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Miklóssy Gábor: A kompnál

KIRÁLY LÁSZLÓ

Az Úristen sohasem
Szőcs Kálmán emlékére

Szeretnék költősködni mégegyszer 
a régi gyönyörű Ursus sörözőben, 
melyet szeretőinkkel 
azóta megett a vegyszer.
Miközben gyűlnek köréd, közted, köztem.
S az Úristen sohasem telefonál.
Se reggel, se délben, se este.
Csak áll a hegyeken, mint egy dróthalál. 
Mely mindig az életedet leste.
Nincsen kiút, se beüt, csak a mondható. 
Tán állatnak, madárnak lehetne szava. 
Úgy lepnek be mindünket ŐK, mint a hó. 
Csakhogy mi tudjuk: még van egy. AZ A.
2003. július.

Harminc éve halt meg Szőcs Kálmán

LÁSZLÓFFY ALADÁR

C ilinder
Mennyből az angyal és cilinderből a 

nyuszi. A jövő egyenesen a süllyesztőből 
érkezik. "Éurópa, vigyázz!" — mormogta 
egykor Thomas Mann. Sokan nem fogták 
fel, és kétszerannyian félreértették. Ma 
legalább annyira aktuális időnként felsó
hajtani: emberiség, vigyázz! Vigyázz, drá
ga lelkem, mert egy pillanatra sem vették 
le rólad a nyerget, ló vagy, szamár vagy, 
teve vagy, hiába túrós a, közös a hátad a 
megkorbácsolt Krisztusokkal. Manapság 
is főleg az égi jelek, előjelek eltussolásával 
kezdődik a becsapás. Ázt már az internet
re uszított óvodásgyerek is tudja, hogy az 
összes eddigi jó- és rosszértelmű normát, 
konvenciót, szilárd pontot már Arkchi- 
m edészék nemzedékétől megtagadták, 
megfúrták, m egtám adták, kihajították, 
nagyon helyesen, hogy még helyesebben 
elvigye az újrahasznosításról gondosko
dó ördög és a secondhandmikulás. A ti

zenötéves kapitány esete óta az sem új
donság, hogy éppen a fedélzeten, a kapi
tány és a kormányos környezetében, pont 
az iránytűk által csalnak. Emberiség, tes
sék vigyázni! Ezek csak abban Cook kapi
tányok, Magellánok, hogy találni akarnak 
valamit, ám nem lesz belőlük Kolumbusz, 
aki után ugyancsak végül vagy ötszáz 
évet kellett rááldozni — mai kedvenc ki
fejezéssel: belefeccolni a tisztázásba, hogy 
az, ahova sikerült megérkezni és annyi 
bajba meg jóba, gyönyörűségbe kevered
ni igenis emberiségként, az nem Kína, 
nem Japán, nem Alsócsemáton, nem is 
Magdeburg, hanem valami Amerika. Va
gyis az, amit nem keresett senki, de ahe
lyett sikerült hálistennek megtalálni, amit 
kerestek mindig, csak nincs is. Hogy a 
legnagyobb utazók metaforikus délszige- 
ténél-félszigeténél maradjunk: az egész 
külső-belső világtörténelmünknek volna 
egy jelképes "amerikája", avagy a gyűrű, 
a folyamat két vége végül Altamira táján 
valahol összeér?... Mennyi? — kiált le az 
árbockosár. Harmincnégy — jön lentről a

válasz. Mi harmincnégy?... Hát mi meny
nyit? — ordít vissza a matróz, a nép, a 
soron következő korszak emberisége. 
Csakis olyan elképesztő horderejű kérdé
sek szoktak megoldódni, s csakis a világ 
gondtalanabb felén, hogy a Mikulás grön
landi illetőségű vagy finn? S ha nem volt 
igaz, legfennebb választanak egy másik 
krampuszt mikulásul. Változatlan lendü
lettel folyik a kör négyszögesítése, a fából 
vaskarika-gyártás, sorra derül ki, hogy o- 
kos leányok házatáján kenderből arany, 
agyagból bili, mennyből az angyal, mert 
cilinderből rendszerint nyúl lesz. Még va- 
lószerűbb, hogy nyusziból csak egy-egy 
újabb cilindert fognak előhúzni.
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Oshonosság vagy bevándorlás? 
Autohtonism versus migrationism (V) 1

A két egymással végletesen szembenálló
ként viselkedő elmélet a román etnogenezis
ről és az államiság kialakulásáról, ezentúl, 
miután megszabadulnak politikai töltéseik
től, leginkább csak munkahipotézisként hasz
nálandó. A dáko-román népi, sőt állami- 
nemzeti-történelmi folytonosság kétezer évének 
romantikus képzelgései (melyek utóbb a trá- 
kizmus szélsőséges változataiba nőttek át) nem 
tudtak a szaktudomány próbáit kiálló magya
rázatokat adni a tényleges román történelem 
fordulataira; ugyanígy a vele szembenálló 
"Rösler-féle" teóriák a románság balkáni ere
detéről és késői, XII—Xm. századi északra 
vándorlásáról nyitva hagytak súlyos kérdése
ket, amelyekre a feleletet nem annyira alapos 
kutatások, mint inkább elfogultságok vagy fe
lületes általánosítások keresték.

így például, mondja Eugen Munteanu, a 
Dunától északra elképzelt folytonosság hí
veinek tudomásul kell venniök azokat a né
zőpontokat, érveket és bizonyítékokat, a- 
melyeket román részről és egyáltalán legtu
dományosabban Ion Philippide nagy román 
nyelvész dolgozott ki, de amelyeket egy kor
szakon át vagy ignoráltak, vagy eltorzítot
tak. A román és albán nyelv alaprétegének 
oly sok egyezése, de leginkább a mintegy 300 
"latinos" lexikális egyezés a két nyelvben bi
zonyítja, hogy valaha a két nép egymás mel
lett élt, és méghozzá a Dunától délre; és ezt 
támasztja alá az a tény is, hogy amíg a Duná
tól délre az ókori római városnevek, átala
kulva bár, de lényegükben megőrződtek 
(Ulpina — Ljubliana, Naissus — Nis, Pulpu- 
deva — Plovdiv), addig a Kárpátok térségé
ben az antik városnevek mind elenyésztek. 
Ám a román kereszténység szókincsének 
legrégebbi rétege is a balkáni latinságban 
(latinitásban) alakult ki, s erre nézve idézi 
Johannes Kramer német kutatót,2 aki szerint 
a IV—V. században csakis a Balkánon volt 
olyan erős latin jelenlét, amely a tömeges keresz
ténységre térítést és az egyházszervezést meg 
tudta valósítani. Erre vallanak az olyan latin 
eredetű szavak (Onomasiologie primitiv-cresti- 
na), mint pl. a botez (keresztelő), pagan (pogány) 
stb., amelyek keresztény konnotációjukat ebben 
a korban a Balkánon kapták. Ide tartozhatnak 
bizonyára a hét napjainak latin nevei is, minde
nekelőtt a keresztény "vasárnap" (Duminica) és 
az újgörög kiejtésű sambata ("szombat").

Á Kárpát-Duna térségben esetleg megma
radt római vagy romanizált népesség erősen 
"ruralizálódott", azaz elfalusiasodott, holott 
a kereszténység az első szakaszában minde
nekelőtt városi vallás volt. A nagy kérdés 
azonban az, hogyan lehet, hogy a legna
gyobb lélekszámú délkelet-európai nép, 
amelyiknek a bölcsője a Dunától délre rin
gott, demográfiai és politikai súlypontját a 
nagy folyótól északra, a Kárpát-Duna térség
ben hozta létre már majdnem ezer éve? Erre 
a válasz Philippide szerint az, hogy a VII. 
századtól kezdve a szlávok tömeges behato
lása a Balkán félszigetre szétszakította a lati- 
nitásnak, illetve romanizáltságnak össze
függő tömbjeit, és részint délre, de leginkább 
északra szorította, át a Dunán.

A továbbiakban azután említi Munteanu

a bolgár-román közös államiság kezdeteit, 
azt a tanulságot vonva le belőle, hogy mint
egy ez alkalommal szerezte meg a románság 
azt a politikai-történelmi iskolázottságot, 
amely képessé tette, hogy kétszáz év múlva 
saját állami létét megteremtse a Kárpátoktól 
délre és keletre. Ennek a lehetősége különö
sen akkor jött létre, amikor a mongol invázió 
után e térségben hatalmi űr keletkezett.

A szerző a továbbiakban sokat foglalko
zik a bolgár-román közös múlt kérdéseivel, 
az ószláv-óbolgár nyelv szerepével a román 
ortodoxia, sőt államszervezet terén (pl. okle
velek; a kancellária-nyelv is ez volt Moldo- 
vában és Havaselvén), és érdekesen operál a 
"dáko-szlávság" (slavii dacici) fogalmával, 
megállapítva egyrészt, hogy a Dáciában élő 
szlávok ugyanahhoz a szláv csoporthoz tar
toztak, amely a bolgár nép etnogenezisében 
részt vett, s egy meglepő feltételezést is kínál: 
hogy a Dácia területéről ismert ókori folyó
neveket — Maros, Szamos, Olt, Körös, Tisza, 
Arges stb. — éppen ezek a szlávok közvetí
tették, mert a román nyelvű alakok nemigen 
vezethetők le a latin változatokból, azt azon
ban nem tudjuk, mondja, hogy a dák-szlávok 
milyen — dák, germán, római? — népele
mektől vették át a közvetített folyóneveket.

A szerző helyes tájékozódására vall, hogy 
kiemeli a folyónevek folyamatosságának 
fontosságát. Azonban bizonyos — talán álta
la észre sem vett — hagyományos huszadik 
századbeli román történetírói "önkorlátozás" 
következménye, hogy az általa felsorolt né
peken kívül más nem jut eszébe. Pedig a 
preromán s a római korban az említetteken 
kívül élnek errefelé különböző kelta és iráni 
eredetű népelemek is; az V. századtól kezdve 
"törökös" népek. Feltűnő itt, hogy az első 
román államalakulatokkal kapcsolatban (pl. 
Luthen vajda — Litonvoj) a kunokat, kip- 
csakiakat nem említi, sőt, Mircea Eliadét 
sem, aki szerint a Basarabok dinasztiája — 
kun, komán elágazáson át — éppenséggel 
Dzsingisz kántól ered.3

Mindenesetre, a szempont-tágulásnak és 
látóhatár-szélesedésnek, tisztulásnak az is fi
gyelemreméltó jele, hogy milyen nagy szere
pet tulaj dom't a bolgár tényezőnek. Ehhez 
tudni kell, hogy amikor a hetvenes években 
Bulgária megalapításának 1300. évfordulóját 
ünnepelték, egyes bolgár kiadványok régi 
kolostori, liturgiái könyvek és feliratok alap
ján egész Romániát, fel egész Voronecig és 
Putnáig hajdani bolgár Kulturraunmak tekin
tették, ez román ideológusok és történészek 
oly heves kritikáját váltotta ki, aminek egy
szer — oh, mely nevetség! — még én is áldo
zatául estem. Történt ugyanis, hogy Markó 
Béla kérésére cikksorozatot írtam az Igaz 
Szónak "magyar őstörténeti képzetek a mű
költői eposzokban" témával. Arany Jánosom 
még megjelent, de amikor a Zalán futásához 
értem, azt egyszerűen kivette a cenzúra; ér
deklődésemre, hogy hát Vörösmartyval mi a 
baj, így válaszolt a sajtóellenőrzés: Vörös
martyval semmi baj, azonban Zalánt bolgár
nak tekinti, és a mai román történetírás 
álláspontja szerint bolgár történelmi jelenlét 
a Dunától északra nem létezett!

Ami a folyóneveket illeti, sajátságos, 
hogy éppen a magyar történettudomány hi
vatalosan nem vett még tudomást Marja- 
laky-Kiss megfigyeléséről a Kárpát-me
dencei folyónevek magyaros hangzásáról — 
már a honfoglalás előttre vonatkozó adatok 
szerint is. Pedig nem is ő volt az első olyan 
nyelvész, aki az ókorban itt magyar folyóne
vet talált, hanem az ókonzervatív-mélyaka- 
démikus Melich János, aki az Alsó-Fehér 
megyei Ompoly folyó nevét — s az ebből 
eredő Ampoliumot, Zalatna római nevét — a 
magyar Omboly, Omboly földrajzi nevekkel 
s a hömpölygés szóval hozza kapcsolatba. Ér
dekes, magyar nyelvész tudtommal ezzel 
érdemben nem foglalkozott, viszont a romá
nok közül — ha elutasítólag is —, de felfi
gyelt rá Parvan.4 (Az ember ábrándozva 
gondol olyan hajdani nagy román történé
szekre, mint ő, akik oly alaposan ismerték a 
magyar történelmi szakirodalmat is. Ez a 
nemzedék mintha Daicoviciuval, Pascuval 
ki is halt volna; ők, ha el is utasították a 
magyar forrásokat, legalább ismerték.)

Az ős-ómagyar folyónevekről sokszor ír
tam már én is, most csak a Szamos és Küküllő 
esetét említem. Nemcsak általában az os-es- 
ös stb. végződésű folyónevek jellegzetesen 
magyarok a Kárpát-medencében, hanem a 
növénynevekből képzettek is, lásd Almás, 
Füzes, Nádas stb. patakok, vagy a Somogy, 
Egregy alakok: Somosügy, Egerügy stb. Sze
rintem a Szamos nevében a szamóca gyü
mölcsnév töve van, s ezt alátámasztja, hogy 
a Szamos nemcsak folyó-, de hegynévként is 
előfordul, pl. Marosújvár fölött Szamosol- 
dal, s máshol is. A szláv folyónév-közvetíté
sek pedig sokkal újabbak, mint hinnők.5 
Például a Küküllő román neve, a Tárnává, 
bolgár. De e név okiratos említése a Kükül- 
lőhöz képest összehasonlíthatatlanul újabb. 
Jellemző az is, hogy a XII. században betele
pülő szászok a magyar folyónevet veszik át: 
Kökkel. Minderről azonban más alkalom
mal részletesebben is írtam.

Mindenesetre egyetértek Munteanuval, 
amikor zárószavakként azt írja, kívánatos, 
hogy a történettudomány és a nyelvészet-filo
lógia vitáit mentesítsék ideológiai elfogultsá
goktól, és ez elvárható "különösen bolgár és 
magyar szomszédainktól, akikkel, meg kell 
mondanunk, annyi közös ügyünk van, és a- 
kik, éppúgy, mint a románok, szintén örököl
tek politikai elfogultságokkal terhes né
zőpontokat. A szabad vita üyenformán nem
csak nemzeti, hanem Euro-régiós kérdés is".
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KENÉZ FERENC
BUDAPESTI ZEGZUGOK
Az egyetlen bajuszos hölgy

Fekete Péterek

Zuhog, zuhog az eső.
Szinte beveri az embert a 

kocsmába.
Akik viszont itt ülnek, azok 

jól láthatóan régóta ülnek itt. 
"Egyszer majd csak eláll!"

Ügy mondja, mondja min
denki a magáét, mintha ez len
ne az utolsó alkalom. Az utolsó 
délután. Helyszín és stáció.

A celofánba csomagolt cse
repes jácint is úgy kel el, mintha 
a sors csodálatos véletlensége 
folytán éppen ide került volna 
az utolsó cserepes virág. Igaz, 
úgy is kínálódott. "És csak hat
vanért adom!" — kínálgatja a 
szegényesebb operaelőadások
ról ismert mór kinézetű férfi. 
Kínálja egyszer, kétszer, há
romszor, mintha a lelkét kínál
ná, és csak hatvanért.

— Harminc a vége! — szól a 
mellettem ülő egyik férfi, egyi
ke annak a háromnak, akik ed
dig falazásról, betonozásról, 
csem pézésrő l beszélgettek . 
Amikor jó napjuk van — értsd 
ezelatt: am ikor nem  isznak 
munka közben — 1800 forintot 
keresnek meg estig. "Ha azt 
mondom, na, ma kőművesna
p o t ta r tu n k , akko r nem  i- 
szunk."

— H ogy m ondtad? Gáz
min? — szól göcögve a szegény 
operahőshöz. — Hát én ilyen 
virágról eddig még nem is hal
lottam! Na jó, itt van, vigyed! 
Legfennebb majd odaadom a 
lányomnak! Anyák napjára!

Kis idő múlva a mór megje
lenik a második cserép virág
gal, majd a harmadikkal. Rej
tély, hogy honnan varázsolta 
elő.

N incs sem m i csom agja. 
Csak úgy leül a padka végibe, s 
mikor feláll, már ott a celofánba 
csomagolt újabb cserép a kezé
ben.

— Jó lesz anyák napjára! Ve
gye meg ezt is!

— A két lányom nak már 
vettem! Tán a vejemnek is ve
gyek?

A celofánba csomagolt cse

rép jácint tovaimbolyog, át az 
asztalok és fejek fölött, át a ma
gasba emelt ujjak és koccintásra 
emelt borospoharak fölött. Át a 
terem másik végébe, amely, no
ha csak pár asztalnyira van tő
lünk, valam iféle külön sza
kaszt képez. Nyugdíjas öreg 
bácsik, nyugdíjas öreg nénik ül
nek a sarokban, szép csendes 
egyetértésben. Megisznak egy
két pohár bort a nénik, a bácsik, 
s aztán mennek szépen, csen
desen vissza. A nénik is, a bácsi, 
vissza szépen a pamutok mellé, 
kötögetni. Nem kell a jácint 
senkinek. N áluk m ár nincs 
anyák napja.

A hatodik jácint imbolyog át 
a fejek fölött, a füstfelhőben.

A tisztázó szándék dacára
— tiszta gubanc a világ.

Érzi ezt a szerelmetes Ancsa 
is, aki már a harmadik fiút fo
gyasztja itt a kocsmában. Ancsa 
fonnyadt szépség, öregecske, 
de felkínálkozó. Úgy nyújtja át 
a kezét az asztal fölött, mintha 
a fenekét nyújtaná át. Akad is 
rögtön, aki mellételepszik.

Nem veszi ezt rossz néven 
senki se.

Az egyetlen bajuszos hölgy 
kivételével, aki már másodszor 
adott tüzet — kisegítésképpen
— a szerelmetes Ancsának. "Én 
vagyok az egyetlen bajuszos 
hölgy — mondja —, de leg
alább azt m ondhattad volna, 
hogy dánke sőn, ha már tüzet 
adtam, ezt illik tudni —, ha már 
menyasszony vagy."

Zuhog, zuhog az eső. Kime
gyek járni egyet. Jó másfél óra 
múltán térek vissza. Az embe
rek teljesen kicserélődtek, ám a 
helyzet szinte teljesen ugyanaz. 
Ugyanúgy rácsos szeparéjuk 
mögött a pincérek, ugyanúgy a 
rácsszerű falburkolat körben, 
ugyanúgy minden.

Veszettül zuhog az eső. Pe
dig ez hónak indult valahol 
odafönt.

Micsoda gyönyörű havak 
lehetnek odafönt az égben, va
lahol, éppen a kiskocsma fölött!

Ha kinézek az ablakon, a 
Vígszínházra látni.

"Fekete Péter” — hirdeti az 
épület homlokozatán a nagy 
feketebetűs plakát.

Ám az igazi Fekete Péterek 
itt ülnek benn, a hátam mögött. 
A kis műcsipkeszerű térítőt le
söpörték az asztalkáról. Mind a 
kettőről. Ennél is, annál is dúl
nak a nagy kártyacsaták.

Jól látszik rajtuk: ezek itt 
nem azért ülnek, mert tudnak 
kártyázni, hanem azért, mert 
tu d n ak  nyern i. Na persze, 
mindegyik tud.

Egyik öltönyben, nyakken
dővel. Másik Puma-cipővel, 
szuper melegítőben.

— Csak jönne már a Géza...
— Igen, most már jöhetne.
— Ha eladná a Volvót, rög

tön lenne vagy négy-ötszázez
re. Bejönne ide, reggelig el
vemé.

— Aztán reggel megint azt 
mondaná, hogy na, én többet 
nem kártyázom.

A kék, fényes asztalkákon 
csattognak a kártyalapok. Géza 
után Jocó következik, Jocó után 
Duró. Nagy emberek, nagy Fe
kete Péterek, nagy történetek, 
egymás után. Adura adu, ászra 
ász. Szomorúan nézem a cipő
met. Lerí róla a lengyelpiac. 
Pepsi-colás rekeszek a sarok
ban. Szemetesvödrök. Partvis 
és seprű, tényleg, mint a férj és 
feleség, akár a vicclapokban.

— Tudod, mit mondott a 
felesége?

— A tahónak?
— Hogy amikor a tahó leül, 

együltében egy kiló kenyeret 
eszik meg egyszerre, fél rúd té
liszalámival.

— A tahó, a tahó, annyit ta
llózol, hogy mindjárt elnyerem 
a pénzedet!

— Én meg mindjárt beütlek 
ebbe az üvegtáblába!

Nem ilyen kis csipketerítők 
mellé valók ezek a fiúk. Díjbir- 
kozó terembe, testépítő kiállí

tásra, oda igen. Politikusok 
mögé, szmokingba bújtatottan, 
diszkrét távolságtartással, ug
rásra készen. Persze, ahhoz ki 
kellene venni a fülcimpából a 
pici arany fülbevalót.

Nézem a pici arany fülbeva
lót, nézem a szinte fekete falat. 
Beugróival, kiszögelléseivel a 
presszó amolyan barlangsze
rű. A fűtőcső körül durva lyuk 
a falon, mintha eleve a fűtőcső
vel ütötték volna át a falat. És 
épp mintha ezek a mellettem 
ülő birkózó fiúk.

— Én leváltanám az egész 
filmgyárat, ha rajtam múlna.

— Meg az egész televíziót.
— Ezt az egész csíra félkapi

ta lista , félkom m unista Ma
gyarországot leváltanám.

— A sok here, geci színészt!
— Egész nap papolnak a 

kultúráról.
— Az.
— Adnának inkább enniva

lót, ne kultúrát.
— Az.
— Katika, hozzon legyen 

szíves egy hosszú Marlborót!
A pultnál társasági élet van, 

úgyhogy m ég egyszer kell 
szólni Katikának. Tűsarkú ci- 
pős, magas, vékony leánnyal 
beszélget. A tűsarkú cipő szí
nes: tele van festve kolibrikkel. 
A magas lány önfeledten mo
zog a zene ütemére. Úgy mo
zog, mint akinek még a cipője 
is kolibrikkel van tele. Mint 
akinek a blúza pillangókkal, a 
cipője kolibrikkel van teli.

Furcsa, nem így emlékez
tem erre a presszóra.

N em  em lékeztem  a bár
sonybevonatú  bárszékekre, 
nem emlékeztem a lyukra a fű
tőcső körül; a seprűre, a part
visra sem emlékeztem a sa
rokban, a kiégett villanyégőre 
sem.

Csak a színésznőre emlé
keztem, akivel itt egyszer ittam 
egy kávét.
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BRISZÉISZ
XXI. A tikkasztó 
nyár
A lázas gyermeket nedves takaróba csa

varták, kanalanként diktálták belé a vizet. 
Jön a foga. — vélte elősször Aszklépiosz ta
nítványa. Kibontotta, megszemlélte, intett, 
hogy visszatakarhatják. Este azért még friss 
híradást kért a kicsi állapotáról. Másnap már 
a szélsőséges időjárás veszélyeit ecsetelte, 
bár szemén látszott, hogy maga sincs meg
győződve arról, amit hangoztat.

