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A naponta 
megírt világ
A Balaton partján egy kutya újságért lohol. A 

kutya is újságért lohol reggelenként a Duna-parton, 
a Dimbovita-parton, a Szajna-parton, a Temze és a 
Potomac partján. A világot előbb bekebelezte az 
emberi igényrendszer, aztán egészen át fogja nevel
ni. Az élet tanulékony. Legkönnyebben a civilizáció 
ama billegő érvényű képződvényeiből "tanul", ami
lyen a fejfájás-csillapító és a napilap. Mintha ezt 
éreztük volna, ezért mondogatjuk már mióta, hogy 
a kutya se törődik vele, a kutya se így, a kutya se 
úgy, mintha legalábbis az emberhez legközelebb 
került, legközelebb nevelt lényekre máris kiterjed
ne az információ éhsége, az információ szokása, az 
információ kötelezettsége. Mit szólnak hozzá, mit 
mondanak a reggeli lapok? Mert úgy különben, ki 
tudja honnan, a buszon fél füllel hallott foszlányok
ból, az esti hírekből, az egymás felé futó végtelen 
szövegből ("képzeld, drágám" satöbbi) úgyis tu
dunk mindent, már félreinformációk, kiegészítésre 
váró részletek is ott vannak fejünkben, fejünk körül, 
amikor kiloholunk, mint egy kutya, a postaládá
hoz, ahol házhoz hozzák nekünk, vagy az első új
ságos bódéhoz, ahol ha kell, könyökig bele
nyúlhatunk. Emlékezhetünk még a viccre, mely 
azon a félreértésen  alapszik , m iszerin t nem  
m indegy, hogy V olgákat o sz togatnak , vagy 
M oszkvicsokat fosztogatnak. Kell az új infor
máció, kinek m int eligazítás, aki jobban tudja, 
annak m int vitapartner. M agunkból ism erjük a 
dohogó érzést, am ivel feleselni kezdünk, e lu ta
sítjuk a tálcán felkínált értelm ezéseket, olvasa
tokat a kedvenc vagy éppen  ellenséges h ír
forrásokból. A sajtó nem áll meg nálunk, nem  
áll meg befizetett napi áránál, a sajtó igazán 
bennünk indul a m egsokszorozódás felé. Nem  
is a lap, a frappáns vagy lihegve szenzációzó 
szalagcímek, hanem  mi képezzük a start-határt. 
Iszonyú felelőssége lenne hát m inden leírt éke
zetnek, ha nem  lenne még nagyobb esélye a 
felelőtlenségnek. A nnak a felszabadultságnak, 
am ivel naponta továbbítjuk, terjesztjük a m eg
írt világot.
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U N G V Á R I  L Á S Z L Ó  Z S O L T

E m l é k e z ő  k ö l t ő
— Interjú Király Lászlóval —
U.L.ZS.: Sóváradon születtél. Korai köte

teid élm ényanyagában erőteljesen jelentkez
nek sóváradi és nyárádmen ti emlékeid. Későbbi 
köteteidben  —  például A téli tábor vagy az 
Am ikor pipacsok voltatok  —  verseiben az 
emlékezés, az emlékek felülem elkednek közvet
len élettapasztalataidon. Ú gy látom, e kötetek
ben az emlékezés már nem  a m ú lt megtartó  
bizonyosságait h iva to tt szolgálni, hanem lírád 
világrészei kü lönülnek el benne. íg y  van ez? A  
"világrészek" itt az emlékezés révén fe lszínre  
kerü lő  kü lönböző  élm ényrétegeket jelen tik . 
Ilyen például irodalmi vétetésű költői tükör
másod, N yezvanov  is.

K.L.: A múlt nélküli ember jövő nélküli 
is. Úgy értem: ha a múltad nem érdekel 
(téged), nem hiszem, hogy fényes jövő áll
hat előtted. A múlt (netán az emlékezés) 
nem  m eg ta rt bennünket, hanem  tart 
mindnyájunkat. Mikó Imre (nekem M.I. 
bácsi) mondotta vagy írta: a múlt nem 
mögöttünk van, hanem alattunk; rajta ál
lunk. Ilyen értelemben elképzelhetetlen
nek tartanám mai életemet úgy, hogy nem 
kapcsolódna szorosan a múltamhoz — 
vagyis a múltunkhoz. A költő múltja nem 
egy ember eddigi élete, sorsa, története, 
hanem az őt felszínre segítő közösségé, az 
őt észrevétlenül is nevelő, meghatározó 
szellemiségé. Az élettapasztalat önmagá
ban semmit sem ér, csak ha beépül egy 
épülő-készülő alkotásba. Az alkotás a jö
vő, s amiből épül: a múlt. Jelzem: vannak 
nyelvek, amelyekben jelen idő nincs is. 
Meglep a fogalamzás, mely szerint lírám
nak vannak "világrészei" — de megvallha- 
tom: a szándékom mindig is az volt, hogy 
egyszer ilyen "világrészek"-ről lehessen 
beszélni az írásaim kapcsán. Nyezvanov 
nem lírai tükörmásom — több annál. Azt 
m ondanám : N yezvanov szám om ra a 
nem-én én. Ezt itt most nincs módomban 
bővebben kifejteni, hely-időszűke miatt.

Ú gy tűn ik , verseskönyveidben a m ú lt ál
landó élményforrás. De a m últa t vállalni kell 
fe lté tlenü l?  M it  je len t számodra a m últ?  A z  
eszm ények világát, vagy a vágyak holtm eze
jé t?  A  történelm i tanulságok továbbőrzését 
vagy fo lyta tását?

A múlt természetszerűleg állandó él
ményforrás számomra. Nem mindenki 
számára. Van, aki magával cipeli az eddigi 
történelem egy darabját, hangulatát, van, 
aki nem. Én viszont gyűlölöm a légüres 
teret, a mozdulatlan vizet s a süket és 
néma múltat. Időnként kérdéseim támad
nak a sorsomat illetően — és eddig még 
csak a múlttól kaptam választ, a jövőtől 
soha. A jövő rejtőzködő, s mint ilyen: su
nyi, míg a múlt — tetszik, nem tetszik —: 
bizonyosság; ha ismerjük, ha nem, ha tö
rődünk vele, ha nem. A történelemnek e- 
gyébként nincsenek végleges tanulságai, 
a történelmet csak tanulni lehet, nem meg

tanulni. A történelem— horribile dictu! — 
velünk együtt változik. Nincs két költő, 
akinek ugyanaz a történelem ugyanazt je
lentené.

Szoktál-e válogatni emlékeid közül, midőn  
versbe idézed őket? Ö nkéntelenül törnek fel, 
vagy tudatosan m enekíted versbe őket? Sze
rintem  m indkét esetre akad példa verseid kö
zött. M i a célod az emlékezéssel ?

Emlékeim közül — versírás közben, 
előtt —  nem válogatok, ő k  választanak ki 
engem. A dal szüli énekesét, ahogy Babits 
mondotta. Alkalmi versnél válogat a köl
tő. Ilyen is van, mit tagadjuk. Ám az csak 
alkalmi vers. Csuklógyakorlat. Nem lehet 
kikerülni. Nem is kell. Tréfásabban: az 
egész költészet alkalmi. Abból az alka
lomból íródott, hogy költők születtek e 
világra.

H ogy döntöttél, visszaküldőd N yezvano-  
vo t Oroszországba ? A  N yezvanov-legendában  
feloldod a talányt. A  C som olungm a bárban 
azonban N yezva n o v  visszaköszön. Ragasz
kodtok egymáshoz. M it  várhatunk következő  
kötetedtől? Lesz-e benne N yezvanov-írás?

Mondtam: Nyezvanov a nem-én én. 
Vagyis én vagyok akkor, amikor nem egé
szen én vagyok, hanem több is, kevesebb 
is. Inkább több. Jól van ez így. Remélem: 
nem hagy el, nem hagyom el. Együtt vé
nülünk, ha már egy igen szennyes korban 
egymásra találhattunk és segíthettünk 
egymásnak. Egyébként különös (jó) érzés 
együtt "kocogni" a költészet vízpartjain 
egy sosemvolt létező  baráttal — baj társsal. 
Nyezvanov-versek — ha el nem tűnünk 
hirtelen — gondolom: születnék még.

És m ost a visszatérő kérdés, m elyet az iro
dalmárok — fő kén t a magyarországiak —  ál
landóan a rom ánia i m agyar íróknak sze 
geznetek: m it je len t számodra Erdély, m ú ltjá 
val, jelenével?

Erdélyi ember vagyok s az maradnék, 
ha a Holdra épülne föl a következő há
zam, akkor is. "Szomszédba" települt ba
rátom, testvérem írta le a döbbenetes és el 
nem felejthető mondatot: Erdély — mint
ha a szívem kívül dobogna. Ennél végér
vényesebbet nem nagyon mondhatnék én 
sem, ha elmennék innen. A részletek ben
ne foglaltatnak e mennyboltot leszakító 
Csíki László-i pörölycsapásban. Benne van 
a múlt, a jelen és — sajnos — a jövendő is.

Köteteidben újra és újra bizonyítod, hogy 
nemcsak a szabadversben lélegzet szabadon. 
Kísérletező alkat vagy, versvilágod építkezési 
módszere tudatosságra, form aalakító ösztönre 
m utat. Ú gy érzem , verseid form áját, sodrását 
nem  a klasszikus form am in tákhoz való szikár 
ra g a szk o d á s , h a n em  le lk iá lla p o to d  adja. 
M e n n y i  a fo rm a keze lé sb en  a tuda tosság , 
m ennyi az ösztön ? Lehet, értelm etlen a kérdés, 
de kíváncsi vagyok.

KL —  mégegyszer, 
sokszor!
A  kezdetek kezdetén volt a realista próza. 

És maradt mindmáig. A ztán beszéltek még 
szürrealista irodalomról, amelyben benne- 
foglaltatott az elbeszélés is, természetesen. 
És ahány izmus, annyi prózairodalom kö
vetkezett. Végül —  eddig —  megszületett a 
"mágikus realizmus" prózairodalma, ame
lyet oly nagy sikerrel műveltek a latin-ame
rikai írók.

Király László prózája egyik kategóriába 
sem sorolható; vagy mindegyikbe, a csak a 
német meghatározással befogható Aufhe
bung jegyében. Én próbáltam találni erre a 
prózára valamiféle meghatározást, amit le
begtetett realizmusnak neveznék, és ennek a 
mesterpéldája szerintem a Kék farkasok, 
meg a Fény hull arcodra, édesem. M ind
kettő a realizmus jegyében kelt, és mindkettő  
Király Lászlóian szökkent a fentnevezett le
begtetett realizmusba, egyfajta —  hogy a 
szerzőt parafrazáljam (Tinódi Lantos Sebes
tyén nyomán) —  "vagy volt, vagy nem  
volt" állapotba.

Amikor a Kék farkasok megjelent, úgy  
harminc esztendőkkel ezelőtt, hatalmas port 
kavart egyetemi, és nem csak egyetemi kö
rökben. Azért emelném ki az "egyetemi kö
röket", mert akkoriban ez a "közvélemény" 
sokkalta meghatározóbb volt, m int a hivata
losínak mondott) kritika, amely mára már 
"letisztult" a műről. Később újraolvastam. 
A  regény állta ki az időt. Kis Harai M ihály 
ma is élő személy, a kifogások "nem fogtak  
ki rajta ".

Ki hitte volna?! Király László ( sz. 1943 
november 19-én) már nem is tudom, hány 
éves. Prózáját fiatalok számára olvasásra, 
idősebbek számára újraolvasásra ajánla
nám, hogy a szerző megajándékozta a kiadót 
(Kriterion) rövidesen megjelenő elbeszélői 
művészetével, miközben —  de nem másod
sorban! —  költőként ismerte meg a magyar 
irodalom. Hogy költészetét méltán méltat
ták, az nem véletlen. Hogy mikroesszéi (Bó- 
lyák) —  legalábbis írásban —  nem kaptak 
megérdemelt visszhangot (bár költészeteket, 
egy szeletnyi világirodalmat fogtak át), az 
érthetetlen számomra. Mindegy. Benne van 
mindazok tudatában, akik megérdemlik Őt.

A z t  h iszem , h isz Istenben. Isten  is 
benne.

M ózes A ttila

Ha megkérdeznék, miért írok, csak 
egy válaszom lehetne: azért, hogy szabad 
legyek. Ha pedig szabad vagyok, akkor 
minden versforma, amelyet választok: 
szabad. A kötött forma is szabad, mert ma
gam választottam. Ilyen értelemben nem 
teszek különbséget a formák között. A 
"kötött forma" is lehet idom tálán, szélfút
ta pelyva, s a szabadvers is feszes, szétzi- 
lálhatatlan. A jó versben a gondolat, a 
hangulat, a lét megtalálja a legmegfele
lőbb megjelenési formát. S ha megtalálta, 
akkor támad az az érzésünk, hogy valami
féle építkezésnek lehetünk a tanúi. A tu
datosság m int rejtett fegyelmező erő 
működik eközben. Tudat nélküli jó művé-
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szét nincs. Csakhogy ezt a tudatot e ke
gyelmi állapotban átöleli a szeretet, a rész
vét, a simogatás, az egyszeriség megren
dítő hangulata, az istenség jelenléte.

Köteteidben talán az indít meg, ragad m a
gával leginkább, hogy oly változatos hangokat 
ü tsz  meg. Egyzserre m űveled  a "férfias lírát"  
—  ahogy M arkó Béla m ondta, s egyszerre 
hajiasz az elégikum  s a könnyed lélegzetvételű  
tájversekfelé. H ogyan férhet meg egy költőben 
en n y i —  kiilön-külön költőalkatot kívánó  —  
egyéni hang, m ely mégis m ind ig  változtatja  
hangszínét?

A szabadságról szóltam, s ez azt is je
lenti, hogy tudomásul veszem — és örü
lök neki —> hogy nem mindig ugyanaz az 
ember vagyok. Egyébként senki sem min- 
dig ugyanaz  — legfönnebb vannak, akik 
ezt nem bírják felfogni. Az állandó ugyan- 
flz-ság költőnél — gondolom — isten csa
pása. Ezer vagyok a megjelenési formák
ban, ám egy és oszthatatlan a léthez való 
viszonyomban, a lényegemet rejtő és őrző 
egyetlen (fekete) pontban — hogy a Ham
vas Béla-i gondolatot idézzem. Ha van

(vagy lesz) egyéni hangom, innen eredeztet
hető. Valószínűnek tartom— és remélem —, 
hogy amit írtam, nem (csak) az enyém, s az 
alkotás, mint az öröklét visszfénye, minden 
valódi fényben más-más árnyalatban jelenik 
meg a hozzá közeledők életében.

A  világlíra emlékezete verseidben azt mutatja, 
Iwgy költői teljességvágyad nem szűnik. A z  Inte- 
getőkben svéd, lengyel, orosz, f in n  költők verseit 
költöd át. M iben áll itt az átkötés? M ennyire 
ragaszkodsz az eredeti szöveghez, s mennyire 
mozgósítod egyéniséged a fordításokban?

Minden költőt — nem versfaragókról 
beszélek — testvéremként tartok számon. 
Az átköltéssel kapcsolatban csak annyit: 
olyasmi ez, mintha valaki átvezetne a fo
lyó fölött egy lengő hídon, ő  vezet és 
biztat és hív, ám a pallón mégiscsak én 
megyek át. Ihletforrás az eredeti vers, 
megtehetném, hogy alkotójáról szót se ejt
sek, de az ember a testvéréhez nem így 
viszonyul.

A  Kék farkasok korai pályaszakaszod egyik 
legsikerültebb könyve. Egyszer em lítetted  ne
kem, hogy szándékodban áll "újraírni" e köny
vet. H ogyan látod az akkori fa lu  világát ma, 
hogyan rendeződtek át benned ezek az élm é
nyek? Ha nem  kívánsz szó ln i a regénytervről 
—  hogy ne beszéld ki magadból — , nem  m u 
száj válaszolnod.

Csak elkészült — befejezett! — mun
káról érdemes beszélni.

Próza és líra közötti átmenetről többször is 
szóltak kor társaid költészeted és prózád mélta
tásakor. Érvényes-e egykori megállapításod  
ma: "Valójában nem tudok különbséget tenni 
vers és próza között"?

Érvényes. Mindig izgatni, nyugtalaní
tani fog az a pillanat, amikor a repülőgép 
elválik a kifutópályától és repülővé válto
zik; amikor a szöveg "megemelkedik" és 
odahagyja a próza törvényeit, a nehézke
dési erő nyűgjét-logikáját. Szövegről be
széltem, nem feltétlenül versről. Nyug
talanságom elkísér életem végéig, mert 
sosem fogom megfejteni: mitől vers a vers. 
Gáldi László vers-tudós professzorunk egy

életet szánt ennek kutatására, s a végered
mény körülbelül így hangzott: Vers az, 
amiért vers-honoráriumot fizetnek.

A z  A m ikor pipacsok voltatok c ím ű  verses
könyvedet a kortársak egyik legsikerültebb köl
tői m űvednek tartják. Neked m elyik a kedvenc 
Király-versesköteted ?

Nincs sikerült költői mű, csak jó és nem 
jó. Egyébként gyarlók vagyunk: általában 
legutóbbi könyvünk kedvencünk  (nem biz
tos, hogy a legjobb a többi könyvünk kö
zött).

A  Faustus-versek ú j távlatot nyitottak köl
tészetedben: a kozmikusság, a Föld körüli pályán 
való nyugtalan lebegés teszi e verseket éteri 
sugárzásúvá. H onnan született A  Föld körüli 
pálya cím ű kötet "kozmikus" alapötlete?

A  F a u stu s-versek  írása idején a hazai 
cenzúra oly csontig vágóan működött, 
hogy kénytelen voltam megfoghatatlan- 
ná válni. Mivel nem volt és nincs szándé

komban elismerni semmilyen alkotók- fö
lötti hatalmat, kiléptem a kedves őshüllők 
ellenőrzési köréből, tudva, hogy a cenzo
rok — akik hol egyetemi tanárok, hol ci
pőfelsőrész-készítők voltak, de mindig 
behódoltak és szükségképpen talpnyalók 
— mindenre képesek, de repülni nem.

Verseidnek visszatérő eleme lett a történet. 
"A  versek írója maga is tö rténe t" —  írják az 
A m ikor pipacsok voltatok fü lszövegében. H o
gyan értelem zhető e kijelentés? A  lelki törté
nések ep ikus tö rténe thez hasonló versbeli 
kicsapódása ez, vagy belső folytonosság: az 
élettörténet folytonossága?

Én történetet írok, ha van a szövegben 
"cselekmény", ha nincs. Ez a szándékom. 
Számot szeretnék adni arról, ami történt. 
Pontosabban: szeretném, ha a "történet", a 
létünk számot adna magáról a szövege
imben. Nem vagyok tükör, hanem az va
gyok, aki a tükör mögött van. Különben 
minden (alkotó) ember története a világ 
története egyben. Ezért mondható, hogy 
az alkotónak mindenhez köze van. "Á 
mindenséggel mérd magad” — ugyebár. 
Ennek kifejtése végtelen.

M ikor érzed nehéznek a szót, a megfogal
m azást? M ikor érzed, hogy képtelen vagy bár
m it is leírni, s "a vakító üres papír" villan fö l 
előtted? Kimondható-e ez az állapot? K im ond
ható-e: versen kívül?

Versen kívül ez az állapot nem ki
mondható. A szó mindig nehéz — jelké
pesen szólva —, s bármit is leírni akkor 
lehetetlen, amikor a költő "földi halandó", 
és nem jön létre a találkozás közte és a 
magasságos költészet között. Szóval, ami
kor úgy ír verset, hogy tudja, a költészet 
nem talált rá (mármint a költőre). Megle
hetősen áldatlan és kétségbeejtő állapot 
akkor is, ha sok versíró úgy tesz, mintha 
nem venne tudomást róla. (Netán nem is 
vesz tudomást? Nem veszi észre? Azt sem 
tudja, miről van szó? Meglehet.)

A  Sétalovaglág cím ű  versben az idősíkok
kal való játék m intha tudatos elgondolás követ
kezm énye lenne. H ogyan éled meg az időt? A z  
egyetemes emberi és történelm i időt? Szerin
ted m i a történelm i vers vonzásköre benned?

Az idő bennem van, és nincs mélysége, 
magassága, kiterjedése. Néha van egy o- 
lyan érzésem, hogy ha holnap találkoznék 
Catullusszal, vagy Po-Csü-ji-vel, vagy a 
kedvencemmel: Tu-Fuval — ott folytat
nánk a beszélgetést minden ceremónia 
nélkül, ahol tegnap abbahagytuk. Semmit 
sem találnék természetesebbnek, magától 
értetődöbbnek, mint azt, ha egyszer csak 
együtt lovagolnék Balassival, vagy Szi
getvárban lakomáznék Zrínyivel. Beszél
getni is jobban tudnék velük, mint jó né
hány kortársammal. Még mindig több a 
közös gondunk, m int m ondjuk, egy 
posztm odern távolugró-csapattal. Ber
zsenyivel szeretnék egyszer hallgatag bo
rozás- ban "félálmodni", a méhesben.

Gyakran u ta lsz verseidben olyan közvetlen  
életélményeidre, m elyeket versterem tő  érze-

> > > > >  folytatás a 4. oldalon

Köszöntjük a hatvanéves Király Lászlót
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» ' s * »  folytatás a 3. oldalról

lem tö lte tkén t élsz újra. Vajon m i lehet az oka 
annak, hogy oly fon to s számodra egyszeri éle
ted története? Szerin tem  az ebből néha fe ls zü 
rem lő fájdalom  mégicsak m egkönnyebbülés, s 
a megfogalamzás elégtétele erőt ad. íg y  van ez?

Egyszeri életem története azért oly  fon
tos számomra, mert pillanatnyilag e z  az 
egy érzékelhető, felfogható, változtatható, bi
zonyos fokig hatalmamban lévő — földi
— élet az enyém. A többi életemről— még
— nincs ilyen pontos tudomásom. Külön
ben a materialista gondolkodásmóddal, 
mióta a felnőtt eszemet tudom, meglehe
tősen hadilábon állok, s így nem lepne 
meg, ha egy adott ponton megbízható ér
tesülések jutnának hozzám a többi éle
temről, melyekről most még csupán a köl
tészet csoda tevésein keresztül érkeznek el 
hozzám bizonyos sejtések.

A megidézett fájdalom valóban okoz
hat megkönnyebbülést (is). A (jól) megfo
galmazás pedig mindenkor erőt és biz
tonságot adó. Alkotás-terápia. Költészet
terápia. A megidézett fájdalomról még 
annyit: Váci Mihály így fejezi be A  cigány
lány  című versét: "Az egész nem igaz, álom, 
/  Fekszem és kitalálom, /  Csakhogy vala
mi fájjon."

H ová szoktál a legszívesebben visszatérni?  
H ol érzed azt, hogy békét találsz önmagadban, 
s csitu l a belső feszü ltség?

Békét önm agám ban — sajnos, úgy 
gondolom — sehol sem találok ezután 
sem, mint ahogy eddig sem találtam. Nem 
olyan korban éltünk, s élünk, hogy egy
két percnyi csöndességen kívül még való
di békére is számot tarthatnánk. Mégis 
mondhatnám azt, az én békém: a baráta
immal elborozott nagy hallgatások — 
vagy beszélgetések.

Egyébként vissza m enni legszíveseb
ben a szülőházamba szoktam, de oda is 
csak azokért, akik benne éltek sokáig, és 
anyámért, ki még most is benne él, egye
dül. V issza té rn i  azonban — erős a gya
núm  — nem fogok már sehova. Illetve 
legyünk derűlátók és költőiek: oda fogok 
visszatérni — legszívesebben —, ahol még 
nem voltam soha.

N agyon  szeretném , ha beszélnél N yezva- 
novról. A rról, hogy m ilyen  is ő, m in t magán
ember, amikor nem  ír. H iszen  ez is a tör
ténethez tartozik. S  a képzelet határtalan.

