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Nagy Imre: Önarckép

•  A Kossuth-díjas Méhes Györgyöt üdvözli 
Bréda Ferenc.

•  A József Attila-díjas Orbán János Dénest 
Sántha Attila, a Jászai Mari-díjas Bogdán Zsoltot

•  Bartha Réka, a Blatner-díjas Kovács Ildikót 

Hegyi Réka köszönti.
•  SERÉNY MÚMIA

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Hova sietünk?
Valaki azt mondta: ne, m ert ez veszedelm et idézhet 

a fejünkre. Az "általános m egközelítésm ód szerint"... 
Nos, hogy kell békésen, biztosan, az általános megítélés 
szerint megközelíteni a fogas kérdéseket m eg a tüskés
disznókat? Mert különben mit veszélyeztet az ember, 
m ikor megkísérli valaminek, "bármilyen rázós” ügynek 
a letárgyalását? Persze m anapság inkább azonnal pokol
gépet ránt a nemes (nagy) emberiség a dolgok megbe
szélése helyett. Úgy vágja a száznegyvennegyedik  
emeletek homlokához az első kezeügyébe eső, röpdöső 
repülőgépet, m int hajdan a parittyába való kavicsot. S a 
Góliátok összecsuklanak, m int a régi kultúrák szoktak, 
amelyek sohasem tudták megszokni ezt a botrányos 
gordiuszi megközelítésmódot.

Pedig itt köröskörül m indenki elkövetett m ár vala
mit, egy-két dolgot, úgyhogy kapkodhatná bárki a fejét, 
ha nem  volna olyan m egnyugtatóan evidens, hogy m ost 
éppen másokon a sor. Az "általános megítélés szerint".

De hát mi is az általános megítélés, ott és akkor, ahol 
és am ikor Káin is nagyon m eg van győződve a maga 
igazáról, jogáról az elégtételhez? Bizony nagyonis em 
beri dolog, hogy saját bűnei jogosságát m indenki fölö
sen igazolva látja. Egy "általános megítélés szerint".

Ugyanis m inden eddigi konfliktus úgy kezdődött, 
hogy a m ásik visszaütött... H át éppen ebbe nem  lett 
volna szabad belemenni mélyebben. Egyre mélyebbre. 
Soha sehol. Egy "általános megítélés" nevében. M inden
ki feleljen a konkrét tetteiért. Azok sosem  tudják ki
eg y e n líte n i, á tsz á m íta n i, jó v á te n n i s k ira d íro z n i 
egymást. M ert nincsen ilyen számítgatás. Hogy vég
eredményben, nagyjából, egészében véve a kalifa igaz
ságos volt, csak nem  kellett volna ólm ot öntenie a sógora 
fülébe, de hát a többi mellett ez semmiség. Sok Dzsin- 
giszkánt és egyéb Führert lehet dialektikusán és egészé
ben véve kimosdatni. Am ikor éppen kimászik a für
dővízből, a vízipatkány is szárazföldi lény lesz pár perc
re. Aki olyan biztos volt a dolgában, hogy alágyújtott 
másnak, annak utódai csak akkor alapítsanak tűzoltó
egyletet, ha "általános megítélés szerint" a kárvallottak 
se tartják m ég túl ham vasnak, ham ubasültnek a m egvál
tozott szándékot.

Dehát mi folyton kapkodunk. N aponta igyekszünk 
véglegesíteni valam inek a befejezetlenségét. Újra eljött 
egy kor, ahol intézményesíteni lehet az emberi dolgok 
elfuserálását. Vajon hova sietünk?
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Esti mese
GYŐZELMES GYÖRGY CSODÁLATOS ÉLET-IFJÚSÁGA

ÉS KALANDJAI,

m ellyet magyar eredetiből le-fordított Francois Bréda, 
Anjou városából.

Francúz nyelvből meg vissza ugyan ő.
Az Előretolt Hely'őrség betűivel.

Kelt Kolo'swárott. Ebben az Évben. 

