupákat 
is egyre gyakrabban kellett újra- 
tölteniük a pohárnokoknak — 
anyám, ha kissé kényszeredetten 
is, de erre az alkalomra felfüg
gesztette a mértéktelen borissza- 
ságra vonatkozó tilalmait.

Ki tudja, hányszor hoztak 
már újabb, mindenféle finomsá
goktól roskadozó tálakat a meg
üresedettek helyébe az étek
fogók, amikor a vőfély kikáltotta, 
hogy eladó a menyasszony. A 
m uzsikusok még szaporább
» » >  folytatás a 10.oldalon
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folytatás a 9. oldalról

tempót kezdtek diktálni, mire a 
vendégek, egymás kezére adva 
Zsuzskát, mindnyájan kerültek 
kettőt-hármat vele, aztán az ifjú 
férj karjaiba kapta hitvesét, és fel
vitte az egyik emeleti szobába, 
hogy végre ne csak lelkűket, ha
nem testüket illetően is érvénybe 
iktattassék a kötelék, amely attól 
a naptól fogva egymáshoz kap
csolta őket.

Ezután a muzsikusok letették 
hangszereiket, hogy ők is elkölt- 
hessék jól megérdemelt vacsorá
jukat. Az iddogálás tovább foly
tatódott, s a vitézek egyre akado- 
zóbb nyelvvel mesélgették egy
másnak hőstetteiket, melyekben 
ekkortájt már éppoly sebesen 
szaporodott a lekaszabolt, lán
dzsavégre húzott, fejétől meg
fosztott és miszlikbe aprított gaz 
pogányok száma, mint amilyen 
gyorsan a boroskupákat kellett 
újratölteni. János öcsém és én ele
inte még tátott szájjal hallgattuk 
ezeket a történeteket, ám később 
már erősen eluntuk magunkat. 
És ekkor érkezett el az a pillanat, 
amikor eldöntöttük, meg kellene 
végre tréfálni valakit, s rövid ta
nakodást követően arra jutot
tunk: ezúttal is Mihály bácsi lesz 
a legmegfelelőbb személy arra, 
hogy csibészkedésünk célpontjá
ul megtegyük.

Amikortól csak emlékszem 
rá, Mihály bácsi volt a teljhatal
mú ura és vezetője mindazok
nak, akiknek a birtok biztonsá
gára kellett vigyázniuk. Nem 
csupán nagy tekintélye okán ítél
te anyám őt a legalkalmasabbnak 
erre a feladatra, hanem azon vál
tozások miatt is, amelyek sebesü
lését követően állottak be Mihály 
bátyánk érzékszerveinek műkö
dése terén.

Mondják: a világtalanná lett 
embereknek olyannyira megéle
sedik a hallásuk, hogy előbb- 
utóbb már messziről is képesek 
felismerni lépteiről a közeledőt. 
Ha ez igaz, akkor úgy lett volna 
illendő, hogy Mihály bácsi látása 
a sasmadarakéhoz hasonlatossá 
váljék, ám az ő esetében nem ez 
történt. Földijeim úgy mesélték: 
röviddel azután, hogy Mihály 
visszatért Mohácsról, szemláto
mást nőni kezdett a megmaradt 
füle. Eleinte a falumbeliek azt hit
ték: csak képzelegnek, ám a pél
dátlan fülnövekedés hamarosan 
teljesen nyilvánvalóvá vált. Per
sze a Mihály bácsi fülenyúlásá- 
nak üteme nem volt egyenletes. 
Olykor megtörtént, hogy halló
szervének mérete egy áló  héten 
keresztül változatlannak látszott, 
azonban egyszer az is megesett, 
hogy este még csak az orra he
gyéig lógott le Mihájyunk meg
maradt ampája, viszont másnap 
reggel már egészen az ajaka ma
gasságáig fityegett, így ezt köve

tően, ha meg akarta kacagtatni a 
gyerkőcöket, atyám egykori baj
társa csak kinyújtotta a nyelvét 
szájának jobb sarkából, és bebúj
tatta a hegyét a füle nyílásán.

Mihály bácsi füle csupán ak
kor szűnt meg tovább hosszab
bodni, amikor már majdnem a 
válláig csüngött le a vége. És dm- 
pájának megnagyobbodásával a 
hallása is mind tökéletesebbé 
vált. Amikor még csupán a kerü
lők igazítása volt a feladata, gya
korta megesett, hogy jó mér- 
földes távolságról meghallotta a 
motozást a szőlőben — fél tucat
nyi fürt nem sok, annyit lemet
szeni sem maradt idejük a dézs- 
málóknak, hogy hamarosan köz
refogják őket fegyvereseink, és a 
várudvaron, deresen bűnhődje
nek torkosságukért. Mihályunk 
időjósnak sem volt akármilyen, 
olykor felszegte a fejét, tenyeré
ből tölcsért formált, megmaradt 
füléhez illesztette, hallgatózott 
egy kicsit, aztán csak annyit 
mondott:

— Odafenn északon, Rozs
nyó felé erősen dörög —, vagy:

— Az egri asszonyok már 
szedhetik is be a tiszta gúnyát az 
udvarról —, és alig néhány óra 
elteltével mifelénk is beborult, 
hogy hamarost hullani kezdje
nek az égből a súlyos esőcseppek.

Mihály a lódobogást is fél na
pi járás távolából meghallotta, 
anyám emiatt jelölte ki őt a birtok 
s a vár őreinek vezetőjéül. Ezért 
történt, hogy Kármán Zsuzska és 
Vencel Csaba lakodalmán Mi
hály bácsi nem vett részt a mula
tozásban: kint a vár előtt őrizte a 
birtok biztonságát, s csak akkor 
tért be a násznéphez, ha erőt vett 
rajta az éhség vagy a szomjúság. 
Ilyenkor az étekfogók teleraktak 
neki egy tányért mindenféle ízle
tes finomságokkal, és a pohárno
kok is telitöltöttek a számára egy 
jókora boroskupát, ám ezek után 
Mihályunk rögvest távozott, 
hogy odakint fogjon bele a falato
zásba, és lövéssel jelezze, ha nem- 
kívánatos személyek ólálkodná
nak a környéken.

Öcsémet Mihályhoz irányí
tottam, hogy szóval tartsa addig, 
amíg a lehető legkevesebb zajt 
csapva, a derék strázsa figyelmét 
elkerülve a vár előtti szőlősbe lo- 
pódzom. Ott aztán nagy fintor- 
gások közepette elkezdtem sze
mezgetni a még zsenge gyü
mölcsből. Ténykedésem nem 
maradt sokáig rejtve Mihály bá
csi előtt. Hallottam, amint rá- 
pisszent János öcsémre, hogy:

— Hallgass el, fiam, valaki 
dézsmálja a szőlőt! —, és hama
rosan fel is tűnt a várból lefelé 
vezető út kanyarulatában jó Mi
hályunk, puskétáját két marokra 
fogva.

Igyekeztem minél nagyobb 
zajt csapni: hangos csámcsogás-

sal kezdtem habzsolni a borzal
masmód savanyú szőlőszeme
ket, s ennek hamarosan meg is 
lett az eredménye.

— Ki motoz itten? — kiáltotta 
Mihály, mire én hangomat meg- 
öblösítve azt feleltem:

— Az, aki még nyersen is sze
reti a mások szőlőjét.

— Kotródj innen, te hitvány, 
mert rögvest lepuffantalak! — 
fortyant fel Mihály bácsi.

— Aztán mivel puffantasz le? 
Azzal a szúrágta kóróval, amit a 
kezedben fogsz?

— Nem kóró az, ebadta teker
gője, hanem valódi puskéta, s 
rögtön beléd küldöm az ólmát, 
ha nem kotródsz el innen tüstént! 
— fenyegetőzött Mihály.

— Vigyázz, mert még el talál 
sülni a kezedben — bolondítot
tám tovább, mire a derék őr elki
áltotta magát:

— Vedd a nyakadba a lábad, 
zsiványfajzat, mert úgy lelőlek, 
hogy egy álló hétig nem hagyja 
abba anyád a rívást!

— Túl gyáva vagy te ahhoz — 
vihogtam, és ekkor valóban a vál
lához emelte Mihályunk a puské- 
tát, ám a csöve nem felém 
mutatott, hanem valahová fel, a 
Göncölszekér rúdjának irányába.

— Töröknek se lennél jó, te 
nyúl! — bőszítettem, s ekkor Mi
hály bácsi fölhúzta a fegyver ka
kasát, aztán megnyomta a ra
vaszt.

Hosszan visszhangozták a 
hegyek a dörrenést, aztán ráült a 
csönd az éjszakára. Én pedig ke
zemet a mellkasomra szorítva e- 
lőtántorogtam a szőlőből, ráme
redtem atyám egykori bajtársára, 
és csak ennyit rebegtem elhaló 
hangon:

— Megöltél, Mihály bácsi...
Öreg Mihályunk kiejtette a

kezéből a puskétát. Térde megro
gyott, karjait a magasba nyújtot
ta, mintha meg akart volna ka
paszkodni valamiben, aztán alél- 
tan roskadt a földre.

A dörrenés zajára jó tucatnyi 
vitéz rohant elő a vár kapuján, 
ám öcsém rögvest nyugalomra 
intette őket, mondván:

— Nincsen semmi vész, csak 
Mihály bácsi megengedte István- 
kának, hogy lőjön egyet a puské- 
tával.

És amint az urak visszatértek 
a várfalak közé, öcsémmel felke
rekedtünk, hogy felakasszuk va
lamelyik távolabbi tőkére Mihály 
fegyverét, hadd keresse csak 
kedvére, ha majd feleszmél.

Épp jókor értünk  vissza 
öcsémmel a nagyterembe, tudni
illik a vitézek éppen faramud- 
zásra készültek, és mi mindig 
örültünk, ha szem- és fültanújává 
lehettünk a duhaj férfijátékok 
eme legmulatságosabbikának.

Azon a vidéken, ahol most e
sorokat írom, nem dívik ez a fog

lalatosság, így most röviden el
mesélem, miből is áll Magyar
honban a faramud. Kell hozzá 
néhány harcedzett, a testi kíno
kat jól tűrő férfiember, egy asztal, 
lyukkal a közepén, és éppen 
annyi erős marhabőr szíj, ahá- 
nyan részt vesznek majd a mulat
ságban.

Rendszerint úgy esik a dolog, 
hogy amikor már jó sok fogyott a 
borból, az egyik vitéz odakiált a 
korcsmárosnak.

— Csapiáros uram! Hozza a 
szíjakat a faramucihoz!

S míg a gazda összegyűjti a 
megfelelő számú segédeszközö
ket, a mókáskedvű urak mind le
tolják a nadrágjukat meg az al
sóneműjüket az asztal alatt. A 
korcsmáros egyenként rácso
mózza a vitézek zacskójára a szí
jak valam elyikét — arra a 
zacskóra tudniillik, amelyikben 
olyan magot szokás tárolni, ami 
a földben nem, csak az asszonyok 
méhében képes csírát ereszteni 
—, pont a tökegolyójuk felett, vé
gül alulról átbújtatja az istrángo
kat az asztallap közepén lévő 
lyukon, mégpedig oly módon, 
hogy lehetőleg senki se tudhassa, 
melyik szíj kinek a micsodájához 
csatlakozik éppen. Aztán jelt ad a 
korcsmáros úr, mire a vitézek 
mind megragadják azt a szíját, 
amelyik elsőként a kezükbe ke
rül, és jól nekiveselkedve ránd- 
gálni meg húzni kezdik, minek 
következtében előbb-utóbb 
mindegyikük ordításba fog — az 
lesz a játék győztesévé, aki utol
sóként tesz így.

Minden vitéz a maga módján 
rángatja a faramucizó szíjat, de 
minden vitéz egyformán kezd 
bömbölni, ha a vége felé közele
dik a játék.

Mint azon az estén felfigyel
tem rá, Vencel Géza egyik atyjafi
ának, György úrnak például az 
volt a módszere, hogy eleinte 
csak szelíden meghuzigálta a szí
ját, hátha éppen az ő szerszám
jára van rákötözve a vége. Ez al
kalommal éppen így esett a do
log: egy röpke pillanatig kaján 
öröm ült ki György úr ábrázatá
ra, aztán — épp csak annyira 
húzván feszesre a szíjat, hogy ne 
derülhessen ki a turpisság — 
olyan képet vágott, mint aki ret
tentő nagy gyötrelmeket él át, és 
igen nagy erőfeszítésébe telik 
megállnia az ordítást. Ha reá nem 
is, de az egyik barcsvári ifjoncra 
m indenképpen igaz lehetett, 
hogy cudar kínokat állt ki akkor: 
alig kezdődött el a játék, és a le
gény úgy visított már, akár egy 
kismalac. Ám mielőtt még szé
gyenkeznünk kellett volna föl- 
dirik puhányságán, a Vencel-fiú 
egyik unokatestvére is szánal
mas jajgatásba fogott, ráadásul 
elkövette azt, amit faramudzó-

» » » » » »
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nak elkövetni a legnagyobb szé
gyen: fennhagon kérlelni kezdte 
a többieket, hogy engedjék a mu
latságot bevégeznie — mint aki 
nem tudja, hogy a többiek előtt is 
titok, ki tartja markában a gyön
géjére hurkolt bőr végét. Mégsem 
kellett soká állni a nézőközönség 
csipkelődő megjegyzéseit, mert 
rövidesen újabb s újabb vitézek 
fogtak kínkeserves ordításba — 
ábrázatuk vöröslött, mint a túlé
rett szamóca, és patakokban folyt 
róluk a verejték —, s hamarosan 
már minden faramucizó úr vadul 
bömbölt az asztal körül, csak 
egyedül a derék Vencel György 
ajakát nem hagyta el egyetlen jaj
szó sem.

Amikor már jó ideje halálra 
vált ábrázattal jajongtak, visítot
tak és ordibáltak mind a vitéztár
sai, György úrból kitört a kacaj, 
végül megkönyörült a többieken, 
és — fájdalmas grimaszt erőltetve 
arcára — kipréselt magából egy jaj
szót, hogy aztán még az előbbinél is 
harsányabb röhögésbe fogjon.

A kezüket a lábuk közéhez 
szorító vitézek ekkor döbbentek 
rá, mi is történt valójában. Néme
lyikük csatlakozott is György úr
hoz a kacagásban, volt, aki csak a 
bajsza alatt mormogott valamit, 
ám ekkor ifjú földinknek — an
nak, aki a leghamarabb bizonyult 
puhánynak ott, ahol a férfiem
bernek bizony keménynek illene 
lennie — elsötétült a tekintete, és 
rákezdett a vitézek miatyánkjára 
— azt nevezték így mifelénk, ha 
valaki erősen káromolta a keresz
tény Istent —, aztán ráordított 
Vencel Györgyre:

— Csaltál, eblelkű pogány- 
fattya!