A  tükör-ötlethez térek vissza: ha Nyez- 
vanovot mint magánembert akarom látni, 
tükörbe nézek, ahonnan nem ő néz vissza 
rám. Ő a tükör mögött van.

Tizenkét versköteted, három prózaköteted 
je len t m eg eddig. Pályád tú l van m ár a férfikor 
diadalívén. A  Skorpió és a Csomolungma-bár 
verseiben irónia bujkál, s m intha állandósulna  
az elégikum , m ely gyakran az eszm ényvesztés 
trag ikum áva l társul. M ondd , tényleg  úgy  
gondolod: "Ha lelkünk sikerül m egm enteni, 
hát /  Tudom , nem  a /  költészet m en ti meg". 
Van ebben szerepjáték is, vagy a pillanat hely
ze ti energiája hozta fe lsz ín re  benned e sorokat?

A  "férfikor diadalíve" — ez egy csöp
pet zavar, igazából nem is igen értem,

vagy nem akarom érteni. Az iróniát ma
gával hozza a kor és a sors és az önvédel
mi ösztön, különösképpen ebben az idő
szeletben, melyet többek között az én kor
osztályomnak is kimértek a mindenha
tók. Az eszményvesztés pedig különös 
dolog. Ha jól utánagondolok, felnőtt fejjel 
az igazi eszmény igazából a lovagkorban 
jelentett valamit, valami meghatározót az 
arra méltók életében. Acél elérése, a dicső
ség megszerzése, a hírnév akarása, a siker
vágy — nem eszmény. így hát eszmény
vesztésről felnőtt, tehát tudattal megvert 
életemben nem beszélhetek. Ami az idé
zett két sort illeti: minden viselt dolgunk
ban van szerep is, nem szerep is. A költő 
valójában önmagával van elfoglalva, ön
magát szereti, földi szerelmei bánatára. 
Csakhogy az igazi költőben — most nem 
nagyságrendről beszélek — a mindenség 
honol, így ez a szeretet a mindenségre 
irányul. "A költők a szerelmes verseket 
saját magukhoz írják" — mondja Kenéz 
Ferenc barátom, igen bölcsen. Az elégia 
pedig egyszer csak megjelenik az írópa
píron, a költő asztalán, ha nem halunk 
meg túl hamar. Hát még ha a poéta alka
tilag is melancholiára, azazhogy búbá
natra hajlamos.

Foglalkoztat, hogy vajon merre fo g  elm oz
du ln i a pályaíved az elkövetkezőkben ? Vajon 
"csak a nincs marad töretlen ", vagy szám ítha
tu n k  arra, hogy vissza térsz a költészet sugaras 
tájaihoz?

A költészet tájai mindig sugarasak. Ki
nek volna kedve bűzös mocsárban, csiz
mahúzó sárban caplatni, ráadásul olyan
ban, amelyet maga teremtett?! Ennek igen 
kevés köze van a versben elénk táruló 
tragikumhoz vagy elkeseredéshez. A vers 
m egterem tése önm agában derűlátásra 
utaló cselekedet.

Ki a kedvenc költőd? Pontosítok: kik, kiket 
olvasol m ostanság  —  kihez, kikhez érzed ma 
közel magad a világ- és a m agyar irodalomból?

E kérdésre képtelenség őszintén vála
szolni. Más a kedvencem hétfőn reggel, 
megint más szombat este. Túl sok költőt 
és verset olvastam életemben ahhoz, hogy 
néhányat kiemelhetnék jó szívvel közü
lük. Mondhatnám: versekkel, versekben 
élek, költőkkel, költők között, s meglehe
tősen jól megvagyunk így együtt.

M it je len t számodra a kifejezés: erdélyi 
tájköltészet? M it  tartasz egyetemes értékűnek 
az erdélyi tájlírából, tú l a helyi sajátosságokon 
—  ahogy azt m ár jelezted a M arad a láz?-ban, 
a szülőföld fö ldra jzi határoktól független  szel
lemiségét hangsúlyozva?

Fából vaskarika: az erdélyi tájkölté
szetben egyetemesnek a helyi sajátossá
gokat tartom. Az óceániai népköltészet is 
azért "egyetemes", mert nem Allen Gins- 
berghez, hanem magához a léthez van 
köze, csak ahhoz viszonyítható. A föld
rajzi határok pedig a költészet vonatkozá
sában semmit sem jelentenek. A földrajzi 
határokat, hogy finoman fogalmazzunk, 
nem költők találták ki és húzták meg. Em
lítettem Tu-Fu mestert, akivel, ha ked

vünk tartja, együtt pálinkázunk nagy 
észak-kínai tavak partján, míg a vízen 
csupa hercegnő csónakázik a száműzetés 
félhomá- lyában — és ebben bennünket 
megakadályozni semmilyen földi hata
lom nem képes. Soha.

Kihez, kikhez ragaszkodsz a leginkább, m i
dőn az erdélyi magyar líráról esik szó? Kiket 
tartasz sors- és költőtársaidnak, esetleg példa
képeidnek?

Erre csak akkor válaszolhatnék, ha va
lamilyen csoda folytán egyszerre tudnám 
kiejteni mindenikük nevét.

A z  avantgarde és a népiesség term ékenyí- 
tőleg hatott első négy versköteted m o tívu m v i
lágára. A  népiesség nálad —  szerintem  —  
összefügg származásoddal is. Érezted-e valaha 
magad népi írónak, költőnek, Illyés Gyulához, 
N a g y  Lászlóhoz hasonlóan? Szerin tem  nálad 
a népiesség egy adott pályaszakasz adott ver
seit határozza meg, s így: helyzeti értéke van.

Soha nem gondolkodtam azon, hogy 
népi író-költő vagyok-e — vagy épp az 
avantgarde zászlait lengetem. A rajtam 
átáramló, bennem hatást keltő világot 
(vagy annál is többet) szeretném kifejezni, 
de ez nem elhatározás, még kevésbé előre 
kidolgozott terv szerint történik (ha törté
nik). Azt merem mondani, ez a világon 
való jelenlétem lényege és értelme, s ha 
tévedek, akkor mindent félreértettem a 
hangyától a Csomolungma legfelső szint
jéig. Nyitott vagyok — még mindig —, és 
nincs ars poeticám.

A z  időben-térben való szabad mozgás lí
rádban éned m egtöbbszöröződéséhez vezet. 
H ogyan éled meg ezt a teljességet, m i vonz  
feléje? M ondhatnád: versben éled meg, az 
öröklétre való vágyakozás vonz feléje. Igaz-e 
ez? Én ezt láttam  m eg a versekben.

Szóltam róla: azért írok, hogy szabad 
lehessek, és ezt a szabadságot megőriz
hessem. Nyilván, a teljesség felé törekszik 
a költő (is, többek között). Nincsenek "jó 
kicsi költők”. Napóleon mondta: az a had
nagy, aki nem akar minden erejével tábor
nok lenni, hadnagynak se jó. Minden pél
dázat rossz, de a költészetben a teljességre 
való törekvés: a "tábornokság" álma. Annál 
is több. Elég nagy és otromba tévedés, hogy 
az alkotókat romló testbe száműzte az Úr.

Versbirodalmad tájai, világrészei m intha  
önnön "testrészeid" lennének. A hogy magad 
írod a F austus-l-ben , "időnként sajognak /  
levágott testrészeim "  —  m iközben a világot 
önmetaforáddá változtatod. M i az a csoda, 
m ely által a költői un iverzum  sokrétegűségé- 
ben is m egőrzi egységét, szellem i és nyelvi 
összhangját? Szerin tem  te vagy.

Ez nem kérdés, így hát nem ildomos, 
és lehetetlen is rá válaszolni. Ami a "le
vágott testrészeket" illeti: említettem a 
világot, mely átáramlik a költőn, és meg- 
je- lenik a versben. Az univerzum  sokré
tű, ahogy mondod, így a költői univer
zum  is az. Valamint: egységes, s így a 
költői univerzum is az. A csoda pedig: a 
csoda.

2001. június 25-26.
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EGYED PÉTER

Madonnák, porban
regény (részletek)
N agy ház-történetek.
I. Yoko
Akkoriban nagyon korán kelt, 

kedves, ámde kissé zárkózott mo
sollyal köszöntött, intett a kávém 
felé: "— Vigyázz magadra, éédi, 
hogy mit csinálsz...", majd leszá- 
guldott a lépcsőn, halkan beült a 
kocsiba — hiszen aludt még a kis 
nyugdíjas vidék —, halkan indított, 
majd elővette a rúzst meg a szem
ceruzát kissé rozzant táskájából, s a 
visszapillantó tükörben figyelme
sen, ámde szinte személytelenül el
rejtve megemelte a vonásait, ő, aki 
egyébként robbanásszerűen, és 
utána úgy bevágta a kocsiajtót, 
hogy mindig csodálkoztam, mi
képpen bírja el az a kis törékeny 
szerszám — majd a párás, sárga 
őszben szinte lábujjhegyen elpöfö
gött. "De hova megy?" Azt tudtam, 
hogy a munkakeresés napirenden 
van, sokat sírt esténként emiatt, 
rendesen átölelt és fejét a vállamra 
hajtotta, gurultak le a nagy könnyei 
a Caravaggio Bacchino malatójára 
emlékeztető barnás, gödröcskés ar
cán, lilásba irizáló gyönyörű csikó
szeméből, gyermei módon zo
kogott, ide-oda görbült az ajka. En
gem pedig evett a, kitört a, ahogyan 
kell, kész voltam, mind a mai na
pig, amikor e sorokat írom meg ol
vasom. "Figyelmesen, ámde sze
mélytelenül, szinte elrejtve" — ami
kor erre a benyomásomra vissza
gondoltam, mindig mintha azt 
éreztem volna, hogy nem, nem lehet
séges, nincs szeretője; ehhez meg 
odaképzelni azokat az irgalmatla
nul vastag, szinte az umbriai pa
rasztasszonyok viseletére emlékez
tető harisnyákat, a kopott kis pa
pucscipőt, megint csak arra kellett 
gondolnom, hogy valóban, neki én 
vagyok az egyetlen. "Ha vagyok, ha 
én, ha egyetlen, nem sok, nem sok, 
ijesztően kevés lehet ez. Van re
mény? Nincs remény? A Jóég tud
hatja. Ha nem tudod megérezni, 
végig nem szabad gondolni az 
ilyesmit. Nem érzem, légüres tér
ben vagyok, lebegek a remény és a 
reménytelenség határán, de szép, 
pontos origó."

Persze volna még egy lehető
ség: az olasz lányok áttekinthetetle
nül kusza barátnőségei, az intimi
tásai. No lássuk, nézzük csak: itt 
helyben most van egy, Antonella. 
Azaz még van egy másik is, egy 
iskolatársnő a piac mellett, azaz az 
érzelmek térképén, jajistenem, hát 
persze, hogy erről van szó, mi másról 
lehetne szó, még ha valami ideig-óráig 
elő is jön, munka, tudomány, karrier, ez 
az, hát végig csak az érzelmek térképén 
haladunk? En is? jaj Bianca. De nem, 
bizonyos, hogy most nem megy 
hozzá, hiszen ez a világcsúfja férfi
nak született hölgy mindig hajnal 
felé fekszik le, miután átbeszélget
te, meg utazta az éjszakát, és délig

alszik, másnaponta, mert akkor 
meg dolgozik a piac melletti kis vi
rágüzletében.

Egy reggelen hosszasan beszélt 
Antonellával, szép római reggel 
volt, jól el lehetett látni a Colli Alba- 
ni felé, a hűvös, párás, kissé ködös 
kékből előnyomult a Nap, majd a 
sugarai, aztán éles és tűhegyes fé
nyével bevilágította a tájat, majd ki
rajzolta a síkság és a téglavörös 
épületek körvonalatait, a kutyák 
még sütkéreztek, bolhászkodtak a 
ház körül, a macskák nyaldosták 
önmagukat, a többméteres nádcso
mók meg-megrezzentek, elkezdtek 
száradni, a piaci árusok is kirakod
tak, és az első vásárlók is elindul
tak, a jó középkorú asszonyok, per
sze, a leányaikkal, hangosan csá- 
csogván a tegnap és az éjjel híreit. 
Hogy mit beszélt, azt nem tudom, 
nem is nagyon sejtem, ezek a hosz- 
szas szünetek, szinte mosoly nél
kül, a figyelj ide végeérhetetlen 
szüneteivel, ez mintha nem illett

volna bele a mindennapi beszélge
tések hosszas regesztrumába. De 
valami határozottan volt ebben, va
lami döntés féle, ami esetleg rám 
vonatkozhatott. Ismétlem, elké
pesztően hosszas együttléteink ide
je alatt, az irgalmatlan több ezer ki
lométerek alatt, a különböző váro
sok különböző lakásaiban, pizzéri- 
ákban, hosteriákban, szállodákban, 
konferenciákon, földön, vízben, 
földön, szőnyegen, gumimatracon, 
ládákon, dikókon, kereveteken, 
sezlonokon, díványokon, fotelek
ben, baldachinos ágyban két szusz 
és két kiáltás közötti pihentető
visszatartó mesékben, melyekbe 
belefért a világ és a nevetései, me
lyekben kifejlődött a második ter
mészetem, amelyről semmit sem 
tudtam, eleinte teljesen ráhango
lódva, később a magányos megér
zésekben, megértésekben, felisme
résekben és végül szavakban — va
lami leopárdféle ez, mindig el kell 
mondanom — kivettem, hogy elő
gomolyog valami, ami engem é- 
rint. Még akkor is, ha nem hallot
tam volna egyetlen szavát sem a 
beszélgetésnek, lehet, hogy nem is

hallottam, merthogy egymás utol
só körben levő intimitása végül is 
alighanem bennünket véd meg, 
azért is vagyunk reá ennyire kíván
csiak, amikor telefonálás közben 
halkan behajtjuk az ajtót. Nem, lát
tam, ahogyan beszél. Ahogyan áll, 
ahogyan megmozdul, mélyen el
gondolkodott és belegondoló arc
cal, és valamit előredob, amikor az 
egyik lábára, majd a lábujjhegyeire 
helyezi a súlyt. Ahogyan valamiről 
van szó, amely valamiben esetleg 
rólam van szó, de nem úgy, aho
gyan valakinek a személyes lényét 
érintik, nem, valami előgomolygott 
abból az erőtérből, ahogyan a két 
élet-halál barátnő beszélt és ez a 
valami egy célirányos, eleinte szür
ke, majd a szélein bevörösödő köd 
formájában elért és félig-meddig 
beburkolt engem.

— Menj el Antonellához — 
mondta kedvesen, majd beharapta 
az alsó ajkát —, hozz el valami 
gyógyszert meg valami könyveket 
nekem. Tsók.

Én meg beültem a kocsiba és 
átgurultam a szépen beindult kis 
külvároson, fel a domboldalon, a- 
honnan látszott a Salaria hosszan 
kígyózó íve, rajta a bogárszerű au
tókkal, amint oly együgyű kedves 
kis sorban igyekeznek ellentétes 
céljaik felé. Láttam a domb alatt a

metropolitanót, majd még távolabb a 
síkságon száguldó pendolinót a 
szürke acélszalagján, ezt a hihetet
lenül boldog és békés tájat simogat
hatta a szemem. Lassan megérkez
tem a várfalak alá, s áthaladtam Ga
ribaldi kapuján, lassan megérkez
tem a napfényben sütkérező eme
letes, teraszokkal körbefuttatott 
házhoz. A gyepre lógó növényzet 
alatt hét macska hengerbucskázott, 
az egyik tüdőbeteg, a másik süket
néma, a harmadik girhes, a többi 
négy igen jól táplált. De hát ebben 
az életben ez ilyen. A távirányító 
már kitárta az ajtót, lassan behajtot
tam, kiszálltam, majd felballagtam 
az emeletre.

— Gyere be — hangzott az An
tonella hangja valahonnan közép
tájról —, én még nem vagyok ké
szen... illetve menj be a fürdőszobá
ba, ott vannak a gyógyszerek előké
szítve. Ez a hang: kissé énekel, az
tán mintha kérne valamit, meg 
mintha bocsánatot is kérne, de van 
benne valami érdekesség, meg rá- 
menősség is. Avellino női hangja 
vagy egy szerencsétlen házassági 
történet, isten tudja. Ismertem a fér

jét is, akitől éppen nemrégiben vált 
el, és akinek otthagyott egy gyö
nyörű nagy lakást, a Tlburtina pá
lyaudvarral szemközti dombon. 
Azt a hallgatást, hideg szenvedést 
és kétségbeesést, amikor ez az em
berpár együtt volt, egy sikertelen 
történet hűlő párájával telt meg a 
levegő és lecsapódott az ember bő
rére. Azt.

Átballagtam az előszobán, 
majd bementem a fürdőbe. Maku
látlanul tiszta volt, világított min
den, és nem látszott rajta, hogy ép
pen használták, csak az a még el 
nem múlt pára meg a használt sam
ponok, fürdősók és illatszerek meg
maradt kis felhői surrantak az or
romba; és az az elszánt tökély, aho
gyan a mindennapos használati 
eszközök és gyógyszerek külön 
csoportosítva, majd a távlatosab- 
bak egy más szekrénykében, és kü
lön az intimitás. Lesújtva álltam az 
erkélyre nyíló üvegablak előtt, egy 
ideig nézegettem a virágokat, majd 
leültem a kád szélére. Beleolvad
tam a fürdőszobába, helyesebben, 
elkezdett feloldani ez fürdőszoba, a 
maga abszolút, magányos, vad, 
szervezett és végül is szomorú női
ességével.

Aztán csak magamhoz tértem, 
óvatosan megmostam a kezemet és 
az arcomat egy semlegesebb szap
pannal, kerestem egy kis fehér tö
rülközőt, megtörülköztem, majd 
kiakasztottam az erkélyen tántorgó 
fregolira. Megkerestem a gyógy
szert is, azazhogy nem egy gyógy
szer volt az, hanem egy egész do
boz, tele gyógyszerekkel.

— Megtaláltad? — hangzott el 
az a kis érdes, lassú, kérő és nevető 
hang.

— Meg.
— Akkor gyere ide!
Kiballagtam a fürdőszobából a

nappaliba. Alig egy-két kép volt itt 
a falakon, azok is abban a sajátos 
nagyvárosi szürrealista-neoavant- 
gard-fotokromatikus modorban, 
kissé időfúttan. Egyébként egy 
nagy fűzöld szőnyeg, nagy, vilá
gosszürke bőrfotelek, egy üvegasz
tal, azon meg a smink utolsó fuval- 
maihoz szükséges szépítőszerek. 
Mellette pedig a nagy bőrheverőbe 
besüppedve Antonella, déliesen 
barna bőrére alig volt fölcsavarva a 
fehér frottír köpeny, persze azt én 
akkorára már megtanultam, hogy 
az intimitás, a magával-levésnek e- 
zekben a pillanataiban itt semmit 
nem jelent egy férfival félmeztele
nül, vagy meztelenül lenni. (Egyéb
ként nem mondtam: nem volt szép, 
amolyan keményen küzdő, sze
rény, céltudatos déli lány volt, mint 
akárhány e vidéken.) Amiért is szép 
csendesen, szótlanul leültem vele 
szembe, a másik fotelbe. Rám né
zett, kedvesen, bizalommal, betöl
tötte a teret önmagával, és az a déli 
napfény hirtelen beszippantott en
gem.

— Gyere, ülj ide mellém — 
mondta, így, egyszerűen.

Oda is mentem és leültem, las
san szembe fordult velem. Kifeslett 
a bimbó. Lassan törölgette ujjait egy 
tamponnal. Hallgattunk, aztán vé- 
» > »  folytatás a 6. oldalon

5



HELIKON
>  >  >  >  >  fo ly ta tá s  a z  5 . o lda lró l

gigpillantottam a frottírköpeny la
za körvonalai mentén, amíg a sze
mébe értem. És tovább hallgattunk, 
én meg csak üldögéltem abban a 
déli térben és napfényben, mint egy 
nagy macska, és persze más sem 
akkor, sem máskor soha nem is ju
tott eszembe.

— A könyvek az ajtó mellett 
vannak—szólalt meg, nem tudom, 
mennyi időre rá —, majd mondd 
meg Sabrinának, hogy délután lá
togasson meg engem.

— Jól van, Antonella — mon
dám, felálltam, kiegyenesedtem és 
kiléptem teréből és az ajtón. Haza
felé kocsikázván, mint ahogy mind 
a mai napig is azt éreztem és érzem: 
milyen közel voltam ahhoz a leg
rosszabbhoz, hogy beleegye magát a 
szívembe.

Azazhogy majdnem elfelejtet
tem:

— Hozok majd neked valamit
— kiáltotta vissza, mielőtt elszágul
dott volna azon a reggelen.

Valamit, vagy valakit: ezt me
gint nem értettem. Ez ismét az a 
modus triumphans vagy modus inst
rumentális volt (így neveztem ma
gamban), amely szerint valami úgy 
történik, mintha megbeszéltük vol
na, holott nem beszéltük meg, még
is, mintha később, mintha mindig 
úgy tűnt volna, hogy akárha lehe
tett is volna szó erről, a kérdés 
mintegy ott lógott a levegőben. 
Azonban mégsem mindegy, hogy 
valamit megbeszéltünk vagy nem, 
mert egy megbeszélésnek van tó
nusa, dinamikája, zenei struktúrája
— úgy beleivódik az emberbe egy 
megbeszélés. De ez nem. Aztán 
mégis megtörténik, hogy hivatkoz
nak egy ilyen megbeszélésszerű 
dologra, amely akár meg is eshetett 
volna. A legnagyobb zavar, amit 
csak a legnagyobb szeretet — vi
gyázat, nem megbocsátás!—képes 
áthidalni. Pedig ezt az inkább vala
kit mint valamit mégis jobb lett vol
na megbeszélni.

Egész nap otthon lebzseltem, én 
is éppen két szerződés között lévén, 
sütöttem egy kis halat, meg árticsó- 
kát olajban, aztán meg ténferegtem 
A Nagy Házban, amikor szólt a te
lefon.

— Szia, éédi, rend van? Kérlek, 
csinálj rendet, mert nemsokára ér
kezünk.

A kérdés számomra még most 
sem olyannyira nyugtalanító, ám
bár megfontolandó, hogy kik ér
keznek, honnan és hányán, és 
miért. Aztán megszólalt az autódu
da a ház előtt, hosszasan, vadul és 
türelmetlenül. "Ez már az igazi Sab
rina". Leszaladtam a lépcsőkön. A 
ház előtt, az összegyűlt szomszéd
ság közepette egy hatalmas terepjá
ró, tele különböző alakú és formájú 
bőröndökkel, meg néhány hegedű
tokkal. Először egy pirinyó kis 
lakkcipős láb jelent meg a földön, 
majd fölötte egy cseresznyevörös 
szoknya, majd egy fekete blúz és

— Ez Yoko Ichihara, az albér
lőnk — kiáltotta el magát diadal

masan Sabrina — éédi! —, majd be
rontott a lakásba, előrántott egy ge
rezd szőlőt a hűtőből, levetette ma
gát az ágyra és szélsebesen forgatni 
kezdte a hóna alatti szalmatáskájá
ból előrántott napilapok és női ma
gazinok végtelen sorát.

Én meg szorgalmasan becipel
tem Yoko Ichihara összes bőröndje
it, kalaposdobozatait, kottatartóit 
és egyéb, számomra egyelőre isme
retlen rendeltetésű eszközeit egy
kori dolgozószobánkba, amelyben 
ezek után és természetszerűen én 
már nem lehettem benne.

— Hol főzhetek egy kis teát? — 
kérdezte csak alig sejthető olasz- 
sággal parányi albérlőnk, Yoko 
Ichihara. Hát így kezdődött.

