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Nomád
Ma már nem írunk útirajzot. Az 

a földrajzi fehér foltok, aztán a meg
tagadott, bevont útlevelek világá
nak divatja volt: ha valaki odau
tazott, látta, igyekezett megosztani 
az élményt. Még azt az érzetet is, 
amivel az utazás járt, a gyönyört s a 
kényelmetlenséget. Szibéria fenyve
seinek suhogása vagy a déli tenger
partok tocsogása-locsogása köze
pette. Ma már mindenki mindenho
vá eljuthat test szerint. De a szomja- 
zás s a lihegés el is maradhat például 
a tévé közvetítő szerepe jóvoltából, 
ami a homok odaragadását a bárso
nyos bőrre s a kokakóla áramlását a 
garatba egyaránt élményszerűen, de 
kényelmesen varázsolja oda. Háttér
ben összevágott, átúsztatott Nápo- 
lyok és Floridák néha kivehetetlen 
látványélvezete, Fülöp és Kanári 
közt irány a Paradicsom. Szóval 
nem szégyen, a méhek is nomádok. 
És pláne némi pénzzel személyesen 
is bárhova el lehet jutni. Még Schen- 
genbe is. Minden olyan helyre, mely 
a lehetetlennel, a túl az óperenciával 
volt azonos. Elismerhető, hogy töb
bet is tudunk, egyszerűen a képer
nyő előtt heverve, a Bali-szigetekről, 
mint hajdankorok szobatudósai, 
vagy azok, akik kitartók, de peche
sek voltak, mint teszem azt, Cook 
kapitány. Nemrég azért fel kellett fi
gyelnem Dávid Katalin finom és ki
józanító iróniájára, miszerint: "A 
nyugati kultúra alapját képező Bib
lia a 20. század folyamán széles tö
megek előtt vált ismeretlenné." 
Tehát míg ebben a lázas és elkényel- 
mesült utazásban sok mindenre rá
találunk — sok m indent elve
szítünk. A gyarapodásunk vissza- 
hullatás is. Lehet, hogy változó ará
nyokkal. Jövet-menet lehet, hogy 
épp a fifty-fiftynél tartunk? Régeb
ben amit nem hoztak még elénk bár 
a mesék, ha nem leírások — az a 
teremtett világ fényködének biro
dalmához tartozott. Az épületesség 
szempontjából az se volt mindegy,

hogy tengeri szörnyekről tudósító, 
babonákhoz tanúskodó matrózhá- 
ryjánosok vagy Darwin a leírás szer
zője. Érdemes néha megállni leg
alább annyi időre, mint átszálláskor, 
és átgondolni: mit ismerünk, kit is
mertünk meg azáltal, hogy folyton 
utazunk. Hova is utazunk folyton és 
miért. Mi a tétje, díja, ha már nem 
Afrika, Ausztrália, a Déli-sark felfe
dezése? Régi kultúrák műszava, 
specifikuma volt az a kifejezés, az az 
állapot, hogy nomád. Az utazó no
mád és a kereskedő málhái közt hí
reket, ismereteket is hordott. Ez is az 
utazás által táguló világ tüneménye 
volt. A korok és égtájak pillanatokra 
összeértek általa, és felszikrázó 
szent rövidzárlatuk hozta el mai 
okosságunk, bölcsességünk vagy 
meggondolatlanságunk. Intelligen
ciánk és szorgalmunk logikája révén 
váltunk nomáddá. Mint a méhek. 
Sorsunkban ez volt a nagy gravitá- 
có. Az úgy istenített multikulturált
ság több ezer éve működik, csak a 
derékig érő eszméletek nem veszik 
mindig észre, mint az úrhatnám pol
gár, hogy végig prózában beszél. 
Vagy eddig nem hozott annyi hasz
not, mint ma a sok füllentés és ígéret 
az utazási irodáknak. Korunkban a 
reklám a Teremtés egyre gátlástala
nabb katalógusává tolakszik elő. Pu
pák úr megy az utcán, utazik ke
resztül az életen, süt a nap, egyszer 
csak kitörő örömmel átöleli a szem
bejövőt. Szervusz, Kardos! Enyje, de 
megváltoztál, amióta megoperálták 
az orrodat. Az elhárító mozdulat 
mögül megjön a rideg válasz. Nem 
vagyok Kardos, és nem operálták 
meg az orromat. De Pupák nem adja 
fel. Pajtás! Hát nem ismersz meg? 
Évekig jóban-rosszban együtt vol
tunk Bergengócon. A másik arca 
még fagyosabb lesz: sosem voltam 
Bergengócon, és nem vagyok a ma
ga pajtása. A nevem pedig Bíró. Pu
pák összecsapja a kezét. Érdekes. 
Hát még a neved is megváltoztat
tad.

Lehet, hogy Európa maga sem 
volt még soha a mai Európában. De 
akkor honnan ismerjük fel?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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D AVID GYULA

EMÍR-idéző — hetven év múltán
EMÍR — Erdélyi Magyar írói Rend.
Ha hinni lehet az irodalomtanítás haté

konyságában, 1977 óta minden érettségizett 
magyar fiatal tudja, mit jelent ez a betűszó, 
vagy legalábbis tudhatja, hiszen abban az 
évben jelent meg a romániai magyar iroda
lom első hazai középiskolás tankönyve — a 
XII. osztály számára —, s abban az EMÍR-ről 
szóló rövid szöveg, s ez, némi rövidítéssel, 
később is benne maradt a tankönyvben, ami
kor a XX. század magyar irodalmát már 
összevontan tanították. íme:

"1933 tavaszán, különböző világnézeti és 
személyes indítékok miatt a helikoni táboron 
belül is szakadás következik be. Az elégedet
lenség főleg a Szépmíves Céh kiadópolitikai 
gyakorlata miatt robbant ki. Tabéry Géza, 
Berde Mária és Olosz Lajos felhívást tesznek 
közzé az Erdélyi Magyar írói Rend (EMÍR) 
megalakítására, amelyhez hamarosan má
sok is csatlakoznak. Az EMÍR fellépése újabb 
jele volt a helikoni irodalompolitikával 
szemben megnyüvánuló elégedetlenségnek, 
azonban a tömörülés konkrét tevékenysége 
kimerült abban, hogy néhány közös irodalmi 
estet szervezett, s neve alatt (szerzőik kiadá
sában) 1934—36 között néhány (összesen 
hat) művet is megjelentetett (Szombati-Sza
bó István posztumusz verskötetét, Berde 
Mária és Tabéry Géza két-két, Károly Sándor 
egy regényét)."

A korszak irodalmát, irodalmi életét rész
leteiben megvilágító visszaemlékezések, do
kumentumkötetek szövegeiben gyakran 
esik szó az EMÍR-ről. Már Ligeti Ernő részle
tekbe menően feleleveníti az írói kezdemé
nyezés előzményeit és történetét 1942-ben 
megjelent, a két világháború közötti erdélyi 
irodalmi életet felidéző memoárjában, a Súly 
alatt a pálma c. könyvében, kimondottan erről 
szól az EMÍR alapító tagjai közül Tabéry Gé
za 1957-ben papírra vetett memoártöredéke 
(Egy romantikus irodalmi csoportosulás a Két kor 
küszöbén c., 1970-ben megjelent posztumusz 
kötetében), s Olosz Lajos, a vele 1973-ban 
készített interjúban. Fontos dokumentumok 
sorát közli az írói csoportosulással kapcso
latban A  Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh 
levelesládájában Marosi Ildikó (1979), s újabb
— de nem kevésbé jelentős — adalékokat 
korábbi EMÍR-képünk gazdagításához Kis 
Olosz Klára az Olosz Lajos— Reményik Sán
dor levelezés nemrég megjelent kötetében 
(Féligéit élet. 2003.). Közben természetesen az 
irodalomtörténet-írás sem maradt adós az 
értékelésével: önálló címszót tartalmaz az 
EMÍR-ről a Romániai magyar irodalmi lexikon 
1981-ben napvilágot látott I. kötete, s a cso
portosulásban részt vett íróknak szentelt 
több monográfia: a Molnár Szabolcsé Berde 
Máriáról, a Robotos Imréé Tabéry Gézáról, a 
Murvay Lászlóé Bárd Oszkárról s a Higyed 
Istváné Szombati-Szabó Istvánról.

Ez alkalommal tehát nem szükséges az 
események felelevenítésével töltenünk az 
időt. Inkább arra a kérdésre szeretnék vála
szolni: mit jelentett az irodalomban az EMÍR, 
gazdagította-e, és ha igen, mennyiben, a ma
gyar irodalmat, mennyiben sikerült — hogy 
az 1933. május 14-én Köröskisjenőn megfo
galmazott alapító nyilatkozatból idézzünk
— a "méltó számban, de parlagon és felhasz
nálatlanul" heverő értékeket kiadói vállalko

zásként napvilágra segíteni, elősegítve ezál
tal — hogy ismét idézzem — "az általános 
emberi műveltségnek Erdélyben magyar 
nyelven való munkálását,... akár nyomtatott, 
akár élőszó útján".

Mielőtt az EMÍR-t a nyomtatott betű ma- 
radandóságának síkján képviselő — a tömö
rülés nevét (is) viselő — műveket sorra ven
nénk, egy pillanatra még visszatérünk létre- 
jövetelének indítékaira. Nem a Szépmíves 
Céh lektorátusával, Kovács László vagy Kós 
Károly irodalompolitikájával szembeni elé
gedetlenségre, a szerzői érzékenységekre, a 
vélt vagy valós sérelmekre, amelyek többjük 
esetében kimutathatóan a külön úton való 
elindulást és az azon való egybesereglést in
dokolták, hanem arra a belső válságra, a- 
melybe a helikoni tömörülés a harmincas 
évek elejére jutott. S ennek érzékeltetésére 
idéznénk egy — a közelmúltban előkerült — 
ismeretlen Reményik-verset, amely így ad 
hangot az EMÍR alapítását is kiváltó akkori 
erdélyi magyar irodalmi közérzetnek:

Egy bölcső körül állottunk m i egykor. 
Bükkfabölcsőben, sziklatalpakon 
Ringott az égszín-szemű újszülött: 
Kékszirmú transzilván irodalom.
A  romantika kék virága elhullt.
Tizenöt év —  és jaj, minden be más. 
Viszályok dúlta ráncos képű vén,
Szakállas, bűnös agg a messiás.
Itt minden omlik, dűl és változik,
És mi sem vagyunk már a régiek. 
Érintetlenül Transzilvániából,
Szűzen nem maradt más, csak a hegyek.

A  szívünk egyre távolodva lüktet 
Egymástól —  mi lesz, mi még összefog? 
A  régi szív, a régi drága dallam 
Ama menekült keblében dobog.
A  bölcsőhöz szeretnénk visszamenni, 
Bükkfabölcsőhöz sziklatalpakon.
Hol vagy, varázs-ütem, hős-lendület, 
Kék virág, újszülött irodalom?

A  vers címe: Elhullt kék szirom, egy Áprily 
Lajosnak írott levelében maradt fenn, ő a 
"menekült", akire az utolsó előtti strófában 
utalás történik.

Olyan költőt idéztünk, aki a két világhá
ború közötti idők egyik legtekintélyesebbje 
volt, s talán a legérzékenyebb lelkű költőnk,

de aki — Olosz Lajoshoz írott kötetnyi levele 
a tanúság rá — személyesen kötődött az 
EMÍR-alapítók egyikéhez. De nemcsak a ba
rátság, hanem az erdélyi magyar irodalom 
sorsáért való aggódás is tette, hogy rokon- 
szenvét a számára is oly kedves és otthonos 
Kisjenőn létrejött írói tömörülésre is ki
árassza. Olosz Lajossal váltott levelei több 
ilyen jelét is tanúsítják a figyelemnek.

De lássuk magukat a műveket, amelyek 
az EMÍR nevéhez kötődnek.

Sajnos, a csoportos indulás ebből a szem
pontból nem voít a legszerencsésebb. Az első 
kötet, Károly Sándor Láng c. regénye, bár 
témáját tekintve igen aktuális, valóban "er
délyi regény" volt (egy vegyes házasság hul
lámhegyeinek és hullámvölgyeinek tör
ténete az első vüágháború előtti magyar im- 
périumban, a háború megrázkódtatásai kö
zött és a sok mindent feje tetejére állító 
"főhatalomváltozás" — Trianon — után), 
művészi fogyatékosságai, szerzőjének a mű 
megalkotását súlyosan terhelő zsumalizmu- 
sa, a cselekmény és a szereplők mesterkélt 
kimódolása miatt igazán nem volt alkalmas 
arra, hogy a Kisjenőn alig egy fél évvel aze
lőtt bejelentett irodalom-megújító szándé
kokat hitelesítse. A könyvről Kós Károly írt 
megsemmisítő kritikát az Erdélyi Helikon
ban, s ez nyilván az egész EMÍR-program- 
nak szólt, de az, amit a könyvnek a "legvi- 
dékibb nyomdát" is alulmúló külsejéről, az 
életet saját téziseihez igazító meséjéről, a 
művészi megformálás fogyatékosságairól 
írt, a hangnemet leszámítva, alapjában szo
morúan igaz volt. Mert a többi kritikák (köz
tük a Krenner Miklósé, a Molter Károlyé) is
— ahogyan azt Szekernyés János összegezte
— szóvá tették "az ábrázolás nyersességét, 
megmódolatlan naturalizmusát, a lélekrajz 
felületességét, az alakok sematizmusát, a 
belső összefüggések csupán vázlatszerű fel
villantását, s elmarasztalták a nyelvezet 
pongyolaságát, túlzottan köznapi voltát". S 
ezen a megítélésen az azóta eltelt évtizedek 
sem változtattak.

Nem jelentett igazi, bizonyító erejű áttö
rést a második kötet, Tabéry Géza már 1934- 
ben megjelent Októberi emberek c. regénye 
sem. Főképpen azért, mert jó másfél évtized
del azelőtt született, s annak idején meg is 
jelent folytatásokban a kolozsvári Napkelet 
1921-es számaiban. Megítélése a kötetben 
való megjelenésekor ennek ellenére pozitív 
volt: Reményik Sándor egyik legközvetle
nebb barátja, Járosi Andor írt róla — többek 
mellett — megértő kritikát a Pásztortűzben, 
ami annál inkább figyelmet érdemel, mert a 
lelkész-kritikus világnézetileg igazán távol 
állt az októbrista Tabérytól, s attól az 1918-as 
őszirózsás magyar forradalomtól, amelyet 
—a bukást követő kiábrándulással együtt— 
Tabéry könyvében felidéz. "Miről szól ez a 
regény? — teszi fel a kérdést Járosi —. Az 
Október embereiről, 1918 nyaráról és őszé
ről. Tiltakozás a háború, a közös hadvezetés 
bűnei ellen. Kiáltás a regény, mert az ember 
szíve mélyéből felszakadt szó, hogy bűn volt 
a néptől idegen érdekek és emberek miatt 
oly sokáig folytatni a háborút... Amint a 
könyvet ma forgatjuk, újra meg újra Ady-so- 
rok törnek fel a szívünk öntudatlan mélyé
ből... Októberről szól [ez a regény], s azt, ami 
októberben érték, hangoztatja, éspedig a ki
sebbségi sors élményében... A könyv a maga 
idejében, erdélyi jelszóval élve, vállalás volt.
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Ma nyugodtan sorolhatjuk a ma is élő erdé
lyi könyvek közé. Mert ha mondanivalóját 
éppen vállalás szerűsége időivé tette is, mesé
je, figurái élnek, atmoszférája van." A Ta- 
béry-életmű kései értékelője— Robotos Imre 
— ehhez legfeljebb a "keserű reményvesz- 
tettség", a "történelmi haladás lehetőségé" - 
ben való kétkedés miatti szemrehányást 
teszi hozzá, a maga érthető alapállásából.

Az EMÍR harmadik könyve, Berde Mária 
Szentségvivők c. regénye tulajdonképpen a 
"casus belli” az EMÍR létrejöttében. A Szép
míves Céh körüli levelezésben már kézirat 
formájáról sok szó esik: tudunk arról, hogy 
az Erdélyi Helikonban való folytatásos köz
lésétől elzárkózott a folyóirat, hogy lektorai 
elutasító véleményeket fogalmaztak meg, 
vagy ódzkodtak a nyílt véleménymondás
tól, megjelenésekor tehát már fenntartások
kal terhelt hangulat vette körül. Az írónő a 
Trianon után induló erdélyi magyar iroda
lom hőskorát, első szervezkedéseit, lapala
pításait, belső és külső konfrontációit ele
veníti fel, azokat az eseményeket, amelyek
nek Marosvásárhelyen a húszas évek legele
jén maga is aktív résztvevője, sőt alakító 
tényezője volt. A regényfikció-tényező erősí
tésén azonban nem segít, hogy Berde Mária 
a könyv mottójában eleve kiemeli: "Nem ez 
történt, így történt." Valójában az 1919—1921 
között megjelent Zord Idő s körülötte a ma
rosvásárhelyi irodalmi élet eseményei eleve
nednek meg, s a megannyi— élő minta alap
ján készült — szereplő magánéletének szfé
rája, amelyből inkább eseménytörténet, mint 
regénycselekmény bontakozik ki. Az akkori 
olvasót bizonyára zavarta a kulcsregény-jel- 
leg, a szereplők feismerhetősége, az általuk 
mondottak bizonyítható hitelessége (meg
annyi idézet az akkori irodalmi sajtóból), ma 
inkább az esik súlyosan a latba, hogy a 
könyv magán- és közösségi-irodalmi cseíek- 
ményvonala nem szervesül, az alakok igen 
sokszor papírízűen modorosak, egymáshoz 
való viszonyuk mesterkélt. Benedek Marcell 
abban látja kifogásai magyarázatát, hogy az 
írónőnek "... nem volt nyugta kivárni, hogy 
dokum entum ai tiszta művészetté kris
tályosodjanak", ma ehhez talán azt tehetjük 
hozzá, hogy túlságosan kötötték az akkori 
idők irodalmi és társadalmi síkjain megví
vott harcai, rokon- és ellenszenvei, amelye
ken nem tudott felülemelkedni.

Szombati-Szabó István Hazajáró lélek c. 
verskötete a csoporthoz annak magalakulá
sa után csatlakozott lugosi papköltő 1934. 
júl. 4-én bekövetkezett halála után posztu
musz könyvként lett az EMÍR negyedik ki
adványa. Ő maga külön színt képviselt az 
erdélyi magyar lírában, meglehetősen elté
rőt a "helikoni triász" (Aprily, Reményik, 
Tompa) költészetétől. "Erős és határozott 
költői egyéniség — írta róla nem sokkal ha
lála előtt Jancsó Elemér. — Nyelve Ady és 
Babits gazdag nyelvére emlékeztet, és itt-ott 
a formát újító, új formákra vágyó költő láza- 
dozásait látjuk. Tartalomban szintén mo
dem. Lelki- és érzelemvilága a mai emberé, 
vívódásai is őszinték. Útkeresése, lázadó 
gesztusai, zilált sorai a jobb és emberibb jö
vőt kereső kortárs mindnyájunkkal közös 
sorsproblémái... Nyers és kemény. Őszinte 
és bátor. Csak a szerelmi versek őszinte terü
letén oldódik fel vaspáncéllal védett lelke és 
buggyan ki ajkairól a legmelegebb emberi 
líra... Pap létére költészetében a vallásnak és 
a vallásos érzésnek csupán az emberit is ki

fejező problémáival foglalkozik. Vallásos 
problémái sorsproblémák, olyanok, amik 
nem csak egy pap, de minden vergődő lélek 
őszinte vallomásai lehetnek." (A z erdélyi ma
gyar líra tizenöt éve. 1934.)

Költői hagyatékának feltámasztására a 
70-es években íelkész-utódja, Higyed István 
tett kísérletet, de akkori kezdeményezéséből 
csak újabb harminc év múlva, napjainkban 
lett kötet és monográfia, tanúsítva, hogy 
vannak még méltatlanul elfelejtett értékek az 
erdélyi magyar irodalomban.

Ha Berde Mária Szén tségvivők)e nem vál
hatott bizonyító erejű művé az EMÍR irodal
mi programja mellett, másik regénye, a Tüzes 
kemence, amely az EMÍR ötödik könyveként, 
1936-ban látott napvilágot, már nemcsak bi
zonyító erejű alkotás, hanem a Berde-élet- 
műben is a legkiemelkedőbb. Sőt akkori kri
tikusa, Szentimrei Jenő még tovább megy az 
elismerésben: "Az új Berde-regény — írja — 
egészen különálló és nagyon előkelő helyet 
biztosít írójának az egyetemes magyar iroda
lomban, noha minden ízében jellegzetesen 
transzilván műalkotás."

A korszak, amelyet a regény megidéz, 
szintén az első világháború előtti, alatti és 
utáni néhány esztendő. Annak az egész vilá
got felforgató eseményei közepette alakul a 
főhősnő sorsa, aki a világesemények magas
ságai és mélységei közepette éli meg a maga

külön asszonysorsát. "Nagyvonalúság és 
magas művészi minőség", "hiánytalanul ará
nyos szerkezet", "acélos biztonsággal felépí
tett mondatok", "előadásbeli szabatosság, 
amely mégsem esik a drámai hatások rová
sára" — üyen és ezekhez hasonló megállapí
tások olvashatók a korabeli kritikai vissz
hangban, s a regényt ma újraolvasva is hite
lesnek érezzük Szentimrei Jenő egy másik 
megállapítását is: "Az asszonyi lélek, test és 
idegrendszer különvalóságának hétfátylát 
bontogatja szemünk láttára, értő kezekkel és 
a lényeg velejéig ható elemző készséggel." 
És: "A befejezett művész jelentkezik ebben a 
műben, tehetsége és tudása teljes fegyverze
tében."

Az eddigiekben bizonyára feltűnik, hogy 
az EMIR szerzői mennyire kötődnek nemze
dékük megrázó élményéhez, az első világhá
borúhoz és azt követő világtörténelmi mé
retű, kontinensek arculatát átrendező ese
ményekhez. Ez alól csak az utolsónak meg
jelent EMÍR-könyv, Tabéry Géza Fekete ablak 
c. regénye a kivétel, amelynek értelmiségi 
főhőse, szilárd pontot keresve magának a 
változandóságban, hátat fordít a civilizált 
világnak, és az emberi és nemzeti értékeket 
megőrizni képes paraszti életformát vállalva 
próbál megmaradni az újabb kataklizmák 
(egy új világháború) felé rohanó világban. A 
főhősnek ebben a magatartásában az 1930-as 
évek erdélyi magyar értelmiségének — már 
a háború után felnőtt nemzedéknek — az 
útkeresései, illúziói, útjai és tévútjai jutnak 
kifejezésre. Mai emberek mai válaszkísérle
teit formálja emberi sorsokba itt Tabéry, még 
ha ezek a kritikus szerint vissza is utalnak 
"valami századfordulói tehetetlen okosság", 
"valami erőtlen humanizmus" felé, a "cselek
vés, pozitív humanizmus helyett".

Ez hát az EMÍR arca a művek felől nézve. 
Összességében valahol a Berde Mária kirob
bantotta "vallani és vállalni" vita, s annak 
konklúziója: a jelen erdélyi magyar társada
lom közösségi gondjainak felvállalása esz
mekörében helyezkedik el. Mintha a vitát 
kirobbantó írónő akkor megfogalmazott kér
désére válaszolnának mind: "Hol vannak a 
kisebbségek életét kifejező alkotások?... Mi
nek az avar alatti cserkészés, mikor rakásban 
rothad el a friss (és a maga mivoltában ké
sőbb soha meg nem írható) regénytárgy min
dennapi életútunk két oldalán." Az EMÍR 
kiadásában megjelent művek sorát végig
gondolva, azokat mint egy válaszsor lánc
szemeit is tekinthetjük. Az írói hozzáállás 
tehát nem hiányzott. Többnyire hiányzott 
azonban a Berde Mária által feltett kérdésre 
a művészi válasz — igaz, az a néhány eszten
dő kevés is volt ahhoz, hogy az EMÍR meg
izmosodjék, és egy új — fokozottabban 
elkötelezett — alkotói légkörrel a művészi
leg is méltó válaszokat előhívja.