A többiek csitítgatni próbál
ták a megszégyenült ifjoncot, ám 
azt, hogy pogányok fattyánakne- 
vezzék, már György úr sem tűr
hette szótlanul: rá is kiáltott a 
felsült zöldfülűre, hogy kössék 
össze a fütykösüket egy szíjjal, 
csak ők ketten, aztán majd kide
rül, melyikük bírja tovább. Ekkor 
földim ahelyett, hogy csöndben 
maradva méltósággal viselte vol
na azt, hogy már az egész nász
nép őrajta röhög, ráordíto tt 
György úrra, mondván: az utolsó 
cseppig ki fogja folyatni a vért 
belőle, és menten elő is vonta a 
szablyáját. Erre persze Vencel 
György is kardot rántott, ám mi
előtt lesújthatott volna ellenfelé
re, akinek ekkor már olyannyira 
inába szállt a bátorsága, hogy 
fegyverét védekezésre emelni 
sem maradt ereje, asszonyi sival- 
kodás, pengék csattogása hang
zott fel odakintről, és a következő 
pillanatban majd három tucatnyi 
lófarkas pogány rontott be a te
rembe, ahol Kármán Zsuzska és 
Vencel Csaba lakodalmát ülte a 
násznép.

Akkoriban már hiányzott Au
rél, különösen éjszaka. Egy ilyen 
auréltalan éjszakán csend és nyu
galom honol: nem futkosnak ap
ró egérlábak és a hideg a háton, 
nem rágicsál senki az ágy lábán, 
nem mocorognak a diók, béké
ben szundít a szalonna, szalon
nán az újságpapír — máma már 
nem hasad tovább —, s a jó cukor 
is aluszik. Ilyen körülmények kö
zött akár mi is alhattunk volna 
háborítatlanul, de most már a 
nagy eseménytelenség vált nyo
masztóvá, és éjjelente, ha felriad
tunk (a szokás hatalma), eltöp
renghettünk azon, mennyire volt 
rendes dolog kiszórni azt a gusz- 
ta piros búzát. Sajnos, a megbá
nással elkéstünk: Aurél, akit a mi 
barátságtalan modorunk már 
amúgy is megviselt lelkileg, zok
szó nélkül megette a guszta piros 
búzát, és többet nem hallottunk 
felőle. Tőle.

Utána Bagira jött, de nem volt 
hosszú életű a háznál. Csak annyi 
bosszúságot okozott, amennyire 
egy átlag kismacska képes; apró 
kellemetlenségek, de sok kicsi 
sokra megy, sőt néha sokkra. Pél
dául, ha az ember az ébredés első 
homályos pillanataiban nem tud
ta beazonosítani, miféle rém le
het a folytatása annak a villogó 
zöld szempárnak, ami a szem
közti sötét sarokból fixírozza.

Mennie kellett.
Aztán egy szép napon (vagy 

éjszakán: attól függ, honnan néz
zük) Adél vett egy tehenet. Csü
törtök volt, így hát Zsojánnak 
kereszteltük, törleszkedve foga
dott hazánk névadási szokásai
hoz. Zsoján olyan volt, mint a leg
több tehén errefelé: mélabús, ki
csi és fekete, a homloka közepén 
egy tejeskávészínű folttal. Egy- 
kedvűnek látszott, ahogy po- 
roszkált utánunk a madzag má
sik végén, de lehet, hogy inkább 
bölcs belenyugvás volt — a tehe
nek érzéseit nehéz kifürkészni. 
Csak egyszer vetette hátra fejét 
régi gazdája felé, aki a kapuban 
állt jellegzetes gyurmafigura- 
mosolyával, és integetett, míg el 
nem nyelte egy hirtelen kanyar. A 
kanyarból már látszott a házunk, 
zöldkapu-kékablak, néhány perc 
mindössze — de az útnak vala
hogy mégse akart vége szakadni. 
Csak mentünk, mentünk, min
denhonnan szomszédok köszön- 
gettek ránk (soha ennyi szom
szédot): "megjárták...", "szép 
ünőcske...". Az utca nyúlt, mint a 
harisnya, a ház is mind mesz- 
szebbre húzódott, mintha incsel
kedni akarna, hiába lépegettünk 
elszántan, ólomlábaink nem vit
tek közelebb. (Többször éltem át

hasonlót álmomban). Aztán egy
szerre csak otthon voltunk, de ek
kor már esteledett. Minden egyre 
tompább lett, fakultak a színek, 
olvadoztak a körvonalak, a han
gok foszlányokban úszkáltak. A 
ház előtt álldogáló néne Luca el
mosódott alakját már alig ismer
tem fel az alkony lehetetlenlila 
ködén keresztül. Arra azért még 
emlékszem, hogy Zsoján nem 
fért be a kiskapun, ki kellett nyit
nunk a nagyot...

Itt felébredtem. "Miket nem 
álmodik az ember." — gondol
tam, és a másik oldalamra fordul
tam, csak még öt perc... Ekkor 
valaki megbökdöste a hátamat. 
Megfordultam, a látvány annyira 
meghökkentett, hogy azonmód 
vissza is zsugorodtam a paplan 
alá. "Lehet, hogy még mindig al
szom? Vagy meghibbantam? 
Mintha egy tehenet láttam volna 
az ágy mellett. Nem, ez képtelen
ség. Odanézek még egyszer." 
Még mindig ott volt. A fekete te
hén, homlokán a tejeskávészínű 
folttal.

— De hát te nem létezel! Az 
álmok az ébredéssel szépen el
tűnnek, nem ácsorognak reggel 
az ember ágya mellett! Hogy
hogy te még itt vagy? Te jó ég, 
miket beszélek, nem is vagy itt, 
mert nem lehetsz itt, hess, hess, 
hess!

Semmi. Nézett türelmesen, a 
szeme mintha azt mondta volna: 
már hiába, kitaláltál, itt vagyok. 
Kezdtem beletörődni, hogy meg
bolondultam: pereltem egy nem
létező tehénnel, aki ráadásul 
nagyon is valóságosnak tűnt. 
Próbaképpen megtapogattam a 
fejét, reménykedve, hátha csak 
levegő lesz, de mindent rendben 
találtam: a füle fül volt, a szarva 
szarv, az orra orr, a foga..., hú, a 
fogaaa...

— Ereszd el, te marha! Az 
nem igazi napraforgó, az a pizsa
mám!

Semmi kétségem nem ma
radt: Zsoján teljes mértékben ele
ven volt. És éhes. Kikászálódtam 
hát az ágyból, még mindig értet
lenkedve, és kerítettem neki egy 
nyaláb kukorica kórét. Míg ro
pogtatta, eszembe jutott még va
lami.

— És egyáltalán, hogy kerül
tél a házba? Ha jól emlékszem, 
még a kapun se akartál beférni!

Furcsa, de úgy tűnt, mintha 
mosolyogna, kicsit rejtélyesen, 
kicsit gunyorosan. Tudnak a te
henek mosolyogni?

— No lám, milyen helyre kis 
tehén! — Adél került elő vala
honnan. — Vetted?

— Nem. Álmodtam. — Hehe. 
De legalább ketten vagyunk bo
londok. Vagy ez tényleg az a hely, 
ahol bármi megtörténhet, még a 
csoda is. — Zsoján — ő Adél. 
Adél — ő Zsoján. Nálunk fog lak
ni. És lön. Bekötöttük az istállóba, 
etettük, itattuk, megszoktuk. Ké
ső ősz volt, reggelente csípős pá
rával, napközben bágyadt verő
fénnyel, alkonyatra fenekedő 
széllel. A diófák lefosztott ágai
kat melengették a néha felparázs
ló napban. Leveleik lábuknál 
hevertek. A száraz lombot gyere
kek rugdosták diók után kuta tva. 
A szőlőkben éhesen kajtattak a 
rigók, a mezőkön a varjak. Eltűnt 
az utcákat bezsongó szőlőillat, 
kályhák mellé húzódtak az árok
parton tanácskozó bábák, kék, 
zöld házacskáik fázósan pipál
tak. A vüág sáros és szürke lett. A 
tél készült az emberek ellen, de 
ők is készültek ellene: rakásokba 
gyűlt a fa, és forrtak az újborok.

A növekvő hideg ellen nem 
sok védelmet nyújtott az évek óta 
lakatlan, rozoga istálló. Zsoján 
tűrte az időjárás viszontagságait, 
ameddig tűrhette, de egy különö
sen fagyos reggelen az ajtó előtt 
találtam vacogva, zúzmarás fü
lekkel.

— Kutya hideg van kint, tu
dom. Ki kell találnunk valamit. 
Csak tudnám, mit.

Zsoján az ajtórésen kitóduló 
meleg levegőbe fúrta az orrát.

— Igaz, hogy tehénnek nem 
házban a helye, de én szívesen 
bevinnélek, mondjuk, az előszo
bába — csakhogy nem férsz be. 
Ha kisebb lennél, esetleg...

Nemcsak a mondatot, kis hí
ján a nyelvemet is elharaptam. 
Zsoján néha furcsa dolgokat mű
velt, olyasmit, amit közönséges 
tehenek nem szoktak — de hát ő 
nem is volt közönséges tehén, 
lassan hozáedződtünk, és már 
nem lepődtünk meg olyan köny- 
nyen. Csakhogy ez a mostani 
m utatvány m inden eddigit 
messze felülmúlt. Szép lassan 
kezdett összem enni, mint a 
gyapjú a mosásban. Egyre kisebb 
és kisebb lett, mire felocsúdtam, 
már csak akkora volt, mint egy 
kamaszvizsla. És pont olyan 
huncutul nézett.

— Hihetetlen! Bár, ha bele
gondolok, nem hihetetlenebb, 
mint az, hogy létezel... Tudsz ki
sebbet is? Tudott. A hangyányitól 
az elefántnyüg bármit. Égész álló

folytatás a 12. oldalon
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nap ezzel szórakoztunk. A macs
kaméret tűnt a legparaktikusabb- 
nak, annál maradtunk. Este szé
les jókedvünkben mesét olvas
tunk neki a két bors ökröcskéről, 
és bekvártélyoztuk az előszobá
ba, a tévé üres dobozába, jó közel 
a csuhés zacskóhoz. Azontúl ott 
lakott, szabadon járhatott ki-be 
— nem lett volna értelme megtil
tani, így inkább megengedtük.

Egy reggelre leesett a hó. 
Napközben is havazott, késő es
tig kavarogtak a nagy, puha pely- 
hek. Vastagon megült minde
nütt, alatta összegömbölyödve 
merültek álomba a dombok. A 
gyerekek visongtak a gyönyörű
ségtől, televiháncolták az utcát, a 
felnőttek is lelassították lépteiket, 
hogy kicsit tovább csodálhassák 
a vüág színeváltozását. Zsojánt is 
elbűvölte a hó: naphosszat benne 
hempergett, kupacokba turkálta, 
komoly tehénhez nem illő mó
don hajkurászta a hópelyheket, 
bökdöste a habos, cingár almafá
kat. Szép télnek indult. Aztán az 
eleinte békésnek mutatkozó Idő 
barátságtalanra fordult, riogatott 
csikorgó faggyal, jeges széllel, 
hóviharral és gyűlölködéssel. A 
gyűlölködők eleinte csak távolról 
morogtak ránk, később egyre kö
zelebb jöttek, míg egy reggel a 
zimankó besodort a kapun egy 
goromba idegent. Egyenruhát vi
selt, és meglehetősen sajátos el
képzelései voltak a kötelesség- 
teljesítésről. Már az ajtóban süví
tett a hangja, hogy jó előre tisztá
ban legyünk az erőviszonyokkal. 
A számítása bevált, az erő ezúttal 
tényleg vele volt: hangerejével, 
testi erejével és a meglepetés ere
jével hatott, ilyenkor az ösztön 
inkább kéznél van, mint a rádó. 
Csak álltam zavarodottan, néz
tem, ahogy kiabál és hadonászik, 
és szerettem volna valahogy ki
tömi ebből az ostoba helyzetből, 
de nem tudtam.

— Kivadozzam, kicsi gaz
dám?

A halk, de elszánt hang az 
asztal alól jött. Zsoján lapult ott. 
A szeme, mint a parázs, homlo
kán a folt tejeskávészínből fehér
re váltva virított a félhomályban. 
Ez volt az első alkalom, hogy 
megszólalt. — Kivadozom, ha 
akarod — suttogta újra, és nyo
matékül növésnek indult.

— Ne, ne, nem kell — mor
moltam, és Zsoján engedelmesen 
visszazsugorodott, csak a farká
val csapkodott továbbra is idege
sen.

Közbeavatkozása megtörte a 
kábaságom, magamhoz tértem, 
és kicsit megjött a hangom is. Az 
egyenruhás észrevette, és mivel 
nem akarta, hogy kidrkuszolt, 
diadalmas fölényén akár egy ma- 
kula is essék, egy-két utolsó fe
nyegetéssel eldühöngött.

— Köszönöm, Zsoján — si
mogattam meg.

— Kevés, kicsi gazdám — 
mondta, és megnyalta a kezemet.

Pedig nem volt kevés. Kissé 
még verdeső, de már könnyebb 
szívvel néztem a megszelídült 
hóesést, és tudtam, hogy többé 
nem kell félnem senkitől és sem
mitől, mert itt van Zsoján, és szar
vára tűzi azt, aki bántani akar.

A hosszú tél többé-kevésbé 
nyugalomban telt el. Zsoján ki
színezte és felvidította napjain
kat, elhessegette a sündörgő 
rosszkedvet vagy szomorúságot, 
elcsitította a haragot. Csak néha 
fordult fonákra a kedélye — ha 
disznósivalkodó keddszerdák 
jöttek. Olyankor nagyokat rúgott 
az ajtófélfába, elkeserítette és 
nyugtalanná tette az emberek 
vélt kegyetlensége, az állattársai
nak jutott csúfos halál. Ilyen na
pokon vigasztalásul minden
hová magunkkal vittük. Ezeket a 
kirándulásokat annyira megsze
rette, hogy később magától szök- 
dösött el otthonról hol egyikünk, 
hol másikunk zsebében — per
sze, sosem önző módon. Mindig 
tudta, éppen melyikünknek van 
rá nagyobb szüksége.