Yoko apja, Akira, egy hatalmas 
kendőgyártó konzorcium gazdasá
gi aligazgatója volt, úgyhogy gyer
mekei már a második egyetemet is 
nyugodtan elvégezhették — ez 
egyébként akkoriban már kezdett 
általánossá válni a szigetország
ban. (Ezt azonban nem kell egészen 
európai módon venni. Volt olyan, 
hogy Sabrina helyett beugróként 
tanítottam egy nyelviskolában,

olasz nyelvet, művészettörténész 
hallgatóknak. Akkor fogtam gya
nút, amikor a Giotto és a Botticelli 
szavakra gyorsan elkezdtek keres
gélni a szótárban, és csak a Medici
nái nem tették ezt. De máig sem 
vagyok meggyőződve arról, hogy 
nem több orvosokat értettek ez alatt.) 
Továbbmenően, elérkezett a kiraj
zás ideje is, amikor a gyermekek 
elindulhatnak Európa dekadenciá
ja, hanyatló, ám így is színpompás 
művészete felé — és ebben ne csak 
azt lássuk, ahogyan a japán látoga
tók odatapadnak Velencéhez, de ez 
a dolog ikonja. Egy alkalommal va
lamilyen konferencián voltunk Ve
lencében, Sabrina jött-ment a ba
rátnőivel, én meg gyönyörtelien 
feloldódtam ebben a forgatagban, 
mert másképpen nem lehet, fel kell 
oldódni, hagyni kell, hogy hadd so
dorjon, aztán lassan elkezd beléd- 
hatolni, megmódolni, felveszel va
lamit a stílből és a vonalból. Nem is 
azzal kezdődik, hogy ott gyúródsz 
a nagy palotákban, belepózkodsz-

kérezkedsz a Grittibe, a Comerbe, 
settenkedsz a Rezzonico alatt, majd 
elveszel a Manufaktúrákban, a 
nagy raktárak környékén, az Arze
nálban. Azzal kezdődik, hogy el
kezded felismerni a velencei höl
gyek szabásvonalát, azt a máshol 
nem látható, kemény és mégis oly 
engedelmesen aláhulló köpenyt, 
amelynek a körvonala minden ru
hadarabban, felölthető ruhadarab
ban benne van, a bordóval, bíborral 
áttört színösszetételeket, aztán a 
testtartást, a széles vállakat, azokat 
a kemény vonalú arcprofilokat, a 
határozott lépést — s lassan meglá
tod a velenceieket, amint csak ma
guk között vannak, büszkén járnak 
a maguk idejében. De mások is itt 
vannak már valahogyan: egyik este 
úgy magamba feledkezve üldögél
tem a vaporettón, amikor előttem 
felállt valaki, leszálláshoz készülő
dött és lassan leszállt róla vörös sál- 
ja. Felvettem és utána nyújtottam, 
visszafordult és megköszönte. Ja
pán hölgy volt, valóban barackvi
rág arccal.

Yokónak nem volt barackvirág 
arca. Kis csúnyácska profil volt, de 
hatalmas figyelemmel készítette ki

magát minden reggel, toalett-asz
talkája előtt ülve elmélyülten tette 
fel a sminkjét, a fehértől a cseresz
nyevörösig ívelő különböző árnya
latú foltjait. Fekete haját olajainak 
egyikével hátrasimogatta, felvette 
hegedűjét és ernyőjét, majd hangos 
köszöntéssel elrobogott. Egy jóne
vű iskolában tanították az alapfo
gásokra, intonációra, majd délu
tánonként Ayarhoz ment, aki akko
riban Róma egyik legismertebb 
kvartettjének volt a szólistája és ze
nemestere, és úgy sikerült hozzá 
becsempészni Yokót, hogy Ayar- 
nak a lánya, az meg Sabrina egyik 
egykori osztálytársának és akkori
ban lelki barátnőjének az atyja volt, 
hatalmas természetű, vérbő férfiú, 
aki ide-oda röpködött a világban és 
néha megpihent az őt feltétel nélkül 
imádó ír felesége vezette pompás 
családi házban. Néha meghívott 
egy teniszpartira és utána lehajtot
tunk egy-két Fundadort, a minden 
spanyol brandyk legtüzesebbikét. 
Persze Yokót ő azért a kimondha

tatlan mennyiségű pénzért tanítot
ta, amit Akira mester számolatla- 
nul ömlesztett át imádott lányának. 
Yoko aztán esténként haza vetődött, 
fáradtan és boldogan, tanult egy kis 
nyelvet, csevegett velünk, majd ha
talmas előkészületekkel elvonult 
aludni. És így ment ez heteken-hó- 
napokon át.

De nem volt mindig magánál. 
Néha egyszerűen elszállt belőle a 
lélek, ott kuporgott szürkén és ösz- 
szetörten a pamlagon, kis rekedt 
sóhajok törtek fel belőle, néha a 
Sabrina nyakába borult és kisírta 
magát, néha velem kezdett konver- 
zálni, közeledett, csetlett-botlott az 
ismeretlen témában, aztán megta
nult egy-két olasz konyhacselt, és 
már nem csak kis, forró leveskéit 
iszogatta porcelán csészécskéiből. 
A kis összetört Yoko lassan felsza
badult, lassan otthon kezdte érez
ni magát a Nagy Házban, mon
datai végén kibomlott egy néhol 
önfeledt, néhol ravasz kis kaca
gás.

Aztán napokig csak otthon ült és 
gyakorolt, akkor már nem készítet
te ki magát. Felkelt, felkapta kimo- 
nóját, megitta a zöld teát, majd 
nekilátott az arpeggióknak. Nem 
volt ez valami nagy öröm a szá
munkra, egyáltalán nem. Nem az 
zavart elsősorban, ami minden 
gyakorló hegedűs környezetét, a 
vég nélküli skálák, hanem ahogyan 
az a kis an ima ébredezett, azok a kis 
nyöszörgő, rezgő hangocskák, a- 
melyek sehogyan sem illeszkedtek 
össze. Azok a reszelő kis ereszté
kek, az a vödör, amelyik megáll, 
miközben ersztik le a kútba és neki
ütődik a köveknek. Az a csűrajtó, 
amelyik nyikorogva megindul és 
nekicsapódik a falnak. Az a madár, 
amelyik lehull az ágról... Egy-két 
óra is eltelt, amíg valahogyan meg
szólalt a hangszer, s engem addig 
betöltött az egymást kereső lélekré- 
szeknek ez a reménytelen kálváriá
ja. Volt ebben persze valami test
gyakorlat is, a megindulásnak és a 
megállásnak az aperiodikus káo
sza. Egyszer aztán arra kezdtem 
gyanakodni, hogy talán otthon ma
radtak a Yoko házi istenei. Persze 
mindig szívből és szertartásosan 
örvendett az otthoni telefonhívá
soknak, leveleknek, de igazából 
csak a nagymamát emlegette, aki 
nehéz pillanatokban valamit 
mondhatott volna neki. Szobája 
persze azonos volt nem csupán az 
intimitással, hanem egyenesen a 
szemérmével, persze, néha beles
tem, és ámbár mintha láttam volna 
ott valami kis házi oltár félét, a szel
lem nem jelzett nekem semmit arról 
a helyről.

Persze én még valahogy elvisel
tem ezt a hegedűbe öltöztetett sí- 
rást-nyöszörgést, a szomszédság 
azonban nagyon nehezen, s amikor 
rosszabb hangulatában volt, anyó
som is elordította magát. így hát 
Yokót korlátozni kellett: az volt a 
megegyezésünk, hogy szigorúan 
csak a ház és a szomszédság feléb
redése után kezdhet munkához, 
reggel kilenckor, s dolgozhat egyik, 
a szent olasz pastaevés még szen- 
tebb pillanatáig. Ugyanígy be kel
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lett tartania a siesta idejét is. Aztán 
négy órától nyeshette este nyolcig. 
Yokót körülvették a helyi idő ész
szerű korlátái.

Kis házi japánunk azonban ak
kor kezdett ébredezni Rómában. 
Többnyire csillogó szemmel jött ha
za a Mestertől és hosszasan ecsetel
te, hogy a Mester aznap milyen 
kedves volt — egyébként mindig 
ilyen kedves volt, igazi férfi —, 
hogy mennyi új fogást tanult. Az
tán arról is kezdett beszélni, hogy 
milyen excentrikus és semmittevő 
az imádott Ayar leánya, Laura (ami 
igaz, igaz, így is volt: Laura kéthe
tenként újból fülig szerelmes volt, 
ezúttal az igaziba. Ez egyfajta rejtő
színe volt Laurának, másfelől pe
dig a munkája, de nehogy rosszra 
gondoljunk, nem, ez az a fajta mun
ka volt, amellyel Laura a lelkét fenntartotta.) A másik nagy semmittevő 
persze Laura bátyja, Steven volt, 
aki negyven gazdátlan macska el
tartásából igazán jól megélt — ak
koriban már megvoltak az olasz 
államnak az erre vonatkozó igen 
szigorú törvényei. Ha például a sa
ját lakásodban megöltél egy macs
kát — azért volt elég Rómában — 
és a szomszédod, ne adj Isten, följe
lentett, már mehettél vagy fizethet
tél is. Amikor viszont erről a sem
mittevésről beszélek, igazából nem 
tudom, hogy mihez viszonyítsam: 
mert miért lenne például üdvözítő 
munka az, hogy az ember télen- 
nyáron fát vág a druzsbával az er
dőn, szalonnán és hagymán él. Azt 
hiszem, Temesvári Pelbártnak volt 
igaza, aki azt mondta volt, hogy 
csak a magányos tétlenség a veszé
lyes, mert akkor jő a kísértés. Ayar 
Mester — és főleg a felesége — per
sze meg akarták valahogyan oldani 
ezt a helyzetet, igen gyakran foga
dásokat adtak, amelyre a Laurával 
egykorú dolgosabb ismerősöket, 
barátokat hívták meg. Laura azon
ban az Istennek sem kapott kedvet, 
még akkor is, amikor betávolították 
Róma belvárosába, egy kis appart- 
manba, s valami kis munkára fogta 
magát. Rövidesen újra feltűnt bol
dogan, újra szerelmesen, szülei só
hajtottak egyet, s ismét minden 
ment a régiben, kedvesen, milyen 
jókat lehetett tollászkodni. Laura 
végképp megmaradt a Mama meg 
a Papa kisleányának. Persze teni
szezés és fundadorozás közben a 
Mester hol nevetve, hol meg két
ségbeesve elmondta azért nekem, 
hogy mennyibe kerül a palotának is 
beillő ház, meg kedves Családjának 
az eltartása, s ha egyszer, ne adja 
isten, meghalna, még a pokolból — 
mennyországot azért soha nem em
lített — is vissza kellene jönnie, 
hogy a dolgokat elrendezze. Am
úgy Ayar valóban csúcsminőség 
volt: egy nagy karrier végén, kissé 
már unottan, de mindig elképesztő 
lelkiismeretességgel hegedült a 
kvartettel, repült, haknizott. Ő az
tán valóban pedánsan gyakorolt, és 
néha elmélyedt gyönyörűséggel 
zenélt, csak úgy magának. Ha ott 
voltam, fel-felhívott, hogy megmu
tasson valamit, amire csak ő jött rá. 
Volt egy néhány régebbi hegedűje, 
s azzal szórakozott meg szórakoz

tatott, hogy össze-összevetette a 
történeti előadásmódokat. Egy
szer még azt is megmutatta, hogy 
mik a magyar cigányzenészek for
télyai — ezért ő is megforgatta 
magát Magyarországon, még a 
pusztán is.

— Látod, caro mio — tette a mu
tatvány végén a vállamra a kezét 
—, ezek a dolgok még érnek vala
mit. Amúgy nem is spanyol volt, 
hanem baszk, a hallban ott volt az 
Euzkalleria nagy címere, szerette is 
őket a maga módján, de mindig 
hozzátette, hogy amúgy a baszk 
autonomizmus és a politikusok, az 
egy hülyeség. A spanyol pálinka, az 
orujo, az egy ihatatlan borzadály, de 
a vörösbor, az igen. Sangue del To
ro!

Yoko meg lassan családtag lett, 
itt is.

Most már odahaza is kimerész
kedett kis szobájából, és barátságo
san elüldögélt a hallban, lassan 
kimondta az értő nyelvismeretről 
tanúskodó első kulcsmondatokat 
is. Csettintettünk, merthogy hangja

lett. Hozzám főleg azért közeledett, 
hogy megértse a Mestert, meg a fe
leségét — Laurát nem akarta meg
érteni, mert az helyből világos volt 
a számára. De a Mester nagyságát 
valahogyan fel kellett bontani, meg 
— akkor már azt kezdtem sejteni — 
ennek a nagyságnak a megfejtésé
től teszi függővé azt, hogy ő egy
szer, egyedül lehessen a pódiumon. 
Azt én soha nem meséltem el neki, 
amit más vonalon, Mishikotól tud
tam (egy kaliforniai hegedűslány 
volt, aki akkor már végigzenélte 
időszakos szerződésekkel a fél vi
lág zenekarait. Egy egész szil
veszteri mulatságot végigbe
széltem Mishikóval, aki magas 
volt, kígyószerű és barna, végtelen 
hullámokban itta a whiskyt, mivel
hogy ez volt neki az éves szabad
ság.) Mishiko szerint határozottan 
a gályapadra emlékeztető egy, akár 
az átlagosnál is sokkal jobb képes
ségekkel rendelkező ilyen ázsiai 
hegedűslány élete. Hogy az élete 
nagyjából egy félálomban telt el, és 
sokszor gondolt arra, hogy el sem 
kellett volna indulnia Japánból. De 
egy másik barátnőm, aki Rómában 
telepedett le, és zenetanárként meg 
rajzolóként kereste meg azt a kis 
pénzt, ami parányi lakásának a 
fenntartásához kellett, ő viszont azt 
mondta, hogy még ha Olaszország
ból el is kellene mennie, egyetlen 
hely van, ahova a világ minden kin
cséért vissza nem térne, az pedig 
Japán, oda soha. Pontosan megfelel

neki az európai szabadság." "Te az
tán tudod" — tette mindig hozzá. 
Tudtam.

Yoko néha már az én vállamon 
is elsírta magát, néha azonban ha
tározottan felfedező útra indult, 
azazhogy, este váratlanul bekopo
gott a szobámba. Akkoriban az 
ebédlőben ütöttem fel a tanyámat, 
leültem a család gyönyörűséges, 
kétszáz éves világosbarna nagy 
gesztenye asztalához (közepén 
zöld tükörbársony csík volt, ami 
miatt az egésznek volt egy kis bili
árdasztal jellege), az asztal mellett 
felállított tizenkét szék egyikére. 
Egyébként még egy kerevet és egy 
ugyanilyen fából készült lakkozott 
vitrinszekrény volt a szobában, 
amelyben a papirosaimat tartot
tam, egy-két muranói tálat, meg 
Szókratész halálát. (Ez utóbbit Pino 
Cossuto, cassino-i kis barátom ké- 
szítte el nekem, miután megtudta, 
hogy filozófiával is foglalkozom. 
Ezen a diorámán—egyébként Pino 
odahaza a Monte Cassino-i csatát is 
elkészítette és az édesapja szobájá
ban állította fel. Ez a szoba azért 
volt üres, mert az édesapja a bom
bázáskor halt meg. Amikor náluk 
voltam, nagy szeretettel fogadtak, 
idős édesanyja pedig, a város köz- 
tiszteletben álló zöldségese egyszer 
csak bevonszolt kis szobájába, a rej
tett fiókból elővette kincseit, s meg
mutatta nekem azt az arany órát, 
amit balilla korában magától Mussolinitól kapott, s amit azóta is szent 
ereklyeként őriz. De hát idegenek
nek mégsem szokás első alkalom
mal így megmutatni ezeket a nem 
éppen semleges kincseket. Azóta is 
azon töprengek: netán a rokon lelket 
érezte meg bennem Concetta néni?! 
Egyébként Pino minden szempont
ból frenetikus volt: amikor meg
tudta, hogy egy alkalommal egy 
mátraalmási fordítói táborban 
együtt voltam a Magyar Köztár
saság akkori köztiszteletben álló el
nökével, akit akkor mindenki Árpi 
Bácsinak szólított, egyszer én is, Pi
no elrohant és cassino-i társaival 
tért vissza lelkesültségében. Min
dig a lehető legbizarabb illetőket 
tudta összeszedni. Hamar elma
gyarázta nekik, hogy itt egy olyan 
ember van, aki egy Árpi nevű elnö
köt is ismer, amit nem lehet csak 
úgy annyiban hagyni, emléket kell 
ennek a dolognak állítani. Hamar elő 
is kerítettek valami gitárokat, meg 
egyéb számomra ismeretlen hang
szereket, és nemsokára létre is hoz
tak valami dalt, amelynek két első 
sora valahogy így hangzott: Presi- 
dente Árpi, /  ciao la malattia. Ami 
hevenyészett magyar fordításban 
annyit tesz: Árpi Elnök /  szervusz 
(a) betegség(nek).

— Bejöhetek? — kérdezte Yoko, 
annak jelzésével, hogy most bizony 
volna kedve bejönni.

— Gyere be, kedves Yoko — 
válaszoltam, kissé meglepődve, hi
szen ebben a szobában anyakirály
női anyósomat leszámítva, soha 
nem zavart senki, így este különö
sen nem.

— Mit csinálsz? — kérdezte.
— írok, Yoko — válaszoltam.
(Legyünk tisztában azzal, hogy

egy ilyen ritka közeledésnek, meg 
kapcsolatfelvételnek a konkrétság, 
meg a pontosság az egyetlen esé
lye. Én persze nem csak egy jó
szomszédi viszonyt akartam, ha
nem akár egy szövetségesit is, Sab
rina akkoriban ugyanis nagyon 
csatangolt valahol, s csak este ké
sőn vetődött haza.)

— Mit írsz? — tette fel Yoko a 
rémületes kérdést.

Tudtam, hogy ha erre a kér
désre nem tudok meggyőzően 
válaszolni, akkor minden elve
szett.

— A Manókról írok, Yoko, a 
Manókról — válaszoltam kisvár
tatva, ámde iszonyatos koncentrá
lás és belátás után.

— A manókról?
— Azokról bizony.
— Hát azok meg mik?
— Nézd Yoko, a Manók az én 

hazámban... hát ott, azok valami 
rettenetesen fontos lények... hogy is 
mondjam, olyan kis emberek, ame
lyek a föld alatt élnek, de főleg a 
mély barlangokban, ember nem 
járta nagy hegyek alatt, bányákban, 
igen, tudod, főleg a bányászok 
szoktak velük találkozni. Az én ha
zám tele van mindenféle ilyen Ma
nókkal, egyesek nagyon gonoszak 
tudnak lenni... Az olaszoknak már 
nincsenek manóik — folletto, gno- 
mo — ez nekik nem jelent semmit.

Egyszeriben elnevette magát, 
magas, csengő, jóleső hangon, va
lósággal kinevetett.

— Nincsenek is ilyen manók... 
hihihihi. (Most pontosan olyan 
volt, mint egy nagyobb fajta női 
manó az asztali lámpa szórt fényé
ben.) — Te csak bolondozol velem!

Éreztem, hogy ha most nem va
gyok résen, akkor nagyon eltolha
tok valamit.

— Yoko, h id d  el, hogy v a n n a k .  
Egyébként én találkoztam is velük, 
meg is segítettek néhányszor, mert 
vannak olyanok, akik mindig köve
tik a föld alatt és megsegítik az em
ber fiát, ha bajban van.

De éreztem, hogy ez így most 
nem elég, valamit gyorsan rögtö
nöznöm kell: — Figyelj ide, ilyenek:

Ko-bi-to — kiáltotta, és összecsapta 
a kezét —, ko-bi-to.

—Ó, há t ezek nálunk is vannak. 
Ko-bi-to — kiáltotta, és összecsapta 
a kezét —, ko-bi-to.

(folytatjuk)
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BALÁZS IMRE JÓZSEF VERSEI
A vidra és a tűz állatai
Fehér sziklák közt bolyong a vidra, 
vízlyuggatta hegyek közé látogat. 
Szélszobrokat lát a vidra, hogyha felnéz, 
vízszobrok alagútjain suhan.

Fehér sziklák alatt mélyen 
száraz, forró járatok húzódnak, 
ott lenn alszanak a tűz állatai, 
ott pihennek mind a rejtőzködő' lények.

Sisteregnek lenn a vidra léptei, 
gőz támad a forró járatokban, 
mocorognak elfelejtett lények, 
kamrák mélyén vörös szemek gyúlnak.

Arra tévelyeg a vidra, 
pikkelyes, alvó testekhez ér, 
hatalmas, ébredő testek közt menekül, 
vízszobrok alagútjait keresné.

A fű  történetei
Elnyugszik a vízparton a vidra, 
a lelapult fű  történetét olvassa.

Egy egér járt erre, mondja a fű, 
egérlábak írtak itt a tájba.
Az orra itt volt, éppen itt időzött, 
itt volt az orr, lejjebb pedig a lába.

A Felszálló Ködök Völgye
A vidra a gyorsuló folyóra gondol, 
a nyírfákon túlra nem merészkedik.
A nyírfákon túl széles a folyó, 
vize mégis gyorsul, 
vize mégis éles.
Belevág az izmokba a sodrás, 
behatol a csontokba az áram, 
így jelez neki a Felszálló Ködök Völgye. 
Illatát érzi csak, s a sodrást, 
illata kínzó, veszélyes.

Zuhan most a vidra, 
mintha vízesésen, 
mintha víz esését, 
teste csapkodását 
tőle messze élné, 
mélyre elmerülne, 
levegője fogyna, 
örvény megforgatná, 
két tüdeje szúrna, 
két tüdeje fájna.

Nem látja a vidra 
a Felszálló Ködök Völgyét.
Fia látná, zárt szemekkel 
mesélhetne róla.

A vidra a nyárfánál
A nyárfa felpattintja kérgét, 
a nyárfából egy újabb ág tör elő, 
az ágból rongyos levelek bomlanak ki, 
a rongyos levelek simák, fényesek lesznek.

Nézi a vidra a nyárfát,
mintha nézésével elrongyolhatná a fényes leveleket, 
visszagyömöszölhetné az új ágat a fába, 
elsimíthatná a felsebződött kérget.

A vidra négyféle ereje
Feljön a vidra a vízfelszínére 
és ráhull a holdfény a vidra fejére 
a hegyekre gondol a vidra 
melyekért túl ezüst tavak fekszenek 
a tavakra gondol a vidra 
melyekben ezüst halak alszanak 
a halakra gondol a vidra 
melyek hold fényével fénylenek 
a fényekre gondol a vidra 
melyek a víz alatt kialszanak.

Csöndesen úszni kezd a vidra
és érzi az erőt izmaiban
érzi a gyorsaság erejét
amellyel ölni tud ha kell
érzi az ölés erejét
amellyel félelmet hint maga köré
érzi a félelem erejét
amely elrejti őt akár az éjjel
érzi az éjszaka erejét
amelyben ölés nemzés félelem feszül.

Hangokat hallat a vidra
távol önmagától távol az éjszakától
s a víz hangját énekli
ahogy a folyótól eltanulta
az ég hangját énekli
ahogy a holdtól eltanulta
a föld hangját énekli
ahogy áfáktól eltanulta
a tűz hangját énekli
ahogy a vágytól eltanulta.

A vidra búcsúja a folyótól
A víz átöleli a vidra testét, 
a vidra lábai a vizet kavarják, 
távolítják maguktól a folyót, 
medret keresnek csapásaiknak.

A z éj átjárja a vidra orrát, 
vágyai megkarcolják az éjszakát. 
Mélyeket lélegzik, alábukik olykor, 
szokja a hajnal színeit.

Á fa  odva védi a vidra életét, 
a vidra búcsúzik áfától.
A z odú korhasztja a fát, magát nem óvja, 
messze jár a vidra saját odújától.

A kövek felvérzik a vidra lábát, 
a parti sár őrzi a vidra nyomait.
A folyó üres kontúrokat úsztat, 
mind szétáznak lenn, a torkolatnál.

Később egy gém, méretes példány 
lépdelt erre, keresett tán valamit.
Valamit láthatott, tovább ment gyorsan, 
látott vagy keresett valamit.

