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Miből lett a bogárcsere?
Dobozi Eszter átfogó és nagy 

h ián y o k at összegező tanu lm á
nyából valók az idézetek (Forrás, 
2003. szeptember). A "na végre" 
minősítést kiérdemlő írások, jel
képértékű értelmiségi megnyilvá
nulások az ilyenek. Most csak egy 
meglátásán szeretnék belovagol
ni, ahogy szom orú em lékezetű 
Hajnóczy közism ert címében a 
halál kilovagolt Perzsiából:

"Amikor megkérdeztem Valakit, 
nem akart-e igényelni szakmai véle
ményt, még mielőtt nyomtatásba 
adta volna feljegyzéseit, nem volt-e 
kíváncsi arra, van-e irodalmi, eszté
tikai értéke annak, am it művel, 
visszakérdez: Mi az, hogy irodalmi 
érték? Mitől esztétikai érték az an
nak minősített? Van-e, aki ezt ma 
meg tudja mondani? Visszakérde
zett, mert visszakérdezhetett."

Szomorú új fázisa ez a miből 
lesz a cserebogárnak. A nótabeli 
száraztónak nedvespartján, sej, 
haj, denevér! "Ám ehhez másfajta 
érzékenység re , m ásfajta  belső 
hallásra lett volna szüksége" — 
mondja ki valakiről Dobozi Esz
ter. Igen, ilyen egyszerű ez, eme 
láthatatlan csapágya, gardánten- 
gelye a valamilyen, bármilyen i- 
rányba való elfordulásoknak, be
állásoknak. Ezen m úlik a másság, 
ama sokat emlegetett "másként- 
gondolkodás". A süketfajdokon, 
valam int azokon, akik ezzel a sü
ketséggel m anipu lálnak . Ilyen 
egyszerű az a szempont is, hogy 
se másság, se EU-kritérium nevé
ben m agyarul ne lehessen m a
gyarellenes dolgokat, szem pon
tokat kifejteni, támogatni. A m a
gyarul gyakorolt magyarellenes- 
ségnek ne legyen elmés, szelle
mes, okos, megnyerő stb. stb. m i
nősítése, megdicsőülése, aurája. 
M ert ott m ég nem  tart a legmo
dernebb, legformabontottabb vi
lág sem, hogy Franciaországban

vagy Dániában a franciaellenes- 
ség vagy dánellenesség kereked
hessék felül, ami az EU-keretek- 
ben történőket illeti; vagy EU-n 
még kívül: Romániában, Szerbiá
ban a románellenesség, szerbelle- 
nesség  n y ílt íze it kósto lgassa  
csámcsogó élvezettel bárki. Ez a 
fajta integráció, globalizáció, prog
ram egyszerűen kihívó, bomlasztó 
hazugság, mély és fájdalmas el
lentmondás lehet, éppen a norma
ként letargikusan tisztelt európa
iság alapján. Európa nem  tegnap 
ötórai tea után és nem  a holnapi 
cécós új meg új csatlakozásokkal és 
tömörítésekkel alakult, frissen, mint 
egy tőkeerős harisnyagyár vagy ál
cázott masszázs szalon, frissen be
ütemezett haszonnal és bekalku
lált veszteségekkel. Európa azért 
érdemes arra, hogy csatlakozzanak 
hozzá, melléáljanak, mert kész, és 
kész mivolta ilyen minőségű. Ezt ne 
tévessze össze senki holmi avant
gárd gerjedelemmel, személyes hec
cé tehető vagány formabontással. 
Különben is véglegesen minden for
mát, norm át felfüggeszteni csak 
anarchisták és gazemberek akarnak. 
A társadalom és az egyén szereti az 
elviselhető rendet és a biztonságot.

"Egykor is serege itek  szép 
számmal" — fejtegeti Dobozi Esz
ter — megjegyezvén, hogy nem 
épp a napjainkra jellemző kontrol
nélküliséggel érkezett az utánpót
lás. "Mindenki által elfogadott és 
nagyrabecsült m űhelyek ajtaján 
kopogtattak. M estert keresvén. 
Céhlevelet óhajtván. A céhen kí
vántak ugyanis belül kerülni." Hát 
igen, itt rejlik a lényeg. Ebből lett a 
bogárcsere. Nem az irodalmat cse
rélték ki, hanem a halakat cserélték 
ki a csalival. Kukacosodunk. Min
denestől. Nem  csak a feloszlott 
vagy államosított céhek. Hanem 
úgy elvileg. Társadalmilag.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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PO M O G ÁTS BÉLA

Valóság, költészet — hűség
— Néhány szó Tamási Áronról —
E rdélyben  az irodalom  m ind ig  több 

volt, m in t p u sz tán  szépírás, m in thogy  az 
erdély i m ag y ar írónak  —  és ezt a Trianon 
u tán i ko rszak  m éginkább  v ilágossá tette 
és m egerősíte tte  —  m in d ig  a nem zeti kö
zösség szószólójának, a m egm aradás kö
zö sség i s tra tég iá ja  a lak ító ján ak  kelle tt 
lennie. K övetkezésképpen  az erdély i m a
gyar iro d alo m  egy egész em beri közösség
—  az erdélyi magyarság és nem egyszer az 
egész m agyarság —  történelmi, közéleti 
és erkölcsi terheit vállalta magára. M inde
nekelőtt olyan írók, mint Kós Károly, Bán- 
ffy M iklós, Makkai Sándor, Kemény János
—  és term észetesen  Tamási Á ron.

A z irodalom  és a nem zeti önvédelem  
fogalm a E rdélyben  m in d ig  egységet alko
tott. Terem tő kölcsönösség jö tt létre közöt
tük: egyfelől az erdélyi m agyarság  Tria
n o n  u tán i tö rténe te  és azok a törekvések, 
am ely ek  e tö rtén e lm i év tized ek  so rán  
m eg h atá ro z ták  ennek  az irodalom nak  a 
válla lt fe ladatait, k ü ld e tés tu d a tá t és telje
sítm ényeit, m ind ig  is annak  az erkölcsi 
eszm ének  a csillagzata a la tt fo rm álódtak, 
am ely  az  erdélyi m agyar m egm aradást 
szo lg á lta , m ásfe lő l h ag y o m án y o san  az 
iro d alo m b an  ny ilv án u ltak  m eg az erdélyi 
m ag y ar nem zeti közösség karakterjegyei, 
ko llek tív  tapasz ta la ta i és vágyai. E nnek a 
terem tő  kölcsönösségnek a szellem isége 
h a to tta  á t Tam ási Á ron  írói m unkásságát: 
regényeit, elbeszéléseit, sz ín p ad i m űveit 
és pub lic isz tikai írásait.

Tam ási Á ron, akiről m ost itt Farkasla
k án , m o n u m e n tá l is  s írem lék e  m elle tt 
m eg em lék ezü n k , egész életében, egész 
írói m ű k ö d ése  so rán  árérezte, képviselte 
és szo lgálta  az  irodalom  közösségi elköte
leze ttségének  és feladatvállalásának  esz
m ényét. H a d d  idézzem  fel 1935-ben kelte
ze tt Gondolat és árvaság cím ű vallom ásos 
írásán ak  egyik  passzusá t: "Ami engem et 
illet: m u n k ás  és fa lusi gyerm ekkor u tá n  és 
o lyan  d iákévek  u tán , ahol a falusi szárm a
zást csak nagyobb  szellem i és fizikai erő
vel le h e te tt  a tan u ló tá rsak k a l és tan á 
rokkal feled tetn i, ö n k én t m en tem  el tizen
nyolc éves korom ban  a háborúba, s onnét 
m egtérve és azó ta á llandóan  m ég egy  erő
sebb k ü zd e lm e t állok: egyrészt m agyarsá
gom ért, m ásrészt irodalm i és erkölcsi m a
gatartásom ért, m ely  a szabad  gon d o la t és 
az em beri értékek  jegyében áll. Ezen a 
m ag a ta rtáso n  nincs m it változtatnom , és 
n em  is fogok változtatn i. Jelszavak, am e
lyek n éh a  a fűzfahazafiság  köréből valók, 
n éh a  a vallás fo rm aságainak  területéről, 
és n éh a  a p rak tik u s erkölcs háza tájáról: 
nem  tévesz tenek  m eg, és nincs is azokra 
szükségem , am íg  sorsom  az, hogy  m a
g y a rn á l egyéb  n em  lehetek , sem  m ás, 
m in t h ivő  és b izakodó; sem  m ás, m in t a 
zajta lan  erkölcs szolgája."

M indez an n ak  a szigorú  és súlyos va
lóságnak  a következm énye volt, am elyet

Tam ási Á ronnak , az erdélyi írónak, köz
v e tle n  k ö ze lsé g b ő l k e lle tt  é rzék e ln ie . 
N em  m enekü lhe te tt és nem  is akart elm e
n ek ü ln i n ép én ek  tö rténe lm i sorsa elől, 
m in t író, vállalta ezt a sorsot, h iszen  az 
erdélyi és kü lönösen  a székelyföldi m a
gyarság  tapasz ta la ta iró l és gondjairól ő 
fogalm azta m eg a leghitelesebb tan ú v a l
lom ást. A  valóság  ism erete és vállalása 
m ellett (időnkén t ta lán  ezek ellenében) tu 
d o tt igaz költő  lenni, ak in ek  é le tm űve 
nem csak  a tö rténelm i végzettel néz szem 
be és vet számot, hanem — biztatásként, 
v igaszta láskén t —  felépíti a költészet, az 
álom  és a m ítosz  tü n d érv ilág á t is. A kár
csak Jókai írói m u n k ásság a  a szabadság- 
harc vereségét követő  sö té t és kegyetlen  
év tizedben  —  am it Jókai szám ára akkor 
Világos jelentett, azt jelen tette  Tam ási szá
m ára  Trianon. És ő ebből a trianoni vesz
teségből és nyom orúságbó l keresett ki
u ta t a kö ltészet eszközeivel.

Tamási Á ront hagyom ányosan  a "no
vella költőjének" tekinti a közönség  és az 
irodalom -történetírás. A m unkásságával 
szám ot ve tő  irodalom  novelláinak  költői 
ih letését és erejét hangsú lyozza, s ezáltal 
m in tegy  elkülöníti azoktól az elbeszélők
től, M óricztó l, K oszto lány itó l, D érytől, 
N agy  Lajostól, akik log ikus ren d b en  és 
arányos szerkezetben  alak íto tták  elbeszé
léseiket. A  Tam ási-novellát belső k o m po
zíció nélkü li fo rm áknak  szokás tekinteni, 
am elyben  a képzelet szab ad o n  csapong, s 
a szem élyes líraiság, az  erőteljes költői 
nyelv  helyettesíti a szerkezetet.

E nézet sorra jelent m eg híres bírálóinál, 
"írásainak egységét— mondja Babits Mihály 
—  nem  a m űvek szerkezete adta, hanem  az 
író lírája. A virágcsokor egysége volt ez, s nem  
az épületé." N ém eth László hasonlóképpen a 
"virág" metaforájával tette érzékletessé kriti
kai ítéletét, m időn a Tamási-novellák költői- 
ségéről nyilatkozott. 'Tamási —  olvassuk — 
tele van különös székely emlékekkel, de nem  
vész el köztük, csak teliszórja velük meséje 
útját. Mint tékozló királyfi elszórt virága: m a
radnak ott, m inden m ásodik-harm adik sor
ban  egy-egy v irág  az olvasó csodálkozik, de 
nem  fárad bele."

Kétségtelen, hogy  Tam ási Á ron  a köl
tő i elbeszélő irodalom  m estere. A  Lélekin- 
dulás, az  Erdélyi csillagok, a Rügyek és 
reménység, a Szegénység szárnyai (és a töb
bi) novelláskö tet elbeszéléseinek, az Ábel- 
trilógiának, a Jégtörő Mátyás, a Ragyog egy 
csillag, a Bölcső és bagoly cím ű regényeknek  
ép p en  az vo lt az ú jszerűsége, ho g y  egy 
zá rt világ, egy gond o k  közö tt élő em beri 
közösség, egy h ag y o m án y a it és em bersé
gét őrző  nép cso p o rt kö ltészeté t fedezte 
fel. Ennek a kö ltészetnek  egyszerre vo lt 
közösség i és szem élyes érte lm e , m in t
hogy  a kollektív  érzések, vágyak  m ellett 
az  író alapvető  élm ényeiről: a szülőföld  
szeretetéről, a székely n ép  irán t érzett fiúi

Tamási Áron — Nagy Imre metszete (1930 ?)

hűség rő l te tt vallom ást. A  novelláknak  és 
regényeknek  a noszta lg ikus em lékezés
b en  volt a fő ereje. A  költészet csillogó 
tü n d érlep le  m ögö tt azonban , ha rejtetten 
is, o tt vo lt a valóság, a népéle t b iztos ism e
rete, a közösségi gondokkal tö rténő  józan  
szám vetés. A noszta lg ikus líra hátterében  
b iztos szem ű  és konok  figyelm ű író állt, 
aki szám ot tu d o tt v e tn i a valósággal. Á m  
h a  a szám vetés eredm énye tú lságosan  ke
serű  igazságnak  b izonyu lt, tapasz ta la ta it 
a kö ltészet csillogó tü n d érk ö n tö séb e  öl
töztette. Végül is n ép é t önbizalom ra, re
m ényre akarta  lelkesíteni.

K öltészet és valóság: ta lán  ez a kettő  
ad ta  a Tam ási-regények és novellák  igazi 
varázsá t, egyszersm ind  m űvészi karak te
rét. N em csak az író  szándéka következté
ben, nem csak m orális m egfonto lások  m i
att. A költészet és a valóság  szerves egy
ségének létrehozása a két h áb o rú  közötti 
elbeszélő irodalom  törekvései közé ta rto 
zott. Szerb A ntal a "hétköznapok  és cso
dák" jegyében írta le a m o d ern  p rózairo 
dalom  egy  egész irányzatát. Francia és 
angol regényírók  a "csodát" h o zták  el a 
"hétköznapok" közé, a kö ltészet révén ad 
tak  új érte lm et a valóságnak. Tam ási Á ron 
m ű v e  az övékével rokon. M időn, ta lán  
n em  is tu d v án  a m o d ern  eu ró p ai p róza 
költői törekvéseiről, a csodába, a m ítosz
ba, egyszóval a költészetbe b u rk o lta  a sze
gényes, d id erg ő  székely hétköznapokat, a 
kor egyik nagy  elbeszélő igényét valósí
to tta  m eg. A z epika költője a m agyar re 
gény  és novella m egújítója lett.

Á valóság iránti figyelem re és a költé
szet vigaszára tanít a jelenben is. írói m u n 
kássága, ennek erkölcsisége: Tamási Áron 
közösségi hűsége m a is eszm éket és eszm é
nyeket kínál. Itt Erdélyben, itt a Székelyföl
dön, itt Farkaslakán. A zt k ívánom , hogy 
szülőföldjének népe m indig  olvassa, m in
dig  olvassa újra Tamási Á ron m űveit.

Elhangzott Farkaslakán Tamási Áron 
síremlékénél 2003. szeptember 7-én.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A száműzetés évei
"Bru tusom, onnan jött a levél, honnan nem akarnád, 

hogy Násó legyen ott, mégis e táj, ahol ír, 
mert bárhogy nem akarnád, mégis akarja a balsors, 

mert az erősebb, mint — jaj nekem! — annyi imád." 
(Publius Ovidius Naso: Brutushoz. ford. Kartal Zsuzsa)

1. K észülődés
— a nagy római költő a provinciákra indul —

És vesztét érezte a nagy római költő,
és elküldte családját vidéki birtokára.

Egyedül borozott a vomitóriumban.
Deltát nem jöttek érte. Napokig nem keresték.

Mintha rühes kutya, leprás, átkozott lenne!
Deltát ezek a kurvák bármikor eljöhetnek.

És deportálhatják őt, agyon is verhetik.
De ami az ereje — Horatius a példa! —> 

bármikor megírhatja ezt az egész agyrémet.
Romló állapotokat. A köztársaság végét.

A hiú ostobákat. Magát a zsarnokot!
Róma szenátorait! Megalkuvó cemendék.

Es hányt az ellenfényben, maga elé meredve.
Tudta, nem ír meg semmit. Készülhet Tomiba!

2. A tengerparton
Kérdőjel a láthatáron. Nem jő a gálya.
Cézár meggondolta rég. Rom. Kriksz-kraksz. Bús ábra. 
Gőzölgő mocsár. Miazma. Nem lehet soha elég!
A fej is szétpattanhatna. Nem pattan szét. Elég!
Egy rabszolgalány éneke. Ő itt van otthon.
Földből kiforduló tanulság. Mondom neki: lazítson!
Nem érti, mit akarok? Földre hull a tunika.
Nem érti, miért vagyok? Végre, szól a muzsika!...
Jön a víg hazárdírozás. A végzet beint.
Jön az örök átváltozás. Egyedül. Megint 
az eget nézem, Szkítiában, a törvény szerint.
Rejtelmes ég. Talányos föld. Minden szomorú.
Dalt dalba, kart karba ölt, közeleg a háború.
Kart dalba, engem kardba dönt. Derűre ború.
3. Kérdések

— a nagy római költő nézi a tengert —
Miféle paloták falai omlanak?
Miféle szörnyeket sodor az áradat?
Hullámra tör hullám. Sodorja halálom.
Már a kegyelmet se, a gályát se várom.
Délben kopár mezőn vereslő bogáncsok, 
szamárkórók intenek. Megfogan az átok?
Surrognak a szélben torz ördögszekerek.
Költöző vadlibák viszik a szívemet.
Gágogásuk ijeszt. Közel Cháron, érzem.
Boszorkányszél süvölt magányos vidéken.
Az a lány már vár rám. Combja közt elveszek.
Róma tűnik fel még. A hold Róma felett.

Többé nem szavalok, téren, se fórumon.
Versem is leleplez. Megöl az unalom.

4. A  láz, a láz...
— a nagy róm ai költő felriad —

Ezen a kopár vidéken örökké. Mélabús trák tücsköket 
hallgatva figyelni a lopakodó árnyakat a ködben, 
amint rekedten görögnek tova az ördögszekerek 
és a tövisek között kékes lidércfények viliódznak, 
a Hádeszek öbléből visszajáró békéteknek szellemei.
Ezen a bús tengerparton örökké. Szelek és hullámok 
csiszolta, szörnyekre emlékeztető kövek közül figyelni 
a tajtékok kérdőjeleit, a kacagó delfinek nászát.
Az esték csöndje. Hajnali rémálmok. Az őszülő tenger felett 
guruló véres telihold. Magányos kocsikerék.

Visszarepít Rómába... Ó, azok a régi versenyek!
Kigyúló nők mezítelen karján fólcsúszó tunikaujj. Levelek. 
Érintések. A szerelem átváltozásai. Nyerítő paripák.
Sirály rikolt a ködben. Elhágyaz álom. Körémhull Tomi.
5. A  lázadó  vereshangya
Reggel óta figyelt, a Görgő főre hasonlító sziklatömbön 
hasonfekve, egy vereshangyát. Reggelizni hívták, 
morcosán utasította el: "nem éhes!". íródeákja új versei 
felől tudakolózott, a kis dák rabszolgalány tágra nyílt 
szemében is elveszhetett volna, de elküldte őket, keressék 
egymásban, amit ő úgysem talál, s hősiesen tovább 
figyelte a kő rücskös peremén elveszetten száguldozó 
hangyát, és azzal sem törődött, hogy fájós jobbkarja 
elzsibbad. Először azt hitte, társait keresi a tragikusan 
magára maradó vereshangya, de egyszerre többen is feltűntek, 
s ő észrevéve a csapatot, hihetetlen gyorsasággal bújt el 
egy repedésben, kivárva míg a keresők eltűnnek, 
hogy eszeveszetten, látszólagos cél nélkül rohangáljon tovább, 
s aláhullva a mélységbe, egy hullám kitátott szájába tűnjön el.
6. S te nem vagy  itt!...

— levél feleségéhez —
Jó lenne szállni veled, tűnő hajnali fényben.
Meghitt római táj bújkál trák kép sűrűjében.
Nem sértett Násó buján, soha törvényes nyoszolyát.
Cézárt sem!... Ha van vétkem, vétkem az ostobaság.
Jó lenne szállni veled. Repít a hajnali álom.
Tiberis felett a hold, űzi sirásom, kacagásom.
Ott lehetnék, de nem vagyok!... A belső végtelen 
kitágid most és túlrepít száműzetésemen, 
a setétlő tengeren, sunyi szarmata nyilakon.
Jó lenne szállni veled, de elragad az unalom.
Vérszípó Lámia követ — nélküled ébredek.
Nem ittam még Léthe vizét, hogy elfelejthesselek.

Facipők kopognak most az Ister vad jegén.
Fénylik minden megint, de ez nem a római fény!

7. A z  éber Istettek
— a nagy római költő verset mond a barbároknak —

Tudjátok, az Istenek követik tetteinket! Állandóan
jelen vannak életünkben. S ha a halandó nem elég körültekintő,
meg is járhatja. így végezte a látnok Tiresias is, aki
Juno és Jupiter vitájában játszhatta, vesztére a bírát. A kérdés,
miszerint a nők avagy a férfiak élvezete-e nagyobb a szerelemben?
nem lepte meg, hiszen ő hét esztendeig, kígyók által
elvarázsoltatva, fehérszemély is lehetett s így mindent megfontolva
Jupiternek adott igazat: "a nőké!...", amiért Juno "dühre lobbant
s bírája szemét örök éj átkaiba takarta!" Jupiter kárpótlásul
jóstehetséggel áldotta meg, "enyhítve a bajt becsüléssel..."
A géták felszisszentek. Dobogtattak. Az egyik sebhelyes arcú harcos 
közelebb merészkedve, lehalkított hangon kérdezte meg: most is 
figyelnek vajon éber Isteneid?" És a ködben fulladozva, 
kopár mezőkön, bogáncsok, lidércfények között görgött a hahota.
8. Ú tv e sz tő

— Borges átirat —
Rejtélyes kőrengeteg. Száműztek az Istenek.

Hogy ki voltam, nem is tudom. Sírtam az utált úton.
Féltem, álmom a halál, előbb-utóbb megtalál.

Hányinger már ez a kör. Nincsen megváltó gödör.
A porban furcsa nyomok. Útvesztőm most elforog.

Kaotikus a hangzavar. Panaszos bogés zavar.
Az árnyékban valaki vár. Szörnyeteg? Bikakirály?

Engem már ki nem kerül. Árnyéka reám vetül.
Várni fog majd az úton. Vérem akarja, tudom.

Végzetem lesi. Falánk. Elbotlik néha a láb.
Keressük egymást, na ná! Majd együtt hullunk alá.

Hádészt alkotó magány. Élő bosszú a lány.
Szemében eltévedek. Lehet, hogy megmentenek?

Fáraszt a várakozás. Jöjjön a találkozás.
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LÁSZLÓFFY CSABA 

Költőelődök balladája
Ki bánja, ha a szabadon kitárt 
ősmezőkre is lesújt a hazárd, 
hóhérkodó értelem? Dilemmák: 
közöny  —  vagy a horror-árnyékú bárd.

Elomlik, elborul —  már nem örök 
a képzelet. A  meszes vérkörök 
megpihennek. Ódon kutad kiszárad; 
ibolyaláng helyett a Dsida-szájat 
penész árnyékolja, s Vas István érett 
ajka hangyáktól hemzsegő fakéreg.