Székely-udvarhellyi Méhes György-nek
*

és Arvát-falvi Nagy Eleknek ajánlva. C um  gra titud inem .

Történetünket kezdjük egy — mondjuk 
szerényen úgy, véleménnyel —> amely le- 
het,hogy hipotézis, lehet, hogy tétel, s lehet, 
hogy igazság, sőt lehet, hogy féligazság (bár
csak az lenne!)... Föltételezésünk nevezete
sen így hangzik: Méhes György élete, műve 
s műveinek az irodalomtörténeti értékelése 
is paradigma. Q.E.D. (Quod erat demonstra
tion!.)

A paragidm ákban, a példázatokban, 
az exem plum okban m indig van valami 
paradoxális a példázat a létezés ellent
m ondásosságát csomagolja m agába; a 
példázatban  m indig van valam i rejtett 
csattanó, egy-egy gondosan elzárt léttör
vény, m elyet a parabola narratívái (elme
sélt esem ény-kód ja i m in tegy  elrejtve 
föltárnak. Ellentmondásos és a m inden
kori iroda lm i létezésre jellem ző tény, 
hogy egy, az életpályája koronáját ötvöző, 
negyven kötetes szerzőről csupán hébe- 
hóba is alig hall a literatúrával m ost is
m erkedő, széprem ényű, friss filológ; el
lentm ondásos és jellemző, hogy Méhes
nek nincs akadém iai reklámja (a jó bornak 
nem  is kell cégér, s különben is in vino 
veritas) és katedra-irodalm a, hogy Mé
hesből nem  kell vizsgázni, hogy Méhest 
nem  kell bebiflázni, sem  felm ondani, sem 
kijegyzetelni. És ennek folytán (minden 
rosszban van valam i jó; m ég tiszta szeren
cse!) M éhest nem  kell szidni, rúgni-harap- 
ni, eltépni, elégetni, sutba vágni vagy vele 
rém álm odni, am i más kötelező szerzők 
esetében ugye ismeretes. Ellentmondásos 
és jellemző, hogy noha M éhest senki sem 
ismeri, M éhest m indenki ismeri (lásd Ady 
Ki látott engem?); ellentm ondásos és jel
lemző, hogy a fönti kijelentésnek m ég a 
fordítottja is igaz, vagyis M éhest m inden
ki ismeri, noha senki sem  ismeri; jellemző 
és ellentm ondásos az, hogy a m indenkori 
nagy alkotó m integy túléli önm agát, s 
m ég földi szem eivel láthatja saját menny- 
bem enetelét, noha m ár m indenki azt hi
szi, hogy ő m ár régesrég alulról szagolja 
az ibolyántúli ibolyát. De hát ez az utóbbi 
jelenség m inden ellentm ondásosság elle
nére nem  is olyan rossz, hisz melyik író 
nem  asszisztálna m ég életében önnön 
klasszikussá-válásához?
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Az, hogy Méhes György m űvét a XX. 
század m agyar irodalomtörténetében e- 
gyelőre még nem  méltányolták kellőkép
pen, az szerzőnk paradigmaszerűségéből 
egyenesen következik. Az első lépés sze
rencsére m ár megtörtént, hiszen Orbán 
János Dénes Méhes-monográfiája (Bizal
mas jelentés egy életműről) akár doktori 
disszertációnak is beillene, és a valószínű
leg kifejlődő Méhes-filológiának a min- 
denképpeni alapköve.