Az aprócska lány még nem beszélt, ilyen
kor még inkább találgatásokra van a világ 
utalva, s akkora riadalmat kelthet a sápadt
ság és kipirulás, az alig kezdődött kíváncsi
ság elmaradása!

— Ma ne várj, a kicsi mellett maradok — 
jött az üzenet Eveisztől. Hiszen együtt akar
tuk elesett társunkat meglátogatni.

— Hársleveleket főzzetek, azzal mossá
tok le a testét. Az ivóvizét forraljátok fel.

Ilyesmiket tanácsol jobb híján a nagy dol
gokban tehetetlen ismerős. De hiszen nincs 
nagy baj, csak immár lábujjhegyen járunk a 
távolabbi folyosón is, és eszünkbe jut a dol
gok fontossági rendje — a lényeg jut eszünk
be, szégyellni kezdjük az önzést. Fogadal
mak felé sodródunk, a könyörgés csöndessé
gét. Hallgatunk, hogy ne zavarjuk a világ 
rendjét. Egy nehéz és láthatatlan küzdelem 
zajlik valahol: csak annak jó vége a fontos.

Mint valami titokzatos látogató, él há
zunkban a gyermek. Időnként közel enged, 
megszólít, kér, sőt követelni látszik valamit: 
olyankor meg is feledkezünk arról, hogy át
meneti a helyzet, egy szép napon megköszö

ni vagy meg sem köszöni a tál lencséket, a 
ruhát, a fedelet, utána már egyre ritkábban 
ad hírt magáról, s jó, ha évente egyszer meg
látogat. De ne békétlenkedjünk.

Lám, olyan is van, hogy a legtöbb játékot 
tudja s a mondókák titkos jelentését is — de 
saját gyermekkel nem örvendeztette meg Is
ten: mit szóljon ő, aki mellől már halálba 
vitte a betegség a férfit, vagy mit szóljon mai 
lakótársa, akinek még simogatás sem jutott?

Nem is tudja a gyermek, hogy ő maga az 
üzenet és a biztatás.

— Igazad van, gyemekek szemébe kell 
nézni, hogy az ember magához térjen a révü
letekből.

De nem lehet azzal kezdeni. Előbb el kell 
hatalmasodnia rajtunk a bajnak, aztán — le 
is kell bírnunk valahogy. Időbe és nemcsak 
időbe kerül. Ereznünk kell, ahogy megaláz
za erőnket, megszünteti önbecsülésünket, 
hajunk és pillantásunk fényét megtöri, bő
rünk kifakítja, láthatatlan ráncait mélyíti. 
Hagynunk kell, hogy végezze rajtunk a 
munkáját, hozzon ránk, bennünk változást, 
nyomorúságát is tűrnünk kell: s túl kell él
nünk a zuhanást, keserves, de életben kell 
magunkat tartanunk, ha van bennünk bár 
egy szikrányi szeretet.

— Ne haragudj, hogy néma vagyok, de 
rengeteg dolgom volt. Mennék, hogy beszél
gessünk... De a világ egyik végéről eljutni a 
másikra, aligha van ennél nehezebb ügy.

(Ügy... Ez a szó, értem én, amelybe most 
elrejti arcát.)

Az asszonyok rendre mind elhagyták 
Patrokloszt, és nem jutott eszébe, hogy pedig 
nem benne van a hiba, hanem a lepusztult 
város, a háborúkba beleszokott, dísztelen és 
szorongásokkal örökösen teli város az oka 
mindennek: elveszi az asszonnyok életked
vét, s egyszer csak — bármit megtennénk, 
csak hogy a helyet se lássák soha többé!

Patrokloszt mondok, s bizony, máshol jár 
az eszem.

...De közben azt is hittem, csak önámítás, 
hogy létezik a társunk a vüágban. S hogy 
megtaláltalak, olyan világba kerültem, amit 
csak úgy nevezhetek: sugárzó. írtam erről — 
a vers úgy kezdődik, hogy A mindenkori szo
morúság kertje.

Ezért is keresem a módot megmaradni 
így megbélyegeztten is annak, aki mostaná
ban lettem: tiednek, velednek. Van ez a szo
morúság..., de mégsem üresség. Remény- 
vesztettség, de nem árvaság. Majd átválto
zás-meséket írnak rólunk is, de akkorra 
hadd válasszak más nevet.

— Amikor szólongatnál, Szellőnek hívj. 
Ha álmodban emlegetsz, akkor is.

— De hiszen ezt a történetet már hallot
tam valahol.

— Hallhattad, de a félreértés története 
volt akkor is, bizonyára.

— Fel is tudom idézni:

Kérlek, könyörögve, frigyünkre, égüa- 
kókra s alant rám váró isteneimre, érdeme
inkre s a hű szerelemre, mely, íme, halálom, 
nászágyunkba helyettem, hogy Szellőt ne 
fogadd be — mondta utoljára Prokrisz.

— Ugyanarról van szó?
— Legalábbis hasonló történetről, néha a 

név elvész, vagy éppen kimondhatatlan.
— Kimondhatatlan?
— Űzöm a felhőt s visszahozom, dallal; 

szeleket verek el, megidézek, verssel — 
mondanám ismét a költővel...

De nem sikerül mindenkor a varázslás, 
esetlen a szó, a vers szétomlik, mint a vízpar
ti homokvár, ha a nap megsütötte. Szétom
lik.

(Ti, idegen nők, szólni őrizkedjetek.)

NICOLAE PRELIPCEANU

M it csináltál Szent Bertalan éjszakáján
(Ce ai facut in Noaptea Sfintului Bartolomeu)
Tudom azt válaszolod hogy otthon ültél egyedül
hogy gondolatban Szent Bertalan éjszakája ellen hadakoztál
a házban egymagádban
s papírra is vetetted magányos gondolataidat
hogy tulajdonképpen meg sem születtél abban az évszázadban
hogy úgy meg-nem-születetten amilyen lehettél
Szent Bertalan éjszakája ellenes gondolataid voltak
Ki voltál te Szent Bertalan éjszakáján
és a te házadba miért nem rontottak be
amikor könnyen megtehették volna
lúdtollal műtötted meg
fehér papírtálcára kitett agyvelődet
elég lett volna egy elhibázott mozdulat hogy halott légy
egyetlen elhibázott mozdulat a lúdtollal
a fehér papírtálcán remegő agyvelődön
miért mulasztottad el elhibázni
Miért nem törtek be hozzád s miért nem gyilkoltak meg
Szent Bertalan éjszakáján
ki állíthatja hogy nem hazudsz
hogy nem voltál a gyilkosok között
van alibid
semmilyen alibid nincs
azok közül akik éjszaka egymagukban töprengenek 
senkinek sincs alibije arra hogy időközben nem vett-e részt

Szent Bertalan éjszakáján 
Más éjszakát kellett volna választanod 
hogy papírra vesd agyad 
"mintha az agya papírra vetése 
halasztást szenvedhetne
mintha a halasztás nem vezetne ugyanarra az eredményre 
akár az elhibázott mozdulat a tollal"
Szent Bertalan éjszakája helyett válassz magadnak másikat 
nincs alibid senki sem volt veled 
a négy fal között aki tudja az igazat 
neked viszont nem hihetek nem hihetünk neked
Mit csináltál Szent Bertalan éjszakáján 
miért nem voltál megszületve Szent Bertalan éjszakáján 
minden Szent Bertalan éjszaka ellenes gondolatod 
kevés ahhoz
amennyit tartott Szent Bertalan éjszakája 
s amennyit tartani fog.
Nem lehetsz egyedül Szent Bertalan éjszakáján 
nem elég meggyőzőek az éjszaka nyomai a papíron 
nem elég megérteni Szent Bertalan éjszakájának 
korlátáit
és nem elég egyedül virrasztani 
hívnod kell még valakit 
legyen bár születésed előtt
Ami Szent Bertalan éjszakáját illeti nem hiszünk neked 
LÁSZLÓFFY CSABA fordítása
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Iró a sz ta lfió k  m ély e
( M i k e s  K e l e m e n  u t c a  15. )
2003. május 17.
Egy újabb, ezúttal nagyváradi kitérő 

után ismét itthon, a Mikes Kelemen utcára 
néző íróasztalomnál, előkerült levelek tár
saságában. A Varadinum idei napjai kö
zül kettőre voltam hivatalos, az Erdélyi 
riport szervezte publicisztika-fórumra és 
másnap az Ady Líceumban megrendezett 
tanácskozásra, a civil szervezetek jelené
ről és jövőjéről való közös gondolkodásra 
a Kárpát-medencében. Ahogy azt sejtet
tem, a váradi közönség előtt folytatódott 
a Májusi levél problematikája, a Tőkés — 
Markó vita értelmezése, de ezt most nem 
szeretném reprodukálni, inkább visszala
pozok pár évtizeddel korábbi váradi talál
kozásokhoz. Szálláshelyem, a Fő utcában 
külsőleg megkopottan álló, bent félig már 
felújított, legendás Veiszlovics szálloda 
eleve emlékeztet régi Körös-parti látoga
tásokra. Itt lakott, a hátsó traktusban Hor
váth Imre, A nagyváradi költő, a válto
zatlanul nagybetűs A. Imre bácsi, beval
lom, csak azután kezdett számomra jelen
teni valamit — és nem akármit! —, hogy 
Kányádi Sándor egy csehszlovákiai ONT- 
kiránduláson folyamatosan győzködött a 
Horváth Imre-négysorosok értékéről; én 
addig az iskolában kialakított, a "napfé
nyes föld" hivatalos költőjét megillető hű
vösséggel néztem az életműre (annak fe
ledhető szegmentumára), pár év múltán 
viszont már szívesen álltam kötélnek, az 
Irodalmi Könyvkiadó felkérésére: a Ro
mániai Magyar írók sorozatában beveze
tő tanulmányt írtam a Versekhez, és ebbe 
az 1965-ös kötetbe sikerült jó néhány, Imre 
bácsi által már el is felejtett ifjúkori költe
ményt beiktatni (aradi, szatmári, váradi 
lapokban találtam rájuk). Alakult hát a 
barátság, nyilván leveleket is váltottunk, 
így hát nem véletlen, hogy 1976. novem
ber 10-én nekem címezte a tulajdonkép
pen Korunknak szóló levelét:

Kedves Barátom,
meghatott örömmel olvastam a 

"Korunk" szerkesztőségének üdvözletét, 
amelyből érzem, hogy a lap munkatársai 
ugyanúgy magukhoz tartozónak éreznek, 
mint amennyire én is magaménak érzem 
azt a lapot, amely íróvá avatott. Örömö
met csak az zavarja, hogy a meleghangú 
baráti köszöntő után még nehezebb a "Ko
runk" meghívását elhárítani, — de sajnos 
nem tehetek egyebet. Váradot mindig na
gyon szerettem és becsültem hagyomá
nyait, az a tény azonban, hogy a kultúr- 
centrum Kolozsvár, több alkalommal is 
arra csábított, hogy átköltözzem, s kolozs
vári barátaim mindig készek voltak ebben 
a tervemben segíteni. "Megingásaimat" 
azonban — elnézést a faviccemért — min
den alkalom m al ágynakesés követte, 
mert nem bírom a városomnál hidegebb 
éghajlatot. Elsősorban tehát egészségi 
okokból kell e hidegülő évszakban a láto

gatásról lemondanom, de van még sok 
más oka is, amelyeknek hosszú és unal
mas felsorolását úgy hiszem a Szerkesztő
ség szívesen elengedi. A meghívást így is 
teljes mértékben értékelem, s gondolat
ban ott leszek a szép találkozón, s talán 
nem is olyan nagy baj, ha azon, rozoga 
jelenségem helyett csak tartásosabb írása
immal lehetek majd jelen. Mindent még 
egyszer szívből köszönök s a szerkesztő
ség minden tagját barátian üdvözlöm:

Horváth Imre
Várad, 1976. november 10.

(Hozzá kell tennem: a levelében emlí
tett szép találkozók egyikére —, de ha jól 
emlékszem, ez még az év elején történt —> 
a vendéglői Korunk-ünneplésre én sem 
mentem el; azon az estén, amikor a meg
hívottak — a nagy protokoll szerint — az 
elvtársi vacsorát fogyasztották, az 1974-es 
Pezsgő-díjat időpont-egyeztetési okokból 
még át nem vett Sütő Andrást és feleségét 
fogadtuk a Mikes Kelemen utca 15-ben, 
mi, "pezsgőző" kolozsvári kritikusok, és
pedig a következők: K. Jakab Antal, Láng 
Gusztáv, Marosi Péter, Szőcs István, Ta
más Gáspár Miklós és alulírott. Több kri
tikus-feleség is jelen volt. A tiltakozásnak 
sajátos formája volt ez, nem túl demonst
ratív, mégis észrevehető. A szerkesztőség
ben ugyanis jogos felháborodást keltett, 
hogy a pártszervezésű ünneplésre nem 
mindegyik szerkesztő kapott meghívást. 
Bár engem feltettek a listára, inkább vál
laltam idehaza a házigazdái szerepet, it
tuk a magunk fizette pezsgőt. Huszonhét 
év múltán keresem az emlékezést igazoló 
dokumentumokat. A folyóirat 1976. janu
ár-februári összevont és a márciusi, még 
mindig ünneplő száma némi fogódzót 
nyújt. Az évfordulós lapszám élére került 
tanulmányok közé érthetően nem illett be 
az én kis jegyzetem, a Művészek közelről, 
am ely az alapító szerkesztők "hősies 
munkája" mellett-helyett a szerkesztés 
gyönyörűséges voltát, művészi elégtéte
lét hangsúlyozta, az olyanok kézirataival 
való találkozást, mint Kassák, Illyés Gyu
la, József Attila, Veres Péter; a saját tapasz
talatomból pedig a Korunk Galériává ki
nevezett szerkesztőségi kiállításokat em
lítettem, a fiatalok jelentkezését, illetve a 
kilencvenhárom éves Kós Károly grafiku
si "bemutatkozását" házi galériánkban. A 
hovatovább teljesen besötétülő korszakra 
azonban jellemzőbb az 1976. márciusi Ko
runk: Nicolae Ceausescunak a Korunkhoz 
intézett ünnepi üzenetével indul a lap, ezt 
követi a hasonlóképpen ünnepi köszöntő 
levél és hűségfogadalom a szerkesztők és 
munkatársak nevében, majd az elnöki 
rendelet a Kulturális Érdem Érdemrend I. 
fokozatának adományozásáról a Korunk 
folyóiratnak. Gyanakodva, szorongással 
nézem, hogy én jelen vagyok-e ebben az

ilyenformán megbélyegzett számban, és 
ha igen, mivel. Ifjú, pályakezdő erdélyi 
költők és kritikusok jelentkezését regiszt
rálom a "Fórum" rovatban, a pozitívan 
kiemeltek: Szőcs Géza, Markó Béla és Mó
zes Attila; a cikk alatt Szilágyi Zoltán li
tográfiája. A könyv- és lapszemlék közé 
két K. L. szignós került, az egyik magyar- 
országi novellaelemzésekről szól, a másik 
a Nobel-díj osztásáról, angol visszhang 
alapján. Vagyis ideológiamentesen meg
úsztam. Amint Horváth Imre is, öt versé
vel. De talán többről is szó van, szó volt. 
A Riogató nyolc sorát idézem: "Tenyerem 
kékre vertem, /  míg az ijesztő csóka /  
fölszállt a sérthetetlen /  magasabb régiók
ba. / / D e  árnyát elterpeszti./ Gyáva, ki 
félni nem mer! /  Tapsba hívok mindenkit 
/  szétrongyolt tenyeremmel." Az ütemes 
tapsok és tapsgépek korában — ilyen is 
volt! — Horváth Imre Riogatója sajátosan 
hangzott...)

Nagyvárad apropóján régi levelekre 
utaltam . Irodalom történeti dokum en
tumnak tekinthető az, amelyet Horváth 
Imre írt még 1965 januárjának legelején 
(Laci fiunk alig kéthónapos volt, Imre bá
csi a családi eseményhez is gratulált); az 
újságírói pályájáról, aradi, szatmári emlé
keiről, Gáldi Lászlóval kötött barátságá
ról, költői útjáról mondottak bizonyára 
forrásértékűek. Mint ahogy az a Horváth 
Imrénél harminchárom évvel fiatalabb, 
rendkívüli érzékenységű váradi írástudó, 
színházi dramaturg Bölöni Sándor 1981. 
augusztus 26-án keltezett "Memórium"-a, 
amelynek másolatát hozzám is eljuttatta. 
Sándor bolyaista diákként szerepelt a Fia
tal Szerzők 1958. januári előadóestjén 
(Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Ve
ress Zoltán és mások társaságában), majd 
Bukarestben és Váradon újságíróskodott, 
szervezte a nagyváradi szabadegyetemet 
— kitűnően. A magyar kultúra elkötele
zettjeként egyre nehezebben viselte el a 
Ceausescu-korszakot, a helyi és országos 
diszkriminációt, minden kolozsvári láto
gatásakor ez volt a fő téma. Egy évvel 
öngyilkossága előtt írta ezt a bizonyos 
emlékeztetőt (nem tudom, hivatalos hely
re eljuttatta-e), a Szekuritáté és a megyei 
pártbizottság első titkára által megfogal
mazott vádra válaszul. Nacionalizmussal 
és rendszerellenességgel vádolták meg 
Bölöni Sándort, és ő ezt (feltételezése sze
rint a színház román igazgatójától, illetve 
a besúgóktól elindított vádat) méltóság
gal igyekezett megválaszolni, a kor fra
zeológiájához igazodva — amint sokan 
próbáltuk.

"... a securitate, avagy a securitatét ha
zug módon informáló emberek rágalma
zása — mélyen mellbevágott. Azonnal til
takozásomat fejeztem ki. A szocializmus 
híve vagyok, a szocialista társadalomnak 
kötelezem el magam. A nacionalizmust 
pedig gyűlölöm. A romániai magyar nem
zetiséget mindig az ország Alkotmánya és 
törvényei szellemében, az ezek által meg
határozott keretben igyekeztem szolgálni; 
magyar nemzetiségű értelmiségiként dol-
» » >  fo ly ta tá s  a 6. o ld a lo n
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> > > > >  folytatás az 5. oldalról

gozva tiszteltem és szerettem, miként ma 
is tisztelem és szeretem a román népet; az 
összes népek testvériségének, békéjének 
híve voltam és vagyok. Meggyőződésem, 
hogy a securitatét vezették félre, gonosz, 
a személyemet gyűlölő informátorok, de 
a securitate mindenképpen félrevezette 
Blaj elvtársat, a Bihar megyei pártbizott
ság első titkárát."

Még azt a naivitást is beleírja, szegény 
Sándor, az emlékeztetőbe, hogy amikor a 
megyei pártbizottsághoz információk ér
keznek titkos informátoroktól valakiről, 
"akkor az illetőről véleményt kell kérni 
olyan emberektől is, akik őt évek, évtize
dek óta ismerik"; neveket sorol fel, többek 
közt a Gáli Ernőét, Balogh Edgárét, Do
mokos Gézáét, Gálfalvi Zsoltét, Bajor An
dorét, Sütő Andrásét, Kányádi Sándorét, 
Beke Györgyét, Horváth Imréét, Szabó 
Gyuláét, Veress Zoltánét, az enyémet. 
"Olyan emberektől tehát — zárja az emlé
keztetőt —, akik nyíltan vállalják vélemé
nyüket és nem hazug feljelentéseket kül
denek, a vezető szerveket félrevezető rá
galmakkal. Egyébként: védjen meg egész 
eddig végzett konkrét társadalmi tevé
kenységem."

Bölöni Sándor több mint húsz éve pi
hen a nagyváradi temetőben. Horváth Im
re éppen egy évtizede. (Az ajánlott tanúk 
közül többen a Házsongárdban találha
tók.)

2003. május 18.
Ideje, hogy a dokumentumkeresésben, 

levélolvasásban visszatérjek Mikes utcai 
első éveimhez, vagyis próbáljak igazodni 
a kronológiához. Egy jócskán besárgult 
újságkivágásocska, én írtam rá gyereke
sen kerek betűkkel: Világosság 1947. már
cius 22. IV. évf. 68. sz. A cikk arról tudósít, 
hogy kihirdették a "Kővirág" pályázat e- 
redményét. "A szovjet filmművészet »Kő
virág« cím ű film rem ekének »legjobb 
leírására és jellemzésére«" írták ki a pályá
zatot, amelyre annyi kézirat érkezett, 
hogy a bíráló bizottság hatról tízre emelte 
a díjak számát. így aztán az elsődíjas ro
mán orvostanhallgató, több magyar és ro
m án kolozsvári lakos (iskolás, gyári 
munkás és munkásnő) után, a 6—10. he
lyen, osztozva a nyugalmazott tanítónő
vel, egyetemi hallgatónővel, egy Pasteur 
utcai lakossal és Baracs Dénes IV. elemista 
tanulóval (akit újságíróként sokan megis
mertek), "Kántor Lajos református elemi 
iskolai tanuló" is a díjazottak közé került.

Több dologra emlékszem a Capitol 
mozgófényképszínház pályázatával kap
csolatban. A Bánffy-palota udvarát egy
kor kitöltő moziteremben, iskolai szerve
zésben látott Kővirág az első filmélmé
nyem volt — de bizonyára a legelső film, 
amit megnézettek velem. Mesefilm. Azt 
már nem tudom  persze, hogy mi volt a 
témája, a színek viszont elkápráztattak. 
Legfőképpen azonban az maradt meg 
bennem, hogy az elnyert két mozijegyet 
valamilyen okból nem voltak hajlandók 
beváltani a Capitol pénztárában, így a di

csőséggel m aradtam . No meg azzal a 
(mai) tudattal, hogy László fiam filmes 
pályájának egy ilyen genetikus előzmé
nye is van. (Esetleg ide sorolhatnám né
hány korai filmismertetésemet, kritiká
mat a marosvásárhelyi Igaz Szóban — a 
hatvanas évekből? — meg az Utazás a gyö
kerek körűiben rögzített, továbbgondolt 
későbbi filmélményeket.)

Nem kaptak nyilvánosságot, még "Kő- 
virág'-szerűt sem, azok a most megtalált 
ceruzás dolgozatok, amelyeket tizenegy 
és fél éves lelkesedésemben a márciusi 
forradalom évfordulójára a történelmi 
eseményekről és Petőfi forradalmi költé
szetéről írtam. A négy, illetve tizenhat, vo
nalas füzetoldalon megőrzött "elemzé
sek" érdekessége, hogy itt-ott anyai javítá
sok, kiegészítések találhatók bennük. Van 
viszont egy frissebb családi vonatkoztat- 
hatóság is. Azt írom (1949 márciusában) a 
10. lap alján a Nemzeti dalról: "A vers 
annyira ismert mindenki előtt (már kis
gyermek korunkban lelkesen szavaltuk), 
hogy nem idézek belőle." Nos, 2003. m ár
cius 15-én vagy 16-án szól itthon a telefon, 
István fiam és a három unoka heti buda
pesti hívása örvendeztet meg. Bence el
mondja — ő elsős —, hogy voltak a Múze
umkertben, ahol valami ember elszavalt 
egy verset. (Gondolom, Petőfire utalt.) Az 
ötéves Bori pedig, kommentár nélkül, 
csak úgy a telefonba, beleszavalja, megle
pő tagoltan, a Talpra magyart. (Óvodás 
barátnőjétől tanulta.) Amit, ugye, kisgyer
mek korunkban mi is lelkesen szavaltunk 
(mármint itt, Kolozsvárt).