A  feketén riasztó borzalom 
már nem a letarolt hegyoldalon 
az erdő felől közelít, hanem 
egyenes-adásban nagy hirtelen 
elsötétül a Föld —  de a képernyő meg se 
rezdül, bárha a sima égselyembe, 
m int roppant agancsú szarvasbogár, 
bomba hasít: száz meg ezer halál!

A költői lét misztétiuma
Elég, ha fellázad egy jelző  
s kiilönbékédért hadonász, 
meghitt perceid zöme frász; 
törődj bele, te vagy a szerző.

Sírj, dühöngj, káromkodj, vagy gyilkolj, 
az ihlet mindenképp agyonver; 
letaglózott királyfej, Cromwell! — 
az idő ereidben felforr.

A  dollár súlya nő, vagy csökken, 
fortyogsz a "Közös Piac" ellen; 
képzeld magad (csak zárójelben) 
örökös centernek, csökötten.

2003. június 22.

Dűlőúton se rókanyom, se sár —  
bűnök kikapart csonthüvelye vár. 
Gazdátlan gondolat (vagy ködcafat?); 
szemed káprázik —  vajon mi maradt: 
agy-ábra, szétroncsolt sejt?... Nincs titok, 
csak reménytelenség (az is kifogy). 
Túlterhelt ököllélek, még mi bánt, 
mindenség-félelem ha mélybe ránt?

Cikázó hit cintermek vagy akol 
mélyén, m int sebzett állat, valahol. 
Dörrenések —  messze, közel —  a tájban, 
melled alatt pókhálós szívkamrában.
A  fö ld  színe acél. Kemény a holt 
anyag, és burka fertőzött: a lég.
M in t tűrhetetlen fájdalom a csók 
réges-régóta szúr. Ez már a vég.

(Herceg)
Ki ma a bátor? az előre
látó! a bölcs!

A  hang elkésett.
Hová hanyatlik ez a dőre 
világ? A  kertem? A  természet?

2003. június 19.

HAJÓS JÓZSEF

Egy érdekes csúcs
1977-ben jelent meg Bukarestben a Bitay 

Á rp á d  című, alcímként egy idézetet adó 
könyv. Mivel a Politikai Könyvkiadó testa
mentum-sorozatához tartozik, egyes fontos- 
kodók azt is hiányolhatták, hogy nem jelzi a 
román urias szó magyar közvetítésű jövetelét 
az Ótestamentumból; miképp azt sem jelzi— 
például a többszörösen pontatlan 70. lapon, 
az itt említett Szabó T. Attila kapcsán—, hogy 
a T. rövidítésben rejlő Törpényi név szláv 
eredetű, és nem függ össze a törpe szavunk
kal. (Vö.: "A Szovjetunióban minden óriási, 
ott vannak a legóriásabb törpék is.")

Nem tagadjuk: egy mű értékelésekor 
többnyire helytelen főként azt hangsúlyozni, 
ami nincs benne, bár elvárnék, hogy benne 
legyen. De sajnos a szóban forgó könyv szá
mos erényének a kiemelésével se dicseked
hetnek a szakmabeliek, a hajdani recenzen
sek. Az alábbi sorok se vállalkoznak rá. Be
érik néhány filoszi kifogással.

Túl sok az elírt személynév. Például: Som
ló Bódog helyett Somló Balog, Bochkor he
lyett Bockor (13, 82), Thewrewk helyett 
Thewrek vagy Thewreck (29, 63,131—2). Bi
tay egyik lipcsei romanisztika tanárának, Ga- 
millschegnek a nevét nemcsak két (egy kezdő

és egy végző) y-vel kell írni, hanem két Tlel is 
(69; az egyik Z átvehető pl. a 70. lapon díszlő 
"Wallachen"-ből). A Georg névvel három baj 
is van: Hölderlin nem ezt a keresztnevet vi
selte (211); Gustav Weigand se, még kevésbé 
George alakban (222, 240). A pontatlanság 
egyik csúcsa éppen e híres romanista és bal- 
kánológus Bitayhoz írt, 1929.9.29-i levelének 
a fordításában és olvasatában testesül meg 
(222—223).

A rövidség kedvéért vegyük a levélnek 
csak a szakmai sorait (a zárójelben adott "fel
oldások" nem tőlünk származnak): "Ich bin 
jetzt bei den Correcturen des 4. B[and] 
Arch[iv], des wohl im Nov[ember] fertig sein 
wird. Was machen Ihre Studien? Haben Sie in 
Ungarische] J[ahr] b[ücher] VIII1/2 die Ar
beit von Freml, Die ungarischen] Lehren in 
Rum[änien] 1. Teil gelesen? Sie müssten sich 
beeilen um ihm zuvorzukommen mit Ihrer 
Arbeit, andernfalls würde Ihre Arbeit wenig 
Neues bieten." Ez magyarul így szól a 223. 
lapon: "Én jelenleg a 4. kötet korrektúráján 
dolgozom, ami valószínűleg novemberben 
kész lesz. Hogyan áll Ön a tanulmányával? 
Olvasta-e a Magyar Évkönyv VIII1/2 számá
ban Freml dolgozatát, a romániai magyar ta
nulmányok első kötetét? Önnek sietnie kell, 
hogy előrehaladjon munkájában, máskülön
ben az Ön dolgozata kevés újat fog nyújtani."

Fegyvertelenül
A  mesterek, a vállalt kötelesség, 
s a nyelv, a végső besötétedéstől 
óvó; rejtőzködő tatárlyukak  
a m indenségtől távol, m ondjuk, a 
m ezőköbölkúti határban —  ősi 
hiedelmek és rég holt hódítók 
láthatatlan hatalmából a lélek 
kiadós délu táni záporok 
jó ízű  illatával szabadul.
A m i még éltet, látomások 
öntudatlanságát s kockázatok 
kiszám íthatatlanságát ju tta tja  
eszembe, ahogy m ost tovább m egyek  
kijózaníthatatlanul, csak egy 
(még) tele nem írt papírral kezemben.
2003. június 27.

A középszer szonettje
A  középszer nem  néz a mélybe, 
nem  reszkíroz öt cent borút, 
a táltos képzelet ha rúg, 
m i haszna belőle: csak fé ln e ...

Petur-bá, aljanépség, várnagy  
vörösre itta le magát; 
széttép te mégis a hazát 
pogány kéz, nagyhatalm i vágy, vagy

álnok testvéri szóözön.
Romokra nézn i réveteg: 
álmodozás? hova vezet?! —

(Különben is: haza csak o tt van, 
hol ügyeskedhetsz zavarosban, 
s habgallér vár a sörödön.)
2003. június 28.

Minderről legalább ennyit kell megje
gyeznünk:

1. Az első mondatbeli "des 4. B. Arch." 
helyes fordítása: "a 4. Balkan-Archívnak". Ez 
utalás az 1928-as évjelzéssel, de csak '29-ben, 
Lipcsében megjelent évkönyvre.

2. Az első német mondatban a második 
des helyébe das teendő. Inkább amely felel meg 
neki, mint ami.

3. A Studien többes számú főnév, tehát 
Weigand nem egyetlen tanulmány felől ér
deklődik itt.

4. Az "Ung. Jb VIII 1/2" rövidítés nem 
"Magyar Évkönyv"-re céloz, hanem az Unga
rische Jahrbücher VIII. kötetének az első dup
la füzetére.

5. "Freml" családnévről nem tudunk. We
igand a később Tamássá lett Treml Lajos 
egyik kiváló munkájára utal.

6. Ennek címe nem "Die ungarischen Leh
ren in Rumänien", hanem "Die ungarischen 
Lehnwörter im Rumänischen" (A román 
nyelv magyar kölcsönszavai). Első része 
(nem "kötete") jelent meg az említett dupla 
füzetben.

7. Az "ihm zuvorzukommen" jelentése 
'megelőzze őt', nem "előrehaladjon".

Érrare humánum est. Ki mutat rá a fenti
nél "humánusabb", kimagaslóbb csúcsra?
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KABDEBÓ TAM ÁS

Tanú a regényben
A muzsikában bennfentesebbek tudják, 

hogy több zeneszerző, így Bach és Sosztako- 
vics is, beleírta magát — azaz a nevét — 
némelyik kompozíciójába. Bachnál a BACH 
betűcsoport hangjegy együttesként jelentke
zik, Sosztakovics hasonlóképpen eljutott — 
ha nem is teljes neve — legalábbis a SOSZT 
lekottázásáig. Két Bach-referenciát is tudok 
adni: Afi'tga művészete és Brandenburgi concer
to, 2. tétel.

Az várható, hogy a zeneszerző belekom
ponálja magát műveibe: tudásának legjavát, 
szellemi habitusát, érzelmeit és termé
szetesen a stílusjegyeket, mindazt, ami egy 
Bach-művet rögvest felismerhetővé tesz. 
Ám a név megjelenítése hangjegyként egy 
lépés a személyiség névjegyének a mű testé
be való belemetszése felé.

Aki a vatikáni stanze di Raffaellóban meg
fordult, kikerülhetetlenül találkozott az A t
héni iskola című freskóval, hol a görög böl
cseket, tehát Szókratészt, Platónt, Arisztote
lészt a művész Leonardo, Michelangelo és 
Bramante vonásaival festi meg. De a képen 
rajta van egy a bölcsektől tanuló ifjú is, Raf- 
faello Senzio, fekete sapkában.

Nem kell messzire mennünk, mindössze 
a Sixtusi kápolna oltárképéig, hogy Miche
langelo Buonarroti önarcképével találkoz
zunk az Utolsó ítéletkor. A  jól felismerhető 
arc, kicserzett bőrlebemyegre festve, a szen
vedő ember szimbóluma, akiről hét bőrt le
nyúznak, és ugyanakkor a személyesítés 
vízjegye is: maga a tört orrú Michelangelo. 
Festőként Buonarroti — tudomásom szerint 
— csupán nevének kezdőbetűivel szignálta 
műveit, szobrászként csak egyszer. A Szent 
Péter-templom első mellékoltáránál felállí
tott Pietán. Itt Mária vállszalagján jól látható 
Buonarroti bevésett neve.

Ám van egy harmadik megjelenítés is: A  
San Pietro in Vincoli római templomban elhe
lyezett Mózes-szobor szakállábán megbújik 
egy hüvelyknyi Michelangelo-képmás, ha 
úgy tetszik, beépített pici dombormű a szob
ron.

A reneszánsz művészek elsősorban a hír
név kedvéért törekedtek arra, hogy önma
guk arcát belefessék egy műbe. Példa erre 
Benozzo Gozzoli, ki kegyurának menyegző
jét úgy festi meg, hogy a herceg és udvartar
tásának ábrázolása mögött magamagát is 
befesti apródként a nagy képbe. A hírnév 
áhítozásán túl motozhatott még az a szán
dék, amit a halhatatlanság kergetésének ne
veznék. De ami Gozzoli mestert illeti, volt ott 
még egy harmadik szándék is. Ő azt is el 
akarta mondani, hogy a herceg udvartartá
sával együtt ő is részt vett a menyegzőn, 
annak egyik tanúja volt.

Michelangelo az 1498-ban, tehát 24 éves 
korában faragott carrarai márványpietán sa
ját géniuszát hirdette. Erre később nem volt 
szüksége. A Mózes-szoborba formált dom
bormű: azonosítás. Saját korának ő a művé
szi Mózese. Ezt akarta mondani a kis dom
bormű, a nagy Mózes szakállába faragva. A 
Mózes-szobor egyébként II. Gyula pápára 
hasonlít, hiszen az ő síremlékének része, fő
alakja volt a szobor.

Két közhellyel folytatom: a stílus maga 
az ember — az irodalomban pregnánsabban,

mint más művészi szakmákban —, s az író 
minden írásával önéletrajzát bővíti. A leg
jobb példa a Flaubert-féle "Madame Bovary 
én vagyok". De bennünket most a többlet 
érdekel. Menjünk tovább az aranyszálon. A 
biográfiai kiteljesedésnek is vannak közvet
len, illetve közvetettebb műfajai. A költészet 
java énköltészet, a lírai költészet egésze az. 
Nem volt ez mindig így. Régen, a sagák és a 
hősi énekek korában olyan, főleg históriás 
énekek keletkeztek, melyeknek csak elvétve 
ismerjük szerzőit. Homérosz feltételezett lény, 
a Roland-éneknek, a Niebelungen Liednek, a 
Kalevalának éppúgy nincs azonosítható 
szerzője, minta középkori katedrá- lisokgar- 
goyle-faragóinak, s nem ismerjük a pirami
sok építészeinek nevét sem. Azokban a ko
rokban, amikor a szakrális és a profán még 
nem vált el egymástól — vagyis nagyjából a 
reneszánsz előtt —, a költészet közösségi ak
tust szolgált. A görögök és a rómaiak azon
ban továbbléptek a közösségi művészettől 
az egyénítés felé, egyrészt a platóni füozófia 
ösztönzése nyomán, mely feltételezte a lel
ket, másrészt a sztoicizmus ösztönzésére, 
mely hangsúlyozta az egyén ér- zelmeit. A 
középkor szakralitása tehát visszalépés a kö
zösségibe, azaz — íme az első ellentmondás 
— felemelkedés az isteni felé.

A dráma sorsa, a kezdetekben, hasonló a 
költészetéhez. Aztán valami érdekes dolog 
történik a középkorban. Nem általánosan, 
de több helyütt. A misztériumjátékokban és 
azokból legombolyodó alakábrázolásban 
megjelenik az Everyman, a mindennapi em
ber. Ő az, aki, ha úgy tetszik, a közösségi 
tömegből kivált figurát adja, ami vele törté
nik a darabban — bármilyen fantasztikus 
legyen —, az valóság. Gondoljunk vissza a 
görög drámákra. Abonyolult tragédiák részt 
nem kérő mellékszereplője a kórus. A 3-4 
színészből álló együttes szerepe az, hogy 
egyrészt elmondja az igazságot egy adott 
helyzetben, másrészt erkölcsi ítéletet hirdes
sen. És még egy: a kórus tanú, a cselekmény
ben részt nem vevő tanú. A szerző mint tanú 
már az első modem regényben megjelenik.

Az történik ugyanis, hogy regénye máso
dik kötetében Cervantes azt tetteti, hogy 
Don Quijote története megszakad, s úgy 
folytatja, hogy beiktat egy arab szerzőt, aki 
arabusul megírta Don Quijote történetének 
folytatását, és ezt a folytatást fordítja ő, Cer
vantes, spanyolra. Ebből persze semmi nem 
igaz, az egész nagy regényt maga Cervantes 
írta.

Hasonló fortéllyal élt Stendhal, azaz 
Henri Beyle, A pármai kolostor című regé
nyében. A fikció szerint a történet egyik sza
kaszáról a regény elején megjelenő Robert 
főhadnagytól értesült a szerző.

Egyébként Stendhal, ha nem is írói énjét, 
de saját nevét többször igyekezett becsem
pészni. Stendhal a legismertebb Henri Bey- 
le-álnév, de létezik egy Arrigo Beyle is, meg 
az angolosított Henry Beyle. Nála nem arról 
van szó, hogy történeteit hitelesítse, hanem 
arról, hogy hiteles lélekvizsgálatot adjon és 
hiteles kor- és kortörténeteket.

19. századi példa. Az énnek a játékai kö
zül felhoznám Thomas Hardy regényét, a 
Hand ofEthelberta címűt. Hand  angolul kezet

jelent, de Hand  volt Hardy anyjának leány
kori neve is, aki cselédsorból a dzsentrik 
közé emelkedett, mint a regény hősnője. Ám 
hasonló sorsa volt Hardynak magának is, aki 
egy építész segédjéből lett híres íróvá. To
vábbá: irattá jelent kézfogást is, s ezt Ethelber- 
ta sokszorosan megteszi a változatos regény 
során. Valamint jelent kézfogót is, vagyis azt 
a végkifejletet, hogy a sok kérő közül a hősnő 
kiválasztja a párját.

Addig persze nem jutunk el, hogy az író 
maga megjelenjék a regényben.

A személycserében, illetve a beszélő és 
szereplő énnek a megduplázásában úttörő 
volt Virginia Woolf. A XX. századi magyar 
regényirodalomban úttörőnek hatott Szabó 
Magda az Ő z című regényével, melyben az 
írónő költött ént szerepeltet, színésznőt, aki 
holt szeretőjéhez beszél, s ezzel a narratívát 
drámai fokra emeli. A tudatfolyam-regény 
nem azonos az énregénnyel.

Mindkét írónőnél, az angol úttörőnél és 
magyar követőjénél a tudatfolyam dominál. 
Mondhatni, jobban érdekel bennünket, olva
sókat, miket gondolnak az énjük rejtekajtóit 
megnyitó szereplők, mint a már lezajlott cse
lekmények.

A regény a sagák, eposzok utódja, a ro
máncok unokaöccse. A római előképektől 
eltekintve a Don Quijote az első vérbeli re
gény. Cervantes saját tapasztalataiból él, ol
vasmányélményeit dolgozza fel, már-már 
beleártja magát a dolgok folyásába, aztán 
mégsem. A kisregényben, elbeszélésben, no
vellában sokszor az egyes szám első szemé- 
lyű megoldást választja a szerző, aki gyak
ran cselekvő mellékszereplője — olykor fő
hőse — a történetnek. Gondoljunk Mik- 
száthra, Móriczra, Mórára, akik időnként 
tovább is mennek. Móra elbeszélget az olva
sóval, Mikszáth utólag, utóközlésekben, fel
fedi forrásait, Móricz berzenkedik, Karinthy 
Frigyes pedig megírja, hogy álmában talál
kozik fiatalkori önmagával. Ez már borgesi 
fordulat, előlegezi a századvég két titánját.

A tanú fellépése a harmincas évek legbá- 
josabb novellafüzérének, az Esti Koméinak 
egyik sajátossága. Esti Koméi Kosztolányi 
alteregója, mely lehetővé teszi számára, 
hogy önnön élményeiről harmadik személy
ben beszéljen. így lesz Esti Kornél a szerző 
tanúja, és Kosztolányi Esti Kornélé. Esti Kor
nél nem kitalált történetekkel, hanem a való
ság mozaikjaival operál. Idézzük fel az Om
letté ä la Woburn című írást. Koméi, azaz az 
író Kosztolányi (az utóbbi Pen Klub-os ki
küldetésben) csak egy omlette-et tud meg
engedni magának az előkelő londoni étte
remben. Nos, a Wobum létezik, többször 
voltam ott — Kosztolányi emlékére —, ami
kor is a cechet az egyetem fizette.

Határ Győző, korunk reneszánsz szerző
je, több álom-beszámolót adott már nekünk, 
hol az ébredező én tanúja az álomnak. De 
van egy olyan novellája is, A  szép Palásthyné 
más álmában közösül, ahol a tárgy az álmodó 
másvalaki tanúsága híján nem is létezik.

Jósé Louis Borges az, aki az álom ösvé
nyeit néha két-háromszorosan bejárja:

1. amikor lejátszódik,
2. ébrenléti állapotban,
3. és az emlékezés visszajátszó mozijá

ban.
A tanúk is több és változatosabb szerepet 

kapnak. Az olasz antifasiszta hős fia az apai 
hőstett tanúit keresi fel. A visszajátszásban
> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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kiderül: a hős besúgó volt, és a tanúk tették 
el láb alól.

A 20. század legjelesebb regényíróiként 
az ír James Joyce-ot, a francia Marcel Prous- 
tot és a német Thomas Mannt szokták emle
getni. Joyce Dublint az ír világmindenséggé 
avatta, de a felelevenített és újraalkotott vi
lágból saját magát ugyanúgy emigráltatta, 
mint ahogy valóságos önmagát, mikor Tri
esztbe költözött. Az ő tanúi Dublin kapui, 
kerítései, kövei. Ezeket mértani hitelességgel 
írja le.

Proust, betegágyából, megjelenítette a 
francia elit és felső középosztály általa ismert 
és elképzelt világát, viszont nem volt meg a 
bátorsága ahhoz, hogy saját homoszexuális 
személyét álcák nélkül megjelenítse. Persze 
a regényfolyam, az A la recherche du temps 
perdu egyik kulcsa az álarcok, a nemek kicse
rélhetősége.

A tanú aspektusában Thomas Mann ment 
legmesszebbre. A Halál Velencében Aschen- 
bachja még szokványos regényalak, ki az író 
egyik arcát képviseli. Az Elcserélt fejekben  az 
indus mese két főhőse egymás szerepébe 
lép, fél-azonosulással mindkettő egymás ta
núja lesz. A Doktor Faustus hősét, Adrian 
Leverkühnt viszont már egy tanú szemével 
látjuk az egész regényen át. A barátnak mint 
narrátornak a szerepeltetése módot ad arra, 
hogy az író mintegy körüljárja főhősét, és 
ugyanekkor annak zsenialitásával kont
rasztba állítsa a mesélő józan- ságát. íme a 
háromszoros fénytörés. A mesélő: Serenus 
Zeitblom. A zeneszerző zseni Adrian Lever
kühn valószínűleg kulcsfigura, Schönberg 
hasonmása. Az író Thomas Mann kölcsö
nadja Schönberg dodekafonikus muzsikáját 
Leverkühnnek. Mért teszi ezt? A tanú irodal
mi eszköz, de nemcsak az. A Faustust Mann 
emigrációban írta, távol hazájától, amit leírt, 
ábrázolt. Zeitblom segít neki a hitelesítés
ben, hiszen ő Németországban marad.

Amikor a Tanú a regényben címmel hoza
kodtam elő, nem bírósági tanúkra gondol
tam, akik a regényekben szerepelnek. Ezek 
ugyanis nem a regény tanúi, hanem a re
gényben szereplő bírósági eljárások tanúi. 
Példák: a Karamazov testvérek vallomásai ap
juk meggyilkolásával kapcsolatban. Továb
bá a A  fa lu  jegyzője, Eötvös József regénye, 
vagy legpregnásabban a Különös házasság.

Most azonban arról van szó, hogy a szer
ző szerepeljen mint tanú, nem egy költött 
bíróság, hanem az olvasó előtt. Nem egy 
tárgyalási, hanem egy hitelesítési aktusban.

A magyar klasszikus regényírók közül 
Móra Ferenc a legjobb példa, ha nem is 
egyébként kitűnő regényeivel, hanem utá
nozhatatlan novelláival és karcolataival, va
lamint ama darabjaival, amelyeket novella
esszéknek nevezek.

Vegyük szemügyre A  vadembert, a Gö
röngykeresést; a Véreimet, a Parasztjaimat és a 
Georgikont.

A  Vadember bensőséges családi történetek 
gyűjteménye, mondhatni, prózai költemé
nyeké.

A Görönygkeresés célja, hogy a szegények 
sorsának megjelenítésével valamilyen mó
don elősegítse a javulást.

A Véreim ben a lírai hang megmarad, de 
keményebb lesz, a Parasztjaimban az író beáll 
az ábrázoltak sorába, és erkölcsi ítéletet hoz.

A Georgikon részben az Ének a búzamezők
ről című regény filozofáló kiteljesítése az

esszé és a filozófiai karcolat irányában. Mily 
módon tanúja Móra saját történeteinek? 
Gondoljunk az erős sodrású, de sekély folyó
ra. Az író derékig áll benne, mellette úsznak 
el a történetek szereplői. Ő, mint szerző, a 
folyót ábrázolja, úgy, hogy benne áll, és sod
rásának — ideig-óráig — ellenáll.