Aztán hirtelen kitavaszodott. 
A zsibongó természet Zsojánra 
különös hatással volt: mélázó lett 
és hallgatag. Füldte a zsendülő 
füvet, a fák törzsében zubogó 
nedveket, a pattogó rügyeket, a 
serkenő élet ezer apró neszét. 
Folyton az erdőn, mezőn kóri- 
cált, sokszor csak sötétedésre ve
tődött haza, szájában egy-egy 
aranyló somfaággal. Néha ket
tesben mentünk, figyeltük az em
bereket, milyen serényen kezdik 
újulásra noszogatni a szőlőt, a 
földeket, szívtuk a zöldülő dom
bok és diófák friss színeit, illatát. 
Engem is borongós hangulat kör
nyékezett, közelgett a nyár, és ver 
le a küldetés vége, egyre kur
tábbnak éreztem a kiszabott időt. 
Szerettem volna minden pillanat 
virágporát magamba gyűjteni, 
hogy otthon majd mézes emléket 
érlelhessek belőle. Őrizni akar
tam, milyen volt a tág világnak e 
szdetkéje nyáron, ősszel, télen és 
tavasszal, vasárnap, búcsúban 
vagy szüretkor. Emlékezni akar
tam a pujtól és bosztántól sárgál
ló szekerekre, a legelőre kocogó 
báránykákra, a patakban evező 
tarka récékre, bácsi Illés bús sza
marára, a körzeti harkályra és Vi- 
ronyra, aki egy veréb; a Szeret 
széles szalagjára, a klézsd facsa- 
ros utcákra, a somoskai fűzfákra 
és a "Jézuss Krisztus" halványuló 
betűire egy útszéli kereszten; a 
som és a friss dió ízére, a szavak 
régies zamatára, mámikára, a- 
hogy meséli sérelmeit vagy az es- 
pitályt; a bizsergő kavalokra, a 
sültük csirikolására, s ahogy 
hangjukra felszakad a vigadás; a

szüves keresztapákra és kereszt
anyákra, akik befogadtak és elfo
gadtak, megosztották velem a 
borcsos levet, a gduskát, a sebes 
tejet, máiét, bort, a hétköznapot 
és az ünnepet. A kezem alá gyűlt 
dnkákra és kölkökre gondoltam: 
vajon hasznukra válik-e, amit tő
lem kaptak, adtam-e valamit, 
amitől éledezni kezd a bennük 
szunnyadó parányi mag.

Egyedül Zsojánt nem búsul
tam, azt reméltem, ő vdem fog 
maradni. De nem így történt. Em
lékszem, már benne voltunk a 
nyárelőben, hetek óta nem esett, 
tikkadoztak a növények, szenve
dett a hőségtől és a portól ember, 
állat. Egy délelőtt Zsoján eltűnt. 
Eleinte nem aggódtunk, máskor 
is elcsatangolt már, de estére min
dig hazajött. Am aznap este nem 
volt sehol, és másnap sem. Har
madnapra került dő, csatakosan, 
rongyos fülekkel, véres, behasí
tott orral, a fél szarva letört, egyik 
lábára sántított. Szánalmasan fes
tett.

— Mi történt, ki tette ezt ve
led? — rémültem meg a látvány
tól.

Nem válaszolt, csak bevon
szolta magát a házba. Épp idő
ben, mert a reggel óta tartó 
mennydörgések után végre el
eredt az eső, és el se állt egy hétig.

Zsojánt válogatott finomsá
gokkal traktáltuk, de csak turkált 
bennük — ezerféle kúrát próbál
tunk ki rajta, mégse akart gyó
gyulni. Erőtlen volt, kedvesze- 
gett, ldogyott, egész nap csak a 
vackán gubbasztott. Nem tud
tuk, mihez kezdjünk. Még az sem 
derült ki, hogy valójában mi tör
tént. A faluban furcsa hírek kezd
tek keringeni: egy bacsó lázasan 
mesdt mindenkinek a hatalmas 
veres tehénről, akit alkonyatkor 
látott az ég véres nyugati pereme 
felé fújtatni, le a dombon; azt ál
lította, hogy később a maradvá
nyaira is rábukkant a közeli er
dőben, hollók, varjak lakomája
ként. Az emberek meghallgatták, 
de nem hajlottak a szavára, mert 
azt tartják róla, hogy időnként 
tücskök énekelnek a fejében. 
Csak bennem támadt fel a gyanú, 
hogy ezt nem a tücskök muzsi
kálták, de hiába faggattam Zso
jánt, nem beszélt. Később már 
nem firtattam, csak azt szerettem 
volna valahogy megsejteni, mitől 
épülhet fel.

A hosszú eső jócskán lehűtöt- 
te a levegőt, így hát egyik reggel 
begyújtottunk. Zsoján is behúzó
dott a kályha elé, láthatóan jóle
sett neki a meleg. Akkor is ott 
térdelt, amikor visszaérkeztem a 
faluból egy-két óra múltán. Vala
mi pirosat nyalogatott. Odamen
tem, hogy megnézzem, mi az, 
amire végre étvágyat kapott, de 
ahogy hozzáértem, rögtön d  is 
rántottam az ujjam sziszegve.

Parázs volt, izzó, eleven. Első 
riadalmamban el akartam verni 
onnan, de erélyesen, ellentmon
dást nem tűrve lökte el a keze
met, és falta, falta, én pedig 
megbűvölten néztem, hogyan fé- 
nyesedik a szőre, hegyesedik a 
szarva, ragyog fd a szeme, kezd 
lüktetni a vakító fehér folt a hom
lokán — ismét a régi Zsoján állt 
előttem, hétszerte erősebben és 
szebben, mint azelőtt. Bántott 
egy kicsit, hogy nem szólt erről, 
bár homályosan éreztem, való
színűleg úgysem hittem volna 
neki, bármennyire áltatom ma
gam, hogy megszoktam és felis
merem a csodát — és ami eddig 
csak megsejdült bennem, vala
hányszor próbára tett egy-egy 
újabb titkával, most már bizo
nyossággá vált: hogy egy ilyen 
tehén nemcsak azért kelt életre, 
hogy az én pajtásom legyen. És 
nem is szegődhet mellém örökre.

— Tudom, mi jár a fejedben, 
kicsi gazdám, és való, amit gon
dolsz. Szerettem lenne még veled 
ülni, de nem lehet. Ne szomor- 
kodj, ez a rendje. Te már nélkü
lem is boldogulsz, nekem sok a 
dolgom még. De ne félj. Nesze, 
egy csürrentő, csak fuvintsd 
meg, ha mégis szükséged lenne 
rám, s abban a minutumban ott 
leszek. Most menek. Élő napod 
legyen, kicsi gazdám! — és már 
kint is volt a kapun.

— Hová mész, Zsoján? — 
nem jutott más eszembe hirtelen.

— Ott fel — hunyorított visz- 
sza búcsúzásképp, és elindult. 
Ráérősen himbálta bele magát a 
szürkületbe, körülötte ezüstösen 
remegett az esti pára. Kicsit sírt a 
szívem, de amikor visszanézett a 
kanyarból, már mosolyogtam.

A hazakészülődés lefoglalt, 
egy iddg nem gondoltam utána, 
de indulás előtt szerettem volna 
még üldögélni vele egy kicsit a 
diófa alatt. Kisirülék hát a kert 
végibe a csürrentővel; szólására 
ég-föld megzendül, kerekedik 
nagy forgószél, forgószél hajt egy 
nagy fejér homályt, homályból 
felettem hasad egy kis világ. S én 
es csak felnezek vala fejem fölé, 
hát ott ereszkedék egy szép gya
logösvény, azon jődögél le fekete 
ünőcske, jobb ódalán hozza ál
dott napnak fényét, bal ódalán 
hozza áldott holdnak fényét, s e 
homlokán hozza a fényes csilla
got, szőre szálán hozza nyócvan 
misegyertyát, szép sárig iusznak 
szép égő gyertyája, mennybe 
száll e lángja, fődre száll e ham ja; 
szarva teli főtt pereccel, az ma
radjon regösöknek, farka bojtján 
egy korsó sör, az maradjon a gaz
dának, kődökibe köböl komló, az 
maradjon az asszonynak, füle teli 
aprópénzzel, az maradjon gyer
mekeknek, fara teli mogyoróval, 
az maradjon a gáncsoskodóknak 
és a kételkedőkriek.
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Hutera Béla u tolsó  utazása
9. A  lá to g a tó k
Hutera az ágy szélére ül le s kábán maga 

elé mered. Az előbbi hús íze még a szájában. 
Émelyeg. Fogat kellene mosnia, zuhanyoz
nia is kellene, de unja megkeresni a fürdő
szobát. Leoltja a villanyt s ruhásán heveredik 
az ágyra, az utcai lámpák alattomosan be
szökő fényében elveszítik normális körvo
nalaikat a tárgyak, a félhomályban bujkáló 
ősállatokká változnak a bútorok. Halottai 
felsorakoznak az ágy körül.

Legelöl bácsikája, a kéményseprő ágas
kodik, mintha ki akarna nézni zátonyra fu
tott mélabús életéből. De nem tud kinézni 
szegény, hiába nyújtja a nyakát. A másvilág 
láthatólag megviselte, szikárabb lett, szomo
rúbb. Fehér öltönyben feszeng, döbben meg 
HáBé, ahogyan életében soha nem jelenhe
tett meg sehol — nem is volt fehér ruhája, 
minek egy kéményseprőnek, még ha mester 
is, fehér ruha? Szólni akar, de mintha nem 
jönne ki hang a torkán, aztán legyint, kissé 
lemondóan, mint aki már nem harcol to
vább, feladja és ellép az ágy mellől. Hutera 
nem tudja megvallani neki, hogy mennyire 
ragaszkodott hozzá, hogy apja helyett apja 
volt, hogy azóta se ivott soha sehol olyan 
diópálinkát, mint amivel Hutera Ádám kí
nálta. Nem tudja megosztani vele gondjait, 
bánatát, nem képes elmondani azt sem, hogy 
az alsóváros kéményei és özvegyasszonyai 
végleges távozása után hosszú esztendőkig 
nem nyugodtak meg, hiszen nem volt senki, 
aki hozzá akárcsak hasonló műgonddal és 
szakértelemmel kotorta, avagy vigasztalta 
volna őket. »Tudja, Bélus, a bácsi jött, elmon
dott néhány sikamlós anekdotát, viccet nem, 
viccet soha, kért és kapott egy pohárka pá
linkát, megtapogatott, szeretettel, vigyázva, 
hogy össze ne kormozzon, azzal irány a pad
lás. Várnak a kéményeim, mondogatta min
détig, és somolygott. A kéményeim hűsége
sek, a legigazibb, mert szótlan menyasszo
nyaim ők... Későbben fütyörészve jött le, 
katonásan egymásra rakva ruhadarabjait 
vetkezett, meztelenül, szemérmesen kezével 
takarva tekintélyes méretű instrumentumát, 
lépett a konyha közepén álló gőzölgő kádba, 
a fürdővizet egy nagy fazékban, én már 
rendszerint érkezése előtt feltettem a kályhá
ra, hogy dolga végeztével kellően forró le
gyen, hogy elvégezhesse majdnem rituális 
feredőzéseit. És nagy ünnep volt, ha néha 
megkért, mosnám meg a hátát, vagy pláné a 
haját. Hatvanöt esztendősen is koromfekete 
volt a haja, anekdotával fizetett, ha néha ta
láltam egy-egy szemérmetlenül ősz, bujkáló 
hajszálat. Utána nyögve-prüszkölve szállt 
ki, lepedőbe burkolózva dőlt le a konyhai 
dikóra, s én kedvemre nyomogathattam a 
hátát, masszírozhattam, arany kezed van, 
Biri, mondogatta, mikor a függönyt elhúzva 
s az ajtót gondosan beriglizve, nehogy meg
lepjenek a hívatlan látogatók, mellé bújtam 
a takaró alá. Aztán már nem beszéltünk, egy
mással lévén elfoglalva. Tudja, Béla, egy ma
gamfajta vénasszony szájából talán szemér
metlenül hat mindez, de a bácsikájával öröm 
volt együtt lenni.«

Igen, mindezt elmondhatná neki, ha 
megállna egy szóra, ha itt maradna az ágya 
mellett, de csak legyint, és továbblép. Nem