Ezt a számonkérő számbavételt nem zár
hatjuk le ott, ahol az EMÍR — nem utolsósor
ban az irodalom életét is befolyásoló külső 
körülmények általános elbizonytalanodása, 
a megfelelő anyagi háttér és támogatottság 
hiánya miatt — megszűnt. Mind Tabéry Gé
za, mind Berde Mária még ezután írják meg 
újabb nagy regényeiket: A  Frimont-palotát és 
A  hajnal embereit. Mindkettő már a háború 
éveiben jelenik meg (Berde Mária könyvé
nek harmadik kötete csak a 90-es években), 
s mindkettő — történelmi regény: az 1848-as 
forradalom és szabadságharc idézése, ha 
úgy tekintjük, visszafordulás ahhoz a műfaj
hoz, amelynek divatja ellen Berde Mária a 
"vallani és vállalni" vitában oly határozottan 
szót emelt. De arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy az új világháború kellős közepén, 
a nemzeti gyűlölködés újabb felszítódása 
idején nagyon is jelenre vonatkozóak voltak 
1848 tanulságai.

Az EMÍR története tehát nemcsak mint 
az erdélyi magyar irodalom eseménytörté
netének egy epizódja érdemes arra, hogy ma 
emlékezzünk reá.

E lhangzo tt 2003. sze p tem b er 27-én az 
E M ÍR -évfo rdu ló ra  K ö rö sk is jen ő n  ren 
d eze tt em lék ü n n ep ség en .
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EGYED PÉTER

M adonnák, porban
regény (részletek)
II. rész
— Ó, hát ezek nálunk is vannak. Ko-bi-to 

— kiáltotta és összecsapta a kezét, ko-bi-to.
— Jól van, Yoko — mondtam —■, hát 

ezekről a kobitókról van szó, ezekről írok. 
Elmosolyodott, kérdő mosoly, kissé hitetlen, 
már-már fölényes.

"Most nem kellene abbahagyni, most 
nem — gondoltam."

— Figyelj ide, Yoko.
Van ott valahol, ahonnan én jövök, egy 

nagy hegy, a neve olyan, hogy kimondani 
sem merem, alatta meg ház, oda szoktam 
menni, ha örömem vagy bánatom van. Az a 
hegy valamikor egy vulkán volt, és a kido
bált óriási kövek ott lógnak a hegy oldalában 
a fák között, gyanítom, hogy annak a hegy
nek lyukacsos a belseje, egyetlen nagy kőra
kás. Ezek között laknak a kobitók, haj- 
nalonta, mikor még minden olyan vizes, kö
dös párában úszik, akkor ki szoktam menni 
a háznak az erkélyére, a hegyre néző oldalá
ra és várok, várok szüntelen, arra gondolok, 
hogy most talán elő fognak jönni ezek. Én 
nagyon hiszek bennük. Aztán van olyan, 
hogy hirtelen megmozdul a föld, először egy 
nagyobb ilyen kis feje bukkan ki, aztán mö
götte két kisebb, többnyire három. De sejteni, 
érezni lehet, hogy többen vannak ott a kör
nyéken. Ilyenkor elnémulnak a kismadarak, 
egy ökörszem-, egy vörösbegy-, meg egy 
cinkecsalád lakja velem azt a házat, ők rep- 
desgetnek a környéken. De a hegyoldalban, 
a kilenc ágú bükkfán is megszűnik az uhu
család örökös fészkelődése, szuszogása, mu
tatása. A tehenek odalent megállnak, és alig 
csörren egy-egy kolomp. Kobítóék figyel
mes, barna szemeikkel néznek engem, és be
szélgetünk, de nem szavakkal. Azt kérdezik 
tőlem, hogy van-e valami baj, meg hogy se
gíthetnek-e valamiben? Nagyon erősen ott 
vannak, úgy, mint amikor lázas vagy és a 
kistestvéred megfogja a kezedet. Általában 
azt mondod nekik, hogy csak látni akarod 
őket, mert az neked jó, akkor meg egymásra 
néznek és elégedett ciccenéssel eltűnnek. 
Még mozdul egyet, kettőt a föld, majd kisi
mul a pázsit. Ennek a háznak a környéke 
mindig tiszta, az elhullott fűszálak is össze 
vannak fésülve kis csomócskákba. Itt nincs 
sem egér, sem pocok, ennek a háznak a pá
zsitja olyan, mint egy felszálló pálya. Ha 
pedig baj van — az a gyanúm, hogy a szem 
sugaraiból veszik ki ezt —, hangos nyögés
sel, meg nyikkanással vonulnak vissza. És 
olyankor elő- meg előjönnek, még akkor is, 
ha nem várod őket. De ugyanezt én is meg 
tudom ragadni velük kapcsolatban, néha va
lami folyik ott lenn a mélyben, néha külön
böző morgások meg verekedés zaja hal
latszik, ilyenkor megállók az erdőben, és 
minden erőmmel azt jelzem nekik, hogy ott 
vagyok. És néha ők is felbukkannak a nyo
momban, mindig a kövek közelében — gon
dolom, hogy az agyag-, meg márgarétege- 
ken, teléreken nem tudják átvágni magukat. 
De a nagy erdei szurdokok oldalában, meg a 
patakok medrében elő- meg előbukkannak, 
amikor arra haladok. És akkor is gyakran ott

vannak, amikor medve mellett megyek el, 
vagy medve keresztezi az utamat. Farkasra 
nem reagálnak. Érzem, hogy nem szeretik a 
medvéket. Egyszer nagyon egyedül voltam 
abban a házban, és az egész éjjelt az erkélyen 
töltöttem el, akkor közvetítették át a törté
netüket. Kezdetben egy volt ez az egész fajta, 
mi is benne. Akkoriban még zúgott-fortyo- 
gott itt minden, és nagyon sokat kellett a föld 
alatt élni. De azért néha fel lehetett jönni a 
felszínre a szép kék oxigént szívni. Akkori
ban valami testvérgyilkosság robbant ki a 
népben, ami megosztotta őket, s a nép egyik 
lele megkevesbedett. Akkor döntötte el a 
Icisebb nép, hogy továbbb oszlik, és az egyik 
i ele megpróbál a földfelszín felett élni. Ezek
ből lettek az emberek. A kisebb nép másik 
fele meg odalent maradt, lassan-lassan elfe
ledkeztek egymásról, de néha mégis össze
találkoznak, és van, aki emlékszik a test- 
\ őrségre. A nagyobb nép egyik fele szintén 
£ lindult a földfelszínre, de azok elkéstek, ne- 
1 ik már csak az erdő jutott, ők lettek a szőrös 
medvék. A lent maradt két nép — a dicső 
\ ikminczek (ezek a mieink) —, meg a vad, 
álnok mekvenczek — ezek állanak közelebb 
a medvékhez — vívják tovább egymással 
r ittenetes harcukat. Csak akkor csitulnak el, 
amikor mi arra járunk, s ezért szeretik meg 
választják néha a vikminczek a mi közelsé
günket.

— Nagyon jó nekem a vikminczeim kö- 
z elében lenni — Yoko —, képzeld el, amikor 
egyedül haladok egy csak általam ismert 
csapáson ott fent a vad hegyekben, s megér
zem, hogy nem vagyok egyedül, mert né
hány kis vikmincz ott nyomul körülöttem a 
föld alatt, képzeld el, milyen jó az, lehet be
szélgetni, meg velük lenni. Elmesélem — 
mint soha másnak —, hogy mennyire eszi a 
fe ne ezt az egész emberiséget, egyszóval na
gyon jól elvagyunk. Néha leülök, nézegetem 
az erdő miriád finom kis gyönyörűséges 
irozgását, azokat az aprócska hajladozáso- 
kat, azt a folyamatos, láthatatlan kavargást, 
ai niből összeáll a kis nyugalom. A Manó Nép 
pedig ott üldögél körülöttem a föld alatt, 
aí tán egyszer már csak azt érzem, hogy nin
csenek ott. Elmentek, egyedül vagyok. Felál
lók és lépegetek tovább.

— Ó, Peder — szólalt meg Yoko —, és a 
karomra csúsztatta parányi kezét, olyan 
ke dvesen, ellágyul tan mosolygott rám, mint 
azután soha —, ezek a te kobitóid milyen ke
mények, milyen hatalmasak. Milyen sokat 
kell hogy menjenek a föld alatt!

— A mieink olyan kicsik, tudod — tette 
hczzá —, bent laknak velünk a házban, vö
rös kis irgumburgumok, eldugják a fésűt, 
meg összebogozzák a hajunkat, leborítják a 
est »széket. Aztán, ha már tűrhetetlenné vál
na k, akkor elmegyünk otthonról, a nagyma
ma meg imádkozik meg füstölőket éget a 
házban, akkor megcsendesednek, s a he
lyi ikre teszik az eldugott kulcsokat, a gyűrű
ké , láncokat. Nincs baj velük.

Szinte hajnal volt már.
I — Hát itt sem a tiedből, sem az enyémből 

nincs egy darab sem, Yoko — mondtam —, 
menjünk aludni.

Az asztalon ott maradt a füstölgő gyer
tya, meg a félig üres üveg Brunello di Mon- 
talcino. Azután, ha csak velem akart valamit 
közölni, vagy el akarta nekem sírni a bánatát, 
Yoko azt indítványozta, hogy kobitózzunk 
egyet. Néha meg rám mosolygott, amikor 
hazaért s nekiállt kis életét elkészíteni, s csak 
annyit mondott, felcsippentve a szemöl
dökét: Kobito. Tudtam, hogy minden rend
ben van. Talán egy év is eltelt ebben az idő
ben. Idillben. Drifiben? Hirtelen kitört a ta
vasz: mindenki szórakozottan, ugyanakkor 
automtikusan dolga után látott, úgy hirtelen 
elcsendesedett minden a nagy verőfényben.

Házaséletünk viszont — be kellett valla
nunk, egy-egy éjszakai suttogásban, szaka
dozni meg foszladozni látszott. Az egyre 
ritkább nagy sóhaj közben mindketten arra 
gondoltunk, hogy a másik szobában Yoko 
alussza mély — és számunkra pénzügyileg 
is —, jól megérdemelt álmát. Lassan megint 
át kellett hogy térjek a katonai időszámításra.

Alig láttuk egymást azokban a napok
ban, hetekben. Ha valaki hazatért, vásárolt 
valamit, esetleg főzött is egy kis rizsét, postát, 
ezt-azt, s otthagyta a kályha szélén, s legin
kább összedobáltuk a zöldségeket a konzer- 
vekből, főztünk mellé egy kis répát-brocco- 
lit, összeraktuk kefirrel, ezt mindenki ette. 
Egyik nap aztán — mert mindig van egy 
ilyen aztán, ami aztán felszabdalja az egyne
mű történetet, s kijelöli a vég-irányt, az em
berek között a szétfejlődést. Egyik nap aztán 
arra lettünk figyelmesek, hogy elnémult a 
hegedűszó, fojtott zokogás hallatszott a Yo
ko szobájából, majd kis, kétségbeesett gyer
meki sírás. Tanakodtunk Sabrinával, hogy 
mit tudnánk tenni, hiszen abba a szobába 
soha be nem kopogtattunk, soha be nem 
léptünk. De nem zárkózott be, néha kisza
ladt a szobából, hallottuk, amint mosakodik 
a fürdőszobában, majd feldúlt arccal, borza
sán, kikészítetlenül visszaszaladt a szobájá
ba. Ez így ment két napig, aztán a harmadi
kon — délután volt már — kávét szürcsöl
getve ott ültünk a nappaliban, amikor me
gint kijött, belevetette magát az egyik fo
telbe, összekuporodott, és eltakarta az arcát 
és hangosan sírt tovább. Tudtuk, hogy ez 
már nekünk szól. Sabrina odament és simo
gatni meg vigasztalni kezdte. Halkan visz- 
szavonultam. Egyszer csak meghallottam, 
hogy lassú, töredezett mondatokban elmesél 
valamit. Éjszakába tartóan. Lefeküdtem és 
beledermedtem abba az éber félálomba, ami 
előhozza a démonokat, kísérteteket, az em
beriség őskorát — bár szerintem nem volt 
ilyen —, majd meg végül, egy kis szerencsé
vel — saját magadat. Egyszercsak bejött Sab
rina, lefeküdt, forgolódott, sehogy sem tu
dott elaludni.

— Mondd el — szóltam rá —, úgysem 
fogsz tudni elaludni.

— De megkért arra, hogy ne mondjam el 
senkinek.

Persze, hogy megkért arra, te meg meg
ígérted, hogy nem mondod el senkinek, az
tán meg azt is tudtad, hogy nekem el kell 
mondanod, mint ahogy ő is tudta azt, hogy 
nekem el fogod mondani. Hogy miért van 
így, azon most ne is spekuláljunk, úgysem 
fogunk tudni elaludni.

Hát megtörtént, aminek előre láthatóan 
meg kellett történnie. Egyik délután Yoko 
szokása szerint elindult a Mesterhez, repes
ve az örömtől, hogy láthatja. Csodálta, és
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persze volt is mit. Én is alig láttam ennél 
megnyerőbb embert, figyelmes és érzékeny 
jóbarátot, és persze vad férfit. De csak sejtet
tem ez utóbbi dimenziót. Annak rendje és 
módja szerint megtartotta az órát — egyéb
ként hihetetlen pénzeket vasalhatott be Aki- 
rától —, majd az óra végén egy kicsit ott 
marasztotta Yokót beszélgetni, kortyolgatott 
kedvenc Fundadorából, aztán lassan ölébe 
vonta Yokót és beléhatolt. De a dolog — 
Sabrina aztán igazolta sejtésemet — csak alig 
sikerült, mert Yoko szűz is volt, meg olyan 
szűk is, ami egy ilyen szupervézna kis testtől 
kitellett. Néha néztem, néztem, amint kis 
teáját főzögette meg kaliforniai szilvácskáját 
eszegette, és elfogott a szánalom. Persze, 
amikor szegény kiszabadult és összenyalá- 
bolta magát, piros felöltőjét meg a hegedűjét, 
a Mester rájött arra, hogy valamit nagyon 
megtiport, vigasztalta is, ahogyan férfitól te
lik, egyszóval mindent elkövetett azért, 
hogy a dolgot meg nem történtté tegye. Per
sze szó sem lehet itt a Mester és tanítvány 
misztikus összeolvadásáról, nem, egyáltalán 
nem erről van szó. Anyar ehhez egyenesebb 
és becsületesebb ember volt, ámde úgy jött 
neki. Jól érezte magát. Játszott. Be is pakolta 
a kis, se holt se eleven japán lányt, és a há
zunk elé hozta. Hát ez az egész a lehető 
legrosszabbul történt, de a baj többszörös 
volt, hiszen a Mesternek mindenképpen tet
szett Yoko, valamiért tetszett. S azt is érdekes 
lenne tudni, hogy miért. Egy gyöngy az idő
södő férfi trófeájába? Egzotikum? Yoko nem 
volt sem gyöngy, sem egzotikum, Yokónak 
szerinten nem volt a fejében semmi, az élet
hez szükséges keménységen és ravaszságon 
kívül, megindító kultúrájának az indíttatá
sain és tabuin kívül. Az is baj volt, hogy 
Yokónak aztán össze kellett egyeztetni új ér
zelmi helyzetét — ha vállalja persze — azzal, 
hogy mi lesz a tanulással, a karrierrel. Belát
ta, természetesen, hogy ennél jobb tanárt a 
föld kerekségén nem talál. Valahogyan napi
rendre tért a dolgokon, döntött, talán még 
akkor éjszaka, amikor Sabrinával a hálószo
bában elsuttogtuk ezt az egész történetet. 
Másnap délután megtörtént aztán az, ami 
egyébként sem akkor, sem máskor, soha. Ül
dögéltem a nappali pamlagán, kora délután 
volt, amikor kijött és leült mellém, lassan 
hozzám dőlt, majd meg valósággal odabújt, 
mint egy kis állat. Én is elkezdtem simogatni, 
de csak módjával, olyan simogatás volt ez, 
ami minden embertársunknak kijár.

— Milyenek az emberek, Peder — kér
dezte —, milyenek?

— Itt Európában, Yoko? Általában itt is 
gonoszok, Yoko, az én vallásom úgy tartja, 
hogy sim ul iustus et peccator, igaz és bűnös 
egyszerre, mégis, az én véleményem szerint 
sárkányfogvetemény az egész.

— Mi a sárkányfogvetemény?
Megint törököt fogtam az explikátum vo

natkozásában. De elkezdtem.
— Értettél valamit ebből az egészből?
— Nem értettem semmit, Peder.
Kisvártatva felcsattant harci kiáltásra

emlékeztető hihihije. Yoko a gyógyulás útjára 
lépett. Amíg ott szuszogott csendesen mel
lettem, még megkérdeztem:

— És tinálatok, Japánban, milyenek az 
emberek?

— Jaj, azt ne kérdezd meg, Peder. Hirte
len elkezdett vacogni. (Még ha egyre jobb 
olaszt is beszélt, megmaradt a kifejezésében 
egy sereg indulathang, melynek a skálájával

tűrhetően meg is ismerkedtem, jelentésével 
azonban nem. Persze rám is ragadt belőle, 
évek múltán is azon kaptam magam, hogy 
van egy mély hang, ami valahol csodálko
zást, meglepődést és egy akarati beindulást 
fejez ki. Valami olyan, mint amikor egy nagy 
egyenáramú motor beindul és felpörög.)

A dolgok azonban lassan megváltoztak, 
valóban kibontakozott a vég és az elfejlődés 
iránya. Yoko alig mutatkozott, teljesen 
visszavonult — részben szobájába, részben 
önmagába. Egyre többet gyakorolt, felgyor
sult, már nem egy kis kihűlt, elhagyatott 
manó indult be a reggeli skálázáskor, hanem 
egy egyre hajtósabb európai gép. Amelyik 
azonban váratlanul és nem európai módon 
terjeszkedni kezdett. Mindig hamarabb 
kezdte és később fejezte be. Egyre több min
dent halmozott fel a hűtőben, egyre több 
edénye került a tárlókba, egyre inkább elha
rapózott, elhatalmasodott a házban. Én — 
mi — meg összehúztuk magunkat, mert 
igencsak kellett a pénz, meg hát vendégnek 
meg barátnak is számított. De hát Sabrina 
sem az a kis félős házigazda volt, és amikor 
— a szülők után — már egy szomszéd is 
megszólalt, akkor bekopogott Yokóhoz, és 
határozott kedvességgel, illetve kedves ha
tározottsággal újra kijelölte Yoko térbeli-idő
beli határait, a félreértések elkerülése végett 
le is írta neki egy kis papírszeletre a paran
csokat. Kicsiny vendégünk és barátunk meg 
azt jelezte vissza, hogy semmit nem vett ész
re az egészből, mindent vissza és ezer bocsá
nat. A dolgok mintha a helyükre kerültek 
volna, ment minden a régiben? Aligha. (En
nek jeleként egyik éjjel alaposan megdézs
máltam Yoko kaliforniai szilva-készletét és 
leöblítettem egy kis eredeti borókaszörppel.

Egyszer meg csak azt vettük észre, hogy 
valamire módfelett készülődik, néha előjött 
a szobájából, hogy tanácsot kérjen valami
lyen ruhájával kapcsolatban. Ez nem volt 
nehéz, mert kizárólag feketébe meg vörösbe, 
vagy a kettő kombinációjába öltözött, néha 
meg zöld selyembe, alkalomra. Otthon tob
zódott a megszámlálhatatlan kimonójában.

Szóval nemcsak hosszasan, hanem ala
posan is készülődött, ez pedig azt jelenti, 
hogy készen állt valamire. Egyszer Sabrina 
rákérdezett, s akkor kissé zavartan, de bol
dogan rávágta, hogy spanyolországi körútra 
mennek a Mesterrel, persze koncert-körútra. 
(A kvartett ugyanis a télutón mindig felkere
kedett, hogy pénzben-kapcsolatban megala
pozza az évet, s a spanyolországi koncert
körút látszott az évben a legjobb lehetőség
nek. Ayar ugyanis a tél folyamán mindig 
kiszámította, hogy az év kezdetén hol kon
centrálódnak az impresszáriók, s persze arra 
utazott, ami mindig be is jött neki. Egyrészt 
mert látták, hogy milyen jó formában van
nak, noha azért lassan-lassan kopott a stíl, 
másrészt ilyenkor az impresszáriók a lehet
séges beugrókat is lekötötték. Amúgy nem 
nagyon érintkezünk a családdal, Laurát is
mét nevelték, azaz szelíden eltávolították, a 
Mester pedig éjjel-nappal gyakorolt meg u- 
tazott, ilyenkor gyakorlatilag azért utazott 
haza, hogy rendezze a számlát és megnyug
tassa feleségét, aki természetesen imádta őt. 
Sabrina akkoriban nagyon rajta volt a dolgo
kon, mindent szabályszerűen csináltunk, 
semmi kilengés, hogy nehogy meglepetés 
érjen. így hát Yoko is megkapta a megjegy
zést, miszerint "nem tudjuk, hogy mióta 
utaznak a fiatal lány-tanítványok házas mes

tereikkel". Erre persze Yoko úgy halkan és 
önvédőleg makogott valamit, mi meg nem 
tilthattuk meg neki az utazást. így hát egy 
fényes reggelen taxiba vágta magát és két 
degesz csomagjával elrobogott.

Úgy két hét múlva jött haza, nagyon 
megváltozva. Kérdéseinkre alig válaszolt, 
amúgy formálisan udvariasabb meg távol- 
ságtartóbb volt, mint amaddig. Egyik délben 
sírva állított haza, letépték a válltáskáját, 
mindenét ellopták. A pénzzel nem is lett vol
na baj, de az iratok! EÍmentünk a követségre
— közben megint szorongatta a karomat, 
kis, hideg, nyirkos tenyerével fogta a keze
met —, ahol azonnal megkapta az új útleve
lét. Innen a bankba, ahol nekem mint 
házigazdájának kellett kitöltenem valami 
papírokat. Esteiig — ismét ugyanaz, akkor 
már ismerősei hozták, remegett, le kellett 
fektetni. Reggel megint elmentünk a követ
ségre, akkor már határozottan rossz néven 
vették a dolgot, hosszasan beszéltek a lelké
re, hogy menjen haza. Csak Ichihara apró 
közbelépése mentette meg a helyzetet. Yoko
— a szó bizonyos értelmében, elveszett.

De aztán ismét magához tért. Ekkor már 
minden más volt, Sabrinával alig láttuk egy
mást, száguldozott kis kocsijával a három 
munkahelye között, már a barátnőinél aludt. 
Yoko azonban megint elkezdett terjeszked
ni. Percről percre nyújtotta a gyakorlásainak 
idejét. Hogy ellenőrizzem, nem halluciná- 
lok, avagy esetleg elővett volna a paranoiám, 
mértem, valóban minden reggel egy perccel 
hamarabb kezdte és délben egy perccel ké
sőbb fejezte be. A mi dolgaink kupacai vala
hogy összébb szorultak, meg egyre rejtet
tebb helyekre tűntek. Nem is beszélve a für
dőszobáról, ahol teljesen eluralkodott, nyo
morult kis borotválkozó holmijaimat egyre 
fennebb dugdosta a polcsoron. Nem volt 
kedvem szóba állani vele, néha azért még 
eddegéltem a kaliforniai szilvájából.

Egyik reggel azzal lépett be a szobámba, 
hogy miért hagytam a pizsamakabátomat a 
kád szélén.

— Tudod mit, Yoko — mondtam —, vé
ge. Huszonnégy órán belül elköltözöl innen, 
csomagolj. Annyit segítek neked, hogy kere
sek egy új lakást. (Egyébként ez nem volt 
nehéz, egyik belvárosi barátnőnk jelezte, 
hogy szívesen kiadná lakását a trasteverei 
piac mellett. Ami igaz, az igaz, össze sem 
lehetett hasonlítani a mienkkel.) Nem vol
tam én igazából dühös, valóban azt érezte, 
hogy ennek vége — ha jót akarok, egy kis 
nyugodt fényt, hevergetést ebben a lakás
ban. Meg hogy újrakezdjük Sabrinával.