Egyéb példák. Az esszénovella műfajában 
vegyük szemügyre George Orwell Shooting 
an elephant című írását. Az író Burmában volt 
akkoriban rendőr. Egy megvadult elefánt 
halálra rémisztette a fegyvertelen falusiakat. 
A rendőrhöz fordultak, kiben bírókra kelt az 
állatszeretet és az embervédelem köteles
sége. Lelövi az elefántot. Tettének tanúi: a 
falusiak, ő maga és mi, olvasók. Az esszéno
vella stílusa, vagyis a külső-belső harc ábrá
zolása lebilincseli az olvasót.

Hogy állunk az esszéregénnyel? Itt van 
mindjárt Konrád György Látogató című mű
ve. Az egyébként is szociológus író mint szo
ciális látogató látja, tapasztalja egy szelle
mileg, fizikailag jóvátehetetlenül hátrama
radt kisfiú, Gyurika életvitelét. Tanúja a gye
rek teljes gyámoltalanságának, a segítség- 
nyújtás lehetetlenségének, tehát önnön két
ségbeesésének, és végül tanúja annak a le
hangoló társadalomnak, melyet Gyurika jel
képez.

És itt van a modern regényirodalom 
egyik központi műve, A  per Franz Kafkától. 
Ebben a regényben az író nem avatkozik bele 
személy szerint az események folyamdába, 
mert nem ez a célja, hanem az, hogy olvasó- 
közönsége legyen a nagy és szimbolikus, 
egyben érthetetlen és indokolatlan pernek a 
tanúja.

A tanú tehát az olvasó maga egy olyan tár

gyaláson, ahol a vádlottnak nincs bűne, 
mégis vétkes.

M ég néhány külföldi szerző. Ha vissza aka
runk nyomozni a tanúság  kezdetéig, akkor 
feltétlenül eszünkbe ötlik két igen különbö
ző példa. Szent Ágoston Vallomásaival egy 
új zsánert teremtett: önmaga tanúja lett — 
mondhatnám, lelki életének tanúja. Ezt a bel
ső tájat szélesítette ki Montaigne esszéivl, aki 
immáron a külső és belső tájakat is bejárta. 
Ez a műfaji bővülés adott alkalmat a 16-18. 
század nagy levélíróinak, Mamselle Julie 
Lespinasse-nak és a mi Mikes Kelemenünk
nek, hogy a levél (vagy képzelt levél) műfa
jában társadalmi portrét rajzoljon.

És ide tartozik minden valóságos énre
gény, mint például Benvenuto Cellini rész
ben fiktív, részben valóságos önéletírása; a 
valóságot leíró, sőt a rejtélyeket feltárni kívá

nó Bethlen Miklós önéletírása, de közvetve 
az olyan fik tív  énregények is, mint Goethe 
Wertherje, amely létrehoz egy ént — a re
ménytelen szerelmest —, és megöli őt. Ez a 
hitelesség ellentéte, hisz a szerző életben ma
rad.

És ide tartozik, b ár a köntös szonettciklus 
és tercina, D ante Vita Nuovája. Ez ugyebár 
napló , a lélek rom ánca.

Eltekintve a műfajtól, mely a Divina 
Commediában eposz, s ezen belül verses, az 
Isten i Szín já ték  hitelesítése és láttatása 
ugyancsak egy tanú, a végig szereplő és ma
gyarázó Dante Alighieri segítségével törté
nik.

Ám ezek a részleges előképek egy lénye
ges pontban különböznek az írónak a re
gényben megjelenő énjétől. A vallomás, az 
esszé vagy a levél központi alakja az író 
maga, tehá t róla szól a történet, részben vagy 
egészben. A tanú a regényben abszolút mel
lékszereplő, mert a regénynek, a regény vi
lágának a tanúja.

Jómagam több kísérlet után jutottam el 
Kabdebó Tamásnak mint tanúnak a regény
be iktatásához, másrészt egy klasszikus drá
mai tanúnak a regénybe építéséhez.

Az első példám az 1956-ról írt M inden  
idők című kisregény. Ez három nagy fejezet
ből áll. Az első magát a forradalmat idézi fel, 
egyes szám első személyben; a második a nyu
gatra menekült főhős sorsának alakulásáról 
szól — mintegy neki beszélve —, ő az egyes 
szám második személy; a harmadik a legsze
mélytelenebb, az író az egyes szám harmadik 
személy használatával írja le a Londonban élő 
főhősnek és Pestről jött fiának viszonyát, vi
szontagságait.

A három kiadásban megjelent könyv sok 
ismertetője közül csak egy jött rá arra, hogy 
a könyv első része egy valóságos naplón 
alapul, míg a 2. és 3. rész invenció.

Az első rész záró sorait idézem:
"Itthon ülök már íróasztalomnál a Deák 

téren. Lassan pirkad, az üvegajtón keresztül 
látom, vasárnapról hétfőre virrad, november 
tizenkettedikére. Tegnap, hazaérkezvén, 
egész nap, egész éjjel írtam. Előzőleg, hajnal
ban, még egyszer utoljára megtöltöttem éle
lemmel a kis Tóth hátizsákját az egyetemen, 
és hazahoztam az egészet a nagyanyámnak. 
Nem marasztal ő, sőt aggódik, mert »a ház
mester ávós besúgó«. Nyugtatgatom, hogy 
minden házmester »bizalmi«. Várom, hogy 
megvirradjon, s elmenjek a kikötőbe. Apa 
kormányos vagy kapitány társai között lesz 
olyan, aki lecsorog a Dunán és megáll Pente-
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lénél. Aztán majd meglátjuk. Ahogy oldal
zsákom pakolom, borotvám és törölközőm 
közé apró papírszeletet találok bedugva. 
Megismerem rajta Z. gyöngybetűs írását:

Forradalom, 1956
Októberben diáktüntetés volt
23-án délután.
Szabadságsóhaj volt... vérbe tiporták.
Megmaradtam, de nincs kedvem élni ez

után".
Második példámban, A z Istenek című, 

Rómában játszódó és Rómáról szóló regé
nyemben megjelenik Kabdebó Tamás hu
szonöt éves korában. A regény nem róla, 
hanem egy Lehel Adorján nevű vízipólósról 
és olasz szakos irodalmárról szól. Tulajdon
képpen kulcsregény, hiszen Lehel Adorján 
valójában Szabadi Csaba, egyike a római 
magyar emigránsoknak, az ő tragikus törté
netét idézi fel az író. Amikor ezt a könyvet 
írtam, két dolog vitt rá arra, hogy Kabdebó 
Tamást, habár epizódszereplőként, megje
lentessem benne.

Az egyik az volt, hogy egy alapvető él
ményemet akartam elmondani, mely jellem
ző Rómára és rám, a másik pedig az volt, 
hogy ismertetőimnek tudtára akartam adni: 
nem magamról írtam a regényt, hiszen sze
mélyesen megjelenek benne, méghozzá úgy, 
hogy más beszél énrólam. Végigkísért 
ugyanis az az ismétlődő kritika, hogy "énre
gényeket" írok, holott csak az első regényem, 
az Érettségi volt az.

A második szándékom kudarcot vallott, 
amennyiben a World Literature Today tudálé
kos kritikusa rám sütötte, Lehel Adorján én 
vagyok. Nem vette észbe, tán észre sem, 
amit itt közlök:

"LEHEL ADORJÁN NAPLÓJÁBÓL
A  pétertéri letérő
Szigfrid kitörhetne a bűvös körből: ön

magam helyett róla írhatnék regényt. Mert 
pár napja fölbukkant egy elretusált, össze
gyűrt régi fényképből az új kópia: Kabdebó 
Tamás. Gólya volt, amikor végeztem. Első 
pesti csapatomtól való búcsúévemben csa
pattársam volt. Állóbekkünk májbajjal lefá
radt; ő helyettesítette több buzgalommal, 
mint hozzáértéssel. Szívós gyerek volt, szí- 
vóskodva spilázott. Egyszer Jankával, a tata
bányai bányászóriással tépték egymást a 
vízben. Káté katonásan túlélte.

Engem szerfölött tisztelt: Gógyi a vízben és 
szárazon, így adózott nekem somolyogva. 
Hát most itt van, szakadt, koszos, fehéres
szürke rövidnadrágban. Ringy-rongy szan
dált visel, legalább tiszta inget kerek mellka
sán. Keze finom, de tenyere széles. Lassan 
fűzi a szót, kimérten, s ha belül bepörög, 
kívül akkor sem gyorsul fel, csak megnyom 
minden szót az első szótagon, mint egy gom
bot.

Harmadszor. Az én m int tárni egyik épí
tőkockája a Duna-trilógiának, mely elsősor
ban a 3800 kilométeres folyóról, másod
sorban a rajta hajózó, partján élő emberekről 
szól. Nem a szerzőről, de bizonyára számos 
barátja, ellene, ismerőse, történelmi és iro
dalmi hőse jelenik meg benne.

Kabdebó Tamás a maga személyében ott 
és akkor bukkan föl a regényben, amikor 
valóban tanúja volt egy olyan történelmi 
vagy történeti pillanatnak, amit, már mint 
szerző, elmesél.

Négy példát hozok fel:
1. Á parlament előtti vérengzés tanúja 

1956. okt. 25-én,

2. A Dunai Egyesült Államokról szóló 
könyvet kereső hívását,

3. Átkelését 1978-ban a Dunán, a regény 
hőseinek csónakján,

4. A Titkos Krónikás szerepét közvetíti.
1. "A magyar forradalom első felvonásá

nak legvéresebb jelenete tizenöt perc alatt 
lezajlott. A baráti tank egyetlen életben ma
radt katonáját az orosz páncélosok elfogták, 
később kivégezték. Az államvédelem vité
zei, részint egyenruhában, részint civilben, 
megindultak a pártház, illetve a szovjet kö
vetség felé, hogy az ott csoportosuló elvtár
saktól beszerezzék új utasításaikat.

A mostanáig tétovázó Nagy Imre, hall
ván, mi történt, elszömyedt, s ettől kezdve 
lélekben már a forradalom mellett állt.

A Parlament épületének gondnoka tele
fonált a mentőknek és az egészségügyi szer
veknek. Az előbbiek főleg a mellékutcákon 
kúszó és a kapualjakban nyöszörgő sebesül
teket szedték össze, mert a téren, a szétszórt 
kéveként heverő emberroncsokból csak irt
ott rándult meg egy-egy végtag. Egymásra 
halmozva földobálták a tetemeket az egész
ségügy teherautóira, s mivel elég teherautó 
nem volt, két alkalmi kézikocsira is felraktak 
összesen tizenegy holttestet. (A rendelkezés
re álló járművek csak részben tisztították meg 
a teret. A mészárlás után egy órával érkező 
bölcsész diák, Kabdebó Tamás a Rákóczi-szo- 
bor talapzatánál, szobányi területen hat vérbe
fagyott áldozatot fényképezett le.)"

Ez a fénykép valóságos. Az író, akkor 
diák, valóban tanúja volt az eseményeknek. 
Saját személyének beiktatásával a leírt ese
mények hitelességét igyekszik növelni.

2. "A harmadik telefonhívás Londonból 
jött, az erős férfihang Szendrő József könyv
árust kereste, és magyarul beszélt.

"Kivel beszélek?", kérdezte Búbáj, akiben 
kezdett kialakulni az érzés, hogy a telefon
drótban idekint is nagy számban lakoznak 
magyar hangok.

"Kabdebó Tamással."
Búbáj valahonnan ismerte ezt a nevet, de 

egyelőre nem esett le neki a tantusz. "Mit 
parancsol?"

"Egy könyvet keresek, Jászi Oszkárnak a 
Dunai Egyesült Államokról szóló művét. 
Szendrő Jóskának volt egy antikvár példá
nya a november eleji katalógus szerint. Meg
van még?"

A londoni férfiember, lám, nem ismeri Dé 
becenevét, és éppenséggel semmit nem tud 
balesetéről — könyvelte el magának Búbáj. 
"Várjon egy percet pillanatra, megnézem", 
felelte. A kötet megvolt, az árát bemondta, a 
címet megkérdezte.

"22, Gowan Avenue, London, S.W. 6.”, 
felelte a férfihang. Déről nem esett több szó."

Bár, természetesen, Kabdebó Tamás a va
lóságban nem beszélhetett egy regényhősé
vel, a könyv, amit akkor keresett, ugyan
annyira valóságos volt, mint akkori lakcíme.

3. "Már indultukban odaszólt a partról 
egy mackómozgású javakorabeli ember:

"Elszalasztottam a kompot. Átvinnének- 
e a szigeti oldalra?"

"Jöjjön - mondta Gyúró, a vízi emberek 
természetes szívességével —, bár a ladikban 
guggolásnyi helye lesz csak. Tud úszni?"

"Versenyúszó voltam egykor", mormog
ta a férfi.

Ebben maradtak. Újmohács alatt a bozót 
és part közötti csöppnyi tisztáson állt egy 
sátor, oda igyekezett az utas. A sátor előtt a

part egyik fűzfabokrához kötve rostokolt 
egy Poole dinghy típusú angol vitorláshajó. 
E vezőlengetéssel búcsúzott el Gyúró, be sem 
mutatkozott, az utas nevét nem kérdezte. 
Kár, mert a dinghy tulajdonosa elmondhatta 
volna, hogy az édesapjával járt egyetemre, 
anyjával telefonon beszélt, és könyvet vásá
rolt a neuburgi könyvesházból. Kabdebó Ta
másnak hívták az illetőt, és éppen azon 
tüsténkedett, hogy a sátorban meghúzódó 
angol barátjával, Guy Greavesszel együtt le
vitorlázzon a Duna-torokba. Három évvel 
előbb, Weidinger Imrével megtették már a 
Donaueschingen—Baja távot, de a mostani 
folytatást akadályozta a mohácsi magyar ha
tárőrség.

Mikor túladtak az utason, Gyúró vidáman 
kiáltott föl: "Leereszkedünk! Csak kormány
zók, nem evezek, hogy tovább tartson az út."

Itt hasonló a helyzet: igaz az időpont, az 
angol partner, a megakasztott Duna-út és az 
átkelés; költött alak a révész, az utolsó re
gényszakasz főhőse.

Es végül, de nem utolsósorban.
Van a regényben egy titokzatos szereplő, 

a Titkos Krónikás, akit a szerző ugyancsak 
tanúnak szánt. Tizenkétszer bukkan fel a re
gényben, mindahányszor az anyatermészet 
részeként, aki maradéktalan objektivitással 
szemléli, olykor kommentálja az eseménye
ket. Ez nem a szerző, nem Kabdebó Tamás, 
az ő meglátásaival és előítéleteivel, mint 
egyes kritikusok gondolják, hanem egy pár
lat, egy összegezési kísérlet, mely minden 
oldalról elfogadható kell hogy legyen.

Idézek:
4. "ím, a dolgok közepén, in médiás rés, 

a Titkos Krónikás, mint egykor Homérosz, 
avagy az általa ismert sajátos keresztmetsze
te a létnek, az egyszeri és a bármikori dolgok 
mindenkori közepén van, hasonlóan a fa év
gyűrűk melengette szívéhez.

Ki ő? Mi ő? Átszellemült őssejt? Pára- 
csepp, miben megcsillan a világ? Örök életű 
neutrínó, az anyagi és talán szellemi világ 
alapköve, a quarkok társa, ami hol az élő 
ember agyneutron-vezetékében anyag, hol 
pedig ugyanonnan kisugárzó elektromos 
töltésű energia? Honnan tudja mindazt, amit 
tudni lehet a tájról? Van-e természet alkotta 
hadserege, vannak-e biológiai szövetsége
sei? Miért húzódik meg a bioszférának eme 
hajlatában, amit egy szélesedő és sajnos 
szennyesedő ezüstszalag köt össze, amelyet, 
mint hajszálerek az artériát, ezer- és ezernyi 
folyó-folyócska-patak-ér tájhálót alkotó fo
nata duzzaszt? Bár a Titkos Krónikás (mint 
az antik drámákban a Kórus, vagy egyes 
angol misztériumjátékokban Everyman) e 
folyamregénysorozatban a névtelen aucto- 
rok egyike — kinek vállára az író rá-rááll —, 
ebben a regényben, ami a Pezsdiilés nevet 
nyerte el a Duna-vízkeresztségben, még nem 
fedi fel minden véka alá és folyó fenekére 
rejtett aranypénzét. Hiszen a Duna, ami ezt 
a regényt éppúgy általfolyja (mint tette volt 
előd-utódjában, az Á rapályban), itt elér 
ugyan a torkolatig térben, de még nem is
merjük hordalékanyagának teljes tömegét és 
az ázalagok összetételét; másrészt a születés 
aktusa, mely időben megelőzne mindent, 
valójában még hátravan a belső időben."

Befejezésül még annyit, hogy korunk 
áramlatai közül a posztmodern megkísérelte 
a szerző kiiktatását, szerénységem megkí
sérli a szerző szerzősége előtti köznapi sze
mélyének beiktatását.
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S’E R É N 'I  MÚMIA 241
ha majd minden rabszolga nép s z e r k e s z t i :
já rm á t  megunva olajra lép  F eke te  Vince  2U U 3

F A Z A K A S  A T T I L A  VERS EI
Színháztörténet Legyező
hüpokritészeknek
.. egykor it t  álltam  én is, s zengtem  
a Karban dalolva nehéz búcsúszót, s vonultam  
döndü lő  lépésben zárn i m éltón a tragédiát, 
dicsért is érte Kolónosz s Szalam isz... H át 
gőgös ne légy! S  ne törj isteni részre, 
vériszam os maszk, halott lehellet itt annyi 
van! D e nemcsak városunk polgáraként álltam, 
fig y e lv e  ném án, más hogyan szenved, 
hogy bölcs szavakkal inthessem  meg őt; 
hiszen  az: bölcs intés, m i is volna vajon; 
üres szó csupán... De jö ttem  távoli vidékről, 
Polübosz, M eropé fiakén t s Phókisz vidékén 
előmbe állt a végzet... Dagadtlábú!, a m últam  
így  csúfolt, s népemre romlást hozott a 
bűnöm ... N ézze tek  rám: Théba népe, itt a híres 
O idipusz.
K i a N a g y  Talányt megoldta, leghatalmasabb király, 
M in d en  polgár irigy szem m el leste boldogságomat:
S nézzétek, m ily  re tten tő  sors hullámába 
hu lltam  én!
Senki hát halandó embert, k i e fö ldön  várja még 
Végső napját, ne nevezzen boldognak, m íg  az ismeret 
Kikötőjét el nem  érte, boldog felindultságban, 
bánat nélkül, biztosan...

A m or ten et om nia
Ó h, az ifjúság tündöklő, büszke szégyen,
M ely  m inden zűrzavarba bátran belevág,
Vígan m erül el sárban, csapongó veszélyben, 
Vasfalként veri fe jé t a netovább...

Nézte P ofii, nézte, akár 
egy csodá t
a kinyíló birsek virágát, 
s benne a lélek megmoccant akkor, 
hogy ami szép, így a világ 
elé szökken,
őt pedig egy egész életen át 
kínozta az önzés, 
s a pénzszerzési hajsza, 
s egy lehulló hófehér sziromban 
látta fe ltűnn i az ifjú 
saját pusztulását.

Bacchanália
egy
lefordult 
nylon-szék 
marad a kertben 
az
almafa alatti 
asztalon
üvegek, borfoltok 
hús, fű

a hal kering 
a piros vederben 
zavaros vízben 
lmjnalodik 
az ég
a ház ablakában 
(hinnéd-e?) éppen 
elhamvadt 
az éjféli gyertya

Ó h, az az ifjúság, tündöklő, büszke szégyen! Léte ga lan te

Swinburne után
Tudjuk: csillagok és hegyek 
kinn  lágy éjszaka, fénylenek, 
s m i látatlan, csupa sejtelem, 
hullám ok fu tn a k  a tengeren; 
titkok a világ, mégis eleven, 
zú g  a v íz , és fe n n  az ég is, 
lenn part közeién, az idő szirtfokán, 
zeng  fény-élesen , zendül árny-puhán...

Cukros, fin o m  Fragonarg 
lomb csap didin, faron át 
H intácskák röppennek 
Vízsugarat köphetnek 
Torz, otromba kutak  
Bozontos ligetbe elkanyargó utak  
fo rdu lnak  ösvények  
Óriási, bosszús fellegek  
Kavarognak
A  kipurcant lélek ilyen  
szépen száll?

Irodalomtörténeti sírkert
"H iszen  a betű öl, a lélek pedig é lte t."

Föld a párnán
Bartalis János soraihoz 

Zsongj, támadj fe l régi villám ú vihar 
Fújd szét a kopár búzamezőket lila alkonyatba 
Diófa lombja su ttogj, szédülten  
nyögj, zúgd , hogy élsz

Kiszáradt mederre tapad rá 
a szám
Kiszáradt forrásokból iszik  
égi fé n y t  a szem  
Dallamok erezete táncol, 
vonaglik a szívben

Porra, és süppedő romokra hajtom le 
nyugodni vágyó fejem et 
üres vájatokra, elhaló ízekre

Á tvá g tu n k  a z erdőn...
B. I.-nek

"Jóllakottságtól válik habossá a szánk", 
egy hosszú beszélgetésből ennyi maradt 
csak. M ajd  m egkerülve a tavat, m ert másról 
szó nem  esett, á tvág tunk  az erdőn, ahol 
á tszűrték  az alkonyi nap fénykoszorú já t 
a lombok, rigók röppentek csivitelve az 
árnyas ágak között, s akkor a lélek megeredt 
és a gyerm ekkor után vágyott a beérett, 
fe ln ő tt képzelet, de az időbe a n n y i hely, 
és szó hiába szövődött, némasággal já tszo tt 
m ár a világ, és hangtalan szépségét estébe 
tem ette az ifjú lombok között...

Fioretti
Vitt, vitt, elhurcolt mindenfelé 
a lélek;
Láttam én a világba szökkenő cso
d á t—
Letépte, letépte ifjú kezem a kert
ben  a rózsát
S most elgyötörtén álmodok —

Idő szálláshelyein betemet a szél!...

Bicskei Zoltán rajzai
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A bozgor
Avagy kísérlet 
egy szó értelmezésére
III. 2.
Karácsonyra — amennyiben életben ma

rad, talán — szabadságra is hazamehet. Min- 
denesetre: m ár idejében továbbította 
kérelmét az ezredparancsnoksághoz, de ez 
semmit sem jelent, tudta, mert másoknak is 
lehettek és vannak nyomós érveik. A család
alapítási szándék, a még soha nem látott 
gyermekek meglátogatása, a szülők betegsé
ge — megannyi fontos dolog, melynek 
mind-mind nagyobb értelme van, mint a 
harctéri semmittevésnek. Akár több millió 
ilyen indokolt kérvény is beérkezhetett az 
ezredirodákba, s ezek alapján a teljes állo
mányt el lehetne bocsátani!

Harmadik éve volt távol az otthonától, de 
ez alatt — azon kívül, hogy férfivá érett és 
megszokta a halál közelségét, az állandó nél
külözést, és megtudta azt, hogy a tűréshatá
ron túl is vannak még az embernek titkos 
erőforrásai, ha élni akar — semmi hasznosat 
nem vitt véghez.