tud, nem képes, nem akar megszólalni. Már
is atyja, a hamiskártyás, Ádám bátyja öccse, 
a család fekete báránya következik. A kár
tyapaklit kiteregetve, gondterhelten mered 
öregedő fiára, »vigyázz magadra, Béluska!«
— mondja, mintha mellékesen. Becézi is, 
ahogy életében soha, de nem részletezi, még
is mire kellene vigyáznia, hiszen immár het
ven esztendős, idősebb, mint ötvennyolc 
évesen az elágazó ösvények kertjébe eltűnő 
atyja. Egy makk alsót ejt most tétován az 
ágyon elveszetten hanyatt fekvő egyetlen fi
ára, s továbblép, mintha táncolna. Vajon mi
lyen "nagy" terveket forgat makacs fejében? 
Kinek az életét akarja momentán megváltoz
tatni? Nem, az ő édesapja, sóhajt HáBé, soha 
nem volt a szavak embere. A tetteire viszont 
büszke volt mindég. Joggal? Jogtalanul? 
»Egy pemahajder a jó anyád, egy svihák, egy 
kártyacsaló, vigyázz magadra, kedves 
öcsém, az alma nem asik messze a fájától!«
— morfondírozott Ádám bátyja, s diópálin
kával kínálta. De hát mit tehetek én, érzéke
nyült el akkor ő, még fiatalon, s úgy meg
sajnálta magát, hogy könnyes lett a szeme. 
»Meg is vethetnénk — folytatta nagybátyja 
rendületlenül —, de miért vessük meg?! 
Hadd nézzék le, irigyeljék, féljék és utálják 
mások, az ezeridegenek« Atyja után, hosszú 
zöld ruhában a másvilágon láthatólag érthe
tetlenül megfiatalodó édesanyja lép az ágy 
felé, könnyű kezével egy pillanatra végigsi
mít szánalomra méltó öreg kisfia homlokán, 
és felnevet. Kristályosán cseng a nevetése, 
fru-frui, loknijai közé vész a megzavart idő. 
»Csak azt sajnálom — suttogja —, hogy te 
sem voltál boldog, kisfiam. Pedig megérde
melted volna, hiszen te jó vagy...« És tovalib
ben, követhetetlen a mozgása. Csakugyan 
boldogtalan lenne ő — töpreng hősünk, s 
érzi, hogy valami borzongató, kellemetlen 
hűvösség kúszik fölfelé a lábszárán. Megret
ten. Úristen, ez Piros keze, a kis felsőtábori 
pincérlány borzas feje is előbukkan a takaró 
alól. Lehet, mégis a nyelve volt annyira hi
deg? Mi lesz azzal a férfival, akinek lábszárát 
halott szeretője nyalogatja? »Kívánlak — 
suttogja a lány eszelősen —, nagyon kíván
lak. Gyere belém. Most!...« A másvilágon, ha 
lehet, még bujább és kívánatosabb lett. HáBé 
közelről, megrettenve mered az őt elveszejtő 
zöld szemekbe, s látja ismét a szívének irá
nyuló lándzsa hegyét. De hiszen ez nem le
het igaz? — dadogja, s igyekszik eltolni a 
ráfonódó nőt. Piros egykor forró teste most 
távoli és hideg, s mégis-mégis mintha meg
állíthatatlanul visszafele pörögnének az 
évek, az ő elfuserált, kalandos évei. Megle
petten észleli, hogy máris vonatok dübörög
nek mellettük, s a huzat összeborzolja a lány 
haját, mint akkor, a felsőtábori réten, amikor 
először tette magáévá, hazafele menet, ruhá
ikon alig lazítva. Kedves, szép szokásukká 
vált ez is, rendszeresen megismételték, ami
kor együtt mentek haza. És mikor nem 
együtt mentek? Nem, nem tudták kivárni azt 
a negyedórát, ami alatt vígan hazaérkezhet
tek volna közös otthonukba. »Csak téged 
szeretlek« — suttogja Piros, és csalfa szemé
ből egy könnycsepp hősünk merev arcára 
hull, utánakapna, de már semmit nem tehet, 
eldübörögnek a vonatok, pörögnek az évek, 
az idő rulettje forgatja, szédül, szerelme is-
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mét eltűnik, semmivé esik, csak hangja 
cseng a fülében még mindég, csak hangját 
nem tudja felejteni. Érthetetlen, hogy a más
világon se változik, most is be akarja csapni, 
át akarja ejteni, ugyanúgy hazudozik, mint 
életében, akkor, ott a sínek mellett, ölelkezés 
közben. »Csak téged szeretlek!« — hazudja 
olyan hévvel és áhítattal, hogy már-már ő is 
elhiszi; nem így Hutera. Miközben a dereká
ra fonódó combkulcsból szeretne kitömi, vi
lágosan tudja, hogy a lánynak rajta kívül 
még legalább öt-hat állandó, számontartott 
szeretője van, a véletlen partnerekről nem is 
beszélve. Ez időnként zavarja, sérti hiúságát, 
de tudja, nincsen mit tenni. De miért? Miért 
hazudott állandóan? És ha tényleg szerette, 
miért hagyta el, pontosan a vadászatot köve
tő dáridó reggelén, miután nem bírva a vá
ratlanul rájuktörő vággyal, a fásszínben, a 
tábornok által ajándékba küldött vaddisznó 
teteme fölött szeretkeztek, sietősen lihegve, 
mintha elkésnének valahonnan, lekésnének 
valamiről... »S te mért hagytál el engem, Hu- 
tirá!! — jelenik meg az ágy mellett a csodála
tos Hermina, a dán asszony, s hosszú szőke 
haját lebegteti a világhuzat. HáBé újra elszé
dül, forgatja a romlandó idő, látja magát, 
amint az ágyon fekszik fiatalon, s győzedel
mes vigyorral várja a fésülködőasztalka előtt 
hosszú selymes sátorhaját fésülő, mezítelen 
Herminát. »Boldogok lehettünk volna ket
ten!« — sóhajt a nő, s ő lemondóan kérdez 
vissza: bizonyos ebben ?! »Igen, biztos benne. 
Megnyitotta volna a borbélyműhelyt, elvette 
volna őt feleségül, s fehér köpenyben állin- 
gálhatott volna a szélben csikorgó borbélytá- 
nyér alatt, az üzlet ajtajában, és várhatta vol
na a kuncsaftokat. Igen, szép lehetett volna, 
de nem, te leléptél, csélcsap őrült, transzil- 
ván Don Juan, hajtott a véred, magtalan, hiú 
sóvárgásod az ismeretlen után. A transzcen
dens bizonytalanságérzet űzött át a konti
nensen, vissza a sátán birodalmába, hiába 
fúrtad vágyakozva, lihegve a mellem közé a 
fejed, s hiába csókolgattad annyiszor és áhí
tattal a nyakamban lógó keresztet, te soha
sem voltál igazán velem!...« Ez nem igaz, 
nyög HáBé, s iszonyodva takarja el a szemét. 
»Legalább sikerült? Elérted, amire vágy
tál?...« HáBé utánakap, meg szeretné érinte- 
mi, de Hermina is átmenet nélkül esik szét, 
oszlik el a gomolygó ködben, tűnik el a fél
homályban, csak kérdései árválkodnak a he
lyén, nem tud kitérni előlük. HáBé felnyög, 
homlokát dörzsöli, s megrettenve veszi ész
re, hogy egy magas, csuklyás köpönyeget 
viselő álak áll meg az ágya mellett. »Megis
mersz, fiam?« — kérdezi, és kedvetlenül egy 
alsót húz ki utánozhatatlan grandezzával a 
meglepődő, mozdulni sem tudó HáBé feje 
alól. Kérdezni szeretnék valamit, Ödön Úr?
— élénkül meg hősünk, de a világhírű bű
vész és illuzionista leinti. »Itt csak én kérdez
hetek, Bélám, én viszont nem kérdezek, egy
részt mert tudom már, amit tudok, másrészt, 
amit nem tudok, és ilyesmi rengeteg van, 
már nem is vágyom megtudni.

Akkor miért jött — nyög fel Hutera elve
szetten. »Hogy figyelmeztesselek — mondja 
telt, zengő hangon Ödön von Boticselli, s 
derékból hajol meg, gyakorlottan, mint 
annyiszor sikeres életében, a rivaldafényben 
—, ha nem vigyázol, kérlek, hamarabb talál
kozhatunk, mint hinnéd!...« Hogyan? — ug
rik fel HáBé, feléje kap, érzi, egy érintés most 
megnyugtathatná, de a bűvész is szertefosz-

folytatása 14. oldalon
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lik, csak valami tébolyító kámforillat árvál
kodik előbbi helyén, mintha egy fürdőhely 
orvosi rendelőjében lennének, köröskörül 
arctalan fekete frakkos férfiak, fekete ruhás 
öregasszonyok tolonganak, tekintetükben, 
már ha lenne arcuk s szemük és szemüknek 
tekintete — ott bujkál minden beomló dél
után, átvacogott este; kiapadó kutak, háztól 
elűzött kutyák forognak körülöttük. Duru- 
zsolásuk vád és panasz, remegő éjszakák fo
rognak mögöttük. Itt mindég félni kellett va
lamitől — mondja most az egyik az ablak 
mellett. A kiszolgáltatottság, igen — folytatja 
a másik. A háború — teszi hozzá szkeptiku
san a harmadik. A nélkülözések — sikoltja a 
negyedik. A félelem fémes íze a szájában — 
suttogja az ötödik. Mögöttük itt villog min
den tokjában rozsdásodó, időben ki nem hú
zott kard, ott téblábol minden szomorú és 
megcsalt hitves, ott árválkodik minden meg
vert és megalázott asszony. Itt tolonganak 
torkunkban rekedt, elnyelt mondataink a 
szeretetről — sikoltják az asszonyok. A ku- 
láklisták. Az aszályos nyarak. A felszabadí
tók idétlen röhögése, közben azt üvöltözik, 
"dáváj csász”, és a fejünkre borítják a szok
nyát, de így is halljuk az ellopott órák ketye
gését. Mindég halljuk. A ketyegés többé nem 
múlik el, a félelem többé ki nem költözik a 
szívünkből. A kuláklisták — veszi át a szót a 
legelöl álló asszony, és eszelősen mered a 
rettegő HáBé-ra. Az agitátorok — teszi hozzá 
kedvetlenül a mellette álló, és megadóan 
hajtja le a fejét. Sorra lépnek előre, mintha 
színpadon lennének, és pattognak a szavak, 
a valóságot körülíró, birtokukba vevő és meg 
is semmisítő dum-dum golyók... A fekete 
kocsik, a Liberátorok. A beszolgáltatások. A- 
szály. Nyarak füstje. Kék farkasok, lesepert 
padlások. Földrengések. Az eső végtelen re
génye. Befejezetlen mondatok a test békéjé
ről. Por. Sár. Hó. Fulladások. A disszidáló 
remény. Toronynagy lidércek az udvaron. A 
vándormadárként elröppenő boldogság. A 
vándor remény alkalmai. Libák és kacsák. 
Unokák és seregélyek fekete felhői a falvak 
felett. Duruzsoló méhek. Virágos mezők. 
Már egymás mellett állva együtt sikoltják 
egyetlen életük minden titkát, amit nem 
mondhattak el senkinek. Emlékezzetek — 
skandálják—, közietek lettünk bolond!... Fo
gatlan szájunk éneke tenger.

Hutera félelmében összegörnyed az 
ágyon, fejére húzza a párnát, de így is hallja 
a leállíthatatlan suttogást. Aztán egyszerre, 
átmenet nélkül szakadt rá a csend. Kidugja 
fejét a párna alól, a félhomályban tétova ár
nyékok tűnnek cikázva el. Még hallani a fur
csa muzsikaszót.

Felemelkedik, s égő szemére szorítja a 
kezét. Homloka forró, és hosszasan rázza 
valami száraz, erőtlen zokogás.

10. V a ló b a n , m i  
le s z  v e lü n k ?
Hutera mereven nézi a megmozduló ki

lincset. (Olyan, mint a Piros mindentudó ke
ze), de nem bír megmozdulni.

A kopogás tétován ismétlődik, aztán a 
látogató bátortalanul nyomja le a kilincset, és 
az ajtó kitárul.

— De hát maga alszik — hallja a hajlott 
hátú kántortanító, vagy harangozó, vagy 
presbiter-ismerősét, aki máris, szabadkozva

hátrálna ki a sötét szobából, ahová betolako
dott, noha nem is hívták.

— Csak ábrándozok — legyint HáBé, s 
nagy erőfeszítéssel emelkedik fel, az ajtóhoz 
botorkál, becsukja, és felkattintja a villanyt.

A fényben tagadhatatlan kíváncsisággal 
merednek egymásra.

— De hát ő igazán nem akarna zavarni — 
szabadkozik a hajlott hátú, és szemérmes 
vigyorral egy selyempapírba csomagolt bo
rosüveget tesz az asztalra. — Egri leányka — 
mosolyog. — Jót fog tenni.

— Nem zavarja — legyint HáBé, s két 
papírpoharat szed elő. — A helyzet az, hogy 
éjszaka utazott, egész nap a városban csatan
golt és iszonyúan elfáradt.

Az ismeretlen együttérzően vigyorogva 
csomagolja ki a butéliát, dugóhúzót varázsol 
elő, kinyitja és tölt.

Koccintanak, isznak egy kortyot.
— Illyés Jóska — mutatkozik be a másik 

—, tartalékos tüzérfőhadnagy, jelenben ha
rangozó Zalában, ahova kedves erdélyi is
merősét is elvárja. Tavasszal szép igazán a 
zalai vidék.

— Sokkal hamarabb igénybe veszem a 
vendégszeretetét, kedves Józsefem, mint 
hinné. Hányas vagy?

— Huszonegyes — hadarja hálásan a 
vendég.

— Fiatalabb vagy nálam egy esztendővel. 
Taknyos, tölts!

Ezen már lehet nevetni is. HáBé mind
azonáltal régi rossz szokásához híven kívül
ről is látja kettősüket — két izgága aggas
tyán, akiket felcsigáztak az események! —, s 
fintorog.

— Nem ízlik a bor? — érti sürgősen félre 
vendége.

HáBé megnyugtatja: — A bor igazán ki
tűnő.

— Húszadikán délután megy haza akác
lombos falujába — közli titokzatosan Illyés, 
kedvtelve forgatva szájában a bort. — Ha 
nincsen más programja, akár vele is tarthat
na. És bora is van még.

Hutera sóhajt. "Lehet — gondolja ötlet
szerűen —, hogy hagynia kellene Tóbiást és 
a Dunát, s ezzel a fura emberkével kellene 
tartania, máris olyan meghitten kvaterkáz- 
nak, mintha időtlen idők óta ismernék egy
mást. Ki tudja, mikor lesz alkalma lejutni 
Zalába, lesz-e egyáltalán? Hetvenesztendő- 
sen már minden nap ajándék, aztán arra gon
dol: Tóbiás bizonyára kocsival jön, s hátha rá 
tudná beszélni, hogy tegyenek egy kis kitérőt 
ebben a reményteljesen feltámadó magyar 
tavaszban a zalai dombok irányába, elvégre 
nem hajtja őket a tatár...

— Hogy van a mélyen tisztelt Ságvári 
őrnagy úr? — érdeklődik Illyés, szeme fur
csán villan meg, arca is rángatózni kezd, hő
sünk pedig döbbenetében szólni sem tud, s 
hirtelen átmenet nélkül kezd éledezni ala
pos, sűrű, hálószövésű transzüván gyanak
vása. "Hogyan? Ki ez az ember? Honnan tud 
ez az ő volt parancsnokáról? Mi folyik itt? 
Miért vigyorog állandóan ez a ki tudja mi
lyen Jóska, ez az állítólagos tüzértiszt, mint a 
bolond a faszának, mikor a tüzéreknél eset
leg szakács lehetett volna, vagy dobos? Miért 
vigyorog állandóan ez a jólértesült, állítóla
gos recski áldozat éppen ennyire beavatot- 
tan?..."

— Nem Ságvári, Sasvári — javítja ki szi
gorúan.

— Mitől döbbentél le ennyire, édes Bé

lám? —hökken meg Illyés, s a keze is remeg
ni kezd, az egri leányka sűrű cseppekben 
hull a református panzió szőnyegére az el
görbülő papírpohárból, félő, hogy hirtelen 
ömlik ki az egész.

— Hörp — szól rá HáBé, és kacagni kezd.
— De látom, hogy bánt valami — issza ki 

gyorsan a másik a poharát, s elégedetlenül 
krákog.

— Á, semmi, semmi — legyint HáBé —, 
tudod, a fáradtság, édes öregem, de az is 
kérdés, hogy honnan a nyavalyából tudsz te 
az őrnagy úrról?

— Tőled — mered rá a másik megbántot- 
tan. — Hát nem te mondtad volt a délben, 
hogy őt fogod felkeresni délután? — Illyés 
tölt, remegve issza ki poharát. — Ő hallott 
már az őrnagy úrról, ötvenhat hőséről — 
magyarázza el-elfúló hangon. — Megér
demli minden tisztességes magyar ember 
megbecsülését és szeretetét.