A sokszor emlegetett Korunk Galéria 
Mikes utcai előzményének dokumentu
maival ugyancsak találkoztam az íróasz
talfiók aljáig jutva a keresgélésben. Az 
1949-es centenáriumi házi emlékezéshez 
("kiállításhoz") tartozott négy-öt szürke 
reprodukció is, Petőfiről, Kossuthról, 
Táncsicsról, Széchenyiről, Gábor Áronról. 
Kossuth portréjának hátára "kisesszét" 
rögtönöztem (alighanem Gracza György 
történelmi képeskönyve alapján), és így 
fejeztem be: "Az emigrációban kigondol
ta, hogy a dunai népek egyesüljenek, s így 
meg tudjanak állni. Ezt a dunai konföde
rációnak hívjuk." (Erről egyelőre sem Bá
lint, sem Bence, sem Bori nem szólt a te
lefonba.)

Ugyancsak őskori nyomtatvány, tizen
éves korszakomhoz kapcsolódó, de már 
több kommentárt igényel, hogy elhites
sem: személyes közöm van hozzá. Tulaj
donképpen tucat-diploma, a Román Nép- 
köztársaság címerével, alul piros zászlók, 
a babérágat kék-sárga-piros szalag fogja 
át. Az Országos Sportbizottság állította ki, 
bukaresti pecsét is van rajta, és arról szól, 
nevem feltüntetésével, hogy Kolozsvár 
válogatottjának tagjaként a Városok Ku
pájában, 1955 júliusában, III. díjat kap
tunk. Versenyzői pályámnak ez az egyet
len hivatalos dokumentuma. Kosárlabdá
zó múltamból (melynek egyes állomásai
ról Mikes Kelemen utca 25. szám alatt 
lakott barátom, Bodola Tibi adhat elsősor
ban felvilágosítást) egy fényképes ripor

tot is felmutathatok; a "Reménységek tá
bora" (Tabara sperantelor) című riport, a 
Stadion sportláp 1955. augusztusi számá
ban, a Rimnicu Vilceában szervezett ifjú
sági edzőtábor munkájáról, a reménytel
jes utánpótlásról számol be, nevek kieme
lésével. Én csak a "többiek" fedőnév alatt 
vagyok található, a fénykép jobb szélén 
azonban felismerhet, aki tizennyolc éve
sen, hajasan, hódításra kész formában ta
lálkozott velem. De hát a Stadion címlapjá
ra került Balázs Jolán is igencsak fiatal 
még, akár a feje fölött feltüntetett 170 ern
es csúcsmagasság (magasugrásban).

A kosárlabda szeretete ennél mesz- 
szebbre is eljuttatott — a tudomány köze
lébe. Dr. Hepp Ferenc két levele a bizonyí
tékom rá. (A Magyar Életrajzi Lexikonban 
ellenőrzőm, amit a nemzetközi tekintély
nek szám ító főiskolai tanárról, szak
edzőről, sportvezetőről korábban tudtam; 
az Iowa Egyetemen filozófiai doktori, a 
Pázm ány Péter Tudom ányegyetem en 
pszichológiából bölcsészdoktori címet 
szerzett — már a springfieldi master of 
education fokozat birtokában.) Elsőéves 
bolyaistaként Márton Gyulánál szakdol
gozatot kellett írnunk, és én a kosárlabda
játék szakszókincsét választottam. Pro
fesszorom dicsérete felbátorított (Ko- 
runk-szerkesztő  voltam  már, am ikor 
visszahallottam elismerő véleményét: le
hetett volna belőlem valaki, ha a nyelvé
szetnél maradok): elküldtem  a tanul
mányt egy budapesti folyóirathoz, a Test
neveléstudományhoz. Az első válaszlevél 
(1956. június 3.) lektori véleménnyel alá
támasztott átdolgozást és rövid összefog
lalást kér ("amelyet tudományos cikkeink 
végén három nyelven szoktunk közölni"). 
Amásodikat is Hepp Ferenc írja alá, jó egy 
évvel később (1957. szept. 17.). Föltehető- 
leg igény szerint átdolgoztam időközben 
a tanulmányt, mert a most főtitkárként 
jelentkező (azelőtt: felelős szerkesztő) 
Hepp dr. már nem mint egyetemi hallga
tót (bár még két évig az voltam), hanem 
mint sporttársat arról értesít, hogy a Test- 
neveléstudomány című szakfolyóirat ebben 
az évben nem indulhatott meg, helyette 
egy sporttudományos kérdéseket népsze
rűsítő lap, a Sport és Tudomány indul. "Ez 
a folyóirat azonban jellegénél fogva nem 
alkalmas nagyterjedelmű szakcikkek köz
lésére, ezért javaslom, hogy anyagát a Ma
gyar Kosárlabda Szövetség Édzőbizott- 
ságához küldje meg (Budapest, V. Hold u. 
1.), ahol megbírálás után mód van a szö
vetség szaklapjában a leközlésre." Azt hi
szem, itt adtam fel a sportnyelv tudomá
nyos vizsgálatát — magát a kosárlabdát 
viszont még nem, az egyetemi csapatban 
eljátszogattam egy ideig, hogy aztán leve
zető sportnak (huszonkét-huszonhárom 
évesen, ifjú szerkesztőként) a teniszt vá
lasszam, a következő évtizedekre.

Más (nem sport-) szerkesztőségek irá
nyában kitartóbbnak bizonyultam. Egye
temi éveim kezdetéről egy meglepő vá
laszlevél, 1955. december 21-i dátummal, 
az Irodalmi Újságtól. Nem emlékeztem rá, 
mint ahogy aláíróját sem azonosítottam
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azzal a Lázár Istvánnal, akivel már mint a 
Valóság szerkesztőjével mondhatni barát
ságba kerültem. Hát akkor a majd félszá
zados levél:

Kántor Lajos elvtársnak,
Cluj-Kolozsvár, Mikes K. u. 15.
Kedves Kántor elvtárs,
Megkaptuk hozzánk küldött "A szer

kesztő és álma" című szatirikus írását. A 
kolozsvári szerkesztőkhöz hasonlóan mi 
is m ondhatnánk  "elég elism erő véle
ményt" a szatíráról, mely frisshangú, hu
moros, jól megírt történet. De az ostor 
nem egészen azokon csattan, akiken kel
lene. "Az önhitt, kenyéririgy, rossz szer
kesztőkről írtam szatírát", olvassuk kí
sérőlevelében. De magából az írásból nem 
válik m eggyőzővé Kotródjel kenyéri
rigysége. Inkább azt hangsúlyozza, hogy 
a szerkesztő sematizmusra akarja a költőt 
rábeszélni — s az sem egészen világos, 
hogy miért? Hiszen ha az ifjú költő sema
tikusan írna, örökké aktualitásokon rá
gódva, azonnal vetélytársa lehetne a szer
kesztőnek, aki ezzel — szatírája szerint — 
nagy pénzeket keres. Nincs tehát kellően 
tisztázva, hogy milyen verseket visz hát 
az ifjú költő és miért, hogyan akarja érvé
nyesülését a rossz szerkesztő megakadá
lyozni.

Egyébként mindig örömmel vesszük, 
ha határainkon túlról is felkeresnek min
ket kéziratokkal. írásaival máskor is szí
vesen foglalkozunk.

Elvtársi üdvözlettel: Lázár István
Egy későbbi levél, Bukarestből (1958. 

január 25.), az Előrétői:
Kántor Lajos elvtárs
Kolozsvár
Kedves Kántor Lajos!
Megkésve bár, és egyben bocsánatát 

kérve közlöm Magával, hogy sajnos sem 
a Madách cikkét, sem a karcolatot nem 
tudtuk közölni. Ahogy azt mondani szo
kás, rajtunk kívül álló okok miatt. Ez meg
lehetősen gyenge vigasz, de mit csinál
junk. Van valami újabb írása? Küldjön.

Üdvözli
Szász János

Az Ifjúmunkás bukaresti levelén még 
sorszám is van, ebben már kollegiálisán 
(?) tegeznek, sőt jó hírt közölnek — per
sze, a kor (a szerkesztőség) "elvárását" is 
közlik az ifjú szerzővel:

Kedves Kántor elvtárs!
"Pozitív f[r]icskádat" jónak találtuk, s 

egy-két héten belül le is közöljük.
Várjuk, hogy írj már egy épkézláb e- 

lemző írást mondjuk a közvagyon megbe
csüléséről (otthon tisztaságról) illetve a 
hazafias IMSZ brigád tevékenységéről. 
Lehet úgy 3-4 flekk is.

Üdvözöllek
Zöld Lajos

És ha már Zöld Laji barátom (a gyer- 
gyószárhegyi csoda megteremtője, a Lá
z á r-k a s té ly  ú jjá é p íté sé t e lin d ító , a

képzőm űvészeti tábort a kolostorban 
m egterem tő Nagy M indenes) egykori 
szerkesztői levele folytán a hazafias tevé
kenységek közelébe kerültünk, említe
nem kell a bukaresti központi pártlap, a 
Scinteia borítékjában talált, természetesen 
románul fogalmazott sorokat. Bizonyos 
"anyag" küldését köszönik meg, amelyet 
ugyan nincs módjuk közölni, de kivizsgá
lásra, megoldás végett az illetékes szerv
nek továbbították. Emlékezetem szerint 
az Előrének írtam egy riportot Kovászná- 
ról, a kihasználatlan gyógyvizekről, a kór
ház hiányáról, amit ők nem vállaltak köz
lésre, de továbbküldték a Scinteiához. A 
történet 1960. tavaszi (Kovászna még si
ralmasan elhanyagolt, falusi szintű város
ka volt) — a folytatás, a "siker" pedig egy 
ötsoros közlemény a bukaresti román na
pilapban: K. Lajos javasolja, hogy az öté
ves terv keretében használják ki a kovász
nai gyógyforrásokat. Nyerhettem volna 
az üzleten, ha felhasználom az idézett le
vélhez mellékelt, 0,55 lej es pecséttel men
tesített, a Scinteia levelező részlegéhez 
megcímzett két válaszborítékot, ám elmu
lasztottam az alkalmat; a Scinteia 1989 de
cemberében megszűnt, az 55 báni a Ro
mán Népköztársasággal (majd Románia 
Szocialista Köztársasággal) együtt a tá
volba tűnt.

Részlet egy készülő könyvből

KIRÁLY FARKAS 

hosszú árnyékok 
földje
mert ha 
visszatekintesz 
nem kiabál 
utánad semmi 
hiszen
minden ugyanolyan 
minden sablon 
az utcák a házak 
sőt e körmondat is 
csak most 
egyedül maradtál 
az ürességet 
mélyen érzők közül 
és ami valaha 
tenger lehetett volna 
már könnycseppnek 
is kevés 
nem védheti 
távolban múltat 
keresgélő szemeid

a láma meg a láma
kérődzgetett a láma, 
jó fű  került alá ma. 
arra járt egy láma, 
elmélkedett: hallám a 
bölcstől, hogy láma 
gyorsabb, mint a láma 
no vajon, hadd lám, a'? 
hát ráugrott, és lám a 
meglepődött láma: 
mint a gyors villám a 
hátának hulláma... 
s elrepült a láma.
még ma is láma 
ha meg nem láma

személyeskedés
... asszony a sörében 
a versemet mossa, mossa.
meg is látná magát benne.
oda rúg ki.

a számosra.

a pók és a vitéz

a keresztespóknak 
ha kardja lenne 
harcba menne 
fegyverét forgatná 
sok csatában 
hősiesebben 
mint a hőscincér

a keresztespóknak 
ha tőrje lenne 
belecsalná a 
sok ellenséget 
hálójába tekerné őket 
s nagyokat böfögve 
mesélné a százlábúnak 
dicső tetteit

a keresztespóknak 
ha marsallbotja lenne 
harcba vezetné 
még a skorpiókat is 
és mellén sok 
színes kitüntetésben 
gyönyörködhetne 
nyolc könnyező szeme

a keresztesvitéznek 
ha nyolc lába lenne 
egész nap szövögetne 
s ebédre megenné 
körülötte dongó raját
a konkurenseknek 
szitakötőknek 
vagy legyeknek akár

a bronzharcos
a bronzharcos a szobám falán 
legbölcsebb ismerősöm talán 

*
keletről kísért el engem 
pikkelyes vértjén a 
hosszú mérföldek porszemei 
pihenők s csaták emlékei 
mind

a bronzharcos a falon 
néha pofákat vág a 
hátam mögött

némasága érthető 
szemeiből Lao Ce s

Tu Fu integet
ilyenkor megrázom 
piros kötélen lógó 
barna harangjait 
s hallgatom a 
belőlük kizengő 
titokzatos dalokat 

*
esténként a barna 
bronzharcos 
sárkányhátra pattan 
áfáiról álmomba ugrat 
s végenincs hómezőkön 
vágtat velem hajnalig
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f t R É N ' l  M Ú M M  239
ha majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

BURJAN-GAL ENIKŐ 
Szél vagyok
Szél vagyok, Istenem, adj nekem arcot!
Égsima bőrömön szálljon a felhő,
megsebez újra a táj, ez az erdő,
testemen fény ragyog, fény ragyog, fény ragyog..
Adj nekem arcokat, Istenem, szél vagyok!

Én téged örökre
Én téged örökre 
én téged régen 
amióta csillagok 
laknak fönt az égen
nehéz magányomból 
császárként kikelve 
poros lelkemben 
megtisztulást lelve

én téged egészen 
óvva fájva félve 
én téged merészen
életet remélve 
én téged keresve 
minden mozdulatban 
én téged lesve 
örök öntudatban
én téged őrülten 
én téged bután 
magányba kövülten 
szótlanság után
én neked mindent 
én neked örökre 
ahogy az ég beszél 
halkan mennydörögve
én téged királyként 
teljes önmagámmal 
halálom napjáig 
szívemmel szavammal.

RACZ GABOR 
Születésnapodra
Karácsony van. Göndör fenyőfa csillog.
A régi lemez róla szól, dalol.
Szétszóratást élvez száz kicsi csillag, 
majd egyszeresük eltűnnek valahol.
Azt gondolom — szeretsz, s a vágyam itthagy 
magamra így a többiek közt, ahol 
szemet kezd szúrni — tán mégis csak itt vagy? -  
a felmosórongyon hogy megállt a por.
Szeretlek. Ennyi csak. Nem magyarázom. 
(Gogol csinovnyikja volt a hatalom.)
Tőled, magamnak, boldogságot kérek,
Neked cserébe semmit nem adok, 
vagyis csak annyi bölcsességet, 
amennyi kompromisszumot.

szerk eszti:
Fekete Vince 2003

NOSZWPIBOTOND 
Színtelen égen...
színtelen égen afelleg suhan 
suhanok én is a földön 
lábam a földet sem éri ugyan 
követem hegyeken, völgyön 
hogyha elérem csókot adok 
csókomba kapnak a csillagok

színtelen égen egy lyányka suhan 
suhanok én is utána 
mutasd a tested egy percre ludam 
kitépem tolláid máma 
hogyha beérlek csókot adok 
csókodba kapnak a csillagok

színtelen égen suhanunk ketten 
suhannak legelők, házak 
és besötétül az ég miközben 
ellepi tested az ágyat 
beveszed szádba, marsz, harapok 
beléd fröcsögnek a csillagok

BORSODI L. LÁSZLÓ 

Megérkezés
Madarak repdesnek.
Pillangók verdesnek.
Békák brekegnek.
Kígyók tekerednek.
Patkányok futkosnak.

Megérkeztem.

Azt hiszem.

Csupán
Akik elmentek: 
nem tudni, hová.
Akik jönnek 
— ha jönnek —, 
nem tudni, honnan.
Nem tudni, mikor.

Most tél tesped 
csírán, utakon.

Csupán

magamhoz

tartozom —

Virasztás
távoli tájakon 
valaha
ember vagy angyal járt — 

most
árnyak emlékét 
felissza hó 
dermeszti jég.

Az utcán — 
senki.

Virrasztasz.
Hiába----------

ANSELM HOLLO 
Száznál hét évvel kevesebb
Nagyapát íróasztalánál érte utol 
mondatközépen állt meg a töltőtoll

Az ő házában fedeztem fel 
az észvesztőén érthetetlen Ezra Poundot 
puffadt szemű költő zöldes fényképe 
fényes fekete borítón és jobb keze dr. Williams

Ők szállítottak le a vén metrika vonatáról 
reptettek pitypangok felett 
rávetítettek egy nő cipőjén a szögre 
a Niagara vízesés tetejére a Taishan hegy 
fölé vissza a naplementébe apró rejtélyek 
feltáratlan belső terek felé

Később Londonban Pound rég halott és elfelejtett Eliot 
szürke eminenciája villant fel csoszogott a lift felé

GYUKICS SÁNDOR fordítása
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M O L N Á R  V I L M O S

Hetedik fejezet
am elyben  Füles kap cso la tb a  kerü l
"Különös, de már megint hétfő van" — 

ötlött fel a gondolat Micimackóban egy 
reggel. "MitObb: egy héttel ezelőtt is hétfő 
volt — állapította meg ámulva. — Ámbár 
lehetséges, hogy nem is hétfő van, hanem 
kedd. Ezt még meg kell kérdeznem Róbert 
Gidától. Viszont amennyiben ma kedd 
van — folytatta a tűnődést —, úgy egy 
héttel ezelőtt is kedd volt. Ez tényleg fur- 

csodálkozott. — Hogy ha úgy tet-csa
szik, akkor egy héttel ezelőtt hétfő volt, ha 
meg úgy tetszik, akkor kedd! Ennyire lazák 
lennének a múlt hét napjai, hogy tetszés 
szerint felcserélhetőek? Ha most kijelente
ném, hogy ma szombat van, még abban az 
esetben is pontosan szombat lett volna 
egy héttel ezelőtt. Annyit azért elvárna az 
ember a múlt hét napjaitól — neheztelt 
meg a naptárra —, hogy miután leteltek, 
ne változtassák a helyüket, üljenek immár 
nyugton."

"Bonyolult a világ" — állapította meg 
Micimackó. Elhatározta, hogy a további
akban valami egyszerűbbel foglalkozik. 
Egészen egyszerű és kellemes dologgal, 
mint például a méz. Azzal sosincs baj, épp 
ellenkezőleg! Annyi csak, hogy nem köny- 
nyű rátalálni. De ahol méhek vannak, ott 
méznek is kell lennie, jutott eszébe az ősi 
igazság. Méheket pedig az vesz észre leg
hamarabb, aki a legtöbb időt tölti odakint, 
nevezetesen Füles. Amióta egy szélvihar 
igazából is elfújta a házát (vagy amit an
nak nevezett), Füles viszonylag sokat tar
tózkodott a szabadban: napi huszonnégy 
órát. "Ott volna még Paci is — jutott eszé
be —, de ő, hm... annyira tömören fejezi ki 
magát... sosem mond semmit".

"Füles — méhek — méz — tízóraizás" 
— állította fel délelőtti teendőinek sor
rendjét Micimackó. Szerette volna látni, 
akad-e még valaki, aki ilyen jól eligazodik 
ebben a bonyolult vüágban. Aztán felká
szálódott és elindult meglátogatni Fülest. 
Útközben erősen tűnődött, hogyan kö
szöntse majd, ha odaér hozzá. Füles min
dig olyan mélabús vagy mi. Egy nem meg
felelő köszönés esetleg csak növelné ben
ne a világfájdalmat. Pedig mennyivel szí
vesebben látna az ember egy derűtől ra
gyogó, életvidám Fülest, aki azzal fogadja 
a hozzá érkezőt: "Jó hogy jöttél, Mackó! 
Épp az imént láttam erre repülni egypár 
mézzel rakott kaptárt... azazhogy méhet."

Fülest a Bánatos Bozótosban találta, 
amint kedélytelenül rágcsált egy amúgy 
pedig zamatosnak látszó bogáncsbokrot.

— Üdvözöllek, ó, Füles!— köszöntötte 
Micimackó. Egyszer Malackától hallotta 
ezt az "ó, Füles"-t, és úgy találta, hogy 
finom m odorra vall. Füles minden bi
zonnyal örömét leli benne.

De nem lelte. Füles előbb végzett a bo
gánccsal, majd egy darabig ködös tekintettel 
nézett el a messzi távolba, mint aki feszülten 
figyeli, jól elhelyezkedett-e a bogáncs a gyo

morban. Mintha nem 
helyezkedett volna 
jól el...

— Na mi van? — 
kérdezte aztán élet- 

a leostyánnal u n tá n . M in t afféle 
modem cifraságot, a köszönést mellőzte.

— Mi hogy lenne? — kérdezett vissza 
Micimackó rövid, de megfeszített gondol
kodás után. Sejtette, hogy Fülesnek nem 
fog tetszeni e válasz, és tényleg, nem is 
tetszett. Egy darabig olyan tekintettel me
redt Micimackóra, mint aki azt mérlegeli: 
vajon megbírja-e egy Csekélyértelm ű 
Medvebocs elméje annak a súlyát, amit 
most mondani szándékozik?

— Hiába, hiába! Minden hiába! — kö
zölte Füles Micimackóval. — Végig figyel
tem az idén, sőt, már tavaly is, meg a 
tavalyelőttnek egy részében. De semmi. 
Mondhatom: egyáltalán semmi. Egyrészt 
nincs. Másrészt nincs is, ahogy legyen. S 
főleg pedig: nincs, akinek! Nincs és nincs! 
Ez van: hogy nincs. — Még gondolkodott 
egy sort, majd levonta a konklúziót: — 
Nem is igaz, hogy jól érzem magam.

— Mi a baj, ó, Füles? — érdeklődött 
Micimackó. (Juszt is lelje örömét benne 
Füles. Juszt sem lelte.)

— Már a bogáncs sem a régi — nézett 
vádlón Micimackóra. — Valamikor vala
hogyan elvesztette azt a nemes aromáját.

Az állaga is más. Mintha tömörebb volna, 
vagy mi. Olyan furcsán érzem magam tő
le.

Esetleg bővebben is elmesélte volna, 
hogy hogyan, de közben befutott Malac
ka, aki tulajdonképpen Pacit kereste, ám 
ha már erre járt, úgy gondolta, ráköszön 
Fülesre:

— Szervusz, Füles! — üdvözölte jó
kedvűen Malacka —, olyan jól nézel ki 
ma.

Ez tulajdonképpen nem volt igaz. Fü
les aznap reggel egészen különösen nézett 
ki, de sehogyan sem jól. Valahogy mintha 
időről időre változna az alakja. Mint aki
nek a hasa még nem döntötte el, hogy 
aznapra milyen formát vegyen fel. Talán 
az aromáját és állagát vesztett bogáncs 
miatt.

Füles rosszallóan méregette a vidám 
Malackát. Mert örökké csak a hejehuja 
meg a játék! Gondtalan kacarászások és 
felelőtlen röhincsélések! Egyesek egysze
rűen képtelenek megkomolyodni és fel
nőni.

— Na mi van? — kérdezte Füles Ma
lackától is, idegenül és hidegen.

(Szájbiggyesztés dukál hozzá.) A kér
désbe egyszerre tudta belevinni, hogy — 
bár részleteiben nem ismeri, miről van 
szó, és igazából nem is érdekli, bármi is 
lett légyen — lényegében azért tisztában 
van vele, miszerint csakis valami érdekte
len és semmitmondó dologról lehet szó. A 
kérdésbe sikerült becsempésznie a meg
kérdezett személy finom lenézését, vala
mint igazi művészre valló virtuozitással 
még az illető által adandó válasz várható
an helytelen (és ugyanakkor hiányos) vol
tát is érzékeltetni tudta.

Malacka kellő áhítattal megcsodálta 
Füles produkcióját, majd némi tisztelettel
jes hallgatás u tán  kissé zavartan  azt 
mondta:

— Kibomlott a varrás rajtad, Füles. Ott 
oldalt, ni!