Akit azonmódúlag fel is hívtam, s meg
mondtam neki a dolgot. Teljesen egyetértett.

— Éppen ideje volt, cuore mio — mondot
ta régi kedves hangján. Aznap délután el is 
szállítottuk Yokót. Végül persze annak rend
je és módja szerint el is búcsúztunk, tudván, 
hogy — kölcsönös ígéreteink ellenére: még 
látjuk egymást, telefonálunk — soha az é-let- 
ben nem fogunk találkozni.

Ez azonban nem egészen így van. Néha
— az évek teltével ez a dolog nem változik
— megpillantom Yokót, amint kis szobács
kájábán, fekete mintás vörös kimonójában 
tesz-vesz, egyre testesebben. Néha kifejezés
telen arcát is megpillantom. Hegedűt nem 
látok a szobában. Akármennyire is próbálok 
az álom erőivel utána szegődni, egyetlen pa
rányi hegedűhangot sem hallok.
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K Á N TO R  LAJOS

Három nap —
2003. április 27.

A kapu egyre nehezebben nyílik — 
hiába, ő is öregszik; meg aztán sok fiatal 
nyitogatja-csukja, jönnek a néprajzos diá
kok az emeletre, a könyvtárba, no meg a 
szomszédból az átesett labdáért csenget
nek be, néha öt percenként, "a kölykök" — 
igaz, ők főként a kertkaput rongálják. 
Hogy mennyire telik az idő, azt pár éve 
Demény Péter nekünk (a Korunknak) a- 
dott írásaiból mérhettem le. Egy aszfaltgye
rek elmélkedései cím alatt már ő is em
lékezik, Mikes Kelemen utcai házunk kö
zelében. Az ő mondatát idézem: "Gará
zsok között tanultam meg focizni, lépcső
házakban bújócskáztunk, kocsik alatt ke
restük a labdát, vagy Kántor Lajosék kert
jében, remegő inakkal, mert féltünk az 
óriási kutyától." Az időben sorjázó óriá
sok, azaz német juhászok azóta már csen
desen nyugosznak a kertben, Demény Pé
ter szerkeszt, meg (főként) prózát ír, mi 
pedig másoknak — jövendőbeli kiknek? 
— adogatjuk vissza a labdát. A csengő 
persze kifejezetten hozzánk érkezőket is 
jelez, néha olyan vendégeket, akik fent is, 
lent is szívesen látottak. Most például, 
húsvét hetében Olaszországból érkezett 
híres látogató, Amedeo di Francesco, a 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
elnöke. Nem először az utóbbi években — 
ezúttal azonban "garabonciásként" is, 
egész pontosan a Kriza Néprajzi Társaság 
kiadásában megjelent, a néphitben és a 
magas irodalomban (például Szilágyi Do
mokos költészetében) egyaránt megjele
nő garabonciást értelm ező kötet (társ) 
szerzőjeként. Nápoly, Róma, Budapest, 
K olozsvár kapcsolódik  egym ásba az 
A m edeóval fö lelevenített régebbi és 
újabb találkozások révén. A magyarul be
szélő olasz tudós munkásságában pedig a 
régi, a klasszikus magyar irodalom talál
kozik a közelmúltbeli erdélyivel, Balassi 
Dsidával és Szisszel (engedtessék Szilágyi 
Domokost továbbra is így mondanom). 
Egyszóval semmi okunk hessegetni a 
"rossz lelket", igazán tudhatjuk, tudjuk, 
"ki nyomja a csengőt".

Korábban, 1965-ig (amíg pár évre át 
nem költöztünk a Donát-negyedi penge
blokkba), az emeleti ablakból kihajolva 
próbáltuk biztosítani magunkat, hogy 
nem kívánatos idegen ne kerüljön belül a 
kapun. Ez nyilván nem mindig sikerült, 
jöttek lakásrekvirálók, más kellemetlen fi
gurák — a házkutatás és a fekete autó 
viszont szerencsére elkerült. Pedig Ká- 
nyádi Sándor versének alaphelyzetét ("A 
ház előtt egész éjszaka") én is, egyetemis
taként, sőt már középiskolás koromban, 
valóságként éltem meg. A nyolcvanas é- 
vek második felében viszont (hat évi tá
voliét u tán  ugyanis a hetedik emeleti 
bérlakásból az időközben négytagúvá 
nőtt ifjú Kántor család visszaköltözött a 
szülői ház földszintjére) álcázott személy
autók meg "küldetéses" TIR-kocsik álldo-

több eszten d ő
gáltak a házunk előtt. Nem mindegyik 
ránk, illetve a behatolni akarókra vigyá
zott, volt, amelyik Szőcs Géza zsidókór
házi (szomszédságbeli) napjaihoz tar
tozott, Géza emlékezetes vonatos kaland
ja, a Ceausescu-diktatúra ellen keményen 
fellépő szamizdat, az Ellenpontok leleple
zését követő hetekben. Feleségem az ab
lakból meg-megszólította a sofőröket, téli 
hidegben teát kínálva nekik. (Az Ellenpon
tok a '89-es változások után hivatalosan 
tért haza Kolozsvárra, egyrészt szerkesz
tői által, másrészt kinyomtatott könyv 
formájában is — a Kriza személyes alkal
mat kínált az újratalálkozásra.)

2003. április 28.

A kapunyitásnál semmivel sem köny- 
nyebb a levélborítékok nyitogatása. Egy
szer talán érdemes lesz sort keríteni a 
rendszeres számbavételre, névmutató ké
szítésére (küldők szerint); a legsűrűbben 
— bizonyára mások gyűjteményében is— 
Ilia Mihály neve fog szerepelni. Nem én 
írom le először, hogy korunk Kazinczyja 
ő, hihetetlenül kiterjedt kapcsolataira, a 
gyanús "szegedi központra" nem véletle
nül figyelt fel a Kádár-korszak államvé
delme. Én most csak szemelgetek a Mikes 
utcai ház ilyesfajta dokumentumai közt 
(vajon hányról készítettek illetéktelenek 
másolatot?), figyelembe véve az esemé
nyek kronológiáját.

Mielőtt Ilia Miska vadászterületére ér
nénk, előbb szüleim, az ő családjuk, bará
taik történetéhez egypár, üjonnan előke
rült adalék.

Apám éveihez: a Magyarországi Re
formátus Egyház Egyetemes Konventje 
borítékjában egy nyomtatott körlevél, a 
református közép- és középfokú iskolák 
fenntartóihoz szólva, 1941-ben; a boríték 
megőrizte a gépírásos válasz másolatát, 
amelyet (1942 januárjában) már nem a ref. 
leánygimnáziumi tanár, hanem a tanügyi 
főtanácsos, gimnáziumi igazgató ír alá. 
De nem a rangban előrelépés az érdekes, 
hanem a véleménynyilvánítás néhány 
mondata: például annak helyeslő kieme
lése, hogy "a református tehetséges falusi 
szegény tanulók gimnáziumi oktatásával 
kapcsolatban teendő intézkedésekre" 
igenis szükség van; és "a Református Egy
ház maradjon hű tradícióihoz és nemes 
gondolkodású kezdeményezéséhez, tehát 
kapcsolódjék be az egész magyarságot 
érintő és a reformátusság szempontjából

is nagyon fontos kérdés megoldásába.” S 
még egy, a saját ifjúkori élettapasztalattal 
alátámasztható megjegyzés: "Külön ki- 
hangsúlyozandónak tartom a javaslatnak 
azt a részét, hogy az ösztöndíjasok elvileg 
mindig internátusbán, nevelőotthonban 
helyeztessenek el." Egy másik, vékonyabb 
borítékba tett nyomtatványon már a Far
kas utcai állami fiúgimnázium igazgatóját 
szólítják meg (bár a címzésben még Király 
utca olvasható), tisztelettel értesítik apá
mat, hogy a Kolozsvári Színpártoló Egye
sület igazgató-választmányi tagnak vá
lasztotta. (Szóval van családi előzménye az 
én színház körüli, művészeti tanácsbeli 
meg kritikusi okvetetlenkedéseimnek.)

Jó — apám felől nézve nagyobbrészt 
szomorú — két évtizeddel későbbről való 
a kezembe került Moravcsik-levél, az egy
kori budapesti egyetemi társ legalább évi 
rendszerességgel Kolozsvárra küldött be
számolója, a még pályán lévő kortársak 
számbavétele, szakmai tájékoztatás. "Ami 
régi barátainkat illeti — meséli Moravcsik 
Gyula Budapestről —, Németh Gyula jól 
van jelenleg s még aktív professzor s egy
ben a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének igazgatója. 
Eckhardt Sándor nehány éve nyugdíjban 
van, de még írogat s egészségi állapota jó. 
Zolnai Béláról tudok még, ő szintén régó
ta nyugdíjban van, idegállapota nem a 
legjobb. Bizony másról nem is tudok. A 
karban Németh Gyulával együtt mi va
gyunk a legöregebbek, de most nincs 
nyugdíjazási korhatár s így még remélhe
tünk néhány évet az aktív munka terén. 
Egyébként a karban vagy nyolc olyan kol
légám van, akik egykor tanítványaim vol
tak." És itt következik néhány információ 
a hajdan közös szakma utánpótlásáról: "A 
görög szakosok száma az egyetemen leg
utóbb em elkedett, az öt évfolyamban 
most 11 görög szakos tanítványom van, 
akik csaknem mind három szakosok. A 
görögöt rendesen csak a második évben 
vehetik fel a hallgatók rendes harmadik 
szakként. De sok örömöm van bennük, 
hiszen a görögöt csak olyanok művelik, 
akik bírják a három szakot s akiket külö
nös szeretet vezérel a görög stúdiumok 
területére. Egyébként az antikvitás iránti 
érdeklődés igen nagy szélesebb körökben 
is, aminek bizonyítéka a sok megjelenő 
fordítás görög és latin írókból, melyek 
gyorsan fogynak." (A levél végén aztán én 
jövök, az 1962-es Gorkij-fasori látogatá
somra történik utalás: "Reméljük, hogy ha 
kedves fiad eljut ide, ismét fel fog keresni 
bennünket s akkor közvetlenül is hírt ka
punk Rólatok"; gondolom, korai közlése
imre, talán alső kötetem re értendő a 
"Kedves fiadnak külön is gratulálva" fél
sor, ám elsősorban az atyai büszkeséget 
hivatott táplálni a régi barátnak, akadémi
kus professzornak ez a figyelmessége — 
két évvel édesapám halála előtt.)

A T h eo p h rasz to sz  Kharaktéreszével 
doktorált, nyugalmazott görög-latin sza
kos tanár Kolozsvárt, a Mikes utcában e- 
gészen más jellegű munkákkal van el
foglalva ezekben az években. A kert m ű
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velése mellett szükség esetén főz is, ellátja 
a családot. Édesanyám írja (akkor Buka
restben élő, a magyar líceumban tanító 
nővéremnek), 1955 októberében, Maros- 
vásárhelyről (pajzsmirigy-operáció előtt 
állt): "Apus átvette a háztartás vezetését, 
akárcsak a nyáron; csütörtöktől kezdve ő 
a szakács." Én is szerepelek a levélben:"... 
talán a tegnapi Utunkban már megjelent 
a [Laji] cikke. Az érte kapott pénzből és az 
ösztöndíjból akar egy sötétkék öltönyt 
venni; nem volt semmi sötét ruhája..." En
nél érdekesebb a kórházi olvasmányélmé
nyekről szóló rövid beszámoló. "Elol
vastam itt a Thúry Zsuzsa új könyvét, a 
Virradat előtt-et, melyről Laji fog a jövő 
héten írni ismertetést az Utunkba. Na
gyon reálisan megrajzolt alakokat terem
tett s jó könyv, persze, könnyű, mint min
den írása. Azután az újonnan feltűnt, 25 
éves Szabó Gyula regényét, a Gondos a- 
tyafiak-at [Gondos atyafiságot] olvastam; a 
kollektív gazdaságok átalakítása idején 
játszik, de kevésbé unalmas, mint a többi 
hasonló elkoptatott témájú. Most Veres 
Péter »Gyepsoron« című regényét kezd
tem el; szerencse, hogy Tusáék fognak 
még behozni könyvet, mert 10 nap, és 
nem m aradt olvasnivalóm."

Anyám — Bálint, Bence, Bori dédanyja 
— megrajzolatlan portréjához idézek az 
1977. februári-márciusi kondoleáló leve
lekből is. Debrencenből Prof. Dr. Krompe- 
cher feladói jelzéssel Pista bácsi, a sze
retett unokatestvér (unokanagybátyánk) 
írt nekünk— többszörös visszakapcsolás
sal régmúlt időkre: "Mélyen érintett ked
ves Édesanyátok elhunyta. Visszaemlék- 
szem 1917 (?) nyarára, amikor is együtt 
olvastunk ifjúsági regényeket, és jártuk a 
kirándulóhelyeket, persze Gyulával... de 
hol van már az az idő. De Nálatok töltöt
tem egy meghitt karácsonyt is Hermin 
nénivel, akit nagyon szerettem. És most 
Gyula és Ilus után elment Irénke is. Szív
ből gyászolom. Ha Magyarországra jöt
tök, ne kerüljetek el." (A három Hantos 
testvérről és édesanyjukról, a nagya
nyámról van szó; Gyula bácsi írta le azo
kat a nem 1917-es, hanem 1918. nyári kö
zös kolozsvári sétákat, amelyek alkalmá
val még a város központjában állt szobor, 
a "Kárpátok őre" is megjelenik.) A baráti 
részvétnyilvánítások közt találom az iro
dalomtörténész Kiss Ferencét Budapest
ről (róla majd később) és a László Feriét, 
kisgyermekkori legjobb barátomét. Ami
kor mi is a Farkas utcában laktunk (az 
állami gimnázium — ma a "Racovita" — 
igazgatói lakásában), hetente legalább két 
nap (nálunk vagy László Dezsőéknél) e- 
gyütt voltunk. Tehát a zenetudós László 
Ferenc levele (teljes szöveg):

Kolozsvár, 1977. 2.17.
Kedves Laji!
Édesanyád halálának a híre megrendí

tett. Abban az elveszített paradicsomban, 
amelynek emléke hol "gyermekkor", hol 
"Farkas-utca" hívó szóra jelentkezik, fő
szerep volt az övé — azt hiszem, voltak 
napok, amikor többet tartózkodtam nála
tok, mint otthon! S lám, hiába fut az ember

az emlékei elől, azok utolérik, mint ama 
babitsi "hű kutyák". Ilyenkor, amikor az 
egykori Farkas utca gyászol (mint legu
tóbb Miklós Viktorné elhunytakor), külö
nös erővel, már-már agresszíven tör rám 
emlékeimmel szembeni tehetetlenségem 
tudata; olyan bonyolult "belső történés" 
ez, hogy azt hiszem, csak egy tapasztalt 
mélylélektanász tudná nekem megma
gyarázni — ha merném kérdezni...

Őszinte részvéttel ölel
Feri

Ők hát a messze tűnt szülők, ez volt az 
ő hatvanas-hetvenes években távozó 
nemzedékük. (Feri édesanyja, László De- 
zsőné, az Erdélyi Fiatalok című kolozsvári 
lap szerkesztőjeként irodalmi körökben is 
ismertté vált Farkas utcai református lel
kész özvegye, a kedves-figyelmes, áldo
zatos életet élt Éva néni maradt itt leg
tovább, őt az idén temettük.) Sokat kö
szönhetek nekik — nem csupán az élete
met. Amit apám legfiatalabb — 1990-ben, 
kilencvenéves korában, a Farkasréti teme
tőben elbúcsúztatott — testvérétől idéz
hetek (még 1965 januárjából), azt a rokoni 
szeretetet én is többször megtapasztalhat
tam. Kolozsvárról hazatérve írta Anti bá
csi: "Olyan jólesett érezni a testvéri kap
csolat melegét, az őszinte szeretetet. Ezt 
az érzést akarjuk mi is táplálni innen az 
elválasztó távolból, amíg erőnk engedi s 
azzal, hogy bármelyikőtöket mindenkor a 
legnagyobb örömmel várunk. Egyébként 
ez természetes is, még ha ismételten is 
aláhúzom." A Kántor, a Sólyom, majd a 
Simonffy család budapesti ága — már 
unokatestvéri szinten — a "kapcsolt ré
szekre" is kiterjesztette ezt az érzést, per
sze a kölcsönösség alapján. Apropó, kap
csolt részek: egy 1959. áprilisi, Budapest
ről küldött levelet olvasok újra, Hantos 
Gyula nagybátyám volt felesége, (Hajdú) 
Helga néni (az Órszágos Széchényi Könyv
tár kézirattárának vezetője) írta, valóban "a 
legnagyobb örömmel" segítve Az ember tra
gédiájáról készülő államvizsga-dolgozatom 
bibliográfiájának kiteljesítésében, a Széché
nyi állománya alapján. A dolgozat, illetve a 
(későbbi) könyv történetének ez még az 
eleje— a folytatásnak is vannak levéldoku
mentumai.

2003. m ájus 2.

A levéldokumentumok előtt néhány 
képi emlékeztető, ezúttal a kalotaszentki- 
rályi malomból — ha most épp itt folyta
tom a múltidézést. Persze, innen sem 
mellőzhetők az érzelmi mozzanatok, hi
szen maga a hétvégi házzá változott egy
kori vízimalom (a hetvenes évek elején, 
bár illegálisan, állítólag még őrölt) az e- 
gész család kedvencévé vált, amióta tulaj
donunkba került. (Ennek is van vagy két 
évtizede.) Hogy mi köze a malomnak a 
Mikes Kelemen 15-höz? Nagyon is sok. 
Csak egyetlen, friss példa: Bence unokám 
az idei húsvéti hazajövetel estéjétől na
ponta kérdezte, hogy mikor megyünk 
már a malomba; és azzal fenyegetett, ha 
nem megyünk, nem jön többet Kolozsvár
ra. A rajzaik — mind a három unokáé —

a malomtérben kialakított plakátgyűjte
ményben elszórva láthatók, apjuknak egy 
kolozsvári orvoskiállítást beharangozó, 
kinyomtatott plakátja és a Laci nagybácsi 
egyik fotós jelentkezését hírlelő mellett; 
utóbbi a kolozsvári magyar színház Tom
pa Gábor rendezte Ham/ef-bemuta tóját kí
sérte, a díszlet- és jelmeztervező vázla
taival együtt. Azt még el kell mondanom, 
hogy a malomtéri plakátkiállítás ötletét az 
előző tulajdonos, Csíki Laci által elhelye
zett egy-két nyomtatvány adta; a színda
rabjának sepsiszentgyörgyi bemutatójá
ról készült plakát azóta sem került le az 
"ebédlőt" és a "konyhát" elválasztó falról, 
a Nagypapa lá tn i akar benneteket azonban új 
jelentést kapott (kiegészülve nyilván a 
nagymama hasonló, legalább ilyen heves 
kívánságával).

A malomrészi és belső (laktéri) iko
nográfia korántsem csak ilyen családi 
m eghatározottságú. Igaz, a két szoba 
Kántor Antal-képekkel is büszkélkedik, 
mellettük Paulovics László, Boros Lajos, 
Páll Lajos akvarelljei, Barta László színes 
nyomatai (a csodálatos Cirkusz-sorozat) 
néznek le a falakról. Az irodalom többféle 
változatban van jelen, képileg. A ma Ka
nadában élő, akkor éppen bukaresti illető
ségű Pusztai Péter Forrás-könyveket 
népszerűsített, Kocsis István monodrá
májának, a Bethlen Katának egyik bemu
tatójáról szól egy piros-fekete nyomat, s a 
kolozsvári Szabédi-napokra is emlékeztet 
plakát. Tettamanti Béla, a különleges fan
táziával és megjelenítő erővel bíró grafi
kus (aki megfordulva itt párszor, velünk 
versenyben szereti a malmot), Rejtő Jenőt 
idéző színházi plakáttal képviselteti ma
gát ebben a mezőnyben. A klasszikusokat 
Mikszáth, József Attila — és Madách Imre 
portréja (Lóránt János munkája) képvise
li. S ezzel, valamint Bálint Endre szenzá
ciós színes kompozícióival vissza is tér
hetünk Az ember tragédiájához, a Mikes 
utcai félbehagyott levélolvasáshoz.

A Helga nénitől kapott adatokat is be
dolgozva, elkészült ugyanis államvizsga
dolgozatom, nem kis keserűségek forrása 
— míg aztán némi sikert hozott. De előbb 
a keserűségről, a nagynak gondolt vállal
kozás bizottsági minősítéséről, a "piros 
diplomát" elúsztató nyolcasról (tízes volt 
1959-ben a legjobb jegy), amit állítólag a 
XX. századi magyar irodalmat nem éppen 
egyetemi szinten előadó Pataki Bálintnak 
köszönhetek, ám én továbbra is Csehi 
Gyulára gyanakszom (és haragszom), ő  
volt ugyanis tanáraim közül az a "szilárd 
marxista", akinek nem tetszett, hogy én 
inkább a Sőtér István és Horváth Károly 
kitaposta úton próbálok haladni a Tragé
dia-értelmezésben, nem pedig a Lukács 
György, illetve Révai-féle "elvi szigort" 
osztom. Persze, nem akartam belenyu
godni a bizottsági ítéletbe, de Csehi meg 
sem jelent a dolgozat védésén, vagyis fö
löslegesen jártattam a számat. Megérlelő
dött viszont bennem az elhatározás, hogy 
Százéves harc "Az ember tragédiájá"-ért cí
mű, lényegében első művemet megjelen
tetem.
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT 
Nyárvég
Csobban a vízben egy régi cserép.

A z  udvartereken csend.
A z  öregasszony galambokat etet.
Fehér idő köröz az égen.
K ettészelt madár az utcakövön.
R itkás gyep.
Benne halott lepkék.

Távozni készül a nyár.
Sikoly.
A sszo n yverő  hangulat az ablakban —  
borostás férfihang  ütlegeli a csendet.
H űvös a bérház.
A  nyirkos folyosón  
elfojtott lelkek árnyékai.
E zernyi eltévedt denevér.
Világot kiált egy kisgyerek a körtéren. 
M esszi dallamot hall.
Örül: játéka születőben.
Szivárvány.
Szökőkút ragyog benne.
Játékát abbahagyja, 
bám ul a gyerm ek.
Ilye t még nem  látott soha.
Tudja: örökre látni fogja.

Közeledés
H a szerelem, csak úgy,
hogy költészet legyen m inden mozdulat.
Várakozásban szépü lt arcod fü rd ik  a sugárban,
tisz tu l a pohárban a víz,
m in t szem em ben az értelem.
Rácsok sávjai a hűvös folyosón.
M etsző  némaság, nyirkos félelem . 
Kórtermekben telik el életem.
H át mégis kihűl a lét?
Tested rajza bizonytalan sötétben.
Karod villan a homályban,
fá zós fén ycs ík  f u t  á t melled fehér dombján.
N e  takard el arcod.
Szépség a feltárulkozás, 
a m eztelenség, az áldott szemérem.
M in t tenyér, ha simogatásra nyílik, 
ajak, ha combok puha ívein  
végtelen, tilto tt vidékre téved.
Ő riz az álom.
Z úgnak öledben tengerek,
suhan a kék, benne a sejtelem, a vágyakozás.

Végül a fájdalom  szegődik hozzám  társul.
D e ne hidd, hogy örök a szenvedés.
Ism ét útra indul a csodáit röptető gondolat.
Fontos a szándék.
M in t  láthatatlan madár, 
szárnyal a sugárzó űr fö lö tt, 
visz tovább, új tájak felé.
S marad a bizakodás: 
egyszer megérti valaki.