Hutera fürkészve nézi vendégét, s hirte
len ugrik be a kép, hogyan is felejthette el? 
"Amíg ő telefonált, ez az emberke ott imboly
góit dveszetten a fülke előtt. Hát persze, 
hogy ő mondta neki. De ez még nem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy mégiscsak tégla... 
S ez részben magyarázná meglehetősen to
lakodó természetét is, ahogyan ráragadt, 
ahogy megpróbálta már többször is befűzni, 
leadva az állítólagos tiszti karriert, és az e- 
gész recski mesét. Gyanús. Felettébb gya
nús."

— Van itt telefon? — kérdezi közömbö
sen.

— A ház előtt — mondja az emberke 
kedvetlenül. — Telefonoznia kell?

— Igen — vigyorodik el HáBé —, s ő arra 
gondolt — fejtegeti tagoltan —, hogy addig 
az ő kedves Jocója elmehetne esetleg még 
egy üveg borért. A szomszédban van egy 
éjjel-nappal nyitva tartó ABC. — És ötven 
forintot csúsztat Illyés egyre észrevehetőb
ben reszkető kezébe.

— És mire iszunk? — kérdezi az érdek
lődve. — Arca is egyre jobban remeg, hiába 
igyekszik leplezni, idegessége egyre észre
vehetőbbé válik.

"Ez tudja, hogy én tudom — villan Hute- 
rába —, óvatosabbnak kell lennem..." — Ter
mészetesen Terád, kedves kamerád. Az 
egészségedre. Holnap van József napja. 
Nem is tudtad? Sándor, József, Benedek, s 
meleget hoztok-e majd a zsákban?

Együtt mennek a hallba, Illyés megmu
tatja a telefonfülkét a ház előtt, s elindul az 
üzlet irányába.

így történik, hogy betegesen gyanakvó 
hősünk ezen a mámoros márciusi napon, 
másodszor is fölhívja egykori feljebbvalóját, 
aki nem is lepődik meg túlságosan, s megké
ri, hogy nézzen utána, egy Illyés József nevű 
állítólagos tűzérfőhadnagynak, jelenben, 
hatvankilenc évesen, bevallása szerint ha
rangozó egy kis zalai faluban, de ugyancsak 
bevallása szerint megjárta Recsket is, a kom
munista rendszer áldozatai közé tartozik.

— Mibe keveredtél ilyen hamar, édes fi
am? — a rekedt bariton aggódva utasítja: — 
Vigyázzon, romlott a világ. Már régen elron
tották, s azóta egyre romlik. Nincs megállás. 
Tudta ő, hogy ilyesmi megtörténhet, de nem 
hitte, hogy üyen hamar felfedezik. Mindegy. 
Nincs veszve Óbuda, míg székelhet a ma
gyar. Holnap majd nála száll meg az erdélyi 
Figaró, kitűnik a képből, s holnapután else
per Regensburgba. Ilyen egyszerű.
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— Azért nem annyira — vesz mély léleg
zetet HáBé. — Nemcsak az őrnagy úrról tud 
a fickó, de Tóbiásról is...

Az őrnagy sztentori hangon röhög a vo
nal túlsó végén. Hutera hallani véli Óbor 
ideges ugatását is, s mintha a lift dobogása is 
átszűrődne hozzá. Összerázkódik. — Mond
tam már — folytatja Sasvári —, hogy min
dent elrendezünk, de mára már felesleges 
változtatni a felálláson, nehogy idő előtt gya
nút fogjon az ipse. Reggel viszont HáBé le
gyen résen, s korán lépjen le onnét, cso- 
magostól, és evezzen ki ide hozzá. Ő majd 
mindent eligazít, igaz ugyan, hogy tolóko
csiban ül, de azért az agya és a kombinatív 
készsége is régi, ha eddig nem tudta, az ő 
kedves Béla öccse, hogy kiben bízhat, most 
megtudja majd. Benne, csakis benne! Sasvári 
Ede — teszi hozzá mérhetetlen öngúnnyal 
— maga a testet öltött megbízhatóság, a 
nagy kombinátor, aki tolókocsiban sem adja 
fel. Du musst deine Leben ändern!...

Hősünk az utcát figyeli, amint a hajlott 
hátú emberke, kezében a selyempapírba cso
magolt butéliával megjelenik a sarkon, szí
vélyesen búcsúzik el egykori felettesétől, 
hallja az erdélyi kopó dühös vakkantását, 
puhán teszi le a kagylót. "Nincs biztosabb 
annál, minthogy abban a káposztaszagú fél
homályos bérházban most fölfelé vagy lefele 
indul a régimódi, beteg pátemoszter." És su
gárzó arccal indul az ő legkedvesebb Józsefe 
felé.

— Igaz ugyan, hogy a népek atyját is így 
hívták — karol bele —, de a viselője mindétig 
visszaadhatja, tartják nálunkfelé, Erdélyben, 
a székelyek —■, életelveivel, példás viselke
désével, morális tartásával a megalázott név 
becsületét.

Belépnek a hallba. HáBé egy pillanatra a 
tévé képernyőjére pillant. "Autós üldözés
ben gyönyörködhetne — gondolja, s fel-fel- 
szisszenhetne a cifrább jeleneteknél, mint a 
körmüket rágó öregek, vagy a kötegető, ma
dárfejű nénikék, de erre most nincsen érke
zése..."

Visszamennek elhagyott szobájába, ven
dége újra előszedi a dugóhúzót, kinyitja a 
bort, és tölt.

— Hol szolgált? — kérdezi, kezében for
gatva poharát, közömbös hangon hősünk, 
de szeme sarkából éberen figyelő, reszkető 
fejű vendégét.

— Mi van, káderezel, Bélám?
— Dehogy. Csak érdekel. Nekünk, öreg 

fiúknak minden nap egy ajándék s az aján
dék-napjainkat akkor tölthetjük a legkelle
mesebben, ha a régi szép időkre emléke
zünk. Katonakorunkra, mondjuk, amikor 
még a sors kifogyhatatlan kegyelméből erő
sek voltunk és fiatalok. Hol szolgáltál?

— Te nem bízol énbennem — csuklik el 
az emberke haragja. — Tudod te, hogy mi
ken mentem én keresztül az Andrássy út 
60-ban, vagy Recsken? Van neked ezekről 
fogalmad? Tudod te, hogy milyen egy bör
tön? Ültél te egyáltalán, kérlek?

—Széken, a kocsmaasztalnál. Mert a bor
bélyműhelyben általában álltam a vendég 
mellett. — HáBé kortyol a borból. Hirtelen 
álmosság tör rá, alig bírja nyitva tartani a 
szemét. Beszélni kezd, "amíg beszél — gon
dolja —, addig legalább nem alszik szégyen
szemre el." — Ezt ő valahogy megúszta, ma
ga se tudja, hogyan, de neki se volt könnyű, 
higgye már el az ő gyanakodó Józsefe. Ami
kor az amerikai hadifogságból hazakerült,

egy idióta kiskirály, bizonyos Szikszai kezd
te zsarolni. Ez a megszállott mindég azt haj
togatta, hogy a pártnak mindég igaza van, 
csakis a pártnak van igaza, s akkor ott, abban 
a faluban, ahová mint potenciális amerikai 
kémet száműzték, ez az ipse volt a párt. 
Először arra akarta kényszeríteni, hogy bor
bély, sőt szépreményű hölgyfodrász létére 
ne a mesterségét folytassa, hanem (ha már 
nem lépett idő előtt elhalálozó, köztisztelet
ben álló, sőt közszeretetnek örvendő bácsi- 
kája örökébe) legyen az ő besúgója...

— Ő ezt nem érti — csuklik Illyés József, 
és reszkető fejét masszírozza. Arca nagy fol
tokban vörösödik ki. Mindebben mi volt a 
megalázó?!

— Ádám bácsi kéményseprő volt, de ő, 
Hutera Béla, a maga részéről el sem tudta 
volna képzelni, hogy fehér köpenyét fekete, 
mindég kormos ancúgra cserélje. Nem is ál
lott kötélnek, ezért aztán falun az a párttit
kár, az a vadbarom, arra akarta kényszerí
teni, alighogy megérkezett, hogy megberet- 
váljon egy disznót.

— Hogy mit csináljon? — álmélkodik 
Illyés József. — Ezt ő ne érti? — Hogy meg- 
beretváljon egy disznót — ismétli meg ünne
pélyesen hősünk, és kihúzza magát, már az 
se zavarja, hogy a fájdalom egyre inkább 
önállósul a derekában, már nem is csipognak 
a madárkák, már énekelnek, mintha hama
rosan szárnyra is kelnének!...

— De hát miért? — dadog a másik. — 
Bolond volt?

— Nem, dehogy, ha ezt kérdezi akkor, 
nem is ért semmit (tüzértiszt létére!), a letűnt 
kommunista rendszer lényegéből.

— Majd pontosan egy falusi borbély fog
ja elmagyarázni neki. Egy jöttment erdélyi!...

— Tanulni! Tanulni! Tanulni! Nos, kitől is 
származik ez a mondás? Hármat találgathat.

— Akkor se érti. Ót verték, gúzsba kötöt
ték, kínozták Recsken; ő szenvedett, mialatt 
erdélyi barátját állítólag elvakult, gonosz 
emberek arra akarták kényszeríteni, hogy 
megborotváljon egy disznót. Hát mi van ab
ban? De őt verték!...

— Az más. Az egyszerű. De az a libafos 
agyú Szikszai azért akarta ilyen elmebeteg 
módon megalázni őt, hogy megfosztva ön
becsülésétől, besúgójává züllessze! Ugye, 
egy falusi borbélyműhelybe sokan járnak, 
mindenki ide jár, beszélgetnek is, jó lenne 
tudni, miről. Egyszerű, nem?

—Ej-haj — füttyent gúnyosan az ember
ke, és megvillan a szeme. — A száműzött 
Figaró szenvedései...

— Miért? Mégis, ki vagy te, hogy így 
beszélsz velem — jön indulatba Hutera, s 
ráordít a másikra. — Ki innen! Engem senki 
nem sértegethet büntetlenül.

— Miért? Te ki vagy? — tápászkodik fel 
az emberke, és tántorogva megy ki a szobá
ból.

Hutera felugrik, utánalép, bevágja és 
kulcsra zárja az ajtót, kiissza borát, elvigyo- 
rodik, és gratulál önmagának a sikeres at
trakcióért. "Reggel pedig úgy eltűnök, mint 
a beteg szamár a ködben... Miért is mennék 
épp egy koszos zalai faluba, amikor Regens- 
burgba mehetek?..." Levetkezik, eloltja a vü- 
lanyt, lefekszik, magára húzza a takarót. A 
sarokban tétován mozdul meg egy árnyék.

— Nem — nyög HáBé elveszetten. — 
Csak ezt ne...

Kopognak.
Az árnyék visszahúzódik. Volt, nincs.

— Ki az? — kérdezi fojtott hangon HáBé.
— Én vagyok.
— Ezt akárki mondhatja—háborodik fel 

hősünk. — Név? Cím. Anyja neve? Telefon
száma? Foglalkozása? Vallása? Hallása?

— Mit akar tőlem, maga seggfej. — HáBé 
idegesen mászik ki az ágyból, kizárja, majd 
kitárja az ajtót. — Maga buzi. Illyéském? Ne 
zaklasson, már úgyis kimutatta a maradék 
foga fehérjét!...

— Ő csupán bocsánatot szeretne kérni 
kedves székely testvérétől — dadog a másik, 
rángatózó arcára tapasztva a tenyerét. — A 
bor szállt a fejébe, az egri leányka volt az oka, 
ő igazán nem akarta megsérteni az ő nagy 
erdélyi barátját. Ő csupán bocsánatot szeret
ne kérni.

— Istennél a bocsánat — sziszegi Hutera, 
és becsukja az ajtót. Még hallja az ideges 
topogást, kiszól. — Feküdjön le, maga félnó- 
tás, még felébreszti a szentfazekakat, s 
csendháborítással vádolják. Holnap majd 
megbeszéljük az egészet.

Bezárja az ajtót, visszafekszik, a fal felé 
fordul, a lépések tétován távolodnak a folyo
són. Már szinte elalszik, amikor meghallja 
Ádám bátyja dörmögő basszusát.

— Nem vagy te egy kicsit gyanakvó, Bé- 
luska fiam? Nincsen tenéked, mondjuk, ül
dözési mániád?

— Nincsen — legyint kedvetlenül hő
sünk. — Őt — mutat magára, mint egy ide
genre —, egész szmorú, elbaltázott életében 
üldözték... — De mielőtt részletezhetné, vá
ratlanul belealszik saját szavába, a mondat 
befejezetlenül úszik a félhomályos szobá
ban, a falból kiváló árnyékok között. Almá
ban egy medence partján álldogál, zsakett
ben, keménykalapban, s a medencében lu
bickoló, fiatal, mezítelen leányokat figyeli. 
Amikor visongva fedezik fel őt s spriccolni 
kezdik, nem érti, miért mutogatnak rá gú
nyosan és miért nevetnek magas fejhangon. 
Aztán észreveszi, hogy alsónadrágban van, 
s az valahogy nem illik össze a kalappal és a 
zsakettel! De már mindegy. Ahítatosan to
vább bámulja a nevetgélő leányokat, aztán 
rádöbben, hogy élete összes szerelme itt für
dőzik ebben az elvarázsolt medencében. Ha
vazni kezd, a melegben már a levegőben 
elolvadnak a zöld hópihék, s hiába igyekszik 
védeni arcát, ráragadnak, mintha jelek len
nének. Grimászkodni kezd, ugrándozik a 
hóesésben, kelepei, mindenáron fel szeretné 
hívni magára a figyelmet, de volt kedvesei 
ügyet se vetnek rá. Lehet, nem is látják?! 
Hóból levő bohócok olvadoznak a medence 
szélén, és belecsurognak a vízbe. Hiába pró
bál a lelkűkre beszélni, hogy saját, jól felfo
gott érdekükben vonuljanak vissza vala
hova, talán egy hűvös pincébe, vagy egy 
még hűvösebb barlangba, vagy hűtőterem
be, ügyet se vetnek rá, vigyorognak, énekel
nek, nem veszítik el a reményt, noha ki
számítható, ha valami csoda nem történik — 
és a napon, tapasztalja izzadva HáBé, nin
csenek csodák! —, hamarosan teljesen elol
vadnak, s csak néhány vizesnyolcas és 
kérdőjel alakú folt marad a helyükön a nap
fényben izzó medence partján, és ők feltar- 
tóz ta tha ta tlanu l folynak az átlátszó 
medencébe, zöldre festve a vizet...