Egy menyét tekintetét őriztem meg még, 
mondja a fű. Belém ivódott, 
vagy csupán a nap volt, döntsd el, 
nap- vagy menyétillat, amit őrzök.

Figyeli a vidra a lelapult fű  fecsegését, 
vagy nem is figyel, csak nyújtózkodik, 
hagyja kószálni a nyomokat.

Az éjszaka fényei
Felnyílnak az éjszaka fényei, 
lekerül a kupak mind a csillagokról, 
szétfolynak a fények messzi fákon, 
feloldódnak a vizekben, vérerekben.

Fent, egy szurdok szélén ül a vidra, 
örvénylik a fény, a víz a völgyben, 
forró, ezüst képek, gőzök az éjszakában: 
áttetsző, olvadó fémben halak úsznak.
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A vendégmunkás dalai
Köszönöm Budapestnek, 
hogy kifacsarta belőlem

l .  Érzékeny útirajz
A hosszú távon vezető buszsofőrökben 

a dupla kávé tartja a lelket. 
Onnan tudom, hogy most gyűlt be

a motor, s vele együtt a nóta. 
Indulunk. Megyünk "magyarba". Pestre.

Megér egy estet, egy utazós éjszakát. 
Ülök, figyelek, érzékeim élesednek.

Bűz van, zaj, helyfoglalás. 
Kikanyarodik a busz, fásult asszonyok 

fásult mozdulatokkal integetnek. Aztán, 
még el sem tűntünk, máris indulnak haza. 
"Szívem, vidulj, ember indul", viccelődik egy 
utazó, a többiek kacagnak. "Sosztán egy hó
nap múlva aszongyahogy, szívem, keseredj, 
ember közeleg." Még nagyobb nevetés.

Előkerül a pálinka, a félelem szegre 
akasztódik, kézügybe kerül a székely virtus
kodás. Virtus székelykedés. Hallani, hogy az 
előttem ülő fickó hány "magyarnak" verte ki 
a fogát, mert azok lerománozták. ("Aszon- 
gya, bazeg, román." "Mondom, azistene- 
det...") S m intha csak vezényszóra, a 
magnóban egy "magyar” elkezdi énekelni: 
"Erdélyi srácok vagyunk,/ Dolgozni nem 
akarunk. /  Elküldték dolgozni, /  Elmentünk 
bunyózni, /  Erdélyi srácok vagyunk”. Ezt 
énekli, természetesen szintetizátor-kísérettel. 
Véreim szemibe szökken a vér s a könyű, mej- 
jöket édes, magasztos honfibüszkeség s honfi
bú dagasztja. Dúdolják. Szomszédom leveszi 
lábbelijét, hadd érezze mindenki, milyen mo- 
kány székely ő. Mindenki érzi, hejj, de a szé
kely esszetartó fajta, egy se szól, hogy hóhahej, 
de büdös vagy! Énekelnek. Az én véreim.

Szégyellem magam. De nem, kiabál ben
nem a sznob, én nem tartozom hozzájuk! 
Mégiscsak, bizonyára én vagyok az egyedüli 
a buszon, aki angolt tanít pesten. Körbené
zek, s hát tényleg biza én vagyok. Minden 
rokonszenvem az övék, egyből. Elnézem ke
zeiket, nagy, székely, munkás kezeiket. Hej, 
bizony ezek a kezek, mi mindent elvégeznek, 
mondom magamban. Mindent, amit a finom 
"magyar" kéz el nem végez. Biza, háborodok 
fel, miféle dolog ez? De aztán rájövök: disz
nótor, nem erőszak. Kell a pénz, népem? Ta
karíts gazdagéknál, népem, dolgozz negy
ven fokban a tetőn, rakjál sörösládát, népem. 
Taníts angolt. Az asszony megcsal, a kölyke- 
id szégyenkeznek miattad, hogy csak egy 
telefont viszel kettejüknek. Kellett ez neked? 
Na, akkor járj át a határon harmincnaponta, 
pecsétért. Nem is érdemelsz mást.

Bizony mondom nekik:
feleim olyan ez az élet mint ez a mondat
nincs eleje
nincs vége
még vesszeje sincs
csak egy részlet
egy kipontozott hely
egy képzeletbeli egyenesen

ilyen
Rám bámulnak, nem értik, elégedetten 

nyugtázom felsőbbrendűségemet.
Lelkem ugyanis finom és törékeny: kar

csú váza. Otromba szavaik percenként rop- 
pintják ketté. Én nem, én nem vagyok! 

ilyen

Szól a zene, a busz csupa derű. Náluk e 
szöveg nem hódít. Túl szövegszerű.

Megyünk, megyegetünk, magyarba, 
pestre.

Fogy a pálinka, van, aki keseredik, van, 
aki erősödik. Vendégmunkása válogatja. 
Még több cipő kerül le, s pulóver is, a szag 
megnő. A szemekből most már kicsordul a 
könny. Vissza-visszanézünk félutunkból. 
Hitvány egy élet ez, hallódé.

olyan
Elzeng az utolsó akkord a kazetta A side- 

járól. Hogy a füredi Anna-bálban, akinek nó
tája nincsen, annak szíve sincs. Mindenki ott 
sír, ahol senki se látja.

Megállunk, pisilni, cigarettázni. Szorítja a 
nadrág a vendégmunkás tökét.

Mesélnek a fiúk:
"Mágfogtam, értettedé, húsz ládát, s úgy 

húztam, hogy a főnök egybő' prémiumot 
adott". "Negyven talicska prizmát taszítot
tam fel a kilencedikre!" "Mondom neki, Áj, 
én, jú, te, hí, sí, it, ő, hímnem, nőnem, semle
ges nem. Ammeg csak néz, hogy mi? Hogy 
hogyhogy az angolban ez külön van? Há' 
milyen nyelv ez?"

Bédurrantják a buszt, szedelőzködünk, 
vissza. Aszongyaja sofőr, hogy mindenki itt 
vané, vagy mijazisten. Ekkor szokott elhan
gozni: "Aki nincs itt, szóljon!" Kacagás. A 
székely humor, az, mondom.

Kolozsváron leszállnak az egyetemisták. 
Néma megvetéssel nézik, amint néma meg
vetéssel nézik őket.

Kényelmesebben ülünk, bár nem mond
hatni, hogy pompásan.

S alig koppan le az ember szeme, már ott 
is van a határ.

"Akit lászédnek, az tágyén egy százast a 
pasaportba, ne es próbálkozzék alkunni!" — 
hangzik el a jó tanács. A sofőr kiosztja a 
hatvanötezer forintokat, ami az átlépés nél

külözhetetlen feltétele. Az emberek büszkén 
mosolyognak, hogy ma megint átverik a vá
most. Ötvenen vagyunk a buszban: két em
bernek van legális munkavállalási engedé
lye. De lassan lekonyul a virtus, a székely 
reszket: "Csak ippeg ángémét ki ne nezzen, s 
le ne száliccson". Magyarázzuk rossz román
sággal, hogy csak vendégségbe megyünk. 
Igen, de a barátok, prietenii, da. Meghívtak. 
Csak egy hetet, o szöptömünö, a week... Köz
ben eltakarják bütykös, még maiteres kezü
ket. Vagy az angolszótárt.

Leköpnek.
Borson és Ártándon, Biharkeresztesen és 

Nadlacon és Nagylakon, mindenütt. Bunkó
székely. Ez a nevünk, vüágszerte. így, egybe
írva. Mondjuk magunkról mi is. De nekünk 
szabad.

Boldogok vagyunk, hogy átengedtek. A 
magyar vámosnak megnyaljuk a kezét. 
Nagy képű poénjaira kedélyes kacagást csa
lunk elő magunkból, s egymás felé biccen
tünk: "Ez igen humor, tezsér! Nagyon jó!" De 
homok ez, s a lélekben csikorog tovább.

Újabb pisilés, immár a szent, magyar föl
dön. Forinttal fizetünk, megnő a hang, ki
ered a nóta. Duhaj kedv, be szép ez a ma- 
gyarország, azannya!

Be lapos, bolond, így van kitalálva, mesz- 
szebbre lehet látni!

Kókuszreszeléket vesz az egyik utas, 
megszórja a kollégák markát vele. Szemen
ként, szálanként szedegetik: megnyálazzák 
ujjaikat, s igyekeznek csak egyet elcsípni. 
Megy a dolog. Mert itt már nem döcög a 
busz.

Valami ungarische rádió furakodik be az 
utastérbe, hírek, így hát gyorsan megfordul 
a duplakávé. S kezdődik elölről. Kék a sze
me. Atyaúristen.

Három felé jár az idő. Elszunnyad a szé
kely, de nagyokat horkant közben, s fészke- 
lődik. Kényelmetlen a szék, s az álom porlik, 
mint a szikla.

Zuhog az eső, mikor a Népligetbe beér
kezünk. Pesten vagyunk!

Leszállók, kihalászom a negyvenkilós 
csomagot. Az első két lépés után eltörik a 
cipőm talpa. Mind a kettő. Zoknim mohón 
nyeli a drágaszentmagyar esővizet.

Helyben vagyok, basszam.

2. A  kedves
A Kedves olyan, mint én. Vendég, ő is 

vendég itt. Vendégtanuló. Vendégegyete
mista. Hogy majd O is szakképzett vendég- 
munkás lehessen.

A Kedves csodálatos nő.
Véletlenül találtam rá, és találtuk meg 

egymást. Semmi sorsszerűség, semmi előre- 
megírtság, eleve-elrendeltség. Semmi pre- 
destináció. A kedves katolikus.

Legszebb nő a világon. Néha aggódó ar
cot vág, és szóvá teszi, hogy esetleg pocakja 
lenne, majd tükörsima, feszes hasát mustrál
ja figyelmesen.

Ő is angoltanár lesz. Sokkal jobban beszél 
angolul, mint én. Néha megremegek, hogy 
elcsábítja majd tőlem a tanítványokat.

A Kedves végre-egyszerű. Végre-nem- 
mesterkélt. Végre nincs olyan, hogy tudom, 
hogy tudod, hogy tudom. Egyenes dolgok 
vágynak. Nincs csel, hazugság, műkín, már- 
tírium.

Csak szép, egyszerű szerelem van. Mert 
szép, egyszerű a szerelem. (Ahogy egy ba-
> > > > >  fo ly ta tá s  a 10 . o lda lon
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> > > > >  fo ly ta tá s  a 9. o lda lró l

rátom is írta volt, az ókontriban.*)
A Kedves nem hajlandó olyan bűnök mi

att hibásnak érezni magát, amelyeket nem 
követett el. A szerelem csataterén — bizánci 
fortélyokon — edződött elmém ilyenkor 
meglepetten áll és bámul.

Hát ráncba szedem magam, és igyek
szem. Hozzá hasonulni, eltanulni tőle ezt- 
azt — bár beleszoktam  a szerepbe, a 
bizánciba, nagyon. Gyötröm is vele eleget. 
De Ő megbocsát, újra és újra, végtelen a 
türelme.

S megint szeret. Betakar éjjel, ha lerúgom 
a takarót, megsimítja a homlokom, ha rán
cos, nevemen szólít, a szemembe néz, és azt 
mondja: "Szeretlek!"

Ilyen egyszerű ez, végre, végre, végre!
A Kedvesemnek magától értetődő a sze

relem , és m agától értetődő a szerel
meskedés.

Sikít, ha jó, és aranyosan duzzog, ha néha 
nem. Nem játssza meg sem a dívát, sem az 
ötvenes nőt. Ismerem, látom hát magam a 
szeme tükrében. És boldog, erős férfi lett 
belőlem mellette, az ágyban, a földön, az 
égben.

A szeme kék, és néha cseppint bele, meg 
feketével körberajzolja, hogy még kékebb le
gyen. Hiába mondom, nem kell, nem kell, s 
féltem nagyon, hogy baja esik. Ő úgy tudja, 
így szebb, s vita nincs.

Meg aztán sosem törülközik meg zuhany 
után. All, kis törülközővel a derekán és va
cog. Iyenkor én dörzsölöm meg, azt kéjesen 
tűri, mint egy kis ázott macska.

A Kedves odaadó, és mindig rám gondol, 
arra, hogy én. Magára figyeltetni, csak ma
gára, saját érzéseire és érzékeire igen nagy 
fáradságomba kerül. De mikor sikerül, tu
dom, hogy megérte.

A Kedves talpraesett, tűzrőlpattant és 
harcias lányka. Kézen ragad, megelőzünk 
kétszáz embert, a sor elején termünk, és mire 
a Tömeg tiltakozni kezdene, már szágul- 
durtk is elazon — mikor valamit intézni kell. 
Mindent tud, de amit nem, azt megtudja. Ha 
valami nem tetszik neki, veszekszik. Ilyen
kor én nem is tudom, hová nézzek nagy 
zavaromban. Makogok valamit, hogy hehe, 
meg bocs, közben O hercegnői gráciával és 
bájjal már ki is vonult, elégedetlenségét kife
jezendő. Ilyenkor utána iszkolok, és ijedten 
menekítem vélt veszély elől.

A Kedves büszke arra, hogy tájszólása 
van, és eszébe sem jut akadémiai kerékbe 
törni a nyelvecskéjét. Bár vendégmunkás 
lesz belőle is, sosem fogja ennek a gyötrelme
it átérezni, mert nem hajlandó rá. Ő büszke 
vendégmunkás lesz, azt hiszem, az egyet
len...

Egyszer azt kérdezte tőlem egy bennszü
lött, egy "született magyar", ráadásul nő — 
így gyütt ki a szájábú:

— Ti azért vagytok ugye együtt, mert ti, 
mint erdélyiek, összetartotok, ugye?

(Itt egy pillanatra azért álljunksza meg. 
Mert én nem tóm hogy gondóják itten ezek 
eztet. A dógot. De erős a gyanúsításom, hogy 
úgy gondolják, hogy akkó műk menyünk az 
uccán, nagycsúf székely menéssel. S akkó 
meglássuk egymáson, hogy nosza, a némber 
erdélyi, s az embör es a'. S akkó a biztonság 
kedviétt azétt még egyet csekkolunk:

— Te es az vágyé, me' én az vónék, hö! — 
mongyuk egymásnak, s a seggünk árkába 
rovásírással beletetovált "Erdély forever!"

felirat alapján béazonosíccsuk egymást, s 
boldogan egymás nyakába ugorunk, s elkez
dünk baszni, s annak nyomán az erdélyi nő 
újabb kicsi vendégmunkásokat potyogtat el, 
akik aztán már tej helyett is az őshonos pes
tiek kenyerét eszik. Ja, és azonnal tagjai lesz
nek a határontúlimagyar-nagyszentössze- 
esküvésnek.)

A Kedves Szegeden él. Még egy kicsi
nyig. Még míg végez. Aztán jön pestre. Hoz- 
zám. V endégm unkás-couple leszünk. 
Illegális és boldog pár. Együtt fogunk lakni 
és dolgozni, feketén, mint az éjszaka. Aztán 
elveszem feleségül, el én!

Vonattal járok le hozzá.
Pénteken, estefelé indulok. És hétfőn, dél

előtt térek vissza. A hétvégéinkről, magunk
ról már nem sokat mondhatok, így is lehet, 
sok lett. Az csak a mienk. That's ours. Gaz
dagabbak vagyunk bárkinél.

De azt még elmondom, hogy Most, pén
teken, mikor mentem, megállt a vonat, Ceg
léden, vagy valami ilyesmi.

A nemdohányzó kocsikban, a budival 
szemben, van fél négyzetméter hely. Ott 
szívtam el egy cigarettát, lehúzott ablak mel
lett, hogy egy őshonos, drágaszentmagyar 
tüdőben se tegyek kárt.

Kihajoltam az ablakon, és akkor, egyet
lenegyszer éreztem békét, mióta vendég- 
munkás vagyok.

Sötét volt, néhány talányos lámpafény 
pislákolt— kellemes, őszi este —, kutya uga
tott, a szellő simogatta a füstöt. Amúgy 
csend. Nyugodt volt minden.

Elfelejtettem a nyűgöt, a hétköznapokat, 
a vízumot, a nemlétező munkavállalásit, a 
határátlépéseket. Álltam, cigarettáztam, és 
hallgattam az estét, az esti Magyarországot. 
A kutyaugatást, a szellőt. Olyan volt, mint 
otthon.

Minden megállt bennem. Ennyire még 
soha nem éltem a pillanatnak, és ennyire 
még soha nem éreztem át a pillanatot.

Aztán eszembe jutott, hogy Hozzá me
gyek.

Sosem láttam (éreztem) még ilyen szép
nek Magyarországot.

3. Vendégmunkás- 
léthelyzetkék
Én vendégmunkás vagyok. I am a guest- 

worker. But a special one. I'm an English-te- 
acher.

Angoltanár lettem. Ritka fehér, mint a 
vendégholló. Felvettek, feketén, persze: no 
nyugdíj, no tébé, no TAJ, no ANY, no 
THING.

Magam vagyok, s rá-utalva.
Járom ezt a fenenagy várost, s hirdetem 

az igét. Meg a ragozását.
Mikor valaki megkérdi, miért szeretek 

tanítani, azt mondom, hogy nem szeretek 
tanítani.

Első munkahelyem máris a mélyvízben 
volt, a Duna mellett, a csúnyábbik oldalon. 
A tanítás abból állt, hogy igyekeztem meg
védelmezni magam fiú- és lány tanítványa
im fizikumától. Mondták ugyanis nekem, de 
egyből, hogy hülye szegedi,* mire akarol te 
tanítani minket, s jöttek nekem, hogy össze
törnek, de csúful. De én se jettem meg, s 
adtam nekik gázsprét, s üttem a csürhét az 
ólombottal, melyet mindig ott hordok ma
gamnál, s lett rend egyből. Kicsi ideig, mert 
alighogy, felállt az egyik leánka, volt vagy 
tizenöt éves, saszongya, leszop, ha adok neki

egy ötöst. (Bezzeg a többi mind 19—20 éves 
volt, és büszkén vallotta magát kilencedikes
nek.)

Ez az iskola ugyanis egy javítóintézet 
volt, szociális segélyszínűre mázolva, s ne
künk, tanároknak az volt a feladatunk, hogy 
segítsük őket beilleszkedni a társadalomba. 
Azóta meggyőződésem, hogy a szocializálás 
eszköze bizony még mindig sokkal inkább a 
botütés (de legalább száz!) s a deresre húzás, 
nem pediglen a szép szó, mely mit sem ér.

Mondhatom ezt azért is, mert én próbál
tam a cselt a Szép Szóval, például így (vic- 
cesgyerek-imidzs): rögtön első nap van, be
megyek az első osztályba, látom, mekkorák, 
de azért szemérmesen azt mondom: I am, 
you are, he, she, it is. Felírom a táblára is, 
lássák. Közben mondom, fiúk, lányok, ez 
biza egy üyen nyelv, egyes szám harmadik 
személyben van benne hímnem, nőnem, s 
még semleges nem is. Nem, mint a magyar, 
hogy csak ő, s azzal annyi.

Megfordulok, várom a cinkos vagy csú- 
fondáros mosolyt, hogy: mit magyarázza ez 
itten a ragozást, nyolc éve tanulunk már an
golt. Kacsintanék, de szememre fagy a hu- 
nyorítás. Bamba arcok merednek rám: Hogy 
mi?, mondja az egyik. Hogy milyen francos 
egy nyelv ez? Ilyent mi még nem hallottunk, 
há' bolondok ezek az angolok, vagy mijazis- 
ten?, s ezen erősen felbosszankodván lelkűk 
a szocializálást többet bé nem fogadja, ha
nemha öklük megkeményedik, s verni kez
denek, egészen addig, amíg meghátrálok, s 
otthagyom őket, mint az oláh Szent Pálékat.

Nade most mi lesz veled, szegény ven
dégmunkás? Pénzed nincsen, ergo kenyered 
se nincsen...

Pökd meg vékony tenyered, s lapozd fel 
a pestiestet, mert kőmíves nem tud lenni 
belőled!

Kaptam aztán másik állást, szépet, jót, 
felnőtteset. Én nagyon szeretem a felnőtte
ket, és húsz év alatti embert látni sem akarok 
már.

Sej de, a víz még mindig mély, s a kezdet 
még mindig nehéz, mert még mindig tart, s 
megeshet, hogy a végbe is belenyúlik, vi
szonylagos (közép-szerű) jómód nélkül.

Mert drága ez a város, s a vendégmun
kásnak csak lej csörög a zsebében, s kevéske 
euró, de azt es úgy válcsa bé, mint az ecseri 
székely, hogy tíz euró mellé még tíz tojást is 
ad, hálából.

De bizony tojás sincs itt, csak a boltban, 
csakúgy, mint erdő, havas, rengeteg.

S közlekedni kell, mennek a motorok, 
forognak az utcák. Bémenyek az aluljáróba, 
s alig tudok kikeveredni belőle, akkor is 
rossz irányba. Elalszom a buszon (vendégfá
radtság lep meg), s hangosbemondó ébreszt, 
végállomás, tessék leszállni, s csak néz az 
ember ilyenkor, hogy mi ez a sok blokk kö
rös-körül. Osztán a É)eák tér se semmi, főleg 
az a piros metró, amíg felverekedtem ma
gam a felszínre (ekkor tényleg éreztem, ho- 
gyaszongya, drágaszentmagyar anyafőd), 
kétszer váltam halálra, hogy még mindig 
csak egy szinttel vagyok feljebb. Nem es me
nyek többet ilyen leánkaszínű metróval, az 
biztos.

S kényelmesek ezek a pesti népek, még a 
Rákóczi tértől is villamost fognak a Blaháig, 
én, ha megerőltetem magam, elköpök odáig, 
dehát paraszt, köpködj a saját udvarodon!

Járom gyalog az utakat, de meg is van a 
látatja, mert bizony sokszor éhesen fekszik le
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a vendégmunkás, s álmodik mindenfélét, 
szalonnával, hazaival. És barátoknál lakik, 
vagy munkásszállón, ruhái a földön vannak 
polcon, s porosodnak, mint az emlékei. A 
házkulcs, a bicska rozsdásodik, s véle együtt 
a székely is.

Alszik, ha tud, s másnap megint tovább 
megy.

Nagy-nagy sugárúton kicsi székely le
gény.

Sok-sok kocsi között egy szál harisnyá
ban.

Batyuval a hátán, gyalog.
S zsebéből sejde kikandikál piros, román 

útlevele, melynek műanyag-lamináltságát 
egész világ szidja, de leginkább jómagam, 
mert ha leszed ("lászéd") érette a vámos, el
cseszi bimbózó emigrációmat.

Árva itt az ember, s csak a saját fajtájára 
számíthat. Mégis szövetség ez valahol, nem 
is szent, de nem is seggbe tetovált: látom a 
pofáján rögtön, ki jött otthunnan. A rendőrt 
úgy próbálják levegőnek nézni, hogy ordít 
róluk, félnek. S mindig a Rendőrre gondol
nak, meg az igazoltatásra, meg a határra, 
örökké fejük fölött lebeg Vámosklész karja, 
hangja, orcája, amint éppen néhány évre ki
tiltja őket a lehetőségek eme földjéről, ahol a 
pénz minél okosabb elosztására és spórlásá- 
ra gondolhatnak, akciós szalámit ehetnek, s 
tőkét halmoznának fel, igen nagy halomba. 
Látni őket a Blahán, a Határ útnál, Keletinél, 
Moszkva téren. Ahogy átsurrannak.

Én is így surranok, mert otthon azért kö
töttek belém, mert magyar voltam, itt meg 
azért, mert román vagyok. De megírták ezt 
mások, szebben-jobban énnálam. Ok voltak 
itt a vendégértelmiségiek.

Én — büszkén, mégis szerényen - mun
kásnak tartom magam. Az angol nyelv alá
zatos és számító szolgájának. Drága angol 
nyelv, drága angol nyelv, tényleg drága vagy, 
s megy fel az árad, mint az istennyila lefelé, 
hála a fennvalónak, s a csülagösvénynek.