Kellemetlen az ilyesmi. Annak is, akit 
közvetlenül érint, meg annak is, aki szóvá 
teszi. Úriembernek nem illik észrevennie, 
ha társaságában valakin kibomlik a var
rás. Malacka ugyan talpig úriembernek 
tartotta magát, de Fülesen oly mértékben 
kezdte megadni magát a varrás, hogy sok 
látszott ki már a fűrészporból is, ami be
lülről kitöltötte. Talán el is hagyott már 
belőle valamennyit, talán innen hasának 
huncut alakja.

— És a farkad is, Füles — szólt hozzá a 
témához Micimackó is —, mintha újra le 
akarna jönni.

Jólesett felidéznie Füles farkának haj
dani elvesztét, hisz annak idején ő találta 
meg és szerezte vissza.

— Nem lejött, hanem lerántották — em
lékezett felháborodva Füles —, igenis le
vették. Azazhogy egy bizonyos személy, 
kit itt most nem kívánok megnevezni, le
akasztotta, elvitte, és privát használatra 
megtartotta magának. Jellemző a mai álla
potokra.

— Talán jó volna, ha óvatosabban mo
zognál — szemrevételezte Micimackó a 
fűben itt-ott látható fűrészport —, vala
hogy ma olyan szétszórt vagy.

Malacka szemérmesen félrenézett, il
letlenség bámulni mások belsejében a fű
részport. Bárcsak jönne már Róbert Gida, 
vagy legalább Füles takarná el patájával a 
kritikus részt. Közben újabb fűrészpor- 
nyomokat fedezett fel ő is a fűben. "Ha 
Füles össze-vissza mászkál az Erdőben, 
miközben pereg belőle a fűrészpor— gon
dolta nyugtalanul —, végül teljesen el fog 
tűnni. Igaz, nem nyomtalanul. Nyomai 
egy darabig még láthatóak lesznek, akár 
üzenet az utókornak: ITT JÁRTAM ÉN. 
Mint grafitrúd, amelyik önmagát hagyja 
emlékeztetőül a papíron. Ha nem tűnik el, 
nincs ahogy emlékezzenek rá, ha eltűnik, 
nincs aki örüljön, hogy emlékeznek. — 
Malacka sóhajtott: — Körmönfont az élet! 
Legjobb eltűnni, majd újra megjelenni, és 
begyűjteni a gratulációkat."

Éülesnek közben lassan a fejébe szállt 
valami, esetleg a fűrészpor szállt ki belőle, 
mert egyszerre szokatlanul könnyűnek,

a 10. o lda lon
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szinte súlytalannak érezte magát, és még 
soha nem tapasztalt mámor fogta el. Tett 
néhány bizonytalan lépést, amelyek in
kább tántorgásra emlékeztettek, majd hal
kan, de határozottan megjegyezte:

— Ihaj-csuhaj!
Ha nem ismerik jól, Micimackó és Ma

lacka könnyen hihették volna, hogy tán
col és rikoltoz és dévajkodik. Malacka, aki 
üres óráiban többször is próbálta már el
képzelni, milyen lehet Füles, amikor vi
dám, most csodálkozva konstatálta, hogy 
a borongó, régi Füles jobban tetszett.

— És ugyan m ér' jó az, hehe, ha egy
ben vannak a dolgok, és nem szóródnak 
szét, hehehe? — nevetgélt Füles. — S ak
kor most szóródjunk szét vagy szóród
junk össze, hihihi?

— Én csak azt gondolom — mondta 
kisvártatva Malacka csendesen —, hogy 
Kanga igen szemrevalóan tudja megstop
polni Zsebibaba lyukas zoknijait. Alig 
venni észre, hogy volt rajtuk lyuk. Ha 
éppen úgy van időd Füles, tehetnénk egy 
sétát arrafelé. Micimackó meg én majd 
segítünk.

Erre szükség is volt. A fűrészporvesz- 
teség miatt Füles ugyancsak rogyadozott, 
szokatlanul karcsú alakja erősen imboly
góit a feltámadó szélben. De megvolt az 
az előnye, hogy egészen könnyű lett, Mi
cimackó és Malacka minden nehézség 
nélkül tudták maguk után húzni.

Kangáéknál ott találták Nyuszit és Tig
rist, amint felváltva igyekeztek rosszat 
mondani Paciról. Kanga éppen uborkát 
meg leostyánt tett el télire, az asztal tele 
volt üres befőttesüvegekkel. Zsebibaba 
valamiért azt hitte, hogy az ő bosszantá
sára szidják Pacit, akivel jóban volt, ezért 
időről időre megpróbált ráugrani a Nyu
szi vagy a Tigris lábára; azok szórakozot
tan húzogatták ide meg oda a lábukat 
előle. De csak idő kérdése volt, hogy Zse- 
bibabának sikerüljön az ugrás.

— Üdvözöllek, ó, Kanga! — tartott be
mutatót finom modorból Micimackó —, 
meg titeket is, ó, többiek!

— Csákány, buzogány! —köszöntvisz- 
sza lendületesen Tigris. Aki így köszön, 
jelzi: csak amúgy buzog benne a tettvágy, 
és úgy általában mindenre kész.

— Béke! — köszönt megfontoltan Ma
lacka, és nyomatékül még nyitott tenyerű 
jobb kezét is felemelte: íme, most épp 
nincs nála fegyver. Aki így köszön, jelzi: 
alkalmasint kerülne mindenféle összeüt
közést, különös tekintettel a Tigrisfélékre.

— Bújjatok beljebb — invitálta őket 
Kanga, kötényébe törülgetve kezét —, mi 
szél hozott erre?

— Jó kis szél fú' odakint, az már igaz 
— mondta Micimackó —, de erősen tar
tottuk Fülest, úgyhogy nem is fújta el.

Mindannyian Fülesre néztek, akit az 
Erdő egyik végéből a másikba való utaz
tatás erősen megviselt, és most bágyadtan 
pihent egy székre ülve, vagy inkább ros- 
kadva. Fűrészpor dolgában is rosszul ál
lott, mert teste több helyen is ráncot vetett, 
néhol művészi redőkbe rendeződött.

— Fülest ráncba szedték! — kiabált 
elragadtatással Zsebibaba, és meg volt 
győződve, hogy valami jó viccről lesz szó. 
Csak akkor volt hajlandó befejezni a kun
cogást, amikor Kanga kilátásba helyezte: 
ha nem hagyja abba, máris indulhat lefe
küdni.

— Arról lenne szó ugyanis — kezdte 
M alacka kényszeredetten  —, vagyis 
hogyha éppen úgy engedi az időd, Kan
ga...

De Kanga gyakorlott szeme már észre
vette, mi a helyzet Fülessel, és mosolyog
va, szó nélkül hozta a varródobozát. Va- 
lamenniyen Füles köré gyűltek, hogy ta
núi lehessenek a nem mindennapi műve
letnek. Csak Zsebibabának nem sikerült 
sehogyan sem közel férkőznie az esemé
nyek középpontjához, s azon volt, hogy 
most már tényleg ráugrik valakinek a lá
bára.

— Zsebibaba, kedves! — szólt rá me
gint Kanga — ha nem maradsz kicsit 
nyugton, rögvest kapsz egy kanál csuka- 
máj- olajat! Tudod, amit annyira utálsz! És 
ti is, Micimackó, Malacka meg Tigris, 
ugyan menjetek már arrébb! Ha ilyen kö
zel álltok, elveszitek előlem a fényt.

Nyuszi buzgón helyeselt, menjen in
nen mindenki, nem látják, hogy csak út
ban vannak! Mígnem neki is mennie kel
lett, akkor gyorsan megsértődött. Kanga 
egy ideig elgondolkozva nézte az össze
ment Fülest, majd tekintete lassan körbe
járt a szobában, mígnem szeme végül 
megakadt a leostyánon.

— Úgyis sok van belőle — mondta —, 
ennyivel úgysem tudtam  volna mit kez
deni.

Odalépett a nagy halom leostyánhoz, 
kivett belőle egy jókora adagot, és odavit
te Füleshez.

— Nem is tudtam, hogy Füles szereti a 
leostyánt — mondta Micimackó, és nyelt 
egy nagyot. Olyan jó tízóraizhatnék felé 
járt az idő.

De Malacka már értette, miről van szó.
— Nem megenni fogja Füles — ma

gyarázta —, másképpen jut belé az a leos- 
tyán.

— Kanga oldalt belé fogja tömni! — 
ismerte fel Nyuszi is, mi készül. — Hogy 
Füles ne legyen olyan trottyos.

— Mért nem az uborkát tömi belé? — 
kérdezte Zsebibaba.

— Füles úgyis mindig olyan kedvetlen 
— mondta Nyuszi —, elgondolni is rossz, 
hogy ráadásul még savanyú uborka töltse 
ki.

— A leostyán is van olyan, mint a fű
részpor — vélte Tigris —, vagy még jobb.

— Ki akar leostyánt tömni belém? — 
érdeklődött izgatottan Zsebibaba. Senki 
nem válaszolt, így reménykedve még 
hozzátette: — Esetleg savanyú uborkát?

— De hogyan bírja majd Füles az ope
rációt? — tette fel viszolyogva a kérdést 
Malacka, aki igen élénk fantáziával volt 
megáldva, s ez nem mindig tett jót a köz
érzetének.

— Amikor tavaly tüske ment a lábam
ba — emlékezett Nyuszi —, egyszerre

mintha kifakult volna szemem előtt a táj.
— Hasonlatos érzés ahhoz, mint mikor 

az ember ujját becsípi az ajtó — bólintott 
Micimackó —, a méhcsípésről nem is szól
va.

— Beszéljünk inkább másról — mond
ta Malacka borzongva. — Nem egyébért, 
de esetleg Füles nem szereti hallani mind
ezt.

Ám Fülest nem látszott érdekelni az 
egész, mintha nem is róla lenne szó. Ha
nyagul elterpeszkedett a széken, és időn
ként vidoran felkuncogott.

Közben Kanga tűvel és cérnával meg 
egy köteg leostyánnal felszerelkezve, ne
kilátott rendbe tenni az alakját. Ahogy Fü
les előtt állt, egészen eltakarta, a többiek 
csak az ide-oda hajladozó hátát látták.

Malacka gyorsan-gyorsan belekezdett 
egy történetbe, amelyben nagyatyja, a jó
emlékezetű Tilosaz Á még fiatal volt és 
nagy duhaj, s amint egyszer hazafelé tar
tott, váratlanul konfliktusba keveredett 
egy elhagyott szekérlekötő lánccal. A tör
ténet igen bonyolult volt, ráadásul tanul
ságos, nem is figyelt senki, de Malacka 
csak mondta, mondta a magáét, hogy neki 
se kelljen figyelnie másra.

Zsebibaba és Tigris közben a diványon 
ugráltak. A rugók magasra feldobták őket, 
s Tigrisnek, aki aznap különösen tettre- 
késznek érezte magát, eszébe jutott, hogy 
m ilyen volna ráugrania Zsebibabára. 
Igaz, Kanga miatt ez erősen meggondo
landó cselekedetnek minősült.

— Mindjárt rád ugróm — mondta Tig
ris barátságosan Zsebibabának.

— Kihúzom a füledet a fejedből — 
közölte Zsebibaba szintén barátságosan, 
sőt, lelkesedéstől csillogó szemekkel. 
Egyáltalán nem lett volna ellenére egy kis 
barátságos dulakodás. Sajnos, ez Kanga 
jelenlétében nem volt lehetséges.

Nyuszi közben félrevonta Micimac
kót, és terhelő adatokat hozott a tudomá
sára Paciról:

— Hersegtetve reggelizik — közölte a 
bizalmas információt. — Kora reggel, mi
kor a legjobban esne az álom, arra ébred 
odalenn odújában az ember, hogy a feje 
felett hersegtetnek. Na már most, az a 
kérdés — mérlegelte körültekintően a té
nyeket —, hogy Paci herseg-e, vagy a fű, 
amit megeszik? Utóbbi erős mentőkörül
ménynek lenne betudható. Viszont az is 
megtörténhet, hogy együtt hersegnek, és 
ez az ügyet súlyosbítaná, ugyanis csopor
tosan elkövetett hersegtetés esete forogna 
fenn.

De Micimackó nem figyelt Nyuszira, 
mert valami más foglalkoztatta. A jóemlé
kezetű nagyatyja történetét végre-valahá- 
ra befejező Malacka is látta fél szemmel 
odasandítva, hogy Micimackó gondolatai 
valahol egészen másutt járnak, s le merte 
volna fogadni, hogy ebből vers lesz. Az is 
lett.

— Ének a rettenthetetlen Fülesről — 
jelentette be Micimackó.

M in t akinek u jját
orvul becsípte az ajtó,
babusgatást, jó szót mégse vá.
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Nem jajgat, nem sír (nem is visít), 
sőt, a számára kifakult tájon 
kacagva, dalolva fól-le jár.
Elhagyott téged a fűrészpor, ó, Füles, 
de te nem hagytad el magad!
És nem hagytak el hős barátaid sem, bár
erősen fútt a szél, miazhogy!
Tettedért (s tettükért!) fejedet babér 
és leostyán koszorúzza már.
Míg hallgatta a verset, Malackának las

san kipirultak a fülei, a "hős barátaid" na
gyon megfogta őt. "Micimackónak min
dig is erős oldala volt a költészet, egysze
rűen tud, na! Esetleg ha név szerint is 
megemlítette volna ezeket a hős baráto
kat... — futott át fején a tűnő gondolat —, 
de hát nem lehet mindent."

— Babérlevelet is fogunk Fülesbe töm
ni? — érdeklődött Zsebibaba.

— Ha majd kész lesz, tömhetnénk a 
szájába egy almát — mondta ártatlan kép
pel Tigris. Füles nem tartozott a legjobb 
barátai közé.

Malacka gyorsan és nyomatékosan ki
jelentette, hogy a leostyánnak igen kelle
mes az illata. Jóemlékezetű nagyatyja 
mindig hordott magánál tíz vagy tizenkét 
kilónyit belőle, hogy ha ideje éppen úgy 
engedi, szagolgathassa. Állította, hogy az 
öregúr igen kényes volt a szagokra.

— Lehet, hogy Füles mostantól nagyon 
megváltozik — vetette fel a lehetőséget 
Nyuszi —, lehet, hogy egészen másvalaki 
lesz belőle, mint aki volt. Ha már a szaga 
is annyira változni fog.

Ezen lehetett gondolkozni. Malacka 
már látta is lelki szemeivel az átlényegült 
Fülest, amint csintalanul ficánkol a patak
ban, vagy ledéren virágról virágra röp
pen. "Mindegy — gondolta —, csak Szen
vedélyes Állat ne legyen belőle! Egyéb
ként érdekesen áll a helyzet ezzel az átvál
tozással! Az egyik pillanatban valaki még 
saját maga, a másik pülanatban pedig már 
nem saját maga, hanem te, vagy én, eset
leg don Rodriguez."

— Te soha nem érezted úgy magad, 
Mackó — faggatta barátját Malacka —, 
hogy valaki más szeretnél lenni, mint aki 
vagy?

Micimackó elgondolkozott. Egy idő 
után nézése elmélyült, s amikor megszó
lalt, hangja is valahogy dörmögőbb lett:

— Néha szeretnék téli mókus lenni — 
vallotta be Malackának —, és rájámi a 
felhalmozott készletekre.

"Az se rossz — latolgatta Malacka —, 
de hol áll az dón Rodrigueztől!"

— Ha választhatnék — mondta Tigris, 
s kiderült róla, hogy figyel a Malacka és 
Micimackó beszélgetésére —, újra csak 
Tigris lennék! Készakarva!

— Én ha nagy leszek — jelentette ki 
Zsebibaba —, Paci fogok lenni!

— No de Zsebibaba — botránkozott 
meg Nyuszi —, hiszen Paci nem is tud 
beszélni!

— Paci olyan — jelentette ki Malacka 
meggyőződéssel —, mintha éppen mon
dott volna valami szépet. Pusztán azzal, 
hogy van.

— Azonkívül pedig herseg — tárta elő

Paci elvetemültségét Nyuszi. Végső érv
ként még hozzátette: — És különben is 
olyan... olyan más, mint mi.

Ez igaz volt. "Hiszen Kanga és Zsebi
baba is különösnek tűntek az elején, ami
kor megérkeztek az Erdőbe — emlékezett 
vissza Malacka —, Tigrisről nem is beszél
ve! Mégis hamar megszokta őket minden
ki, és most már olyan, mintha mindig is itt 
lettek volna. De Paci valahogy mindenes
től más, mmt mások."

— Éppen azért olyan jó nézni — jelen
tette ki —, mert hogy olyan más.

— Pacit keményen kordában kéne tar
tani! — helyezkedett szigorú álláspontra 
Nyuszi —, csak az a baj, hogy nem ad rá 
okot... Az utóbbi időben korda sem igen 
van — tette még hozzá elgondolkozva.

— Paci biztosan pacifista — idézte Mi
cimackó Bagoly múlt heti mondását. Min
denki bólogatott, még Nyuszi sem mon
dott ellent. Nem könnyű cáfolni azt, ami
ről nem tudni, hogy micsoda. Micimackó 
fellelkesült: mégiscsak jó dolog a művelt
ség, vagy legalább egy művelt ismerős!

— Kész! — mondta ekkor Kanga és 
hátralépett, hogy onnan is szemügyre ve
gye művét.

A mű felállt a székről, nyújtózkodott és 
tagjait próbálgatta. Mindnyájan köréje se
reglettek, hogy gratuláljanak neki. Tigris 
barátságosan nagyokat sózott a hátára.

— Hogy a leostyán jobban elhelyez
kedjen — magyarázta.

Tényleg, kisebb-nagyobb dudorokat 
lehetett észlelni Fülesen, sőt, Fülesben. 
Aki eddig nem hitte el, most láthatta: a 
leostyán nem fűrészpor.

— Kicsit csámpás — állapította meg 
Nyuszi —, de falura jó.

— Csámpás Csacsi! — kiabált Zsebiba
ba lelkesen.

— Egy kis mozgás, és helyére rázódik 
minden — mondta mosolyogva Kanga.

— De milyen jó illata van — szimatolt 
Micimackó.—, egészen éh... akarom mon
dani, fennkölt lesz tőle az ember.

Valóban, Füles diszkréten, de megsza
kítás nélkül illatozott. Nem úgy, mint egy 
virágos rét, inkább úgy, mint egy vetemé
nyeskert. A stoppolás is igen jól állt neki. 
Kangának ugyan éppen elfogyott a szürke 
cérnája, ezért fehéret használt, de ez vala
hogy még sikkessé is tette Füles megjele
nését. Egészében véve Füles inkább nyert 
az ügyön, de nem látszott rajta, hogy kü
lönösebben örülne.

— Nem tudom elképzelni — gondol
kodott félhangosan Malacka —, miért 
nem raktak bele már kezdettől leostyánt? 
Valami baj lenne a leostyánnal?

— Mit nem tudsz elképzelni, Malacka?
— kérdezte gyanakodva Füles. — Mi baj 
van a leostyánnal?

— Ó, nincs azzal semmi baj — mondta 
Malacka könnyedén.

Füles egy darabig rosszallóan vizsgál
ta a megbízhatatlan Malackát, majd a töb
biekhez fordult:

— Azt mondja Malacka, hogy nem az
zal van baj. Akkor mivel van baj, Malac
ka?!

— Semmivel, Füles — győzködte Ma
lacka —, igazán semmivel. Élképzelhetet- 
lenül rendben van minden. — Megnyug
tatásul még hozzátette: — Igazán nagyon 
daliás lettél.

Füles továbbra is komoran szemlélte 
Malackát.

— Szerinted eddig nem néztem ki jól?
— kérdezte.

Malackában az idők folyamán több
ször is felmerült a gondolat, hogy nem 
lehetne-e néha teljesen észrevétlenül lenni 
jelen a társaságban, és mégis úgy, hogy az 
ott lévőkben mély tiszteletet keltsen? 
Problémás összehozni a kettőt, de szerfe
lett kellemes lenne. Ez most ismét eszébe 
jutott.

— Na és ki mit ajánl, ha nem tetszem?
— firtatta Füles. — Tessék, csak tessék, 
meg lehet tenni az indítványokat. Alapos 
m egfontolásra kerül m inden javaslat. 
Nyaljak citromot, vagy igyam ecetet? E- 
setleg a sósav lenne az igazi, mi, Malacka? 
Csak a mulatság kedvéért, hehe. Hogy el 
ne unják magukat a népek.

Még várt egy kicsit, mint aki lehet, 
hogy folytatjta, és lehet, hogy nem. Végül 
szó nélkül távozott. Az sem egy utolsó 
mulatság, ha úgy lehet otthagyni a társa
ságot, hogy övé az utolsó szó.

A társaság egy darabig szótlanul állin- 
gált, mindig is jól lehetett szótlanul állin- 
gálni, ha Füles mondott valamit. Végül 
aztán szedelőzködni kezdtek. Elmenés 
előtt még mindenki gratulált Kangának. 
Igazán jó munkát végzett, ez igen! Füles 
egészen olyan, mint régen. Ha kell, még 
olyanabb.

Micimackó szórakozottan hazáig kí
sérte Malackát, és szórakozottan ő is leült 
ebédelni, és szórakozottan már harmad
szor rakta tele tányérját mézes kukoricá
val, amikor Malacka, még mindig a leos- 
tyánon tűnődve, bevallotta, hogy nagy
atyja, a jóemlékezetű Tilosaz Á néha igen 
ingerlékeny tudott lenni. Ott van mindjárt 
az az eset az elhagyott szekérlekötő lánc
cal. Rabiátus természetű volt az öregúr, 
na!

— Vajon nem attól a sok leostyántól-
e... amit annyira szeretett szagolgatni a jó 
öreg... — mondta Malacka tépelődőleg.

— Ma egészen kiváló ez a mézes kuko
rica... minél többet szagolgatom, annál 
jámborabbnak érzem magam tőle... — 
mondta Micimackó megnyugtatólag.