"Változtasd meg életed. (Rilke)

-  HELIKON----------------------
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HELIKON

Szilánkok Ágh István versek mögötti világából
a k ö l t ő v e l  b e s z é l g e t  B Á G Y O N I  S Z A B Ó  I S T V Á N
A hatvanöt éves Ágh István költészetét 

ismeri (ismerheti) a világ, de vajon a Kos- 
suth-díjjal jutalmazott költészet "mögötti 
világot" ismerjük-e? Azt az életrajz-szi
lánkokból összeálló hagyatékot, amit a 65 
és a többi egyedül csak az ő számára tesz 
félre. Úgy csöngetek föl Budafoki üti laká
sukra, hogy tudom: a lehetetlennel pró
bálkozom, hiszen erről az iszkázi forrás
vidékről a magyar irodalomtörténet már 
sok mindent ismer épp az "angyalszár
nyú'' testvér, Nagy László költészete jó
voltából. M ögöttem  kővágó fűrészek 
nyüszítenek, légkalapácsok lövöldöznek 
a Szent Gellért tér irányából. Aligha egy 
csendes, a természet közeléből érkező köl
tőemberhez illő környezet ez, gondolom. 
Itt mostanában hajnaltól napszentültig a 
földet, a követ idomítják: valakik úgy 
döntöttek, hogy nyolcágú kőkútba fogják 
Isten adományát, a közelben felbuzgó for
rást, hadd járuljon csurgása alá s gyógyul
jon Budapest népe ebben a nagy-nagy 
világforgatagban. Vajon nem zavarja 
mindez Ágh Pistát?

— Zavar, de hol a megoldás? — vála
szolja ajtónyitás után panaszomra, szája 
szögletében fukar mosoly, aztán hozzáte
szi: — Át kellene mentenünk lakható vi
lágunkat ebben az Európa-zajban.

Iszkázból Európába, m ondom  ma
gamban, s közben költő barátomnak a ko
lozsvári Helikonban megjelent verse jut 
eszembe: "átláthatatlan rejtelmes közeg /  
vesz körül, mintha azt lélegzeném /  ma
gamba vissza, lelkemmé lehelt, /  kifújt 
párában süllyed a világ / . . . /  óriás torzók 
között arra sem ismerek, /  amitől itthon 
lennék".

Pedig itthon van, fogad, egy-egy meg
jegyzést tesz a szokásos előszoba-kaca- 
tokra, az érkezők és indulók tartozékaira, 
aztán irány a dolgozószoba... A könyves
polcok plafonig érnek, itt csak verskötete
ket talál az ember, no és fényképeket és 
festményeket. Hosszú deszkakerítés mel
lett László és István, a testvérek állnak, 
egyik hazarándulásukkor lophatta el a 
pillanatot a fotós; az íróasztal felőli falon, 
a műegyetemre néző ablak mellett Nagy 
László ismert arcképe. A leglakhatóbb vi
lág. Kezdjük innen, a gyökerektől.

— Születtem, elvegyültem és kiváltam 
magam is. Veszprém megye nyugati szé
lén fekszik Iszkáz, születésemkor— 1938 
márciusában — három Iszkáz volt, ma
gam az anyakönyv szerint Felső-Iszkázon 
jöttem a világra, földműves, jó középpa
raszt családban. Apám eléggé szakszerű 
volt abban az időben, amíg még módja 
volt rá. Ezt ugye '45-tel bezárólagosnak 
vehetem. Lovai s mindenféle állatai vol
tak, őket szerette a legjobban, szinte csa
ládtagoknak tartotta valamennyit, mon
danom  sem kell, a lovakat különöskép
pen. És ez valahogy a családban jellegze
tessé vált, már-már jelképessé. Korán ta
pasztalhattuk, hogy apám, aki akkor 25

holdon gazdálkodott, fölvilágosult, szel
lemiekben is felkészült volt ahhoz, hogy 
jól művelje a földjét. A földművelésnek, az 
állattartásnak és -kezelésnek minden 
technikáját ismerte, a földtantól a növény
tanig és állategészségügyig mindenhez ér
tett. Nem beszélt róla, csak tette a dolgát.

— Mit kell tudnunk az édesanyáról?
— Anyám egy Pápa melléki faluból 

való. Igen-igen értelmes asszony volt, 
mindig szeretett volna tanulni, de sosem 
sikerült neki. 1905-ben született, s kilencé
ves korára árva lett. Öten voltak testvérek. 
Az öt hadiárva sorsa ugyan milyen lehe
tett!? Bár volt elég földjük ahhoz, hogy 
tanulhasson... Nos, később aztán minden 
áldozatot meghozott a gyerekeiért, miéret
tünk, hogy tanulhassunk, hogy amitől ő 
elmaradt, az beteljesülhessen: két nővérem 
és a bátyám, László így Pápán végzett.

— Tapolcán érettségiztél. Hogyhogy 
Pápáról lemaradtál?

— "Lemarasztott" a történelem. Kései 
gyerek vagyok, az én iskolás éveim már 
1945 utánra estek, s a szokásos akkori vi
lág következményeit kellett magamnak is 
élnem, azzal megbékülnöm Más volt már 
a taníttatás, abban a szegénységben, ami 
ránk szakadt, másként nem is lehetett vol
na csinálni... Otthon voltam 14 éves koro
mig. Ami egy falusi gyereknél azt jelen
tette, hogy ahogy nőtt, úgy nőtt bele a 
fizikai munkába is; a kisgyerekkori legel
tetésektől az aratásig minden nehéz mun
kára fölhasználható voltam. Emlékszem, 
tizennégy még nem voltam, amikor apám 
kaszára fogott, szerencsémre testem elég 
szívós volt ahhoz, hogy ne pusztuljak be
le. Magam előtt most is az a kisgyerek, aki 
a rend végét jól kiméri, s hogy kibírja 
összerogyás nélkül, tudja, hol kell a korty 
vizet meginnia, aztán hol a kaszafenéshez 
fogni, hogy hűsölhessen, hogy erőt, leve
gőt meríthessen apja mellett és apja elle
nében a munka folytatásához.

— Ez a tudatosság, alapos "bemérő 
képesség" a szépirodalmi munkáidban is 
jelen van. Mi több, a művésztársakról szó
ló írásaidban is nyomon követhető, így 
például a Tornai József Holdfogyatkozás 
című kötetéről szóló recenziódban, de A 
ló és az angyal jegyében (Nagy László és 
Kondor Béla barátságáról) írott esszédben 
is hasonló építkezési elvet látunk.

— Hatalmas egyéniségek kortársaként 
nem lehet nem tudatosan élni és alkotni 
— ez törvény. Márpedig bátyám is, Kon
dor is az volt. De visszatérve a kamaszko
romhoz, a kaszához: meg kell köszönnöm 
apám nak örökkévalóságában is, hogy 
ilyen kemény próbára tett. A kasza min
den ízét megmozgatja az embernek, hasz
nálatához pedig minden titkát ismerni 
kell, hogy fogod a nyelét, hogy fekteted 
meg, hogy fened, mekkora rendet vágj... 
A sarjúvágás és a zöldtakarmány, főleg a 
buja lucerna, az nagyon megnyaggatott. 
Oda profi ember kellett.

— Költészetedet mennyire határozta 
meg a vidék, a falu?

— írni már akkor kezdtem, s nem ír
hattam  mást, mint am it tapasztaltam. 
Ami körülöttem és énbennem valóság 
volt. Elsősorban engem a természet ins
pirált, innen érkeztek prim ér élménye
im, de voltak olyan lehetőségeim, hogy 
a csontjaimig tudatosulhatott bennem 
az, hogy hol is vagyok. Ugye, három
négy órás legeltetés még a cseperedő el
mének is elegendő ahhoz, hogy füvet, 
fát, virágot és napot megfigyeljen, az ál
lat mozgását és az égbolt forgását észre
vegye. Hogy a tücsöktől a vércséig, a 
széltől az esőcseppig m indent a maga 
egységében láthasson. Nos, természeti 
emberként mondhatom, ez az eredendő 
tapasztalat nem maradhat ki soha az írá
saimból, ezek verseim alapelemeivé let
tek. Annyira, hogy ha valamilyen "vá
rosi" motívum kerül be soraimba, már 
aggodalommal figyelem, vajon odaillik- 
e vagy sem.

— Ez a nyelv előtti élményvilág, ami 
tulajdonképpen "megtalálja" a költőt? 
Hatvanadik születésnapodra írott versed
ben, az Egy régi kis film elképzelt folytatá
sában írod: "A képbe az kerül, mit ütünk 
megtalál..."

— Határozottan. És érdekes, ez sokkal 
több, mint a szokás, ez kitörülhetetlen. Az 
említett vers élményvilága is az: fiatal há
zasok voltunk a máriaremetei Ábránd ut
cában, albérlet, szegénység, de minden a 
gyerekkori teljességet idézte, nos harminc 
év múltán egyszer csak ugyanazokon a 
helyeken utaztunk át, mint ahol egykor 
ifjú házasokként éltünk. Erre a képi él
ményre vetődött rá annak a Simonffy 
Andrásnak a kisfilmje, akit annak előtte 
három évvel temettünk el. Tehát a gyász 
képei erősítették az elveszített ifjúság kép
élményét.

— Két jelentős költőegyéniséggel ál
dotta meg a magyar irodalmat az iszkázi
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Nagy család; a második költő természe
tesen más néven "futott", Ágh István lett. 
Nagy lelke lehetett annak a családnak, 
hogy két énekesre futotta...

— A családunk tulajdonképpen min
ket akkor vett komolyan, amikor a világ 
reánk figyelését tapasztalhatta... Anyánk 
elszántsága, hogy tudásunkkal kiemel
kedjünk a falu fölé egy kicsit, minden
képp meghatározó volt. De mindennek 
megvoltak a maga konfliktushelyzetei is, 
hiszen beszéd járta, "mért nem jó nekik a 
föld?!" Mint költőt, engem azért sem érin
tett a gúnyolódás, mert a bátyám előttem 
mindent elvégzett. A verseket talán azért 
titkolta, mert volt nálunk egy népi firkász, 
egy "vándortanyai nemzeti költő", ahogy 
magát titulálta, bizonyos Kiskamondi Né
meth Jóska. Nos, hát ő volt a példa, a 
háború előtti iszkázi világ igen érdekes 
figurája ma is fel-felötlik emlékezetem
ben, amint jön katonaládájával, botján 
nemzetiszalaggal, és tojásért rigmusokat 
farag... A másik "költőnket" Marha Mis ká
nak csúfolták, suszter volt, de legénykorát 
falunkban élte le, versezményeit aztán 
egy könywecskében jelentette m eg— saj
nos, eltűnt. De ne legyünk igazságtala
nok! A falunak gazdag könyvtára volt, 
ahol sorozatokat, szalddadványokat ol
vashattak, emlékszem, Berzsenyi Dániel 
verseit kérhették ki az irodalmat kedve
lők. A népházban rádió szólt...

— A Dani uraságnak című, 1984-ben 
megjelent szociográfiád mintha innen in
dulna. Amit a Kidöntött fáink suttogásá
ról (családtörténet, 1990), vagy a kriti
kusok által "rekviem egy faluért" jelzős 
szerkezettel illetett Rókacsárda című re
gényedről (1993) is el lehet mondani. Csa
lád és falu sorsa-tragédiája, vidéki ma
gyar sorsunk és tragédiánk fonódik össze 
ezek lapjain — akárha Nagy László hatal
mas versének, a falurombolás iszonyatát 
szétkiáltó A Zöld Angyal drámai sűrített- 
ségének a kibontásai volnának

— Emlékszem, ifjúkori alapkönyveim 
közé tartozott Ady Endre Száz legszebb 
verse... Igaz, Petőfi miatt kezdtem versel
ni, de adys verseket írtam, amolyan Dózsa 
György unokája vagyok én-féléket, a Ma
gyar fa sorsa-szerűeket, aztán a bátyám 
egy szép napon rám szólt: írjam le, mi
lyennek látom az akácost például a vihar
ban, az egekbe szálló madarak röptét fo
galmazzam meg lelkem szerint... Egyszó
val eltérített a már említett epigonságok- 
tól. Tudtam, hogy titokban ő is versel, de 
füzetei után nem kutattam... Később, ami
kor följött Pestre a képzőművészeti főis
kolára, egyszer csak megjelent a bemu
tatása a Valóságban. De még azt is titkolta, 
talán szeméremből, nehogy megsértődjön 
a család egy-egy soráért, képéért, amik 
ránk vonatkoztak... Akkor már költői mi
volta egyre nyilvánvalóbbá vált. Kötete 
1949-ben meg is jelent, a többi már iroda
lomtörténet.

— Végül is közös tőről sarjadtatok.
— Én előbb is írtam már, persze, ma

gamnak. Úgy "találkoztunk", mint költő a 
verskörmölő gyerekkel, megmutattam fo

galmazványaimat neki, ő meg úgymond 
"alapoktatásban" részesített.

— László volt az első kritikusod.
— Nem hiszem, hogy a "kritikus" ille

ne az én akkori irományaimhoz, azok még 
arra sem voltak méltók, hogy bátyám mi
nősítse őket... Inkább azt mondanám: első 
tanítóm volt a költészetben.

— Említetted, hogy Pápáról lemaradtál...
— Kezdetben két gimnáziumba is be

írattak, a pápai bencésekhez, s bátyám 
révén pedig Budapestre, itt a Gellérthe
gyen, a mostani lakásunktól nem messze, 
a Somlói úton egy népi kollégiummal 
összeházasított m intagimnázium volt. 
Igen ám, de jött a 48-as iskolaállamosítás, 
s otthon maradtam, a nyolc általánost ott
hon végeztem. Apám, aki a háborútól ret
tegett (49-ben el is kezdődött a koreai há
ború) féltett elereszteni. Ugye, itt voltak 
az oroszok, az ország maga alatt. 1952-ben 
aztán Tapolcára kerültem, ott épp új gim
názium létesült, mi voltunk a második 
évfolyam, úgyszólván velünk nőtt a kol
légium. Pápa elmaradt, de valahogy any- 
nyira megszerettem Tapolcát és környé
két, a Tapolcai-medencét, hogy második 
szülőföldemmé fogadtam. Az iskolatár
sak nagyjából odavalósiak voltak, bejár
tuk rendre a falvaikat, a látottak az otthoni 
alapélményeimet — családról, nyelvről, 
népről, sorsról, Istenről — megerősítet
ték, de nagyon fontos új élményekkel is 
feltöltődtem... az elkövetkező írásaimhoz.

— Később, amikor feljöttél a főváros
ba, hogyan fogadták a brancsbéliek Ágh 
Pistát, a költő Nagy László öccsét?