Az első napokban, amikor a rövid gya
logsági kiképzés és egy ötnapos eltávozás 
után kikerült a frontra, azt gondolta, hogy 
egy hétnél tovább nem bírja, úgy elpusztul, 
mint azok a szerencsések, akiket egy-egy kó
sza puskagolyó terített le, vagy akárcsak 
azok a felelőtlen újoncok, akik éjszakai szol
gálatban rágyújtottak, és az ellenség mester- 
lövészei — bár nem is látták őket, csak a 
fel-felizzó koporsószegeket célozták — így 
lődözték le őket.

Többször is megsebesült a hosszú háború 
alatt.

Volt olyan eset is, hogy igencsak kevesen 
múlott az élete. Annyira elerőtlenedett egy
szer a vérveszteségtől — ez a térdlövésekor 
történt -, hogy már kúszni sem tudott, elbú
csúzott a világtól, attól a kurta lehetőségtől, 
amelyben az életet, a saját életét próbálta 
szolgálni...

Szép volt így is, elég rövid volt ez az egész 
— gondolta, mialatt feküdt, hanyatt, az ide
gen ég alatt —, de Józsa Dani, a jó komája, 
megtalálta, elkötötte a combját és felvette a 
hátára. Végtelennek tetsző órákig tartott az a 
visszavonulás akkor, olyannak tűnt, mintha 
soha nem érnének vissza a századukhoz. 
Kérlelte is Danit szüntelen, hogy hagyja ott, 
ne cipelje, mert maga is elfárad, s mind a 
ketten odavesznek. Dani azonban kérlelhe
tetlen maradt. Vitte, vonszolta magával, 
ahogy tudta. Egy idő után aztán elvesztette 
volt az eszméletét... Akkor tért magához — 
valami priccsen feküdt —, amikor már a kö
tözőhelyre értek. Dani mellette állt egy ku
laccsal, és vízzel kínálta belőle. Úgy itta azt 
az alumínium ízű poshadt vizet—soha nem 
felejti el —, mintha mennyei nektár lenne, 
még a Sebestyén-kútjából való víz sem esett 
olyan jól egyszer sem, pedig a kaszálójuk 
végében fakadó forrás enyhén kékes és jég
hideg vizének olyan híre volt a környéken, 
hogy a nyári munkák idején a vízhordó gyer
mekeket akár két-három kilométerről is oda 
küldözgették... Erőtlen volt, a fejét is alig

tudta megemelni, hogy szétnézzen. Hosszas 
készülődés után valahogy féloldalt fordult, 
de akkor már belésajdult a fájdalom a térdé
be. Visszaemlékezett a rohamra, amelyben 
csak úgy hullottak a társai körülötte, hogy 
még csak egyet sem jajdultak, földre estek, 
végtagjaik meg-megremegtek egy ideig, s az 
egy perccel azelőtt még élő, rettegő, az életü
ket féltők azzá lettek, amivé a hadüzeneti 
parancs szánta őket: hősökké, akikre csak a 
statisztikák emlékeznek majd, esetleg né
hány hozzájuk tartozó rokon, s akiknek sír
juk sem lesz, csak egy majdani emléklap va
lamelyik távoli falu cintermében, szürke, 
gránit-tömb, egyszerű felirattal, hogy meg
haltak a hazáért... Igen, a sortűz utáni csend
ben, amikor fel kell ugrania annak, aki még 
él és mozog, akkor történt.

Egy elkésett — célozatlan és véletlen — 
lövés volt, melynek a hangját sem hallotta, 
csak egy jókora ütést érzett a bal térde fölött, 
és furcsa módon, mintha reccsent volna ben
ne valami. Azonnal földre rogyott. Csak ek
kor hallotta meg a távolban elsütött fegyver 
dörrenését. Az egész lába szárán forróság 
ömlött végig, amelyről jól tudta, hogy csakis 
vér lehet. Beletörődött pillanatnyilag min
denbe, és még örvendett is, hogy ennyi a 
halál: ki lehet bírni, hiszen már minden 
mindegy...

Egy halomban, rendetlen összevisszaság
ban halottak hevertek. Jobboldalt tábori papot 
látott, amint épp a kereszt jelét rajzolta a leve
gőben valakinek a feje felett. Elfordult, mert 
ekkor már nem érezte azt, amit korábban, 
hogy végére ért volna a bejárható életűtnak.

Furcsállotta, hogy milyen gyorsan válto
zik meg az ember lelkiállapota, s alig két 
órával a halál torkából való visszatérés után 
már terveket készít, s látja előbukkanni sze
me előtt a kedves tájakat, az eszmélése óta 
ismert embereket a faluból, akik örömmel 
jönnek ki elébe az utcára, hogy megszoron
gassák a kezét, hogy vállon veregessék. Pá
linkával és borral, kaláccsal kínálják. Kéz- 
ről-kézre adják. Kaputól kapuig, háztól há
zig halad, mert mindenkivel kell váltania 
egy-két szót, és köszönnie kell. Semmiségek
ről kell beszélnie — látszólag —, válaszolnia 
kell a tulajdonképpen fölösleges kérdésekre: 
— Hazajöttél, fiam? — Hála a Jóistennek, 
haza. — Jól vagy-e? — Hát hogyne... Soha 
nem éreztem így magam, keresztapám... 
Egyszerű kérdések és egyszerű válaszok

ezek, de jólesnek, és végre fontosnak érzi 
magát, nélkülözhetetlen és igazi embernek, 
akinek helye van a világban. Vége a lövészá- 
rok-életnek, az ellenség üldözésének, vagy 
az előle való megfutásnak!

Annyira élesek voltak a képek, mint soha 
máskor. Még az illatokat is érezte. Mintha 
töltött káposzta gőze szivárgott volna elő 
valahonnan. Az asztalon — már odahaza 
volt, valóban: a szülői ház asztalán — gyö
nyörű fehér abroszt, rajta frissen szelt ke
nyérszeleteket, fényesre súrolt evőesz
közöket, kristályosán csillanó poharakat fe
dezett fel, és húsleves aranylott a tányérok
ban...

Nem mert mozdulni, inkább csak gyö
nyörködött a látványban. Öröm töltötte el az 
egész testét, és szinte ismeretlenül erős volt 
számára ez a megnyugvás. Tudta, hogy csak 
a kezét kellene kinyújtania, s máris eléri eze
ket a békebeli tárgyakat, és övé az ünnepi 
ebéd, az ő fogadására terült meg az asztal, 
hiszen messziről jött, onnan, ahonnan nem is 
remélték a visszatértét. Jobbján ott ült az öreg, 
az édesapja, akit már harmincéves kora óta, 
mióta visszajött az Újvilágból, a faluban 
majdnem mindenki András bátyámnak szó
lított, csak a legöregebbek engedték meg ma
guknak, hogy kijednek hívják, ami azt je
lentette, hogy egyenrangúnak tartották, és 
magukhoz vénítették, úgy tekintettek rá, 
mintha kortársuk volna. Egyébként ebben az 
erős és tiszta fényben valóban öregebbnek 
látszott a negyvenöt événél: homlokán a rán
cok barázdái feketére mélyültek, arca köze
pén is mindkét oldalt, mint vízmosások, ár
kok szaladtak le majdnem az állkapocs vo
naláig, s valaha huszárosán kipödört bajsza 
úgy konyult le, hogy sejteni sem lehetett, ha 
véletlenül mosolygott. Balján Árpád, az öcs- 
cse, aki az utóbbi három évben igazi legény- 
nyé cseperedett, de egyidősként a szá
zadévvel — szerencsére — a háborúhoz volt 
túl fiatal. Még. Szerencsére. Tovább - már 
nem a kanapén, hanem egy karosszéken — 
legnagyobb húguk következett, Teréz, aztán 
a többiek — az asztal túloldalán — sorban: 
Rebi, Juli és Mariska. Nannyó a ládán ült, a 
saját kelengyés ládáján, amellyel 1888-ban 
érkezett stafirungjával ebbe a házba, amint 
azt az írás is tanúsította a fedél belsejének 
jobb alsó sarkában, hogy György Karolina atta 
Kis Julinak, majd nagyobb betűkkel, középtá
jon az állott, hogy György Karolina Anno 1858. 
A láda tulajdonképpen még a vénnanyóé volt 
— tőle örökölte —, akit a gyermekek mámám
nak szólítottak, aki 1837-ben született, abban 
az alszegi házban, amelyik 1905-ben leégett 
volt...

Mozdulnia azonban mégiscsak kellett, 
közben megnyomta a jobbfelét, és sajgott vé
gig az oldala, mert a priccsen, ahol feküdt, 
csak az az egy vékony sátorlap volt, amit 
Dani terített alája, hogy fel tudják emelni a 
fagyos földről, mert annyi ereje sem volt, 
hogy felmásszon a deszkákból összetákolt 
alkalmi fekvőhelyre. Úgy érezte, hogy teste 
teljesen elgyengült, tehetetlenné satnyult és 
mintha elviselhetetlenül nehézzé vált volna 
önnön súlyától. Sikerült valahogyan, nagy 
nehézségek árán félig-meddig megfordul
nia, de a sérül lábát, mint egy élettelen tüs
köt, úgy húzta tovább, csigalassúsággal 
vonta ki maga alól, mert a legkisebb mocca
nástól is már kibírhatatlanul fájt, mintha éles 
késeket döfnének belé, és úgy forgatnák oda-

» > > >  folytatás a 10. oldalon
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bent a sebben a gyilkos szerszámokat, az 
elevenben, mintha még a csontokat is végig
karcolnák minden egyes alkalommal... Egy
ből visszazuhant a rideg valóságba...

Hanyatt feküdt és úgy is maradt. Nem 
akart ugyan az elsősegélyhely felé nézni, de 
a bal szeme sarkába mégiscsak betolakodott 
a látvány. A hangok pedig folyamatosan a 
dobhártyáján dörömböltek. Nagyon sok se
besültet látott ott is, még többet, mint a másik 
oldalon. Jajgattak, kétségbeesetten integet
tek, szanitécért, orvosért, papért kiáltottak, 
kiömlött vérükben vagy vizeletükben hem
peregtek. Erős és szinte elviselhetetlen bűz 
áradt feléje, annak ellenére, hogy jóval fagy
pont alatti volt a hőmérséklet, az a szag, 
amelyet soha máshol nem érzett, csak az 
elsősegélyhelyek, a rögtönzött kórházak 
környékén. Ilyenkor a halottak szaga keve
redett az égett szaru mással össze nem té
veszthető bűzével, de erre még rárakódott az 
emberi ürülék és a vizelet, illetve a puskapor 
szaga, meg az izzadságé, azé a verítéké, mely 
az átélt feszültség — a halálfélelem — során 
csorog végig az emberen. A háború szaga 
volt, amelyben az ember elveszíti időérzé
két, étvágyát és szabad akaratát...

A szanitécek folyamatosan járkáltak a sé
rültek között. Ivóvizet osztogattak és vala
miféle sorrendet próbáltak megállapítani, 
hogy ki legyen a következő. A könnyebb 
sérülteket bekötözték, úgy, ahogy tudták, és 
szekereken azonnal indították hátra a törzs 
felé. A súlyos sebesültek azonban, akik nem 
voltak szállítható állapotban, vagy ellátatla
nul haltak meg, vagy a hevenyészett műtőbe 
kerültek, ahol folyamatosan két sebész pró
bálkozott a megmentésükkel. Nem teketóri
áztak sokáig egy-egy vértől feketéllő vég
taggal, pillanatok alatt eldöntötték, hogy ki 
lehet-e venni a szilánkokat, vagy a sebben 
maradt golyót, és vették elé a fűrészt, vágtak 
és varrtak. A normális körülmények között 
viszonylag köimyen kezelhető sérülések itt 
végzetesek voltak: azonnal amputáltak, cson
koltak, mert ha nem tették, akkor az emberek 
még nagyobb számban pusztulnak el a hátor
szágba történő visszaszállítás során. A hasi és 
a mellkasi sérülteket többnyire a szerencséjük
re és egyéni ellenálló képességükre bízták az 
orvosok, mert csak a legritkább esetekben tud
tak normálisan műteni. Mindössze néhány 
perc jutott egy-egy betegre, mert nyomban ott 
jajgatott segítségért a következő ötven, hat
van, vagy talán száznál is több szerencsétlen, 
akiket azonnal el kellett volna látniuk, ha ké
pesek lettek volna rá...

A csontba hatoló fűrész sikítását nem le
het megszokni. Olyanszerű hangot ad, mint 
a vasvágó fűrész, előrehaladtában mélyeb
bet, visszahúzáskor élesebbet, de a művelet 
mindössze néhány gyors mozdulat, mintha 
szappant vágna az éles acél, és máris lehull, 
könyök tájékán válik el kezestől az alkar az 
élő testtől, lehull a láb — gyakran mind a 
kettő — a combközéptől, néha tőből... És az 
ordítást pedig nem lehet megszokni, ahogy 
az előre, majd hátra csusszanó fűrész fogai
nak marása nyomán szakad fel a páciensből, 
bár ketten is fogják lábtól, ketten a fejét 
nyomják az asztalhoz, úgy, hogy egy kendő
vel tömik be a száját, de az állati erővel szag
gató fájdalom olyan kiáltást szabadít ki a 
torokból, hogy heréléskor a bika ordítása 
semmiség mellette... Nincs annyi morfium, 
hogy legalább eltompítsa ezt az embertelen

szenvedést. Gyakran elájulnak a szenvedők 
a böllér padjához hasonló műtőasztalon, s a 
nyakig véres orvosok ekkor nyűgöd tabban 
ölthetik össze a megmaradt izomzatot, s fe
lette a bőrt, pólyálhatják vastag gézburokba 
a csonkot...

Aztán eltelik öt-tíz perc, s ugyanaz a ve
lőig ható kiáltás egy másik torokból, ahogy 
a gejzír, úgy szabadul elő újra és újra a fájda
lom... Órák telnek így el... Már sötétedik — 
vagy csak fáradt érzékei csalnak? —, de 
tényleg úgy látja, hogy már lámpafénynél 
dolgoznak az orvosok... Vajon, soha nem 
lesz ennek vége?

Mozdulni nem akar, pedig már a hátát is 
megnyomta, amióta úgy fekszik, hogy az 
eget nézi, és hol ide, hol amoda figyel, rémül
ten, apró fejmozdulatokkal, a szeme sarká
ból követve az eseményeket. Egyáltalán nem 
akar meghalni, és azt sem szeretné, hogy 
nyomorékon kelljen leélnie a hátralevő éle
tét. Nem. Egyáltalán nem akarja, hogy má
sok segítségére szorulva tengődjön. Akkor 
inkább mégis a halál. Sejti, hogy előbb-utóbb 
rákerül a sor, de talán mégiscsak jobb lenne, 
ha elkerülhetné a mészárosként dolgozó 
doktorokat.

Egyetlen sóhaj nem hagyja el a száját. 
Danit sem várja vissza. Úgy fekszik, ahogy 
órákkal korábban elhelyezkedett, és még a 
levegővételkor is óvatos, csak lassan szívja 
be és lassan engedi kiáramlani a levegőt, 
mert rájött, hogy nagyobb lélegzetvétel ese
tén egész teste mozdulhat, és olyankor a 
kíméletlen fájdalom mindig belesajdul a tér
débe.

— Ez is halott, úgy látom. Hozzátok ide 
a taligát! El kell a testet vinni a gödörhöz — 
hallja egy szanitéc hangját közvetlenül a kö
zelében. Az leguggol melléje, hogy nyitva 
maradt szemét lezárja, de a szemhéjai ekkor 
megrezzennek...

— Rosszul gondolod, öcsém — súgja, 
mihelyt alulról meglátja a föléje hajló fiatal 
arc vonásait — nem lehet több tizenkilenc 
évesnél a felcser —, inkább hozzál nekem 
egy teát, ha tudsz!

— A hordágy at. Kérem a hordágyat! — 
kiáltja oda valakiknek, aztán belevilágít az 
arcába, majd lennebb kúszik testén a fény
nyaláb, és babrál valamit a fájós térdénél, 
majd elrohan. Valahonnan a távolból azt 
hallja nemsokára, hogy ez az ismeretlen su- 
hanc mintha alkudozna a doktorokkal. —- 
Ezt az embert kellene ellátni, mert nagyon 
legyengült, de úgy látom mégis, hogy a sebe 
nem súlyos... Meg lehetne menteni. Alezredes 
úr, már itt van... Legyen szíves, nézze meg...

Érzi, hogy felemelik és átteszik a hord
ágyra... Futnak véle a műtősátor felé... Már 
ott fekszik a vértől ragacsos asztalon... És 
ekkor sosem tapasztalt erősségű fájdalmat 
érez a sebesült lábában, de ketten is fogják, 
hogy ne mozdulhasson, miként azelőtt a töb
bieket... Elvágja valaki a lábszárvédőjét, 
egyetlen mozdulattal felhasítja a nadrágját, 
majd a térde fölött levágja róla a szárat. Egy 
másik asszisztens a bakancs fűzőit nyisz- 
szantja valami borotvaszerűen éles késsel. 
Ordítana, olyan erővel kiáltana, ahogyan az 
előtte soron lévők tették, de valaki még ide
jében kipöcköli a száját egy durva kendővel. 
Kibontakozna a szorításból, kezét szabadíta
ná, ép lábát is kitépné a rákulcsolódó ujjak 
gyűrűjéből, de nagyon szorítják. Úgy pró
bálkozik mindjárt, hogy gerincét hajlítva, 
egész felsőtestének erejét összegyűjtve ki

bújhasson a csapdából, kicsúszna valahogy, 
de nem lehet.

Iszonyúan fáj a sebe, amint csipeszekkel 
kotorásznak benne. Elvörösödik szeme előtt 
minden, majd mintha egy gyors villanást 
látna, mintha fejbe kólintanák, teljes lesz a 
sötétség, aztán nem tudja, hogy azonnal-e, 
vagy valamennyi idő múlva ismét megvilá
gosodik előtte a környezet. Érzi, hogy immár 
kötözik a térdét. — Úristen, megvan a lábam!
— örvendezne, de ekkor azok a történetek 
jutnak eszébe, melyekből mindig kiderült, 
hogy egy-egy végtag elvesztése után— szin
te kivétel nélkül — azt szokták tapasztalni, 
hogy mozgatni tudják az eltávolított részt, és
— a legtöbb esetben — onnan sugárzó fájdal
mat is éreztek. A feje zúgott egy kicsit, a 
hangok valahonnan messziről jöttek feléje, 
mmtha nem is a beszédet, hanem csak a 
visszhangot hallaná. A szájában valami 
édeskés ízeket érzett, és furcsa illatot szima
tolt ki a levegőből, csodálatos volt: mandu
laillat, talán...

— A közelítő halál lehet itt a csalóka ér
zékek mögött — töprengett egyre rémülteb
ben. Szeretett volna meggyőződni arról, 
hogy valóság-e mégis, amit érzékel, vagy 
csalódás, esetleg ez maga a vég? Fejét annyi
ra tudta emelni - csak pár centiméternyit —, 
hogy alant, túl, testének a másik végén ép
pen meglátta bakancsos bal és mezítelen 
jobb lábát.

— Szerencséje volt — mondta a doktor 
—, két hónap alatt lábra fog állni, ha időben 
kórházba kerül. Vigyétek!

Újjászületett. Ismét. Mintha embernek 
érezte volna magát! Az a két hónap pedig, 
amit az orvos emlegetett, számára több volt 
a mennyei örökkévalóságnál.

— Istenem, két hónap! Rendes élelem
mel, ágyban, és fűtött szobában, az elképzel
hetetlenül nagy öröm! Az már több is annál, 
mint amire vágytam...

A zubbonya zsebéhez nyúlt. Megnyu
godva vette tudomásul, hogy a jobboldali 
felső zsebben megvan a notesze és a ceruzá
ja, bal oldalt meg — a durva kincstári anya
gon át — a dohányos szelence jelenlétét érez
ték az ujjai.

— Mégiscsak elviselhető az élet — gon
dolta utoljára —, majd hagyta, hogy a belé- 
fecskendezett érzéstelenítő eltompítsa az 
érzékeit, és egy időre kikapcsolja a világi 
jelenlétből. Nem érzett fájdalmat. Nem szo
rongott. Nem álmodott. Csak pihent. Olyan 
nyugodt és mély álomba zuhant, amilyen
ben csak azok tudnak pihenni, akik hónapo
kon át, szögesdrótok, lövészárkok és fegy
verek sötéten ásító torka elől, a halál közelé
ből menekültek vissza a béke pillanatnyi szi
getére...

II. 4.
— Mi a fészkes fene van most? Mi a 

teendőm? Miért kerülhettünk ebbe a hely
zetbe? — dohogott magában Járomi-Szabó.

Már virradt. A keletre néző ablakból látta, 
hogy az ég alja előbb egy kicsit, bátortalanul 
kivilágosodik, majd néhány perc múlva kes
keny vörös sáv képződik ugyanott, a látha
tár peremén, aztán egyre erősödik, jelezve, 
hogy nemsokára a nap is felbukkanhat. Az 
esti hófelhőknek immár nyoma sem maradt
— úgy látszott. És tényleg: nemsokára teljes 
méltóságával kúszott elő a dombok karéja 
mögül az égővörös napkorong. Megszokott 
méretének a többszörösére növekedve buk
kant fel előbb, aztán nagyobb és nagyobb
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szelet látszott belőle, majd akkorára kereke
dett, mint egy hatalmas kenyér. Jótékony 
melegnek még nyoma sem volt ekkor — tud
ta, hogy ilyenkor még inkább érezhető a fagy, 
foga van még a napnak —-, de ahogy jött fen- 
nebb és fennebb, egyre élénkebben, vörös
lőn, és teljes arcával mutatkozva, kierősödve, 
már sejtette, hogy szép téli reggel köszönthet 
rájuk. Az ablak jégvirágai felizzottak a fény
ben, úgy, miként a parázs, ha megnyitják a 
kályha ajtaját. A fénysugarak kigyúltak a jég
szirmok kristályrácsain, megtöredeztek 
még, csak derengve jelezték közeled tűket, de 
nem telt el hosszú idő ez után, és a már egyre 
határozottabban csillanó életerős, kiteljesedő 
fehér fény utat nyitott, majd a tél ablaküveg
re fagyott arca is — lassan, fokozatosan — 
olvadozni kezdett.

A szépséggel nem törődött. Nagyon 
messzire volt azoktól a meghitt pillanatoktól, 
amikor olyan volt a lelkiállapota, hogy meg
álljon és gyönyörködjék a látványban. Enyhe 
megelégedéssel vette tudomásul, hogy meg
szűnt a havazás. A következő gondolata 
máris az volt, hogy: — Mekkora lehet a le
hullott hó? Vajon lehet-e járni az utakon? Mi 
van a szekérrel? Mi van a lóval?

Úgy látta, hogy az anya nyugodtan alszik 
a gyermekkel, és Margit is eldőlt, ott fekszik 
a fiatalasszony mellett, lábtól, úgy szendere- 
dett el ruhástól — gombolyagon —, ahogyan 
fáradtan ledőlt volt az éjszaka közepén, egy 
pár percre pihenni. Csendben felállott. 
Hangtalanul szeretett volna kiosonni, de a 
padló deszkái nagyokat reccsentek a testsú
lya alatt.

Mind a két nő felébredt. Ijedten ültek fel, 
s az erős fénytől káprázó szemmel keresgél
ték a férfit.

— Maradjatok az ágyban. Ne féljetek, 
mindjárt visszajövök, csak a lovat akarom 
megetetni, és szétnézek egy kicsit az udva
ron — mondta, majd immár gyors léptekkel 
kisietett a szobából. A revolver ekkor is ott 
volt — kézügyben — az ujjasa zsebében.