Ennyiben maradtak.
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S I G M O N D  I S T V Á N

Csókavész
Időnként rengeteg csóka jár ezen a vidé

ken, csapatba verődve érkeznek, hogy 
könnyebben tudják megszállni az eget, feke
tébe öltözött felhőfoszlányoknak tűnnek, 
ahogy látszólag céltalanul csatangolnak a 
házak felett, aztán megállapodnak a keríté
sek tetején, a háztetőkön s a kémények pere
mén, ha valamilyen fát találnak a közelben, 
birtokba veszik az ágakat, s mint hatalmasra 
duzzadt gyümölcsök sötétlenek a félénken 
összetöpörödött levelek között, ilyenkor 
már nem kárognak, testük a lábukra troty- 
tyan, maguk elé néznek, egymásra sosem, s 
várják a következő pillanatot, amely ugyan
olyan tartalmatlan lesz, mint a többiek, csak 
az embereknek emelkedik keresztvetésre a 
kezük, az öregebbje a házra szállt veszedel
met véli kiolvasni a kapu tetején gubbasztó 
csókák láttán, s noha megpróbálják elhesse
getni őket, megmoccannak, de visszaröp
pennek megint, ezek az ádáz hírhozók hí
jával vannak a kegyelemnek, igaz, hazudni 
sem hazudnak soha, arra a kapura szállnak, 
amelyikre éppen szállniuk kell. Aztán ahogy 
jöttek, olyan hirtelen mennek is. Világosabb 
felhők csatangolnak a házak fölött, a keríté
sek tetején megjelenik egy-egy sunyin lapu
ló macska, de hát ez semmit sem jelent, ha a 
verebek kuncogni tudnának, nem átallná
nak hangosan gúnyolódni a szárny nélküli 
madárnak vélt lopakodón. Emberi kunco
gást viszont nem rögzíthetett volna a króni
kás, mostanában mintha sűrűbben vetnék a 
keresztet, mint a csókavész idején; kora reg
gel nyílnak az udvarra, kertre vezető ajtók, 
nem voltak ünneplőbe öltözve, de azért ke
rülték a világosabb, élénkebb színeket, szól
ni nem szóltak, egymásnak sem köszöntek át 
az udvarokat elválasztó kerítések fölött, 
egyik-másik néha átbólintott a szomszéd
nak, de ilyesmi is egyre ritkábban fordult elő, 
mintha valamilyen ünnepélyesség hatotta 
volna át a mozdulatokat, pedig nem haran
goztak sem misére, sem istentiszteletre, s a 
férfiak borostásak voltak, az asszonyok fésü
letlenek. Ahogy gondosan becsukták maguk 
mögött az ajtót, s beálltak egymás mellé a 
házfal s az első virágágyások közötti, kes- 
kenyre szabott ösvényekre, mozdulatlansá
gukban olybá tűntek, mint valami ember
formát öltött csókafélék, a csókavész elmúlt 
ugyan, de itt bárki a saját csókája lehetett 
volna hirtelen. Álltak, s várták, hogy a postás 
megjelenjen az utcavégen. Fejüket balra for
dítva tartották, ahonnan érkeznie kellett a 
hírhozónak, az asszonyok keze keresztfor
mában repdesett szüntelen, a férfinép arcán 
ráncokba feszültek a keresztek. A postás 
olyan volt, mint az öreg testbe költözött fáj
dalom, mindennap megjelent, tekintetével 
megsuhintotta a várakozókat, s ha lassan 
ellépett a kapu elől, akárha vezényszóra su
hant volna ki testükből a gyötrelem, a vára
kozók egymásnak dőltek, a férfi sudáran 
magasodott a házfal előtt, hagyta, hogy ölel
jék, a könnyáztatta asszonyarcon békésen 
megpihent a fény, "Isten!", mondta az ember 
csendesen, közben a postás megállt az egyik 
kapu előtt, talán éppen ott, ahol a csókák 
rostokoltak annak idején. Nevezzük hétfői
nek a szóban forgó bejáratot.

Egy ideig nem szóit, igazgatta a sapkáját,

mintha a tűző naptól féltette volna a szemét, 
aztán a táskájában matatott hosszasan, pe
dig az irat már a kezében volt, csak nem 
nyújtotta előre, a címzettek felé. Átnézett a 
kapu lécein, egy ideig senki sem szólt, csak 
meredtek egymásra szótalan, a postás úgy 
állt meg egy-egy kapu előtt, mintha nem 
tudta volna, hogy mit kell csinálni. Levelek 
már nem nagyon érkeztek, csak táviratok. 
Rendszerint szűkszavú volt az értesítés, 
hogy sajnálattal tudatjuk, hogy ez és ez, 
hogy hősi halál, hogy haza, hogy szeretet, 
hogy emlékezés, hogy stop, hogy vége. Ezek 
után valahogy értelmét vesztette az ájtatos- 
kodás, már nem vetették a keresztet, még 
álltak egy keveset a virágágyások előtt, az 
asszony alacsonyabb lett, az ember mozdu
latlanul nézett bele a messzeségbe, el a pos
tás mellett, mintha valamit erősen figyelt 
volna, pedig csak messzire látott, olyan 
messzire, ahol már semmi sincsen, sem csó
ka, sem ember, sem Isten. Aztán elsőnek lé
pett be a házba, az asszony is utána szé- 
delgett, szeretett volna hangosan imára fa
kadni, de nem volt bátorsága sebeket ejteni 
a csenden. Talán rebegett valamit csendesen, 
de hát az asszonyféle sokat motyorékol erre
felé, aztán csak összeomlik valamelyik kü
szöbön, az ember csak áll, meredten nézi a 
falat, de a feleletek nincsenek a padlóba ta
posva, vagy a falra vésve, a kérdéseket kell 
időben elvetélni, hogy ne döngessék feles
legesen az eget, hogy aztán megsokszoroso- 
dott súllyal zuhanjanak vissza a kérdezőre. 
Ilyenkor szokatlan csend nehezedik a tájra, 
s mielőtt végleg agyonnyomná a jelent, min
dig megjelenik egy hang a szoborrá mere
vült képben, persze lehet mozdulat is, vagy 
illat is talán, de legtöbbször csaholni kezd 
egy kutya valahol, aztán mintha mindegy 
volna, hirtelen abbahagyja, a hétfőinek neve
zett szomszédai kibontakoznak egymás kar
jaiból, fiúk holnapig biztosan élve marad, az 
asszony belép a házba, egy ideig gondolko
zik, aztán térdre omlik a kereszt előtt a tiszta 
szobában, az ember nehezebben mozdul, a 
lábaiba költözött öröm béklyóit vonszolja, 
de lassan araszolva eljut a másik szomszéd 
közelébe, orrát átdugja a kerítés lécei között, 
onnan nézi a virágzó violákat.

— Mi van? - kérdezi amaz.
— Magánál szebb a viola — mondja.
— Ültetésnél visszacsíptem a gyökerét, 

azért.
— Azért?
— És a palántát sziklevélig ültettem a 

földbe. Azért is.
— Megyek, megmondom — int búcsút a 

szomszédnak, s az asszony után ballag.
Leül a konyhaasztalhoz, háttal az ablak

nak, várja, hogy az asszony kisóhajtozza ma
gát odabent, aztán csak ülnek egymással 
szemközt, az asszonynak még nedves az ar
ca, de lassan rászikkadnak a könnyek a rán
caira.

— Ültetésnél visszacsípi a gyökerét — 
szólal meg az ember.

— Csak nem?
— De. És a palántát sziklevélig ülteti a 

földbe.
— Én még ilyesmit nem is hallottam — 

mondja az asszony. — Hülyék ezek?
— Lehet — mondja az ember. — De a 

violájuk szebb, mint a miénk. Tudja?!
—Jól van, na — szelídül meg az asszony. 

— Hát, csak úgy mondtam.
— Ne mondja!

— Jól van, nem mondom.
Aztán már nincs miről beszélni, az egyéb 

mondanivaló másnapra marad, majd hol
nap, talán holnap, esetleg holnap, ki tudja, 
bizony, holnap kedd lesz, nincs olyan kedd, 
amelyik ne hozna valamit, a szerdák is olya
nok persze, és a csütörtökök, a péntekek, 
ezzel aztán vége is lesz a hétnek, szombaton 
és vasárnap nincs nyitva a postahivatal, erős 
vaspánttal zárják le az ajtaját, olyan különös 
látványt kelt, hogy szombaton vagy vasár
nap szinte mindenki megnézi egyszer, azaz 
minden hétvégén egyszer, nem árt bizonyos
ságot szerezni, hogy holtbiztosán zárva van, 
az a vaspánt biztonságot jelent, majdnem 
olyan, mint a falra erősített kereszt a tiszta 
szobában, persze ez csak olyan meggondo
latlan értékelés lehet, hiszen a postahivatal 
olyan kis jelentéktelen, egyszobás házikó, 
fehérre meszelt falakkal, itt-ott foltos is, szó
val elhasznált, már-már rogyadozó, és kerí
tése sincs, sem udvara, sem kert a ház körül, 
szóval olyan árva, inkább sajnálni kellene, 
nem rugdosni, ahogy a gyerekek teszik, a 
drótok, hát igen, azok a drótok jelentenek 
némi különlegességet, amelyek ott feszül
nek a hivatal tetején, azokat a drótokat néze
getik az emberek szombatonként késő estig, 
de néha vasárnap is, ha éppen úgy adódik.

Reggel aztán mindenki a helyén van, új 
nap kezdődik megint, a házfal s az első virá
gágyások közötti, keskenyre szabott ösvé
nyen borostás férfiak, fésületlen asszonyok 
várakoznak balra fordított fejjel, ahonnan ér
keznie kell a hírhozónak. Kedd van, s a keddi 
naptól tartottak leginkább az emberek, so
sem merülhet feledésbe az az emlékezetes 
kedd, amikor az eperfás asszony két távira
tot is kapott, egyszerre kézbesítette ki őket a 
postás, egyiket az egyik kezében tartotta, 
másikat a másikban.

— Nincs valami hiba? — kérdezte az asz- 
szony.

— Nincs — m ondta a postás. — Hiba az 
nincs. Ami írva van, az írva van.

— Értem — mondta az asszony, s úgy 
nézett körül, mintha mégsem hitt volna az 
írott szónak, valahogy meg kellett bizonyo
sodnia arról, hogy nem tévesztették össze 
senkivel, számba vette hát az eperfát az ud
varon, négy vastag ága volt, hát igen, a saját 
eperfájának is négy ága van, és ez a küszöb 
csak a sajátja lehet, egy másik küszöb nem 
kophatott le hajszálpontosan a saját küszö
béhez hasonlóan, és ott van a szomszéd- 
asszony is, ez az ő szomszédasszonya, így 
szokta égre emelni a karját, ha ideát történik 
valami, és ideát most történt valami. — S 
nekem most mit kell csinálni? — kérdezte az 
asszony.

— Semmit — mondta a postás. — Tulaj
donképpen.

— Értem — mondta az asszony ismét, s 
most már tényleg megértette, hogy tennie 
kell valamit, s mi mást tehetett volna, mint
hogy a két táviratot sorban kirajzszegezze a 
falra erősített feszület mellé. Aztán a temető
be sem kellett kimennie, sírkőre ugyan nem 
lett volna tehetsége, egy egyszerű fakeresz
tet viszont ácsolta thatott volna valakivel, de 
valahogy nem vitte rá a lélek, hogy a távira
tokat eltemesse. így aztán a szoba falán 
ugyan, de vele maradtak mindörökre, Krisz
tus Urunk, az embere és a gyerek. Az utóbbi 
kettő fényképét is a falra rajzszegezte, így 
aztán nap mint nap nézhette őket, az ilyesmi 
értelmed ad az imának, úgy érezte. És be-
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szélni is lehet hozzájuk, ha az embert már 
nagyon megcsapja az egyedüllét, persze 
csak jó hírekről szabad beszámolni nekik, 
merthogy a világ sehol sem lehet felhőtlen, 
odafönt is gondokkal terhes bizonyára, na, 
szóval, hogy nem fél már a csókáktól példá
ul, noha az ebadták megszállják néha a ház
tetőt, a kerítést, az eperfáról nem is beszélve, 
még a csatorna peremén is tucatjával csün- 
genek, mintha valami rusnya denevérek len
nének, és képesek bekárogni az ablakon, úgy 
erőlködnek, hogy az embernek az az érzése, 
megszakadnak nyakukon az erek, ha egyál
talán van nekik olyan, és tulajdonképpen 
nevetséges ez az erőlködés, eltévesztették a 
házszámot a szerencsétlenek, vagy csak ba
bona a csóka vész, mint a garabonciás diákról 
vagy a fekete macskáról elterjedt hiedelem. 
Az ilyesmi nem derül ki a vasárnapi misén, 
a tisztelendőnek temérdek dolgok van, más 
gondok tornyosulnak a templom körül mos
tanában, nem mintha megrendült volna az 
emberekben a hit, de a tekintetek valahogy 
nem hasonlítanak az elmúlt idők tekinteté
hez, noha vasárnaponként ünneplőben öl
tözve indulnak útnak az emberek, az asz-

szonyok előbb kileselkednek az ablakon, ki 
tudja, miért, a csókáktól félnek talán, pedig 
azok ritkán járják a vidéket, sokfele kell i- 
jesztgessék a népeket, a gonosznak is mun
kás az élete, nincs könnyű sorsa senkinek, de 
az is elképzelhető, hogy önmaguktól félnek 
az emberek, vagy az árnyéktól, a napsütés
től, a kövektől, a szellőtől, vagy a gondolat
tól, igen, attól félhettek a leginkább. Azt az 
asszonyt a két táviratával a gondolatai tar
tották otthon, nem kellett többé templomba 
járnia, számolgatta a táviratokat, egy, kettő, 
mondta félhangosan, egy, kettő, ismételte a 
számokat naphosszat, itt már az imák szöve
ge is megváltozott, s az ámen is elmaradt. A 
hétfőiek, a violások szomszédai sem mentek 
már sehova, kinéztek ugyan az ablakon, pil
lantásukkal követték az elmenőket, akik sor
ban vonultak el a ház előtt, az egyik ablak
szem mögött az ember ült, a másik mögött 
egy fekete kendő, más nem nagyon látszott, 
mintha két szem repdesett volna a kendő
ben, az összezsugorodott, bőrrel bevont

csonthalmazt arcnak nevezték valamikor. 
Szóval elindultak a népek a templom felé, 
valamivel lassabban haladtak a megszokott
nál, a férfiak nem néztek a lábuk elé, errefelé 
nem volt szokásban nézni a lépteket, előre
néztek, mint a dacos csődörök, akiknek ha a 
belét veszed, akkor sem hajtanak fejet, s ha 
mégis megbillen a fejük, csak azért teszik, 
hogy utána még jobban felemeljék, az asszo
nyok járása viszont maga volt a bizonytalan
ság, minduntalan körbesandítottak, ahogy 
furcsán meggörbülve egymáshoz igazítot
ták az apró lépteket, oldalgás volt ez, nem 
járás, valahogy rézsűtosan haladtak az em
berek mögött, ferdén tartott vállal, mellük
höz szorított Bibliával a kezükben. De a 
templomba senki sem lépett be. Megtorpan
tak egy-két méterrel a bejárat előtt, álltak 
mozdulatlanul az apró téren, tekintetüket 
magukba fogadták a ki tudja, milyen min
tákban kirakott kövek, amelyek díszítették a 
templom előtti területet, volt aki lehunyta a 
szemét, de egymásra nem mertek nézni, 
vagy nem akartak, vagy csak önmagára fi
gyelt mindenki. A tisztelendő szembe nézett 
velük a bejáratnál, szólni nem szólt, nem volt

mit beszélni. Aztán belépett a templomba, és 
megtartotta a misét. Egyedül volt, azaz Is
tennel maradtak ketten. S a sötétség is oda
bent maradt, a fény kívül rekedt, de az 
emberekbe sulykolta magát, talán ezért volt 
béke bennük, amikor hazatértek. Olyannyi
ra, hogy a kevésbé éltesebb asszonynép 
megelégelte az éjszakai böjtöt, s közvetlenül 
elalvás előtt néha az emberéhez nyomta a 
fenekét, mintha csak a véletlen mozgatta vol
na közelebb a testét a dunyha alatt; ha a férfit 
már elnyomta volna az álom, arra riadt fel, 
hogy egy fenék izeg-mozog az ölében, ha 
meg ébren volt, érzékelhette, hogy egyre kö
zelebb került az asszonya, már-már rátelepe
dett egészen.

— Mit akar maga? — kérdezte félhango
san.

— Semmit— mondta az asszony ijedten, 
s csóré fenekére visszahúzta a derekára 
csúsztatott vászoninget. A függönyön átszi
várgóit holdfénytől hiába várta a segedel
met, a fénytengerben megmártózni is lehet,

s néha aranyban fürdeti meg az arcokat, de 
arra nem alkalmas, hogy a gondolatba zu
hant gyászfeketét színessé varázsolja.

És csak eljött az a kedd megint, nem le
hetett átugrani a napokat, amióta a naptárak 
bilincsbe verték az időt, nincs üres cella, a 
hétfő után mindig kedd következik, és meg
jelenik a postás az utcavégen, lassan, ráérő
sen. Elérkezett az első kapuhoz, a második
hoz, a harmadikhoz, sehol sem lassított, tud
ta, hogy követik minden mozdulatát, talán 
ezért nem torpant meg egy pillanatra sem, s 
ezért nem köszönt senkinek, őt sem köszön
tötték a virágágyások mögül, lélegzetet sem 
nagyon vettek, valaki megemelte a kalapját, 
vagy csak meg akarta emelni, de szégyellte 
a mozdulatot, ahogy bizonytalanul ugyan, 
de megcsippentette a kalapja szegélyét, i- 
lyenkor meghal a gondolat, s minden moz
dulat idegen, a virágok illatát sem érzékelik, 
egymás kezét sem fogják, a nagy hallgatások 
pillanatai ezek, a mélységes csendeké, hall
gat a vüág. És a postás megáll. Itt, az utca 
végén enyhén lejtős a vidék, a házak a domb
tetőre épültek, ha azt a kis emelkedőt domb
nak lehet nevezni egyáltalán, a kapuk az 
aljban vannak, egyformák mindenütt, csak a 
tehetősebbeknél hosszabbra nyúlik a kerítés. 
Az utcától messze ugyan, de ott állnak a 
szülők borostásan, fésületlenül, ahogy a töb
biek. A házfal előtt valamivel szélesebb az 
ösvény, mint egyebütt, akár sétálhatnának is 
fel-alá egymás mellett, de állnak mozdulat
lanul, ahogy a többiek. Az utca végéig van 
még néhány porta, gazdaság, a postás elha
ladhatott volna a kapujuk előtt, imádkozni 
nem imádkoztak ugyan, de a lélegzetüket 
visszatartották, ahogy a többiek. És a postás 
náluk állt meg, és integt. "Távirat! - kiáltja. — 
Távirat érkezett!"

Mintha szobrok keltek volna életre oda
fönt, szögletesen mozdulnak a végtagok, a 
fejek is merevek, aztán nyakból lecsuklanak, 
akár a rongybabák, miután kiszolgálták a 
gyerekvüágban a játékidőt. Az ember visz- 
szaint, mint aki türelmet kér a hírhozótól, 
akit félig vakon is felismert a kapuban, aztán 
eltűnik a csűrajtó mögött, az asszony utána
lép.

— Fogd meg a kötél végét! — mondja az 
ember, s nyújtja a keresztgerendán átvetett, 
himbálózó kötelet az önmagába kapaszkodó 
asszonynak, aki letépte volna ráncokba 
roggyant bőrét a szeme alól, ha lett volna rá 
érkezése, de fognia kellett a kötélvéget, hogy 
hurkot lehessen kötni rá.

— Felakasztja magát? — A kérdőjel nem 
hallatszott, a kérdőjelek sosem hallatszanak, 
ha alattuk a pont bizonyosságként díszeleg.

— Hugyozni kell — mondja az ember 
rekedten, de nem volt rekedtebb, mint rend
szerint.

— A csűrben? Itt?
— Ott hugyozok, ahol elér. — Az ember 

kigombolja a nadrágját, az asszony elfordul 
egy kicsit, kinéz a csűr nyitva hagyott ajta
ján, de nincs odakint semmi látnivaló, csak
hogy ilyenkor a semmi is súlyosabb önma
gánál, ám az asszony nem erre gondol, azon 
töpreng, hogy térdeljen-e le, vagy maradjon 
állva, forduljon-e vissza, vagy maradjon az 
ajtó felé fordulva, visítni is lehetne, gondolta, 
de hát ő nem visítós fajta, még csak sikkan- 
tani sem sikkantott soha, könnyezni sem 
szokott, élni kellett a hétköznapokat, s ebben 
a nyafogásnak kevés szerep jutott. Mintha
> > > > >  fo ly ta tá s  a 14. o ld a lo n
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sistergett volna valami, úgy fröccsent a hugy 
a kiszáradt szénába, az ember beletaposott a 
talpnyi tócsába, amit maga mögött hagyott. 
A falnál tartott ládát a kötél alá húzta, felállt 
rá, s körbetekerte a hurkot a nyakán.

— Számoljon harmincig — mondta —, jó 
hangosan, hogy halljam.

— Jó hangosan — mondta az asszony, 
hiszen tudta, hogy embere nagyothall. Be
hunyt szemmel mondta a számokat, gyerek
korában ugyanígy számolták a csillagokat, s 
az nyert, aki a legtöbb csillagot fedezte fel az 
égen, és a csirkéket is így vette számba estén
ként, mielőtt elültek volna éjszakára, s ha 
kellett, addig számolta újra őket, amíg meg
voltak mindahányan. Huszonötnél tartott, 
amikor felborult mögötte a láda. Aztán csak 
a saját szuszogása hallatszott egy ideig, kap
kodva vette a levegőt, mintha fázna, vagy 
fulladozna benne valami. Úgy döntött, hogy 
továbbszámol. És jó hangosan elszámolt 
negyvenig, először fordult elő, hogy enge
dély nélkül csinált valamit, aztán számolt 
még tizet ráadásként, több ereje nem nagyon 
maradt. És nem nézett hátra, amikor kilépett 
a fénybe. A postásnak csak a körvonalai lát
szottak a kapu mögött, de amikor hadonász
ni kezdett, hogy ismét felhívja magára a 
figyelmet, látni lehetett a kezét is, ott lebegett 
benne a távirat, kinyitva.

— Felolvasom, jó? — kérdezte kiáltva, s 
választ sem várva, betűzni kezdte a távirat 
szövegét: — Ö-röm-mel tu-da-tom hogy ki- 
tün-tet-tek... — A postás minden szótagot 
karlendítéssel kísért, mintha a szólamoknak 
intett volna be sorban, hogy a láthatatlan 
kórus kánonban zengje az ódát, senki sem 
tanította boldogan integetni, s mégis boldo
gan integet, s egyre jobban ragyog az arca, 
ahogy továbbolvas: — Küldtem fényképet 
is... — betűzi tovább a szöveget, "ez aztán 
igen!", kurjantja el magát, ez már nincs benne 
a szövegben, amúgy is csak önmagának kur
janthatott, azt a fénykép ügyet az asszony 
már nem hallotta, a távirat első sora jutott el 
a tudatáig, egyik kezével a csűr felé integet, 
egy ideig hevesen, aztán már nem annyira, a 
másik kezével a fejét fogja, nem ütögeti, nem 
verdesi, csak fogja, és nem szól, nem jajong, 
csak hanyatlik alá, majd szépen elterül a ház
fal s az első virágágyások közötti ösvény 
apró kövein, összezárt lábakkal marad a föl
dön, hátrafeküdve, ahogy egy halotthoz illik. 
Kicsit kócos lett ugyan, de majd megfésülik.

A szombati temetésen mindenki jelen 
volt, házaspárokat ritkán temetnek egyidő- 
ben, megtöltötték a csűrt, a kertet s a kapu 
előtti teret, rokonságot nem tudtak előkeríte
ni, a szomszédok képviselték a családot, de 
mindenki gyászolt valakit, talán ezért halad
tak oly nehezen a temető felé, az esetleges 
szemlélő azt mondhatta volna, hogy lám, a 
mindenség szekerét mily nehezen vonszol
ják az idő lovai, pedig a mindenség s az idő 
vajmi kevés szerepet kap ezen a vidéken, két 
agyonhajszolt gebét kötöttek a szekér elé, 
ennyi történt, semmi egyéb, s talán még any- 
nyi, hogy a kifehéredett arcú emberek vala
hogy egyformáknak tűntek, fekete kendős 
asszonyok behunyt szemekkel, idős férfiak 
rövidre nyírt, őszbe vegyült hajjal, födetle- 
nül, egyetlenegy asszony s egyetlenegy férfi 
megszorozva ki tudja, mennyivel, menetelés 
egy földi szorzótáblán, ahol a kivonás ural
kodik a számok felett, az égi palatáblán meg 
jegyzik az eredményt, csalni nem lehet.

A tort a szomszédban tartották meg, csak 
a szomszédasszony jajongott egy keveset, 
aztán ürítették a poharakat, nóta is volt, ket
ten hánytak is. Minden úgy történt, ahogy 
történnie kellett.