— Nem jutott el hozzám rosszallás, 
vagy kétség irányomba... Először is, föl 
kellett mutatni valamit, addig nem lehe
tett értelme az esetleges megkülönbözte
tésnek. Amikor már fölmutattam valami 
érdemlegeset a szépírásban, akkor kez
dődhetett el az, hogy a kritikában például 
összehasonlítsanak, de ezt nem tették. 
Nem mondom, a közös családi élmények 
lehetősége esetleg a kritikusokban is fel
vetődhetett, a közös szóhasználat, a táj
szavak használata... De a kettőnk közötti 
13 év korkülönbség mintha elég lett volna 
arra (ugye, iskoláink is más-más utat 
szabtak nekünk), hogy másképpen lás
sam a világot, feszélyezettség nélkül. Ezt

úgy értem, hogy bennem föl sem vetődött 
annak az igénye, hogy szántszándékkal 
másként kell látnom a világot csak azért, 
mert bátyám már "azt megfogalmazhat
ta". Ha ezt a kettőnk közt meghúzódó 13 
évet a magyar történelembe beépítjük, ak
kor ez azt jelenti, hogy egy húszéves fia
talember éli, látja, tapasztalja a frontot, 
mellette egy hétéves gyerek félti mondjuk 
az édesanyját, az apját, a család csikait, 
lovait a golyótól. Később a hagyományos 
hitben felnövekvő gyerekre úgyszólván 
egy időben aggatják rá a ministráns ruhát 
a vörös nyakkendővel, az úttörők jelvé
nyével... Nos, ez a tudathasadásos helyzet 
csak énnekem adatott meg.

— 1956 miként érint titeket, testvére
ket?

— Bátyám ekkor 31 éves. Benne van az 
irodalomban. A forradalom előtti napok
ban a Kossuth Klubban rendezett irodalmi 
esten Nagy Imre is jelen van, s dicsérő sza
vakkal illeti versét. Magam is ott voltam, 
kissé távolabb tőlük. Ezzel azt szeretném 
mondani, hogy ő már ott volt, ahol annyi 
tehetséggel és annyi idős korban a ma
gunkfajtának illett... Ennek az időszaknak 
a termékei a Vasárnap gyönyöre, a Havon 
delelő szivárvány, a Csodák csodája, a Rege 
a tűzről és jácintról nagy versek.

— A Rege a tűzről és jácintról című 
vers "Vesd le a vénséges álcát, állj elém 
kegyetlen oltár" sora, amelynek elsődle
ges jelentése a háborútól megcsömörlött, 
a rendszer által megtört, paraszti és ma
gyar mivoltában megalázott édesapátok 
"felrázása": a költői sűrítést és a szimboli
kát kibontva, akár 1956 októberének sür
getéseként is fölfogható. Ami meg is 
érkezett, úgymond "elénk állt oltárként", 
s amit eltapostak... Te szenvedő alanya 
voltál a Kossuth téri sortűznek.

— Mint egyetemista, ameddig lehetett 
(s ez három napot jelentett), én részt vet
tem minden megmozdulásban. A böl
csészkarral magam is felvonultam, ott 
voltam az alaphelyeken: a lengyelekkel 
szolidarizáltunk a Bem-szobomál, a Par
lamentnél megvártuk Nagy Imrét, hogy 
hozzánk szóljon, a Sztálin-szobor ledön
tésének csak a végénél lehettünk jelen, 
későn értünk oda, onnan átmentünk a 
Magyar Rádióhoz, ahonnan éjfél után jöt
tünk haza, amikor már lőttek. Már futot
tunk be a fák közé, fegyverdurranásoktól 
visszhangzott a környék. 25-én a bátyám
hoz akartam elmenni Zuglóba, de már 
nem volt jármű, és így belekerültem a 
tüntetésbe az elejétől, az Astoriától egé
szen a Kossuth téri nagy mészárlásig... 
Ezeket a napokat szinte a történelmet kö
vetvén éltem át, utána már a kórház kö
vetkezett. Nem gondoltunk mi akkor ar
ra, hogy történelmet írunk, sodródtunk 
sokan, s egyre jobban, óráról órára nyílott 
ki a szemünk, hogy mi is a helyzet.

— Mindeközben otthon történt vala
mi?

— A kórházból kikerülve egy ideig bá- 
tyáméknál húzódtam meg, aztán decem
ber elején — a nagy disszidálás folyamá-

» > > >  folytatás a 18. oldalon
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val — utaztam haza. Csodálkoztak is az 
útitársaim körülöttem, amikor leszálltam 
a devecseri állomáson. Otthon is azt hit
ték, hogy nekem, aki a Kossuth téren meg
sebesültem, menekülnöm kellett. Azt hit
ték, puskával a vállamon harcoltam, s 
nem a véletlen sodort magával. Féltett a 
család, nagy bajom lehet ebből, szökjek 
Nyugatra én is. Tudtam, aki magyar költő 
akar lenni, annak itthon a helye... Külön
ben is, nekem rettenetes honvágyam szo
kott lenni. Amikor gyerekként nem abban 
a szobában aludtam, ahol a szüleim, már 
elfogott a vágy, hogy oda visszamehessek 
Tapolcai gim nazistaként fölmentem a 
Csobánc tetejére, hogy megpillanthassam 
a Somlót, a mi hegyünket. Ki bírná azt ki, 
hogy messzi, idegen vidékekre menekül
jön.

— Azoknak az éveknek a nagyságát 
mintha lezárta volna az idő. Ilyen pusztító 
az amnézia?

— Biztos, hogy amikor tilos volt hivat
kozni 1956-ra, akkor jobban izgatta az em
bereket, hogy volt. Na, de itt több évtized 
alatt kiirtották még az írmagját is a forra
dalom és szabadságharc emlékének. A 
gyermekeink tankönyveiben például "el
lenforradalomként" említették, ilyen ha
zugságokon kellett fölnőniük, és utána 
szembesülniük a történelmi igazsággal... 
Valamiképpen ki kellett találni, hogy mit 
mondjon a nép, hogy ne ejtse ki az ellen- 
forradalom szót. De a találékonyságnak is 
megvan a maga végessége. A végén már 
az október is, sőt az ősz is gyanús volt. 
Jómagam abban az időben ezt a témát 
nem tudtam  megfogalmazni. Valószínű, 
azért is, mert volt egy nagy tiltás, egy 
"tilos", ami engem gúzsba kötött, nyelve
met is megkötötte, s nem találtam rá, ho
gyan kellene a TTLOS-t kimondani...

— A Dani uraságnak című könyvedet 
— áttételesen — a "tilos kimondásának" 
egyik lehetőségeként is értelmezhetnénk: 
a költő vidéki birtokára vonul vissza, 
hogy a támadásokat kivédje, s kimondja 
azt, amit csak maga mondhat ki.

— Nem volt olyan remete-magány, ne 
higgyük, az 56-os forradalom utáni ma
gyar író helyzetét nem hasonlítanám a 
Berzsenyiéhez. Nemes volt, a vármegye 
elismert embere, birtokos volt. Amikor 
följön Pestre, tulajdonképpen Kölcsey is 
csak látogatóban van itt. Akkor Kazinczy 
volt a főváros! Berzsenyi vidékisége, kap
csolatnélkülisége, sértődöttsége, hatal
mas önérzete mind összejátszott abban, 
ami esetleg az általad említett párhuza
mot feltételezi. De ez nem fogadható el.

— Hogy tértél vissza az 56-os témá
hoz?

— A Magvetőnél 1965-ben megjelent 
első kötetemben (Szabad-e énekelni) már 
van egy versem, amelyikben pontosan le
írom, hogy "az ember a sárban fekszik", 
"véresek a levelek", "kitüntetés ragadt 
rám"... Végül is nem az volt a lényeg, hogy 
egyetlen írásban — Tamási Lajos Piros a 
vér a pesti utcán mintájára — kimondjuk 
a kimondhatatlant, hanem az, hogy a ver

sek lelkében ott legyen 1956 szelleme, a 
szabadság és tisztaság akarása.

— Hát, ott van.
A 80-as években is megszólalt bennem 

ez a hang egy balladában, Magyar Kata Un 
címmel jelent meg az ÉS-ben. Arról szól, 
hogy egy képzőművészetis gimnazista
lány az '56-os forradalmárok önkéntes 
ápolójának jelentkezik, aztán Terézváros
ban november 7-én golyótalálat éri. A ve
lem történtek élményvilága köszön itt 
vissza, a kórház és a halálhír valóságát 
fogalmaztam meg benne.

— Kik között érzed jól magadat a kor
társaid közül?

— Sokukat fölsorolhatnám. A Hetek 
költői csoport tagjai mindenféleképpen. 
Ez eleve potenciális baráti társaság volt, 
együtt indultunk ebben az antológiában. 
De a következő nemzedék tagjaival is, a 
"kilencekkel" is jó barátságban vagyok. Mi 
több, a határon túli kollégák közül is sok
kal tartom a kapcsolatot. 1967-ben Mace
dóniában voltam ösztöndíjas, Lászlóffy 
Aladárral együtt, azóta is tart a barátsá
gunk. Ott ismertem meg Tolnai Ottót, a 
délvidéki költőtársat. Ha találkozási pon
tok akadnak, akkor nem csupán írók ba
rátsága a fontos, hanem festőké is, ze
neszerzőké, színészeké is. Mint ahogy 
végtelenül boldoggá tenne, ha asztalosok, 
papok, politikusok, földművesek barát
koznának egymással, s találnák meg a kö
zös nyelvet, a magyart, amelyben család
nak, nemzetnek, sorsnak, történelemnek 
és Istennek egyaránt helye van. Ha a sok 
jó ember összeverődne... De valahogy úgy 
vagyunk, hogy ebben a nagy városban 
sok jó ember szinte falut képez, valóságis
meretre alkalmat adó lehetőséget, amit 
íróembemek komolyan kell vennie.

— Könyved jelenik meg az idei könyv
hétre. Min dolgozol?

— Semmi sem úgy a címe. Az utóbbi 
három év verstermését tartalmazza. Utóbb 
a Kortárs számára fogtam egy írásba, a Sze
relmes földrajz sorozat részére. Gondol
tam, összes eddigi "szerelmes földrajzaim" 
dűlőit, faunáját, flóráját megírom, embere
it, akik nincsenek már az élők sorában. 
Hogy az emlékek el ne vesszenek.

Igen, az értékeknek meg keU maradni
uk... Búcsűzáskor megígértem Ágh Pistá
nak: nem 33 kötetéről, nem 14 díjáról, ha
nem arról az élményszámba menő egy 
óráról számolok be olvasóimnak, amely 
mintegy nagyító alá sűrítette gazdag hat
vanöt évét. A Nagy László-féle költői fele
lősség serkentő  "nyom ásában" zajló 
éveket. Az embert, a felelősen gondolko
dó alkotót fogom megmutatni — fogad
tam meg önmagámnak is. És ha ennek 
csupán töredékét sikerült volna beválta
nom, azért a Budafoki útra kilépve tapasz
talt hatalmas utcazaj is hibás. No meg a 
zajló "téves történelem" is: a Gellért téri 
légkalapácsok puskaropogása, bizony, 
nem a megálmodott, nyolcágú gyógyvíz
kutat, s nem is az irodalom ötágú zene
szerszámát juttatták eszembe, hanem az 
épp zajló, az ősi kultúrákat szétverő me
zopotámiai háborút.

ÁGH ISTVÁN
*

Úgy teremni
Ideje körülnéznem halandóként 
ebben a hatvan négyzetméteres őszben, 
falaim, mint Babitsnak, Fogarasi havasok, 
ebben a keleti szeretet-avarban 
kiket nemzettem, kivel élek, ki vagyok? 
adtam-e jót a jóért?

Fölégtek a riviérák mögöttem és előttem, 
én okoztam negyvenöt évem alatt, 
halhatatlant mímelve, rogyásig befűtve 
testem kazánját, mintha lennék a nap, 
sorolódik a falevél, mennyi bűnjel, 
amit a bíró hanyagul lecsap!

Bőröndöm utazásra áll s nem indulok 
sem hosszú, sem közeli útra, semerre, 
mégis hagyom e vasúti csomagtároló 
szomorúságán túli szobasarokban, 
mint választalan hívást, mert mehetnék, 
de csak maradjon minden ott, ahol van.

Legyek hű társa annyi idő után 
ennek a bebörtönzött berendezésnek! 
polcnak, asztalnak, ágynak családias 
fogiára, akit tárgyai megszeretnek, 
ha én lélegzem beléjük a lelket 
helyiérdekű úristen gyanánt.

Legyen vizemnek íze, rezgesse vissza 
kenyerembe a sót elveszett anyakéz! 
amíg belső növényzetem issza a teliholdból 
a krumplihéjszagú, gyerekkori éjt, 
amíg kiválasztódom egy személlyé 
csodavárók közül várni csodát, igazit,

szörnyeteget borzongva simogatni szelíddé, 
elhitetni a hihetetlent, soselátott 
tengert, akinek tengere nincs, 
átcsempészni tilos határokon 
ifjúba a múlandót, vénbe az ifjúságot, 
s úgy teremni, hogy végemet tudom.

A nyárfák titka
Tegnap éjjel mikor a lombok 
levél-radarja zsongott-forgott 
titokra leltem a nyárfalombok 
naponta kifülelnek engem 
és éjszakánként közvetítik 
valami furcsa hatalomnak 
nem istennek se angyalnak 
pokolnak purgatóriumnak 
hanem annak adják örökbe 
aki talán kisujjam körme 
mit művelek és hogyan nőlök 
míg utca-kosszal mérgeződök
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‘K c m E X —
Ismerjük-e Nemes Nagy Ágnes művét jobban, mint az 

angolok? Vagy vetekedünk Nagy-Britaniával az öntelt, osto
ba tudatlanságban, a világtól való elmaradottságban? Beval
lom, nincs jogom ostorozni, jó harminc éve nem figyelem a 
magyar sajtót, nem tartom a kezemet közéletünk ütőerén, s 
így nem tudom, ünnepeltük-e őt ötvenévesen a munkássá
gáért? Negyvenévesen a bátor, gerinces emberi helyt
állásáért? Ü nnepeltük-e a m űfordítót, a tanárt, a 
tanulmányírót, az úttörő művészetfilozófust? És — ha igen 
— szükség van-e ilyesmire?