A szekér derekában magasan állott a hó, 
jó kétarasznyi rétegben, nem is látszottak a 
benne hagyott holmik. A keréknyom teljesen 
eltűnt.

Bement az istállóba. A vén gebe ott állott, 
ahová kötötte volt, és valami szalmatöreket, 
murvát keresgélhetett a jászol fenekén, mert 
a feje mélyen benne volt, s habarójával elke
seredetten kapart elő onnan valami maradék 
ennivalót.

— Hó! Cézár, hó! — szólította. A ló ör
vendve horkant egyet, és hátrafordult a gaz
dája felé. — Mindjárt hozok neked valamit, 
ha találok. Vizet is hozok, mert te már na
gyon szomjas lehetsz.

A tulajdonosok hirtelen elhatározással tá
vozhattak, mert a szénatartóban magasan ál
lott a takarmány, egy nagy szuszékban meg 
abrakot talált. Enni vetett a lónak. A jobb 
napokat is megélt Cézár mohón esett neki a 
friss szénának.

Hátrébb ott magaslott a hatalmas trágya
domb, a jele annak, hogy — amint azt a 
hosszú és széles istállót látva sejtette (Cézár, 
csak úgy egymagában, még kisebbnek és so
ványabbnak látszott a hatalmas hodályban) 
— nyolc-tíz marhát, és legalább annyi lovat 
lehetett volna oda két sorban bekötni. Akik 
elmenekültek, elhajtották magukkal az álla
taikat, vagy kénytelenek voltak bagóért el
vesztegetni őket. — Esetleg leöldöstek 
mindent — vélekedett. — Ez mégsem lehet

séges —> mert semmi nyom nem utalt a 
kényszervágásokra; nem lehet annyi nagy 
marhát nyomok nélkül leöldösni és feldol
gozni! — És különben: minek?

Azt gondolta akkor, hogy benéz még a 
cseléd lakásokba, ha már erre jár, hátha talál 
még valamilyen nyomokat az itt lakóktól, 
talán egy újságot, frissen érkezett levelet, 
kályhán hagyott fazekat, valami árulkodó 
jelzést, amelyből megtudhatja, hogy kik lak
ták ezt a gazdaságot, és mikor menekültek el, 
hová lettek ebben a szeszélyes világban?

A térdig érő hóban elindult, arra fordult, 
de úgy, hogy a legrövidebb utat járva törjön 
ösvényt. Félig-meddig kiemelte a lábát, úgy 
haladt, hogy a csizma feje végig benne ma
radt a vastag rétegben, de a szára — mint 
valami csoroszlya — a havat kétfelől félretol
ta. Lassan lépdelt, mert tudta, hogy alul — a 
hirtelen beköszöntött hidegben— a sár egye
netlen rétegben fagyott meg kőkeményre, s 
ha nem vigyáz, könnyen el vágódhat.

Már csak olyan tízméternyire lehetett. 
Felegyenesedve a korábbi görnyedésből, 
már nem a terepet figyelte, hanem végigné
zett a kis házon. Látta, hogy az ablakai épek, 
az ajtaja becsukva.

Tökéletes csend uralkodott a környéken. 
És minden mozdulatlan volt. Még madár
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sem rebbent. A földszintes épület sértetlen
nek és ugyancsak elhagyatottnak látszott.

M egint lenézett maga elé.
Egyet-kettőt lépett még, aztán gyorsan 

előre tekintett, fel a ház tetejére. — Tényleg 
így van? Csal a szemem? — Nem hitte, de — 
lépésről lépésre— közelebb haladva, határo
zottan úgy látta, hogy az egyik kémény füs
töl. — Mi lehet? Ki lehet vajon? Bármennyire 
viharedzett és tapasztalt ember volt, egy ki
csit meglepődött, mert a kényszerű beszállá
soláskor azt hitte volt, hogy elég alaposan 
szétnézett a portán.

— Most már mindegy — tudta, hogy 
szembesülni kell a dologgal, gyorsan meg
tette azt a pár métert, és bekopogott. Nem 
ököllel, de jó határozottan, a kézfeje bütyke
ivel döngette meg az ajtót.

— Jöjjön be, ha jót akar — hallatszott egy 
idősebbnek tetsző női hang odabentről. Pa- 
lócos hangzásúra formált szavak voltak azok 
számára, akik az a hang szokványos formáját 
nem ismerik.

Már ez a pár szó is elég volt ahhoz, hogy 
nagyjából azonosítsa a tájat, azt a néhány 
falut, ahol ilyenformán beszélnek.

Az ajtó résnyire nyílott.
Nem ment még be. Óvatos volt, megvár

ta, hogy valaki megjelenjen az ajtórésben.
— Jó napot! — köszönt, hogy a jó emle

getésével meggyőzze — ha tudja — az oda- 
bentieket.

— Tessen bejönni!
Az ajtó immár teljesen hátranyílott.
Ekkor lépett be.
Egyetlen helyiség volt, a szabadból köz

vetlenül oda lehetett bejutni. Körülnézett. 
Ha úgy figyelte a berendezést, módosabb 
parasztszoba volt, ha más szemmel, akkor 
úriasnak tűnt, de ósdi volt a belső. Látszott, 
hogy lakói konyhaként és nappali életük 
színteréül egyaránt használják, de inkább 
olyan embereknek szolgál lakásuk, akik a 
hétköznapok nagy részét a szabadban töltik. 
A helyiséget egy búbos kemence uralta, pad
kával, előtte, mindjárt a bejárat közelében, 
takaréktűzhely — plattenesfiittő—, a kemen
ce másik oldalán, túl, a ház hátsó falához 
ragasztva, a kucik volt, amelyet egy deszka- 
priccsel hosszabbítottak meg. A priccsen — 
fejjel a tűzhelynek — egy idősebb férfi fe
küdt.

— Jó napot! — ismételte még egyszer, de 
az a férfi — mintha nagyon távol lett volna 
tőle — nem válaszolt, még szemrebbenéssel 
sem jelezte, hogy tudomásul vette a köszön
tést. Fakó arccal, rezzenetlenül nézett az ajtó 
irányába.

— Az uram — szólalt meg az asszony, 
mintha be szeretné mutatni, majd gyorsan 
becsukta az ajtót és félreállott az érkező htjá
ból a kályha mellé.

Amint becsukódott az ajtó, mindjárt va
lami áporodott szag tejredt szerte a szobá
ban. Vizelet, mosdatlanság és szennyes ágy
nemű nehéz szaga keveredett egy romló em
beri test acetonos kigőzölgésével. Fél perc 
múlva nem érezte ugyan a büdösséget, de 
akkor már a benti meleget tartotta elviselhe
tetlennek.

— Üljön le. Pihenjen meg, mert látom, 
hogy nagyon fáradt lehet — kérlelte az 
asszony.

Volt egy padláda az asztal mellett — 
egyéb bútorzatot nem is látott, a tiszta ruhák 
és a kendők a gerendákhoz erősített rudakon 
lógtak, de állt ott még egy, csak egyetlen 
karosszék — oda leereszkedett. — Tévedhe
tett az asszony — morfondírozott —, mert 
annak ellenére, hogy azelőtt való nap gyalo
golt vagy negyven kilométert és egész éjsza
ka ébren volt, egyáltalán nem érzett sem
milyen fáradtságot. — Vagy mégiscsak lát
szik rajta ennek a hosszú napnak a nyoma?

— Láttam ám, amikor megjöttek az este, 
de nem mertem kimozdulni, mert féltem. 
Nem bizony! Annyi hitvány ember járt mos
tanában errefelé, hogy már a fásszínig sem 
merek kimenni! Maguk honnan jönnek?

— Kisszencről indultunk a tegnap reg
gel. Mi voltunk az utolsók, akik eljöttünk. 
Csak az alja népség maradt ott. És a pap.

— Itten is jártak két nappal ezelőtt vala
kik. Alig húzták ki az úrék a lábukat, máris 
itt voltak vagy harmincán.

— Kik lehettek? — kérdezte, mintha ez
zel segíthetne.

— Azt nem lehet tudni! Kincstári ruha 
volt rajtuk. Fegyverük is volt. Olyan katona-
> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> > > > >  folytatás a 11. oldalról

félék voltak. Ez biztos.
— Milyen nyelven beszéltek?
— Tudtak azok minden nyelven! Néme

tül, tótul. És biztos, hogy értettek magyarul 
is, csak nem szólaltak meg!

— Pénzt kerestek, ugye? Aranyat. Kin
cseket.

— Igen. Ilyesmit. Pénz itt nem volt. Ha 
volt is valami kevés, azt magukhoz vehették 
a gazdámék — panaszolta az asszony —, de 
elvittek ezek a szemetek mindent, amit érté
kesnek gondoltak! Három szekér holmival 
mentek el a tegnap reggel. És tudom, hallot
tam a saját fülemmel, hogy szétvertek min
dent a szobákban, de — higgye el — még 
megnézni se mertem. Nem volt rá bátorsá
gom... Nem... És a szegény uramat nem 
hagyhatom magára egy percre sem, mert 
nagyon beteg! Jaj, nagyon odavan szegény! 
Aztán jöttek maguk...

A beteg — bizonyára öntudatánál volt — 
hallotta a beszélgetést, de már annyira erőt
len volt — félig jelenlévő, és félig már távozó 
—, hogy nem is szólalt meg. Nagyon bizony
talanul megemelte a kezét — látszott, hogy 
nehezére esik —, és mintha suttogni próbált 
volna valamit.

Az asszony azonnal mellette volt és meg
kérdezte:

— Vizet?
A férfi bágyadtan lehunyta, majd kinyi

totta a szemét.
A vizet azonban nem tudta elvenni, talán 

a fejét megemelintette egy kicsit, de az asz- 
szonynak a tarkójánál tartania kellett. Aztán 
a beteg cserepes szájához helyezte a pohár 
peremét, és úgy itatta, óvatosan, hogy apró 
kortyokban valahogy nyelni tudjon. Talán 
néhány cseppnyit lenyelhetett, de a meggyö
tört szervezet már annyit sem volt képes 
befogadni: pár másodperc múlva mind kiök- 
lendezte. Nem is víz volt az, ami visszajött, 
inkább valami vöröses-sárga folyadék bu
kott kit a gyomorból, s ragacsosan megta
padt az ajkakon, onnan csörgött alá az arcra, 
majd a párnára.

Ekkor megint megcsapta az orrát a szag, 
az az erős bűz, amelyet kezdetben érzett...

Az asszony hiába törülte le, újra és újra 
öklendezett, s ekkor már sötétebb nedvet 
köpött. Négyszer-ötször ismétlődött meg a 
roham. Majd nemsokára elcsendesedett. És 
ugyanúgy nézett a beteg férfi, mint azelőtt
— üvegesedő, kába szemekkel —, nem is az 
ajtó irányába, hanem csak úgy, a semmibe.

Eltelt vagy két hét az után, hogy Gerzson 
az öreg lakásában járt. Két teljes hét suhant 
el az életéből, eseménytelenül, anélkül, hogy 
valami érdemleges történt volna. Abban a 
tökéletes sivár világban azonban nem voltak 
ritkák az üyen időszakok, mert — úgy rém
lett később az emlékezetében —, volt olyan 
esztendő is, amelyben tizenegy hónapon át 
arra készült, hogy december közepén kive
szi a szabadságát és elmegy egyet a hegyek
be. A készülődésre emlékezett, és arra a 
kiábrándultságra, mely akkor érte, amikor a 
főnöke kijelentette, hogy senki nem vehet ki 
szabadságot, beteg sem lehet, mert be kell 
fejezni a munkát, teljesíteni kell minden el
maradt megrendelést, mert ha nem, akkor 
beadhatja a felmondását, mehet, amerre lát
— le is út, fel is út! És ennek utána megtörtént 
az, amit a főnök mondott, mert a faluról 
bejáró munkások is csak úgy tudtak disznó
vágáskor otthon maradni, hogy a kollégák

falaztak nekik és leblokkolták a kartonjukat. 
Bent voltak végig a karácsonyi ünnepek 
alatt, még Szilveszter napján is — délig. 
Mindössze csak annyi volt visszás a dolog
ban, hogy azokban a napokban akadozott az 
áramszolgáltatás — kvótákat szabtak meg, 
hogy naponta hány kilowattórát fogyaszt
hatnak^ mihelyt ezt túllépték, a gépek azon
nal leálltak —, s a megrendelt nyersanyagot 
nem kapták meg...

Ünnep nem volt abban a decemberben, 
szabadság sem, munka sem! A legtökélete
sebb baromság volt, amit végigjátszattak ve
lük. És a tetőzés pedig — szinte hihetetlen — 
a januári elszámoláskor következett be: jó 
húsz százalékkal több volt a fizetés, mint 
amennyire számítottak, mert a cég vezetői
ben volt annyi bűntudat, hogy hitelt vettek 
fel, és valamelyest kárpótolták az embereket.

Reggelente bement a munkahelyére, és 
általában sikerült agyonütnie valamivel az 
időt, s ha nem kapott különösebb megbíza
tást, általában szakirodalmat olvasott, néha 
valami könnyed lektűrt is, aztán megnézett 
egy-két dolgot a műhelyekben, és a kötelező 
aktatologatást — a papírmunkát — arra a 
pillanatra hagyta, amikor valamelyik főnö
két a fene odaette.

Az irodája a második szinten volt — egy 
kis üvegkalitka —, ahonnan lelátott a szer
számkészítő-műhelyre és az esztergályosok
ra is, de az igazi előnye mégiscsak az volt, 
hogy onnan fentről látta mind a két csarnok
nak a bejáratát. Legalább ötven méterről fel
fedezhette a fontoskodó vezéreket, ha 
közeledtek, de ha valaki mégis elkerülte a 
figyelmét, akkor meghallotta a felfelé köze
ledő léptek döngését a kalitkához épített lép
csőkön.

yalami változásra várt.
Érezte, hogy van valami a levegőben, 

tudta, hogy ott lebeg körülötte, de még nem 
tudta, hogy mitől van ez a furcsa, bizsergés
sel és félelemmel vegyes előérzete.

Egyik délután — amikor fél órával to
vább maradt bent, mert valami ritka ötvöze
tet kellett volna beszereznie a kettes 
műszaknak — megint belebotlott Bekecsibe. 
Le akarta rázni magáról, mert nem tudta 
elviselni, utálta, mint valami hozzácsatlako
zó kóbor kutyát, aki nem tudja, hogy van-e 
helye a világban, vagy — ha van is — nem 
tudja, hogy az a hely merre van.

— Szevasz! — állította meg a folyton lé
nyeg mellé célzó sorközi újságíró. Csak egy 
percre álljál meg! Légy szíves!

— Mi a harci helyzet? — eresztett meg 
egy kisvárosiaknál ható, bizalmaskodó 
mondatot. — Mondjad gyorsan, mert nem 
érek rá!

— Nagy kár, hogy a múltkor olyan hirte
len elmentél! Nagy kár!

— Nem vesztettem semmit, azt hiszem. 
Legalább másnap nem fájt a fejem és nem 
szidtam Fidel Castro ügynökeit, hogy meg
mérgeztek a pálinkájukkal!

Bekecsi röhögött.
— Nem vagy eléggé jó erőben! Ne félj, 

mert én bírom! Naponta kell edzeni, hogy a 
formánk megmaradjon! — kedélyeskedett. 
— De most beszéljünk komoly dolgokról — 
változtatta meg hirtelen a hanghordozását 
—, arról van szó, hogy Balint szeretne beszél
ni veled.

— Kicsodaaa?
— Balint Gavrila elvtárs, ha tetszik. Gabi. 

Egy jó haver. Emlékszel arra a tagra, aki ott

volt velünk a kocsmában? A fiatalabbikra 
gondolok.

— Várjál egy kicsit! Mi ez az egész?
— Azt mondja, hogy ismer valahonnan, 

már találkoztatok valahol. Ő jól emlékszik 
rád és fel szeretné újítani a kapcsolatot. Meg 
akar néhány dolgot beszélni veled. Ennyi az 
egész. Ez volt a dolgom, hogy megmondjam. 
Nna!

Akkor viszlát! — hadarta Bekecsi, és to
vábbment, anélkül, hogy kezet nyújtott vol
na. És ezúttal nem ragadt rá Gerzsonra. 
Kocsmázási ajánlatot sem tett. Harmadika 
volt — december harmadika —, bizonyára 
még volt valamennyi a fizetéséből. Vagy vol
tak aznapra időzített áldozatai?

Az emlékezetét azonban hiába erőltette, 
egyáltalán nem jutott eszébe sem Gavrila, 
sem Gabi néven az a pacák. Nagyon jó volt 
az arcmemóriája — ezt biztosan tudta magá
ról —, és a nevekre is mindig pontosan em
lékezett. Mindössze egyszer fordult elő 
életében, hogy egy ismeretlenre ráköszönt. 
— Áldás, békesség, tiszteletes úr! —, bizal
masan, mint egy régi gimnáziumi kollégára, 
s az illető meglepetten hárította el, szabad
kozva, hogy ő aztán nem végzett teológiát, 
neki csak annyi köze van az egyházakhoz — 
mert van! —, hogy egy kőfaragó műhelyt 
vezet, így szakmai kötődése lehet — közvet
ve — a papokhoz is, de az nem egyéb egy 
közönséges üzleti kapcsolatnál, amelyben a 
hátramaradottak, az elhunytak hozzátarto
zói állják a számlát itt is, meg ott is! — Jóska 
vagyok — mutatkozott volt be a fiatal lel- 
kész-alteregó Gerzsonnak, majd megittak 
egy pohár bort — mert akkor csak azt lehe
tett kapni, azt a névtelen céklalevet a közeli 
kocsmában — és ettől a naptól kezdve im
már ismerősökként köszöntötték egymást, 
ha néha találkoztak. Ez az egy eset fordult 
elő véle. Ennyi. Több kínos alkalomra nem 
emlékezett. Dohogott egy pár percig, utálta, 
hogy Bekecsivei leállt a múltkor marháskod- 
ni, mert — fellengzősen — akár ki is kerül
hette volna, majd valahová a tudata lom
tárába helyezte Gavrilát és a közeledési 
szándékot is. Volt egy halvány sejtése ennek 
kapcsán, mintha bűzlött volna itt valami, de 
ekkor azon nem gondolkodott.

A főtér felé közeledett, mert amíg elmé
lázott a hallottakon, elfelejtett befordulni a 
lakása felé vezető utcába. Ott járt a bérházak 
maradékánál, ahol az öreg lakása is volt. 
Nem az öreg emléke, nem a lakásban ha
gyott tárgyak vonzották titkosan, inkább az 
a nő érdekelte. Valamelyik éjszaka — álmá
ban — itt járt, Angélánál, és — ahogyan a 
nőkkel olyankor lenni szokott — igencsak 
engedékenynek mutatkozott, úgy látta, 
hogy közel van ahhoz, hogy feldobja a testet, 
de megcsörrent a vekker és vége lett a ledér 
jelenésnek, úgy eltűnt a vénusz-domb s a 
keblek halma, minden szépség, hogy ébre
déskor csak kopár falat és egy befagyott ab
lakot látott az olvasólámpa gyenge fé
nyében.

Itt volt a titkos bizsergés forrása. És itt 
rejtőzhet az a bűvös erő, melytől egy kardi
ográf igencsak kilendülne. Aztán különben 
is: a meghívás még érvényes volt. "Jöjjön, ha 
kedve van" — emlékezett vissza a nő hang
jára. — "Bizonyára ragaszkodik a helyhez. 
Engem nem zavar, ne féljen ettől, én mindig 
szívesen látom."

Részlet a szerző azonos című regé
nyéből

12



HELIKON

NAG Y GÉZA

Ha túlélted, hallgass!
Pitesti poklában (1951)
Fogság 
a rabságban
(Az e lső  sokk)
Egy tavaszváró márciusi délelőtt, ami

kor minden rab bizakodik, s hinni szeret
né, hogy a megjelenő rügyek hoznak va
lami jót: változást, amnesztiát, háború ré
vén történő szabadulást vagy legalább a 
raboknak járó régi jogok visszaállítását, 
teljes egészében vagy részlegesen (havon
ta csomag, beszélő, levelezési jog stb.) — 
ezek helyett valami egészen más történt. 
Hirtelen nyílott az ajtó, s belépett Jubere- 
an magabiztosan, többedmagával. Kato
násan pattogtak szavai:

— Vigyázz! Senki sem mozdul, s telje
síti a parancsot. Motozást tartunk!

A szoba régi lakói, a beépítettek, 
nyomban melléjük szegődtek, s elkoboz
ták azokat a tárgyakat, melyeket tiltottnak 
minősítettek. Aki nem mozdult serényen, 
vagy nem bizonyult készségesnek, kapott 
egy pofot. No nem valami hatalmasat, hi
szen ez az első fokozat kiszámítottan eny
he lépésnek volt tervezve. Mindenki a 
maga dolgával volt elfoglalva, s ezért ami 
történt, azt inkább hallani, mint látni lehe
tett. Sűrűn csattantak a taslik. Miután 
mindenki átesett a személyi motozáson, a 
rabtarisznyáját kellett előhoznia a fekhe
lyéről és átadnia a motozóknak. A menet 
durvulni kezdett. Ha valaki lassúnak bi
zonyult, ököllel kapott arcába egy vagy 
két közepest.

Elszedték a nadrágszíjakat, cipőfűző
ket, és a nadrágokról minden néven neve
zendő fémcsatot levágtak.

Vártuk, hogy dolguk végeztével tá
voznak, s a szoba élete visszazökken a 
maga kerékvágásába. Ez volt rabéletünk 
egyik legnagyobb tévedése!

Burchi Cráciun Florint szólították első
nek:

— Hol van a vasgárdista-bandita jelvé
nyed?!

— A szalmazsák alatt — válaszolta. 
Kapott erre egy hatalmas pofont, amiért a 
jelvényt nem hozta elő a többi holmijával 
együtt. Rövid idő alatt összegyűltek azok 
a csontamulettek s a szappantáblák, azaz 
a jegyzetek is.

Ezután átrendezték az ágyakat oly mó
don, hogy a szoba egyik falának vonalába 
kerültek az emeletesek, a bejárattal szem
beni sarokba pedig a pokróccal elfüggö
nyözött két "parancsnoki" ágy. A középre 
helyezték el azokat a felső szint nélküli 
ágyakat, melyeken nekünk, "banditák
nak" kellett elhelyezkednünk, igen fárasz
tó ülőhelyzetben ("pozitia reglementara" 
— előírás szerinti ülőhelyzet), azaz ki
egyenesített lábakkal, azokon a kinyújtott

kezek, lehajtott fej, mozdulatlanság.
Tehát külön mi, "banditák", és külön 

azok, akik nekünk parancsoltak.
Az akció első szakaszában engedték 

azt hinnünk, hogy mindössze rövid ideig 
tartó presszióról van szó, melyet át kell 
vészelni, s ezzel átmenthetjük azokat a 
belső rejtett titkokat, amelyeknek feltárá
sára nyomatékosan felszólítottak. De ak
kor még a verések nem kezdődtek el, csu
pán a bánásmód lett szigorú, s elcsattant 
egy-egy pofon. Ily módon összeálltak 
mindenkiben a titkolt ügyei, az általa el
követett gyarlóságok. Cél: átm enteni 
mindezt valahogy úgy, mint amikor rab
lók fosztanak ki egy vonatot, ám sokak
nak sikerül eldugniuk pénzüket, érték
tárgyaikat a haramiák elől.