Kora délután érkeztek a postahivatal elé. 
Az elvégzendő munkához tulajdonképpen 
senki sem értett, annyit feltételeztek, hogy 
felülről kell kezdeni. Felmásztak hát vagy 
nyolcan-tízen a tetőre, s leadogatták a meg
lazított cserepeket egy ideig, aztán csak ku
pacba dobták őket. A tetőszerkezetet sze- 
kercékkel verték szét, fejszék is akadtak, vé
sők és kalapácsok, sokféle szerszám került 
elő a fáskamrákból, s egy óra alatt eltűnt a 
tető, kéményestől, drótostól, mindenestől. 
Nyolcvanan, százan is lehettek, férfiak, asz- 
szonyok vegyesen, s rövid idő alatt széthord
ták a falakat, a téglarakás felépítésére is 
akadtak elegen, a bútorokat is feldarabolták, 
a gépeket, azaz mindent, amit odabent talál
tak. Csak az ajtó maradt épen, rajta a vaspánt 
s egy fényes lakat. Az ajtót ne bántsuk, 
mondta valaki, egy ajtót nem szabad bánta
ni. Nem mondta meg, hogy miért, de hittek 
neki.

Aztán álltak szótlanul a darabokra sze
dett hivatal előtt, senki sem mozdult, és senki 
sem mondta, hogy szét kell szakítani a dró
tokat, s mégis szétszakították a drótokat, 
mindenki eltett belőle egy darabot, egy 
arasznyit, egy ujjnyit, akármekkorát. A sze
mekben nem volt öröm vagy győzelem, fér
fiközöny volt a szemekben, és asszonyria
dalom, az előbbit a gőg viselte álarcként ma
gán, az utóbbi mindig volt és mindig lesz 
talán, és a baltacsapások hangja beletapadt a 
fülekbe, és sokáig csörömpöltek a cserepek is 
benne, addig nem indultak hazafelé, amíg 
nem csitultak el a hangok, a porfelhőre is 
várni kellett, amíg lassan betemeti a feldara
bolt deszkákat, törött cserepeket, s minden 
egyebet. Szombat volt, de estefelé sem lehe
tett pihenni, az állatokat meg kellett etetni, a 
csirkékkel is volt baj elég, ezeknek az átko
zott istenteremtményeknek hiába pirikázik 
az emberfia, biztosan jókat derülnek a rejtek
helyeken, különösen ha az ember is dörmög- 
ve kérleli őket az esti szürkületben. Talán 
sajnálatból bújnak végül elő, de csak előbúj
nak egyszer, azután már senki sem hangos
kodik, imádkozni is mindenki csendben 
imádkozik, az asszonyoknak a sötétben is 
mozog közben az ajaka, ezen a szombaton az 
embereknek is, de hát éjszaka ezt senki sem 
látja. Aztán hajnalig nézik a sötétet. Ez sem 
könnyű feladat, de nézni kell, ha csak így 
lehet szétfoszlatni a gonoszt, hogy az áldás 
békés arculata takarja be a hajnali álmokat.

A fattyú
U tószó a "Csókavész"-hez.
1
A napi gondokról nem nagyon beszél

nek, leginkább a háborúról folyik a szó, nem
sokára baj lesz, jósolgat egyik-másik, 
előbb-utóbb lerohanják a falut, s jaj lesz ne
künk. No, no, mondja egy másik, volt itt tatár 
is, meg török, aztán mi mégis itt vagyunk, a 
harangok nem némultak el soha, a fű mindig 
zöld volt és zöld is marad, és nincs olyan 
lány, aki ne sikkantana, ha megcsipkeded a 
farát.

— De van! — mondta valaki.
— No, azt megnézném szívesen.
—Hát éppen ez az, hogy látni nem nagyon 

lehet, a temetőőr bezárva tartja a lányát, na
ponként csak egyszer engedi ki az udvarra, a 
kutya is megugatja, oly ritkán látja, aztán a 
lány kétszer-háromszor megkerüli az udvart, 
és sipirc befelé. Mint a börtönben.

— Megbolondult az az ember egészen?
— Nem, nem hiszem — vélte a kérdezett. 

—Csak félti nagyon. Aztán meg nem bolond 
az, aki sírni tud.

— Hogyhogy? — kérdezték többen is, a 
kocsmáros is előjött a pult mögül.

— Hát, csak úgy. Áll a temető kapujában, 
és folyik a könnye.

— A könnye?
— Az. Az arcán. így, lefele.
— Temetéskor?
— Nem, nem temetéskor. Többször lát

tam sírni, hétköznap is, vasárnap is, rázkó
dik a válla, s olyankor előrehajlik egy kicsit, 
mintha a léptek nyomát keresné a kövek 
között.

— Azt meg minek?
— Nem tudom, de nekem az jutott 

eszembe. A léptek nyoma.
— Csak ne rohanják le a falut! — sóhajto

zott a kocsmáros.
— Ez most hogy jön ide? — türelmetlen

kedett egyikük. — Inkább a lányról mondj on 
még valamit.

— A lányt ritkán lehet látni, órákig kelle
ne leselkedni utána, nem érdekel engem az 
ilyesmi, az asszony seprűvel verne agyon, ha 
bámészkodással tölteném az időt, a temető
őrt viszont mindennap látom, ott megyek el 
a háza előtt. Szereti a halottakat, az az igaz
ság.

— Bolond kend, hallja?! Hogyhogy sze
reti?

— Hát, csak úgy. Ahogy mi szeretjük az 
élőket, ő úgy szereti a holtakat.

Utoljára akkor halkultak el ilyen nagyon, 
amikor már félhangosan sem ülett beszélni, 
merthogy a kocsmárosné haldokolt odabent. 
A kocsmáros időnként előjött, s beszámolt a 
helyzetről, amikor aztán az asszony behuny
ta a szemét, de még pihegett egy tócsinykét, 
az italért már nem kellett fizetni, mindenki 
annyit töltött magának, amennyi csak jóle
sett, később a kocsmáros már egyáltalán 
nem jött elő, csak kiüzent, hogy a záróra egy 
hétig tart, kivételesen.

— Ez mit jelent? — kérdezte valaki az 
egyik asztaltól. — Az a halottszeretet.

— Hát, csak annyit, hogy csókolja a ke
reszteket.

— Hogy? Szájjal?
— Mivel mással? Lehajol és megcsókolja. 

Sorban. Ezt is, azt is. Aztán kijön, és sír a 
kapuban. Mi csak jó szívvel emlékezünk a 
mieinkre, ő meg úgy ölelgeti a kereszteket, 
mintha élnének.

— Mondja már azt a lányt! — A türelmet- 
lenkedőt nyilván nem érdekelte sem a síró 
temetőőr, sem a falu, amit a kocsmáros féltett 
a lerohanástól.

— El tudja maga képzelni, milyen lehet a
Szűzanya?

A türelmetlenkedő letette a pálinkáspo
harat a kezéből, s noha a legfiatalabb volt a 
beszélgetők között, ennélfogva a szentek 
iránti alázat nem kaphatott végső helyet a 
lelkében, de azért tiszteletlenségnek érezte, 
hogy pohárral a kezében gondoljon a Szűza
nyára.
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— Csak nem olyan? — kérdezte elhűlve.
— De, olyan! — jött a válasz. — Ha meg

látná, letérdelne a kerítés elé, s azt hinné, 
hogy a mennyország a földre költözött, és 
elkezdené szeretni az ellenségeit is, és jobban 
szeretné a holtakat, mint saját magát, még a 
kövek közé hullt, elsárgult leveleket is sze
retné, melyekre rátapos az udvaron sétáló 
lány, aki nem is egyszerű lány, inkább láto
más. S amikor már teljesen megzavarodott a 
látványtól, keresni fogja azokat a nyomokat, 
melyeket a halottak léptei hagytak valami
kor a temető előtt.

Erre a végszóra dördültek el a fegyverek 
valahol. A hangokat elhozta a szél, megzör
gette az ablakszemeket, a bent lévők egy
másra néztek egy ideig, aztán csak meredtek 
maguk elé, ritkán lehetett látni ilyesmit, 
hogy az üvegek, poharak maguktól koccan
janak össze a söntésen s az asztalok tetején.

— A halál koccintásra nyújtotta a poharát
— bölcselkedett egy rekedt hangú a sarok
asztalnál, s noha félig süket volt s félig vak is 
talán, egy ideig őt nézték, egyesek beletörő
déssel, mások rémülettel, de a szemek mind
egyikében azt lehetett kiolvasni, hogy a 
rekedt hangú mintha már odaát lenne, bizto
san tud valamit az öröklétben meghonosott 
szokásokról.

— Akkor ingyen mérek ma megint — 
mondta a kocsmáros, de senki sem sietett a 
söntés felé, kiüresedett szemmel néztek ma
guk elé.

— Becsukom az ajtót, jó? — állt fel valaki.
— Becsukhatja — mondta a kocsmáros.

— Ha kendet ez megnyugtatja.
— Rajzoljon rá egy keresztet — ajánlotta 

egy másik. — Az a legbiztosabb.
— Mivel? — A hangban rügyet hajtott a 

rémület, merthogy krétát, festéket, vagy eh
hez hasonló haszontalanságot senki sem hor- 
dozgat a zsebében.

— Vérrel! — jött a válasz, s ettől megint 
csak úrrá lett a csend, s a mozdulatlanul 
üldögélő kocsmabeliek közül senkinek sem 
jutott eszébe szájhoz emelni az italt.

A kocsmáros megtöltötte az egymás mel
lé állított poharakat, s immel-ámmal ugyan, 
de lassan mindannyian felsorakoztak a sön
tés túlsó oldalán.

— Csak egészség legyen! — mondta a 
kocsmáros csendesen, de inkább csak maga 
elé suttogott, a nemrég hallott lövések hangja 
még mindig ott zakatolt a fülekben.

A türelmetlenkedőt még a gondolat sem 
követte, pillantani meg inkább önmagába 
pillantott mindenki, észre sem vették, ami
kor kilépett az ajtón, vagy észrevették, de 
mindegy volt nekik, jövevény volt az illető, 
átutazóban lehetett, s betért a kocsmába 
megpihenni egy rövid időre, a kocsmabeliek 
inkább a vérrel kifestett ajtó képét próbálták 
elfelejteni, a türelmetlenkedő közben megér
kezett a temetőőr házához, könnyen megta
lálta, hiszen a ház udvarának a végében kez
dődött a temető. A jövevény megállt a kerítés 
mellett, és várta, hogy a lehetetlen bekövet
kezzék.

Senki és semmi sem jelezte, hogy odabent 
volna valaki, a becsukott ajtók, ablakok s a 
mozdulatlan függönyök azt az érzetet keltet
ték, hogy a megállt idő nemcsak a jelent e- 
mésztette fel, de a jövőre sem nyitott ablakot, 
a kocsmákban sokat mesélnek az emberek 
erről-arról, hallott már megelevenedő hol
takról, akiktől teherbe estek az asszonyok, 
eltemetett élőkről is szó esik néha, aldket

másnap látni lehet a piacon, a Szűzanya élő 
képmása is bizonyára csak a mesélő képze
letének rónaságát ragyogja be oly fényesen, 
hinni azért hinni lehet benne, mert hiszen 
arra is esküsznek egyesek, hogy a hit akkor 
sem elvetélt érzelem, ha csupán ábrándból 
fakad, különösen ha arra is van ereje, hogy 
mások képzeletét is beragyogja, s ezzel máris 
értelmet ad a pillanatnak, például ennek a 
pillanatnak, amikor odabentről, igen, a kerí
tés túlsó oldaláról, nem messze az elég sűrűn 
egymás mellé rögzített lécek mögül, onnan, 
az egyetlen helyről, ahonnan jöhetett, igen, 
alig egy kéznyújtásnyi távolságról hangzott 
el a kérdés, amely csak leheletnyi volt, de 
azért átsuhant a lécek között:

— Mit csinál maga itt?
Felpillant a lányra, s ezzel egyidőben in

dult be az óra, mintha egy új időt kezdtek 
volna mérni a mánusok, visszhangosan kat
tantak, dörömböltek a homloka mögött. A 
szemekbe költözött bizonyosság szeretné 
szóra váltani a zaklatottan szédelgő betűk 
özönét, de a szokványos válaszok hamisak 
volnának, az az ember azt mondta, hogy 
szeretni fogja az elsárgult leveleket a kövek

Kondor Béla rézkarcai

között, és látomásról is beszélt, de azt nem 
mondta, hogy elakadhat a lélegzet, és meg
dermedhet a nyelv, aztán valahogy megered, 
de alig tudja, hogy mit beszél.

— A Teremtő — mondta akadozva — 
válaszokból fogja teremteni a következő vi
lágot. S én nem leszek ott. Még abban is 
kételkedem, hogy maga létezik.

— Maga pap, vagy prédikátor, vagy va
lami ilyesmi?

— Nem, nem, én csak vagyok... Azt hi
szem. Csak vagyok.

Gyöngyözik a nevetés, gurulnak a han
gok szerteszét.

— El kellene döntenie, hogy létezik vagy 
nem létezik, de ha véletlenül mégis létezne, 
nem mondaná meg végre, hogy mit akar, mit 
csinál itt?

Odabent egyre vadabbul dörömbölnek 
az idő kerekei.

— Azt mondták, hogy a Szűzanyához

hasonlít, sőt, pontosan olyan, azt mondták, 
hogy szeretni fogom az ellenségeimet is, s 
hogy a mennyország a földre költözik, ide, 
ahol a halottak valamikori léptei nyomokat 
hagytak mindenütt, azt mondták...

— Egy nyelvet beszélünk, s nem értem a 
szavát. Vagy beteg? Maga beteg? Nem hal
lotta a lövéseket? Lehet, hogy lerombolják a 
falut, s maga szűzanyázik s a halottak nyo
mát keresi? Én csak egy lány vagyok, a lá
nyok egyike, s nem értem, hogy mit beszél, 
és nem tudom, hogy miért jött ide.

— A kezét, a kezét szeretném megfogni, 
ennyi, csak ennyi, ha lehetne. Ne, ne menjen 
el...

A lány menne is, nem is, valami vissza
tartja, aztán mégis elindul a ház felé, megtor
pan, s újra visszalép a kerítés mellé.

— Maga fél, ugye? — kérdezi.
— Nem, nem hiszem. Nem tudom.
Az utca kihalt, egyetlenegy ember látha

tó benne, aki térdepelve próbál tisztelegni a 
jelennek, a fák árnyékot vetnek, s a lekopott 
kövek múltat idéznek mindenütt.

— Nekem viszont félnem kellene magá
tól — mondja a hófehér ruhába öltözött lány, 
közben lehajol, s két léc között megjelenik a 
keze a túloldalon. — Ha apám meglátja, 
hogy egy idegennek kinyújtom a kezem...

— En nem vagyok idegen!
— Tudom. Maga csak van. Azaz létezik. 

Talán. Nem azt mondta? S ez mi más, ha nem 
félelem?

A kéz nem csinál semmit, ideát van, és 
várja, hogy megszorítsák. Mintha egy már
ványba faragott szoboralak csipkés szok
nyája mellől bukkant volna elő, moz
dulatlanul, megadóan és hófehéren fénylett 
a kerítés esőverte, szálkás lécei között. A fiú 
csak a leheletével merte megérinteni, ahhoz 
tisztátalannak érezte magát, hogy birtokba 
vegye, ám abbeli félelmében, hogy a gyorsan 
telő másodpercek visszamenekítik az átkö- 
nyörgött ajándékot a kerítés mögötti bizton
ságba, tenyerét hozzáérintette a kinyújtott 
kéz tenyeréhez, szentségtartót oltalmaznak 
ily letisztult áj tatossággal az emberek. Ilyen
kor a gyarló képzelet is éberebb, sorban csó- 
kolgattatja a szerteágazó ujjakat, melyek 
kifehéredve fogadják a mámorba veszett je
len szokatlan érintéseit, de hogy a képzelet 
szolga csak, a valóság árnyékában kushad 
rendszerint, fuvallatként menekül, mintha 
nem is lett volna jelen soha, marad a türel
metlennek mondott fiú, ki túlélte saját jelző
jét, s jelzőtlen férfiként hajtja le alázatosan a 
fejét, hogy a kézfej finom domborulatára he
lyezze ajkait.

Ez volt az a mozdulat, amelyre biztosan 
emlékezett volna, ha a szentségbe nemese
dett, valóságos jelen nem kellett volna meg
adja magát egy másik jelennek, mely egy 
lánctalpas harckocsin érkezett, körülötte 
marcona katonák sora, meghajszolt, kiéhe
zett szedett-vedettség. Hallani s látni is lehe
tett őket már előbb is, de valahogy nem le
hetett elhinni, hogy erre tartanak, a szörny 
elöl dübörög egyre közelebb, elhalad a teme
tő mellett, s a temetőőr házának rozoga fake
rítését középre veszi. A lánynek sikerül 
hátraugrani, a fiúnak nincs hova, a lánctal
pak morzsolják egy ideig, aztán belevész a 
csörömpölő láncok forgatagába. És a kato
nák megindulnak a lány felé. Körbeveszik, 
nézik, aztán egyenként letépnek róla egy- 
egy ruhadarabot, a temetőőr felemelt lapát-
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tál rohan a katonák felé, aztán csak fekszik 
az udvar közepén, a halottak valamikori 
nyomait magával viszi a feledés, a meztelen 
lányt apja testére fektetik hassal lefelé, köz
ben a falu népét is a temető felé terelik, a 
temetőőr házánál megtorpan a menet, a 
hangzavarban a röhögés felfalja a sírók 
hangját, tizenöt-húsz katona lehet, s vagy 
kétszáz falusi, nők, férfiak, gyerekek nézik 
az udvar közepére fektetett keresztet, amely
nek egyik szára halott, másik szára él, de 
lelke indulóban van elfelé, némi vita után 
sorba állnak a kereszt mögött a katonák, a 
gyermekek szemét letakarják az anyák, a 
falu hallgat, a jajok behúzódnak az ajkak 
mögé, a temetőőr lánya nem ordított, nem si
koltozott, nem vergődött a katonák alatt, a- 
hogy sorban beledöftek, majd elernyedtek 
testének nyílásaiban, felemelt karokkal állt a 
falu, ilyenkor az imák is megadják magukat, 
aztán továbbdübörög a szörny, a katonák is 
utána lépkednek, az emberek felemelt ka
rokkal várják az újabb parancsot, hogy enge
delmesen leengedhessék a karjukat, de a ka
tonák eltűnnek a szomszédos falu irányába, 
senki sem parancsol már, de a karok a leve
gőben maradnak egy ideig. A lány nem vesz
tette el az eszméletét, s nem takarta el magát, 
pedig ott állnak körülötte többen is, térdre 
emelkedik ugyan, de lefele néz, mintha a 
halottak valamikori nyomait keresné a kö
vek között.

2 .
Anyám sosem tudta meg annak a fiúnak 

a nevét, aki a kerítés lécei között megérintet
te a tenyerét. Legyen ő az apád, mondta 
anyám, s elhantolt testrészeihez kijártunk a 
temetőbe, azazhogy végigmentünk a kikö
vezett udvaron, rátértünk a sírok közötti ös
vények egyikére, s jó messzire, az utolsó 
keresztek egyikénél megálltunk egy ideig. 
Anyám sosem engedett egyedül, mindig ve
lem jött, s fogta a kezem, jobban mondva 
egymás kezét fogtuk jó erősen, kezdetben 
féltem, az egyformán emelkedő domborula
tok nem a megnyugvás érzetét keltették, ka
tonás fegyelmükkel mintha fenyegették 
volna az élőket, így aztán kedvem sem volt 
mindennap végigmenni az egymást szemlé
lő keresztek között, csak később jöttem rá, 
hogy nem anyám jött velem, én kísértem el 
őt a sírok közötti ösvényeken; a sírhant be
süppedt, a csókák a fákon ültek, sosem re
pültek rá apám keresztjére, nem akarnak 
rápiszkolni, mondta anyám, pedig azt hi
szem, azért nem telepedtek rá, mert hitvány, 
foszladozó lécdarabokból tákolták össze an
nak idején, s ügyetlenül beszúrták a görön
gyök közé. Erre még egy csókának sem volt 
biztonságos leereszkedni, aztán meg semmi 
sem látszott rajta, sem név, sem évszám, sem 
a béke poraira, a festék nyomait lemoshatták 
az esők az idők folyamán, vagy soha semmi 
sem volt a kereszten, mégsem írhatták rá, 
hogy ő volt a jövevény, félt, mondta anyám, 
a Szűzanyát emlegette s a mennyországot, 
mely a földre költözött, azt mondta, hogy a 
halottak nyomot hagytak a köveken, ő  volt 
apád, mondta anyám, nem volt egy akármi
lyen idegen.

Anyám sosem tudta meg azoknak a ka
tonáknak a nevét, akik a dübörgő szörnnyel 
középre vették a vállig érő, rozoga kerítést. 
S noha a dübörgés a földbe döngölte a pa
rancsszavakat, a jajveszékelést s a sírni is alig

merők csukladozásait, a morajjá halkult, ö- 
rök haldoklás hangjait anyám élete végéig 
megőrizte a fülében, s a képeket sem tudta 
letakarni a szemében, mindörökre ottmarad
tak a háttérben valahol, hogy az éjszaka sö
tétjében nap mint nap megvillanjon a lapát a 
fejek fölött, ahogy nagyapám testére zúdul
nak az ütések, pedig a lapátot is nagyapám 
mellé temette a falu, Megkömyékeztek en
gem a halál félelmei, énekelték, anyám nem 
volt jelen, szerteszakított, vérző testét ápol
ták az asszonyok.

Úgy-ahogy helyre állt volna a rend, de 
anyám terhességét nem tudta megemészteni 
a falu, a kerítést ugyan felállították újra, s 
hagyták, hogy nagyapám helyett és után a- 
nyám őrizze tovább a sírokat, de gondozni 
csak a saját sírjait gondozhatta, valamiféle 
beosztás működhetett, minduntalan ott áll
tak ketten-hárman is a ház körül, talán még 
éjszaka is teljesített valaki szolgálatot, hogy 
az asszonnyá gömbölyödött, megcsúfolt 
lány nehogy rá tegye kezét az idegen sírhan
tokra.

— Büdös a lehelete! — mondták a kocs
mabeliek. — A meggyalázott testben nagyra 
nő a lélek! — mondott ellent a rekedt hangú, 
ez most hogy jön ide, kérdezték többen is, 
kend félig süket és félik vak is talán, s fiata
labb is nálunk valamivel, olvasni csak a le
gyeket olvashatta a budi falán, honnan a 
fenéből veszi ezt az okoskodást, hogy nagy
ra nőtt lélek, meggyalázott test, és miegy
más? — Egy kurva ne ápolja a sírokat! — 
mordult fel a kocsmáros is.

Anyám is csókolta a kereszteket. Nem 
értettem, hogy miért. Ott nőttem fel a sírok 
közötti ösvényeken, rohantam fel-alá, rug
dostam a kavicsokat, köveket, kiszáradt gö
röngydarabokat, vagy csak hevertem a na
pon, néha órákig is, és behunyt szemmel sem 
éreztem veszélyben magam, amikor kinyi
tottam a szemem, anyám mindig ott állt az 
udvaron, s a kereszterdő lécei közötti rése
ken átintegetett nekem, s ez biztonság volt és 
védelem, s amikor a rongylabdákat rugdos
tam át a sírokon, nem dorgált meg soha, csak 
ne taposd le a nyomokat, mondta, azok fon
tosak. Nyolc éves voltam, amikor megtalál
tam egy szakadt ruhát a szekrényaljban. 
Egyszer láttam képen egy hattyút, semmi 
sem volt fehérebb nála, s akkor mintha ott 
fehérlett volna a tenyerem alatt. Biztos vol
tam abban, hogy a hattyúk nem halnak meg 
soha, de az a fehérség mindha holtan feküdt 
volna az egymásra rakott holmik tetején. 
Egy ideig csak néztem, nézegettem, s amikor 
megfogtam volna, lehervadt kezemben a 
mozdulat, ujjaimban fejet hajtott a gyávaság, 
összegörbülve kapaszkodtak egymásba iz
zadt tenyerem alatt.