Csend
madár illat 
üres fészkek  á fá n  
álmodban látsz egy erdőt 
titkok rejtekén haladsz 
melyen örökké válik  
a pillanat
csend
a m agány belengi a kertet 
nincsen innen ú t sehová 
m inden visszahív a kezdetekhez
ü lsz egy felhőn  
kezedben világít a N ap  
ahol a sugár elhalad 
m inden egy percig boldogabb

Nincs
A hogy az erek a kézen.
A hogy m ost a táj
körénk g y ű jti az est madárcsapatait.

De kinek?
A z  arcon ráncok, 
v íz  nélkül áll a pohár, 
rég távol m inden, 
m i valaha téged jelentett.
Szabad vagyok.
N em  köt sem m i.
Köt a m inden.
Bezárkózom mondataimba.

Z SID Ó  FERENC

Modernista konzervativizmus
A Csíkszeredában élő György Attila az 

utóbbi években nemzeti érzülete, líraian 
prózai történetei, komoran szárnyaló törté
nelmi hangulatképei révén foglalt helyet 
magának a magyar irodalom kevés szabad 
hellyel rendelkező mezején. Mára tradicio- 
nalizmusra hajló publicisztikája majdnem 
olyan fontos védjegyévé vált, mint sötét, lí
raian telített középkor-hangulatú szépiro
dalmi művei. Az alábbiakban arról fag
gatom, mit gondol egy ilyen ember önmaga 
és az irodalom arcairól.

—  Ki vagy te, György Attila?
— Magyar író valahonnan a középpályá

ról, jóderékszékely, gyímesi csángó, macsó 
állat, érzékeny lélek, megszállott lovasem
ber, előítéletekkel teljes publicista, Vazul 
macskám kedvenc gazdája, elvetemült női
mádó, ókonzervatív jellem, barátaim barát
ja. Ilyenekkel szeretek magamnak bókolni.

—  Ki, m i tett irodalmárrá?
— Erre idő teltével még ki kell találnom 

valami adekvát, jól hangzó választ. Mosta

nában azt hiszem, hogy valami folyamato
san "tesz azzá". Nem hiszem, hogy akkor 
kezdtem író lenni, amikor leírtam első novel
lámat, vagy amikor első kötetem megjelent, 
viszont Máraival együtt hiszem, hogy az írót 
nem(csak) a kézzelfogható mű teszi. írónak 
lenni sokkal inkább életforma, világnézet, 
személyes habitus, környezethez való vi
szony. Egyébként meg azt hiszem, hogy az 
irodalmárok többségét a hiúság, exhibicio
nizmus, kékharisnya-világ és közlési kény
szer teszi azzá, ami. Másokat az elhiva
tottságról való meggyőződés, a "fényképező 
agy", a lustaság, és ezer más ok. Végső soron 
miért ír az ember? Ugyanazért, amiért vicce
ket mond, például. Meg akar osztani egy 
alapélményt valakivel.

—  A  Csíkszeredái Székelyföld szerkesztője 
vagy. Szereted ezt a munkát?

— Természetesen, noha nem vagyok jó 
szerkesztő, semmiféle értelemben: ehhez 
túlságosan szubjektív és kompromisszum
képtelen vagyok. A csapatmunka sem tarto

zik az erényeim közé. Hálás lehetek viszont, 
hogy szakmai-emberi értelemben egyaránt 
kiváló munkatársaim vannak, és az megha
tározza a mindennapi munkát is. Én azt hi
szem egyébként, hogy az irodalmi szerkesz
tőségekben folyó napi beszélgetések, az egy
másra hatás, az alkotóműhely-jelleg, a szer
kesztők és szerkesztőségek közötti ezer apró 
szál legalább olyan fontos, talán fontosabb is, 
mint maga a "termék", a folyóirat...

— Prózaíró vagy. Stílusod olykor líraiba haj
ló, máskor értekező. Ez alkati tényezők eredmé- 
nye?

— Egyértelműen az. Erősen érzelmi ala
pon élő ember vagyok — az értekező stílus 
gyakorlatilag csak álcája az érzelmi töltés
nek. Nagyon vonzódom az erőteljes, életteli, 
robusztus prózához, sajnos manapság egyre 
kevesebb ilyennel találkozom, és nekem sem 
mindig "áll kézhez". Amúgy is lusta író va
gyok, keveset és megszállottan írok. Ahogy 
öregszem, egyre inkább szilárdul bennem a 
meggyőződés, hogy nem kell mindenáron és 
mindent megírni. Tulajdonképpen kevés 
olyan dolog van, amit igazán érdemes meg
örökíteni. Néha egy baráti körben jól elmon
do tt sztori többet ér, m int három
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GYÖRGY ATTILA

H a rco so k  K ö n y v e
(részletek)

A sebesültekről
Egyetlen harcos sem sebezhe- 

tetlen, és egyetlen Uralkodó sem. 
A halhatatlanság ígérete nem véd 
meg a sebek és a fájdalom ellen, s 
még a legalantasabb ember is ké
pes sebet ejteni a mégoly elhiva
tott harcoson is.

A harcosok többsége élete és a 
csaták során rengeteg sebet sze
rez, az Uralkodót pedig szinte 
törvényszerűen sebek és sebhe
lyek sokasága borítja. Testi és lel
ki, behegedő és újranyüó sebek 
ezek.

Olyankor azonban, amikor 
valahonnan a mélyből érkezik a 
szúrás, hátulról vagy lesből se
beznek meg, alávalók és orgyil
kosok támadnak rád, gondolj 
arra, amivel több vagy náluk. Ar
ra, amivel nemcsak elhivatottsá
godban, de fizikai létezésedben is 
több vagy. Gondolj a harc ízére, 
amit a lesből támadók sosem is
mernek meg. Gondolj a feledhe
tetlen fémes ízre szádban, amit 
akkor érzel, amikor a túlerő ellen 
indulsz. A lázra, és a dühre. Gon
dolj a hitre és a magányra. Bará
taidra és bajtársaidra. Gondolj a 
nevetésre, a ragadozók és a har
cosok erős, őszinte nevetésére, 
amelytől meghátrál a halál. Gon
dolj a nők ölelésére, ahogyan té
ged öleltek, és amelyben sosem 
lesz az aljanépnek része.

Gondolj a halálra és az életre, 
amit csak te, és a veled egylénye- 
gűek tapasztalnak és élnek meg a 
maguk teljességében.

Gondolj magadra, gondolj rá
juk: és gondolj arra, hogy a kétfé

le minőségben a sebek egyáltalán 
nem változtatnak.

***
A hűségről
A harcosok legfőbb erénye a 

lojalitás. Urához, elveihez, istené
hez, hitéhez hűnek lenni minden 
harcosban belső törvény.

Ugyanilyen hű és lojális ma
rad a harcos minden körülmé
nyek között baj társaival szemben 
is — és ez az egyetlen, amely 
visszahat, és önmagában is hor
dozza jutalmát. Bajtársak nélkül 
ugyanis nincs harcos. A magá
nyos harcos csupán legenda, 
absztrakció. Sosem létezett.

Kivétel nélkül minden har
cosnak társra van szüksége, aki
nek vállán néha megpihenhet 
keze, aki és akit fedezni képes a 
veszedelemben.

A csaták és háborúk során 
azonban gyakorta megesik, hogy 
a legjobb bajtárs is elszakad köte
lékétől, barátaitól — más harcra, 
más színtérre szólítja kötelessége, 
az Uralkodó és a belső hang pa
rancsolata.

Ilyenkor néha úgy tűnik, a 
bajtársak cserbenhagynak. Néha 
úgy tűnik, előled aratják le a ba
bért, másszor pedig úgy, mint a- 
kik szándékosan engednek előre 
a veszedelembe. Ezekben a pilla
natokban olykor megfagy a har
cos lelke. Fegyvernél, szónál sok
kal erősebben és halálosabban se
bezhet a megrendült hit.

Az igazi bajtársiasság azon
ban éppen erről szól: a hitről és a 
bizalomról, amely csak feltétlen 
lehet. Még a hátat fordító, megfu
tamodó és cserben hagyó bajtárs

is bajtárs: mindaddig, amíg egy 
zászló alatt, egy célért és egyazon 
belső parancsért harcoltok. A bi
zalom és a lojalitás feltétel nélküli 
és helyzettől független.

Mindaddig, amíg ezt szem e- 
lől nem téveszti, egyetlen harcos 
sem marad magára a csatame
zőn.***

Arról, hogy rangon alul 
ne harcolj
Még egyszer mondom: a harc 

nem eszköz és nem cél. Aharc egy 
álom megvalósulása, és ezt az ál
mot nem a harcosok álmodják. A 
Te feladatod csupán hűnek lenni 
ehhez az álomhoz.

A harcosok útját mindenfelől 
kalmárok és útonállók útjai ke
resztezik. Néha elállják az utat,

néha köpenyedbe kapaszkod
nak, olykor gyaláznak, harcra 
hívnak, megsebesítenek.

Soha, semmilyen körülmé
nyek között nem szabad ezekkel 
harcolni. El kell viselni őket, aho
gyan a természet kellemetlensé
geit viseli az ember. Ha kés
leltetnek, hát próbáld meg elhá
rítani őket. Ha gyaláznak, haladj 
tovább. Ha köpenyedbe kapasz
kodnak, vesd le köpenyed és 
hagyd kezükben. Ha megsebesí
tenek, takard el a sebet, és mu
tasd magad erősnek.

Ha végképp elállják utadat, 
öld meg őket: gyorsan, határo
zottan, érzelem és harc nélkül.

A rangon aluli harc vállalása 
ugyanis a harcost is beszennyezi. 
Aki a tisztátalannal kel bírókra, 
maga is beszennyeződik. A ran
gon aluliaknak egyetlen esélye a 
győzelemre, ha rávesznek, hogy 
harcba szállj velük.

Harcolni csak egyenrangúak 
között lehet: harcosnak harcos
sal. Volt idő, amikor törvénybe 
foglalták ezt. Voltak nemesem
berek, és voltak közrendűek. 
Volt, aki párbajképes volt, és volt 
aki nem.

Nincs ez másként a szellemi 
porondon sem. Ne törj kopj át az
zal, aki övön alulra irányozza 
fegyverét. Ne vedd fel annak 
kesztyűjét, aki a lábad elé köp. 
Ne tiszteld meg harcoddal a há
tulról támadót.

Vágd le, vagy kerüld ki. Sem
milyen fontossága nincs.

***
Arról, hogy a nők is
leh etnek  harcosok
Téved, aki a harcosokat mind 

férfiaknak hiszi. Az is téved, aki 
ilyenkor férfiakban és nőkben 
gondolkodik.

nagyregény. Az irodalmat amúgy is funkci
onálisnak, célzatosnak tekintem, nem hiszek 
az önmagáért való művészetben...

—  Sokat változott írói arcod az évek során? 
Első köteted (Ki olyan, m int a Sárkány?) megje
lenésekor (1995-ben) még nagyon fiatal voltál. 
Vállalod ma is azt a novelláskönyvet?

— Hát, talán már nem is voltam annyira 
fiatal, huszonnégy évesen... Nem volt egy 
remekmű, tény és való, de természetesen 
vállalom, az mind én voltam valamikor... 
(Hála Istennek már rég eltűnt a piacról, nyu
godtan vállalhatom, szinte megtalálhatat- 
lan...) Erősen érződött rajta az újságírói 
gyakorlat, a stílustalanság, klasszikus csikó
könyv volt, szinte minden hiba megtalálható 
benne, amit egy kezdő prózaíró elmívelhet. 
Néhány ötlet jó volt benne, ma leginkább az 
akkori elszántságomon csodálkozom, ami
vel viszonylag banális sztorikat izzadtam 
karcolattá.

— S tílusod könnyen felismerhető a visszatérő 
pszeudo-biblikus hangulatok, középkor-imázs, a 
történelmi íz miatt. Tudatosan helyezed hőseid 
többségét a távoli, történelmi múltba?

— Említettem már, hogy erősen konzer
vatív alkat vagyok, ez ízlésvilágomban is

megnyilvánul. Jó öreg tradicionalista szel
lemben hiszek abban, hogy a világ egyik fő 
összetevője a fantázia. Fizikai értelemben 
gondolom így, a világot összetartó ötödik 
elemnek az emberi fantáziát tartom. (Aki 
valaha rituális mágiát tanulmányozott, érti, 
mire gondolok.) Ennek folytán meggyőző
désem, hogy a mesék, a mítoszok, a legen
dák, a "szent könyvek" — bármelyik is le
gyen az—sorsteremtő és sorsformáló eszkö
zök. A történelem sem egy elvont, lezárt idő
szelet számomra, hanem bennünket men
tálisan is meghatározó alternatív valóság. 
Kicsit bonyolultan hangzik, noha nagyon 
természetes folyamat.

— Második kötetedet (A boszorkányok feltá
madása) a kolozsvári Előretolt Helyőrség populá
ris vonulatába sorolják be. jogosan?

— Tudja a macska, bánja a ménta, hogy 
egyik kedvencemet idézzem. Ha azt mond
ják, biztosan az, és ennek az ellenkezője is 
igaz lehet. Nem látok én semmi rosszat ab
ban, ha egy könyv közérthetően szól olvasó
jához, olvasmányos, és kedvét leli benne a 
fodrászkisasszony is. (Egyébként, hogy mi is 
tulajdonképpen errefele a "populár", annak 
egyedül és kizárólagosan vitézlő lófő és köl

tő Sántha Attila barátom a megmondhatója, 
populáris ügyekben kizárólag övé a nyilat
kozás joga...) Tény, hogy a boszorkányos 
könyvem meglepően széles körben terjen
gett, igen jólesett az én hiú májamnak, ami
kor a múltkoriban felfedeztem a magyaror
szági boszorkányszövetség (merthogy ilyen 
is van) "ajánlott irodalma" között... Hát, az 
vesse rám az első seprűt, aki nem örül az 
ilyetén popularitásnak.

—  Elég gyakran írsz publicisztikát — főként 
magyarországi lapoknak. Lényeges egy szépíró 
számára a közírói tevékenység?

— Számomra egyértelműen az. Ilyenkor 
jönnek a nagy szavak, merthogy ezt nem is 
tudom, nem is akarom másként fogalmazni, 
hogy errefele azért kötelességei vannak az 
embernek. Véleményformálás és irodalom 
mindig is elválaszthatatlan és egylényegű. A 
legfontosabb emberi értéknek a lojalitást, a 
hűséget tartom: értékeinkhez, önmagunk
hoz, barátainkhoz, kultúránkhoz, hitünk
höz, hazánkhoz. Az ember legyen az, ami, 
vállalja ezt, álljon ki, mutassa fel magát, és 
védje meg azt, amit magáénak vall. Ugyan-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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A  z e te la k i ö s s z e e s k ü v é s , v a la 
mint a szék e ly  államféleség meg
alapításának egyetlen és hiteles 
története
... és akkor azt mondta Kovács 

Feri, hogy ha nem kap egy minisz
teri tárcát, akkor minden este meg 
fogja verni a minisztereket, bézbó- 
lütővel és manuálisan egyaránt, és 
ez igen rosszul fogja kivenni magát, 
mert ugye, milyen rosszul is néz ki 
egy monoklis, fölhasadt szájú mi
nisztertanács. Erre aztán végül be
adta derekát külügyminiszterünk, 
Király Zoli is, aki pedig a végsőkig 
ellenezte a kinevezést, aztán azt 
mondta, le van szarva, ez képes rá, 
és tényleg megver, vagy puccsot 
csinál, vagy akármi, izé, szóval ad
junk neki valamit. Én először köz
kegyelmet ajánlottam Ferinek, 
mert vannak időszakok, amikor 
szüksége lenne rá, de ő nem és nem, 
végül megdobtuk egy egészség- 
ügyi tárcával, és rábíztuk az ampu- 
tációk és az euthanázia gyakorlati 
megvalósítását kicsiny székely ál
lamunkban.

Szóval ez, és ilyesmik történtek 
a Kék Lagúna nevezetű korcsmá
ban, Zetelakán az összkomfortos 
székely állam megalapításakor, ott 
ült a sok részeg író, hőbörgött, meg 
ivott, és alapította az országot, 
ahogy az ilyenkor szokás. (Utoljára 
Árkoson alapítottunk hazát, rég 
volt, talán hét-nyolc éve is van, le
járt a szavatossága.)

És nyilván, természetesen, ho
gyan is másként: Sántha lett az ál
lamelnök, ennek minden ódiumá
val együtt, és örült neki, örülgetett, 
mi meg közben jól tudtuk, hogy 
egy valamirevaló államban előbb- 
utóbb zavargások lesznek, és ha za
vargások lesznek, akkor majd jól 
kivégezzük az államelnököt, és 
kezdődhet minden elölről, tabula 
rasa, da capo al fine. És kárörven- 
désünk közepette Tibi barátunk

belügyminiszterséget kapott, külö
nösebb ellenvélemény nélkül, az
tán Király elment és szép sugárban 
könnyített magán a sarokban, 
merthogy nehéz dolog a külügy, és 
a tárgyalások meg a hubertusz 
megviselték a gyomrát. Később Gi- 
usz, aki népjóléti tárcát kapott és 
vezérkari főnökséget, kifejtette el
képzeléseit az ellenzékről és a ki
sebbségekről, melynek lényege az 
volt, hogy mindezek államunkban 
is létezni fognak, egészen addig, a- 
míg ő meg nem találja őket. Amiért 
is azon mód létrehozta a személyes 
ellenőrzése alatt álló "Seek and 
Destroy" ügynökséget, a miniszter- 
tanács egészének áldásával. A leg
jobb dolga, persze, ismét csak Bré- 
dának lett, aki ott se volt közöttünk 
egyébként, ő majd egy szép fekete 
Volgát kap és miniszteri fizetést, 
amiért is nem kell neki csinálnia 
semmit, de semmit, és ez nagyon jó 
lesz neki. Ahogyan nagyon jó lesz 
Páll Zitának is az az ötvenéves ku
tatói ösztöndíj, amellyel megtámo
gattuk, a fene se tudja, hogy miért.

És Orbán János megkapta a sze
mélyi kultusz minisztériumát, és 
látá, hogy jó, az öreg Királynak pe
dig, mert valamikor felszámolták 
keskenyvágányú hazáját, odaad
tuk a székely kisvasút igazgatóta
nácsi elnökségét.

(Közben szigorúan szemmel 
tartottuk Kovács Ferit, aki gyanús 
sutyorgásokba kezdett a belügymi
niszterrel, Király Zoli pedig azt ja
vasolta, figyeljünk oda, mert hamar 
megtörténhet, hogy egy szép reggel 
arra ébredünk, Feri elorozta a hatal
mat, és Mátis lett a gazdasági mi
niszter, mi pedig az ellenzék va
gyunk, akiket talán már keres a 
Gisz-féle különítmény.)

Ekkor megérkezett Forrest, és 
részt kért a hatalomból, és kapott is, 
mert ő volt az egyetlen, aki az első 
szóra sok-sok sörrel megrakodva 
tért vissza, ezért neki adtuk a Gyer
mek- Ifjúsági- és Sportminisztériu
mot, amellyel ő maximálisan meg
elégedett, és további söröket ho
zott.

És ideje volt Molnár Vilmosra 
gondolnunk, kit mostoha sorsa egy 
idő után asztalunkhoz űzött, és ki
neveztük őt admirálisnak, minden
féle hadviselési kötelezettség nél
kül, de adtunk neki egy csatahajót 
a Szent-Anna tón meg egy tengera
lattjárót a zeteváralji tóba, hogy ha- 
jókázhasson és rumozhasson 
kedvére. És egy kalap alatt kiosz
tottuk a szeszfőzdéket, a tengeri ke
reskedelmi koncessziókat és az 
ipari gépek építését, sajnos, már 
nem emlékszünk, ki(k)nek.

Késő este volt már, amikor ráéb
redtünk, hogy nekünk nincs is tit
kosszolgálatunk, amelyért is a- 
zonnal sms-t menesztettünk az Al- 
Duna tájékára, ahol Haklik bará
tunk tanyázott pillanatnyilag. És 
Haklik barátunk megköszönte és 
elfogadta a kinevezést, és közölte, 
ötszáz főnyi sándorfalvi székellyel 
máris hivatalba lépett, ő persze ak
kor még nem tudta, hogy megtör
tént a titkosszolgálatot felügyelő 
államtitkár kinevezése is, aki nem 
más, mint neje, Mrena Julianna, kár, 
hogy a nagy örömben elfelejtettünk 
erről Julikénak szólni.

(Közben Ferike és Tibi egyre 
gyanúsabbakká váltak, és a sutyor- 
gás is kezdett összeesküvői mérete
ket ölteni, amiért is rút békétlenség 
vert tanyát a szívünkben. Minda
zonáltal mosolyogtunk, mert a po
litikában ezt így kell, és Feri nagyon 
erős.)

A külügyminiszterünknek ek
kor ihletett pillanatai lettek, és kifej
lesztette a székely diplomácia sa
játos tiltakozó eszközét, a zokonvevő 
e-mailt, amelyet rögvest sajátunké
nak éreztünk, a Giusz anyukáját, 
Gyöngyit pedig visszakézből kine

veztük a Hadúr szóvivőjének és 
sajtófőnökének.

És ekkor átlebegett, átosont, át
hurcolta magát a színen (párduc
mintás szoknyában és tűsarkú fehér 
cipőben) Sz. M., akinek kapcsán a 
kormányon súlyos megilletődöttség 
vett erőt, és tovatűnte után némely 
hangok javasolták, inkább hagyjuk 
veszni a Bánátot és a Részeket, mint
sem azzal együtt e hölgyet is ma
gunkhoz csatoljuk, de végül józan 
hangok leintették a szélsőséges véle
ményt, és képességeire való tekintet
tel a székely büntetésvégrehajtásban 
találtunk szerepet számára, a külön
legesen elvetemetül bűnözők cella
társaként. (A határozat ellen—ered
ménytelenül — emberjogi szerveze
tek egész sora tiltakozott.)

És Karácsonyi Zsoltnak adtuk 
Aradot és környékét, szabad hasz
nálatra, Barbarossát pedig integrá
ciós biztossá neveztük ki, noha 
figyelmeztetett bennünket, hogy 
integrációs szándékainak célpontja 
Kazahsztán, ebben azonban kor
mányunk egyetlen tagja sem talált 
kivetnivalót.

És Mózes Attilát annyira szeret
tük, hogy valami nagyon jó és na
gyon nagy tisztséget adtunk neki, 
noha nem emlékszünk már arra, 
hogy tulajdonképpen mit, és sajnos 
ő sem, mindez azonban nem vál
toztat a tényeken. Ugyanekkor Lö- 
vétei is részesült kegyeinkből, utó
lagosan úgy emlékezik, talán a Har
gita déli oldalát vagy az egész Har
gitát kapta hűbérül.

Egy majdnem ismeretlen úri
ember pedig a tekerőlantosok fel
ügyeletének igazgatóságát kérte 
magának, cserében megkapta a tel
jes Filharmóniát, és ettől kezdve 
igen szépen fütyült.

Mi pedig testületileg elmen
tünk vacsorázni, és csirkepaprikást 
ettünk galuskával, és látánk, hogy 
mindez igen finom és jó. (Csak Ko
vács Feri szeme nem állott jól to
vábbra sem.)

György Attila 
Hadúr, s.k.

ta tá s  a 9. o lda lró l

akkor fontos tényező a hely sajátossága is. 
Meglehet, ha Magyarországon születtem 
volna, ott élnék, egyáltalán nem érdekelne a 
politikum, a közélet. Erdélyben azonban 
nem lehet közömbösnek maradni, nemcsak 
azért, mert ez lelkiismeretlen lenne, hanem 
azért sem, mert fizikailag lehetetlen: nem 
engedi a környezet, a körülmények, a rád 
nehezedő társadalmi nyomás. Nem olyan 
időket élünk, amikor csendben eléldegélhet 
az ember egy hintaszékben egy macskával 
az ölében — noha leginkább erre lenne ked
vem. Az írónak, költőnek azért van hangja, 
hogy használja azt, a hétköznapi, köznapi 
életben is, ne csak az éteri magaslatokban — 
ha nem ezt teszi, akkor érdemtelen rá.