Az "átmentett" rejtegetnivalók így kon
centrálódnak a tudatban, egyszóval megfo
galmazódik pontosan az, amire az "átne- 
velők" kíváncsiak.

Az ebéd utáni békaügetés, térdhajlítás 
parancsra végkimerülésig: megszokott 
menete volt a napnak, éjszaka pedig csak 
hanyatt fekve volt szabad aludni. Kín volt 
a nappal, szenvedés az éjszaka. Ekkor 
még mindenikünkben élt valami remény, 
hogy képesek leszünk ellenállni, s hogy 
ebből a helyzetből valamiképp megszaba
dulunk.

Egyik éjszaka — mert többen is felvi
gyáztak ránk ébren és figyelmesen — hal
lom a következő beszélgetést:

— Meddig tart még a leleplező feltá
rás?

— Kb. két napig — feleli a másik hal
kan, de mégis hallhatóan. Mondanom 
sem kell, hogy ez a megjátszott sugdoló-

zás is az említett tudatállapot megerősíté
sét kívánta szolgálni.

Azt már az első napon értésünkre adta 
Juberean, hogy mindenekelőtt azokról a 
dolgokról akarnak hallani, amikről nem 
beszéltünk a szekuritátén, vagy amit má
sok elhallgattak, de mi tudunk ezekről. 
Továbbá érdekelték őket: az ellenséges ak
ciók, a fegyverrejtegetés, a kémkedés, a 
rendszerellenes izgatás, a külföldi titkos 
kapcsolatok, a belső, börtönbeli szervez
kedés, a gazdasági és politikai szabotázs, 
az arany, a határon való átszökési szándék 
— de legfőképpen a vasgárdista mozga
lom; erről minden, a legapróbb részlete
kig: személyek, helyek és pontos dátu
mok megnevezését követelték.

Az akció szerkezeti váza, alulról fölfele 
haladva, a következő volt:

"Exterior". Azaz mindazon dolgok fel
tárása, bevallása, amik a börtönéleten kí
vül történtek, és a kinti életre vonatkoz
nak. Ennek közvetlen főnöke Juberean 
volt, akinek személyéről már írtam.

"Interior". Azaz a börtönökben elköve
tett kihágások, az adminisztrációt becs
mérlő beszélgetések; személyek meg
nevezése, akikkel együtt raboskodott bár
melyikünk az eddigi börtönidejében. No 
meg titkos vasgárdista vagy más politikai, 
rendszerellenes gyűlések, szökési tervek, 
ezek feltárása, még akkor is, ha csupán 
mint lehetőségek kerültek szóba a beszél
getések során. Továbbá érdekelte őket a 
börtönőrök részéről felfedezhető szimpá
tia a rabok iránt, vagy ezeknek a túlságo
san engedékeny magatartása: esetleg írott 
szövegek, levelek kijuttatása az ő segítsé
gükkel. Ezekkel a kérdésekkel egy Stánes- 
cu nevezetű foglalkozott.

Mindkét részlegnek azonban Juberean 
volt a fő felelőse, akit körülvettek a már 
említett segédek, mint szobafőnököt.

A "külső" és "belső" vallomások kicsi
karását az emeleten parancsnokló főnök, 
Turcanu Eugen nagy "tehetséggel" és gya
korlattal s felettébb ördögi "operativitás
sal" irányította a fősegédei révén. Az ál
taluk szelektált anyag eljutott aztán a po
litikai tiszthez.

De essék néhány szó Stánescuról, a 
belső dolgok feltárási részlegének vezető
jéről is. Alacsony termetű, gömbölyded, 
szinte gyermekes alkat — elképzelhetet
len bestialitás jellemezte. Volt vasgárdista. 
Büntetése tíz év. Apró, szinte nőies kezei
vel hihetetlen gyorsasággal tudott négy 
olyan pofot adni, hogy az áldozat ebből 
ugyan csak kettőt számolt, de hatásában 
ez többet tett ki a duplájánál. Válogatott 
módszereinek lényege a kiszámíthatat
lanság volt. A vizes kenderkorbácsot "di
cséretes" rátermettséggel kezelte. Az átne- 
velők" között egyedül ő volt betegesen 
szadista.

Furcsa, de nem egyedülálló, hogy az 
'54-es "nagy per" vádlottal között neve 
nem szerepel. Azt, hogy kik és miért talál
ták kevésbé bűnösnek, mint a többit, ezt 
mára nem lehet kikutatni. Az is elképzel
hető, hogy külső közbenjárásra kedveztek
> > > > >  fo ly ta tá s  a 14 . o lda lon
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neki... Ki tudhatja. Mindenképpen Jubere- 
an, Turcanu és a többiek mellett kellett 
volna ott Jilaván a kivégzőosztag előtt el
hangozzék az ő szájából is a feltett kérdés
re adható válasz: "semmi mondanivalóm 
nincs”. (A kérdés ugyanis így hangzott 
közvetlenül a kivégzési parancs előtt: 
"van-e még valami óhajuk vagy tanúság- 
tételi szándékuk?" — i. m. 765. old.)

Egy hét után — melynek napjai kato
nás szigorban teltek (ha nem mozdultál a 
parancsra azonnal és kellő gyorsasággal, 
máris kaptad a "porciót") — egyenként 
hívtak bennünket a pokróccal elfüggö
nyözött "bizottság" elé:

— Hajlandó vagy-e feltáró leleplezést 
végezni?! Halljuk a tényeket! — szegezték 
nekünk a kérdést.

A válasszal soha nem voltak megelé
gedve. Nem is lehettek, hiszen tapasz
talatból tudták: az első szakaszban még 
nem nyílnak meg azok a bizonyos pszichi
kai kamrák.

Én ebben a fázisban kaptam két pofot, 
majd Stánescu fojtogatni kezdett, jól tud
va, hogy mikor kell abbahagynia, nehogy 
azután már ne legyen kitől s mit kérdezni. 
Nyomban ezután elhangzott a parancs:

— Hasra! — Hátamon, gerincemen vé
gigtaposott, ennek Juberean szava vetett 
véget:

— Vissza a helyedre, és gondolkozz! 
De ne nézz minket hülyéknek, te ostoba 
bandita! — Szavai mindig fűszerezve vol
tak trágár káromkodásokkal, gyalázkodá- 
sokkal.

Egyik nap belép a szobába Turcanu, és 
azt kérdezi a vezetőktől: — Melyik nem 
akar feltáró leleplezést tenni?

Erre Juberean kiszólítja Crainic (Gogu) 
kolozsvári orvostanhallgatót, s ezt mond
ja kétszer is:

— Ennek esze ágában sincs!
Aztán halljuk a parancsot:
— Mindenki arccal a fal felé! — Majd 

hatalmas zuhanás, és Crainic elterül a ce
mentpadlón.

Ahogy Turcanu állón vágta, ez a hatal
mas ember, amekkorra volt, akkorát vágó
dott hanyatt. Amint feltápászkodott, Tur
canu mellen ragadta: — Te bandita, je
gyezd meg, hogy ez csak előleg volt. Me
legen ajánlom, hogy térj észhez. — Többet 
nem is mondott, sietséggel távozott.

Létünknek szennyes köntöse volt Pi- 
testi. Amit eddig el kellett szenvednünk, 
az csak a beáztatás volt. A mosás és kicsa
varás ezután következett!

K em ény kurzus
Ez az átnevelési rendszer — nagyon 

következetesen — az alap lerakását az el
me teljes kitakarításával kezdte, mert val
lotta, hogy enélkül minden tanítás, ráha
tás csak elpazarolt idő. Az átnevelendőt 
tehát meg kell szabadítani mindazoktól a 
szálaktól, melyek szövevényesen a múlt
jához és főleg a régebbi politikai nézetéhez 
kötik. Tárja fel gonosztetteit. Leplezze le 
közvetlen környezetét, amelyből jött, hi
szen letűnt világnak, velejéig romlott tár

sadalomnak gyermeke! Totálisan gonosz 
bandita, nincs benne semmi jó, mindent ki 
kell seperni tudatából. Menjen végbe ez 
erőszakkal, maradéktalanul és drasztiku
san. Az pedig, hogy a börtönbe kerülésed 
előtt eltelt 4-5 év alatt lett volna lehetősé
ged az új renddel együtt haladni, ám te 
nem tetted meg, nos ez még jobban alá
húzza bűnöző mivoltod... Az osztályhar
cos ideológia erős szálakkal szőtte át ezt a 
sok utópisztikus zagyvaságot. Azt sem 
rejtették véka alá, tudják, hogy erre rá
megy a személyiség. Meg kell gyűlölnöd 
önmagadat és egész hajdani világodat, 
melyben minden, de minden csak szem
fényvesztés és álarcos hazudozás volt...

Megdöbbentő, hogy ez az elv mennyi
re különbözik a kommunista nevelés-át- 
nevelés legnagyobbjának tekintett hős pe
dagógus alapelvétől. Erről Várkonyi Hil
debrand a következőket írta: "Makarenko

»titka« az volt, hogy minden növendéké
hez »optimista feltevéssel« közeledett, fel
tételezve a benne rejlő erkölcsi alapnak 
legalább valamilyen kis töredékét; töreke
dett felébreszteni bennük az emberi mél
tóság érzését, mely abból a megfonto
lásból ered, hogy egy emberi közösség 
tagjai vagyunk..." (A. Makarenko: Az új 
ember kovácsa. Bevezetés, 10. old.)

Az ún. szocialista humanizmuson ala
puló átnevelési rendszer tehát homlok- 
egyenest ellenkezik a "pitesti-i jelen
séggel".

"Kemény kurzus" volt ez, s aki "dolgo
zik”, selejtet is vét. Az öngyilkosokat, ha
lálra k ínzottakat ilyen "term elési se- 
lejtnek", szigorúbban véve "munkabale
setnek" tekintették.

Nem tudom megmondani, hogy hány 
nap múlva, Juberean kiáll a szoba közepé
re, és ezt mondja:

— Ide figyeljetek! (Mindig így kezdte.) 
Eddig volt, ahogy volt, mostantól kezdve

húzunk egy vonalat, s elkezdjük a nyomo
zást, kihallgatást, vallatást. Ebből a szobá
ból senki ki nem megy élve addig, amíg 
fel nem tár és le nem leplez mindent, ő- 
szintén, becsületesen. Aki ezt megteszi, 
azt a becsületes emberek közé számítjuk. 
Aki ellenáll, az megy az anyja... Nem tar
tozunk senkinek számadással a banditák 
életéért!

Azzal kezdődött a nap, hogy kender
zsineget szedtek elő valahonnan, s bámu
latos hozzáértéssel rövid, de vastag kor
bácsot fontak. A bánásmód még kemé
nyebb lett.

Akik hajlandóságot mutattak a feltáró 
vallomásokra, azokat kivették a kínzó 
ülőhelyzetben őrzöttek sorából, és a "sza
badon" mozgók csoportjába tették. Ezeket 
már "becsületes" embereknek minősítet
ték. Ők m indent feltártak, lelepleztek, 
szándékuk tehát jó. Az, hogy az ezutáni 
próbákon átmennek-e vagy sem, a jövő 
zenéje. Természetesen nem vehettek részt 
az akciót vezetők megbeszélésein, terve
ikbe azok nem avatták be őket. így hát 
lényegében három csoport volt a szobá
ban.

A korbácsot a talpverésre használták, 
de tenyerezésre is. Változatosság kedvé
ért ez utóbbit néha vékonyabb léccel is 
végezték. Aztán jött az erőltetett gyorse
vés, amiről már írtam. A nagyon makacso
kat az éte lt fö ld rő l nyelvelők  közé 
parancsolták. Juberean minden este meg
nevezte azt a két-három személyt, akik 
ébren ülve kell hogy átszenvedjék az éj
szakát. Ezekre a felvigyázók váltásban fi
gyeltek, és ha lekoppant a szemük, dur
ván serkentették ébrenlétre őket. Ez a tes- 
ti-lelki-szellemi kifárasztás egyik alapve
tő módszere volt.

Az sem volt ritka, hogy a mélyen alvó
kat (ezt a tulajdonságot is megfigyelték jó 
előre) hirtelen felrángatták, a főnök elé 
vitték, s kérdések özönével lepték meg. 
Az álomból való felriasztottság állapota 
sok mindent elárul, vagy éppen közlésre 
készteti az áldozatot.

Ne várja senki, hogy a veréseknek, kín
zásoknak aprólékos lajstromát állítsam 
össze. Nagyjából azonosak ezek a dikta
túrákban működő államvédelmi rendőr
ségek módszereivel, melyek elég mélyen 
be- épültek a pitesti-i kínzók "szokásrend
jébe", sőt tudatalattijába is, hiszen amikor 
a legszisztematikusabban "dolgoztak", 
akkor tört fel belőlük az, amit már hóna
pokkal vagy egy-két évvel azelőtt elszen
ved- tek a Szekuritátén vagy esetleg még 
előbb a Sziguráncán. Ám a legkeményebb 
tortúrát nekik is Pitesti-en kellett elszen
vedniük.

De volt valami egyedülálló sajátossá
ga is Pitesti-nek, s ez az, hogy a kínzó 
éjjel-nappal együtt lakott a kínzottal. A 
nyomozás, a kihallgatás, a vallatás állan
dó körforgásban követte egymást, s ez a 
megszakítás-nélküliség — a kínzottak tel
jes kifacsarása, lelki megsemmisítése, 
majd az új eszmék beadagolása — példa 
nélküli "eredményhez" vezetett.
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Az átnevelő vallató célja elérése érde
kében a vallatott "banditával" szemben 
bármilyen módszert vagy eszközt föl
használhatott. Mindenekelőtt a hazugsá
got, a félrevezetést.

Juberean egy adott pillanatban azt kö
zölte, hogy a szobában elmondott vallo
mások ott is maradnak, s reánk nézve 
büntetőjogi következményük nem lesz. 
Tíz nap múlva már ezt hallhattuk:

— Ide figyeljetek! Mivel bandita mi
voltotokat nem akarjátok feladni, és azt 
gondoljátok, hogy ellenállhattok, tudjá
tok meg: mindent, de mindent törvényre 
adunk.

Lényegében m indkettő taktikai ha
zugság volt.

Amiben ő különben felettébb mester
nek bizonyult, az a gyomorszájonütés 
volt. Pontosan irányította öklét; az első 
közepes erejű ütés után a második már 
sokkal nagyobb volt, de immár ezzel a 
paranccsal párosítva: — "Hunyd be a sze
med!" — Nem láttál semmit, csak azt érez
ted, hogy a görcs egész testedet össze
húzza. Aztán nyomban újra elhangzott: 
— "Vigyázz! Szemek behunyva!" — ... és 
jött a többi, néhány centivel arrébb. A vál
tozatosság erős oldala volt ennek az em
bernek.

Mindebből nekem kijutott. Másnap 
véres volt a székletem.

A folytonos ütlegeléshez mindig vala
mi apró ürügyet kerestek s neveztek meg: 
"Miért nem mozogsz gyorsabban! Miért 
nincs helyén a bakancsod?!" S a hatalmas 
pofon után végül a valódi ok: "Mindez 
azért, mert nem akarsz feltáró vallomást 
tenni!"

Végignézni és -hallgatni a rabtársaid 
gyötrelmét, abban a folytonos idegfe
szültségben élni, s hogy vajon mikor kerül 
rád a sor: hamar felőrli emberi tartásodat.

Ha az átnevelendő eljutott odáig, hogy 
hajlandó volt beállni a kínzók sorába, az 
számára már új kötődést jelentett. Az 
együtt elkövetett embertelenség a jónak 
vélt ügy érdekében, összekapcsol és el
metszi a régi szálakat.

A kemény kurzus első napjaiban, leg
nagyobb meglepetésünkre, egy olyan fiú
nak verték el a talpát, akit előzőleg már a 
"becsületesek" csoportjába tettek. Mindez 
azt volt hivatva példázni, hogy egy ked
vezőnek tűnő minősítés senkit sem tehet 
bizonyossá helyzetében, ha eltitkolt vala
mit. Az is elképzelhető, hogy ennek a fiú
nak már eleve tudtak valami "leleplez- 
nivalóiról", s szándékosan rendezték meg 
ezt a komédiát, hogy nagyobb legyen ez
által a fojtogató bizonytalanság és rémü
let.

A vallatok módszereit az alapelvekkel 
együtt pontokba lehet foglalni, talán ek
képp:

1. Abevezető "megpuhítás" legyen ala
pos, majd fokozatosan erősebb; a használt 
módszer sűrűn váltakozó. A remény és a 
reménytelenség közötti ingajárat viselje 
meg a vallatottak idegrendszerét. Kifá
rasztani őket! Váltogassa egymást a jutal
mazás és a büntetés. A legnagyobb juta

lom az legyen, hogy a megkínzott mente
sül a "kemény kurzus" további gyötrelmei 
alól. Ha ezt kiérdemelte.

2. Úgy kell kiszedni, kicsikarni a valla- 
tottakból az adatokat, hogy egy bevallott 
dolog még sok mást is előhozzon. Erre 
nézve a vezetők menet közben dolgozza
nak ki részletes taktikát.

3. A vallatottakban azt a benyomást 
kell kelteni, hogy dolgaikról, rejtett kap
csolataikról már úgyis mindent tudnak. 
Amire pedig ezután jönnek majd rá, az 
még súlyosabb következményekkel fog 
járni, a feltárásig eltelt idő arányában.

4. Azt kell sugallni, hogy a leleplező 
beism erés akciója nem csakhogy vala
mennyi börtönre, de az egész országra 
kiterjed. (A több mint egy éve tartó teljes 
elszigeteltség ezt lehetővé is teszi.)

5. A verések közben sohasem kell fel
tenni arra vonatkozó konkrét kérdést,

amit ismerhet a vallató eleve; ha a "bandi
ta" a verés alatt ezeket bevallja, akkor jó, 
de ha más egyebet is bevall, akkor még 
jobb. Ezáltal egy addig le nem leplezett 
"bűn" okául szolgálhat egy következő 
megkínzásnak. A vallatónak az a célja, 
hogy számos ilyen adat (nevek, beszélge
tések, tárgyak) legyen a tarsolyában.

6. A kínzással kicsikart vallomásokat - 
amennyiben ezek alkalmasak a "bandi
ták" még alaposabb "kikészítésére" — föl 
kell tárni a szoba előtt. De ha ez elvágná 
az esetleges további adatszerzés útját, ak
kor ennek titokban kell maradnia.

7. A veréseknek mindig valami vallo
mást kell eredményezniük, ha ez elmarad, 
akkor a fenyítés csak "félmunka" volt.

8. A túlzott vagy hamis vallomástételt 
— melyet a vallatott azért tett, hogy véget 
érjen a kínzása — megtorolni, megbüntet

ni. ("Hazug vagy, mert hazugsággal akar
tál félrevezetni minket. Tehát kétszeresen 
bandita vagy.")

9. Ha újabb adatokat mégsem tárna fel 
a vallatott, tehát a verés és a kínzás üres
járatúnak bizonyulna, ezt elkerülendő 
provokálni kell a napi teendők során az 
illetőt.

10. Amikor megállapítható, hogy be
állt a teljes testi-lelki kimerültség állapota, 
vagyis a rab egy emberi robottá válott, s 
ezzel ő a feltáró leleplezés révén a "bandi- 
tizmusnak" minden terhétől megszaba
dult — csak ezután lehet az új és "igaz" 
eszme megvainak elhintését megkezdeni.

11. Az önbecsülésnek egy parányi ré
szecskéje se maradjon a vallatottakban. 
Meg kell fosztani őket maradék szellemi
lelki támaszaiktól is, hogy az összeomlá
suk totális legyen. A vallásosság, a hit
gyakorlat nem tartozik ugyan a leleple
zendő dolgok sorába, de az akció kemé
nyebb szakaszában ezt is ki kell irtani az 
átnevel endőből.

A felsorolt pontok közül, úgy vélem, a 
kilencedik magyarázatra szorul. Hadd vi
lágítsa ezt meg a következő visszaemléke
zés. Mondanom sem kell, a "banditák" 
sem a szobában (abban a gyötrő ülőhely
zetben), sem kint a vécében egyetlen szót 
sem szólhattak egymáshoz. A megválto
zás első jelének azt tekintették, ha az átne- 
velésre alkalmassá tett "robot" készséggel 
teljesített provokatív megbízatást.

Egy alkalommal általános portörlést 
parancsoltak. Erre hat személyt választot
tak ki, pontosan megjelölve azokat az á- 
gyakat, amelyek alá a törlőronggyal be 
kellett kúszni. Én is ezek között voltam. 
Az ágy alatti védettségben odasúgja ne
kem az egyik, aki szintén a takarító cso
portban volt, hogy "ne vallj be és ne nyi
latkozz semmit". Aztán a portörlés után 
hatunknak sorakozó. Juberean nekünk 
szegzi a kérdést:

— Kinek van jelentenivalója? — Jó né
hány perces szünet után előáll az egyik és 
jelenti:

— Az ágy alatti takarítás közben Bota- 
riu (álnév) felszólított, hogy tagadjak meg 
minden néven nevezendő együttműkö
dést a szoba vezetőivel.

— Miért tetted ezt a vallomást?
— Mert semmi közöm sincs már a ban

ditákhoz!
A hatból tehát kettő megállta a helyét. 

A provokáló teljesített, a provokált jónak 
bizonyult. Megszólal nyomban a harma
dik:

— Én is jelentem, hogy a takarítás so
rán felszólított Irimias (álnév) ... — s el
mondja ugyanazt, mint a másik.

— Miért tetted ezt a vallomást?
— Mert semmi közöm sincs már a ban

ditákhoz! — Erre kap egy hatalmas po
font, s indoklást is hozzá:

— Miért hazudtál? Ugye azért jelent
keztél, mert rájöttél, hogy az akciót mi 
szerveztük, s mivel a másik leleplezte a 
banditizmust, gondoltad: most már ne-

>  !> >  >  fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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ked is tanácsos ekképp cselekedni, de el
késtél!

Azonnyomban leteperték a földre, elő 
a vizes korbácsot, és kapott 20-at, 25-öt a 
talpára.

Irányomban már fel sem kellett tenni a 
kérdést. Hiszen minden egyértelmű volt. 
A provokálónak sem kellett semmit mon
dania.

— Totálisan megrekedtél a banditiz- 
musban!

Elvertek még jobban, mint a másikat. 
Talpam égett, mint a tűz, s rohamosan 
kezdett dagadni, ahogyan ez történni szo
kott.

— Tanuljátok meg - mondta Juberean 
az egész szobának —, hogy mi mindenütt 
ott vagyunk, s betekintésünk van a bandi
ták minden viselt dolgába. Ha még nem 
jutottatok el az öntudat azon fokára, hogy 
az ellenséget gyűlölni kell és le kell leplez
ni, akkor csak egy marad hátra, ha életben 
akarsz marakodni: vagy ő, vagy én! Ke
ményen igyekeztek belénk oltani a borza- 
dályt: ha hallasz valamit, és nem leplezed 
le, sose tudhatod, hogy nem provokáltak- 
e? Ha netán nem, akkor sem úszód meg, 
hisz a fecsegő, suttogó ellenség később 
úgyis lebukik, feltárja azt, amit neked 
mondott, tehát te így is, úgy is "hurokra 
kerülsz".