S buta ez a nép, mert nem beszél nyelve
ket, de hörögve akar csatlakozni oda, ahol 
csak más nyelveket beszélnek, franckarika.

És ez jó nekem. Jó nekem.
De azért a vendégmunkás is sír. Három

havonta egyszer. Akkor viszont nagyon. I- 
lyenkor egyedül van, egyedül kell lennie. 
Amiért ilyenkor sír, azért soha, senki előtt 
nem sírhat. Még a Kedves előtt sem. Zokog, 
hörög, vörös a szeme, de mivel sötétben sír, 
ez nem látszik.

Ezenkívül kösz, megvagyok. Elveszni 
nekem úgyis csak testileg lehet. Otthon va
gyok már Pesten, de nem vagyok otthon ma
gamban.

Többet eszem, kevesebbet szívok. Lakás, 
asszony is került. Társbérlő is akad, bár saját 
érdekében ne hergelje bennem a székelyt, ne 
szóljon rosszat anyáról, kedvesről, vendégí
róról.

Kerekedik az arcom, tisztul a tüdőm, iz
mosodik a karom, okos dolgokat találok ki:

Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
boldoguljunk benne.

✓

4. Újabb nyöszörgések
Érkezés
A vendégmunkás egy hátizsákkal érke

zett pestre.
Volt benne három póló, három alsógatya, 

három pár zokni, és sok-sok igazolás arról, 
hogy tud angolul.

Azóta eltelt három hónap.

Most már van négy pólógatyazokni. Dip
loma, okirat, elismervény vagy elismerés 
semmi.

Van viszont egy rendesen összezavart 
identitástudata.

Ezért
Frusztrált.
Pökuráriu Joán és a pokol
Hazatérés kicsit, mikrobusszal: kultúr- 

utazás.
Mellettem fiatalember ül, nagy helyen. 

Mellénye közöttünk hever. Bemutatkozunk 
még pesten, jó útitársakhoz illően. Nevem 
mondtakor beleborzongok, be szép, s be ma- 
gyar.

— Pökuráriu Joán még vaagyak — 
mondja hangosan, fészkelődve.

Elámulok. Az ember ugye azt várná, 
hogy a tényleg román (nekem fontos ez a 
különbségtétel) legalább úgy viselkedjék 
pesten, mint a magyar ember mondjuk Ko
lozsváron. Csak csendben, s szőrmentén 
pusmogva.

P.J. viszont kiereszti a hangját. Mondat
szerkesztése és a hangsúlyeltolás percenként 
szántja fel filológus-lelkem gyöpét.

— Kluzsról, na, hogy van magyarosan, 
Kaalazsvárról még mentem el, osztán Pész- 
tán mandam a hivatalnál a nőhez, itt van 
nagy bog pénz, csáljon nekem magyar csetö- 
cénia! — meséli élvezettel, hogy intézte el

azt, hogy már két éve rendes, papíron nyü- 
vántartott állampolgára e szép, lapos ország
nak. Mutatja, mennyi a bog pénz, ami ehhez 
kellett. Vastag köteg, még ha túloz is.

Csak nézem, és hallgatom. Ahogy meg
nyilvánul. Ahogy jelenség. Mert az. Egyene
sen szimbólum. Lám, lám, mit annyit nya
fogni az identitás miatt. Hallgassuk meg Pí- 
dzsét:

— Ne izs még halljam a hangjikot, fújj, 
büdös olájok! — mondja, mikor a román vá
mos közelít felénk. — Nézzed meg! — böki 
meg az oldalamat, s egy patkányra mutat, 
amely kétségbeesetten szaladgál a vallató
szobához hasonlatos vámvizsgáló bódé mel

lett. — Pont olyan még van, mint a vámos 
pofájánál, ugye? Hiába, román vámos, pat
kány, hihi! — S vihog.

Aztán, mikor kellőképpen oldalba bök- 
dösött mindenkit, s akinek lehetett, még a 
szemébe is belehunyorgatott, újra megszó
lal, mégpedig miután átmegyünk a határon, 
s már a román utakon döcögünk.

— No, kezdődik még a sötétségnél — 
mondja emberünk, s körbenéz, érti-e eléggé 
mindenki, mennyire megveti ő ezt a kivilá- 
gítatlan, pirossárgakék Nagyváradot.

Zenét fogunk a rádión, beáramlik a sötét
be egy román dídzsé, jó estét kíván. Pídzsé 
arca rémültté válik, kétségbeesetten csavar
gatja a keresőt:

— Milyen helyhez van ez, nem még me
nyen itten a Danubiusnál, ozisténit! Nyavo- 
lás ország, szakadjatok meg a zenétekkel 
együttesen még, hogy a dumnyezó futyé to- 
átö lúméja romünéászkö!

Haladunk bele az éjszakába, a nagy, ro
mán éjszakába. Pídzsé arcán csorog a verej
ték.

Retteg attól, hogy ő (és) ez az ország. 
Hiszen ő már magyar állampolgár.

Motyog vagy kiabál, szidja az utakat, a 
nemzetet, a puliszkát, a román gerincet, di
cséri a magyar észt, állapotokat és nyelvet.

Olyan lelkes, hogy lassan elszégyellem 
magam. Hogy én nem vagyok ennyire oda 
Magyarországért. És nem gyűlölöm ennyire 
a románokat. Valami baj van velem, asszem 
pesten, a piacon csomó embernek nem az 
enyém a szeme vágása, mégis imádják a he
lyet, ahol élnek. Én nem szeretem eléggé azt 
az országot, melynek polgára akarok lenni. 
Nem úgy, mint Pídzsé. Aki meg is érdemli, 
hogy magyar állampolgár legyen. Soron kí
vül.

S otthon?
A vendégmunkás ha hazamegy, régi ba

rátai is benne laknak, ugratják, sértegetik.
Hogy emigráns. Meg disszidens. Meg 

hazátlan. Meg román. Meg "magyar". Vagy: 
"pesti". Fogást nemigen találnak rajta, kitar
tásuk mégis bámulatos.

Szomorúan és csodálkozva és értetlenül 
néz le és körbe ilyenkor a vendégmunkás. 
Hogy miért teszik, azon gondolkodik, s hon
nan ez eredendő gyűlölet. Ezek az emberek 
utolsó nadrágjukat is megosztották volna, 
mikor egy cipőben, bizony, jártak még. Mi fáj 
most nekik?

Hogy nincs merszük egy hátizsákkal 
megérkezni pestre?

Amikor szójátszik
vendégcsapat — mert nem egyedül jön 
vendégeskedik — bizony 
vendégfogadás — hitvány 
vendégjog — nincs 
vendégmunkás — immigrant worker 
vendégművész — szeretne lenni 
vendégszerepel(ne) — (ha hívnák) 
vendégszoba — az albérlete 
vendégszerető — ugyan 
vendégoldal — reng (susog) a tolla alatt 
vendégoldalak — ból lesz a Vendég

könyv
A  toleranciáról, m int olyan 
Tévé. Nézem, pesty fekete doboz.
A homoszexuális prostituáltakról van 

szó. Interjú meg minden.
Azt rebegi az egyik, hogy ő nem érti, 

miért bántja őket a Hatóság, hiszen ők egyál-
> > > > >  fo ly ta tá s  a 12. o lda lon
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talán nem okoznak akkora veszteséget a kor
mánynak, "mint a románok, a feketemun
kások". Na tessék.

Már egy buzikurva is lerománoz.
Hátrányai
Amikor más olvas, tanul, én olyankor 

utazom. Haza, vissza, a munkahelyre. Vagy 
papírokat intézek, sorban állok. Vagy lenyű
gözve nézek ki az ablakon. Még a metróban 
is. így hát eleve a lépéshátrány. Ha nem len
nék ennyire okos, minden bizonnyal nem 
tudnám felvenni a versenyt az "ölükbe- 
pottyant" echtékkel.

Méla
Elnézem, hogy megy tönkre fiatalságunk 

papírok intézése, a lebukástól való félelem 
miatt és közepette. Ahogy "legszebb évein
ket" azzal töltjük, hogy legalább egy pici 
részét próbáljuk megteremteni annak, ami 
itt mindenkinek eleve adott és magától érte
tődő. (Szép, nagy, erős és egészséges koldu
sokat látok. Ők magyar állampolgárok. Rang 
ez is, kérem, koldulni csak magyar személyi 
igazolvánnyal és útlevéllel!) Nem kell többre 
gondolni, csak a következőre: azon fárado
zunk évekig, hogy helyrepofozottnak vélt 
identitásunkat, s hogy mi szintén magyarok 
vagyunk, papírokkal és igazolványokkal is 
aládúcoljuk. Már harmincöt az ember, mikor 
észreveszi, ha igen, hogy nem megy.

Nagyon profetikus leszek ilyenkor, meg 
szomorú.

Néha kiabálok a többieknek, hogy
Jóllakott, kövér polgárok s Akciók! min

denütt, ez téveszt meg benneteket, testvére
im?!

A sszonyok kara
Ó, a vendégmunkás asszonyok!
Igen különös fajta.
Erdélyi nőink íegbátrabbjai, legtalprae- 

settebbjei ők. (Nem a legszebbek, azok ná
lunk sem dolgoznak.) Nem félnek semmitől, 
jókedvűek és hangosak. Mindenütt otthon 
érzik magukat, mert nincs szükségük arra, 
hogy otthon érezzék magukat. Nem gondol
kodnak sokat, keresni jöttek ide, és keresnek 
is.

Tele vannak ismerősökkel, akikben nem 
magyar állampolgárt, hanem csak másik 
embert látnak, s bár azok viszolyognak tő
lük, mieink nagy hangon üdvözlik őket ta
lálkozáskor.

Természetes nekik, hogy Itt vannak.
Asszonyok kara.
Isteni a küldetésük.
Mindenki gyűlöli őket.
A  Kedvesről, még egyszer
... és a Kedves két szép, erős, de legfőkép

pen magyar állampolgár gyereket szül majd 
nekem...

A lu l
Az Aluljárók még mindig rejtély szá

momra. Sosem tudok jól kijönni belőlük. 
Mindig a wild side-on walkolok ki. A fene 
érti.

Nézem, müyen céltudatosan, okos arc
cal, lazán és természetesen tud mindenki jó 
irányba lépkedni, a metróból feljövet.

Én meg állok sok út s lépcső előtt, melyi
ket válasszam. Szégyellek körbesétálni, és 
minden feliratot megbámulni. Egyből ki
szúrnák, hogy nem pesti vagyok.

Felmegyek hát az elsőn, vissza, fel egy

másikon, megint vissza, úgy teszek, aki csak 
úgy, egy kicsit mászkál. Nézelődik. Turista.

Közben irigy pillantásokat vetek a szüle
tett pestiekre. Hogy ők mennyire tudják, mi, 
hol.

Aztán rájöttem.
Ők csak egy utat tudnak. Ahol mindig 

járnak. Ahová a napi betevő hajtja őket, ahol 
saját napos oldalukat vélik.

A vendégmunkás mindig másutt jut fel a 
felszínre. Mindig másutt mehet. Ezer út kö
zül választhat. Es ez azért nem semmi.

5. Epilógus — hónapokkal 
később
Néhány napja próbáltam kinyimi a bics

kámat, nem sikerült. Berozsdásodott ben
nem a székely, vontam le a következtetést.

Étolajjal segítettem neki, puhánymód.
Nem mérgelődtem, nem nyafogtam, s jó 

lenne, ha ebben a szövegben is így maradna 
ez: rezignált (mert olyan jó szó), bölcs han
gon mondhatnám el, amit szeretnék.

Valóban, kissé erősebb és puhányabb let
tem ez alatt a pár hónap alatt. Kevés dolog 
tud megrázni már, és viszont én is vüla- 
mossal megyek a Kálvintól a Fővám térig. 
Nyugodt vagyok, s panasz-szóm is kevés, na 
nem mert annyival jobb, csupán megszok
tam, meg felnőttem, ilyenek.

Továbbra is vendégmunkás vagyok, vi
szont nem óhajtom cipelni ennek a kereszt
jét, és már nem élek azokkal a lehetőségek
kel, amelyeket nyújt, nyújtani tud: nem ké
rem ki magamnak, miután kiprovokáltam az 
elnevezést, hogy büszke sértettségem és sér
tett büszkeségem teljes egészében pompáz- 
hassék valami nem is létező igazságszolgál
tatás előtt. Továbbra is megaláznak, és to
vábbra is bizonytalan a jövőm, a lét, de hát 
tavasz lett közben, meg háború és járvány, 
más lett a dolgok politúrja, s az is, ahogy s 
ahonnan csillognak.

Elértem, amit akartam: van munkám dö
givei. Annak dolgozom, aki megfizet, s ha 
valakinek extra kívánságai vannak, fogom a 
kalapomat, mely jelen pillanatban még csu
pán egy sapka, de azt olyan gráciával helye
zem a fejemre, hogy lehajtottfejű pirulásra 
készteti halandó munkaadóimat. Jó hírem 
terjed, s csak én tudom, hány embert vezet
tem félre az angol nyelvtan labirintusában, s 
ott is hagytam őket rongyul, szellemi mag- 
vam kommunikálni-nemtudásukban hajt 
csírát majdan. De addig fizetnek, mert tanul
ni akarnak a bohók. (Néha eszembe jut, hogy 
félnem jó lenne, s az is, hogy ha lebuknék, 
milyen mulatságosan nézne ki a jegyző
könyvben az, hogy "... táskájában az angol 
nyelv oktatására alkalmas eszközöket talál
tunk...")

Elvesztettem néhány barátomat, akikre 
vendégmunkásként tettem szert, de szerez
tem újakat. Megnéztem, mit olvasnak a pes
tiek, s az eredmény lehangoló volt, és tudom, 
hogy mit tudok, s mennyit érek, látom, mire 
voltam képes idáig, kicsit tán büszke is va
gyok magamra, s akár haza is mehetnék.

De valami nem engedi, pedig minden 
porcikám indulna már. Fák, füvek, virágok 
hívnak, minden, ami innen szebbnek tűnik, 
mint volt, s mint lenne. Mégis maradok.

Most már tudom, kit kell itt szidni, s azt 
is, kit nem szabad, tudom, ki az erősebb 
kutya, s hogy mit csinál. Tudom, hogy kell 
kimenni az aluljáróból, s azt is, melyik a 
legrövidebb út az otthonom s a munkahe

lyem között. Tudom, ki számít, mi az elit, s 
mit tart fenn a köznek, mely tagjaival oly egy 
vagyok néha. Jobban ismerem a Kedvest is, 
s nem csalódtam. Tudom, hol olcsóbb a fel
vágott, s hogy mi a titka az akcióknak, s 
tudom, álmodhatnám éjjelente azt, hogy töl
tött káposzta erdélyi módra, de nem teszem.

Szóval sok mindent tudok, érzelmeim vi
szont alig vannak. Ahogy sejtettem előre, 
megölte őket a város, ez a város. Szemlélődés 
maradt és kommentár, without érzelmi íkú, 
na tessék.

Elmegyek a kultuszhelyekre, kedvence
im hol laktak, és gyakran képzelem el, mi
lyen volt Pest a századelőn, és szeretnék élni 
kicsit ott és akkor, aztán rájövök, hogy nem 
tudhatom elképzelni. Nekem átvillamosoz- 
ni a Dunán mindig mást jelent, mint akárme
lyik pestinek. Nekem a Citadelláról meg
szemlélni a várost mindig ugyanolyan. Es 
sosem sétálok úgy a Kálvinon, mint Csáth 
Géza, Karinthy vagy Hunyady Sándor. Tu
dom, hogy sosem leszek itthon itt, sosem 
leszek pesti, de otthon sem leszek már ott
hon soha, és sehol sem fogom magam jól 
érezni, mert mindig hiányzik majd a másik. 
Tudom, hogy tézisem, mely szerint az emig
ránsra egy generáció rámegy, igaz, s hogy e 
generáció esetemben én vagyok, azt is. (Ke
ménynek kell lennem, hogy egészen el ne 
vesszek. Szívósságom viszont csak úgy mű
ködik, ha betartok bizonyos nevetséges, ron
da, furcsa, többnyire egészségügyi szabá
lyokat. Rigolyáim ezekből lettek, megvise
lik, gyötrik a Kedvest.)

Erdélyinek már, pestinek még nem va
gyok jó. Nem is leszek, nevetséges ez a város, 
ez az ország. Otthon sosem látni sztárokat az 
utcán, s megmarad az egészséges távolság. 
Otthon nem ismer mindenki mindenkit, és 
nem ugyanazokat az arcokat látom minde
nütt. Otthon nem lehet mindenki 15 percre 
híres, és csomó boldog ember van, aki sosem 
szerepel a tévében. Túl kicsi ez az ország, túl 
sok az ember benne, túl közel egymáshoz. 
Nincs erdő, hegy, mi elválasztaná őket, szép 
nagy család, az van. Nem szeretnék tagja 
lenni, s a többi bevándorlótól eltérően nem 
ájulok el attól, hogy mennyit lehet kevés 
pénzből enni, s nem mutogatom egy otthon
ról jöttnek sem a Duna-partot úgy, mintha az 
enyém lenne, vagy legalábbis mintha én kövez
tem volna ki. Jóllakott, kövér polgárok s akciók 
mindenütt, s ez téveszt meg benneteket, testvé
reim, már nem mondom, mert kinek.

Nincs már testvér, összetartás meg vidéki 
dolgok, egyenség van, unió.

Konstatálnom kell, hogy elvesztem, talán 
mindenkorra, mert sehova sem tartozom. Az 
étolaj csak ideig-óráig nyitja ki a bicskát, a 
karikás ostorral viszont nem lehet szalon- 
názni, de nem is kell, azt hiszem.

Légüres a tér köröttem, kicsit lebegek, s 
pattog a fülem, tompán hallom a világot, s 
benne magam. Új élmény kellene, más fee
ling, újabb megszokás. Ha világjáróbb alkat 
lennék, már továbbálltam volna.

Pest semmi újat, jót nem tud nyújtani már 
nekem. Igaz, rosszat sem.

Lófaszt ért az egész, barátom.
* Ahogy egy névrokonom írta volt az iroda

lomtörténetben.
** Tájszólásomat kezdettől fogva — székely 

furfang! — szegedinek álcáztam, már az első 
percekben látván és félvén a művészi igénnyel 
falra tetovált "Románok, menyetek haza!" — 
grafittit.

12



HELIKON
I

NA GY GÉZA

Ha tú lélted , hallgass!
Pitesti poklában (1951)
És most ugorjunk vissza ismét a meleg 

nyárba. Tétlenségről szó sem lehetett. [...] 
Az új emberré nevelésnek itt csupán né
hány jellegzetességét próbálom vázolni.

... Tánase (álnév) szobafőnök például 
elmélkedési feladatnak adta ki: gondol
kozzatok azon, hogy ha legyőzték volna a 
román népet az imperialisták, és a régi 
rendszer urai ismét talpra állnak, mennyi 
kártérítést kellett volna ezeknek fizessen 
a nemzet?

... A jól verselni tudók megénekelték a 
népi hatalom erejét, győzelmét és munká
jának gyümölcsét. Dallamokat szöveg
hez, versekhez dallamokat alkottak a bol
dog jövőről. Az Internacionálé majdnem 
napi ének volt.

... Színdarabban játszották el a nyuga
ton tartózkodó, de a vasgárdista mozga
lomból kiábrándult ifjú hazatérését és a 
becsületes munka örömét. Ionescu kolozs
vári orvostanhallgató nagyon részletesen 
mesélte el Fagyejev Ifjú gárda c. regényét; 
Oleg Kosevoj hősiességét drámaian ecse
telte.

... Huxley Szép új világ c. regénye, me
lyet a tél nyugodt napjaiban meséltek el, a 
kritika nagyítója alá került, ezzel a sum- 
mázással: nem az emberiség, hanem a ka
pitalizmus elgépiesedése itt a tragédia 
oka. Monte Christo is elmarasztaltatott, 
merthogy ő a szerencse révén való hirte
len meggazdagodás etikátlan eszméjét 
testesíti meg. A bosszú eszményítése pe
dig szemben áll a kapitalizmus által fenn
tartott keresztény kultúra ideáival.

A Duna-csatomához vágyott minden
ki. Ahol majd hősiesen megmutatjuk, 
hogy a munka számunkra szent, és ahol 
új emberhez méltón becsületes, jó munká
val fogunk élen járni. (No meg ott nem 
éhezünk...) Minderről sok szó esett, úgy 
nézett ki, hogy rövidesen odavisznek ben
nünket. Felcsillant a remény: börtön he
lyett munkatelep vár ott majd reánk.

Június első felében egyenként hívtak a 
földszinti folyosó közepén elhelyezett 
asztalhoz, néhány magas rangú tiszt elé. 
Középen állott Zeller. (Nagyváradi ma
gyar-zsidó, egykori illegális kommunis
ta.)

— Maga csak hét évet kapott? — így 
magyarul.

Rövid "igen" volt a válaszom. Lapozni 
kezdett a dossziémban, majd érces hang
ján megkérdezte:

— Na és mit akartak csinálni?
Elmondtam azt, ami írva van az ítélet

ben, egy mondattal.
— Na és aztán H orthynak akartak 

szalmaszálakat fúrni a seggibe?
— Nem, mi az olyan vonatokat akar

tuk felrobbantani, amelyekben Önök van
nak.

— Na mars vissza!
A Duna-csatomához nem vittek.
Zeller ezredes egy év múlva kiment a 

nagyváradi Rulikovszki temetőbe és főbe 
lőtte magát.

Egy ideig még folyt a szobában tuda
tunk átformálása; augusztus első napjai
ban az aug. 23-i nagy ünnepről beszél
tünk, s e jeles történelmi eseményről már 
írták dicsőítő ódáikat a versfaragók.

Aztán fordulat következett be rabéle
tünkben. Elszállítottak Szamosújvárra. 
[...]

Kiszáradt nádszálhoz hasonló életün
kön és főleg "új ember" mivoltunkon köz
ben megjelentek az alig látható repedések. 
A titkos laboratórium selejtjének kezdtem 
érezni magam. [...]

Mintegy kilencvenen indultunk a pi- 
testi-i börtön udvaráról gyalog a vasútál
lomás felé. 25 év lehetett az átlagélet- 
korunk. Géppisztolyos fegyőrök sűrűn 
ránk parancsoltak: "Előrenézz!"

Kivégzőhely Jilaván

Mit éreztél akkor 22 évesen? — kérdez
hetné bárki —, és milyen jövőképed volt? 
A válaszom egyszerű: semmit és semmi
lyen. Csak a kíváncsiság zakatolt bennem. 
Hova megyünk? hol kell bizonyítanom, 
hogy dolgozni akarok buzgón, lelkesen? 
Na és mindenekfelett: lesz-e ott több étel, 
s mielőbbi szabadulás?...

Hova tűnt el az egy-két évvel azelőtti 
önmagunk? A tartás, a belső ellenállás, a 
szenvedés vállalásának hősies tudata. És 
mindennek az ébrentartása a sorstársak
ban is. Nos, lett ezek helyett a lombikban 
kreált "új ember".

De a túl sokáig sötét és hűvös pincében 
tartott szobanövény — ha kiteszik a tűző 
napra — alig észrevehetően fonnyadozni 
kezd.

A külső udvaron, ahol felsorakozott az 
elnyűtt sereg, tőlünk nem messze egy csi

kó ficánkolt. Felágaskodott két lábra, 
majd játékosan a hátára feküdt és henger- 
gőzött a gyepen. Az igazgató nevén szólí
totta, mire a csikó felszökött, trappban 
hozzásietett és bekapta a fogai közé du
gott jutalmat: egy kockacukrot. Olyant, 
am ilyen t gyerm ekkorunkban  édesa
nyánktól kaptunk, ha azt kiérdemeltük.

A főbejárat előtti udvaron gondosan 
ápolt virággruppok ékeskedtek. Virágos
kert vérrel! Hova lett a ficánkoló csikó-éle
tünk, és hova tűntek el a rózsák nemcsak 
arcunkról, hanem lelkűnkből is?