—  Tavaly megjelent regényed (Harminchá
rom) családregénynek álcázott történelmi regény 
(vagy fordítva). írói feladatnak tartod a nemzet
tudat "kultiválását"?

— Egyértelműen igen.
—  A regény elnyerte a Tokaji írótábor Kurató

riumának díját. M it jelent számodra az elismerés?

— Először meglepetést, aztán jóleső bo
rozásokat Tokajban... Szimbolikus díj, szim
bolikus üzenettel — azonban, mint előbb 
mondtam, én amúgy is a szimbólumok vilá
gában érzem otthon magam.

— A z Erdélyi M agyar írók Ligájának vá
lasztmányi tagja vagy. Fontosnak tartod az írói 
csoportosulásokat?

— Hát, nem is tudom... Végül is ezek a 
csoportosulások mindenképp létrejönnek, 
léteznek, önszerveződnek, széthullnak... 
Időnként van úgy, hogy megéri intézménye
sített formát adni egy-egy ilyen csoportosu
lásnak. Szándékosan használom a "megéri" 
szót, ugyanis elsősorban érdekvédelmi célo
kat szolgál minden ilyen csoportosulás, az 
EMIL sincs ezzel másként. Igen szerencsés
nek találom ebben az esetben, hogy nem 
egyféle politikai- vagy világnézeti alapon 
szerveződött társaságról van szó, egyszerű
en csak többségében hivatásos íróemberek 
alkotta szakmai szövetség, amely rendezvé
nyeket szervez, irodalmi marketingmunkát 
végez, pályáz, közvetít, eljár a tagok külön
féle érdekeiben...

— Végezetül: hol "szededföl" történeteidet? 
Szám íthatunk rá, hogy nemsokára ismét "kisza
golsz" valami jó kis sztorit, s kirukkolsz vele?

— Könyvekből, filmekből, barátaimtól, 
álmaimból. Rengeteg színes egyéniség van a 
környezetem ben, egy Mikszáth- vagy 
Krúdy-alkatú ember egy életre megélhetne a 
sztorijaikból. Néha sajnálom is, hogy nem 
erre hajlok, néha annyira jó egy sztori, hogy 
egyszerűen nem tehetem meg, hogy ne ad
jak "irodalmibb" formát neki, ami persze, 
nem biztos, hogy előnyére válik. Leginkább 
a történelmi kuriózumokra bukom. Az ilye
nekre, hogy Hunyadi János és I. Murad, a két 
nagy ellenfél unokatestvérek voltak. Vagy 
hogy az utolsó római császár, Romulus Au- 
gustulus hun volt, ahogyan fele részben vér
rokona, a birodalmat megdöntő Odáker is. 
Hatalmas történetek rejlenek egy-egy ilyen 
információmorzsában, és én nagyon szere
tem beleásni magam az apró körülmények 
közé... Valami hasonlóról szól a következő 
regény is — amiből egyetlen szó sincs még 
leírva.
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

A kisfiú, akinek más volt az arca
Nem lehet tudni, mikor kezdődött. Ta

lán az első művirág elkészítésével, ám az 
is lehet, hogy a műanyagpoharak gyártá
sával. Mindenki számára elérhető dolgok
ról van szó, magyarázták az embereknek. 
Ha megrongálódnak, könnyen kicserél- 
hetőek. Szóval rendkívül praktikusak. 
Meg azt is mondták még, hogy az üvegből 
vagy kristályból készült poharak és a va
lódi virágok kora lejárt. Ebben a felgyor
suló világban m ár nem érdemes időt 
pazarolni rájuk.

Az is lehet azonban, hogy az első pré
selt lemezből készült asztallal kezdődött 
az egész. így utólag ez már nem is fontos. 
Olyan gyorsan ment végbe az átalakulás, 
hogy már választani sem lehetett. A ter
mészetes anyagokat felváltotta a m ű
an y ag , az egyed ibő l m áso la tok , az 
eredetiből utánzatok készültek. Egyik 
napról a másikra futószalagon legyártot
ták az új világot. Panelketrecekbe, előre
g y á rto tt e lem ekből é p íte tt házakba 
költöztek az emberek. Egyforma irodaé
pületekben és gyárakban dolgoztak. Az 
iskolában a névtelen programkészítők 
személytelen teszteket oldattak meg a 
gyerekekkel, hogy — amint buzgón han
goztatták — a jövő nemzedéke megfelelő 
módon készülhessen fel az életre. S ami
kor délután hazamentek, csak fel kellett 
melegíteni a szupermarketben vásárolt 
félkész ételeket, s máris ebédelhetett a csa
lád. A nap többi részében aztán a számí
tógépek és televíziók képernyője előtt 
várta mindenki az egyforma hosszúságú
ra tervezett idő múlását.

És ez így ment nap mint nap. A beton
vadonok acéltraverzei fagyosan fénylet
tek a m egfakult égre, a plexilapokon 
emberarcok sápadt foltjai mosódtak egy
be. Az évszakok is leegyszerűsödtek. 
Hosszúra nyúlt, hamuszín telek és kén
sárgán izzó, kopár nyarak váltogatták 
egymást, s már csak az öregek őrizték 
féltékenyen emlékezetük kopott kazettái
ban a hajdani tavaszok részegítő illatát, 
egy-egy régi ősz színeinek kápráztató lo- 
bogását. Valamiféle nehezen megmagya
rázható, fájdalmas nosztalgiával a vég
sőkig ragaszkodtak ezekhez a haszonta
lan emlékekhez, amelyek az ultramodern 
hamvasztó berendezésekkel is dacoltak 
néha. Többször is előfordult ugyanis, 
hogy a korhadt testek elporlasztása után 
még ott kerengtek egy ideig, fészküket 
kereső, tétova madarakként a márvány
utánzatból épült, légkondicionált krema
tóriumok fölött, a szakemberek és a hoz
zátartozók legnagyobb megrökönyödésé
re.

S ahogy telt-múlt az idő, az újabb nem
zedékek felnövekedésével már nem vet
ték észre az emberek, hogy lassan ők is 
egyformává váltak. Miért is figyeltek vol
na fel erre, amikor az életük és a környe
zetük már régóta egyszínű volt. Előbb a 
mozdulataik váltak gépiesen hasonlóvá,

például ahogyan fölemelték, vagy éppen 
a szemeteskosárba dobták a műanyagpo
harakat. Aztán — a divat előírásainak 
megfelelően - a ruházatuk. Legkésőbb a 
szemük s az arcuk változott meg. Szab
ványvonásaik, egyenruhagombként csil
logó szemeik lettek.

A kisfiú már ilyen sima, viaszos arccal 
született. Egészen hétéves koráig nem 
észleltek semmi különöset rajta. Pont o- 
lyan volt, mint a többi gyermek, csak DNS 
azonosító kártyája alapján lehetett tudni, 
hogy ő az, és nem egy másik.

Égy este azonban, a születésnapja után 
pár héttel, amikor a fejére illesztette az 
ajándékba kapott fülhallgatót, parányi 
bőrkeményedést fedezett föl az arcán. É- 
lőbb azt hitte, hogy pattanás vagy kelés, 
ám az apró folt sehogy sem akart eltűnni. 
Pár nap múlva az iskolaorvos is észrevette 
a barna foltocskát, s még aznap értesítette 
a szülőket. Ritkaságszámba menő rendel
lenességről van szó, magyarázta nekik.

Egy úgynevezett anyajegyről. Legjobb 
lesz, ha sürgősen leoperáltatják. Az orvos- 
tudomány jelenlegi fejlettségi fokának kö
szönhetően abszolút veszélytelen sebé
szeti beavatkozásról van szó. Higgyék el, 
megéri. Ha ugyanis az arc nem nyeri visz- 
sza eredeti formáját, a gyereknek komoly 
beilleszkedési problémái lesznek a későb
biek során.

Hiába műtötték meg azonban több
ször is egymást követően a kisfiút, az a- 
nyajegy pár nappal az operációkat kö
vetően újból megjelent az arcán.

Ha csak ennyi lett volna a baj, vala

hogy még el lehetett volna kendőzni a 
dolgot, ám ennél jóval többről volt szó: 
minden orvosi beavatkozás után válto
zott valamicskét a kisfiú arca. Nem szé
pült és nem is csúnyult meg, csak éppen 
egyre jobban különbözött a többiekétől. 
Az orra hosszabb és hegyesebb lett, ajká
nak hajdan fegyelmezett vonala élettel te
li, szeme pedig szégyentelenül tükrözte 
szabálytalanul hullámzó érzelmeit.

Az orvos figyelmeztető jóslata bevált: 
a kisfiút kiközösítették a társai. N ap
hosszat magányosan kóborolt a környé
ken. Céltalan sétái során egyre messzebb 
került a lakhelyétől. Egyik nap aztán már 
haza sem ment. Átvergődött a külvárost 
szegélyező szeméttelepek hegyvonula
tán, a kiégett, salétromszagú mezőkön. 
Már maga sem tudta, hogy mennyi ideje 
vándorol, amikor az éjszaka denevérszár
nyú homályában egyszerre csak elnyomta 
az álom.

A nap már magasan járt az égen, ami
kor felébredt. Kíváncsian nézett körül. 
Egy dombtetőn volt, mellette fák zöldell
tek az út szélén. Letépett egy falevelet, s 
az orrához emelte. Az eddig még soha 
nem érzett kesernyés illattól könnybe lá
badt a szeme. Lent a völgyben apró házak 
álltak. Lassan, tétován megindult feléjük. 
A falu szélén felnőttel és sok gyerekkel 
találkozott. Nem volt közöttük egy sem, 
akinek az arca azonos lett volna a másiké
val, mégis vidámak voltak. Szótlanul hoz
zájuk szegődött. Egy földszintes, fehérre 
festett házba mentek. Leültek a félkörbe 
rakott székekre, s miután csend lett, egy 
középkorú, szemüveges asszony arról 
kezdett beszélni, hogy mennyire örvend 
annak, hogy megint ilyen sokan eljöttek 
ebbe a táborba. Többen, mint tavaly, szólt 
közbe valaki, s több helyről. Az idén is 
lehet majd sokat játszani, rajzolni, faragni, 
éneket és táncot tanulni, folytatta az asz- 
szony. Idei találkozásunk fő témája a mese 
lesz. Mindenikünk elmond majd egy ott
honról hozott mesét.

Elsőnek egy nagydarab, bajuszos férfi 
szólalt meg a félkör közepén. A jövőről 
fogok beszélni nektek, mondta, m ind
annyiunk lehetséges jövőjéről. Ne feledjé
tek, rajtatok múlik, hogy milyen lesz.

A mese arról szólt, hogyan csapták be 
az embereket, akik műanyagpoharakért 
és művirágokért cserében az arcukat ad
ták. Arról, hogy milyen észrevétlenül 
ment végbe ez az iszonyatos átalakulás, 
hogyan lett mindenki arca egyformán si
ma és viaszos. Az élet változatosságát, a 
természetet azonban mégsem tudták le
győzni. Született ugyanis egy kisfiú, aki
nek anyajegy nőtt az arcára, s ezzel kü
lönbözni kezdett a többiektől.

Ez nem is mese, kiáltott föl a sor szélén 
az idegen gyermek, s mintha újból érezni 
kezdené a falevél kesernyés illatát, bepá
rásodott a szeme. Az a kisfiú, akiről me
sélsz, én vagyok. A többiek kíváncsian 
fordultak feléje, aztán nagy későre meg
szólalt a szomszédja, egy tömzsi, barna 
fiú: már hogy lennél te, hiszen nincs is 
anyajegy az arcodon.
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N A G Y  G É Z A

Ha tú lé lted , hallgass!
P i t e s t i  p o k l á b a n  (1951)

(Befejező rész)

Alighanem csodával határos módon 
szabadultam meg az "oroszlán szájából". 
Jubereanék ugyanis látván a sorból való 
kiállásom at, m agatartásom at egyenes 
árulásnak vették. Ezért vezényeltettek föl 
a harmadik emelet hírhedt szobái közül a 
104-esbe. Azt, hogy nem bántottak, én a 
várakozás és a pokol előszobájának tekin
tettem. Nem tudhattam, hogy itt már a 
feltáró-leleplező akció leáldozásáról volt 
szó (1952 január-február). Rettegéssel telt 
bizonytalanságunknak (mert voltunk ak
kor ott néhányan) az vetett véget, hogy 
átszervezték az egész rabéletünket. Bein
dították az eddigi két műszak mellé az 
éjszakait, tehát a harmadikat. Más szo
bákba osztottak be, és minden épkézláb 
embert beállítottak valamilyen műhely
munkára. A hallgatólagosan védelmezett 
kínzószobák tehát megszűntek azok len
ni, amik voltak. Mindezekre csak aprán
ként, következtetések révén jöhettünk 
reá. De mindennap megértettünk valamit 
abból, hogy itt egy döntő "hátra arcot" 
parancsolt a hatalom, mert MEGSZÜN
TETTÉK A RABOKNAK RABOK ÁLTALI 
KÍNZÁSÁT. A pitesti-i akciót felszámol
ták! De a fenevad a haldokló vonaglásá- 
ban is veszedelmes.

Ha csak egy hónappal hamarabb visz
nek fel a harmadik emeletre, azt — jelen
legi megítélésem szerint — nem éltem 
volna túl.

Azt viszont ne gondolja senki, hogy a 
pitesti-i akció leállításával elkezdődhetett 
valam ifé le  nyugod t, napok m úlását 
számláló rabélet. Nem, mert ekkor kezdő
dött igazán a fegyőrök uralma. Az őrmes
terek, a tisztek akartak rendet teremteni, a 
maguk módján most már ők tűzték ki 
célul a "banditizmus" mielőbbi felszámo
lását. Tették ezt nagy buzgalommal első
sorban azért, mert feldolgozták velük, 
miszerint a "vasgárdista banda rejtett ak
ciója" (a leleplező és átnevelő akció), az, 
hogy mindez megtörténhetett, az ő éber
ségükön is múlott. Mai napig sem tudom 
felfogni, hogy ezek az egyenruhások mi
ként hihették el ezt az abszurd beállítást. 
Mert nagyobb részük ugyan primitív jól 
fizetett ember volt, akiket párt-ideológián 
neveltek és az osztályharcos gyűlölet tala
ján tenyésztettek, de a mértéktartó ember
ségesek száma sem volt csekély sora
ikban. Ezek, állítom, valamiféle kény
szerpályára sodródva tévedtek ide. Áz 
utókornak, ha már nem lehetett az embe
riség ellen elkövetett bűntettekért felelős
ségre vonni az egyenruhás és civilbe 
öltözött vörös pribékeket, jutalmazni kel
lett volna az emberséges, sőt segítőkész 
"irgalmas szamaritánusokat", mert ilyen 
is akadt közöttük.

De itt most a számos közül csak egy 
hírhedt szadistának, név szerint Chita őr
mesternek emlegetném föl a velem szem
ben elkövetett gaztettét.

Kapták a parancsot: "Éberen vigyázza
tok, mert az imperialisták és fasiszták bé
rencei, megtévesztett fiataljai bomlasz
tanak, szabotálnak és suttogó propagan
dájukkal le akarják járatni a börtönadmi
nisztrációt."

Chitä őrmester saját maga megszabta 
"hatáskörében" nyomozott, felelősségre 
vont és büntetett. Ehhez elsősorban besú
gókra volt szüksége. Ilyen is akadt bőven.

írtam már, hogy a pitesti-i társaságot 
nemcsak hogy félreállították, hanem át is 
minősítették őket. Új téglákra volt tehát 
szükség a rettegés és terror építményének 
falába. Ilyenre talált Chitä Rujan Vasile 
petrositai fiú személyében, aki tiltott ha
tárátlépésért kapott négy évet. (Abban az 
időben ezeket is politikaiaknak minősítet
ték, és büntetésüket a jogok nélküli rabok 
soraiban kellett letölteniük. Ha nem téve
dek, 1954-től tették át őket és a tiltott fegy- 
verrejtegetőket a "boldog" köztörvénye
sek közé.)

Rujan analfabéta volt. A román hadse
reg kötelékében 1945 telén vagy tavaszán 
a front fele menet (vagy onnan visszatér
ve?) a Nyírségben, egy Nyíregyháza mel
letti faluban, lemaradt. Ott sikerült meg
húzódnia elkerülvén a hatóságok figyel
mét, majd szorgalmas munkásként s aktív 
besúgóként felszínen tudo tt m aradni 
négy éven át. Aztán a falubeliek, megelé
gelvén viselt dolgait, feljelentették. Ő 
megneszelte a közelgő bajt, nekiment a 
határnak, gondolván, hogy hazatérését 
hőstettnek fogják majd itthon minősíteni. 
A szatmári Szekuritátén döbbenhetett rá 
fatális tévedésére. Nos ez az ember gátlás 
nélkül ajánlotta fel szolgálatát minden 
egyenruhásnak, a Chitä őrmester féle zsák 
benne hát megtalálta a foltját.

Egy kimerítő éjszakai műszak után ki
szólít a plánton és elvezet az emeleti őr
szobába. Chitä őrmester "fogad", előbb ki
kérdez nevem, illetőségem és büntetésem 
felől, majd megszólal magyarul:

— Ülj le oda arra a székre.
Háromlábú alacsony suszterszék állt a 

szoba közepén.
— Ha mostantól kezdve nem mondasz 

igazat, mész az anyád... Miért beszélsz te 
olyant, hogy itt Szamosújváron a börtön
ben a rabőrök vernek, mint a hóhérok?

Próbáltam meggyőzni, hogy én még 
érintőleg sem mondtam ilyet soha senki
nek. Erre, úgy ültében, egyik kezével ki
rántotta alólam a széket, s másik kezével 
olyan hatalmas pofont adott, hogy a kis 
szoba szembeni sarka felé lendültem, s 
talán repültem is volna, de a másik, előbb

még széklábat tartó kezével elkapott, s 
mérte arcomra a többi ütést számolatlan, 
egészen addig, amíg a megismételt kér
désre el nem hangzott részem ről az 
"igen".

— Kinek mondtad és mikor?!
Hát erre, hiába vert puhára, legjobb 

akaratom mellett sem tudtam mit vála
szolni. Ezt ő is hamar felfogta. Kilépett a 
folyosóra és valami parancsot adott a 
plántonnak. Néhány perc múlva vissza
jött, s nyomban ez után belépett a szobába 
Rujan Vasile.

— Na ismételd csak el, hogy mit mon
dott neked ez a kolozsvári csavargó?

Rujan erre szemrebbenés nélkül, mint
ha könyvből olvasta volna, elhadarta: 
"Vernek itt, mint a hóhérok."

ő t  ez után elküldte, nekem azt paran
csolta, hogy ott várakozzam, aztán maga 
is eltávozott. Negyedóra sem telt bele, 
amikor visszatért egy másik egyenruhás
sal. Középtermetű, katonás tartású, "fess" 
hadnagy szigorú, de bárgyú tekintetével 
kerültem szembe. Részeg volt.

A fal mellett kellett állnom. Dagadtra 
vert vöröses arcom és a felborítva ottha
gyott suszterszék a hadnaggyal mindent 
megértetett.

— Ennek is járt a szája!? — kérdezte. 
Aztán amikor Chita elismételte Rujan ha
zugságát, furcsa szemeket meresztett alá
rendeltjére, de nem szólt semmit. Valami 
effélét éreztem ki tekintetéből: Te meg 
vagy menve? Megruházod ezt az embert, 
mert azt mondta, hogy itt mi ruházunk?... 
Ittasan is józanabb volt, mint a másik.

De a "mundér becsületét" mindenkép
pen védeni kellett! Kaptam hát tőle is ket
tőt, nem kisebbet az előzőeknél, egy köz
bevetett tanáccsal:

— Ne járjon többet a szád és tanuld 
meg, hogy itt nem Kolozsváron vagy az 
ottani tekergők bandájában!

Visszakísértek a szobába. Senki sem 
mert kérdezni semmit. Dermedtség és ré
mület lett úrrá a priccsen ülő, mereven 
maguk elé néző rabtársaimon. Estére el
dagadt az arcom, s a szemem alatt kékes 
karikák jelentek meg. Kongattak az esti 
műszakra, de én képtelen voltam munká
ba menni. A fejem mind előrehúzott. Rá
buktam volna a gépre.

Késő este volt már, amikor jött a plán
ton, és ahogyan szokta, a priccsen heve- 
rőktől, akik nem mentek ki munkára, kér
te az orvosi cédulát. Ha ez nem volt, akkor 
általában egy jó verés következett, aztán 
mars a műhelybe. Hárman találtattunk 
beteg sorban. Áz egyik cédulát tudott fel
mutatni, a másiknak hengergyalu össze
roncsolta, frissen kötözött keze elég ok 
volt a maradásra. Tőlem, miután rám né
zett, nem kért semmit. A következő m ű
szakot is átaludtam. Harmadnapra hely
rejöttem.

Na de mi volt mindez Pitesti-hez ké
pest? Annak gyenge utánzata sem. Ezek 
csak amolyan jól bemért rendőri verések
ként maradtak meg sokunk emlékezeté
ben. Rád szakadt, megkaptad, vége.

Turcanuval ekkor talán már ívszámra
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íratták Ploiesti-en a vallomásokat a lelep
lezésben és átnevelésben elkövetett bűn
tetteiről.

Közben az ilyen Chitá-féléknek is 
mindegyre leáldozott. A rendszer belső 
"szembeköpősdije" volt ez a furcsa játék: 
előbb buzdították a kíméletlen bánás
módra az erre alkalmasakat, majd miután 
túlontúl kiviselték magukat, farba rúgták 
őket. Chitát az év vége felé elbocsátották. 
Jött helyette más.

Nyolc vagy kilenc év múlva szembe 
mentünk egymással a sáromberki Állo
más utcában. Nem tértem ki előle, hango
san ráköszöntem: "Adjon Isten jó napot!" 
Hűvösen fogadta, szemmel láthatóan za
varba jött. Elvörösödött, majd lépteit na
gyon meggyorsította, jóllehet nem előlem 
kellett futnia, hiszen szemközt haladva 
hagytuk el egymást. Igaz, én visszafordul
tam és jó ideig néztem a sietve távolodó 
embert.

Munkafelügyelő ácsmesterként dol
gozott a vasútállomással szembeni állami 
gabonaraktár nagym éretű tetőjavításá
nál, Marosvásárhelyről ingázott. Kizárt
nak tartom, hogy felismert volna. Csak 
megérezte és felsejlett benne, hogy én is 
egy vagyok a sok közül, akiknek megtaní
totta, hogy Szamosújváron "rövid a kur
ta". Nem tudott jól magyarul, de ezt a 
szólást minden "akciójának" befejezése
kor elsütötte.

Sok embert megvert. Csak aznap, ami
kor velem elbánt, a szobából még kettőt 
hívatott ki, akik ugyanolyan állapotban 
jöttek vissza, mint én. Elképzelhető, hogy 
milyen méretű lehetett ennek az ember
nek a brutalitása (talán emberélet is szá
radt a lelkén), amikor maga a fő börtön
felügyelet bocsátotta el "szolgálattal való 
visszaélés" címén. Őrmesterből ácsmester 
lett, feltételezhetőleg sokkal jobb fizetés
sel. Az a gabonaraktár, melynek felújítá
sán dolgozott, állami és félig titkos kato
nai tartalék tárolására szolgált abban az 
időben.

Miért is köszöntöttem ezt a szadista 
gazem bert? Em lékeztetőül, hogy va
gyunk és emlékezünk. Megbocsátottam 
volna neki annak idején? És most megbo
csátok-e neki? Határozott nemmel vála
szolok. Nincs jogom hozzá! Megtehetném 
akkor, ha mi, hajdani áldozatai, együtt 
végighallgathatnánk Chita tetteit. Tehát 
megbocsátanánk, de kellene tudnunk, 
HOGY MIT? Aztán az sem közömbös szá
munkra, hogy ezek az "emberiség elleni" 
bűnök elkövetői bánják-e egykori tettei
ket, vagy ellenkezőleg, büszkék hajdani 
cselekedeteikre. A kérdés post mortem is 
érvényes.