De hát ne csodálkozzunk túlságosan 
el. A kétikszes század több más, híres 
klasszikusa is úgy járt, m int Méhes. így 
járt Herczeg is (mert m űvei nagyrészét 
lefordították olaszra), így járt M olnár Fe
renc is (mert a Pál-utcai fiúk szerte a világ
ban ajánlott háziolvasmány, sőt tananyag 
is a legfontosabb kultúm épeknél, például 
Frankhonban, s mivel Franz M olnárt még 
sokáig fogják ism em i az egyetemes film- 
történet Liliomra esküsző hollywood-i hí
vei), így járt Kassák is (mert azóta sem 
haladták túl, így járt utóbb Weöres is (mert 
m ár rég elfelejtették, még m ielőtt meghalt 
volna). A jelenségben nincsen semmi kü
lönös, sőt ismerős is: a tehetségeket Ná- 
rittyenbe helyezik ki jeget aszalni, az a- 
nalfabétákat meg Moszkvába küldik érte
kezni Puskin szonátáiról. Az egyetemes 
jelentőségű alkotók m űveit pedig az óvo
dakönyvtárak számára rekvirálják, de az 
Irodalom felvigyázó Inspektorális Kon
vent bizalmas jelentése szerint ezek a kér
déses m űvek olyan gyatrák, hogy még 
azoknak is magasak...

Ez a paradoxális, megfordított érték
rendű kultúrvalóság, ez az axiológiai án- 
ti-világ természetesen nemcsak a m agyar 
nyelvű transzilván irodalomra jellemző, 
Budapest is ugyanúgy jár el, m int Berlin 
vagy Párizs az isteni GG (Göre Gábor, 
avagy ismertebb nevén Gárdonyi Géza 
sem  elismertebb író akadémiailag, m int a 
mi örök Károlyunk (Kari May) vagy a mi 
verhetetlen, hősi Gyulánk (Jules Verne), 
aki elég sokat foglalkozott a kárpáti kas
télyokkal. S ha ez így megy tovább — 
hogy kapcsoljunk megint vissza a m agyar 
irodalom himalájáira — m ajdnem  száz

százalék, hogy a nemkülönben szent Szent- 
kuthy M iklósunk esszé-regényeit m ár csak 
kizárólag az elemik alsóbb osztályaiban ol
vashatják szüneten vagy a pad alatt, termé
szetesen m int tilto tt szerzőt, a kultúr- 
ponyvát faló ostoba bukottszamarak, né
hány évtized múlva. De csak ők.

Szóval így jár a legtöbb nagy klasszi
kus: gyerekirodalom  lesz belőle. Azt is 
m ondhatnánk, csak az nagy klasszikus, 
akit kisiskolás korunkban faltunk, akit ak
kor olvastunk, de nem  muszájból, de nem  
edd-m egháziolvasm ányként, hanem  csak 
úgy, a m agunk gyönyörűségére (azóta is 
egyre rosszabb könyveket voltunk kény
telenek elolvasni, az angyalát!).

Méhes ebből a szem pontól is klasszi
kus. Annyira be van m ár épülve a(z erdé
lyi) m agyar közkultúrába, hogy azt ka
pásból senki sem  tudja biztosra, ha nem  
éppen szuper-filológus, hogy ki is írta a 
Gyöngyharmat Palkót vagy a Dörmögő Dö
mötört, a Szikra Ferkét vagy a Nemtudomkát, 
a Világhíres Miklóst vagy az Utazás Ná- 
rittyenbent, a Győzelmes Gábrielt vagy a 
Családom és egyéb állatfajtákat, a 33 Névtelen 
levelet, a Heten, minta gonoszokat, a Krumpli 
és Pityókát Méhes-e vagy sem. Hogy a 
Nagyenyedi két fűzfáról vagy a Peleskei nó
táriusról m ár ne is beszéljünk. Egész bizo
nyosra m ondom , hogy vannak olyanok, 
akik fogadnának arra, hogy eme utóbbi 
kettőt is Méhes írta. És nem  is vesztenék 
nagyon el a fogadást. (Méhes 1973-ban 
átdolgozza G vadányi József és Gaál Jó
zsef Peleskei nótáriusát, 1975-ben pedig a 
Nagyenyedit, vö. OJD, i.m., pp. 246-247.) A 
két átdolgozás Méhes Dupla kanyar című 
színm űkötetében jelenik m eg [Kriterion, 
Bukarest, 1976].