— Megnézheted, ha akarod — lépett be 
anyám, s én kivettem a szekrényből a fehér 
ruhát. — Az enyém volt valamikor.

— Felveszem, jó?
— Vegyed — mondta anyám. — Vegyed, 

ha nagyon akarod.
— Nagyon akarom — mondtam.
Csúnya fiú-lány lehettem abban a ruhá

ban, ahogy gyors mozdulattal kifordultam 
az udvarra, s botorkálva forogni kezdtem a 
kikövezett udvaron, azt hittem, mulatni fo
gunk kölcsönvett lányságomon, a ruha fol
tos volt, az alaktalan, sötét foltok, mint üsz
kös sebek haldokoltak a rostok között, el
nyűtt, cafatos ruhadarab, alja szerteszakítva, 
de felül, legfelül hófehéren csillogott a tűző

napon, sosem halnak meg a fehér hattyúk, 
igaz?, kiáltottam.

— Sosem — mondta anyám.
Feküdtünk egymás mellett a kerítés tövé

ben az udvaron.
— Mesélj! — kértem. — Mesélj nekem a 

győztesekről, akikben örökéletű a fehér.
És elmondta a ruhát. A foltokat, s ahogy 

laskára szakadt a türelmetlen, durva kezek 
alatt. És a döbörgést, a lánctalpak zaját, az 
eltemetett lapátot, és a névtelen katonák so
rát, s ahogy nagyapám melegségét érezte 
meztelen teste alatt, a jövevény arcát azóta 
sem tudta felidézni, de a valamikori kerítés 
lécei között idesüt szeméből a ragyogás. Tét
lenül nyöszörgőit a falu, "Ne hagyjátok!" — 
kiáltotta egy rekedt hangú, mindenki tudta, 
hogy a félig vak-félig süket mindegy-jelené
ből elkotródik a gyávaság, ám a félelemben 
vergődő falu siránkozni sem merészelt han
gosan, nem hogy tettre emelkedett volna va
laki, itt-ott felsírtak az asszonyok, de a 
szájakra tapadtak a kezek, s betapasztott 
szájjal sírni sem lehet igazán.

— S a győztesek? — kérdeztem.
— Mi vagyunk! — mondta anyám. — A 

hattyúk fehérje nem fakult meg bennünk 
soha.

— S akkor mi sosem halunk meg?
— Soha! — m ondta anyám.
Visszatettem a szekrénybe a ruhát, s a-

pám sírjának keresztjére ráírtam, hogy 
APÁM. Szerettem volna én is látni a szemé
ből kiáramló ragyogást, de csak a lánctalpak 
dübörgését tudtam imitálni, hosszú, szagga
tott nyögésekkel keringtem a sírok között, 
néha fel-felhorkantam, hogy félelmeteseb
bek legyenek a hangok, de valami hiányzott, 
megálltam csendesen a kereszt előtt, néztem 
a feliratot, valamit tennem kellett, de nem 
tudtam eldönteni, hogy mi legyen az, talán 
meg kellett volna csókolnom a keresztet, de 
szégyelltem megtenni, aztán meg a korha- 
dozó lécek szálkái sündisznóként szúrkálták 
az ujjaimat, amikor megsimogattam a felira
tot. És néztek is. A kerítés mögött ketten is 
lesték a mozdulataimat, fanyar mosollyal az 
arcukon.

A fanyar mosoly számomra vicsorítás- 
nak tűnt, noha a mindennapok makacs vál
tozatlansága hozzászoktatott a settenkedők 
állandó jelenlétéhez, de ez a kerítésen kívüli 
területre korlátozódott, elképzelni sem tud
tam, hogy a vicsorgók egyike egyszer csak 
kinyitja a kaput, és belép az udvarunkra. 
Néztem, ahogy léptei bemocskolják a köve
ket, ki tudja, hány halottunk féltve őrzött 
nyoma pusztult el kevélyen közeledő léptei 
alatt, lehet, hogy anyámat nem érte váratla
nul a látogatás, számíthatott rá, hogy előbb- 
utóbb bekövetkezik, mosolyogni ugyan nem 
mosolygott, jégeső után a rügyek is megta
nulják a mosolytalan halált, nem volt mit 
tenni, a rend úgy kívánta, hogy a kinyújtott 
kézbe anyám beletegye a sajátját. Egy ideig 
megkövülve álltam a közelükben, nem tu
dom, hogy a szikla hogyan érzi magát, ami
kor belülről bántják, morzsolják, ütlegelik, 
nem néztek reám, de bizonyára elborzadva 
látták volna, hogy lángcsóvák zúdulnak ki a 
testemből, miközben félhangosan számolok, 
megpróbáltam lemérni az agyamat repesztő 
időt, teltek a másodpercek, de a vicsorító 
nem engedte el anyám kezét, akkor meg 
jönnie kell a szörnynek, nemsokára haliam 
fogom a dübörgést az utcavégén, és a kato
nák, a szedett-vedett, toprongyos, kiéhezett
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állatok is itt lesznek nemsokára az udvaron, 
egy lapátot kellene keresnem, de a halálra 
ítélt apák, nagyapák sem rohantak elő a 
konyhaajtón, a dübörgés felhangzik, itt csö
rögnek a lánctalpak a fülemben, elindulok 
hát, fejjel előre érkezem, a vicsorítót hasba 
öklelem, a férfi szitkozódva felborul a köve
ken, anyám sikolt, végre felsikolt az én drága 
anyám, "Büdös kurva!—ordítja kifele menet 
a vicsorító. — Nevelje meg a rohadék faty- 
tyát!"

Késő este volt már, de mindkettőnket el
került az álom, esténként együtt szoktunk 
imádkozni a sötétben, de a mostani közös 
ima után titokban elmondtam egyedül is egy 
imát, nem Istenhez szólt a fohász, halottaim 
istenarcban jelentek meg behunyt szemem 
előtt, csillogó, fényes palástot viseltek, s 
mintha fogták volna a kezem, végre láthat
tam apám szemében a ragyogást, nagyapa a 
saját keresztjén nyugtatta a kezét, s intett, 
hogy minden rendben van, hogyhogy rend
ben van, kérdeztem, hiszen keresztek között 
vezet az út, göröngyök, sírhantok minde
nütt, s halottaink kezébe kapaszkodva sem 
biztonságos az életünk, erre nem felelt, de a 
lapátot magasra tartotta a kezében, arcát el
lepték a ráncok, s szemében nem volt kegye
lem; ez a mozdulatlanság ébren tartotta ben
nem a riadalmat, és a félelem sem hagyott 
elaludni, nem a sötéttől féltem, hanem attól, 
hogy reggel megint csak világosságra ébre
dek, s látni fogom újra a kerítést, a köveket, 
és féltettem a nyomokat is, vajon maradtak-e 
nyomok, melyeket a vicsorító meghagyott 
nekünk az udvaron? Anyám átölelt a sötét
ben, s hogy megnyugtasson, elmondott ne
kem egy mesét, a jó farkasokról szólt a tör
ténet, akik nem támadnak meg soha senkit, 
sem embert, sem állatot, sőt, még egymást is 
szeretik, csakhogy nagyon kevesen vannak, 
mindenki őket keresi, de soha senki sem talál
kozott még velük, de biztosan léteznek vala
hol, még hallani is lehet őket, hiszen újholdkor 
csodás dallamokat vonítanak az ég felé.

Szerettem hallgatni anyám kegyes ha
zugságait, gyerekként is tudtam, hogy a jó 
farkasok kivesztek már a mesékből is, csak 
anyám ajkán keltek életre újra, s én nagyon 
féltem azoktól a képzeletben újjáéledt jó far
kasoktól, féltem, mert nem hittem a létezé
sükben, de ha anyám mégsem hazudott, ak
kor meg az volt a baj, hogy a farkasoknak az 
a dolguk, hogy rosszak legyenek, s ha nem 
azok, akkor egy újabb világ borul fel ben
nem, a kételyből fakadt félelem kergetett á- 
lomba végül, a jó farkasok vonítása elől me
nekültem egy olyan birodalomba, ahol a 
rossz farkasok gyűrűjében leltem otthonra, 
én magam is rossz farkas voltam, a farkas
csorda maga, és nem vonítottam csodás dal
lamokat a holdra, hanem leszakítottam az 
égről, s a szétszaggatott, véres holdtestrésze
ket begyömöszöltem a temetői rögök közé.

Anyám nem tudta megfejteni az álmo
mat, vagy nem akarta megfejteni, csak any- 
nyit mondott, hogy szerinte nincsenek rossz 
farkasok, de ha volnának, ők is a lelkűkben 
viselnék a mosolyt.

— Akkor a hiénáknak nincs lelkűk, igaz? 
— kérdeztem. — Én tudok hiéna lenni, ha 
akarok.

— Egyelőre temetőőr leszek — cirógatott 
meg anyám. — És végre iskolába is adlak. — 
Akkor tudtam meg, hogy el kell hagynunk a 
falut, s a szomszédos falu temetőjének sírjait 
fogjuk gondozni ezután.

Megkönnyebbülést éreztem, de féltettem 
a halottaimat is. Megkönnyebbülést, mert a 
szomszédos faluban nem fognak megtá
madni a gyerekemberek, ezek hordában jár
nak itt késő délután, a kocsmáros fia szinte 
már vérengzőnek számított, hadonászva jár
kált az apjától elcsent bugylibicskával, en
gem néha körülvettek, nem fenyegettek, 
nem ordítottak, de mindegyikük kezében 
volt valami fegyvernek számító eszköz, tövi
ses faág, csalán, kihegyezett botok, miegy
más, a kocsmáros fia egy láncdarabot is csö- 
rögtetett mindegyre, és egyre közelebb jöt
tek, "Anyukád segge milyen? — suttogta a 
kocsmáros fia. — Még mindig véres? Még 
mindig sebes?" Aztán beintett, s a horda kó
rusban sajnálkozott visongva: "Szegény 
segg! Szegény segg!" Ilyenkor négykézlábra 
ereszkedtem, s dögevő hiénaként vicsorítot
tam rájuk, nem tudtam, hogy a hiéna hörög, 
horkan vagy ugat, de én egyszerre hörög
tem, horkantam és ugattam, persze gyorsan 
elkotródtak a közelemből, csak a kocsmáros 
fia szólt hátra: "Pusziljuk anyukát!" — me- 
kegte, s altestét előre-hátra lökve, széles mo
sollyal az arcán veszett bele a szürkületbe. 
Úgy döntöttem, hogy nem sírok, én voltam 
a családban a férfi, s a férfiak nem sírnak 
soha, néhány könnycsepp azért kifordult a 
szememből, de csak a düh kente végig az 
arcomon.

—Jól szórakoztatok? — kérdezte anyám.
— Igen — mondtam. — Hiéna voltam.
— Csak ne légy durva velük, kisfiam.
— Ugye, sosem lesz többet háború? — 

kérdeztem.
— Nem, nem lesz. De ez hogy jutott most 

eszedbe?
— Nem tudom — mondtam; a könyörü

letes hazugságokat állítólag Isten sugallja 
nekünk.

Aztán búcsúzni kellett. Apámmal meg
próbáltam megértetni, hogy itt letelt az 
időnk, ha a cselédkönyvet kiadják valaki
nek, magyarázta anyám, egy másik helyen 
vállal szolgálatot, nekünk az élet adta ki a 
cselédkönyvet, mennünk kell, nem marad
hatunk tovább, fogtam az apám sírhantjába 
szúrt keresztet, sokáig fogtam, mert sokat 
kellett neki meséljek, most, búcsúzáskor ju
tott eszembe, hogy megköszönjem neki a 
ragyogást, amely anyámnak erőt adott, s a- 
mely álmomban néha engem is körülölelt, 
aztán hallgatni kellett, mert egy pók haladt 
át a kezemen, egy nagy-nagy hálót font ép
pen, végiglépegetett az ujjaimon, azt hihette, 
hogy a kereszthez tartozom, aztán a szöve
dék a szálkás keresztléchez rögzítette a ke
zem. Anyám intett, hogy térjek vissza, cso
magolni kellene, nem tudtam visszainteni, 
hogy nem mehetek, csak álltam meggör
nyedve, mint egy szoboralak, kinek megen
gedték, hogy önmaga gyászát cipelje. 
Néztem a pókot, ahogy megfontoltan halad 
a maga útján, teszi a dolgát továbbra is, ez 
sosem fogja visszavinni a kibocsátott szálat, 
én meg nem tudtam hiéna lenni, hogy a 
pókhálót szétszakítsam, eddig dísztelen ke
resztekhez szokott hozzá a szemem, ez a pók 
most felékesítette velem a keresztet, mérnöki 
munka volt, arénához hasonlító, szabályos 
építmény, amelybe ajtó nem vezetett, s nem 
voltak benne sem gladiátorok, sem vendé
gek, az én kezem volt az egyetlen lakó, dísze 
s egyben foglya voltam a keresztnek.

Anyám közeledett. Féltem, hogy korhol
ni fog, de megállt mellettem, és nem beszélt.

A pókhálót nem láthatta, a szemembe nézett, 
s a fejemre tette a kezét.

— Hozzákötöztek a kereszthez — mond
tam, nem volt sem panasz a hangomban, 
sem félelem.

— Nem engedem! — mondta anyám ha
tározottan, s mint aki már rég túl van azon, 
hogy félnie kellene valamitől, vékony kis 
kezével áttörte a sokablakos építmény pihe- 
falait, megfogta a kezem, s elindult velem a 
kitaposott ösvényeken a ház felé. Csomagol
tunk.

3.

VALLOMÁS
Elismerem, hogy gyermekkoromat ab

ban a faluban töltöttem, ahol a csókák híjával 
vannak a kegyelemnek, s mindig arra a ka
pura szállnak, amelyen előbb-utóbb besétál 
a veszedelem.

Elismerem, hogy f atty úként jöttem világ
ra, anyámat elüldözték a faluból, s apámat 
csak álmomban láttam, élve soha.

Elismerem, hogy húsz éven át a szom
széd falu temetőjében gondoztam a sírokat, 
iskolába is jártam, s amikor eljött az idő, 
eltemettem anyámat.

Elismerem, hogy a temetésen nem vol
tam egyedül, apám és nagyapám biztosan 
ott voltak velem, s anyámat egy fehér ruhába 
öltöztették az asszonyok, a ruha szakadt volt 
ugyan, és foltos is, akárha üszkös sebek hal
dokoltak volna a rostjai között, de felül, leg
felül a hattyúk fehérje makulátlanul csillo
gott a koporsó sötétjében is.

Elismerem, hogy anyám megígérte, hogy 
sosem lesz többet háború, és egy negyedszá
zad után újra kitört a háború, de anyám erről 
már nem szerezhetett tudomást, de keze 
nyomát még sokáig viszontláttam a sírokon.

Elismerem, hogy visszajöttem a szülőfa
lumba, s a háború ideje alatt postásként tel
jesítettem szolgálatot, de senki sem tudta, 
hogy tulajdonképpen ki vagyok.

Élismerem, hogy majdnem minden csa
ládból elvittek valakit katonának, ezeket 
lajstromoztam, s a névsort kifüggesztettem a 
postahivatal falára.

Elismerem, hogy sorba vettem a lajstro
mon szereplő neveket, a kocsmáros fia vezet
te a jegyzéket, de ott voltak mindannyian, 
akik kihegyezett botokkal, csalánnal, tövises 
faággal fenyegettek annak idején, s eldöntöt
tem, hogy sorban kivégzem őket.

Elismerem, hogy a postahivatal íróaszta
lának a fiókjából kiemeltem a TÁVIRAT fel
iratú űrlapokat, sorban megfogalmaztam a 
lajstromon szereplők halotti jelentését, majd 
naponként egyet kikézbesítettem a család
nak. Figyelembe vettem mindazokat, akik 
egy negyedszázaddal korábban felemelt ka
rokkal jajveszékeltek nagyapám udvarán, s 
hagyták, hogy megadják magukat a halkan 
elrebegett imák. A félig vak-félig süket öreg
gel, akit rekedt hangúnak ismertek a falu
ban, kivételt tettem, a hadvezetés nevében 
kitüntetésben részesítettem a fiát.

Elismerem, hogy hallom a cserepek csö
römpölését, s a leomló téglafalak dübörgése is 
lehallatszik, közben a pincébe vezető lejáratot 
feltehetően teljesen elfödte a törmelék. Sötét 
van, az írást abbahagyom. Már nem nagyon 
tudok mozogni, a tapogatózás is nehezemre 
esik, de mintha egy csóka ülne a vállamon. 
Hírt hozott, vagy hót visz, nem tudom. Lehet, 
hogy az én nevem is szerepel a lajstromon. 
Valaki odaírhatta. Te voltál, anyám?
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Krokik árnyékában
(Dugógyári szimfónia)

SZOM BATI ISTVÁN

Nézz már ki, Bibirkó, szólok a 
kutyámnak, ki zörget már megint? 
A szekémyi pulyáim, vagy trónkö
vetelő nejeim csörögnek vészesen? 
Mondd meg nekik szépen, várja
nak egy picit, mert úgy tűnik, még 
élek, bárhogy sürgetnének, még 
nem nagyon sikerült földobnom a 
keskeny negyvenhatos talpam. 
Még össze se számoltam, kire mit 
illene hagynom a nagy életműből. 
Át kell nézzem gyorsan, ki milyen 
nemű, ki miért bratyózik egynemű 
fazonnal, ki leszbi, homokos, po
ros, miért hátul szaglásztok inkább, 
mint a négylábúak? Annyi már bi
zonyos, súgom Bibirkónak, hogy a 
tavalyi irodalmi Nobel-díjat nem 
nekem postázták. Pedig mindenki 
paskolt, döngölte a vállam, esélyes
nek tartott, de valami Kertész — 
vagy Cukrász? — orrhosznyi e- 
lőnnyel ledolgozott mindent. Á zsi
dókról írt, mondják, a holokauszto- 
sokról, olyan zsírt talált fel, mellyel, 
ha bekened őket, a hulla is énekel... 
Pedig hidd el, Bibir, még a nádsíp 
is azt fújta: topon lehetsz, Csimbók! 
Tudod, hány nyelvre fordították 
horror bűnügyeimet? Ötre, bará- 
tocskám! Lengyelre, morvára, 
úmérre, bimérre, timérre, fiférre. 
Nem, az utóbbit még nem jogdíjaz
ták. Úgyhogy, barátocskám, a Co- 
lambo mólója lófing én mellettem! 
Olvastad a könyvem? (Kutyául is 
írtam) Igen, Bárczi Benőt? Na, mit 
szólsz hozzá? Még egy jókora utat 
is spóroltam. Csak azért mertem ki
hagyni a helyszínt, a radványi sötét 
erdőt, mert ezen a tájon nappal is 
sötét van. így hát, a hitelesség ked
véért, azért kezdtem rágni, zabálni 
a toliam, hogy ez a derék Benő gye
rek milyen korú legyen, idős-e 
vagy ifjú? Hosszas hezitálás után 
végül is úgy döntök, hogy méltá
nyos leszek. Remélem, Jézus is 
megbocsájt, ha középkorú fickóra 
veszem. Különben is egy belső 
hang — tán a jobbik énem — azt 
pusmogja mindig, aki sötétben kó- 
dorog, nem lehet fiatal. S ami mel
lettem szól, orrhossznyi fórom van 
az egykori és mai nyomozókkal 
szemben. Én ugyanis, ha nem is 
épp Radványon, ám a közeli dom
bokon és falásnyi erdőnkben non 
stop gyakorolok. Mit is mond a fá
ma? Pontosan, barátom, aki keres, 
talál! Képzeld, Bibirkó, egy nem túl 
sihederre, de nem is túl rozoga ön
gyilkos tetemére leltem! Láttam az 
ajkán egy titokzatos mosolyt, mint 
egy üzenetet. Az különben is ven
dég az öngyilkosok arcán. Ha soká
ig bámulod, ez a fura mosoly, mint 
a futósövény, el bír uralkodni véd
telen testükön. Mikor rátaláltam, 
vért már alig pumpált csonkig égett 
szíve, ám a belőle áradó csend, 
mely disszonáns tempóban tiporta 
a tájat, egyértelműnek mutatta ön
gyilkos szándékát...

Sajnos, nem volt elegendő 
időm. Mire megfordultam s körbe

néztem volna, mint a radványi er
dőben, sötétedni kezdett. Mi mást 
is tehettem, el kellett napolnom a 
bimbózó nyomozást. Mert aki, tud
játok, sötétben szaglászik... Hol is 
tartok, Bibir? Ja, igen, bárhogy eről
tetem, alig bírok lépni. Mert hiába 
bambulok, minden fát és bokrot 
szépen átvizsgálok, csak délibábot 
látok. S mit ad az isten? Az egyik 
bükkfa előtt egy negyven-negyven- 
ötös Bárczi Benőt fog be a blendém. 
Picit megszédülök, hidegrázást ér
zek, de ahogy összekapom magam, 
úgy veszem észre, nem is a mi Be
nőnk, hanem az a nagy fa támasz
kodik neki... Mintha nem Benő, 
inkább az a nagy fa birkózta volna 
le elszáradt önmagát. Kéne egy jó 
vihar, bölcsködöm magamban, hát
ha a fa is meg a legény is talpra 
tudna állni...

Mit bámulsz, Bibirkó? Kapd 
már fel a segged, próbáld megtip
pelni, ki rázza a csengőt? Ha a ka
szás topog, mondd: még nem vé
geztem. Mielőtt a mennybe vagy 
Luciferhez mennék, el kell látogat
nunk a székelyek földjére. Miért a

többes szám? Érek én valamit a szi
matod nélkül? Nem kell pöffesz- 
kedned, ne vedd dicséretnek, mint 
ahogy én se vagyok oda, ha estén
ként mellém bújsz és megnyalod a 
számat. Gyere vissza, kérlek, 
hagyd azt a Daciát. Homokfutón 
megyünk, Kossuth batárjával. De 
úgy látom, várni kell, mert most 
éppen sötétedik. Legalább addig, 
míg a sötétség palástja a fejünkre 
nem zuhan, azután meg arra, míg 
"kialudja" magát, hogy hajnalha- 
sadtakor naphintóba szálljunk. Ak
kor kijelöljük a pontos útvonalat, 
legalább egy olyat, mely a halhatat
lanság szívébe kormányoz ben
nünket! S bár nem vagyunk épp 
szentek, nagyon kérlek, Bibir, ad
junk a látszatra! Ha bádog-Krisz

tust Iától, verd össze a bokád. Sose 
lehet tudni, ilyen hosszú úton elkél 
a segítség...

Azt mondod, cimbora, kenjem 
a lovakat? Miért beszélsz többes
ben? Most nem a Limuzinnal, a ho
mokfutón jöttünk, ő ismeri erre az 
úttalan utakat. Hallod, hogy 
prüsszög, kaptat ernyedt testtel? 
Mint egy lusta öszvért, megint biz
tatnom kell. Ha találunk egy forrást 
— hidd el, én is égek, kicsit be- 
wiskyztem —, ledobom a hámod, s 
falhatod a füvet.