De hadd tegyek pontot visszaemléke
zéseimnek eme részére azzal, hogy Rujan 
Vasilének is meg kellett tapasztalnia, mi
lyen "rövid a kurta". Ez Szamosújváron, 
1952 meleg nyarán történt.

Jelentette gazdájának, hogy a szobánk
ban hét kés van elrejtve. Amolyan vasfű
részből csiszolt puha kések voltak ezek, 
melyeket a fémmegmunkáló műhelybeli
ek készítettek és csempésztek be szobánk

ba. Ezekkel ölni nem, csak vágni és farag
ni lehetett. Délelőtt tíz órakor mélyen 
aludtunk, amikor felriasztott a szobánkba 
berontó három gárdián és egy parancsno
koló tiszt. Mindenkit a helyiség közepére 
parancsoltak, s nyugodt, de fenyegető 
hangon szólítottak föl, hogy adjuk át a 
késeket, amíg jól van dolgunk, mert tudo
másukra jutott, hogy ezekből hét van eb
ben a szobában. Egyet nyomban átadott 
egy eléggé megriadt móc, nyomban a má
sodik is előkerült. Aztán várakozás, ismét 
a kemény szavak, mire a harmadikat is 
kihúzta a pokróca alól, és átadta a kést, 
amit dugdosott. Tétovaságát egy közepes 
pofonnal torolták meg.

De a többi csak nem került elő. Erre 
következett a szobakutatás. Mindent fel
forgattak, összedobáltak, nem is ered
ménytelenül, mert még két késre csak 
rábukkantak a sok condra között. Végül 
egy tekintélynek örvendő öreg rabtár
sunk törte meg a kínos csendet, mondván:

— Higgyék el, kérem, és ezt szavamra 
mondom, hogy nincs több a szobában 
csak ez az öt.

Eltávoztak. Néhány perc múlva hívat
ták Rujant az őrszobába. Kapott két hazait 
és egy farbarúgást a főhadnagytól.

— Tanulj meg hétig számolni, te anal
fabéta hülye!

Néhány hét m úlva az asztalosm ű
helyben a ráadást is megkapta: egy őr
m ester jól elverte, m ert nem m inden 
egyenruhás szerette a hízelgő, hazug és 
csaló önkéntes besúgókat.

Az elpitestiesült szamosújvári vonal 
hát megbukott. Ami később következett, 
az már az "eredetinek" csak bizonytalan 
utánzata volt, idétlenül kusza rajzolat.

A faesztergályos részleg amolyan mel
lékága volt az asztalosműhelynek. Négy 
vagy hat esztergapad működött a terme
lés megszabta szükség szerint. Alig múlt 
el a tavasz, engem tettek meg a munkacso
port főnökévé. Pedig ott fogtam életem
ben először esztergavésőt a kezembe.

Hamar megszerettem a fák "húsának illa
tát"; öröm volt számomra a szép minőségi 
munka és az emberek munkába állítása, 
betanítása is. Általában igyekeztem oda
adással dolgozni. A magas norma azon
ban sok bajt okozott. A másik gond: min
dig új embereket kellett betanítanom. Rit
kán maradt meg valaki az esztergapadja
im mellett, a jó munkásaimat mindig más
fele vitték. Hamarosan észrevettem, hogy 
az esztergályos részleg amolyan próba és 
kiinduló hely, ahonnan a megfelelőket át- 
vezénylik más, a termelésben fontosabb 
gépek felé. A selejtes munkáért és a norma 
nem teljesítéséért viszont engem büntet
tek.

Új igazgató jött Galacról, egy Goiciu 
nevezetű. Emlékezetemben így m aradt 
meg: magas, kövér, kegyetlen. Hírhedt 
rendcsináló, fegyelmező. Első héten csak 
járta a műhelyeket, hátratett kézzel, szót
lanul, de mindenre jól ráfigyelt. A követ
kező héten beszédet mondott az udvarra 
összeterelt rabok előtt:

— Eddig mindenki csinált, amit akart, 
de mától kezdve "húzunk egy vonalat" 
(még a kezével is mutatta), és minden 
másképp lesz. Mert azt ne gondolja senki, 
hogy a termelés megbicsaklik a banditiz- 
mus miatt. A lazaságot, lógást, anyagron
tást szigorúan megbüntetjük.

Erről a "mostantól kezdve húzunk egy 
vonalat" kifejezésről ráismertem a közös 
stílusra. Ezt ugyanis Jubereántól már hal
lottuk Pitesti-en. Rádöbbentem, hogy a 
beszéd és a gondolkodás ebben a tömlö- 
cös és lágeres országban uniformizálódik. 
Az átnevelésre vonatkozó gesztusok és 
szavak tekintetében pedig létezik valami 
közös forrás. Azt viszont aligha kell külön 
magyaráznom, hogy a forrás a belügyi 
tiszti egyenruha, míg a csíkos rabruha 
csak idétlen utánzat.

Goiciu aztán újra elindult, hogy körül
járja a műhelyeket, de most már léccel a 
kezében. Használta is azt. Ez volt a jobbik 
változat, mert ha nem volt nála léc, hatal
mas kezével akkora pofot mért az áldozat
ra, hogy az oldalra esett. Kifogásolnivaló 
pedig akadt bőven, és olyanok is, akik 
tájékoztatták őt a műhelybeli hátramara
dásokról, szándéktalan vétségekről.

Aki pofot kapott az elkövetett vagy 
annak vélt hibáért, az ment 1-3 napra a 
nyágrába. Természetesen a munkaidőn 
kívül. A nyágra egy kb. három és félszer 
két és fél méteres sötétzárka, ablak nélkül. 
Lent mozaik-kőpadló, fekvőhely semmi. 
Az ajtó felett egy kisebb iskolatáska mére
tű nyílás, mely némi levegőt engedett be 
az épület földszinti, örökké petróluembű- 
zös teréből. Két ilyen sötétzárka volt, az 
épület földszintjének egymástól távol eső 
sarkaiban. Öt-hat ember "kényelmesen" 
fekhetett a mozaiklapokon, de Goiciu 
megjelenése óta tizenöt és harminc között 
mozgott naponta azoknak a létszáma, aki
ket egyik-egyik sötétszobába zártak.

Gyakran voltam ezen zárkák lakója. Itt 
tudhatta meg az ember a legfrissebb belső 
híreket. Mert az ilyetén büntetett emberek

fo ly ta tá s  a 14. o lda lon
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mintha itt közlékenyebbek lettek volna. 
Ha nagyon sokan voltunk, akkor csak ülni 
lehetett. Ha viszonylag kevesen, akkor 
még kinyújtózni is.

Egyik alkalommal egy 40-50 év körüli 
rabtársunkról, Plumbu Ioanról, kiderült, 
hogy ő csak ülni tud. A műhelyben ugyan
is asztalosvésőt szúrt a gyomrába. Úgy 
találták meg arccal rádőlve egy deszkara
kásra. Nyögését elnyomta a gépek zaja. 
Nem halt meg, bekötözték, és a politikai 
tiszt, Avadanei, berakta ide közénk a 
nyágrába. "Bandita módon akart szaba
dulni" — mondta, s még csoda, hogy nem 
bántalmazta. Néhány nap múlva a hirde
tőtáblán — ahova az élmunkásoknak és 
külön a kullogóknak függesztették ki a 
névsorát — két verssorocska is megjelent:

"Plumbu loan ca sä scape de muncä, isi 
a dat daltä in burtä." (Plumbu loan, azért 
hogy elkerülje a munkát, vésőt szúrt a 
gyomrába.)

— Miért csinált ilyent loan bácsi? — 
kérdezte gyöngéden egy fiatal diák, aki 
ápolgatta.

— Egész éjszaka vertek — válaszolta, 
és fénytelen szeme meg sem rebbent. Né
ma csend lett abban a bűzös kriptában. 
Többet senki nem kérdezett semmit. Tehát 
van még egy "negyedik műszak" is? Az a 
régi borzalmas? A rettegés mintha hide
gebbé tette volna kőágyunkat. Csak eny- 
nyit mondott valaki:

— Próbáljunk aludni egy cseppet.

Goiciu egyik ellenőrző útján a műhely
ben arcomba vágott egy dossziélyukasztó 
nyéllel, mivel az embereim nem gömbö
lyítették le megfelelően ezeket az eszter
gált munkadarabokat. Reggel a nyágrába 
vittek. De akkor volt már valami ennél is 
rosszabb: a kárcser. Ebben is volt részem 
bőven.

De mielőtt erre rátérnék, hadd idéz
zem föl, amit egyik nyágratársamtól meg
tudtam. Fiatal román földmíves fiú volt. 
Hívatták az elmúlt hetekben az igazgató
ságra, ahol két szekus tiszt arról faggatta: 
"létezik verés Szamosújváron?" ő  nemmel 
válaszolt, mert valóban nem volt ilyenben 
része. De mikor ezt a többieknek elmond
ta, Bozesán, egy Zsil-völgyi magyar fiú 
megjegyezte: "hívtak volna csak engem!" 
Kiderült, hogy ezt a fiút többször is irtóza
tosan megverték ott a 101-es szobában az 
elmúlt év nyarán.

Hanem mi is volt az a kárcser? Nem 
Goiciu találta ki, de ő vezette be, miután 
úgy ítélte, hogy a nyágra, a hatalmas po
fonok, a lécezés és ételmegvonás nem ele
gendő a "banditizmus" fékentartására. 
Nos a kácser gyalulatlan deszkából ké
szült, két méter magas, kb. ötvenszer öt
venes szekrény, amelybe beparancsolták a 
szankcionált rabot. Az éjszakást nappal, a 
nappali műszakost éjszakára. Állnod kel
lett eldagadt bokával. Ha leesett a sapkád, 
nem tudtad felvenni. Támaszkodhattál u- 
gyan, de ha elaludtál, és térdeid meg
roggyantak, irtózatos nyomás vagy ütő-

dés ébresztett fel. A szaggatottan váltako
zó elkábulások és felriadások néhány órán 
belül elvették kedvedet az élettől. Alvás 
nélkül, kimerültén az asztalos gépek mel
lé munkába állni, nos ez rengeteg munka
baleset okozója lett. Ezért aztán igen so
kan szabadultak Szamosújvárról csonka 
kezekkel, azaz levágott ujjakkal.

Goiciu még a kárcserrend fokozatait, 
módozatait is külön megszabta:

— Kárcser, fél porció étellel és kenyérrel.
— Kárcser, étel nélkül, csak a 20 dkg 

kenyérrel.
— Kárcser, a munkához való jog nél

kül. (Tehát éjjel-nappal egyfolytában.)
— Kárcser, ingben és gatyában, teljes 

ételmegvonással.
— Kárcser, "meghatározatlan időre".
(Ez lehetett egy nap vagy akár több hét,

amikor esetleg már nem is kellett az időt 
mérni...)

Előfordult, hogy amikor a plánton ki
nyitotta a kárcserajtót, mint egy zsák dőlt 
ki onnan a meggyötört rab, aléltan. De az 
is megesett, hogy a kizuhanó ember halott 
volt.

Egy visszaemlékező hajdani rab, aki 
abban az időben (1952 nyarán) rajzolóként 
dolgozott a gépasztalos műhelyben — ha- 
lál-kárcsemek nevezi ezt a kínzóládát. Mi- 
halcea műhelyfőnöktől ő kapta ugyanis a 
parancsot, hogy rajzolja meg, illetve ter
vezze meg az elkészítendő kárcsert. Nos a 
tervező l x l  méteres dobozt rajzolt (abban 
már le lehet ülni!), ám amikor a "művet" 
bemutatta a főhadnagynak, az jól leszidta 
és 40 x 40-esre parancsolta a méretet. Még 
aznap éjjel el is készítették, s a jószándékú 
rajzolót a felállított ládába zárták, hogy 
elmenjen kedve a túlméretezéstől, tehát 
vele nyitották meg a sort. A harmadik na
pon egy másik rabot is begyömöszöltek 
mellé.

Ha ehhez hasonlót nem saját gyötrel
memmel éltem volna át, ma már el sem 
hinném. Csakhogy ebből is volt részem! 
Ketten begyömöszölve abba az 50 x 50-es 
(vagy 40 x 40-es?) szűk térbe, kábultan, 
sokszor úgy érezted magad, mintha bő
röndbe zárva utaztattak volna egy lassan 
döcögő vicinálison.

Aztán készült hármas kárcser is, az pe
dig némely szükségállapotban négy lakót 
kapott...

Egyik alkalommal ilyen "szorongatott" 
helyzetben jutottam a leleplező-átnevelő 
akció haldoklásáról igen értékes informá
cióhoz:

Egy nagyon barátságos, egyenes jelle
mű, velem egykorú egyetemistával gyö
möszöltek össze, 1952 ősze elején, ő t  az év 
telén tartóztattak le. Konstancai volt, Bu
karestben járt az egyetemre. Annyira mel
lékes volt a kérdés, hogy "miért ítéltek el", 
hisz nagyjából egy lére ment akkor már 
minden, azaz a 209-es artikulusnak ("a 
szocialista rend elleni összeesküvés bűn
tette") a kaptafájára kellett minden vádat 
reáigazítani. Szavai és magabiztossága 
után ítélve, ez a fiú nem volt roncsolt em
ber. Nem kellett már elszenvednie semmi

lyen néven nevezendő rabokkal végezte
tett átnevelési, pótlólagos nyomozási és 
kihallgatási akciót. Fontos volt ezt nekem 
tudnom, ebből ugyanis arra következtet
hettem, hogy valamilyen sérülést szenve
dett.

Érdekes és igen figyelemreméltó volt en
nek a fiúnak a magyarok iránti érdeklődése 
is. [...]

— Hogy van a maguk himnuszának a 
szövege? — kérdezte a kárcserbe tételünk 
első negyedórájában. Megkínlódtam a 
fordítással, mely végül elég tűrhetően si
került, ám azt, hogy "balsors akit régen 
tép", csak nagyon hozzávetőlegesen és 
gyatrán sikerült visszaadnom . Mégis 
megértette. Azon pedig, hogy jelenleg is 
ez a hivatalos magyar állami himnusz, 
végtelenül csodálkozott és nem akarta el
hinni.

— Na és milyen a magyarok címere?
Az összepréseltségben nagy kínlódva

benyúltam a zsebembe, ácsceruzát vettem 
elő (a faesztergályos csoportvezető ilyen 
írószert tarthatott magánál), és az ajtón 
levő szellőző lyuknak a szembeni deszká
ra vetülő fényfoltjára hamar lerajzoltam a 
kettéosztott pajzson a hármas balmot, a 
kettős keresztet és a négy sávot.

— A himnuszotok szép (akkor már te
gezett), mert imádság, a címeretek nagy
szerű, mert bárki lerajzolhatja. Azt, hogy 
a himnuszunkat sikerült megőrizni, a cí
merünket viszont nem, felettébb furcsáll
ta. (Amikor 1956 októberében a mieink 
krétával címerünket rajzolták rá a magyar 
tankokra ott a Bródy Sándor utcában, ez 
is mindig eszembe jutott). [...]

Az én rabruhám olajos, vasporos folto
kat szedett fel az övéről. Az ő öltözetén 
pedig az én faporos, apróforgácsos cond- 
rám hagyott nyomott.

Vége lesz ennek is! Jön az éjszaka, a 
munkában letöltendő újabb 12 óra, ami
kor odaállunk majd, ő a vas-, én a fameg
munkáló géphez, s igyekszünk valami
képpen nem ráesni a forgókésre. Nekem 
akkor körfűrészre volt beállítva az eszter
gapadom. Isten gondviselő kegyelme, 
hogy ép kezekkel kerültem ki abból a sza- 
mosújvári épületből, mely mint egy óriási 
koporsó magasodik az örmény katolikus 
temető fölé.

Igen, koporsó volt egykor az a tömlöc, 
a magyar és román nemzet ravatalán.

A forró nyárban, Goiciu sűrűn oszto
gatta a kárcserbüntetést. Aztán mindegy
re arra került, és ahogy kedve hozta, csök
kentette vagy éppen törölte, máskor meg
duplázta a kimért időt. Azt viszont elég 
gyakran elfelejtette, hogy több műhelybe
li rabot ítélt kárcserre, mint amenynyi a 
felállított ládákban elfért. No meg ily mó
don a többi tiszt is büntetett. Emlékeze
tem szerint három egyes és egy hármas 
kárcser volt. A hármast, kivételes kegyet
lenséggel, akkor csináltatta Goiciu, ami
kor a szőrkefe műhelyben nagy vissza
éléseket fedezett fel a vezető pozícióban 
levő pitesti-i gárda Juberean vezetésével. 
A három műhelyvezetőnek készült tehát 
külön megrendelésre ez a kínzóláda.
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Amióta az igazgató felállíttatta azokat 
a "büntetőszekrényeket", én már nyágrára 
nem, csakis kárcserre számíthattam. Mér
te is ezt sűrűn nekem.

Egy ilyen kárcseres napomon nagy 
"szerencsében" lehetett részem. Többünk 
mögött kellett volna csukódnia a friss fe
nyődeszka illatú ajtónak, mint amennyien 
ezzel voltunk büntetve. Ilyen esetben, ha 
a kárcserek már duplázással is megteltek, 
akkor nyágrában tölthetted le a kárcserre 
ítéltetésed napjait. Mihelyt azonban az 
emberkínzó ládában ürült a hely, odapa
rancsolt Petrica, a púpos, földszinti és bel
ső udvari plánton. Egy ilyen alkalommal, 
kárcseresből nyágrásra rangosulván is
mét jó társaságba kerültem. A kibírhatat
lan, levegőtlen zsúfoltságban "mindösz- 
sze" 15-en voltunk. (Olyan nap is volt, 
hogy harmincat préseltek be oda.) Itt tud
tam meg, hogy még a múlt év decemberé
ben elvitték Popa Tanút (Alexandru), de 
mindenekelőtt Turcanut, meg másokat is 
a fő átnevelők közül. Az egyik viszont, 
egy depressziós tekintetű fanatikus, Mar- 
tinus Alexandru, visszakerült. Ami pedig 
nagyon nyomasztón hatott reám és má
sokra is: Juberean maradt, mégpedig fon
tos hatalmi pozícióban. Mindezek együt
tesen a bizonytalansággal vegyes félelmet 
táplálták bennünk.

Novemberben, egyik hajnalon, dühö
sen lépett be a műhely központi termébe 
Goiciu.

— Mi van itt, diliház?! Látom, hogy itt 
a banditák csak rontják az anyagot és csú- 
folkodnak a munkával! — Kikelve önma
gából, hívatta a gépekért felelős mestert, 
egy Mohr nevezetű temesvári svábot. — 
Mohr, mars a nyágrába!

Aztán egy óra múlva még dühösebb 
lett, amikor kiderült, hogy Mohr nélkül 
valami baj történhet a transzmisszióval. 
Kivétette a nyágrából, munkába állította 
és jól megfenyegette.

Ezek után jött be a mi műhelyünkbe, 
éppen készültünk átadni a munkát a nap
pali műszaknak.

— Miért porosak a gépek?!
Zorlenteanu Emil anyagmozgató se

gédmunkás kapott egy hatalmas pofot, 
majd tőlem azt kérdezte:

— Te mi vagy itt?!
— Csoportvezető — feleltem.
— Három  nap kárcser, ingben, ga

tyában! — Már jegyezte is a mellette 
álló gárdián. Továbbindult, majd h irte
len visszafordult, s m egpótolta a b ün 
tetést:

— Fél adaggal!
Ezt is végigszenvedtem. Mezítláb, al

sóruhában, a novemberi hidegben.
A későbbi években, évtizedekben az

tán hallottam, hogy Romániában a kár
csert vallató eszközként is használták. 
Télen ilyen szekrényekbe zárva állították 
ki a vallatottakat mezítláb és alsóruhában 
az udvar valamelyik sarkába azzal a pa
ranccsal, hogy "ha van mondanivalód, 
nyomd meg a villanycsengő gombot." So
kan maradtak lábukon részleges fagyás- 
foltokkal. Budapesten, az Andrássy út

60-ban, a Terror háza pincéjében láttam 
hasonló vallató eszközt.

Próbáljunk hát végül valamelyest tisz
ta és összefüggő képet alkotni a szamosúj- 
vári átnevelő akcióról és annak felbom
lásáról:

— Az 1950-ben Szamosújváron elkez
dődött "átnevelést” pitesti-i börtönből át
helyezett egyetemi hallgatók indították 
el: megkínzott rabokból lett kínzók. Kivé
tel volt: Turcanu Eugen, Popa Alexandru 
és Livinschi Mihai, vagyis az átnevelés 
úttörő hóhérjai, akik anélkül kezdték el az 
akciót, hogy megkínozták volna őket.

— 1950-ben és 1951-ben, több rendben 
érkeztek kisebb csoportok Pitesti-ről; az 
akciót, mely ott elsősorban a fiatalokat 
sújtotta, szamosújvári sajátosságként itt 
részben az idősebbekre is kiterjesztették. 
[...] A legnagyobb "erősítés" 1951 augusz
tusában ugyancsak Pitesti-ről érkezett, 
mintegy 90 főnyi egyetemi hallgató — 
megkínzott átnevelt. Ennek a csoportnak 
Turcanu volt az élén, aki itt Popa Alexand
ru átnevelő társával találkozott, ők aztán

Avadanei politikai tiszt támogatását él
vezték, teljes erőbevetéssel igyekeztek az 
egész szamosújvári börtönre kiterjeszteni 
a feltáró-leleplező akciót.

— 1951 végén a Belügy-minisztérium 
úgy vélekedett, hogy az akció félresiklott. 
Mire lassan elkezdődött a brutális anké
tok és főleg a diverziós provokációk fel
számolása. Erre 1951—1952 telén beállt a 
teljes káosz. Az átnevelő akció résztvevői: 
mint a fegyverletételre kényszerített had
sereg, melynek tisztjei és katonái szétfor- 
gácsolódott csoportokba verődnek, s tak
tikát változtatva tovább harcolnak. Vol
tak, akik folytatták a veréssel való valla
tást. Mások az erőszakmentes meggyő
zést gyakorolták, megvallva egyben kom
munista meggyőződésüket.

— A pitesti-i vonal felszámolódván, a 
tisztek, őrmesterek és gárdiánok külön- 
külön képezték ki a maguk besúgó háló

zatát. Vertek, büntettek, de ebben már 
nem volt rendszer és irányítottság.

— A nagy fordulat akkor állott be, ami
kor 1952 februárjában minden rabot mun
kára osztottak be. A rabok továbbra is 
teljes bizonytalanságban éltek, mivel az 
igazgatóság a "fordulatról" semmit nem 
közölt.

— Megkezdődött a pitesti-i átnevelők 
Bukarestbe szállítása és kihallgatása. Az 
egyenruhásokból is lebukik a politikai 
tiszt, Avadanei Constantin és Barbosu Vi
orel börtönorvos.

— 1952 tavaszától az ország különbö
ző pontjain rabokat hallgatnak ki, ez to
vább folytatódik 1953-ban, míg a fő bű
nösök kihallgatása átmegy jó ráérősen 
1954 telére, sőt tart áprilisban is. Legutol
jára Jubereant vitték el Szamosújvárról, 
1953 júliusában. [...]

Az ő tündöklése és bukása volt a leg
tragikusabb és egyben a legjellemzőbb is 
az akkori kommunista hatalom ördögi 
praktikájára. Ez a hatalom elhitette velük, 
hogy amit addig csináltak, az végső soron 
jó és célravezető volt. Hibákat követtek el 
ugyan, de átnevelt mivoltukat és ellenség
leleplező munkájukat elfogadják tovább
ra is. Verni rabtársaikat nem verhették to
vább, a provokáló módszert is kivették 
kezükből; maradt hát számukra a példaa
dó lelkiismeretes munka, no meg a besú- 
gás. Maximálisan fel- és kihasználták, vé
gül pedig golyóval jutalmazták őket.