És ez jól van így, m ert nem  m inden 
em ber filológus. És az Isten őrizzen ben
nünket attól, hogy m inden em ber filoló
gus legyen.

Hisz a kirakat-filológus számára Mé
hes népszínm űszerző, Méhes csak ifjúsá
gi író, Méhes ilyen, Méhes olyan, Méhes 
nem  eredeti, Méhes csak szellemes, de 
nem  mély (nafane! ez is jelent valamit!...), 
Méhes közepes (hát persze, az eszeveszet
ten unalm as d ivatszerzőkhöz képest), 
Méhes így-meg-úgy, M éhes-szórakozta
tó- de..., szóval húzzák az orrukat, persze 
i-rigységből, m ert halvány  lila gőzük 
sincs úgy írni, m int ez az átkozott Méhes. 
Szóval nekik vesszen Méhes, és persze az 
ilyeneknek a Mo-Mo-Mo triászt (Molnár- 
M óra-M óricz) sem  szabad  em legetni, 
m int klasszikus irodalmat. Nekik másról 
kell beszélni. Tudjuk mi, miről. Ezek szá
m ára Méhes m indig  vörösposztó lesz. 
Noha, titokban m ég ők is olvassák Mé
hest. Csak hát ez nem  sikk. Ez olyan vul
gáris (hallj oda!).

M ég szerencse, hogy az örök nem-filo
lógus számára Méhes m egm arad annak, 
ami: m árkának, sót m ítosznak  Méhes az 
egy olyan könyvnek, színdarabnak, re
génynek a jelzése, amelyről m ár régóta 
bebizonyosodott, hogyha azt a vevő m eg
vásárolja, akkor garantáltan nem  fog u- 
natkozni. És a Méhes-cég az egy jó márka.



Az nem hazudik Az nem csapja be az em
bert. Ami márka, az márka. Úgy is mondhat
nánk, hogy Méhes egy ötven éve működő 
komoly cég. Az utóbbi ötven év erdélyi ma- 

ar irodalmának a Coca-Cola Company-ja. 
most valljuk csak be szépem ki nem szereti 

a Colát?... És ki nem ivott Colát?
A javíthatatlan nem-filológus számára 

Méhes úgyis Méhes m arad, akárki akár
m it is m ond. A nem-filológus nem  m ű- 
vészkedni akar. Ő szórakozni akar (ez is a 
m űvészet igazi szerepe: elsősorban eszté
tikai eszköz, de  alkalmas kellemes, pszi
chikai ha tások  kiváltására). A nem -fi
lológust nem  érdekli kedvenc írójának az 
élete, m int ahogy a Fa szappan szorgos 
használóját sem  érdekli a Fa-gyár törté
nete. Ám  m indennap használja és a vilá
gért sem cserélné el az im ádott Fa-t m ond
juk egy Palmolive-ra csak azért, m ert vala
melyik képújságban elolvasta a Palmolive- 
m űvek történetét.

S ebben a vevői nem törődöm ségben 
rejlik az úgym ond kom m ersznek nevez
hető klasszikus lektűr-szépliteratúra sike
rének a kétélűsége: egyfelől m indenki 
megveszi és fogyasztja, másfelől viszont a 
cég fönnállása és túlélése m ár nem  az ő 
dolguk, vigyázzon a szerző m agára, s a- 
kármilyen széles is az írógenerális olvasó
tábora, ez nem  tudja m egvédni kedvencét 
az ellentábor puritán-filológiai kritikáitól, 
hiszen ebben az olvasótáborban éppen a 
nem-filológusok sorakoznak. Az integris- 
ta Peleskei-kritikusok viszont harcedzet
tek. Tehát minél ismertebb márka, minél 
piacosabb vagy, annál kevesebb profi-filo
lógus tud majd m egvédeni téged a többi 
profilológus esetleges tám adásaitól. Jó kis 
csiki-csuki helyzet. A nnál rosszabb, minél 
jobb. Ez m ár egyenesen elv, princípium , 
szabály és m integy term észettörvény az 
olyan m enő szerzőknél, m int Méhes. A 
puska visszarúg — elve.