Bár nem haladunk gyorsan, az 
én ingem is lángol a magas kapta
tókon. Bármerre tekintünk, nehéz 
csend poroszkál a szundikáló táj
ban. Jó lenne egy passzát vagy egy 
izmosabb szél, mely a tenyerébe 
kapna, s akár a mesékben, röpítene 
tovább.

Ahogy fújni kezdett, bontotta a 
szárnyát, visszaszívtam mindent. 
Mert mi történik velünk, ha nem
csak a fákat, mindnyájunkat fel
kap? Akár a tengeren, hullámzunk 
a tájban. Az egyik völgykatlanban 
pásztor toppan elénk. Bár érzem, 
lángol a nyár, a fickó subát visel. 
Merre, atyámfia, kérdezi C-dúrban. 
Míg a nyáj legelészik, harapja a fü
vet, Hargitát keresem, úgy emlék
szem, itt volt, ha a kondukátor nem 
küldte délebbre. Nyugatabbra 
menjek, int a vánkosával, majd a- 
hogy indulunk, utánunk kiált: Ta
másit keresi? És ha igen, kérdem, 
majd felemelem a hangom, külön
ben tudod mit, mikor róla beszélsz, 
tegyed múlt időbe! Miért, taszít a 
süvegén, meghótt a szószólónk? 
Meg tudnak halni az óriás penná- 
sok, ragasztja még hozzá a Kárpá
tok őre. Szerinted ő nagy volt?, 
fogom közönyösre. Aki az égig ér, 
szerinted piskóta?, kérdez vissza 
Áron némi megvetéssel.

Mikor újra szólna beszélő botjá
val, gyorsan tovább siklunk. Ahogy 
távolodunk, vissza-visszanézünk, 
de már csak hátaink intenek egy
másnak. Figyelj csak előre, biztat- 
gatom magam. Nem kell sokat vár
nom, egy gyerek szalad felém. 
Ahogy pipiskedik, kerüli a csalánt, 
hamar ráismerek, ez nem lehet a- 
kárki, ez egykori önmagam! Él-e 
még az atyám, kérdezem tőle. Ha 
ön ezt életnek nevezi, válaszol a 
cingár, akkor azt hiszem, igen. 
Majd megfogja a lovam, s picit félre 
rántja: miért menne arra, ha egy
szer villámlik? Ha tovább akar jut
ni, tisztelt urambátyám, húzzon a 
tisztásra, mert a székelyeknél, ha 
becsap, a kő kövön nem marad.

Köszönöm a srácnak, kalapot 
emelek. "Macskatalpon" megyünk, 
ahogy a csempészek. Lesem a fel
hőket, áltatom a szelet. Mikor csen
desedik, pumpálom a tüdőm: mer
re vagy, atyuskám, kérdem a bérce
ket. Ám a csúcs nem felel, a fák se 
integetnek, csak egy hang örvény
lik földünk s egünk között: ha ben
ned él az apád, hová lett a lelke?

Tudod, most hol vagyunk, kér
dezem Bibirkót. Hol lennénk, gaz- 
dikám, vakkant a skót juhász, mint 
mindig, ha köhécselsz, nyomod az 
ágyadat, várod a Nobelt a Bárczi 
könyved után — otthon.

Igazad van, Bibir, a sült galamb 
Váradon se röppen, utána kell men
ni. Pattanjunk szépen a képzelet 
szárnyára, kezdjük el porolni ex- 
nejeim báját. Az első gömbölyű 
volt, vagy inkább szekrénynyi? 
Tény, hogy nem a kéj vágy zavart a 
karjába. Volt egy szép járgánya, Au- 
dinak hívták. Ha elveszed a Klárit, 
mondta az apósom, ezt a dögös jár
gányt is abszolválom neked. Tehát 
mind a kettőt imádnom kellett. A 
baj talán csak az volt: sohasem tud
tam, melyik karosszériát fogom, 
egyformák voltak, míg egy derűs 
napon mindkettő odalett! Kár len
ne tagadni, színházkerülők voltak. 
Egyszer mégis győztem, a lelkűkre 
beszéltem. Na, jó, mondták, me
gyünk, de csak a kedvedért. Egyet 
se problémázz, míg te szórakozol, a 
ruhatárban leszünk. A kocsit az 
ötös, az asszonyt a nyolcadik kam
póra tűzték...

Ahogy vége lett a színjátéknak, 
rohantam hozzájuk. Már sorban ál
lás közben éreztem a járgányt, a ro
bogó paripát. Ám a kocsi helyén 
egy nagy fittyesz lógott: ezt neked, 
írókám! Inkább figyelj oda, mi van 
a nyolcason! Felkaptam a fejem, 
csillogó szirén volt arany mosolyá
val. Alig léptem párat, a nyakamba 
röppent. Akkor még nem hittem, 
hogy ő lesz a végzetem.

Mivel jeles színházpártoló híré
ben állottam, tíz évvel később ismét 
oda mentem. Meglehet csak azért, 
mert az az egy színház volt óriás 
megyénkben. Éz, a nem tudom, há
nyadik szirénem élt-halt a színpa
dért. Akkor is elment, mikor nem 
engedtem, úgyhogy őt nem kellett 
a ruhatárba adnom, csak a pelerin- 
jét. Mikor mentem érte, ismerős 
hang kérdett, az első, a szekrénynyi 
nejem volt! A pelerin helyén a ko
csira mutatott: szeretnéd egy körre, 
kérdezte kéjesen. Ha leveszel en
gem is erről a kampóról, kapod a 
sluszkulcsot!

Azt mondod, folytassam, kér
dezem Bibirkót. Nem látod, hapci
zom, megint náthás lettem. Az idő 
is szurkál már: csipkedhetnéd ma
gad, huszonkilenc leszel. Tudom, 
bólogatok, de most más gondom 
van, fordítót keresek, ógörög kelle
ne, hogy Szophoklész szóljon a No- 
bel-bizottságban. Hálából én addig 
az ifjakat futtatom. Mert tapasz
talat, az van, milliomos vagyok! 
Míg nem futott a csikóm, sokmin
denbe kezdtem. Ha démont kellett 
űzni, máglyákat raktam. Ha részeg 
eső hullott, a Körösbe sepertem. 
Bár a kiadóim fogytak, a hitem ten
gernyi lett! Sarló-kalapács-t vettem, 
azzal kopogtattam!

Úgy érzem, Bibirkó, most se va
gyok öreg, kiégett fűcsomó. Akár 
csak Mozart, én is korán kezdtem. 
Még hatéves se voltam, állami díjat 
kaptam az mtsz-novellámért, meg 
a Mit ér a tücsök, ha eltörik a vonó? 
-ért. Ez a második lett, ezüstérmet 
kaptam. Ha írok brossúrát is... vö
rös takarmánnyal, ígérték nagy 
hangon, aranyra váltják!

Mivel a cenzor eldobta ollóját, 
kattant a váltóm, ellenzékbe men
tem. A dugógyári drámám már 
pezsgődíjat kapott!
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H ájk népe
A legenda szerint Hájk, az örmények ősapja, Noé ükuno

kája volt, aki nemzetségével az Ararát-hegy lábánál telepe
dett le, és megalapította (i. e. 2350-ben) a róla elnevezett, két 
évezreden át uralkodó dinasztiát. Az örmények minden 
bizonnyal az Urartu Birodalom északi részén elterülő Haja- 
sza lakói voltak. (Talán ezért nevezik országukat mindmáig 
Hajasztánnak). Létezésükről az i. e. II. évezredből származó 
hettita feliratok adnak először hírt. Az Ararát az örmények 
nemzeti jelképe, egy négyezer éves nép vérzivataros törté
netének tanúja, melynek államkialakulásának folyamata i. 
e. a VI. századra fejeződött be. Az első ismert örmény állam 
fővárosa a korábbi urartui főváros, Van volt. Az új állam a 
perzsa birodalom szomszédságában hamarosan függő 
helyzetbe került. A szoros történeti kapcsolat Nagy Sándor 
hódításai után meglazult. A hellenisztikus korban Örmény- 
ország nagyhatalomnak számított. Nagy Tigrán örmény 
király a Földközi-, a Fekete- és Kaspi-tenger között elterülő 
birodalomnak új fővárost építtetett, az Észak-Mezopotámi- 
ában lévő Tigránakertet. Nagy-Arménia földrajzi helyzete 
azonban nem volt kedvező, ütközőállam lett a római és a 
parthus birodalom között. Az örmény király a Pompei- 
usszal kötött békeegyezség folytán lemondott az Örmény- 
országon kívüli birtokairól, és i. e. 63-tól országa Róma 
vazallus állama lett. Tigrán fiát, Artavaszdeszt Antonius 
elfogta, majd Kleopátra megölette (i. e. 36—34). Ettől kezd
ve, majdnem két évszázadon át Örményország játékszernek 
számított a rómaiak és a magukat a perzsák örököseinek 
tekintő parthusok kezében. Traianus császár a parthusok 
elleni hadjárata (113—117) nyomán három új provinciát 
létesített e térségben: Arméniát, Mezopotámiát és Asszíriát. 
A II. század első felében Hadrianus császár lemondott a 
Traianus által keleten szerzett provinciákról. Örményország 
a III—IV. században Perzsiától függő feudális jellegű állam 
volt. Míg a korábbi századokban az örmény kultúrán mély 
nyomokat hagyott a perzsa-iráni civilizáció, addig a IV. 
századtól egyre erősödő vonzalom fűzte őket a Kelet-Római 
Birodalomhoz, Bizánchoz. Arméniában 305-ben ül. Tirida- 
tesz király uralkodása idején — elsőként a világon — állam
vallás le tt a kereszténység. A lakosság Irán- és 
Róma-pártiakra szakadt, ami az ország kettészakadásához 
vezetett, nagyobbik, keleti része Iránhoz került, míg nyugati 
fele Bizánc birtoka lett.

Szigorú endogám ia, fü ggetlen  egyház
Az örmények nem asszimilálódtak egyik birodalomban 

sem. A függetlenség és a nemzeti kultúra védelmében rend
kívül nagy szerepe volt a Mászdok Meszrop tudós szerzetes 
által megalkotott 36 betűs örmény ábécének. Az örmény írás 
kialakítását anyanyelvi iskolák alapítása, az irodalom és a 
tudományok felvirágzása követte. Az irodalomnak az ör
ményeknél is a bibliafordítás volt a kezdete és alapja, a tudós 
szerzetes népének az érthetetlen ószír Biblia helyett örmény 
nyelvűt adott. A perzsa uralom alatt az örmény keresz
tények 485-ben szabad vallásgyakorlatot vívtak ki maguk
nak. 491-ben pedig elvetették az egyetemes zsinat végzéseit, 
és elszakadtak az egyetemes egyháztól. A függetlenné vált 
egyház az örmények — akiket különben szigorú endogámia 
jellemzett — összetartozásának szimbóluma lett. Az elsza
kadás megszüntetésén egyházi és politikai okokból később 
sokat fáradoztak, aminek következtében vallásukat tekint
ve az örmények kétfélék: nem-egyesültek és egyesültek. 
Előbbiek, az örmény keletiek a történelmi Örményország 
területének lakói, és egyházuk feje az örmény pátriárka. 
Utóbbiak, az örmény katolikusok (egyházfő a római pápa) 
inkább diaszpórában élnek.

NÉMETH CSABA: Örm ény tragédia (részlet).

W&EX

REFLEXIÓK 39.
X úr beszél — a zenéről

Külön "zenei" műfajjá lett be
szélni a zenéről; sokat beszélni, 
mindenfélét elmondani, ezernyi 
dolgot összehordani szinte szü
net nélkül, egy lélegzetre. A mi
nap egy ilyen előadásra kap
csoltam be tv-készülékemet. Ha
nem eluntam a dolgot, az előadó 
— hírneves X-úr — olyanokhoz 
szólt, akiknek halvány fogalmuk 
sincs semmiről, ami komolyzene. 
Átkapcsoltam más adóra, aztán 
kiváncsiságból újra meg újra egy 
szempillantásnyi időre visszavál
tottam a zenei előadóra, félóra 
múlva is még midig ugyanott tar
tott, ugyanazokat ismételte, u- 
gyanabban a pózban. Biztosan 
volt olyan néző, akinek mindez új 
volt és érdekes...

Néhány nap múlva más X. 
urat láttam-hallottam beszélni, 
saját művét ismertette. Ez már 
időben, felfogásban, kivitelezés
ben is közelebb volt hozzám (hoz
zánk). Figyeltem az elemzéseket, 
a megszólaló műrészleteket. Kü
lönösen érdekes volt, amikor az 
egymásba fonódó polifon szóla
mokat, hangzássíkokat külön is 
elemezte, megyszólaltatta. Felfi
gyeltem a részletek szépségére, 
kifejező erejére. Aztán—a hosszú 
részletezés végén — amikor a 
részlet teljes zenei anyaga fel
hangzott, nagyon csalódott vol
tam — érzésem szerint a közön
ség is. Ez egyébként jellemző a 
modem zenére: különálló részle
tei, főleg az egyes szólamok na
gyon kifejezőek, de az összhatás 
majdnem kaotikus. A mű maga 
nem "magyarázza" meg létét, 
nem sodor magával, nem tölti el 
szépségélménnyel, boldogsággal 
a közönségét. A modern zene
szerző keresi is ezt a furcsa alkotói 
elrejtőzködést. Szívesebben 
mondja el bámulatos részletes
séggel, hogy mit miért alkotott 
művében, ezeket mikroszinten 
tényleg meg is valósítja, nagy 
kedvvel, bőbeszédűen beszámol 
szándékairól, megvalósításairól. 
A teljes műből viszont hiányzik 
mindez: A MŰ NEM FEDI FEL 
ÖNMAGÁT. A piros rózsa színét 
nem kell megmagyarázni a jól lá
tó emvereknek, mert ők is érzéke
lik. Magyarázatra csak akkor szo
rul a piros szín, ha akiknek ma

gyarázzunk, daltonisták vagy ép
penséggel valódi vakok.

A harmadik X. úr beszélgetést 
vezet valamilyen zenei témáról. 
A jelenlevők sorra fejtik ki véle
ményüket az éppen esedékes 
gondolatról. Minden egyes be
szélő azon iparkodik, hogy a saját 
véleményét fogadtassa el: senkit 
sem sérteni, de lényeges dolgot 
mondani nehéz feledat. Olyan is 
a beszélgetés: közhelyszóvirágok 
közül előbukkanó gyöngysze
mek, amelyeket a vezető tv-ripor- 
ter sem tud gyöngynyakékké va
rázsolni. Az ilyen kollektív be
szélgetések rendszerint nagyon 
hosszúra nyúlnak, és gyakran a 
zenei bejátszások sem feledtetik 
velünk az unalmat, amit maguk
ból kivédhetetlenül sugároznak. 
Ezek amolyan rádió "játékok" a 
tv-képernyőn "elbeszélve".

A negyedik X. úr óriási szín
padi talkshawt rendez, a szó leg
jobb, legnemesebb értelmében 
vett és megjátszott commedia 
delTartet. A hatás óriási: lenyű
gözve hallgatjuk beszédét, virtu
óz játékát, humorát, természetes 
közvetlenségét; hol vállonvere
geti a zenét, hol meg leborul előt
te. Mindez átragad a hallgató
ságra és a tv-nézők sokaságára. A 
műsor sikeres, de mit tudtunk meg 
a zenéről? Sokkal inkább magunk
kal visszük a virtuóz, nagy előadó- 
művész varázsát, mint mondani
valójának lányegét.

Áz ötödik X-úr ..., de ne foly
tassuk a sort. A zenével, mint 
minden mással, azt csinálhatunk, 
amit csak akarunk, a szórakozta
tástól a tudákos elmélkedésig. A 
zenéhez ÍGY közel férkőzni lehe
tetlen. Minden ilyen ismertetés: 
holmi csak, ami a felületet érinti, a 
zenéhez nincs semmi köze. Zené
ről szólni csak akkor érdemes, ha 
az közelebb visz hozzá. Az igazi 
zeneismertetés beavatási szertar
tás. Ha pedig megismertük a tit
kokat, akkor már tilos róluk be
szélnünk. Gyakran tapasztalom a 
vágyat, hogy mindent elmondjak 
készülő művemről — és ezzel 
minden alkotó így van. Valami 
mégis megtiltja ezt a közlést, ha 
mégis erőltetjük, kiürül a mű e- 
nergiatartaléka, néha be sem tud
juk fejezni. Ez büntetés azért, 
mert beavatottként elárultuk a 
zene misztériumának titkát. A ze
néhez el lehet, el kell jutni beava
tottként, de a beavatás titkáról ti
los beszélnünk. Ezért nem sikere- 
sedik egyetlen elemzés sem, bár
mennyire is akarjuk tökéletessé, 
mindenre kiterjedővé tenni. Min
den mű misztériumbeavatás: ti
los beszélni róla.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Zetelakán tartották meg augusztus 

20—24. között az Erdély — határtalanul. Az 
E—MIL II. Kárpát-medencei írótábora nevű 
írótábort. Az első napon, a Szent István-na- 
pi ünnepséget követően az E-MIL verspá
lyázatának díjkiosztására került sor; 
díjazottak: Ármos Lóránd Sándor, Barabás 
Blanka és Márkus András. Augusztus 21- 
én Fried István (Az erdélyi magyar irodalom 
főbb irányvonalai), Láng Gusztáv (Expanzív 
erdélyiség), Egyed Emese (Erdélyi zordon),

Juhos-Kiss János (Az erdélyi szellem és Ma
gyarország) és Csép Sándor (Felette szüksé
ges) előadására került sor, amit Karácsonyi 
Zsolt és Ferencz Zsuzsa könyvbemutatója 
követett. Augusztus 22-én, a madarasi Har- 
gita-csúcsra való kirándulást követően 
hangzott el Balázs Imre József Friss erdélyi 
paradigmák című előadása, valamint a Tíz 
éves a Serény Múmia című, Fekete Vince 
felvezette értekezlet. 23-án az Erdélyi Ma
gyar írók Ligájának közgyűlésére, felolvasá
sokra, pálinkakóstolóra, és a Kiskorú írók 
Ligájának szerzői estjére került sor (Farkas 
Zsolt, Márkus András, Sós Dóra).

Aug usztus 13—15. között került sor a 
Tokaji Írótábor rendezvényeire a Tokaji Fe
renc Gimnáziumban. A megnyitón köszön
tőt mondott Májer János, Tokaj polgár- 
mestere és Kovács Tibor, a Hétszőlő Rt. 
vezérigazgatója. A Tokaji írótábort megnyi
totta Székelyhídi Ágoston, a kuratórium 
elnöke. A Tokaji Ferenc Gimnázium aulájá
ban köszöntőt mondott Déváid István igaz
gató és Gyárfás Ildikó, A Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. Mai 
magyar irodalmi lapok — értékek, szerepek, kö
rülmények cím alatt kerékasztal-tanácsko
zásra és vitára került sor. Elnökölt: Ku- 
korelly Endre, Mezey Katalin, Székelyhídi 
Ágoston, Tarján Tamás. Előadók: Kalász 
Márton, Kamarás István, Keresztury Tibor, 
Pomogáts Béla, L. Simon László és Tarján

Tamás. Tokaji esték — Csokonai Vitéz Mihály 
emlékezete címmel Borbély Szilárd előadása 
hangzott el; közreműködött Csikós Sándor 
színművész és Kobzos Kiss Tamás előadó- 
művész, énekmondó; házigazda: Serfőző 
Simon. A kollégium udvarán a Tokaji esték 
keretében köszöntötték a 85 éves Hubay 
Miklóst, Lengyel Balázst és Hegyi Imrét; 
elhangzott Pomogáts Béla, Kukorelly End
re és Csáki Imre laudációja; közreműködött 
Kulcsár Imre színművész; a vendég Mészá
ros László, a Tokaj Disznókő Szőlőbirtok 
igazgatója, a házigazda Székelyhídi Ágos
ton volt.

A  Látó augusztus-szeptemberi számá
nak tartalomjegyzéke: Vallasek Júlia Szín
ház és hagyomány (tanulmány), Hatházi 
András Az utolsó film (forgatókönyv), Lász- 
lóffy Csaba Mitől depressziós a macskám? 
(színmű), Király Kinga Júlia Gangolf (szín
mű), Egyed Emese Őzek völgye (bábjáték), 
William Sakespeare Antonius és Kleopátra 
(dráma, Jánosházy György fordítása), Já- 
nosházy György A fordító vallomása, Csiha 
Nagy Botond Ösvények az énkeresőn; Kétsze
res valóság (esszék). Talált vers Szőcs Kál
mán: Félmúlt.

-MI

Hegedűs Géza
VÍZSZINTES
1. Hegedűs Géza egyik könyvének címe. 

13. Nyomorultul elpusztuló. 14. Színes
fémmel dúsít. 15. Félédes! 16. Iglu bel
seje! 17. Korrövidítés. 18. Csónakgerinc.
19. Tíz milliméter, röviden. 21. Becézett 
Olivér. 23. Hordójelző. 26. Fekete, fran
ciául. 27. Erdélyi városból való. 28. Pa
rancsoló. 29. Lebegni kezd! 31. Némán 
segít! 32. Olasz, magyar és zambiai au
tójelzés. 33. Pajta. 34.... láma, tibeti egy
házi vezető. 36. Bent leás! 37. 63 
naponként. 41. Urbánus. 42. Egyfajta 
fémből készült nagyobb ajtó. 45. Magát 
szívébe lopó. 48. Benyom! 50. Angol női 
becenév. 51. Lányunk férje. 52. Radírda
rabok! 53. Ulan-..., Burjátföld fővárosa.
55. Ollós állat. 56. Alá. 57. Fajta. 58. 
Orosz vadászrepülőgép-típus volt. 60. 
... go!, menjünk (angol). 62. Rag, a -ség 
társa. 63. Arab állam  lakója. 65. 
Könyvben sok van. 66. Errefele! 
68. M indig ez van! 69. Kipling kí
gyója. 70. ... Iancu, rom án tö rté
nelm i szem élyiség. 72. Mely mó

don. 74. Hegedűs Géza egy másik 
könyvének címe.

FÜGGŐLEGES
1. Szorong. 2. A közéletbe kéret. 3. 

Verébtollak! 4. Színes TV márkája. 5. 
Magyar rockegyüttes. 6. Kezd sötéted
ni! 7. Leon..., az Exodus írója. 8. Telefon, 
röviden. 9. Zamat. 10. Hazai letétpénz
tár. 11. Kim í r ..., észak-koreai politikus 
volt. 12. Egyfajta verbum. 18. Betegség.
20. Sürgető szócska. 22. A mohamedán 
vallás. 24. Szerszám azonosító jele. 25. 
Az arcába kacag. 29. Gonosztevő. 30. 
Pénzintézet alapja. 33. Népvándorlás
kori török nép. 34. Ám. 35. Szomjas ál
latot ellát. 38. Öreg kéz jelzője. 39. 
Kövéredik. 40. Erős vágyakozás. 43. 
Közterületi világítótest. 44. György az 
óvodában. 46. Azonos betűk. 47. Na
gyon idős férfi. 49. Arra a helyre lóbál. 
54. Baszk terrorszervezet. 56. Borít. 59. 
Szándékában van. 60. Nehéz selyem- 
szövet. 61. Széf, románul. 64. Jód, vaná- 
dium és nitrogén vegyjele. 65. Házikó. 
67. Kevert kár! 71. Fába vés. 72. E na
pon. 73. Vékony vízfolyás.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 16. számában megjelent Tanulás című 
rejtvény megfejtése: Csak a tudatlanok vannak a tanulás 
ellen.
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