Ezt a félelmet egy sínpáron járatták a 
feltáró leleplező akcióról való mély hall
gatás kötelezettségével. Nem rejtették vé
ka alá, hogy akinek "eljár a szája", azt ki
nyírják, mihelyt erre alkalom adódik. 
"Időnk van" — mondták elég gyakran.

Már jól kitavaszodott, amikor behoz
tak egy Vintilescu nevezetű fiút. Úgy né
zett ki, hogy ő már rég végigjárta a pitesti-i 
pokol minden bugyrát, s meglepetésünk
re mégis a földről nyelvelők sorába tették. 
Két nap múlva a szoba közepére szólítot
ták, majd Juberean és Stánescu a segéde
ikkel felváltva, nagyon hosszan verték a 
talpát, de úgy, hogy még most is belebor
zadok az emlékébe. Egy adott pillanatban 
felkiáltott:

— Elmondok mindent!
Behívták a bizottság pokrócok mögé 

rejtett főhadiszállására, majd néhány perc 
múlva kiállott Juberean a szoba közepére, 
s a megszokott fölényes modorában el
kezdte:

— Ide figyeljetek! Vintilescu a temes
vári börtön betegszobájában volt, s ott járt 
a szája Pitesti-ről. No nem direkt elárulva 
mindent, hanem csak úgy érintőleg célzá
sokat tett, amolyan kétértelmű kijelenté
seket. H át megkapta a magáét! Ne gon
dolja senki, hogy a mi kezünk nem ér el az 
ország távoli részeibe is. A fecsegő bandi
tákat bárhonnan visszahozzuk, sőt még a 
határon túl is utol-érjük őket. Véssétek hát 
jól az eszetekbe ezt a leckét is!

Időben előreugorva, de a témához hű
en: Szamosújváron, 1951 szeptemberé
ben, Rodas Constantin régi vasgárdista 
harcostársaival futott össze a börtönmű

helyből kijövet. Melegen üdvözölte őket, 
és egynek vagy kettőnek (?) felhívta a fi
gyelmét: óvakodjanak a pitesti-iektől, ve
szedelmes besúgók. Néhányat meg is ne
vezett közülük bizalmasan. Pár nap múl
va Turcanu bevitte a szobájába és félholtra 
verte. De ez mind nem volt elég: zsákot 
húzott a fejére, és a harmadik emeleten 
végigvezetve mindazokba a szobákba be
tuszkolta, ahol az átnevelésen átesett 
vagy a feltáró leleplező akcióban éppen 
"munkába vett" rabok voltak. Lehúzta fe
jéről a zsákot, s csak ennyit mondott:

— Ide nézzetek!
Felismerhetetlenségig összevert arc, 

alig mozgó ajkak; de a szöveget el tudta 
mondani:

— Elárultam a pitesti-i és az itteni fel
táró leleplező akciót. Járt a szám.

Aztán így tovább: szobáról szobára. 
Mindezt egy pitesti-i átnevelésen túljutott 
sorstársam mesélte el, Szamosújváron. 
Ugyanis akiknek bemutatták elrettentés 
végett az összevert Rodast, azoknak (de 
csakis azoknak!) szabad volt erről egymás 
közt beszélni...

De vigyük vissza Rodast az időben Pi- 
testi-re. Én ott jól ismertem őt. Egymás 
mellett volt az ágyunk. Ha fel kellene so
rolnom azt az ötöt, akik a legtöbb verést 
kapták, és akiket legjobban megkínoztak 
és megaláztak, ő köztük volna. "Megüre- 
sítése" és átnevelése teljesnek látszott. 
Mégis, alig egy hónap alatt, a feltáró lelep
lező rendszernek ez az átformált újrate- 
rem tm énye összecsuklott és kidőlt a 
menetoszlopból. Ez dühítette fel Turcanut 
és társait. Ott Pitesti-en verték és pofoz
ták, hogy beszéljen, majd azért kapott, 
hogy miért mondott valótlanságot is, csak 
hogy megszabadulhasson a kínzástól. Az 
ezt követő ideológiai számvetés és neve
lés során aztán a lehető legjobbnak bizo
nyult. S lám mindez hiába...

Ehhez a fejezethez tartozik az a kérdés 
is, hogy a börtönadminisztráció tudott-e 
arról, ami a felügyeletére bízott intézetben 
végbement?! Persze hogy tudott. Sok 
mindent a börtönőröknek is látniuk, hal
laniuk kellett abból, ami odabent történt, 
ám beavatkozásra semmi sem késztette 
őket, legkevésbé saját emberségük, lelki
ismeretük. Kiderült, valamiképpen úgy 
álltak a dolgokhoz, mint aki egy szobában 
hátat fordított valaminek vagy valakinek, 
de a sarokban lévő tükörben mindent lá
tott.

A pitesti-i és szamosújvári átnevelők, 
amikor már perbe fogták őket, említése
ket tesznek vallomásaikban belügyi tisz
tekről és hivatkoznak azok utasításaira.

Turcanu, 1954 májusában, arra a kér
désre, hogy "mikor és kitől kaptál paran
csot arra, hogy a rabokkal szemben erő
szakos eszközöket használj azért, hogy 
őket feltáró leleplezésre késztesd?", ezt 
válaszolta: "1950 januárjában parancsot 
kaptam Dumitrescu Alextől és Marina 
Iontól, miszerint nem érdekli őket, hány 
szem szökik ki a helyéből, és kb. egy óra 
múlva ugyanazt a parancsot megismétel

ték, amiből én megértettem, hogy szabad 
vernem a rabokat, amennyiben ez szüksé
gesnek mutatkozik... Ugyancsak Dumit
rescu Alex adta ki parancsba nekem, hogy 
vigyázzak, és ne mérjek ütéseket olyan 
belső szervekre, melyek sérülései halált 
okozhatnak. Az ülepeket és talpakat vi
szont addig üthetem, amíg a hús darabok
ban a plafonig szökik" (i. m. 124. old.).

Szabad, sőt szükséges megkérdőjelez
ni ezen kihallgatási jegyzőkönyvek tárgy
szerű voltát, hitelét, hiszen az idősebbek
nek elég csak annyit mondani, hogy ezek 
keletkezési éve 1954, felvételük helye pe
dig a ploiesti-i Szekuritáté, s ez önmagá
ban indokolttá tenne, megmagyarázna 
minden fenntartást. Én azonban a vallo
mások manipuláltsága dacára is ezt a da
rabocskát igaznak vélem. Ugyancsak min
den fenntartás nélkül elfogadhatjuk Teja 
Constantin 1994-ben leírt visszaemlékező 
tanúságtételét, ez pedig a következő:

"Miután Puscasu Vasile megkínzott és 
fojtogatott, elállt a szívverésem. Livinschi 
Mihai mesterséges légzést végzett rajtam, 
minek következtében megindult a szív
működésem. Az esti számbavétel előtt Li
vinschi felhívta a figyelmünket, hogy 
amennyiben valaki is merészel valamit 
jelenteni a szobában történtekről, halállal 
fog lakolni. Én nem számolván azzal, 
hogy a börtönadm inisztráció nemcsak 
hogy tud a dolgokról, hanem a politikai 
tisztek által még végezteti is az akciót, az 
esti záráskor Lazar szolgálatos főgárdián- 
tól azt kértem, hogy vigyenek kihallga
tásra az igazgató úrhoz. De ő rám támadt, 
majd kérdőre vonta Popescu Gheorghe 
szobafőnököt. Ez pedig így válaszolt: en
nek láza van, de mi kigyógyítjuk majd. 
Aztán ott a gárdiánok szeme láttára meg
gyötörtek és felfeszítettek" (i. m. 866. old.).

A mi csoportunk Pitesti-en az utolsó 
volt, mert augusztusban Szamosújvárra 
szállították a teljes létszámot, pontosan 
kilencvenünket. Énnek annyiban van fon
tossága, hogy az átnevelők tapasztalt, ki
finom ult és nagyjából m egállapodott 
módszerrel dolgoztak, egyik fő szem
pontjuk: úgy verni, kínozni, hogy annak 
külső vagy éppen feltűnő nyoma lehető
leg ne maradjon. Ha ez nem sikerült, igye
keztek elhárítani minden gyanút, mely a 
börtönőrök vagy a börtönorvos részéről 
fölmerülhet. Mai napig nem világos előt
tem ez a hazug és értelmetlennek látszó já
ték, mely szerint: tudod, de mégse; bele 
vagy avatva, de meg kell játszanod a kí
vülállót. Valami olyasmi, hogy te csiná
lod, én nem avatkozom bele, vidd végbe, 
és én "falazok" neked.

E jelenség igazi mozgatórugóját alig
hanem örökre fátyol fedi.

Föltehető, hogy azok a belügyi rango
sok, akik értelmi szerzői és elindítói vol
tak az ún. Pitesti-jelenségnek (Nicolschi 
tábornok, Zeller ezredes és mások) eleve 
kitervelték a megbízott vallató-átnevelők 
likvidálását. A mór tegye csak meg a kö
telességét, aztán majd elmehet. Tehát vi
gyázni kellett arra, hogy ebbe a börtön-
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őrök és a tisztek ne legyenek belekeverve, 
esetleg a bűnpártolás vádját elkerülendő.

Kétségtelen, m egpróbáltak szándé
kosan olyan látszatot teremteni, misze
rint az egész akció a leleplező-átneve- 
lőknek a titkos és tiltott akciója. így ha 
valaki végső kétségbeesésében valamit 
is jelenteni merészelne, azzal ők "saját 
hatáskörben" leszámolhassanak. Egyéb
ként a megtorlásra, kínzásra mindig "ala
pos" okot kerestek.

A kínzással, tortúrával valójában azt 
próbálták kiszedni az elítéltekből, amit a 
szekuritáténak nem sikerült.

Pitesti tehát olyan titkos laboratórium 
volt, melyet a kommunista "új ember" ki
kísérletezésére hoztak létre. Egy ilyen 
"fontos objektumban" a mérnökök és se
gédeik munkájába felesleges, sőt nem is 
tanácsos bevonni a karbantartó személy
zetet. A mi esetünkben a nagyon primitív 
börtönőröket. Nekik csak halvány, ködös 
sejtéseik lehettek mindarról, ami ott vég
bement, de átfogó képük semmiképpen.

A szobából naponta egyszer mehet
tünk ki a W. C.-re, a közös zuhanyozóba 
tíznaponként, míg a mosószobába kéthe
tente egyszer. Míg a folyosókon, lépcső
kön végigmentünk, az őrök néha megje
gyezték: "Miért sántítasz?" (feldagadt tal
pak). Válasz: "Bakancsszeg sérti a sarka
mat". Ha valaki nagyon beteg volt, a szoba 
vezetői megengedték, hogy a rendelőbe 
menj en, de ilyenkor minden eshetőségre szá
mítva mindig vele tartott egy-két átnevelő is.

Egy alkalommal megkérdezte az orvos 
az egyiktől, akinek ínye, száj ürege tele 
volt sérülésekkel: "Mitől vannak ezek?" 
Válasz: "Ez annak az injekciónak a mellék
hatása." (Emlékezetem szerint bizmutot 
mondott.) A szobába visszajövet feldol
gozták a történteket.

A megkínzottak között akadt olyan na
iv is, aki úgy vélte, ha az adminisztráció 
megtudná, a feltáró leleplezés miben áll, 
akkor azt leállítaná, és megtiltaná a durva 
veréseket. így gondolkozott egy földmí
ves családból származó középiskolás ta
nuló fiú, Miron Vasile (álnév). A reggeli 
számbavételkor, amikor a létszámot el
lenőrzi a "főgárdián", és megjelenik egy 
vagy két börtönőr is, ez a fiú hirtelen kilé
pett a sorból, kiszaladt a folyosóra és ezt 
kiáltotta: — "Tudják meg önök, hogy itt 
éjjel-nappal vernek!" — Ezt megismételte 
kétszer. Nem szaladt el a nyomban odasi
ető gárdiánok elől. Álltunk mereven, mi
közben visszavitték a szobába ezt a bátor 
fiút. Befejezték a számbavételt, majd tá
voztak. Rá voltunk készülve, hogy borzal
mas verést fogunk végignézni. De ebben 
az ördögi feltáró leleplező akcióban soha
sem úgy történtek a dolgok, ahogyan az 
várható lett volna.

Juberean a szoba legbelső sarkába pa
rancsolta Miront, s erőltetett nyugalom
mal ezt kérdezte:

— Mikor vertünk téged éjjel, te aljas?
Miron rémülettől remegve, mégis in

dulatosan válaszolt:
— Miért akartok veréssel nevelni? Mi

ért nem adtok könyveket és füzeteket, 
hogy tanulhassunk?

— Minek a könyv neked, te ostoba! A- 
zért, hogy vasgárdista-bandita szemüve
geden keresztül egészen mást olvass ki 
azokból? Előbb levetetjük veled azt a sze
müveget kiköhögtetjük belőled a bandi
ta rángást, s azután tanulhatsz becsületes 
emberhez méltóan!

Érződött az egész szoba hangulatán a 
rövidzárlat. Juberean mondta a magáét, 
segédei is megpótolták a szót, de mind
annyian éreztük, ezek várnak valakit. Bi
zonyára egy ilyen ügyet a börtönigazga
tónak kell eligazítani. Talán kivizsgálás 
lesz... Még valami halvány remény is fel
csillant bennünk.

Hirtelen nyílott az ajtó, és belépett Tur- 
canu, egyedül, magabiztosan.

— Na gyere csak velem, te nagylegény!
Jubereant is magával vitte. Ekkor döb

bentünk rá, ennek az embernek az egész 
börtönre kiterjed a hatalma. A szobák aj
tajához kulcsa volt!

Nem egészen egy óra múlva Juberean

visszatért a fiúval, s Miron, feldagadt arc
cal és talpakkal, de teljesen megszelídítve, 
mint egy kezes bárány, mintha mi sem 
történt volna, mindenben engedelmeske
dett. Juberean csak ennyit mondott:

— Mit gondoltok, a börtönőrség a ban
ditákkal tart?

Ez a merész fiú pedig egyelőre tapics- 
kolta a hidegvizes rongyot a fal mellett, 
hogy talpán a tüzes dagadás enyhüljön. (A 
folytonos lábmozgás bevett módszerként 
az esetleges alvadt vérrög keletkezését volt 
hivatva megakadályozni.) A rákövetkező 
napokon aztán felkínálkozó engedelmes
séggel segédkezett a "munkában". Lelemé
nyessége is páratlanul egyéni volt.

A szobába időnként újakat is beraktak. 
Ezek az akció kellős közepébe csöppen
tek, ezért gyorsított ütemű "kezelést" kap
tak, az elmulasztottakat bepótolandó. így

került be közénk egy fiatal, alig 19 éves 
törpe fiúcska, név szerint: Ienebaci. Az 
apja és az anyja át akart szökni Jugoszlá
viába, és őt is magukkal vitték. Ez volt a 
bűne. Mindhármukat elfogták. A fiú há
rom évet kapott. Azonnal nekiestek és el
kezdték gyötörni. Hanyattfekvés az á- 
gyon, és "fejet fel!". Tíz perc után már 
irtózatos fájdalmat érzett üyen pozíció
ban az ember, mert kimerültek a nyakiz
mai, és minden erőlködése ellenére ejtette 
vissza a fejét a pokrócra. A kínzás abban 
állt, hogy ezt nem engedték meg, vagy 
legalábbis ütlegelték az "engedetlensége" 
miatt. Néha odajött Stánescu és vigyorog
va csak ennyit mondott: — Szóba állsz 
már végre velünk? — Nos, Miron, aki 
akkor már az "észhez tértek" között volt, 
nem is kis lelkesedéssel, eredeti módszert 
talált ki. Miután a sok nógatás és öklözés 
unalmasnak bizonyult, elővett egy gom
bostűt, és azt Ienebaci felemelt feje alá 
tartotta. Amikor ennek nyakizmai már 
nem bírták, és alá, azaz hátra kezdett ha- 
nyatlani a feje, ott ágaskodott alatta a tű.

Az átnevelők a legnagyobb erőbeve
téssel a vasgárdista mozgalom szerveze
teit kutatták, merthogy ezeket teljesen 
szét akarták zúzni. Hihetetlenül pontos 
információik voltak az országban egykor 
működő "fészkekről"; neveket, kapcsola
tokat, törvényszéki ügyeket próbáltak föl
deríteni. Turcanunak, nyilván a politikai 
tisztek segítségével, kapcsolata volt az or
szág összes olyan börtönével, ahol politi
kai rabokat, elsősorban vasgárdistákat 
őriztek. Alárendeltjei, segédei minél in
kább belemerültek a vallatásba, annál in
kább fanatizálódtak. Minél többet tudtak 
meg egy rabról, annál többet reméltek be
lőle kicsikarhatni.

Rólunk, magyarokról keveset tudtak. 
Abban az időben (1948—1952) Romániá
ban a politikai elítélteknek alig 3-5 száza
lékát tették ki a magyar nemzetiségűek. 
Tíz év múlva, az 1956-os magyar forrada
lmat követő évektől ez a számarány meg
ötszöröződött. 1952-ig még annak a 3-5 
százaléknyi magyar rabnak is csupán kis 
hányada volt huszonöt éven aluli. Ott, 
akkor, Pitesti-en, az egész épületben mind
össze ketten voltunk magyarok a kilenc- 
venből. Ezt is tova a Szamosújvárra való 
szállításunk alkalmával tudhattam meg. A 
hírhedt Szamosújváron viszont már más 
volt az arány. A harmadik emeleten a feltá
ró leleplező akció megkínzottjai között elég 
sok volt a magyar, de az 5 százalékot szám
arányuk ott sem haladta meg.

Teja Constantin negyven év eltelte utá
ni visszaemlékezésében felsorol a sajátjá
val együtt 12 nevet, azokéit, akiket "ke
gyetlenül megkínoztak" Szamosújváron, 
ezek között két magyart említ, Hájek Zol
tánt (meghalt a börtönben 22 éves korá
ban) és Drahobeczki Attilát (i. m. 866— 
867. old.), őket különben, jóllehet ugyan
azon földalatti szervezet tagjai voltunk, a 
letartóztatásunk előtt nem ismertem, és a 
feltáró leleplező akció során sem voltam 
soha sehol együtt velük. A már említett 
>>>>>/o/ytatés a 18. oldalon
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könyvben rengeteg név található — szá
mos meglehetősen pontatlanul írva —, 
ám ezek között elég kevés a magyar vagy 
magyar zsidó hangzású név.

Minderre azért térek itt vissza, mert 
néhány fejezettel előbb azt írtam, hogy 
magyar származásom a pitesti-i pokolban 
némiképp előnyömre volt. Most már hoz
záteszem, hogy Isten után az életbenma- 
radásom is ennek köszönhetem. De ilyen 
értelemben kizárólag magamról beszél
hetek. Hájek Zoltán és Drahobeczki Attila 
kegyetlen örvénybe kerültek. Őket jó fél 
évvel hamarabb vitték Szamosújvárra a 
Pitesti-ről már előbb odavezényelt átne- 
velők keze alá. Az antikommunista szer
vezkedésben való részvételük s ennek 
arányában a büntetésük is nagyobb volt. 
(Drahobeczki ítelete 12 év volt, Hájeké 8 
év.) Kolozsvárhoz való közelségük sem 
kedvezett helyzetüknek. Többet tudtak 
kideríteni róluk.

Vasgárdistává és nyilassá nevelésemet 
senki nem tanúsította, annak dacára, 
hogy ezt Voinea Octaviánnal később le
íratták a vallomásában. A fonák abszurdi
tások egy bizonyos határon túl nemcsak 
hogy hihetetlenné válnak, hanem nevet
ségessé is tehetik azt, aki azokat el akarja 
hitetni. Az akaratlan vasgárdista énekta
nulás, a nyilas amulett és az ebből terve
zett köntös szűknek bizonyult ahhoz, 
hogy újabb vádként húzzák reám. (Ha 
többen lettünk volna, akkor talán érdemes 
lett volna tovább erőltetni az ügyet.)

Nemcsak kultúránkat nem ismerték, 
hanem valamiképpen úgy tekintettek re
ánk, m int akiket a kommunizmus ke
gyeltjeiként az új rendszer felkarolt — 
lázadásunk tehát botorság. Adatok ró
lunk nemigen voltak birtokukban. Anti
kom m unista  szervezkedésünk ténye 
világos volt ugyan, de a talaj, amiből ez 
kinőtt, számukra ismeretlen. No és Alma
san bácsi jó tanácsát: — "ne fecsegj a dol
gaidról, fiam"! — igyekeztem mindvégig 
megtartani. És persze a perünkben, jólle
het hét évet kaptam—, nem tartoztam a 
fővádlottak közé.

A már említett verésen kívül egyszer 
még azért vertek meg, mert nem számol
tam be nekik arról, hogy a Kolozsvári Tör
vényszéki Fogházban hallottam, misze
rint egy Bánffyhunyad környéki fiú — 
ugyancsak a magyar csoport egyik tagja 
— szökést forgatott a fejéhen. ő  a terveibe 
beavatta egyik rabtársamat is, aki mind
ezt elmesélte nekem. Nem volt ez komoly, 
megfontolt elhatározás, inkább csak amo
lyan időt kitöltő fantáziálás, melyet el is 
felejtettem. Komollyá vált azonban akkor, 
amikor ez a sorstársam úgy vélhette, hogy 
ezt én esetleg már elmondtam kínzóink
nak, azok "tárolták", s rövidesen rajta ké
rik számon. Neki különben Juberean so
kat verte a fejét kötéllel, és ütéseket mért 
a heréjére.

Ehhez a leltárhoz tartozik egy korábbi 
(vagy későbbi? — már nem tudhatom) 
leleplezés is, melyet szintén nem önként 
tettem. Annak idején, letartóztatásom e

lőtt kb. két hónappal, 1949 őszén, Hintés 
László, aki beszervezett a csoportba, be
avatott a titkába, miszerint otthon a pin
céjükben elásott öt leventepuskát (5 min
es céllövő kispuska). Ennyi volt. Akkor 
ezt elhittem, de később kiderült, hogy 
nem volt igaz. Közlésének értelme és célja 
a mai napig talány előttem. Hát ezt, mint 
fegyverek rejtegetésének fölfedését, meg
elégedéssel nyugtázták egy hatalmas ve
rés után. Valamint azt is, hogy be- vallot
tam, különböző kaliberű töltényeket dug
tam el egy kis dobozba.

A kínzó ülőhelyzetben gyakran hallot
tuk a mennyezet felől, amint valaki végig
zuhan az emeleten egy-egy cellában. Ott 
jár Turcanu — gondoltuk —, de azt is 
tudtuk, hogy stílusát többen is tökélete
sen utánozzák. Kötelező módon apró 
rongydarabokat kellett a fülünkbe dug
nunk (vatta nem volt), de mégis hallottuk, 
amint az alagsorban valakinek verik a tal
pát. Az emeleti cellák előtti folyosóról 
többször is artikulálatlan bőgés — inkább 
állati, mint emberi hang — hallatszott. 
Valaki — s ez többször is megtörtént ott 
fent — kihasználva az ajtónyitást, kiszö
kött, s futni akart a folyosón. Senki ne 
várja, hogy azt a rémületet, mely ilyenkor 
úrrá lett rajtunk, megpróbáljam szavakba 
önteni, vagy azt az üvöltést leírni, mely
nek hallatán megroppant minden emberi 
tartásunk. Az á (nevelők nyilván másként 
élték át ugyanezt. Ők játszták a megedző- 
döttet. Egy ilyen üvöltés után dermedtsé
günket emígy akarta az egyik "feloldani": 
— Holnap disznóhús lesz ebédre.