S akkor szám ukra, a nem-filológusok 
örök köre szám ára, m arad Méhes, m arad 
a m árka, m arad Méhes m int mítosz... Per
sze m int mini-mítosz, tudniillik arra a kér
désre, hogy kicsoda Méhes, a legszélesebb 
drukker-tábor akárm elyik találomra kivá
lasztott, m egtesztelt tagja általában csak 
ennyit tud kihebegni: Méhes?... Egy író... 
Egy ism ert író... egy nagyonnagy író... Kb. 
ennyire telik: az egyéni használatú mini
mítoszra neki. Körülbelül ennyit tud  kisaj
tolni magából, mini-mitologémákat kedvelt 
szerzőjéről, de hát az igazat megvallva, én 
nagy elégtételnek érezném, ha mondjuk 
húsz év múlva, ne ennyit, de a fontieknek 
csak a felét m ondhatná becses személyemről 
egy tetszés szerinti akárki széles e pátriában 
s netán még külhonokban is.

Szóval így járt Méhes György: klasszi
kus lett. Pontosabban nagy klasszikus. A 
kisklasszikus viszont nem  jár így. A kisk- 
lasszikus az sohasem  jár így. Á kis kla
sszikus az m indig csak olyan nemecsek- 
em ő m arad, akinek a nevét hiába is írják 
á t a kü lönböző  ku ltú rsztá linok  csupa 
nagybetűvel. A kis klasszikus jó vizsgaté
telnek m eg kontra-kultúrának. Ebből pe
dig azt a m élyigazságú következtetést - és

K öszöntjük a Kossuth-díjas 
M éhes G yörgyöt

tán nemhivatalos törvényt is levonhat
nánk: aki nem  vizsgatétel, az m ind nagy 
klasszikus. Ergo Méhes stb. Aztán, hogy 
például Szabó Dezső, Ijjas Antal, s m ond
juk Makkai Sándor kis klasszikus-e avagy 
inkább nagy klasszikus, azt m ár döntse el 
m agában és a fönti szabályt alkalmazva a 
jóérzésű és szépérdem ű örök Olvasó. 
Hogy a m agyar kultúra egész elsüllyedt 
Atlantiszáról, egy Schütz Antalról, egy 
Prohászka Ottokárról, egy Szekfű Gyulá
ról, egy Hóm ann Bálintról, egy Ignácz Ró
zsáról, s.í.t., s.í.t., s.í.t. — a feketelista 
hosszú — m ár ne is értekezzünk. Tudjuk 
mi. Ne is beszéljünk. Inkább használjuk ki 
az alkalmat, és beszéljünk, am íg lehet, 
Méhesről. Mert ki tudja... Ki tudja még...

S hogy valamely buta kultúrpolitizál- 
gatás ronda gyanújába nehogy belekeve
redjünk, hát beszéljünk Méhesről, például 
m int a gyerm ekirodalom  II. Nagy Elekjé
ről, a kisdedszívek Benedek Elek 2-jéről. 
Ám a legifjabb nemzedék körében aratott 
siker esetében is egy ugyanolyanfajta jelen
séggel fogunk szembetalálkozni, mint az el
őbb, mikor a méhesi olvasótábor szélességi 
fokait és meridiánjait meghatároztuk a nem
filológusok és a filológusok bolygólyán. Ki 
fog megint derülni az, hogy ki a nagy író, s 
ki nem az. Kövessük csak figyelemmel az 
újabb szabály levezetését, am dyet a méhesi 
életmű fényesen illusztrál és igazol.