Egy évvel azelőtt a Kolozsvári Tör
vényszéki Gyűjtőfogház em bertelenül 
zsúfolt 49-es szobájában az egyik meleg 
nyári napnak az estéjén összeültünk — 
csak mi magyarok — vagy heten, és éne
keltünk. A nyágrába kerültünk. Ott pedig 
tovább énekeltünk, jóllehet volt már némi 
hallomásunk arról, hogy mi következhet 
ez után: nyirkos, sötét pincébe vetnek 
megbilincselve.

Már jól benne az estében izzadni kezd
tünk. A földre feküdtünk, hogy a mozaik 
burkolólap hidege enyhítse hevünket. Az 
előbb meglangyosodott, majd egyre mele
gebb lett... A levegő pedig abban a 3x3 
méternyi sötét zártságban vészesen fo
gyott. Merthogy az alattunk lévő szinten 
ilyenkor üzemeltették a kenyérsütő ke
mencét.

A levegő egyre fogyott, de mi feltalál
tuk magunkat. Hason fekve, szánkat és 
orrunkat rá tapasztottuk az ajtó alsó, kb. 
egy centis résére, ahol nemcsak egy fény
csík jött be a folyosóról, hanem némi leve
gő is. Ám ezt is, a hely szűke miatt, csak 
felváltva tehettük. De még így is énekel
tünk. Mille Károly vette a bátorságot és 
kiáltott:

— Domnu séf! (főnök úr), nem kapunk 
levegőt! Megfulladunk!

A börtönőr, aki nem tartozott a brutá- 
lisabbak közé, jól ismerte a helyzetet, és 
azt is felmérhette, hogy hét embernek, ab
ban a levegőt felemésztő zártságban, 
meddig futhatja az ellenállóképességéből. 
Nemsokára kinyitotta az ajtót, és vissza
kísért a szobába.

... És mégis énekeltünk! Hova tűnt el 
Pitesti után ez a tartás?! Hova a lelkesedés, 
az őszi és nyári rózsák, a fiatalos szökde
lés? Nagy mélységbe, bizony sok-sok ke
mény kőréteg alá földelték azt el a pitesti-i 
hónapok.

Valahányszor légkondicionált vona
ton utazom, mindig visszatér emlékeim
ben a kolozsvári nyágra áthevült és fogyó 
levegője és az akkori tartásunk. Majd an
nak megtörése. Kettős réteg! Az elteme- 
tettségből való fölegyenesedésünk lassan 
és fokozatosan ment végbe, öregségünket 
is megérte, de lehet, halálunkig el fog tar
tani. Nem kevesebb ez, mint naponként 
talpra állni, és lerázni magunkról azoknak 
a rétegeknek a törmelékét. És nem is több 
ez, mint leseperni vállunkról annak a gö
dörnek a porát, melybe egykor belehají
tottak... És meghallani az életre keltő szót: 
"Lázár jöjj ki!"
> > > > >  fo ly ta tá s  a 14 . o lda lon
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> > > > >  fo ly ta tá s  a 13 . o ldalró l

A táguló pokol 
tere: Szamosújvár
Egy teljes napi és éjszakai rabszállító 

vagonban (duba) való utazás után megér
keztünk Szamosújvárra. Az ébredező vá
ros fő utcáin mentünk végig, négyes so
rokban, kilencvenen. Elnyűttek voltunk, 
karikás szemünk, napbarnította, de sá
padt arcunk szánalmat keltett a munkába 
induló emberekben. Egy asszony éppen 
ablakot nyitott, de amikor kislánya is oda
szaladt, gyorsan behúzta a függönyt, és 
elparancsolta onnan a leánykát: Nem ne
ked való látvány!...

Némelyek megálltak, és szemükből 
könnyet töröltek ki. Mások fejüket csóvál
ták, bizonyára bűnözőknek néztek min
ket. Abban azonban bizonyosak voltunk, 
hogy igazi mivoltunkról fogalmuk sem 
volt a jámbor szamosújváriaknak.

Áthaladtunk az egykori várárok hiú
ján, majd a boltíves bejárat alatt; a belső 
udvaron krumplit és zöldséget takarító 
öreg csíkosruhásokat láttunk, akiket a 
megjelenésünkre arccal a fal felé paran
csoltak.

Platinaszürke augusztusi nap kezdő
dött, napsugarak nélkül. Az ácskapocs 
alakú nagy épület harmadik emeletének 
egyik hatalmas termébe tereltek, ám ott 
csak három vagy négy napig voltunk.

Turcanut már az első napon kiszólítot
ták, mint kinek helye, tevékenysége eleve 
"biztosított" ebben a zsibongó és mégis 
mély titkokat rejtő tömlöcben. Személyé
nek és segédeinek érkezését nyilván már 
várta Popa Alexandria és az őt háttérből 
irányító börtönigazgatóság. Találkozásuk 
a kíméletlen harcban edződött vezéreké. 
Akkor m ár mindkettőnek több gyilkosság 
volt a rovásán. Gondolom, büszkén, hősi
ességnek vélték tetteiket. Az 1950 és 1951 
folyamán (még a miénk előtt) Pitesti-ről 
Szamosújvárra szállított csoportok maguk
kal hozták a testi-lelki megtörés teljes esz
köztárát, amit aztán sajátságosán szamosúj- 
váriasítottak. A régi törzs sem maradt el az 
ismert módszerek "tökéletesítésében". A kettő 
találkozása pedig a "hatékonyság" megnöve
kedését eredményezte.

Pontos tervet dolgoztak ki Const. Ghe- 
orghiu igazgatóval, aki jelezte, hogy a rö
videsen megnövekedő üzemi termelés
nek az átnevelő tevékenységgel majd 
összhangban kell lennie. Az ellenség ki
kémlelése és leleplezése továbbra is az el
sőrendű feladatok között m aradt. U- 
gyanakkor úgy vélték, hogy az egyetemi 
hallgatók, szakképzettségük alapján, igen 
alkalmasak lesznek a technikai vezetésre 
és részlegesen a műszaki felügyeletre is. 
Mindez komoly és körültekintő átszerve
zést kívánt.

A műhelybe fokozatosan osztották be 
az újonnan jött pitesti-ieket, a termelés 
lépcsőzetes növekedésének szüksége sze
rint. Turcanu, Popa Alexandra, Juberean 
és társai igyekezzenek azt a látszatot kel
teni, hogy akiket különböző munkákra

beosztanak, azok kiváltságosak, és tekint
sék ezt jutalomnak, amit továbbra is ki kell 
érdemelniük. M indezek mellett kemé
nyen tudtunkra adták, hogy átnevelt mi
voltunknak rejtve kell maradnia. A reak
ciós, ellenséges, igen, heterogén rabtársa
dalomban majd naponként informálódja
nak, úgy hordják be az információkat, 
mint a virágport a méhek, amikor hazatér
nek gyűjtőútjukról. Miközben a csíkos 
rabrubát magunkra öltöttük, a fenyegető 
emlékeztetés sem maradt el.

Abban az időben a szamosújvári bör
tönben a gépasztalos műhely (mely ki
sebb gyárüzemnek is beillett) és a fém- 
megmunkáló volt a két legnagyobb, de 
ezeken kívül itt gyökérkefe-, szőrkefe-, 
seprű-, csontgomb- (lópatából), kagyló
gomb-, bádoglánc- és kovácsműhely is 
működött.

A rabműhelyekben az élet embereket 
hozott össze. Régi ismerősök, barátok, 
küzdőtársak találkozhattak. Igen ám, de 
ki honnan került ide és milyen előzmé
nyek után? Előtte volt az átnevelésnek 
vagy utána, netán annak kellős közepén? 
Két ember találkozásában ez a viszonyu
lás több változatú lehetett. A legegysze
rűbb: a szamosújvári átnevelt találkozik a 
pitesti-ivel. Egyik sem sejti, hogy a másik 
agya ki volt lúgozva. Átnevelt mivoltuk 
rejtett marad. Beszélgetésük során lelep
lezni való kínálkozik bőven. A menet ak
kor sima, ha a maga főnökének mindkettő 
egyformán jelent. De ha az egyik kihagyja 
ezt a lépést? Az ügy súlyától függően jobb 
esetben csak felelősségre vonják és megfe
nyegetik. De valószínűbb, hogy felkerül a 
harmadik emelet hírhedt szobáinak vala
melyikébe, az elkülönítőbe (izolare). Ez 
pedig a "szamosújvári Pitesti-et" jelentet
te. Jaj volt a visszaesőnek!

Nabukodonozor tüzes kemencéje volt 
ott, ahonnan kikerülhetett Sidrák, Misák 
és Abednégó is— holtan. A lii. emeleti 96., 
97., 98., 99., 101., 102., 103., 104-es szobák 
tartoztak ide. Az, hogy a 99-est a halál 
szobájának, a 97-est pedig az őrültek szo
bájának nevezték, csak növelte a hely sej
telmes borzalmát.

Szóval a "harcba állást" azokban a he
tekben kemény instrukció előzte meg. Én 
pedig mindezt magamban már a kezdet 
kezdetén visszautasítottam; végtére is se
hol sincs az megírva, hogy egy politikai 
börtönből élve kell kikerülni. Ázt pedig, 
hogy az isteni gondviselés (felületes 
szemléletben szerencse) felettébb kedve
zett életbenmaradásomnak, csak utólag 
tudtam felmérni.

Szamosújvárra érkezésünk után né
hány nappal, amikor még senkit sem vit
tek ki műhelymunkára, bejött a szobába 
az igazgató, néhány tiszt és egy civil:

— Ki ért a kőműves munkához?
Nyomban jelentkeztünk négyen: To- 

mutá Octavian (ítélete 7 év), Danila (ítéle
te 10 év), Bárbulescu (ítélete 25 év) és én a 
7 évemmel.

Egyikünk sem értett a kőműves m un
kához, legfennebb annyit, hogy meg tud
tu k  különböztetn i a vakolókanalat a

serpenyőtől, a meszet a maltertól, és tud
tuk, hogy mit jelent a falat kötésbe rakni. 
Munkába kell állnunk azonnal. Egyen
ként léptünk ki a folyosóra, 3-4 perces 
időközökben. Amint így elhaladok a szo
bák előtt, egyszerre csak kinyílik egy ajtó, 
és beránt valaki a helyiségbe.

Turcanu volt! Zaklatott és ideges. Ke
zében tartotta a nekem szánt csíkos rabru
hát és ezt kérdezte:

— Velünk tartasz?
Meggyőződés nélkül bólintottam, s 

egyben megdöbbenéssel vettem tudomá
sul, íme itt is ő — és a pitesti-i szellem — 
az úr. De miért az idegesség?

A műhelyek felsorolásakor szándéko
san hagytam ki az építő és épületkarban
tartó csoportot. Lévén ez kívül a börtön 
főépületén (de a külső falakon belül), 
amolyan mostohagyermeke az ipari ter
melésnek. Félig kint, félig bent. Áz átne
velő vezetők embereiknek a műhelyekbe 
való fokozatos beépítését pontos tervbe 
szerkesztették, ám az említett "santier" eb
ből kimaradt. A vezetőségnek ez a nem 
várt, gyors intézkedése Turcanu tervét át
húzta, ez idegesítette hát a főhóhért.

Tehát beöltözve kísértek ki 1951-ben 
valamelyik augusztus végi napon a m ű
helyudvarba. A hűvös épületből kilépve, 
megcsapott a kora délutáni kánikula hő
sége. Jólesett, de mire odaértünk a kb. 100 
méterre levő építő csoporthoz, gyöngyö
zött a homlokunk. Soványak és gyengék 
voltunk.

A csoport úgy 30 emberből állhatott, 
akik felsorakozva várták a déli ebédszü
net után a munkába lépés parancsát. Min
ket külön állítottak. Valamennyien fia
talok és Bárbulescu kivételével magas ter- 
metűek voltunk, s erre valahogy rácsodál
koztak az idősebbek. Mielőtt munkába 
álltunk volna, a köpcös Rádulescu sza
kaszvezető börtönőr kezdte nagy hangon 
az eligazítást.

— Fontos tudnotok, hogy itt rend és 
szigorúság van. Ahova dolgozni állíta
nak, onnan nem mozdulhattok el, mert ha 
ezt megteszitek, akkor lelőnek. Ha bajo
tokra kell mennetek, engedélyt kértek! Ha 
jól dolgoztok, akkor több ételt kaptok. Ha 
nem viselkedtek jól, akkor mentek oda 
Rózsa Sándorhoz. Tudjátok, ki volt Rózsa 
Sándor?!

Egyedül én bólintottam, a többi nemet 
intett. Bár Tomuta Octavian is hallott va
lamit erről a betyárról, mivel ő segesvári 
volt.

— Na te ott középen elmondod társa
idnak, most pedig munkához!

Ilyenszerű fenyegetésekkel igen gyak
ran igyekeztek frászt verni az újonnan 
érkezettbe. Ezt a gárdiánok a második és 
harmadik emelet azon szobáinak ablakai 
előtt rendezték, melyek a temető, azaz a 
Dési út felé néztek. Ott az örmény katoli
kus temető mellett húzódott meg ugyanis 
a rabtemető; annak bejáratánál hatalmas 
fakereszt állott, melynek felső része jól 
látszott azokból az ablakokból. Odavitték 
a rabot valamelyik ablakhoz, és megmu
tatták neki a jeltelen sírok előtt magasodó
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fakeresztet. A szöveg mindig ugyanaz 
volt, amit Rädulescu ott kint elmondott 
nekünk, ki tudja hányadszor, de ezt több
nyire megtoldták még azzal, hogy "... ha 
nem, hát mész oda Rózsa Sándorhoz, az 
anyád..." Elsősorban a fiatal raboknak 
rendezték meg, egy hátbavágás kíséreté
ben, ezt az ostoba szertartást, melyet az
tán az átnevelők is átvettek, rutinszerűen, 
hagyományt követően... ö k  valóban oda
juttatták jónéhány rabtársukat.

A napi munka 10-11 órát tartott, ebédet 
a börtönudvaron osztottak, ezt egy szűk 
órácska szünet követte, melyet a szobánk
ba visszamenve töltöttünk.

Hamarosan kiderült, hogy nem va
gyunk kőmívesek. De ennek nem lett kö
vetkezménye. Köszönhetjük ezt a santier 
rab vezetőjének, egy Barbu nevezetű, vég
telen jóindulatú fiatal mérnöknek. (Isten

áldja meg utódait, mert úgy gondolom, 
hogy Ő már nem él.) A munkacsoportban 
végtelenül emberséges szellem uralko
dott. Építőmunka bőven került. Nem volt 
csak négy szakképzett kőmíves: Jurcsik, 
egy fiatal szatmári magyar fiú, aki példa- 
adóan megbecsülte rabtársait. Aztán a leg
öregebb, "mos Popescu" (az öreg Po- 
pescu), egy végtelenül türelmes, jólelkű 
párosi (Hunyad megye) pallér, aki nagy 
szeretettel viseltetett irántam, miután 
megtudta, hogy Puy Sándor puji, egykori 
földbirtokosnak vagyok az unokaöccse. 
(Faluja, Páros, Puj közelében van.) Volt 
aztán egy Molnár nevezetű vérbeli kőmí
ves, akifői gyakran hallhattuk: "a munká
val nem lehet csúfolkodni". Iván volt a 
negyedik, ő viszont nem szeretett paran
csolni. Márpedig ha az anyag nem kerül 
idejében a mester keze alá, akkor hátra
maradás van a munkában. Ilyenkor nem 
árt a keményebb szó. Ezt ő nem szerette.

Molnár és Iván tagjai voltak a Körösvölgyi 
M agyar Ellenállási Mozgalomnak. Az 
egyik 8, a másik 6 évet kapott. Szervez
kedtek, de aztán hamar lebuktak, számuk 
negyven körül lehetett. Fiatal nem volt 
közöttük, csak 40-50 év fölötti. A csoport 
túlnyomórészt nagyváradi és Nagyvárad 
környéki, főleg bihardiószegi földmíve
sekből, mesterekből állott, akiket kemé
nyen meggyötört a váradi szekuritáté. 
Zeller ezredes elképesztő brutalitásáról 
sokat beszéltek. Egy Szitkó nevezetű, 
eléggé jó kondícióban levő rabtársunk tar
totta bennünk a lelket, akinek mindig friss 
hírei voltak az amerikaiak érkezéséről. El
beszélése szerint a kihallgatás során úgy 
megverték, hogy az egyik zászlós meg is 
jegyezte: "ebből sem lesz többé ember", ő t  
15 évre ítélték.

Románul a bihariak nem tudtak. Ez 
sokszor bizony nehézséget okozott, de

Barbu végtelen embersége ezt is áthidalta, 
pedig ő egy szót sem értett magyarul. El 
lehet m ondani, hogy fegyelmezett fe- 
gyencek voltunk: építettünk raktárépüle
teket, és végeztük a folyó karbantartást, s 
ezáltal bejártuk a hatalmas börtöntelep 
minden zegét-zugát. Csodák csodája, de 
még kívül is dolgoztunk, elsősorban a 
börtönt bekerítő kőfal tatarozásán. Az ör
mény katolikus temető rabéletünk Gecse- 
máné kertjeként maradt meg emlékeze
temben.

Furcsának tartottuk, hogy építőanyag
ként túlnyomórészt követ kellett használ
nunk; persze a "kőbánya" helyben volt: 
bontották, rombolták az egykori Marti- 
nuzzi-vár későbbi épületrészeit. Mária Te
rézia korabeli faragott köveket aprózott 
tovább a kőmíveskalapács.

Szép meleg október eleje volt, amikor 
az elkészült raktár elé, a fal hosszában 
rakodót (rámpát) építettünk. Akövek már

előre oda voltak hordva. Harminc-negy
ven cm magas sorokat raktunk a kifeszí
tett zsinór mentén, illetve ennek megfe
lelően faragtuk le a feleslegest a kövekből. 
Ott a kezünkbe került egy csiszolt felüle
tű, egyik arcára nézve elég szabályos kő 
is, mely úgy 50X80-as lehetett. Megáll
tunk, ledobtam kezemből a kalapácsot: jól 
olvasható latin nyelvű felírás volt rajta.

— Ezt ne építsük be — mondtam.
— Az az írás a kövön biztos nem fon

tos, különben nem küldték volna ide. — 
így Molnár.

Mindenki megállt, lehettünk vagy ha
ton, bénultan éreztük, hogy valami rosz- 
szat csináltatnak velünk. Pastrav, aki 
nagyenyedi görög katolikus, latin szakos 
pap-tanár volt, lefordította a kőre vésett 
sorokat. Az 1750-ből származó, elég dagá- 
lyos szöveg szerint ezt az épületet (vajon 
melyiket?!) a város elöljárósága építtette, 
Mária Terézia iránti hálájának jeléül.

A csoportban dolgozott egy igen jó 
modorú, talpig becsületes úriember, Gro- 
men Henrik, a nagyszebeni Gromen és 
Herbert posztógyár egykori társtulajdo
nosa. ő  azt mondta:

— Építsük be, mert akkor ez itt biztos, 
hogy megmarad. — Felém fordult, és na
gyon halkan, elérzékenyülve csak ennyit 
mondott: — Maga a legfiatalabb közöt
tünk, jegyezze meg a helyet. Ezt majd 
úgyis kibontják egyszer... Magának meg 
kell azt érnie, és meg kell majd találnia ezt 
a követ.

Tanakodásunkat az odaérkező gárdián 
szakította félbe, mivel rögtön megértette, 
hogy miről van szó.

— Ti azért vagytok itt, hogy betűzzetek, 
vagy azért, hogy dolgozzatok?! Na lássatok 
munkához, amíg jól van dolgotok!

Nem volt mit tenni, ráadásul még le is 
kellett koppolni a kőből egy jókora részt, 
ami hosszában kb. negyedrét megsemmi
sítette a szövegnek.

Amikor vége volt a munkanapnak, le
hajtott fejjel indultunk be a szállásunkra. 
Volt egy kis szerencsénk is. A kertészek 
szemétdombja mellett elhaladva ágyá- 
sokból kidobott hagymát találtunk. Meg
tömtük zsebeinket, aztán vártuk az esti 
káposztalevest.

Amíg nekünk a nap áldott sugarai alatt 
csak az éhséggel és kimerültséggel kellett 
küzdenünk, addig pár száz méterrel ar
rébb a harmadik emelet öt vagy hat szo
bájában folyt a kínzás, a "kemény kurzus".

Néhány évvel ezelőtt boldog emlékeze
tű Sógor Gyula szolgatársam, aki 1951-ben 
szüleivel Szamosújváron kitelepítettként 
lakott, azt kérdezte egyszer tőlem:

— Igaz, hogy a börtön harmadik eme
letén kínozták az embereket? Én tanultam 
éjjel — mondta —, és egyszer csak valami 
irtózatos üvöltést hallottam a közeli bör
tönépület felső emeletének ablakai felől.

— így igaz — mondtam, de a részlete
ket magyarázni nem volt erőm.

fo ly ta tá s  a 16 . o ld a lo n
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Isten keze volt ott számomra minden 
emberséges mester, jó börtönőr és segéd
munkás, aki hitével és emberségével fel
emelte rabtársát — vagy ha egyenruhás 
volt —, embertársát.

Mert ilyen is volt. Egyszer (még az 
elején) egy zsák cementet kellett vállamon 
vagy 50-60 méterre elvinnem. Fele úton 
elhagyott az erőm, és összerogytam. Erdé
lyi főtörzsőrmester (nekem akkor bácsi) 
kísért. Nem szidott, nem káromkodott, 
hanem odakiáltott a távolabb dolgozók 
közül valakit, hogy vigye tovább a zsákot. 
Engem felsegített, s csak ennyit mondott:

— Nincs semmi baj. Eléggé legyengült. 
Ne búsuljon, elmúlik ez is.

Lehet, hogy pont azokban a hetekben, 
amikor engem Erdélyi bácsi felemelt, a 
harm adik emeleten Drohobeczki Attilát 
M urárescu Vichente úgy kínozta, hogy
1-2 kanál sót dobott az ételébe, és miköz
ben nem adott vizet neki, addig tornáztat
ta, míg leizzadt (im. 252. old.).

Valamelyest fizikailag is megerősöd
tem ott a santieren, a sok paradicsomnak 
köszönhetően. Hatalmas területen ter
mesztette ott a kertész munkacsoport e 
vitamindús "csemegét", akkor volt teljes 
érésben, amikor mi a kert szélénél héza- 
goltuk (fugáztuk) a külső kőfalat. Kiló
számra ettük a napfénytől jó talajon kö
vérre hízott termést. Az őrök vagy elfor
dultak, amikor mi bemerészkedtünk az 
ágy ások közé, vagy keményen ránk szól
tak. Nyilván tudták, látták rajtunk, hogy 
az éhség visz rá a lopásra.

Chita őrmester — aki később kegyet
lenségéről vált hírhedtté — olykor az elég 
távol elhelyezett klozettből lesett reánk. 
Egyszer éppen a malterrel teli vederbe 
dugdostam  bele néhány paradicsomot, 
felvinni szándékozván a falon dolgozók
nak, amikor kilép rejtekhelyéről Chita és 
felemelt karral kiáltja: "Állj!" Megszámol
tatta velem a maiteres paradicsomokat, és 
azt mondta, hogy a 7 paradicsom 7 nap 
szigorított... Nem lett semmi belőle, ezzel 
csak a rettegést akarta belénk verni, ami 
sikerült is neki.

Egyik ebédszünetben később szólítot
tak ki a munka délutáni folytatására. Mé
lyen elaludtam. Egyedül maradtam a szo
bában, a többiek a műhelyekben dolgoz
tak. Ajtónyitásra ébredtem. Juberean állt 
előttem:

— Na milyen az élet a santieren?
— Meglehetős — mondtam kábultan, 

riadtan.
— És a hangulat?
— Bizakodó. — Közben úgy éreztem 

magam, mint aki verembe esett.
— Na igen, van ott paradicsom, pap

rika, selejt-hagyma és még latin betű is! 
De hát vannak ott banditák is, nemde?! 
Foglalkozz velük, amíg jól van dolgod, 
m ert ha nem, akkor mi foglalkozunk ve
led!