Ebben a zűrzavarban sikerült nekem 
valamiképpen életben maradnom. Azt, 
hogy 1951—1952 telén miért vittek föl a 
harmadik emelet 104-es szobájába, ennek 
hátterét örök homály fedi. Egy biztos: haj
szálon múlott akkor ott minden. Vala
hányszor eszembe jut, miként élhettem 
túl a szamosújvári megpróbáltatásokat — 
lehetetlen nem gondolnom az isteni gond
viselésre. Abban az értelemben, hogy az 
élet megmenekedése önmagában érték... 
Arra a jelenetre is gyakran gondolok, me
lyet az evangélista ír le. Eszerint, amikor 
bírét viszik, bogy Heródes vérfürdőt ren
dezett a galileai zarándokok között, Jézus 
ezt mondja: "azt gondoljátok, hogy ezek a 
galileai emberek bűnösebbek voltak a többi 
galileainál, mivel ezeket kellett elszenved
niük? Nem! Sőt mondom nektek: ha meg 
nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen 
vesztek el" (Lukács 13:1—3).

Ha ezt m egpróbálnám  az általunk 
megélt börtönsors leértékelt aprópénzére 
átváltani, valahogy így hangzana: "Azt 
gondoljátok, hogy az a harminc, akit meg
gyilkoltak Pitesti-en és Szamosújváron, s 
az a több mint ezer, akit kegyetlenül meg
gyötörtek, bűnösebbek voltak azoknál a 
»szerencséseknél«, akik abban az időben 
vagy később raboskodván (Romániában 
vagy a világ bármely részén) megmene
kültek a raboknak rabok általi kínzásától? 
Nem, sőt mondom nektek..."

Mi is volt a "titkos laboratórium" em
bert átformáló módszere?
> » »  fo ly ta tá s  a 16 . o ld a lo n
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> > > > >  fo ly ta tá s  a 15 . o ldalró l

A váradi Zeller ezredesnek volt egy 
országszerte ismert szórabíró módszere:

— Nézzen oda a szoba bal felső sarká
ba. Mit lát ott kegyed?

— Semmit — válaszolta a vallatott. 
Kapott erre egy hatalmas pofot.

— Nem látja, hogy szeg!? Ne próbáljon 
engem szándékosan félrevezetni! Nos hát 
még egyszer kérdezem, mi van ott fenn a 
sarokban?!

— Szeg. — Erre kapta a másodikat, de 
már akkorát, hogy lefordult a székről.

— Hát kegyed hülye!? Képzelődik, 
marhaságokkal traktál engem? Hát ha 
szeg van ott, mutassa meg nekem...!

Harmadszorra ez már így hangzott:
— Na ide figyelj! Mi van ott fenn a 

sarokban!? — Aztán ismétlődött a két vál
tozat, egészen addig, amíg ez a nagystílű 
hóhér alkalmasnak nem találta a pillana
tot, hogy föltegye végre a konkrét kérdést, 
melyre a nyomozás, a kihallgatás valójá
ban irányult. A vallatott most már csak 
egy kérdéstől rettegett: "mi van ott fenn a 
sarokban?!"

A módszer célravezető volt, de nem 
mindig eredményes. Merthogy rendsze
rint egy tárgy, egy ügy körül forgott, eset
leg még az érdekelte, ami ezzel kapcso
latos. No meg ezen belül olykor sikerülhe
tett félrevezetni a kihallgatót. A vallató 
figyelme is lehetett kihagyós. Ha pedig 
nagyjelentőségű volt az ügy és a személy, 
akkor más vallató is kézbe vette a gyanúsí
tottat, de mindenképpen volt szünet (vissza 
a cellába!), s az mindig lehetőség némi "ön- 
összeszedésre", és ilyenkor az akarat talán 
föltámaszthatta az ellenállást is.

Nem így Pitesti-en!
Ott éjjel-nappal, rabéleted minden per

cében melletted, szinte benned rágott a 
veled együtt lakó, téged jól ismerő féreg: 
az átnevelt átnevelő.

Ott már nem kellett sem fal, sem szeg, 
sem Zeller. Bensőd teljes kifordítása kez
dődött a fizikai kimerítéssel, folytatódott 
a lelki megüresítéssel, majd ennek a váku
umnak a kommunista ideológiával való 
föltöltésével.

"Zeller" Pitesti-en melletted aludt. Vi
gyázott álmatlanságodra. Ébren tartotta 
benned az állandó rettegést. Osztódással 
szaporodott, mint a féreg! Idegszálaidat 
apránként rágta el. Mindazt, ami benned 
az érzelmi, eszmei értékrend jól beállított 
és jól járó órájaként működött, pontosan 
ellenkező irányba sikerült átfordítania.

Igen, egy óra, melynek mánusa vissza
fele forog!

Kövekké változtatta kenyeredet, hogy 
kínszenvedés legyen számodra az evés. 
Az éhség gyötrelme és az evés fájdalma 
első lépésként az életösztönt roncsolja 
szét. Ezért vezette be a nyugodt evés he
lyett a tömést.

Erkölcsi, eszmei magaslataidról mély
ségbe taszított. [...] A pokolban a sátán a 
magasztosnak mindenben az ellenkezőjét 
cselekedteti veled!

Krisztus Urunkat felvitte "az ördög a 
nagy magas hegyre, megmutatá neki e

föld minden országát egy szempillantás
ban." (Luk. 4:5) Turcanu-Zeller lenyomott 
a föld sötét gödrébe, és ha onnan egy lép
csőfoknyit emelkedhettél felfele, az volt 
az érzésed, hogy hegyeknek csúcsán sé
tálsz. Arányérzéked totálisan deformáló
dott. Napokig tartó kínzó mozdulatlan
ság után, ha léphettél néhányat a szobá
ban, az egy űrséta érzésével ért fel. A Sátán 
idővel annyira eggyé vált ott mindennel, 
hogy el nem távozhatott. Te pedig nem 
vágytál már magasságokba, valami kifi
camított életösztön egyre azt mondatta 
veled: "a hegyek alapjáig süllyedtem alá." 
(Jónás 2:7).

Ott Isten nem volt. Ha lett volna, abban 
a pillanatban, amikor a kínzás alatt a teljes 
lelki torzulás mindent visszafele fordított, 
akkor a kínzónak és a kínzottnak is meg 
kellett volna halnia. Isten nincs jelen a 
pokolban, csak uralkodik még a pokol 
felett is. Az örökkévalóságnak ama jelené
ben néhány másodperc alatt is átérezhet- 
ted a pokolra való alászállást. Ember mi
voltod utolsó nyögésében már csak ennyi 
maradt: "Éli, Éli Lama Sabaktani?" azaz 
"én Istenem, én Istenem miért hagytál el 
engemet?" (Máté 27:46). [...]

Az idő pedig a pokolban nem más, 
mint egy érzékelési ficam. Két kínzásmen
tes nap: néhány perc. A korbács, a bot, a 
lesújtó ököl csapásainak percei: évek. Ar
ról pedig felesleges írnom, hogy ilyenkor 
sejtjeid milyen irányban kopnak, szerveid 
hogyan satnyulnak.

Amint te roncs lettél, ezzel az átnevelő 
kínzók számára a legalkalmasabb anyag 
válott belőled, engedelmes anyag, mely 
immár könnyen átformálható.

A Turcanu-Zeller féle "iskola" lélek- 
rombolás-fokozatai:

Első: A pszichikus energia szétverése.
Kezdeti menetben hagyták, hogy a 

megkínzott rejtsen el dolgokat a tudatá
ban, a "titkot" leplezze, fojtsa le csakúgy, 
mint a felfedezéstől való félelmét. Mindez 
lekötötte és felemésztette lelki energiájá
nak több mint felét.

Hogy mindezzel a "bűnök" koncentrá
lódása is együtt járt, arról már írtam. A 
megmaradó lelki energia másik ötven 
százalékával már könnyebb volt elbánni.

Második: Robbanó aknák elhelyezése a lé
lek mélytengerében.

Ezek az állandó félelem fenntartását 
"biztosítják". Azért helyezik el benned az 
átnevelők, hogy felőröljön, kikészítsen az 
ébren tartott rettegés: vaj mikor robban
nak fel ezek az aknák?

Pl. egy ilyen mélytengeri akna. Nem 
vallotta be az átnevelendő, hogy vasgár
dista, vagy fasiszta, vagy antikommunis- 
ta kiadványokat rejtett el valahol otthon a 
szülői házban. Lehet, hogy erről van némi 
értesülésük az átnevelőknek, de csak eny- 
nyit m ondanak:"... na sorold csak szépen 
tovább: nyomtatott írások vagy ehhez ha
sonlók hollétére nem emlékszel-e?" A 
megjátszott, bizonytalannak tűnő, tapo
gatózó kérdezés szinte szándékosan mon
datja ki, hogy "nem".

Ezzel az akna elhelyeztetett!
Vagy ami még célravezetőbb volt:
— Na mondd csak el, hogy az érettségi 

banketten, amikor négyen kisétáltatok le
vegőzni, miben állapodtatok meg a népi 
hatalom ellenében, és kik voltak ott jelen?!

Ezt már az átnevelők találták ki. A sze
rencsétlen megkínzott nem is emlékezhe
tett ilyesmire, mert ez meg sem történt. De 
a lehetőségek tengerében megállás nélkül 
kutatott és félt. Ezzel aztán lassan pszichi
kus energiájának másik fele is megsemmi
sült.

Azt pedig, hogy a két lelki összeron- 
csolódás döccenőmentesen kapcsolódjék 
egymáshoz, tökéletesen biztosította a test 
megkínzása, tehát a verés és a folytonos 
trágár gyalázkodás.

Tőlem ezt kérdezte Stánescu Pitesti-en 
a pokróccal elkerített kihallgató sarokban:

— Az egyetemen hányszor vettél részt 
a haladó feliratok és faliújságok leszagga- 
tásában?!

Tudtam, hogy ilyesmi az akkori Bolyai 
Egyetemen nem történt. De a robbanó ak
na elhelyezése sikeres volt. Mert hátha 
valaki — gondoltam — mégiscsak bedob
ta a nevemet. A gyanúból vád lehet, és itt 
a cél egyáltalán nem az igazság kiderítése. 
Ezt ők is nagyon jól tudták.

A harmadik pedig: ama tengeri aknák 
felrobbantása volt. Ezt mindig pontosan 
időzítették.

Alkalmas pillanatban előhozták azt a 
ténylegesen létező, lehetőleg nagyobb 
horderejű (vagy annak beállított) tényt, 
amit elkövettél, s aminek a létezéséről ők 
is tudtak.

A robbantás abban állott, hogy félholt
ra vertek.

Persze, hogy a menet nem volt mindig 
ilyen egyszerű és sematikus. A kínzás so
rán kiszedhettek belőled valamit, amiről 
ők addig semmit sem tudtak. Ebben az 
esetben is kiérdemelted a verést, amiért 
addig azt titkoltad előlük. Megismételhet
tek például egy korábban feltett kérdést, 
mely lehetett amolyan általánosságokban 
mozgó: "Ki tudott még arról, hogy szerve
zetetek létezik, és kívülállóként szimpati
zált veletek?" Vagy egészen konkrét: "Mit 
beszélgettél Jilaván X-szel a 6-os "Rediut"- 
ban?"

A leggyakrabban alkalmazott szellemi 
harapófogó a következő volt:

— Mikor határoztad el, hogy "becsü
letes ember” leszel? (Ezt a kérdést már a 
kezdet kezdetén gyakran feltették.)

Erre nem is lehetett más válasz, mint 
az, hogy "amikor azt első alkalommal ki
jelentettem". Megdöbbentő módon min
dig nagyon jól emlékeztek arra az idő
pontra. A "becsületes emberi" fogadalom 
és az elhallgatott dolog bevallása között 
viszont hetek telhettek el.

íme hazug voltod, félrevezető aljas 
magatartásod bizonyítéka: nem leleplez
tél, hanem takargattál!

A szerencsétlen meggyötört ilyetén is 
rászolgált az "akna robbantására" — min
dent beismert. A szétvetett szilánkok pe
dig úgy hatottak tudatára, mint megannyi
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üvegcserép, amit cipőjébe raktak, aztán 
gyaloglásra kényszerítették. [...]

Ahogy már említettem — az óra vissza
fe le  kezdett forogni. Az etikai és lelki érték
rend fokozatosan átértékelődött benned, 
majd minden átfordult az ellentétébe. [...]

Az egyéniségben rejlő komplexusok 
pedig pót hajtóerőként vitték előbbre ezt 
az infernális folyamatot. Vagyis:

... Boldogtalan gyermekkor? Kifordul
va: Hangos és hisztérikus szidalmazása 
az akkori világnak.

... Boldog gyermekkor és szilárd erköl
csi neveltetés? Ellentétébe átfordulva: A- 
tok a szülőkre és mindazokra, akik esz
ményképekké váltak az ifjú életében.

... A felsőbbrendűségi érzésben (mono
mániában) szenvedő, folytonosan dicsek
vő és parancsoló erőszakos alkat vagy? 
Ezt kompenzálva: Hallgatag, egykedvű, 
szárnyaszegett leszel, és lesújtón véle
kedsz a múltbeli társadalomról.

... Kisebbrendűségi komplexus a nya
valyád? Bőbeszédűen fogsz fecsegni a 
polgári társadalom politikai fertőjéről.

(Meg kell jegyeznem azonban, hogy 
ezek a beteges elcsavarodások, mihelyt az 
átnevelt kikerült a titkos laboratóriumból, 
nagyon rövid időn belül elmúltak.)

[...] Végül a negyedik  fokozat, mely az 
egész átnevelő akció próbájának számí
tott: hajlandó voltál-e aktívan részt venni 
verésekben és kínzásokban, azaz harcossá 
váltál-e az ellenség megsemmisítésében? 
A közös emberkínzás vagy éppen ember
ölés köztudott, hogy bandához köt, még
pedig elszakíthatatlan szálakkal.

Istennek legyen hála, ez utóbbiakat én 
soha semmilyen formában sem cseleked
tem. [...]

Találgatások a P itesti-i jelenség keletkezé
sének okairól és céljairól

A Pitesti-i jelenség létrejöttét és végső 
célját illetően több találgatás, számos fel- 
tételezés létezik.

1. A Securitate pót, illetve kiegészítő 
nyomozást szándékozott végeztetni az ál
dozatokkal. Felkutatni általuk a népi de
mokrácia ellenségeit. Eszerint már a le
tartóztatás pillanatában meg volt pecsé
telve némely nagykaliberű fiatalok sorsa 
— jellemüktől és ügyük súlyosságától 
függően —, készen volt számukra "a táv
lati terv": megkínzás, átállítás, átváltozta
tás kínzóvá, végül golyó a zsilavai börtön 
valamelyik pincéjében vagy udvarán.

2. Ebben a változatban már benne lett 
volna az átnevelés is. A kitűnő eredményt 
felmutató alkalmasok, büntetésük felfüg
gesztése (vagy törlése) után, belügyi em
berekként, igazi specialisták szerepét töl
tötték volna be. Ez a terv valamilyen oknál 
fogva meghiúsult.

3. Átnevelni, illetve előbb emberi mi
voltában megsemmisíteni a vasgárdista 
ifjúságot. Abban az időszakban (1948— 
1952) a 18 és 30 év közötti rab ifjak 80 
százaléka vasgárdista volt. Ezzel magya
rázható, hogy az akkori hatalom egyik 
legkeményebb feladatát oly drasztikusan

oldotta meg. E vélemény szerint ebben 
igen fontos mozzanat lehetett Romániá
nak a II. világháborúban játszott szerepe. 
Az, hogy három évig a kommunizmus 
elleni "keresztes hadjárat" oldalán állt, 
majd nyolc hónapig a szövetségesek olda
lán, s így a háború végén a győzők közé 
sorolhatta magát. A győzőknek kijáró po
litikai szervezkedési szabadsággal vi
szont a nem zeti oldal szándékozott a 
legintenzívebben élni. A szovjet típusú 
diktatúra azonban ezt csírájában akarta 
elfojtani. Ennek reakciójaként alakultak 
újjá vagy újonnan az illegális vasgárdista 
csoportok. A cél tehát semmi más nem 
volt, mint ezt a mozgalmat saját maga 
által megsemmisíttetni. [...]

4. Háború volt abban az időben. A ko
reai offenzívák és ellenoffenzívák, ma már 
tudjuk, hogy a harmadik világháború ki
robbanását körvonalazták. Ebbe a hábo
rúba, ennek harctereire mindenre elszánt, 
fanatizált fiatalemberekre lett volna szük
ség. De a hadat viselő hatalom a front 
mögötti belső ellenséget is ilyen, agymo
sáson keresztülment emberekkel tudta

volna legsikeresebben felszámoltatni.
5. A világ egyhatod részére kiterjedő 

kommunizmus igyekezett nevelni, átne
velni, a maga eszméivel megismertetni az 
embereket — de nem drasztikus módon. 
Ez a kiterjedő folyamat elfajzott, eltorzult, 
pont nálunk. Okai Románia társadalmi 
helyzetében és főleg történelmi talajában 
keresendők. Ez a vélekedés nélkülözhe
tetlenné teszi a komoly szakkutatást.

6. Az egész akció minden mozzanatá
ban álcázott vasgárdista tevékenység 
volt, mellyel az átnevelők kettős célt kö
vettek. Először kompromittálni a kom
munista hatalmat: íme milyen embertelen 
ez a társadalmi rendszer, mely képes em
bereket akár halálra kínozni is. Másod

szor: az akció révén a vasgárdista moz
galom  tovább erősítette sorait, m eg
edződvén ifjai a kínzások által a további 
ellenállásra. A börtönadminisztrációt pe
dig kijátszották, ébertelenségét kihasznál
ták, félrevezették. (Ilyen koncepcióval 
rendezték meg a titkos pert is, és ilyen 
céllal íratták meg a már említett könyvben 
összegyűjtött nyilatkozatokat is.) Ha a 
kommunizmus legnagyobb hazugságait 
rangsorolná valaki, ez az elsők között ál
lana. Annyira ostoba és abszurd, hogy ab
ban az időben nyilvánosságra sem hoz
ták. Belügyi körökben dolgozták fel csu
pán. Kétes eredménnyel.

Egyértelmű volt viszont a vallatással, 
leleplezéssel megkísérelt átnevelés. írtam 
már, hogy ez szerintem sikerrel járt. Kísér
leti laboratórium... Ezt valami okból kifo
lyólag lefújták. Az, hogy a brutális kín
zások híre kiszivárgott, minek következ
tében interveniált volna a nyugat, tény, de 
nem alapvető ok az akció megszüntetésé
re. Más, nagyobb horderejű tényezők állí
tották le e kísérleti laboratóriumot, vagy 
inkább robbantották fel az új ember ko
vácsműhelyét. Nem valószínű, hogy ezt 
tisztázandó, a kutatók dokumentumokra 
fognak bukkanni valaha is.

1953. február 13-án szabadultam. Kora 
délután kettesével, hármasával vittek be a 
gyűjtőhelyre, mely furcsa módon a nyág- 
ra volt. Ott ránk egy Köllő vagy Kötő 
nevezetű gárdián vigyázott, aki a sűrű 
ajtónyitogatás közben egyszer csak meg
szólított, természetesen románul:

— Mi van Géza? Arra gondolsz, hogy 
haza mész?

— Nem tudom — feleltem, s rám ne
hezedett a bizonytalanság. A szabadulás, 
rájöttem, igazából csak akkor következik 
el, amikor a szamosújvári börtönépület 
mögöttünk marad.

Ugyanis feltűnően sokszor sétált el ott 
és tekintett be a nyágrába Juberean. Mint
ha mondani akart volna valamit. [...]

Most, ellentétben a már róla írtakkal, 
sajnálom ezt az embert. Bevallom, nem 
emberségből, hanem egyfajta utilitarista 
meggondolásból. Senki ugyanis az átne
velő akcióról (az eredet kivételével) nem 
tudott volna olyan teljes képet nyújtani, 
mint ő. Megítélésem szerint, ha életben 
marad (ez is megtörténhetett volna), ak
kor, ahogyan én ismertem, egészen bizto
san nem burkolózott volna hallgatásba. 
De a vallomástevés lehetőségét kicsapta 
koponyájából a jilavai kivégzőosztag go
lyója.

Ebben a könyvben igyekeztem csak az 
általam átélt borzalmakat megírni, a tel
jesség igénye nélkül. [...]

Tudom, mindaz, ami itt írva van, az a 
múlt. Egyszer volt, nálunk volt. Többet 
bizonyára nem lesz! Ám aki e gyötrelme
ket elszenvedte, az akaratlanul hordozza 
magában a gondolatot: ezek hátha to
vábbra is előfordulhatnak a létezhető je
lenségek között.

VÉGE
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HELIKON

Búcsú egy jó baráttól Az ismeretlen jó barát. 
Búcsú Szalay MiklóstólHa "elköltözik", de nem más la

kásba, városba vagy éppen külföld
re egy-egy hozzátartozónk, ba
rátunk, veszteség fölötti fájdalmun
kat csak fokozza, hogy "valamit” 
nem sikerült még tisztáznunk Vele, 
még lett volna mondanivalónk szá
mára, valamiről még kérdeztük 
volna.

Minap döbbenten hallom, hogy 
meghalt a kiváló festő és grafikus, 
az emberként és művészként egya
ránt nagyra becsült Barátom, Ka- 
rancsi Sándor, aki Gyergyószent- 
miklóson élt, dolgozott. A 72-ik évé
ben vitte el egy szívroham. Igen
csak megdöbbentem a hír hallatán. 
Hiszen Sándor közel 5 évvel volt 
fiatalabb nálam. Milyen címen, mi
lyen joggal "tolakszik" elém, az 
"odaátra" vezető úton? Hiszen még 
sok, nagyon sok mondanivalónk 
lett volna egymás számára, kü
lönben — végső búcsú , elmene
tel dolgában —- rajtam lett volna 
a sor.

Mondom: bőven lett volna még, 
amiről beszélgessünk. Kiváltképp 
az utóbbi tíz esztendőben készült 
munkáiról. Elmondta volna, hol, 
milyen alkotótáborban fordult meg 
az országban és a határon túl, hol 
állított ki, miféle emberekkel talál
kozott. Talán egy pohárka papra- 
morgóval is megkínált volna, mint 
mindig, valahányszor bebotlottam 
műtermébe. És szóba került volna 
talán az is, ami énbennem, kivált a 
60-as évek végén, a 70-esek elején 
tett utazásaim során vált meggyő
ződéssé —hogy képzőművészeink, 
grafikusaink, festőink, szobrásza
ink (elsősorban az erdélyiekre gon
dolok) a világ bármelyik igényes 
kiállítótermében becsülettel helyt- 
állnának. Bennünket ugyanis — 
akik írással foglalkozunk — egy 
kissé elzár a külvilágtól, a "nagyvi
lágtól" gyönyörű, gazdag anya
nyelvűnk, de a képzőművészet 
nyelve "nemzetközi". Mégis, miért 
van az, hogy művészeinket, festő
inket, grafikusainkat, szob
rászainkat akkor becsüli meg, 
fogadja el igazán a Nagyvilág, ha 
valahol, Kolozsvárnál, sőt a Duna 
Gyöngyénél is "kincsesebb" — 
messzi városban-metropolisban 
telepednek meg!?

Es egymásra kacsintva, abban 
maradnánk, hogy valójában nem 
szívesen cserélnénk otthont, hazát 
— amit számunkra kisebbségbe 
szorult, rokontalan anyanyelvűnk 
jelent, és nemcsak nekem, aki a sza
vakat módolom, hogy a Gondolatot 
mennél világosabban közvetítsem 
általuk — de neki is, Karancsi Sán
dornak, a briliáns technikájú, kiváló 
tehetségű művésznek.

Érdekes: a lelki rokonságnak, 
a mély barátságnak nem mindig 
van köze ahhoz, hogy egyazon 
városban élnek-e, naponta látják- 
e egymást azok, akik első találko
zásukkor megérezték, hogy "egy 
húron pendülnek".

Utoljára, még a rendszerváltás 
előtt, 1988-ban látogattam el műter

mébe Gyergyószentmiklóson. Na
gyon megörvendett, amikor beko
pogtam Hozzá. Bezárta az ajtót — 
és sokat sejtetőn mondta: "Mutatok 
neked valamit."