Egy bizonyos, m ondjuk úgy, hogy bö- 
csületes, azaz a dolgokat a m aguk nevén 
nevező irodalom szociológia szerint — 
melyet a gallföldi Bourdieu-n kívül sajná
latos m ódon csak imitt-amott művelnek 
— létezik egy hírhedt, de mégis csak a 
paplan alatt suttogható s akár pszeudo-fa- 
tálisnak is m inősíthető fordított arány az 
írói nagyság és a közvetlen olvasótábor 
átlagéletkora között. S hogy a felsőmate
m atikai tudom ányokban járatlanabbak 
számára ezt a nevezetes szabályt egysze
rűbb nyelvre is lefordítsuk, azt m ondhat
nánk: minél kisebb szám a fogyasztó-ol-

va só-befogadó születésnapjainak a kere
kített általánosa, az illető, megméretendő 
író annál nagyobb. Méhes ebből a szem
pontból is Nagy.

Egy, m ár korábban is em lített tripla 
példa a fönti, talán pedakritikainak is mi
nősíthető arány alátámasztására adott a 
méta-klasszikus Mo-Mo-Mo Triász (Mol- 
nár-Móra-Móricz), vagyis a Mo3. AM o-a- 
köbön form ula m ost m ég a M éhest rö
vidítő Mé-vel is kiegészülhet, s így azt a 
m nem otechnikai (em lékezéstudom ányi) 
képletet kapjuk, hogy Mé-Mó. M emori
záljuk hát a Mé-Mót. Ez annyit jelent, 
hogy Méhes-Molnár-Móra-Móricz. Az e- 
lőbbi kultúr-természetrajzi arány-törvény 
bizonyítása a Mémó. Azoknak pedig, akik 
Méhest a komoly (avagy inkább komor?) 
irodalom szegényrokonának akarják lefo
kozni, azoknak pedig egyszerűen mumu. 
Mert memo (vagyis jegyezd meg), hogy m u
m u (utóvégre m ár mi a csudáért ne létezhet
ne egy argotikus kritika, amely kolozsvári 
élő nyelven és kolozsvári nem-nyakkendős 
szellemben nyilváníthatna véleményt, adva 
egy elütő, de új színt az amúgy is gyakran 
fantáziátlan irodalom-bírálatnak.

S m ég egy utolsó gondolat ehhez a 
Másod ik-Méhes-Meséhez.

II. Nagy Elek krónikásának a szavait 
idézem: "M egjegyezendő, hogy Méhes 
György m ár csak azért is különös alakja 
az erdélyi m agyar irodalomnak, m ert — 
kortársai javarészétől különbözően — jel
legzetesen polgári neveltetésű. Ez a pol
gári m ivolt végig rányomja bélyegét í- 
rásművészetére, és igen karakteresen hat a 
leginkább népieskedő vagy proletárosko- 
dó korszakban. Talán a polgári elegancia és 
józanság óvta meg a politikai és irodalmi 
ideológiáktól, és eredményezte azt, hogy 
m indvégig  olyan kulturális  hagyom á
nyokra támaszkodjon, melyeknek értéke 
nem függ a történelem és az ideológiák 
változásától." írja OJD (i.m., pp. 11-12.)

Hát először is, aki nagypolgár, az nem 
polgár; polgár sok van, azért polgár, nagy
polgár kevés, azért nagypolgár. A nagy
polgár az maga a polgárság, a polgárság 
viszont nem  maga a nagypolgár. Ha pedig 
nincs nagypolgár, akkor m indenki nagy
polgár, illetve m indenki azt hazudhatja 
magának, hogy ő a nagypolgár, s így nyu
godtan m ondhat, állíthat, ordíthat akár
milyen hülyeséget, m inthogy ő is, m int 
m indenki, az egész nem zet nevében és 
hangján beszél. Ezért van az, hogy senki 
sem érti m eg egym ást, mivel m indenki 
azt hiszi magáról, hogy ő a nagypolgár. 
Továbbá, s itt nagyérdem ű polgár- és pá
lyatársamat csupán picit javítani szeret
ném: enyhe véleményem szerint Méhes 
nem polgári író. Én inkább azt m ondanám, 
hogy Méhes más író. Más mint... Más, mint 
amit az irodalomkritikai hivatalosságok ti
tánoknak kiáltanak k i Méhes más. Méhes 
másságának nincs szüksége arra, hogy a 
professzionista irodalomkritikai axiológia 
(értéktan) szentesítse ót. Méhes jól megvan 
úgy, ahogy van. Tudja ő. Tiidjuk mi. Túdják 
ők. Méhes a par excellence tudjuk-mi-szer- 
ző. Méhes a m iénk
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A Csokoládé-történet
MÉHES GYÖRGY