Szeretünk ünnepelgetni. Hetente három-négy élő vagy 
holt, honi vagy külországi közszereplőt, évfordulót. Har
minc éve mutatta be a Néphadsereg Színház Csang-Cso- 
Sziao darabját. A palkonyai postásszpartakiád esztrád- 
zenekara alapításának 14-ik évfordulója közeleg. Ebben a 
hónapban született Vidor Hugo és Jacques Dudos. Talán a 
frandáktól tanultuk ezt a mértéktelen ünneplési kedvet — 
ámbár a győzelem ünneplését már ők is abbahagyták, és a 
nagy emberek kultuszában olykor száz vagy több száz évre 
is meg-megfeledkeznek erről, arról. A híres és kitűnő kis 
Larousse-lexikonjuk 1927-es kiadásában nem találtam Anto
nio Vivaldi nevét, se Vittorio Veneto és Vivarini között, se 
sehol. Hát jó, olasz volt, elfelejtették. De a saját franda mate
matikai lángelméjüket, Évariste Galois-t sem találtam. Talán 
mert már (vagy még csak?) száz éve volt halott. Kiderült, 
hogy "még csak": az új, mai Larousse-ban már benne vannak 
mindketten. Ágnesnek éppen annyi szüksége van az ünnep
lésre, mint Antoniónak és Évariste-nak. Elég, ha használják 
őket — és ezt nem lehetett elkerülni. Elég, ha játsszák, olvas
sák, hallgatják őket. Beleépülnek a világba, az európai dvili- 
zádónak keletkező, teremtő mintájába.

Egyszer idéztem, egy élő-interjú-beszélgetésben Lengyel 
Péterrel, vagy tizenöt éve, Nemes Nagy Ágnes korai Elégiá
jából két sort: "Ne mondd soha a mondhatatlant /  mondd a 
nehezen mondhatót", amit úgy értelmeztem, hogy rokonság
ban van Pascal szellemével — ("A szívnek megvannak a 
maga indokai, amiket az indokoló értelem nem ismer") — és 
Mózes Tízparancsolatának a szdlemével, sőt a szövegezésé
vel is ("Ne csinálj magadnak faragott képeket és semmi 
hasonlatosságot azoknak formájára, melyek ott fenn az ég
ben vannak").

Már Arany János sem szerette, ha megmagyarázták a 
versét. "Ezt így értette a költő, itt arja gondolt — ezzel azt 
akarta kifejezni.”' ("Akarta a fene.") Ágnes sem örült ennek, 
és — Jánosnál sokkal szigorúbb — a szememre is vetette. 
Igaza volt.

Ne értelmezzük a költő szavait. Ez mindig nyegleség. 
(Még egy regényről se felejtsük ki, hogy tulajdonképpen 
micsoda, előremutató-e vagy hátra, egzisztendalista-e vagy 
sem, mert ezzel menthetetlenül okosabbnak akarunk látsza
ni az írónál, ami akkor is tökfilkóság, ha nem lennénk amú- 
gyis hozzánemértő tökfilkók.)

Nem kockáztatok meg további értelmezést, beleokosko- 
dást a költő szövegébe, csak egy akaratlan hetyke hangsúlyt 
szeretnék kügazítani abból a régi beszélgetésből. A szalag 
lejár, s gyorsan ilyesfélén fejeztem be: "Hát fogadjuk meg 
Pascal, Nemes Nagy és Mózes intelmét." Hogy ilyen magától 
értetődően egy kalap alá veszem őket, további magyarázat 
nélkül, ez egy kicsit tréfálkozásnak hangzott. Azt hittem, 
tréfás-nem-tréfás, nyilvánvaló, mennyire komolyan beszé
lek. Azt akartam mondani, hogy Ágnest a görögség leányá
nak látom, Pascal, s ekképpen Euklidész rokonának, de 
egyben a nagy Vízbőlmentett rokonának is. Amihez viszont, 
bárminek látni őt, jogom van.

A nagy, az igazi kritikus mindig csak erről beszél. A költő 
objektív, ő csakis szubjektív lehet. Én sem értelmezem a 
költeményt. De lehetetlenség nem beleillesztenem a világba, 
a magam látványába a világról. Valószínűleg tévesen, rossz 
helyre rakom és rosszul, minthogy a magam szemével né
zem és a magam elképzelései közé tudom csak illeszteni.

OTTLIK GÉZA (1993)
—  1%(pEX

MŰHELYJEGYZETEIM 10.
A korszak b e lső  hallása

Néhány művem lemezfelvé
telét ajándékoztam egyik vendé
gemnek. Mielőtt átadtam volna a 
lemezeket, belehallgattam a zené
be, nehogy hibás legyen a fdvétel. 
De furcsán szól a művem! — nyi
lallt belém a rosszérzés, vajon jó 
felvételt választottam? Máris 
újabb lemezre váltottam: a hatás 
ezúttal is ugyanaz volt: idegenül 
csendült fel jólismert, szeretett ze
ném. "Hallgass zenét, de jól vá
laszd meg, kivel” — jutott eszem
be a sokszor elismételt jótanács. 
De az illető nincs is jelen, hogy 
lehet, hogy mégis hatással van 
rám? Azt hiszem, elég rágondol
nunk valakire zenehallgatás köz
ben, és máris beáll a pályamó
dosítás a zenéhez való viszonyu
lásunkban. Ebben az esetben még 
az is tetőzte a dolgot, hogy tud
tam: továbbajándékoz egy-két le
mezt. Bár csak felületesen is
mertem a leendő megajándéko
zottakat, mégis rá vittem az ő zene
hallgatásukat műveimre. Miköz
ben pusztán fizikailag ellenőriz
tem a lemezeket, kettős áttétellel 
egészen mást hallottam ki a zené
ből. Ez a kettőshallgatás most tűnt 
fel számomra először, bár ki tudja 
hányszor éltem át már előzőleg is 
ezt a különös élményt. A zene ár
tatlan ebben a folyamatban, min- 
dig ugyanazt az energiát sugá
rozza —• feltéve, ha kifogástala
nok a hangvisszaadás körülmé
nyei. Mi bennünk jön létre, a 
zenemű fény-árnyék játéka, su
gártörése: a gondolati tényező 
eleve befolyásolja a zenei dmény 
felvételét, befogadását, különö
sen akkor, ha az már eleve több 
síkon mozog. Nagyon kell vi
gyázni a zene befogadásának ab
szolút tiszta, minden gondolati 
zajtól mentes pillanatainak a meg
választására. Nem lehet akármi
kor találkozni a zenei élménnyel, 
de a megfelelő pillanat csodákra ké
pes. Ezekért érdemes élni.

A hangversenyrendezők is 
tudnak a megfelelő pillanat vará
zserejéről, a műsorokat eleve úgy 
igyekszenek megválasztani, a da
rabokat elrendezni, hogy az est 
fénypontja, a főmű kellő előkészí
tés után hangozzék fel. Nem 
szoktak Beethoven Hetedik szimfó
niájával hangversenyt indítani, és 
utána eljátszani valamilyen ver
senyművet, és a koncertet egy né

hány perces modem mű ősbemu
tatójával befejezni. Bár a modem 
mű számára ez volna a megfelelő 
pillanat — álmodja minden zene
szerző, és nemcsak álmodja, min
den erejével szeretné is elérni ezt 
a pillanatot. Sok modem mű első 
előadása éppen azon siklik el, 
hogy a zenei élmény befogadásá
ra még előkészítetlen közönség 
előtt első számként hangzik fel. A 
szóbeli ismertetés vajmi keveset 
segít, annál többet ront a nem 
megfelelő pillanat. A közönség 
belső hallása és a mindennapok 
kavargásából behozott gondola
tok belső lármája még nem alkal
mas új élmények befogadására. 
Először le kell tisztulnia a kollek
tív tudatnak ahhoz, hogy befo
gadhassa a zenemű előadásának 
beavató misztériumát. Figyeljük 
meg, hogy a legnépszerűbb, leg
szebb zenék hangverseny-nyitó
számként milyen kis, hűvös tapsot 
kapnak általában.

Az egyes korszakokat is jel
lemzi valamilyen belsőhallás tí
pus. Ennek lereagálása a hang
versen yműsorok szerkezete, stí
lusa. Egyik külföldi nagyváros 
zenei életéről szólva mondta va
laki igen találóan, hogy a zene ott 
megáll Brahmsnál. És ez ma törté
nik, a 20. század modem és im
már klasszikusnak számító ze
néje után. Általános jelenség egy
fajta regresszió korszakunk zenei 
belsőhallásában is. A posztmo
dem muzsika létrejöttének is ez, 
a korszakot jellemző szűkebb stí
lussávú befogadó hallásnak a kö
vetkezménye. Ezzel szemben a 
múlt század hatvanas éveinek 
fantasztikus új zenei belső hallása 
máig csodálkozásra készteti a 
mai embert: mit tudtak szeretni 
azon a "vad", modern, kísérleti 
zenén az akkori hangversenylá
togatók?

A korszak zenei belsőhallása 
óriási mértékben függ a gondola
ti tényezőktől. A kibontakozó, el
érhető perspekívákat kínáló kor
szakok zenei befogadása jelentős 
mértékű és állandó növekedést 
mutat, a mámoros cselekvés eu
fóriája jellemzi mindenre kiható- 
an. Á perspektívátlan korok visz- 
szaszorítják a kitárulkozni vá
gyást. Függetlenül a hangzatos 
szólamoktól, különben is nagyon 
üresen hangzanak ezek!, egyfajta 
csüggedés keríti hatalmába a 
gondolkodást, az "úgyis mind- 
egy" jegyében. Ilyen korszakok
ban nagyon mást hallunk ki a 
zenéből, mást, de talán nem a leg
jobb, legfontosabb momentumo
kat. A hiba korszakunkban van, 
nem a belső hallásunkban.

TERÉNYI EDE

19



HELIKON

Augusztusi évfordulók
1 — 90 éve született Coca Faragó román írónő

30 éve halt meg Poul Sorensen dán költő
2 — 140 éve született Gaál Mózes író

75 éve született Szőcs István erdélyi kritikus
3 — 75 éve született Fehér Ferenc délvidéki író

140 éve született Gárdonyi Géza író 
120 éve született Serestély Béla erdélyi költő

4 — 425 éve halt meg Francisco de Áldana spanyol költő
100 éve született Klaus Herrmann német író

5 — 90 éve született Birkás Endre író
6 — 110 éve halt meg Nabizade Nazim török író
7 —470 éve született Alonso de Erdlla y Zuninga spanyol költő
8 — 450 éve halt meg Girolamo Fracastro olasz humanista

80 éve halt meg Kabos Ede író
160 éve született Ion Pop-Floren tin román író

9 — 400 éve született Johannes Coccejus holland filozófus
90 éve halt meg Szinnyei József irodalomtörténész

10 — 90 éve halt meg Johannes Linnankoski finn író
11 — 120 éve született Emst Stadler német költő
12 — 240 éve halt meg Olof von Dalin svéd író
13 — 75 éve született Dávid Gyula irodalomtörténész

20 éve halt meg Szabó Lajos erdélyi drámaíró
280 éve született Weszprémi István irodalomtörténész

14 — 25 éve halt meg Féja Géza író
125 éve született Harald Henrik Kiddé dán író

75 éve halt meg Klabund német költő
40 éve halt meg Monoki István bibliográfus
40 éve halt meg Clifford Odets amerikai drámaíró

15 — 180 éve született Gaston Boissier francia filológus
120 éve született Comeliu Moldovan román író 
390 éve született Jeremy Taylor angol író

16 — 75 éve született Juhász Ferenc költő
75 éve halt meg Antonin Sova cseh költő

17 — 90 éve született Dimény István erdélyi író
18 — 440 éve halt meg Étienne de la Boétie francia költő
19 — 210 éve született James Hall amerikai író

80 éve született Erik Aalbaek Jensen dán író 
40 éve halt meg Kellér Andor író 
30 éve halt meg Szőcs Kálmán erdélyi író

21 — 280 éve halt meg Dimitrie Cantemir román tudós
320 éve halt meg Mikulás Hrabovszky szlovák filozófus 
60 éve halt meg Henrik Pontopiddan dán író

22 — 225 éve született James Kirke Paulding amerikai író
25 éve halt meg Ignazio Silone olasz író

23 — 280 éve halt meg Increase Mather amerikai író
24 — 190 éve született Pietari Hannikainen finn író

20 éve halt meg Pentti Saarikoski finn költő
25 — 390 éve halt meg David Gans héber író
26 — 190 éve halt meg Theodor Körner német költő

225 éve született Vitkovics Mihály író
27 — 75 éve született Mircea Zadu román irodalomtörténész
28 — 160 éve született Nicolae Culianu román író

180 éve született Jovan Ilic szerb költő
29 — 30 éve halt meg Lám Béla erdélyi író
30 — 25 éve halt meg Debreczy Sándor erdélyi pedagógus

70 éve halt meg Theodor Lessing német filozófus
31 — 100 éve született Vicente Barbieri argentin költő

90 éve született Zbigniew Bienkowki lengyel költő

Alexandra
Ivasiuc
VÍZSZINTES
1. Levelet kézbesít. 6. Az ilyen ga

ras semmit nem ér. 12. Járunk rajta. 
13. Alexandru Ivasiuc egy regényének 
címe. 14. ... jegyzője (Eötvös József).
15. E z ... (folyóirat). 17. Fájdalmas fel
kiáltás. 18. Rangjelző szócska. 20. 
Menekülésszerű futás. 22. Képes va
lamire, románul. 23. Órahang egyik 
fele. 25. Kábítószer-élvező. 26. Sza
márhang. 27. Kisebb település régi 
része. 29. Mely dolgok. 30. Egyhan
gúan kétes! 31. Görög betű. 32. Páros 
Koránt! 33. Szint. 34. Kén és nobéli- 
um  vegyjele. 35. Berlini óra! 36. Ré
gen élt vízinövény. 37. Féltett! 38. 
Kedves. 40. Páratlan sinus! 41. Egy- 
neműen lead-e?! 43. Kábít. 45. Mad
ridi napilap. 46. A Nílus angol neve.
48. Erős szándék 49. Női név. 51. A

tetejére. 52. Kutató. 53. Etilalkohol.
FÜGGŐLEGES
1. Lehár operettje. 2. Latin és. 3. 

Háborús. 4. Indiai nyelv ősi formája.
5. Zaklat. 7. Benyakal! 8. Gyufaszá
lak! 9. Étel, argóban. 10. Asimov tri
lógiát írt róla. 11. Kutyafajta ra
gadozó. 16. Lyukat nagyobbít. 19. 
Francia állatmese-író. 21. Számos. 24. 
Női becenév. 28. Éneklő szócska. 30. 
Színésznő (Manyi). 32. Hátrahagyott 
szülőföld. 33. Nitrogén és kén vegy
jele. 35. Medve, románul. 36. Régi 
időkből származó dokumentum. 39. 
A szobában (népies). 42. Tévesen je
gyez. 44. A Nílus forrástava. 47. Szán
tóeszköz. 50. Rég élt előd. 51. Fába 
vés.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 13. számában kö
zölt Vulkánok című rejtvény megfej
tése: Klucsevszkaja; Ploszkij Tolbacsik.
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