Elővett egy sorozat tusrajzot, 
félig-meddig (vagy egészen) kari
katúrát. Valamennyi a Kárpátok 
Géniuszáról készült. Hátborzonga
tón pontos léleklátással mutatta 
meg annak a szerencsétlen, ben
nünket, magyarokat különösen 
gyűlölő, félművelt diktátornak jel
lemét, belső arculatát, gondolko
dásmódját. Nem kérdezte vé
leményemet a rajzokról, hiszen 
mindketten tudtuk: remekművek. 
Ám minekutána valamennyit meg
néztem, komoly arccal fordultam a 
Művészhez:

— Sándor — mondtam neki —, 
én ezeket a rajzokat nem láttam. Ezt 
mondom, ha netán bárki rám kér
dezne. Téged pedig kérlek, sőt fi
gyelmeztetlek: ne mutasd többé 
senkinek, mert ezekért a pompás 
rajzokért nem is agyonvernek — 
elevenen nyúznak meg.

Nevetett.
A rendszerváltást követően, 

már nem emlékszem pontosan, hol, 
milyen alkalommal találkoztunk. 
Mindjárt rákérdeztem: Nem rendez 
vándorkiállítást a Géniuszról ké
szült grafikáiból?

Legyintett. — Minek?! Kit érde
kel már ő? Engem biztos nem.

Igazat adtam neki, és kissé el is 
szégyelltem magam kérdésemért, 
elvégre akkor már magam se csatla
koztam a fölöttébb nekibátorodott 
— néhány héttel előbb még párttag 
"antikommunistákhoz”. Igaza volt. 
Hozzá sem illett az ilyesmi.

A múlt év nyarán — 70 éves 
korában —, azok után, hogy az 
országban és az ország határain 
túl is számtalanszor kiállított, 50 
év munkájából készített gyűjte
ményes kiállítást, kedves "foga
dott" szülővárosában, Gyergyó
szentmiklóson.

(Ha jól emlékszem, Szalontán 
született.) A katalógussal együtt 
küldte meghívóját is — amelyet 
már jóval a kiállítás megnyitása 
után kaptam meg egy kissé késve 
elkészült szép album társaságában. 
Nem válaszoltam Neki levélben, 
gondoltam, majd meglátogatom 
és szóban köszönöm meg kedves 
figyelmét, elbeszélgetünk (úgy, 
mint "régebben") egy jóízűt, el
gyönyörködöm munkáiban, és 
külön megköszönöm kedves sora
it is, amelyeket a meghívóhoz mel
lékelt.

Addig halogattam ezt a találko
zást, amíg most már végképp elma
radt.

Életműve immár kerekké — 
egésszé vált.

Mégis — hiszem, hogy találko
zunk még. És "akkor” majd folytat
juk félbemaradt beszélgetéseinket 
is.

F O D O R  S Á N D O R

Régmúlt ifjúkoromban, ami
kor még művésznek készültem 
— vagy talán az is voltam —, 
Szalay Miklós egy zenemű kom
ponálásával pecsételte meg barát
ságunkat. A mű Szonáta volt fu
volára és zongorára, Jánky Iloná
val mutattuk be. Életemben elő
ször érezhettem át azt a ki
vételesen személyiségépítő él
ményt, hogy elsőként szólaltatok 
meg egy friss partitúrát. A mű for
mája és nyelvezete közvetlen Bar- 
tók-hatásra vall. Akkoriban az 
volt nálunk az új zenei aktualitás.

Amikor nemsokára kiderült 
rólam, hogy a zenetudományos 
pálya jobban vonz az előadómű
vészinél, és 1970 táján Bartók- 
kutatásra adtam  a fejemet, 
diákköri hozományom legérté
kesebb részéhez soroltam Szalay 
Miklóstól kapott Bartók-ismere- 
teimet.

Emlékezésem szerint az 
1950-es évek második felében — 
abszolút tekintélyű mesterünk, Ja- 
gamas János kivételével — Bartó
kot és Lendvai Ernő Bartók-elem- 
zéseit senki sem ismerte Kolozsvárt 
annyira mélyen, mint ő. Megvolt az 
adottsága is, hogy amit tud, azt 
meggyőzően adja elő.

Egy közös szereplésünkre is 
vissza tudok emlékezni. A hetve
nes évek elején Zeneszerzők mű
helyében című tv-rovatom ven
dégeként Freimann Péter és Fá
bián Katalin kettőse a szerző je
lenlétében mutatta be Szalay 
Miklós cselló-zongora darabját, 
amelynek az volt a különlegessé
ge, hogy a két hangszer adott pil
lanattól kezdve önnön hang- és 
képfelvételének rákmenetével 
egyidejűleg szólalt meg a képer
nyőn és a hangcsatornán. Annál 
avantgárdabb zeneművet azóta 
sem konferáltam be.

Más. A számítógépezés ősko
rában Szalay Miklós arról ábrán
dozott, hogy Erdély első és so
káig egyetlen számítógépén, a 
Majális utcai Számítási Intézet 
Dacia 1-én próbálja ki többévi 
munkával megtervezett össz
hangzattan-elemzési program
ját. Nem jutott oda, hogy a prog
ramot a megfizethetetlenül drá
ga gépbe beletáplálhatta volna. 
Frusztráltságáról az Új Életbe ír
tam képes riportot.

"Ne tovább!" szólíthatna fel 
most akárki, aki tudja, hogy mi a 
gyászbeszéd első illemszabálya: 
"szót se a megemlékező énről! 
tessék az elköltözöttről beszél
ni!" Ez esetben nem tudok e sza
bálynak kielégítően eleget tenni. 
Diákköri barátomat, Szalay Mik
lóst nem ismertem eléggé ahhoz, 
hogy avatottan szólhatnék róla.

Személyisége évtizedek óta csu
pa rejtély számomra. Sosem ér
tettem, az annyira rátermett, már 
diákkorában díjazott zeneszerző 
miért elégedett meg utóbb oly 
kevés mű kihordásával és világ
ra hozásával. Nem tudom, miért 
kellett önnön zenealkotói elhiva
tottsága elől az annyira időigé
nyes térképrajzolásba és tájfutói 
versenyfeladványok szerkeszté
sébe menekülnie. Sosem fogok 
rájönni, mi késztethette arra, 
hogy zeneszerzői elismertségét 
és főiskolai állását feladva olyan 
országba távozzék, ahol oly ke
vesen vették zeneszerzőszámba, 
és ahol főiskolai oktatói rangjá
hoz méltó állásra nem is gondol
hatott. Igazat kell adnom egy
kori tanítványainak, akik mond
ták: milyen kár, hogy aki oly ki
váló összhangzattantanár volt, 
nem hagyott hátra tárgyából bár 
egy főiskolai jegyzetet!

Gyászoló Család, Barátaim, 
kedves Ismerőseim és tisztelt Is
meretlenek!

Szalay Miklós friss enyvezé- 
sű koporsójára gondolva, mint 
akit megkértek, hogy itt és most 
régi barátjaként, nemzedék- és 
zenésztársaként beszéljek róla, 
becsületesen bevallom: életének 
lényeges kérdéseiről sosem osz
totta meg velem gondolatait, én 
pedig tiszteltem hallgatását, és 
sosem kérdeztem olyasmiről, 
amiről vélhettem, hogy tabunak 
tartja. Ez az oka annak, hogy a- 
mikor róla kellene szólnom, csak 
a magam ifjúkori — rá is jellem
ző — élményszilánkjaiból tud
tam néhányat felidézni.

Hálás szívvel tanúsítom, 
hogy Szalay Miklós, a barát a 
távolban is a miénk maradt. Bé
csi kalandozásaink alkalmával 
föl-fölkerestük. Mindig számít
hattunk vendégszeretetére, ö- 
röm volt vele együtt lennünk. 
Hozzáteszem: Szalay Miklós, a 
zeneszerző, a zenekutató és a fő
iskolai tanár viszont évtizedek 
óta hiányzik közösségünknek. 
Hiánya halála óta még inkább 
nyugtalanít, mint eddig nyugta
lanított.

A 90. zsoltár soraival búcsú
zom tőle: "Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk!" Ő már nem 
számlálja napjait, mi még igen a 
magunkéit. Isten világosítsa 
meg szívünkben az emlékét!

2003. október 9-én Kolozsvárt, 
a Jobbágy utcai M ária Szíve 
tem plom ban tartott engesztelő 
szentmise előtt felolvasott emlék
beszéd

LÁSZLÓ  FERENC
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Új tem plom  a régi gyűrű jében
Nyár közepén, a szabadságolások idején minden bi

zonnyal olvasóink többsége is el-, illetve hazalátogat Er
délybe, Székelyföldre. A tervezett körút nagy valószí
nűséggel érinti a magyarság legnagyobb búcsújáróhelyét, 
Csíksomlyót is. A Csíkszeredán áthaladók felkereshetik a 
városban épülő két katolikus templomot. A belvárosi egy
házközség új temploma Makovecz Imre nemzetközi hírű, 
magyarországi műépítész tervei alapján épül. Felszentelé
sét október 11-ére tervezi Darvas Kozma József esperes 
plébános.

"Elsősorban a papnak kell gratulálnom! Annak az el
szánt esperesnek, aki ezt a templomot minden körülmé
nyek között meg akarta építeni. Felmérte, hogy »tódulnak« 
ide a hívek... — hangsúlyozta Makovecz Imre. — Sokkal 
több ember akar az Isten házába bejutni, mint amennyi 
befér. A műemléktemplomocska kicsi, és mindenképpen 
meg akarta bővíteni. Hát egyszer már megbővült! Egy 
fűtetlen széljárta színben történik az átváltozás, az Úrfeí- 
mutatás, az áldozat. Itt fohászkodnak az emberek mínusz 
30 fokos hidegben... Isten dicsérete megérdemel egy meg- 
bővített templomot, mert annyi a nép. És ez a pap ezt — 
most már nyugodtan mondhatom, elérte. Igaz, nem köny- 
nyen, hiszen műemléki szerelmesek úgy gondolták, hogy 
odébb kell vinni az új templomot. Ne legyen olyan közel a 
régihez, mert az új templom úgyse lesz soha műemlék! 
Menjen odébb az új, mintegy alábecsülve az újnak az 
értékét. Lehetetlenné tették azt, hogy a két templom között 
közvetlen kontaktus jöhessen létre. Tudomásul véve a ki
alakult helyzetet, távolabb kellett vinni az új templomot. 
Most egy kicsit idétlen az új templom és a régi templom 
kapcsolata. Ezen úgy segítünk, hogy a régi templomot 
körülvevő cinterem falához egy új falat csatlakoztatunk, 
ami körülöleli a régit is, meg az újat is. így egy szent helyet 
határolunk körül, ahová az emberek majd bejöhetnek, és 
ez is szerves része lesz a belső megszentelt terepnek. Mégis 
egy egység fog létrejönni! Amikor nem esik a hó, és nincs 
20 fok, az egész kertben és a két templomban akár egy nagy 
szentmisét is be lehet mutatni, mint hajdanán az én gyer
mekkoromban a búcsúk idején. Meglett a pap akarata. Ha 
őt kérdezné, akkor biztos ráhárítaná az egészet az Úristen
re... A másik érdekesség az, hogy a cinterem falába egykor 
befalaztak régi sírkereszteket. Olyanok ezek a fal belső 
oldalán, mintha, Pilinszky Jánost idézve, a falból »átvérez- 
ne a történelem«. Mintha átjönne a múltnak egy üzenete. 
Ezek a sírkeresztek vannak felnagyítva az új templom 
bejáratánál, ez képezi magát a tornyot. Négy angyal vi
gyázza a templomot. Négy angyal vigyázza a templomot 
fölülről és néz be az égre nyíló ablakon. Amikor úrfelmu
tatás van, akkor a négy angyal között száll fel a Sugár. Most 
ennek a Sugárnak nemcsak felfele, de lefelé is kell szállnia! 
De az már a pap dolga. A templomnak ez a lényege."

A Csíkszeredái Millenniumi templom tervét Makovecz 
Imre ajándékba adta a városnak. Erdélyben több templom 
épül, a csíkihoz hasonlóan, ajándékainak köszönhetően.

CSÚCS MÁRIA, Csíkszereda, 2003. augusztus
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 43.
Beethoven-idők,
Mozart-korok

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

Mozart közel két évtizede na
gyon népszerűvé vált ismét. Úgy 
is mondhatnánk: VISSZATÉRT. 
Szinte M ozart-periódusnak is ne
vezhetnénk a 20. század legvégé
nek és napjainknak Mozart-imá- 
datát. Szinte ki vagyunk éhezve 
mindarra, amit Mozart zenéje 
nyújt nekünk: szeretetre, könny- 
cseppes örömre, választékos gon
dolatokra, szépen hangzó zene
szókra, egyensúlyra, egy csipet
nyi reményre, fiatalos lendületre 
és még ezernyi más dologra, amit 
CSAK Mozart ajándékoz nekünk. 
A körülöttünk dühöngő technikai 
civilizáció, pénzhajsza közepette 
v is s za m e n e k ü lü n k  Mozarthoz 
vagy talán M ozart VILÁGÁ
HOZ? Ha Mozarthoz menekül
nénk, az csak amolyan ideig- 
óráig tartó gyógyszeres kezelés 
lenne. Ha Mozart világához "me
gyünk vissza", az már mélyebb 
találkozás és érdekesebb, hatha
tósabb is. Lassan mindinkább 
meggyőződünk arról, hogy az 
emberiség és főleg a mai, párhuza
mosan él meg egymástól gyakran 
teljesen független korszakélmé
nyeket, miközben mindenki vég
zi a maga napi teendőit, éli a 
MAT. Nem társadalmi tudathasa
dás ez, mert a párhuzamos vilá
gok nem keverednek valami za
varos képözönben, nem is éljük 
meg e világokat paranoiás tünet
ként. Ésszerűen számot tudunk 
adni magunknak e párhuzamos
ságokról, határok között tudjuk 
tartani őket. Inkább polifónikus 
szólamok harmonikus egymásra- 
hatásaként nyilvánulnak meg az 
emberek életében. Mai életünk 
egyik nagyon szép polifonikus 
szólama a Mozart-korszak és per
sze Mozart zenéje.

A második világháború után 
erős Beethoven-időket éltünk, 
miközben megpróbált a világ újra 
talpraállni — és ez emberiséget 
próbáló feladat volt! — ugyanazt 
a titáni erőfeszítést éltük újra, 
amit a beethoveni zene és korszak 
magában hordoz. Az 1956-os ma
gyar forradalom m al annyira 
összeforrott az Egmonf-nyitány, 
hogy az akkori események mai 
napig érvényes hangzó szimbó
luma maradt. Appassionata-idők- 
nek is nevezhetnénk azokat a

küzdelmes éveket. Hol voltunk 
akkor a mai Mozart-párhuzamos- 
ságától?!

Ezek a nem is nagyon rejtetten 
jelentkező életpárhuzamok csak 
a 20. századi ember mindennap
jaira vonatkoznak. A 19. század 
embere még mono-életet élt, a 20. 
század varázsolta át STEREO— 
ÉLETTÉ, POLIFÓNIÁVÁ. A mű
vészetek ezt a többszólamúságot 
a neo-stílusokkal reagálták le. 
Visszanéztek elmúlt korokba, a 
Mozartéba. Szép zenék születtek, 
de soha senki sem gondolt arra, 
hogy újra rátérjen a mozarti kom
ponálásra, a mozarti nyelvezet új
ra felhasználására. Értelmetlen és 
nagyon megkésett epigónia szü
letett volna belőle. Á mai stereo- 
életű ember sem gondol ilyes
mire, szigetként éli meg Mozar
tot. És mikor Mozarttal foglalko
zunk, azt nagyon komolyan tesz- 
szük, igazából kortársként fogad
juk magunkba, mert azonosulni 
tudunk vele. Befogadjuk a MÁ
BA. Vivaldi is a MÁÉ, a minden
napoké, hiszen Mozart rokokó vi
lágát előlegezi, amolyan elő-Mo- 
zart, mint ahogyan Mendelssohn 
zenéje gyönyörű Mozart-utórezgés.

A  régi zenei korszakok, stílu
sok, "maniérák" búvópatakként 
merülnek el a zenetörténet ter
mőtalajában, de utólag gyakran 
feltörnek, de csak akkor, ha erre 
bennünk befogadókra találnak. 
Ez részünkről nemcsak nosztalgi
ában merül ki, hanem a lényeget 
keressük az ÚJRAAZONOSULAS- 
BAN. Ilyen folyamatként éltük meg 
a középkori dallamvilág újrabefo- 
gadását és a népdalok legősibb ré
tegeivel való azonosulásunk pil
lanatait is. A mai ember életének 
benső művészetrendszerében, 
zenei világában, párhuzamos korok 
élnek rendkívüli intenzitással. A  
"polifon szólamok" akár interfe- 
rálhatnak is időnként, de utána 
visszaáll az egyensúly. A "szóla
mok" cserélődhetnek is, Mozart 
helyett felerősödhetik ismét a Be- 
ethoven-szólam vagy akár egy 
másik, új "téma" is megjelenhetik, 
például ismét visszatér a schu- 
berti szelíd romantika "szólama". 
Amit zenében (és művészetben) 
produkáltunk, az bennünk ma
rad, felhalmozódik. Korok válto
zásával más és más momentum 
kerülhet felszínre. Nagy figyel
met érdemelnének ezek az újraje- 
lentkezések: az emberek titkos 
óhajainak tapintható kifejeződé
sei. És nemcsak a művészetek vi
lágában nyilvánulnak meg min
denhol jelen vannak életünkben.

TERÉNYI EDE
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Anna és Csoóri Sándor, Arany János-juta- 
Zomban Balázs Imre József; A rany János-díjat 
kapott Jánosházy György.

Az idei Déry-díjat Láng Zsoltnak nyúj
tották át.

November 3-án a budapesti Ráday 
Könyvesboltban Lászlóffy Aladár volt a ren
dezvénysorozat soros vendége.

Az idén megjelent könyvek között tal
lózva: Szőcs Géza Az al-legóriás ember avagy 
mikor a szomszédgyerek a Holdra lép (Irodalmi 
Jelen K önyvek, Arad, 2003); Karácsonyi 
Zsolt Sárgapart (Erdélyi Híradó Kiadó, Irodal
m i Jelen Könyvek, Fiatal írók Szövetsége — 
Kolozsvár-Arad-Budapest); Páll Zita M i

lyen fe j varródhat az ex-macska nyakához (Er
délyi Híradó Kiadó, Kolozsvár— Fiatal írók 
Szövetsége, Budapest); Bíró Béla A  fü s t  ár
nyéka (Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíksze
reda); Ferencz Zsuzsanna K ik és M ik  
(Irodalmi Jelen Könyvek, Arad); Pénzes Tí
mea Madagaszkári napló (Fiatal írók Szövetsé
ge, Budapest); Láng Zsolt A szomszéd nő  
(Koinónia, Kolozsvár).

November 18-án Budapesten a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban CD-t mutattak be 
Szilágyi Domokos kényszerleszállásai címmel. 
Dóczy Péter színművész és Lőrinszky Atti
la nagybőgőművész, a CD alkotói, előadói 
estet tartottak. A Dóczy Péter előadásában 
elhangzó versek németül és románul is ol
vashatók CD-én.

A  Tiszatáj 11. számában olvashatók 
egyebek mellett Bogdán László Vonaton. 
Hetvenes évek; A  hetvennégyes nyár; Halász
háló (egy vízihulla morfondírozik); Találkozás 
IV  (kései sirató) című versei.

A  Korunk októberi számának főlaptes
téből kiemelendő Balázs Sándor, Cseke Pé
ter, Gyímesi Éva, Kántor Lajos, Nagy 
György, Pillich László és Molnár Gusztáv 
beszélgetése (Szilveszter Kolozsváron). A  Ro
mániai Magyar Demokrata Szövetség Prog
ramja  cím alatt a K orunk  körkérdésére 
válaszol Eckstein-Kovács Péter, Kelemen 
Hunor, Pécsi Ferenc és Varga Attila. Tanul

mányok: Losoncz Alpár A "befejezetlen" ál
lam; Égyed Péter A liberalizmus m int politikai 
filozófia; Hans Bergel — Hajdú Farkas-Zol- 
tán Egy meghasonlás természetrajzához; Koz
ma Tamás Ötvenhat —  személyes történelem; 
Bállá Bálint Szociológia és szocializmus —  egy 
különös kelet- és kelet-közép-európai viszony. 
Verset olvashatunk Bállá Zsófiától és Bordy 
Margittól.

A  Székelyföld 10. számának szépiro
dalmi rovatában: Szálinger Balázs Szülővá
rosi kő; Papp Attila Zsolt, Benő Attila és 
Kovács András Ferenc versei; Lőrincz 
György Az örökség őrzője; Kozma Mária Az 
egerek uralkodónője. Academica Transsylvani- 
ca: "A magyar integrációnak kellene megtör
ténnie" (Gál Éva Emese beszélgetése a nem
rég elhunyt Tónk Sándor történészprofesz- 
szorral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo
mányegyetem volt rektorával); Tonik Sándor 
Könyvgyűjtő erdélyi diákok a középkorban. Köd
oszlás: Beke György A székely Kolhaas M i
hály. A  lapban Kányádi Sándor búcsúztatja 
a nemrégiben elhunyt Szász Endrét. Ujjle
nyomat: Gagyi József Birtokmegosztás, föld- 
haszná la t, gazdálkodó társadalom  Kisba
conban; Ferencz Angéla Földtulajdon, gaz
dálkodás Csíkkozmáson; Oláh Sándor A fiat- 
falviföldhasználat 2003-ban.

-MI

Ügyesség
VÍZSZINTES
1. Frangois de la Rochefoucauld gon

dolatának első része. 13. Fül jelzője le
het. 14. Megtermékenyült petesejt. 
15. Sav igéje. 16. Lóbiztató! 18. Kacat. 
19. Európai közösség, röviden. 21. 
Hajnalkő. 23. E napon. 24. Egyszerű, 
de alapvető. 26. Trícium, urán és szén 
vegyjele. 28. Román női név. 30. Kira
kós játék. 32. Folyadékot tisztít. 33. 
D íszíte tt szőnyeg. 35. Rugalm as 
anyag. 36. Kiszabaduló. 38. Nincs íté
let nélküle! 40. ő s i dél-európai nyelv. 
42. Bent lead! 44. Tálján. 46. Savmara
dék! 47. Kén és lítium vegyjele. 49. 
Szétmázol. 51. Becézett Ilona. 52. Ru
hát vasaló. 54. Munkakezdés a bolt
ban.

FÜGGŐLEGES
1. Filc. 2. Forma. 3. Üzem. 4. Szé

ken pihen. 5. Nincs Glória nélküle! 6.

Amerikai természetvédelmi terület.
7. Beszél. 8. Tésztát gyúr. 9. Lángol. 
10. Hálóban a labda. 11. Elemi pa- 
rány. 12. Jóízű. 17. ... et mois (Gé- 
raldy). 20. Szervezetet létrehozó. 22. 
Az eszén ..., becsapó. 24. ... ösztön, 
Sharon Stone filmje. 25. Becézett Eri
ka. 27. Kis papírlap. 28. Szén és luté- 
c ium  vegyjele . 29. Sém i nép  
muzsikája (két szó). 31. Páratlan gyo
mor! 32. A gondolat második, befejező 
része. 34. Kezd odébbállni! 37. Mára- 
marosi település. 39. Jókai Mór ... és 
kora (Mikszáth). 41. Északi hegysé
günkből való. 43. Éppen csak. 45. 
Lenti helyről. 46. Iráni lovas nép volt. 
48. Lám. 50. Néma nyáj! 51. ..., missa 
est. 53. Igeképző. 55. L e t... Be (Beat
les).

B O TH  LÁSZLÓ

A H e l ik o n  21. szám ában közölt 
G abányi János című rejtvény m eg
fejtése: M a g ya r várak legendái.
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N e m z e ti K ulturális A lapprogram
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M agyar K ultúra A la p ítv á n y  

C om m u n itas A la p ítv á n y
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