Néhány nap múlva valóban el
utaztam. És bár minden igaz volt, 
amit a hadijelentésből Nagyapá
tok idézett, nyugalomról szó sem 
lehetett. Az újságok azt írták, hogy 
a vonatközlekedés helyreállt. Ez 
igaz is volt, de azért két napba 
került, amíg elvergődtem Udvar
helyre.

A város úgy festett, mintha 
árvíz sújtotta volna. A lakosság 
már visszatérőben volt. A mene
külteket nem éppen szívderítő 
látvány fogadta. A megszállók 
mindent elvittek, ami mozdítha
tó volt. A lakásunk siralmasan 
festett. Először a veranda betört 
ablakait láttam meg. De kiverték 
a többit is. A kaput, a lakásajtót 
fölfeszítették. Minden ruhane
műt elvittek. Ágyneműt, papla
nokat, párnákat. Hogy ki fosz
totta ki a lakásunkat, most már 
édesmindegy. A szomszédasz- 
szonyok szerint az alvégi cigá
nyok legalább annyit loptak el, 
mint a katonák. Hogy ez így volt, 
azt a zongoránk esete bizonyí
totta. Harmadnapja voltam ott
hon. Éppen Bodzási, az üveges 
dolgozott nálunk. Alig sikerült 
rávennem, hogy eljöjjön; szeren
csére én intéztem annak idején a 
válóperét, és azt mondta, hogy 
haláláig hálás lesz, hogy megsza
badítottam  a részeges boszor
kánytól.

Mialatt Bodzási gittéit, bejött 
az udvarra egy cigányember. Le
kapta a kalapját.

— Kezedet csókolom, doktor 
úr drága.

— Hát ez ki? — aztán megis
merem. Csucsuj, a Kónya Jancsi 
sógora, a banda nagybőgőse. Egy
szer, még fűzfa koromban, egy 
hajnalig tartó mulatozáson össze- 
tegeződtünk a bandával. Akkori
ban szokás volt az ilyesmi.

— N ocsak, Csucsuj! Nem 
nyúztak meg a frátyék?

— Elbújtam a padláson, mi
kor bejöttek hozzánk. Soldat un- 
gurokat kerestek. Kiküldtem az 
anyósomat. Pipa volt a szájában. 
Feléjük pöfékelt, és rájuk vigyor
gott. Úgy megijedtek, hogy ki
szaladtak az udvarunkról.

— Mi kéne, Csucsuj? — kér
deztem, mert szemöldökránga- 
tásokkal jelezte, hogy bizalmas 
mondanivalója van.

— Nagyságos úr, nem kéne 
beszéljek, mert tisztességes ci
gány nem árulja el a cigányt, de 
te, doktor úr drága, benne vagy 
itt, a szívünk közepibe. Ahogy te 
énekeled, hogy Akácos út... meg 
azt hogy Esszé bútt a nap a hód
dal..., hát úgy énekeled, hogy 
csurog a könnyem. Megmondom 
neked, másnak nem árulnám el, 
de a te zongorádat, ügyvéd úr

drága, nem a vankujok csórták el. 
Itt van most is Udvarhelyen, a 
Görbe utcában.

Nagyon izgatott volt Csucsuj. 
Hogy lecsillapítsam felindulását, 
megitattam fenyővízzel. Attól 
helyreállt a lelki egyensúlya.

— Csokoládé szégyent hozott 
a Kónya Jancsi bandájára — foly
tatta.