Aztán kiment a szobából.
Ezek után, mivel keményen elhatároz

tam, hogy ellenállok, nem lehettem biztos 
a kiszabadulásomban.

Egyre az foglalkoztatott: hogyan tud
hatnám  meg a fellebbezésemre hozott 
döntést? Nem volt kétséges, hogy a kér
dés "kemény dió". Úgy véltem: elzártak, 
elfektettek és titkoltak előlem valamit. Ki
hez forduljak az ügyben, ki áll itt szóba 
velem? Teltek a napok, és úgy éreztem 
magam, mint a Bethesda tavánál az a 
szerenecsétlen béna, aki egykor így szólt: 
"nincs emberem". Ám a dolgok menete 
kedvező fordulatot vett.

Adott Isten embert!
Minden délben, amikor a cseberből 

megkaptuk az árpakásánkat, egy őrmes
ter ment ott keresztül a börtön belső ud
varán. Az irodákból jött és a műhely felé 
igyekezett. Szőcs János őrmester voít, aki 
asztalosmesteri felügyeletet tartott a m ű
helyben. Neki mondtam el panaszomat.

— Na ide hallgasson— mondta.— Hol
nap ugyanebben az időben várjon meg itt, 
hozok papírt, és megírjuk a kérését.

Úgy is lett, annyi különbséggel, hogy 
nem ő vetette papírra a sorokat, hanem 
Calciu Gheorghe főplán ton. Egy a pi testi-i 
törzsgárdából!

M eg rém ü ltem . S ze re ttem  v o ln a  
visszalépni az egész kérvényezéstől. De 
ezt már nem lehetett. Gördülékeny, ékes 
románsággal könnyedén vetette papírra 
a jogi fogalmazványt, melynek lényege: 
a csoportunkból mindenkinek jött válasz a 
fellebbezésére, egyedül az enyémre nem. 
Ezért most én mély tisztelettel kérem...

Mosolygó, barátságos tekintete őszin
tének bizonyult, minderről, gondolom, 
nem jelentett semmit Turcanunak.

Jó két hét múlva ugyancsak Szőcs őr
mester hozza az írást: négy évvel csökken
tették a hetet! Az ügy mozgatását, szá
montartását neki köszönhetem. Ötgyer
mekes székely ember volt. Isten áldja meg 
emlékét, és számíttassák be embersége 
unokáinak is.

Szüleimmel is felvette a kapcsolatot, 
híreket vitt rólam nekik, és bennem is tar
totta a lelket a szülői házból hozott hírek
kel. Pengeélen való járkálás volt ez. Én 
jobban fel tudtam mérni a ránk leselkedő 
veszélyeket, mint ő. De Isten megóvta ezt 
a talpig becsületes embert, és malmai már 
kezdték őrölni nekem az otthoni kenyér 
lisztjét.

Csakhogy ez az örömhír nem úgy ha
tott rám, mint ahogyan azt bárki is gon
dolná.

Életkedvem megjött ugyan, de a fé
lelem és a kétség felhője eltakarta ennek 
napsugarait.

Két dologtól kellett tartanom.
Az egyik az adminisztráció bosszúja. 

A politikai tiszteké! Hisz addig tarthatnak 
bent büntetésem kitöltése után is, amed
dig akarnak. Erre rengeteg példa volt. Rá
adásul azzal, hogy ügyeim iránt érdek
lődtem, kitehetem magam egy újabb vizs
gálatnak (ankétnak), melynek végkifejlé- 
se: a harmadik emelet valamelyik szobája.

Istenem! Vedd el inkább az életemet, 
mintsem azt mérd rám, hogy ismét a pi- 
testi-iek kezébe kerüljek abból a mene
dékből, ahova elrejtettél engem.

A két sötét felhő külön-külön is átkos, 
hát még együtt a kettő! Ez hát a magyará
zata annak, hogy nem ujjongtam, nem új
ságoltam a jó hírt senkinek, és hogy a 
második másfél év (a megítélt három év 
fölött még két hónapot ültem) még na
gyobb rettegéssel telt el, mint az első.

Istenem! Kiáltottam magamban: hát 
mindenképpen lelkemhez kell legyen lán
colva az a szörnyű ólomsúly?! "Uram, 
meddig rejted el orcádat tőlem?" (Zsoltár 
13:2).

De Isten kegyelme nagyobb volt az én 
félelmemnél!

Adjatok hálát neki, ti későbbi rabjai a 
rom ániai börtönöknek, hogy tinektek 
nem kellett elszenvedni ezt a pokoljárást.

A santieren cserélődtek az emberek. [...]
Vége lett az ősznek és a decemberi 

télelőnek, már ritkábban volt munkája 
csoportunknak. Ha olykor mégis akadt 
valami, akkor az belső, fedél alatti javítás 
vagy átalakítás volt. A földszinti szobá
ban hosszúak voltak a decemberi délutá
nok. Délelőttönként néha még ki-kien- 
gedtek az öregekkel zöldséget, krumplit 
hámozni és felaprítani.

A szoba összetétele nagyon vegyes 
volt: barátok, jó emberek, ellenségek szo
rosan egymás mellett éltünk, kb. 30-an. 
Együtt voltam ott Suhajda Gézával, aki a 
pékségben dolgozván, néha egy-egy sze
let kenyérrel ajándékozott meg. Ugyanezt 
tette velem az öreg pék, Wéber bácsi is, aki 
általam küldött kenyérporciót Gromen 
Henriknek, addig, amíg együtt dolgoz
tunk. Meghatott a szászoknak ez az ösz- 
szetartása, nekem viszont jól jött ezért a 
szolgálatért a kenyérdarabocska. Egy Kiss 
Pista nevezetű, 15 évre elítélt, a Székely
udvarhely melletti Szentiélekről való fia
tal fiú is sok jót tett velem, ő  a belső 
udvaron, abban a boltíves pincében dol
gozott, melyben egykor állítólag Rózsa 
Sándor raboskodott. Most tűzifa és szén
raktár volt ott, melyet ő vezetett. Akik e 
raktárban állandósak voltak, a konyhá
hoz soroltattak, s így annyi ételt kaptak, 
amennyire éppen szükségük volt. (5-ön,
6-on lehettek.) Kiss Pista jóvoltából én is 
odamehettem néha, amikor 1-2 segítségre 
szüksége volt, ő ilyenkor mindig egy-egy 
csajka jó vastag, félretett hideg főtt pa- 
szulyt vagy árpakásás káposztalevest a- 
dott, amit mohón bekanalaztam, megsza
badulván egy időre attól az átkos gyötre
lem től, m elynek éhség a neve. Nem 
túlzók, ha azt mondom, hogy Isten után 
életemet neki is köszönhetem. Egy szobá
ban lakván sokat beszélgettünk. Római 
katolikus kultúrában gyökerező vallásos
sága, magyarsága, bölcsessége és előrelá
tása tiszteletet ébresztett mindenkiben. 
Nem bántották, az átnevelők meg sem 
próbálták betömi. Régi szamosújvári em
berként minden gárdiánt és tisztet jól is
mert. Fizesse vissza Isten minden velem 
tett jóságát. Ha még él, neki, ha már nem, 
akkor utódainak.

Egy december végi estén odaáll az aj-

» » » » » »

16



tóhoz Bucoveanu szobatársunk, egyetemi 
hallgató, csendet kér, majd fennhangon 
így szól:

— Ki kell jelentenem, hogy tudjátok! 
Ebben a szobában mind, egytől egyig ban
diták vannak. Én nem vagyok az, és mos
tantól kezdve elhatárolom magam tőle
tek. Mert így van ez, ahogy mondom, a 
szobánk 30 lakójából 29 bandita!

Meglepetés és dermedtség lett úrrá 
mindnyájunkon. Leghamarabb egy Cra
iova környéki, 50 év körüli tanító vágott 
vissza a sértődöttség kemény hangján:

— Maga azt sem tudja, hogy a bandita 
szó honnan származik és mit jelent! Hogy 
merészel minket ilyen otromba módon 
minősíteni?!

Aztán többen is odakiáltották:
— Ha mi banditák vagyunk, akkor te 

mi vagy?
— Én nem vagyok bandita! — És ezt 

elismételte, mint egy eszelős, vagy három
szor. — Én szakítottam a múltammal és
átneveltem  m agam!

Pitesti-i volt! Na helyben vagyunk, 
gondoltam. Mégsem értettem, hogy van 
ez, mivel a pitesti-i akció forgatókönyvé
ben mind ez ideig ilyen mozzanat sehol 
sem szerepelt. Hisz annak jól bejáratott 
menete volt: diverzió, ankét, feltáró lelep
lezés, átnevelés. A teátrális kijelentés és az 
ezen alapuló elkülönülés hátborzongató
an újnak hatott. Akkor döbbentem rá: 
nemcsak hogy "el vagyok maradva", ha
nem ki is vagyok iktatva a "fejlődőképe
sek" sorából.

Csend ült a szobára, és méltatlanko
dással vegyes félelem. Nem sok idő után 
odahív engem ez a Bucoveanu, és bizal
masan, halkan ezt mondja:

— Ugye nem haragszol, hogy téged is 
a banditák sorában említettelek?

— Egyáltalán nem... — mondtam és 
faképnél hagytam.

Később derült fény mindarra, ami a- 
zokban a hetekben nagyon sok szobában 
végbement, ahol csak a pitesti-i-szamos- 
újvári akció szerencsétlenjei voltak, ő k  azt 
a parancsot kapták, hogy: "mostantól 
kezdve nyíltan színt kell vallani. Kimutat
ni és megmondani, hogy kik is vagytok 
igazán".

A külső forma az egyéni megítélésre 
bízatott.

Én senkitől semmilyen utasítást nem 
kaptam. Megértettem tehát, hogy vago
nomat holtvágányra taszították.

Jöjjön hát, aminek jönnie kell!

(Befejező rész következik.)

(Előző, 20. számunkban a 12. oldal 5. 
bekezdése első sorában a "vallástanítás" 
helyett "vallástalanítás" olvasandó.)

JANCSÓ MIKLÓS 

Egy alig ismert 
CSÍKY GERGELY-színmű

A bizalmatlan
Vígjáték 4 felvonásban

A  bizalm atlan1 témája a túlzott és meg
alapozatlan bizalmatlanság, féltékenység 
nevetségessé tétele. Ezt az örök emberi 
érzést nagyította fel Csíky darabjában, 
"... m ely  sohasem je len t m eg nyom tatásban, 
sem  a színpadon. "2

A cselekmény egyetlen érdeme, hogy 
Csíky ebben a darabjában már megérke
zett a "má"-ba. Érdem ez akkor is, ha "... a 
kor és a darab között nincs sem m i összekötő  
kapocs."3

Csíky nagyon felkészült a darab meg
írására, ''ófrancia dráma form ai megoldásait 
tanulm ányozza hozzá (...) Jellemvígjátékot ír 
a hely, idő, cselekm ény egységének szigorú  
betartásával.'"1 "A darab (...) a régi iskola me
rev szabályai szerin ti kicirkalm azott verses 
víg já ték”5 — írja Szász Károly. A színmű
vön érződik Moliére hatása: a komikumot 
Csíky is elsősorban a jellem ferdeségeire 
alapozza. Bár a cselekmény a "má"-ban 
játszódik, ennek a jelenidejűségnek (még) 
nincs semmi jelentősége a darab felépíté
sében, műfajmeghatározásában. "... Ujro- 
m antikus azonban benne a dikció hangja s az 
a körülm ény, hogy sem  a színhely, sem  a tör
ténés korszaka tekintetében nem  törekszik rea
litásra. "6

A darab meséje meglehetősen egysíkú, 
egy alapérzés körül forog (bizalmatlan
ság), ezért — mivel ezt fokozni nagyon 
nehéz — a cselekmény visszatérő motívu
mai miatt unalm at vált ki az olvasóból. 
"... M in th o g y  sohasem  adták elő  és m eg  sem  
je len t, csak kö zvetve  —  mások leírásából —  
ism erjük ta rta lm á t"7 — írja Hegedűs Géza 
1953-ban. Valójában A  bizalm atlan  szöveg
könyve megvan.8 A darabbal Csíky 1879. 
március 19-én Teleki-díjat nyert. A darab 
jeligéjeként 'Ú rit m ature'-t jelölt meg 
Csíky.

Az Országos Széchényi Könyvtár tu
lajdonában található példány jobb sarkán 
felirat olvasható: "érk. dec. 28.1878,1163". 
A  bizalmatlan  próbáit a színház elkezdhet
te (ki is osztotta a szerepeket), de valami
ért abbahagyta, a fennmaradt rendező
példányból megkezdett színpadi munká
ra lehet következtetni.

Kivételesen részletezem a darab cse
lekményét, pontosan azért, mert a színda
rab nem jelent meg.

Tibor és Szemfül, az egykori titkosren
dőr, megérkeznek Hedvig lakására. Titok
ban érkeznek, ugyanis Tibor szerelmes 
Hedvigbe, és ki szeretné kémlelni, vajon a 
nő szereti-e. Tibor "hivatalosan" csak más
nap érkezik. Jön Hedvig, Tibor elbújik a 
kertben, hogy majd alkalomadtán hallga
tózhasson. A színen Hedvig, Zsófi, Rókus. 
Hedvig olvassa Tibor levelét, amelyben 
jelzi, másnap érkezik. Rókus és Zsófi (há
zastársak) azt tanácsolják Hedvignek, aki 
három éve gyászol, hogy menjen férjhez.

A jelenetből kiderül, hogy Tibor valami
kor szerette Hedviget, de a nő máshoz 
ment feleségül, mert Tibor soha nem nyi
latkozott. Jön Lóránt. A monológjából 
megtudjuk: tetszik neki Hedvig, de Hed
vig a Tibor szerelme, így hát nem jöhet 
szóba közte és H edvig között komoly 
kapcsolat. Lóránt földvásárlás-ügyben 
keresi Hedviget. Hedvig — Lóránt — 5. 
jelenet. Lóránt azt a földet kéri, ahol Hed
vig atyja van eltemetve, neki nagy szük
sége lenne a birtoka csatornázása miatt e 
területre. Lóránt elmegy, Hedvig egyedül 
marad. Jön Rókus, hozza Tibort, akit meg
talált a kertben. Tibor a "félre" szövegek
ben hangot ad gyanújának. Szemfül szín
re lép: "mindenki gyanús". Tibor is gya
nakszik. Szemfül kihallgatja Tibor mono
lógját — ahhoz kapcsolódik, elkezdődik 
köztük a dialógus. (Ritka dramaturgiai 
megoldás Csíkynél is, hogy a monológot 
átvezeti dialógusba!) Szemfül válaszol Ti
bor költői kérdéseire (kitűnő, újszerű a 
jelenet!). Szemfül kihallgatja Pipiskét, a 
tizenöt éves szobalányt: járnak-e a házhoz 
férfiak? A kihallgatás eredményeképpen 
Tibor megnyugszik, feleségül kéri Hedvi
get, aki igent mond. Tibor rögtön gyanút 
fog (a bizalmatlan!): hogy lehet ilyen ha
mar igent mondani! Miért? Szemfül be
jön, megsúgja Tibornak: ma járt itt férfi. 
Tibor rosszullétet színlel, csak hogy ne 
kelljen nyilatkozzon Rókusnak az esküvő 
időpontjáról.

A n. felvonás: Hedvig — Tibor jelene
te. Hedvig szereti Tibort, nyugtatja, jiincs 
oka féltékenykedni. Tibor hosszú mono
lógja következik. Szemfül jelenti Tibor
nak, hogy a háznál járt Lóránt. A IV. jelenet 
újabb monológ. Szemfül ravaszul Hed
vighez rendeli Lórántot: jöjjön azonnal. 
Tibornak gyanús lesz Lóránt. Rókus azt 
hiszi: Hedvig írt Lorántnak. Újabb félreér
tések. Lóránt — Tibor jelenet. Tibor meg
esketi Lórántot, hogy nem szerelmes Hed
vigbe. Lóránt eltávozik. Tibor újabb mo
nológba kezd.

Lóránt levélben kéri újra a földrészt 
Hedvigtől. Tibor féltékeny a levélre, amit 
Hedvig nem mutat meg neki (hadd nyúl
jon a jelenet, és teljesedjen ki még jobban 
Tibor féltékenysége).

Hedvig: "őrülttel beszélni nem lehet" 
— el. Tibor utánarohan. Zsófia megütőd- 
ve néz utánuk. Felvonásvég.

A III. felvonásban Rókus, Pipiske, 
Szemfül jelenete után Hedvig — Tibor 
kettős következik. Hedvig és Tibor szere
tik egymást. Tibor kéri, mutassa meg neki 
Hedvig a levelet, amit kapott. Hedvig 
nem akarja.

"Tibor:
... De titko t rejt előlem.
Hedvig:
M ondám , másé a titok, nem  en yém ." (IV. 

jelenet)
A titok, amire Hedvig utal, Lóránt 

"kétségbeejtő" anyagi helyzete, de ez sem 
olyan szörnyűség, amit ilyen mértékben 
el kellene hallgatni. Különben is, ha Tibor 
lesz a férj, neki is azonnal tudomást kell
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szereznie a földvásárlásról, ill. eladásról. 
Tibor újra féltékeny lesz. Jön Rókus, Ló
ránt. Kiderül, Lóránt is szereti Hedviget. 
Hedvig végre megmutatja a levelet Tibor
nak, mire az újra feleségül kéri, de most 
Hedvig kezd el kételkedni Tibor érzelme
iben. Tibor térden állva kér bocsánatot. 
Rókus is Tibor mellé térdel (kitűnő jele
net). Hedvig hagyja magát meggyőzni 
egy feltétellel: ha Tibor őt még egyszer 
gyanúsítja, akkor vége lesz mindennek 
közte és Tibor között. Rókus — Tibor ket
tős. Tibor faggatja Rókust: megbízhat-e 
Hedvigben? Rókus Lórántot javasolja ma
ga mellé násznagynak. Tibor újra félté
keny, jön Szem fül, kijelenti: H edvig 
levelet kü ldö tt Pipiskével Lorántnak. 
Szemfül zárja a jelenetet és a felvonást, 
"Keresd a nőt" szöveggel.

A IV. felvonás elején Hedvig érzéseit 
vizsgálja: úgy tűnik, megszerette Lórán
tot. Jól megírt monológ! Zsófi — Hedvig 
jelenet. Hedvig fél a Tiborral való házas
ságtól. Szemfül Pipiskéből akar titkokat 
kiszedni, közben— hogy bizalmát elnyer
je — szerelmet vall neki (remek jelenet). 
Megtudjuk, hogy Hedvig találkozóra hív
ta Lórántot. Tibor őrjöng a féltékenység
től. Ha együtt lesznek (Hedvig, Lóránt), 
Szemfül rájuk zárja az ajtót, majd jelt ad 
énekkel: "az asszony ingatag..." című, tel
jesen ide illő áriával születik meg a Tibor 
— Szemfül konspiráció.

A 7. jelenet Tibor monológja. Künn fel
hangzik az énekszó. Tibor üti az ajtót, be 
akar menni Hedvighez és Loránthoz. Ró
kus is megjelenik, Lóránt ajtót nyit. Más 
ajtón belép Hedvig. A szobában Lóránt és 
Zsófia tartózkodott. Most Rókus lesz fél
tékeny, kiderül: Hedvig Zsófit bízta meg, 
tárgyaljon ő Loránttal a földeladással kap
csolatban Hedvig helyett, hogy Tibor ne 
legyen féltékeny. Rókus Zsófi elé, Tibor 
Hedvig elé térdel (újabb remek jelenet).

Hedvig kijelenti, nem szereti már Ti
bort. Tibor szemrehányást tesz: felszólítja 
Hedviget, vallja be, hogy Lórántot szereti. 
Lóránt alig hisz a fülének. Hedvig kezét 
nyújtja neki. Lóránt, aki titokban szerette 
Hedviget, felteszi a kérdést: hogy tudta 
meg Hedvig, hogy ő szerette? Tibortól — 
válaszol Hedvig. Hedvig és Lóránt egy
másé lesznek. Tibor szavaival zárul a da
rab: "Mégis jó volt az óvatosság!"

A jellemek egytől egyig jól megírtak. 
Remekül játszható szerepeket írt ezúttal is 
Csíky. Epizódfigurái kitűnőek, Szemfül e- 
gyik legsikerültebb szerepe a darabnak. 
Nincs igaza Janovicsnak, aki nem tartja 
Csíky alakjait sikerűiteknek: "... az alakjai
nak színezésében pedig sem m i ügyesség, szel
lem i élénkség nem  n y ilvá n u l."  A darab 
főhőse azonban elhibázott. Inkább szán- 
nivaló, mint komikus. Örök gyanakvása 
visszatérő motívum, ezért érdektelenné 
válik. "... A  komikai alap értékes, s a főalak  
karakterrajza is jó l indul, csak az a kár, hogy a 
szerző  tolla elcsúszott, s bár eredetileg általá
ban a bizalm atlanságot akarja gúnyo ln i, sza
tírá já t később a fé lté ken ység  m o tívum ává  
szűkíte tte . "10

A darab szerkezete jó: bár a szerző sok 
monológot, "félré"-t használ. Annak elle
nére, hogy a szerkesztésre különösen ü- 
gyelt Csíky, a várt hatás nem következett 
be. A jól megszerkesztettség ellenére sem 
értékeli Volenszky A b iza lm a tla n t: "... 
Egyébként ez a vígjátéka elsietett s a megelő
zőhöz képest igen nagy visszaesés j e l e . Az 
"elsietettség" oka: Csíky akkor, a darab 
írásakor már készült Párizsba, sietve dol
gozhatott, hogy művét időben benyújt
hassa a Teleki-pályázatra.

Az Akadémiai Bíráló Bizottság a darab 
szerkesztését dicséri. A Csíky-életműben je
lentős szerepet játszik A  bizalmatlan. Csíky 
ezzel a darabjávalaz új formakeresés útjára 
lépett: "... Ez a darabja szakít már a romantikus 
témákkal, de teljesen még nem tud a régi stílustól 
szabadulni. "12

A b iza lm a tla n  rendezőpéldánya — 
mint említettem — az OSZK tulajdoná
ban van.13

Jegyzetek
1. Az 1878-as esztendőre a Teleki-pályá

zatot a vígjáték műfajára hirdette meg a Ma
gyar Tudományos Akadémia. A bíráló bi
zottság tagjai: Zichy Antal, Arany László, 
Vadnay Károly, a Nemzeti Színház részéről 
E. Kovács Gyula és Bercsényi Béla. A beérke
zett 14 pályaművet Vadnay Károly előadó 
bírálja (A Magyar Tudományos Akadémia 
Értesítője, 1879. március 19.). A sok gyenge, 
tehetségtelen szerző által megírt pályamű 
közül "... A  dráma szerkezet, a cselekvés gyors 
folyása, a dolgok szavatossága, szóval forma te
kintetében a pályázatnak legjobban megírt darab
ja »A bizalmatlan« czím ű vígjáték..." (61. 1.) 
Vadnay kifejti: a cselekvény a hármas egysé
get szigorúan követi. Az alapötlet ugyan jó, 
de az egyre ismétlődő gyanakvás egyhangú, 
nyomasztó légkört teremt.

A szereplők: Tibor, a főhős, szánandó be
teg, mert egy lelki kórság rabja folyton, ezért 
"... nagymértékben érdektelen (...) Egész mozgása 
egy szűkre szabott körben való egyhangú forgás
ban áll". (65.1.) A hős betegesen bizalmatlan, 
így inkább sajnálatra méltó, mint mulatsá
gos figura, "... alaptalan gyanakodásával, örök 
rémlátásával, m indig visszakerülő faggatásaival 
a színpadról nem vidámságot idézne elő, hanem 
nyomasztó érzületet." (61.1.) Tökéletes Vadnay 
diagnózisa Tiborról:"... Eszünkbe ju t  az elme
betegek természete: mind egészségeseknek, józa
noknak h isz ik  m aguka t."  (63. 1.) Hedvig 
csodálatos nő: illetve mi csodáljuk, hogy 
mennyire türelmes. A többi szereplőről ke
vés szót ejt Vadnay.