Hát ehbe bele lehetett rokkanni lelki
leg; napról napra tapasztalhattuk, a lét 
csak vegetálás. Minden emberi tartástól 
megfosztva nincs más cél, csak a bamba 
túlélés.

A nyitott ablakon át (akkor még nem 
volt a rácsok előtt deszkapajzs) orgona il
lat lebbent be a szobába. Értelmetlen irri- 
tálásként fogtam fel a tavasz eme jelét. 
Most nem ez kell! Uram Isten, irgalmazz 
nekünk!

Szabadulásom után évek hosszú során 
át visszajártak az elszenvedett borzalmak 
emlékei. Almomban (gyenge oldalam az 
alvás) bem ásztunk, úgy, m int egykor 
gyermekkoromban, a Bethlen-bástya ab
lakán. Aztán a huzat bevágott valahol egy 
ajtót, s ott találtam magam egy igen do
hos, félsötét szobában, ahol valamiféle pa
noptikum tárult szemem elé. Ki akartam 
menekülni, de már nem lehetett. Börtön
ben voltam. Nem Pitesti, nem Szamosúj- 
vár volt ez, egy egészen más börtön, de 
az em bernagyságú viaszalakok egytől 
egyig ism erősök: Stanescu, Gorbatei 
Gheorghe, Blejescu Alexandru, Comsa 
Eronim, Tomuta Octavian és a többiek. 
Majd mintha a pince mélyéről hallatszana:

— Életünk legnagyobb tévedése, hogy 
téged kiengedtünk. De ezt helyrehoz
zuk... — Juberean rekedt hangja volt. Az
tán a borzalom, amikor a viaszbábuk 
megelevenednek, élnek, Jubereánnal az

élen, aki csak beszél, és a többi cselek
szik... Jó, hogy végül csak van szabadulás: 
az ébredés. Legalábbis a következőig.

Egy alkalommal elhangzott:
— Ki beteg, vagy kinek van olyan pa

nasza, mellyel az orvoshoz akar menni?
Jelentkeztek vagy ötön.
— Na, sorakozó a szoba közepén.
Juberean sorra vette mindeniket, meg

hallgatta panaszaikat, aztán kimérte a 
gyógyszeradagot:

Ennek 5 orvosság, ennek 4 orvosság, 
ennek 6-ot adj, és így tovább. Az "orvos
ság" az ivóvíz volt, az adag pedig ebből 
egy merítőkanna (6 del). Odaálltak a segé
dek és mérték, majd diktálták a betegbe:

— Nyeljed már gyorsabban!
Turcanu öklével leghamarabb Crainic

ismerkedett meg. Ezt a jól megtermett, 
keménykötésű fiút sokat gyötörték a kín
zó, kimerítő mozgásgyakorlatokkal. (Térd- 
hajlítás a végkimerülésig, békaügetés stb.) 
Egy ilyen tortúra után Crainic vizet kért. 
Nem adtak neki. Aztán kérte:

— Szükségem van küblire. — Ezt így 
kellett mondani, ha valaki vizelni akart 
menni az ajtó mellett elhelyezett szenny
vízcseberhez. Néhány perc múlva így Ju
berean:

— Na Crainic, választhatsz. Vagy 
iszol, vagy vizelsz. Melyiket választod?

Természetesen a vizelési választotta.

A "banditákat" szövegmondatással is 
dresszírozták. Sorakozó, aztán térdhajlí- 
tások, de mindeniknél, amikor leguggol
tál, skandáltad kórusban a többivel: "Női" 
— és amikor felegyenesedtél: — "suntem 
bői”. (Mi, megszakítás, ökrök vagyunk.) 
Talált a mozgás üteme a rímmel. Majd 
variálódott ekképp: "Női, facem demasca- 
re." (Mi, megszakítás, feltáró leleplezést 
teszünk.)

Erkölcsi, családi rejtett bűnök, szexuális 
ferdeségek ugyancsak érdekelték őket, 
mert a későbbi átnevelés során éppen ezek
re alapozva vallották és tanították, hogy a 
polgári társadalom etikai értékei nem töb
bek szemfényvesztésnél és képmutatás
nál. Abban a társadalomban az élet pedig 
nem más, mint hamiskártyázás.

Ebből a csoportból Suciu Aurélt, Ro
das Constantint, Blaga Liceniut, Obreja 
Ioant és Fidler Iont gyötörték s verték a 
legtöbbet. (Az utóbbit el is vitték más 
szobába, gondolom , m ég szigorúbb 
helyre.)

Suciu Aurélt, akiből nem tudtak vala
mit kiszedni, vagy inkább csak úgy vél
ték, hogy tudomása van valaki kulcsfon
tosságú személyről, s arról nem akar be
szélni, sokat kínozták. Tenyerét, talpát ir
tózatosan elverték. Vallomásával nem 
voltak megelégedve. Juberean így próbál
ta megtörni:

— Semmi baj, Suciu! Amikor majd 
egyet sem fogsz tudni lépni, s a kanalat 
sem tudod majd a szádhoz emelni, akkor 
megmondod, amit most elhallgatsz!

(folytatjuk)
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fontossága volt. De tényleges konyha olyan értelemben, hogy 
szervesen és tudatosan kiépítve, csak Erdélyben volt. A ma
gasrendű konyha mindig a húsokról ismerhető fel. Erdélyben 
egy tál ételben igen sokszor szerepel a három- és négyféle hús, 
mint Kínában. Ez már a civilizáció kétségtelen jele. Á civilizá
ció nem természet, hanem a természet magasabb fokon, meg
nemesített természet. Erdélyben egész sereg töltött és rakott 
húsfélét teremtett, amelyeket talán még Bizáncban részesítet
tek előnyben. Szerkezetben a többféle húsból és rizsből és 
káposztából álló, erősen fűszeres étel hasonlít a halból, para- 
csidomból és paprikából készített szerb ételhez, ahol az ízt az 
arányok döntik el, és ugyanaz az étel lehet pompás, és lehet 
ehetetlen. Ezekhez az ételekhez már nem kondér kell, hanem 
tűzhely és sütő és kemence. Az erdélyi konyha szereti az 
ugyanilyen rafinál tan elkészített tésztákat és süteményeket és 
desszerteket, amelyeket az Alföld nemhogy nem ismer, de el 
sem tud készíteni, és ezekre nincs is meg az igény. Az erdélyi 
ételek anélkül, hogy olyan zsírosak lennének, mint az alföldi
ek, mégis laktatóbbak és gazdagabbak. Azonos terményekből 
az erdélyi magasabb rendű ételt tud készíteni.

A magyar ételrend a borra épül fel, mint a francia vagy az 
olasz vagy a spanyol. A magyar azonban kontinentális, nehéz, 
mert a bor is nehezebb. Az öt táj teljes egysége az ételekben 
valósult meg. A borban pedig, ha van is minden magyar 
borban valami egyöntetűség, a helyi jellegek páratlan soksze
rűsége. Aki a bort itt csupán a kommersz palackozott italokból 
ismeri, annak sejtelme sincs az intim helyi géniuszok hallatlan 
gazdagságáról, a föld tehetségének erről az ezerszínűségéről. 
Már a tájak maguk, a zamat, az íz, az illat, az erő, a tűz, a 
simaság káprázatos változatait tárják fel, miben különbözik a 
savanykás pozsonyi rizling a rusztitól, a sopronitól, miben 
különbözik a délnyugati somlai vagy Széntgyörgy-hegyi attól 
a Balaton-vidéktől, ahol nyugat és dél és kelet találkozik, 
Badacsony-Révfülöp, Dörgicse-Füred-Arács-Csopak. Nem 
csak dűlők és nem csak évjáratok és szőlőfajták teremtik meg 
ezt a gazdaságot, amely nem kimeríthető. Egyes pincék íze 
felismerhető, egyes gazdák tudása és áhítata olyan különbsé
geket valósít meg, amelyek egyedül hasonlítanak az emberi 
lény kedélyének leírhatatlan árnyalataihoz.

Minden magyar hegyi borban van valami délnyugati, ezt 
különösen Szekszárdon, Gyöngyösön, Egerben és Tokajban 
érezni. Megvan benne a sugárzó tiszta meleg, a békés csillogás, 
a derű, amely szenvedélyesen és félig álmodik, a méhes medi
tációjának mediterrán nyugalma, az, hogy nem siet, ráér kö
rülnézni, az örömet nem mohón nyeli le. De ezen a déli ter
mészeten túl és belül az életnek nem elementáris gyönyöre él, 
hanem az emberi szellem legmagasabb tulajdonságaiban kifi
nomodott orfikus tudás, a pillanat tudatos realitása, Platón, 
Anakreón, Epikurosz, Marcus Aurelius egysége, ideák, má
mor, derű és bölcsesség. Szekszárdon ez egészen más, mint 
Gyöngyös vidéken, más, mint Egerben vagy Tokajban. Lehet 
élni bor nélkül? Lehet, de az egész feleannyit sem ér. A pálin
kaivó népek soha nem érik el az örömnek ezt a fokát. A bor 
nem tartozik a létfenntartáshoz, és az benne a nagyszerű, hogy 
fölösleges és fontosabb, mint maga a dolog. Lehet élni jó 
lelkiismeret nélkül és tiszta kedély, békés erkölcs és csendes 
áhítat nélkül? Lehet, de az egész semmit sem ér. Nem marad 
más, mint az eszeveszett hajszáktól feldúlt szenvedélyek őr
jöngő farsangja. Az egyedül törvényes életrendnek a létért való 
küzdelmet fogadták el, és csak anak lehet komolysága, ami ide 
tartozik, ami én és érdek, előny és haszon. A bor a létért való 
küzdelmen kívül áll, mint a vallás és a művészet és a szépség.

Az Alföld borai könnyebbek és hígabbak, és ízekben nem 
olyan változatosan sokszerűek. A kecskeméti, a kiskőrösi, a 
Bács megyei borok és egyéb homokiak egyéni ragyogásban a 
hegyieket meg sem közelítik, inkább étkezéshez valók, mint 
arra, hogy az ember azokat önmagukban igya az örökkévaló
ság tetszésére.

Részlet HAMVAS BÉLA Az öt géniusz című könyvéből
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ZENE TEGNAP, MA, HOLNAP 42.

A ZENÉNEK tér is kell
A régi hangversenytermeket 

úgy építették, hogy eleve jó 
akusztikájuk legyen. A modern 
korban megmaradt az igény, de 
rendszerint elmaradt a megvaló
sítás: a legtöbb terem eleve rossz 
akusztikájú. Minálunk nem is 
építettek igazi hangversenyter
met, inkább csak gyűléstermeket 
mikrofonokkal, hangszórókkal 
felszerelve. A technika pótolta a 
hiányzó akusztikát. Ez az igény
telenség egyenes összefüggésben 
állt a komoly zene titkolt lebecsü
lésével: minek speciális hangver
senytermeket építeni, amikor 
csak keveseket érdekel a komoly 
zene. A könnyűzenének igénye 
sincs a jó akusztikára, megél az jól 
a maximálisra erősített elektroni
kus berendezésével. Az elektroni
kus gépek léptek a jó akusztika 
igényének helyébe. Maradtak a 
régi termek, de ezek sem igazán 
lettek a ZENE otthonává, hiszen 
ezekbe is betört a napi politika, a 
mindenféle vegyes rendezvé
nyek sokasága, és lett ezekből is 
gyűlésterem, mozi, színház, min
den, csak nem az, aminek építői, 
építtetői szánták. Mindenhonnan 
kiszorult a komoly zene. És mert 
nem volt hajlandó áttérni az 
elektronika kínálta "áldásos" 
akusztikus pótlékokra, elvesztet
te igazi hangzóterét. Nagy veszte
ség volt, a komoly zene nagyon 
megsínylette ezt a fura kiszorí
tást. Nemcsak a zenerajongók 
vesztettek sokat, de az előadók is. 
A hangzó visszajelzés egy jó mi
nőségű hangversenyteremben 
szinte szárnyakat ad az előadók
nak, zenekarnak, szólistáknak 
egyaránt. A helyzet magára a mo
dern zene komponálására is ked
vezőtlenül hatott: nagy, szim
fonikus alkotások helyett mind 
több kamarazene darab született 
éppen a teremkörnyezet hiánya 
miatt is.

A hang- "zavart" csak fokozta,

hogy valahogyan elvesztettük ér
zékünket a helyes arányok iránt. 
Gyakran látni, hallani nagy térbe 
helyezett parányi együtteseket — 
például impozáns templomtér
ben szólóhegedűt, vonósnégyest. 
Ennek ellentétével is találkozunk: 
operaszínpadra bezsúfolt, óriás 
méretű szimfonikus zenekart is 
hallhatunk minimális akusztikai 
háttérrel. Nagy tér — kicsi zene, és 
fordítva, óriás hangzás — kamara
zene terembe "begyömöszölve".

Azt szoktuk mondani: a zene 
időben él. Tegyük hozzá: legalább 
ugyanolyan fokon térben bontja ki 
életfunkcióit. Ezt csak manapság 
kell újra tudatosítani, évszázado
kon át teljesen természetes volt 
mindenki számára. A régieknek 
eszébe sem jutott összekavarni, 
összetéveszteni a dolgokat, a ze
nében sem. A grandiózus művek 
óriási templomterek környezeté
ben hangzottak fel, a kamaraze
nék palotatermekben. A zene és 
hallgatósága távolságát vagy ép
pen közelségét is természetes ará
nyérzékkel alkalmazták. Ezeket 
nekünk majdhogynem újra meg 
kell tanulnunk. Es legfőképpen a 
közöm bösségünktől kellene 
megszabadulnunk. Akár igényte
lenséget is mondhattunk volna kö
zömbösség helyett, a hangver
senyterem élményét fülhallgató
val cseréltük fel. Pedig a zene élő 
közvetítése komplexebb élményt 
nyújt, mint passzív "felvétele". A 
hangversenyteremben átlépjük a 
zene térbeli kiterjedésének élmé
nyét is. És ez nem akármilyen él
mény. Magam is csak az utóbbi 
időben tapasztaltam, hogy ez mit 
is jelent a zeneszerző számára is. 
Egy nagyobb lélegzetű, orgona
szólóhoz kötött, zenekar-kísére- 
tes művem csendült fel több vá
rosban templomi akusztikai kör
nyezetben. A természetes sztere- 
ofónia — a zenekar és orgona kö
zött alkalomadtán 50—60 méter 
volt a távolság! — a hatalmas 
boltíveket is kitágító, szétfeszítő 
hangzás egészen más dimenziót 
bontott ki zenémből. A művem 
hangverseny termi előadásai meg 
sem közelítették ezt a hangzás
csodát. A nem hangversenyláto
gató közönség is megdöbbenve 
fedezte fel a zenei térhatás monu
mentalitását.

Áhítat és szent elmélyülés, 
mindkettő méltó a helyhez, az 
időhöz, önmagunk lelkiállapotá
hoz, de a TÉRHEZ is, amelyben 
a hangzás akusztikailag életet 
kap.

Építsünk hangversenyterme
ket, hogy a komoly zene visszasze
rezze TÁRSADALMI TERÉT is.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A Magyar Szabadság Napja Díjat, am e

lyet a N em zeti K onzervatív  Fórum  és a 
M agyar Szabadság  N apja A lap ítvány  ho 
zo tt létre, CSOÓRI SÁNDOR vehette át Gö
döllőn. A  díjat az elm últ években kifejtett 
irodalm i és közéleti m unkásságának  elis
m erésekén t kapta , am ellyel hozzájáru lt az 
o rszág  szellem i függetlenségéhez és de
m o kratikus átalakulásához.

A z idei Bertha Bulcsu-díjat TEMESI FE
RENC vehe tte  á t a M agyar M űvészeti A ka
dém ián .

A  Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
Keresztje k itün te tést adom ányozta  M ÁDL 
FERENC köztársasági elnök ILLÉS LAJOS 
József Attila-díjas irodalom történésznek , a 
m ag y ar irodalom  terü le tén  végzett több 
év tizedes kim agasló  m unkássága elism e
résként, és GOM BÁR ENDRE író, m űfor
d ítónak , a m agyar-finn  irodalm i kapcso
latok elm élyítése érdekében  végzett m u n 
kásságáért, valam in t m agas színvoalú  m ű 
ford ító i tevékenységéért. Az elism eréseket

GÖRGEY GÁBOR k u ltu rá lis  m in iszter ad 
ta át.

A  Greve-díjat HAKLIK NORBERT p ró 
zaíró, NAGY GABRIELLA költő, N. PÁL 
JÓZSEF iro d a lo m tö rtén ész , k ritik u s, és 
RÓTT JÓZSEF p ró z a író  v eh e tte  át, Dr. 
HELM UT és H A N NELORE GREVE-től az 
írószövetségben  ren d eze tt ünnepségen . A 
vendégeket KALÁSZ M ÁRTON köszön
tötte, a m od erá to r KISZELY GÁBOR volt. 
A d íjazo ttakat BUDAI KATALIN, PAPP 
ENDRE, L. SIM ON LÁSZLÓ és VASY GÉ
ZA m éltatta.

A Z  írók Boltja Üveggolyó rendjét BÁL
LÁ ZSÓFIA vehette  á t az idén.

A z Év Könyve 2002-es díjazottjai: Vers 
kategóriában: TANDORI DEZSŐ Az Óceán
ban (Tiszatáj); Kispróza, esszé: AMBRUS LA
JOS Lugas (Kortárs); Regény: RAKOVSZKY 
ZSUZSA A kígyó árnyéka (M agvető); Memo
ár: PÜSKI SÁNDOR Könyvessors — magyar 
sors (Püski); Tanulmány, kritika: KEMSEI 
ISTVÁN Valamennyi időnk (O rpheusz); Szo
ciográfia és publicisztika: MATUSKA M ÁR
TO N  Három Mártírunk (Életjel, Szabadka); 
Műfordítás kategóriában -— m űford ítás, p ró 
za: BRATKA LÁSZLÓ-VIKTOR PELEVIN 
Az agyag géppuska (Európa), m űford ítás, 
vers: SULYOK VINCE Idillország kéklő ege 
— Huszadik századi dán költők antológiája

(Széphalom ), Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
KISS OTTÓ C sillagszedő M árió (Móra). 
D rám a kategóriában  nem  oszto ttak  ki díjat. 
Az Arany János (Artisjus) Irodalmi Kutatási 
ösztöndíjat FEKETE VINCE (K ézdivásár- 
hely) és PENCKÓFER JÁNOS (Beregszász) 
kapott. A z elism eréseket TAMÁS M ENY
HÉRT, az A rany János A lap ítvány  K urató
rium ának  elnöke és KALÁSZ MÁRTON 
ad ta  át. A M agyar írószövetség  az A rtisjus 
M agyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
által beszedett irodalm i (kis) jogdíjakból e 
célra e lkülöníte tt összeget 1996-tól a M a
gyar írószövetség  A rany  János A lapítvány  
K uratórium a gondozza.

D íszpolgári elismerésben részesítette  a II. 
kerületi önkorm ányzat KERTÉSZ IMRÉT 
ésSZA BÓ M A G D A T.

A  M agyar Tudom ányos A kadém ia Pro 
Humanitate kitün te tését KOSÁRY D O M O 
KOS, az MTA volt elnöke vehette  át 90. 
szü le té sn a p ja  a lk a lm áb ó l az  A k ad ém ia  
székházában.

-MI

Regény és írója
VÍZSZINTES
1. E gy m agyar író neve. 15. M o rfo 

lóg ia. 16. A ktor. 17. K ét ak tus! 18. 
L ószín . 19. A  köze lébe . 20. Z anzafej!
21. H ib á s  szag ló szerv . 23. O roz . 25. 
E g y e n k é n t a  sze k rén y b e  a k a sz t (né
p ies). 27. N e m e s i ra n g . 29. O lim p ia i 
c s ú c s sz e rv . 31. A n te n n a t íp u s .  32. 
S z in te  ráz! 33. L a tin  és. 35. H a l csapat. 
37. N é m a  Vili! 38. P aran cso ló . 39. D i
v a to sa n  csinos. 42. S z ig e tcso p o rt a 
F ö ld k ö z i- ten g e rb en . 45. C so n t lék e lé 
sé re  szo lg á ló  eszk ö z . 47. E lem i szén . 
50. C só n a k o t a tú lp a r tra  hajt. 52. ... 
m e n y e g z ő  (S ü tő  A n d rá s) . 54. S kála
h a n g . 56. N é m e t ő. 57. M ű k ö d ik  a 
m o to r. 59. M in d e n  re n d b en . 60. G ö
rö g  gépkocsije l. 61. V ö rö sm arty  e p o 
sza . 64. R itka , B erlinben! 67. S zere t 
d e rü ln i. 70. K aró. 72. M in d e n  sró fm e- 
n e t  része! 73. YN. 74. M a rg a rin m á r
ka. 75. Sebhely . 77. Tova. 78. A z o n  
h e ly s é g  la k o sa . 80. M a g y a ro rsz á g i 
v á ro sb ó l v a ló . 82. Jókai M ó r regénye.

FÜGGŐLEGES
1. M ajo m b eszéd . 2. D e fo rm ál. 3. 

Id e g en  rt. 4. T u la jd o n k ép p e n , rö v i
d en . 5. N ő i név. 6. K ö z ig a zg a tá s i te 
rü le teg y ség . 7. H id ro g é n  és n itro g é n  
vegy jele . 8. R u h a ta rto z ék . 9. G u sz tu s . 
10. K e v ert szín . 11. Az író egy regényé
nek címe. 12. K ie jte tt b e tű . 13. R égi 
illa tú . 14. G ú n y ira t. 22. F áb a  vés. 24. 
P a ra sz t. 26. G alam b fe j! 28. É sz a k 
am erik a i n a g y te s tű  álla t. 30. Paszu ly .
34. F ö ld re  gyűr. 36. T ibeti sza rv as- 
m arh a . 37. N y o m ta tv á n y  h á to ld a la . 
40. Ö ssze -v issza  b eszé l a varjú! 41. 
M aró  an y ag . 43. ... V egas. 44. F élig  
d ü led ező ! 46. F eleség , tré fásan . 48. 
B ü szk eség tő l feszítve . 49. F a lh o z  szo 
rít. 51. B iz to n ság i sze rk eze t. 53. G y o r
san fo ly ik . 55. K a rik a tu ris ta  (Éva). 58. 
Jókai R ábyja. 62. F éltve  ő riz. 63. Id e 
ges e m b e r íg y  jár. 65. S ie tve  fu t. 66. 
Á llóv íz . 68. L o n d o n i c sap a t. 69. E re
d e ti fü stk ö d ! 71. É lősk ö d ő . 76. G abo- 
n i, v a tik á n i és lu x e m b u rg i au tó je lzés. 
79. A rrafe lé! 80. F elk iáltás. 81. E gy
h a n g ú  kajüt!

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 18. szám ában  közölt Egy krim i cím ű rejt
vény  megfejtése: Peter Lovesey: A hamis felügyelő.

TÁM OGATÓINK:
R om ániai író k  Szövetsége 
Illyés K özalapítvány 
N em zeti K ulturális A lapprogram

ILLYÉS KÓ/.AI.APÍ IVANY

V

N EM ZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
M IN ISZTÉRIU M A

Pro Professione A lapítvány  
M agyar K ultúra A lapítvány 
C om m unitas A lapítvány
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