A darab nyelvezete: "... gondos, ha nem is 
valami gazdag elmésségű versekben." (65.1.)

Összefoglalásként az előadó elmondja: 
"... A  cselekvés egysége annak szegénységén, az 
alakok következetessége azok egy állapotban ma
radásán alapul. Csupán ésszel és formaérzékkel 
írott munka, melynek létesítéséhez phantáziának 
és kedélynek nem sok köze volt. Költői becset tehát 
nem tulajdonítunk neki, ső t— a szerkezet kitűnő  
szabatossága daczára —  teljes színszerűséget 
sem, mert hiányzik belőle a színszerűség lelke: a 
színpadi hatás." (65.1.)

A Teleki-jutalmat mégis elnyeri a darab, 
az öttagú bíráló bizottságból hárman a díjki
adás mellett, ketten (a Nemzeti Színház szí
nészei) ellene szavaztak.

2. Szász Károly: A  magyar dráma története. 
Bp. 1939.194.

3. Janovics Jenő: Csíky Gergely élete és mű
vei. Kolozsvár 1900.1. kötet, 226.1.

4. Hegedűs Géza: Csíky Gergely. Bp. 1953.
37.1.

5. Magyar M úzsa, 1920. febr. 1; Szász Ká
roly: Csíky Gergely drámaírói pályája. I. évf. 34. 
sz. 120.1.

6. Galamb Sándor: A magyar dráma törté
nete 1867— 1896. Bp. 1937.1. kötet, 140.1.

7. Hegedűs Géza: Csíky Gergely. Bp. 1953.
37.1.

8. OSZK N. Sz. B. 191.
9. Janovics Jenő: Csíky Gergely élete és m ű

vei. Kolozsvár 1900.1. kötet, 227—228.1.
10. Galamb Sándor: Csíky Gergely színmű

vei. Különlenyomat a Budapesti Szemle 
1942. májusi füzetéből, 272.1.

11. Volenszky Béla: Csíky Gergely társadal
mi drámái. Bp. 1971. 7.1.

12. Galamb Sándor: A  magyar dráma törté
nete 1867— 1896. Bp. 1937.1. kötet, 200.1.

13. A bizalmatlan. Rendezőpéldány. A bal 
alsó lapon kézírás:

"Módosítás
Kor: a XVlll. század vége, Martinovics 

összeesküvése után. Lóránt kiadja magát mene
kültnek és így ürügyet lel Hedvig házába mene
külni, kibe szerelmes. Rókus viszi be a házba, ki 
szintén menekültnek tartja, Tibor féltékenysége 
napfényre hozza Lóránt szerelmét, de elárulja őt 
a rendőr előtt is. Szemfül jelentést tesz, s akkor 
derül ki, hogy Lóránt csak tetette magát. Szemfül 
felsülése (három kihúzott szó)".

Jobb oldalon: "Érk. 1878." Cím, szerző. 
Jelige: "Úrit mature"

"1879 március 19.-én 100 arany Teleki-dí
jat nyert

Szereposztás 
Tibor....Császár
Hedvig....Cs. (Császárné) Alszeghy
Lóránt....Mihályfi
Rókus.....Gaál
Zsófi..... Végváriné
Miske....Ligeti
Cseléd....Demjanu"
Felvonásvégi utasítás nincs.
II. felvonás: 7. jelenetében végre egy já

rás-utasítást kap Rókus: "hátra megy, Lóránt 
át balra".

III. felvonás: színpadkép szintén nincs, a 
2. jelenetben játékutasítás: Pipiske első repli
kája előtt "hátrál az asztalig, beleütődik". Fel
vonásvéghez semmi rendezői hozzáfűzés 
nincs.

IV. felvonás: színpadkép nincs. Alig van
nak járás-kelések. A magyarázat talán az: 
kevés a szereplő, a rendező feleslegesnek 
ítélte a mozgások bejelölését.

A rendezőpéldány éppen olyan semmit
mondó, mint a súgópéldány. A magyarázat: 
a darabot nem mutatta be a Nemzeti Szín
ház. A próbákat, mint említettem, talán el
kezdték (vagy csupán el akarták kezdeni?), 
a súgópéldányt is meghúzták, de semmiféle 
nyoma nincs az OSZK vonatkozó nyüván- 
tartásában, hogy előadták volna. A jelmez
nyilvántartásban sem szerepel A bizal
matlannal kapcsolatosan semmiféle meg
jegyzés.

Részlet a Csíky Gergely színdarabjai
nak tem atikai, esztétikai és m űfaji sajátos
ságai című tanulm ányból
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XOiyEX—
Kivezető főút a város b u d a i oldalán. Szép Ilonától a 

neve t adó  községig, B udakesziig, m elyről így  ír az egykori 
krónikás: "Csinos nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun v ár
m egyében, 4215 lakosból 3896 ném et... A János-hegy és a 
Sváb-hegy gerincének alján kiterjedt erdőségek szélén fek
szik, s a fővárosiaknak kedvelt k iránduló- és nyaralóhe
lye...". Az ú t tehát a valam ikori hátizsákos, bakancsos k irán
du lók  "főútvonala", városkörnyéki erdők, frissülést jelentő 
célok felé. A valaha  volt kilátó a János-hegyen, netán  a 
távolabbi cél, m aga a falu, őslakos sváb pancichtereivel, 
egy-egy árnyas kertvendéglőjével, savanykás könnyű  spric- 
cereivel. M erthogy az  itt élő szorgos nép  sző lőku ltú rát h o 
zo tt létre.

M ára szinte sem m i sem  m arad t e régi világból, az ú t jobb 
o ldalán  óriási építkezések, "luxus" körü lm ényeket ígérő, 
furcsa form ájú, tájidegen épületek, bele-belem arva a m ég 
m eglévő kevés zöldbe, szom orú  lehangoló látvány.

Talán épp en  e rég  e ltűn t feltételek m em entójaként m ég 
itt v annak  azok a gyógyító in tézm ények —  m ost végve
szélybe kerü lhetnek  — , m elyek épp en  ezeket a term észet 
ad ta  lehetőségeket hasznosították.

Balra a K orányi Intézet, az A sszony küzdelm ének  szín
tere. Az elm últ két esz tendő  Via Dolorosája.

Torkom ban furcsa gom bóc, am ikor e lhaladunk  előtte, 
m ert m a továbbm együnk, egy m ásik  in tézet a cél, ahol öreg, 
a tyai jó bará tom at látogatjuk  egy  csípőprotézis u tán , reha
bilitációs stációján. A kórterem ben ketten, a barát, a csupa 
nagybe tűs újságírás utolsó m ohikánja, egy nag y  generáció, 
Istennek  hála, köztü n k  élő tagja.

Ő  az, akinek tárcái kapcsán  sok ezren a po lgári nap ilap  
szom bati szám át a lap utolsó o ldalán  kezdik  olvasni, s 
kap ják  m eg az t az élm ényt, am ely egész heti lelki m uníció, 
am ely  elrepíti őket a kicsi bácskai falu portájára, a városli
geti p ad ra , vagy  ép p en  a D una partjára, ahol egy  kisfiúcska 
keze sim ul a K apitány  tenyerébe, akinek kézfogása a b izton
ságot jelenti e kicsi em berpalán ta  szám ára. A kinek néhány  
év előtti tragikus, h irtelen  távozása soha nem  hegedő  seb
k én t sajog az itt m arad o ttak  szívében.

Rajta k ívü l m ég százesztendős bácsika a szoba lakója. 
Beszélgetünk, term észetesen az elm últ napok, hetek  tö rté
néseiről, a szerencsétlen  m ozdulatró l, a bekövetkezett bal
esetrő l, m ű té trő l, kórházról. A beszélgetés szakadozott, 
k isebb-nagyobb szünetek  tarkítják. Egy ilyen röv idke hall
gatás u tán  m ondja: Tudjátok, ebben az egészben nem  is a 
fájdalm ak, az ágyhoz kötöttség  a legkeservesebb. Az itt, 
m ellettem  fekvő öreget m inden  n ap  látogatja a fia, nem  
csinál sem m i különöset, csak leül az ágya szélére, kezébe 
fogja a kezét és s im ogatja— ránézek, a szem e p árában  úszik. 
O lyankor lehunyom  a szem em  —  m ondja —, és az t képze
lem , hogy  m ire újra felnyitom , a szem ben lévő ajtón belép a 
fiam.

N éhány  éve, am ikor öreg barátom  egészségi állapota 
végzetesen  m egrendü ln i látszott, a fiú éjt nappa llá  téve 
ápolta, és segített v isszahozni a Styx folyó közepén  hányódó  
csónakot az életet jelentő partra . A kkor ott a m átyásföldi ház 
kertjében sokszor lá togattuk  a lábadozót az A sszonnyal. Az 
öreg  cseresznyefa a la tt ü ldögélve ö rü ltünk  a dolgok jobbra 
fordulásának . A  fiú  p ed ig  csendes m osollyal sim ogatva, 
egy-egy p o h ár bo rt téve az  asztalra, szinte észrevétlen gon
d o sk o d o tt rólunk. M ost ez a kép v illan t elő a m últból, és én  
is lehuny tam  a szem em  várva és rem élve a csodát, hogy  az 
ajtóban m egjelenik a fiú és a látogató, az Asszony. Tudom , 
hogy  egész ott tartózkodásunk  alatt ott vo ltak  m in d  a ket
ten, ha  szám unkra  nem  is látható  alakban.

A m ikor az elbúcsúzás u tán , távozáskor az  ajtóból visz- 
szanéztem , szem ét lehunyva p ihent, talán egy enyhe m o
soly is bu jkált a szája szegletén, tud tam , m ost a D una partján  
sétál. Kezébe egy kicsi fiú keze sim ul, m eg-m egsim ítva azt.

Isten  óvjon, kapitány!

W EINW URM  ÁRPÁD: A látogatás (Zuglói Lapok 
2003.)

— IügpEX

REFLEXIÓK 41.
✓

Álarcosán
k e l l  s z e r e t n i

N a g y o n  v is s z a te ts z ő e k  az 
eksztatikus zenerajongók. Égrefor- 
d íto tt arccal, ho ldfényű , fátyolos 
szavakkal beszélnek zenei élm é
nyeikről. Ő k m ind ig  m indenért 
forrón  rajonganak. Észre sem  v e
szik, hogy öm lengő szavaik n a 
gyon kiüresednek  a sokszori is
m étlésben . N incsenek  m ásokra 
tekintettel, csak önm aguk  rajon
gása rep íti őket m ind  m agasabbra 
a ha landók  fölé. N em  a zenét sze
re tik , h an em  ö n m agukat. Ez a 
furcsa álarctalan  m agam utogatás 
igazában  hatalm as álarc, am ely
ben  élvezettel rejtőznek el. Aki 
hallgatja őket, azon  veszi észre 
m agát, hogy  erősen  kételkedik  
abban, hogy  az ilyen zenerajon
gók egyálta lán  szeretik , élvezik, 
értik-e a zenét, am iről beszélnek. 
Vagy: csak az  élm ényeiket, az ön
gerjesztette benyom ásokat élik át 
és viszik  ki a "nyilvánosság elé".

A zeneszeretők m indanny ian  
álarcot h o rdoznak  —  m in t végül- 
is m indenk i az életében. De az  ő 
álarcuk speciális: ZENEI ÁLARC. 
Ilyen a csak régi m uzsikát szerető 
díszes arctakaró. Vagy a csak m o 
d e m  zenét értő  rideg  álarc. M illi
óféle zenei álarc van. Jó, ha néha 
o d a fig y e lü n k  ezek re  az  a rc d í
szekre, m ert azonnal m egérthet
jük , ho g y  viselője m it tak ar el 
m ások szem e elől a zenéhez való 
kapcsolatáról.1 A z álarcok annak  
rendje-m ódja szerin t csoportokba 
verődnek , és m ár o tt is lebeg kö
rü lö ttük  a pártoskodó  rossz szel
lem, am ely m essze elviszi őket a 
zenétől. A z álarcok ítélkeznek, jó
v áh ag y n ak , fe lértékelnek , lebe
csülnek m inden t, am i a zenéből 
kezük  ügyébe kerül. Teszik ezt az 
á la rc o k  b iz to n s á g o s  v é d e lm e  
alatt.

A z élet so rán  a zenészek  is 
sokféle álarcot felpróbálnak. Tisz
telet a kevés kivételnek, akinek 
ezt ép p e n  tehetsége révén nem  
k e lle tt  m e g te n n ie . D e a n a g y  
többség azért m égis álarcosán jár
ja végig élet- és zeneútját. Sokan 
valódi m űvészetté  form álják az 
álarcos játéko t. A  b arokk  zene 
hangparókái is álarcok: a tekin
tély, a biztonság, a sérthetetlenség 
jelvényei. A rokokó könnyedsége 
is sokszor csak elfedi a zene igazi 
v a ló já t, am i a z u tá n  a n n á l n a 
gyobb erővel tö r elő a szépséges 
ä a rc  m ögü l2.. A rom antika egye
nesen m űvészetet csinált az álarc 
használatbó l (pl. S chum ann zse
niális C hopin  álarca). A kkoriban 
fedezték fel a régi korok újraélé- 
sét is, m in t érdekes maszk-kiállítá
sokat. A m odern  zene m in d en  m ás 
kísérleten  tú lte tt ebben az irány-

a z e n é t ?
b an  is: m in d en  új m ű  más, új masz
kot igyekezett feltenni m agára. A 
m aszk fontosabb lett, m in t am i 
m ö g ö tte  v o lt. S o k sz o r  csak  a 
m aszk o t m u ta tta  fel az alkotó. 
G yakran  a m ögöttes szándék  ép
p en  a zenei m ondan ivaló  sivársá
gán ak , ese tlen ség én ek  elfedése 
volt a p om páza tos k iv itelű  álarc
cal. H am ar rájött a hallgatóság  a 
d o lo g  n y itjá ra , és b e lem en t az 
álarcosdiba. Játék volt ez és játék  
is m arad  m indörökre. C sak ép
penséggel n em  lép h e t az igazi 
m űvészet helyébe. A z álarc akkor 
nagyszerű , ha az is rendkívüli, 
am i m ö g ö tte  v a n . M e g je le n t 
e g y  m á s ik  tö r e k v é s  is : Á L 
A R C B A N  H A L L G A T N I A Z E 
NÉT.

Ez am olyan  védőszem üveg
féle lett, távo ltarto tta  a h ívatlan  
zenei beto lakodókat. N ehezen  le
hetett hosszú  évek m űveltségé
vel, tudásáva l kialakítani ezeket a 
védőberendezéseket. Ezek a zene 
infravörös sugárzásaira  is érzé
keny  m űszerek  nagyon  hasznos
n a k  b iz o n y u lta k  a r ra , h o g y  a 
m in d e n n a p o k  z e n e tá rg y a in a k  
hordalékából k im en tsük  az  igazi 
értékeket. Biztos védelem  u g y an 
akkor az ügyes szem fényvesztők 
m esterkedései ellen is. De ezek 
ellen jó, h a  testi és lelki védőruhát 
is ö ltünk  m agunkra . M aholnap 
az igazi zenehallgatás az  atom la
bo ra tó riu m o k  védőöltözékeihez 
hasonló  képzetbeli ö ltönyökben 
lesz csak igazán kellem es. H iszen 
egy  m in d in k áb b  "elszíneződő" 
töm eg veszi át a valam ikori zene- 
hallgatók  helyét, az  értő, érző, be
fogadni képes zenerajongók kö
zösség é t. Ä zen eé lv eze t töm e
geksztázissá válik, ahol az izom 
m o z g á s , a " rek ed trek iá lto zás"  
furcsa m aszkjába ö ltözö tten  m ár 
n em  is a zenének , h an em  valam i 
m ás, m eg fo g h a ta tla n  erőnek  a 
d iad a lá t ünnepe ljük .

A m ag u n k  vagy  m ások  által 
ránk  erő lte te tt álarcot csak akkor 
szok tuk  levetni, am ikor magunk 
kezdünk el muzsikálni magunknak. 
E zek m an ap sá g  ritk a , fényűző  
p illanatok  az életünkben, am ikor 
ú jra  m a g u n k ra  ta lá lu n k , igazi 
b en ső  le lk i lén y ü n k re ; á larcok  
nélkül.

TERÉNYI EDE

*A Tv-adások jóvoltából a hang
versenyző m űvészek arcm im ika 
maszkjai is közelről mutatják meg 
az előadóban, a zenében lejátszódó 
élményeket.

"(Például: M ozart önarcképe 
Cherubino-álarcban)
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A z  Erdélyi M agyar írók  Ligája (E-MIL) 
szeretettel sajtótájékoztatja Ö nt abból az  al
kalom ból, hogy szervezetünk — elsőként Ro
mániából — felvételt nyert az Európai 
írószövetségek Kongresszusába (European 
Writers' Congress), m ely az eu rópai írószö
v etségeket töm öríti. A sajtótájékoztatóra 
2003. ok tóber 8-án kerü lt sor K olozsváron, 
a Bulgakov K ávéházban.

KERTÉSZ IMRE m unkásságá t életmű
díjjal ism erte  el a jidd is nyelv és hagyom á
nyok  ápo lására  létrejött YIVO Intézet, N ew  
Yorkban.

itófcty

A z  E urópa In tézet A lap ítvány  Corvi- 
nus-díját vehette át GÖ N CZ ÁRPÁD, a m a
gyar és az  eu rópai k u ltú ra  közötti k ap 
csolat erősítéséért kifejtett tevékenységéért 
a M agyar Tudom ányos A kadém ián.

A  Nikola Tesla-díjat KONRÁD 
GYÖRGY kap ta  kiem elkedő kulturális te
vékenységéért és m unkásságáért. A díjat, 
m elyet a belg rád i rád ió  alapíto tt, DEJÁN 
JA N C A  n ag y k ö v e t a d ta  á t a b u d ap e sti 
nagykövetségen.

A ném et könyvk iadók  békedíját SU
SAN SONTAG am erikai írónak ítélték, a 
ném et nem zeti díjjal p ed ig  VÁCLAV H A - 
VELT tün te tték  ki.

A  M agyar K öztársaság elnöke — a m i
niszterelnök előterjesztésére —  augusz tus 
20., állam alapító  Szent István  király ü n n e 
pe  alkalm ából k itün te téseket ad o tt á t a Par- 
la m e n tb e n . A Magyar Köztársasági Ér
demrend Középkeresztje a Csillaggal Polgári 
Tagozata k itü n te té st adom ányozta  FEJES 
ENDRE Kossuth-díjas írónak; JUHÁSZ FE
RENC Kossuth-díjas kö ltőnek . A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkereszje Polgári 
Tagozata k itü n te té s t ad o m án y o z ta  LEN
GYEL BALÁZS SzécHenyi-díjas szerkesztő
n ek , k ritik u sn ak . A Magyar Köztársaság 
Érdemrend Tisztikeresztje k itü n te tést a d o 
m ányozta LŐKÖS ISTVÁN irodalom tör
ténésznek. A Magyar Köztársasági Érdem
rend Tisztikeresztje Polgári Tagozata k itün te

tést adom ányozta  OSZTOVITS LEVENTE 
irodalom tö rténésznek , az  E u rópa K iadó 
Kft. Igazgatójának, a Színház- és F ilm m ű
vészeti Egyetem i tanárának . A Magyar Köz- 
társasági Érdemrend Lovagkeresztje 
kitün te tést adom ányozta  BÍRÓ ANDRAS 
költőnek, újságírónak, írónak, m űford ító 
nak; M ARGÓCSY ISTVÁN irodalom tör
ténésznek , k ritikusnak ; BART ISTVÁN
NAK, a C orvina K iadó Kft. ügyvezető  igaz
gatójának; BERNÁTH ISTVÁN irodalom - 
történész, m űfordítónak; KÖRTVÉLYESSY 
KLÁRA József Attila-díjas m űford ítónak , a 
Nagyvilág cím ű folyóirat rovatvezetőjének; 
M OLNÁR GÉZA József Attila-díjas írónak; 
SZÍJ REZSŐ nyugalm azo tt reform átus lel
kész, m űvészettörténész, közírónak; VÁ
RAD Y SZABOLCS József Attila-díjas költő, 
író, m űford ítónak . A Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata ki
tün tetést adom ányozta: BENKE LÁSZLÓ 
költőnek, a H ét Krajcár könyvk iadó  ü gyve
zető igazgatójának; DÁN IEL A N N A  József 
Attila-díjas írónak , m ű fo rd ító n ak , iro d a
lom történésznek; P. SZŰCS JU LIA N N Á 
NAK, a Mozgó Világ folyóirat főszerkesz
tő jé n e k , Munkácsy Mihály-díjas m űvé
s z e ttö r té n é s z n e k ,  e g y e te m i ta n á rn a k ;  
ZENTAI PÉTER LÁSZLÓNAK, a M agyar 
K önyvkiadók és K önyvterjesztők Egyesü
lete igazgatójának.

G a b á n y i Ján os
V ÍZ SZIN TES
1. K észü l a  leves. 3. Gabányi János 

könyvének címe. 6. Szem élyével, n y o 
m a té k o s a n .  11. N e h é z , m in t...  13. 
E gyik  szü lő v e l kapcso la tos. 15. K azah  
tó. 16. íté lk ező  szem ély. 18. F inom  ..., 
jó szag lá sú .,2 0 . O xigén , n itrogén  és 
v a n á d iu m  vegyjele. 21. A m erikai n ö 
vényfajta . 23. K öltem ény. 25. K icsinyí
tő  képző . 26. K alkulác iónál figyelem be 
vetet. 29. ...bo ló-néptánc együ ttes. 30. 
Ú tját n e m  veszti! 31. E gyenkén t m eg 
hatá ro z . 34. É telt elő le elfogyaszt. 35. 
K e rü le t, rö v id e n . 37. V íz le lőhe lyek  
m o d e rn iz á lá sa . 41. E g y h an g ú  kősó! 
42. Id e g en  férfi becenév. 43. P atinás 
e r ő d í tm é n y b ő l  v a ló .  44. V o zn y e- 
szenszkij verse . 46. M ezei rágcsáló. 48. 
...csodaországban . 49. N ő inév . 51. Teg
n ap , ro m án u l. 53. S indo  K aneto  b ab á
ja. 54. S zándékozó . 55. K acsaúsztató .

FÜGGŐLEGES
1. T erm észetes a n y a g b ó l k é sz ü lt 

k islány -já ték . 2. N a g y o n  rég i szó . 4. 
A zonosak ! 5. B ent m eg p o ro l! 7. R ag, 
a-ve  tá rsa . 8. G o to v ac  h ő se . 9. F á rad t.
10. M ag o t h in tő . 12. Á sa tá so n  e lőke
rü lt  id ő m é rő . 14. M u sz lim  p a ra d i
csom . 17. V ajon v é d ?  19. E lőkelők  
v izesed én y e . 22. L o g ik u s (régi írá s 
m ó d ). 24. R égi n y o m d a i s z e d ő e sz 
köz. 27. Tör. 28. V en d ég e t jól ta rtó . 31. 
V ízben  to v ah a la d . 32. R égen  é lt n ö 
vény. 33. ... G ees, p o p tr ió . 34. Ily en  
m ére tű . 36. A k i ez t é rti, a z t n e m  v e rik  
át. 38. C seh  férfinév. 39. K ö zv ag y o n  
része! 40. S úro l. 45. A lb á n  h írü g y 
nö k ség . 47. E rd ő  is  leh e t belő le! 50. 
A rrafelé! 52. S zam árb eszéd .

Both László
A  Helikon 20. sz á m á b a n  k ö zö lt 

W ilb u r S m ith  c ím ű  re jtv é n y  m egfe j
tése: A  leopárd sötétben vadászik.
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