— Név szerint ismertem a 
Jancsi bandáját, de ezt a nevet 
sose hallottam.

— Tudod, a bőgőhordozó. Ez 
csak úgy tartozik a bandához, 
mint a kutyához a farka. Kacska 
a keze, nem tud muzsikálni. Hát 
ez a Csokoládé lovasította meg a 
zongorádat, doktor úr. A sógorá
val, mert annak szekere is van. 
Éjszaka jártak itt. Rongy volt a 
lovak patáján. Vittek el mást is, a 
piszkos tolvajok. Ágyneműt, meg 
párnákat, egy karosszéket is. Most 
abban trónol Csokoládé. A frakko
dat, doktor úr drága, eladta a hit
vány, az ingeidet a felesége hordja, 
de a zongorád még megvan. IG- 
nálta erre-arra, de senkinek sem 
kellett, mert van esze az emberek
nek. Én, könyörgök, nem is jártam 
ott, nem tudok semmit, de sétálj 
oda a Görbe utcába, doktor úr, 
ahol a leszakadt sarkú kapu van, 
ott lakik Csokoládé.

Kért néhány cigarettát, és ki
osont.

Délután megkerestem a ci
gánysoron a Görbe utcát. Elég 
nehéz volt m egtaláln i, m ert 
mindegyik utca görbe volt. És a 
leszakadt kaput hiába kerestem, 
mert a legtöbb viskó előtt nem is 
volt kapu. Minek is? Ellopni való 
úgysem igen akadt. Szerencsém
re összefutottam Misukával, a 
Kónya Jancsi cimbalmosával. 
Nagykarim ájú művészkalapot 
viselt. Valószínűleg ő is mostaná
ban találta valahol. Előkelőén kö
szöntött.

— Van szerencsém, doktor úr. 
Haza tetszett méltóztatni?

Ő nem tegezett. Bizonyára e- 
lőkelőbbnek találta.

— Csokoládét keresem.
Megrebbent a Misuka szeme.

Ebből sejtettem, hogy ő is tud a 
zongorámról. Egy pillanatig ha
bozott, de rájött, nincs érteimé a 
hazudozásnak.

— Ott a sarkon túl. De azt 
hiszem, nincs odahaza.

— Azért én megnézem.
Misuka nagyot kanyarított a

kalapján, úgy látszik, beleszere
tett az új szerzeményébe. Hiába, 
művésznek művészkalap jár.

— Alázatos tiszteletem, a vi
szontlátásra.

így hát befordultam a sarkon. 
Ott volt a leszakadt sarkú kapu. 
Benyitottam.

Csokoládé nem véletlenül 
kapta ezt a nevet. O volt e legfe
ketébb cigány, akit valaha láttam. 
Az ajtónyikorgásra kidugta a fe
jét a konyhából. Utána felbuk
kant néhány purdé is, de azokat 
visszahessentette.

— Jó napot, Csokoládé — 
mondtam nyájasan, és beletele
pedtem a saját zöld bársony ka
rosszékembe.

Csokoládé, amennyire ez le
hetséges volt, elsápadt. Ami azt 
jelentette, hogy elszürkült és meg 
is neműit.

Én változaüan nyájassággal 
folytattam.

— Hallottam, hogy van egy 
eladó zongorád. Azt jöttem meg
nézni.

Hiába, Csokoládé gyakorlott 
zsedrák. Ennyi idő elegendő volt, 
hogy visszenyerje lélekjelenlétét.

— Aranyos ügyvéd úr... Az 
Isten áldja meg, há' meg teccett 
jönni?! Nem kell megnézni azt a 
zongorát, az a nagyságos úré. 
Megőriztem a nagyságos úrnak.

— Tényleg?
— Hát! Mondta nekem a ro- 

mány tiszt úr puccere, mert a 
vankuj seregben cigányok a puc
cerek, mivel ők a legügyesebbek, 
hogy a kapitány kiadta a paran
csot, rakják teherkocsira a zongo
rát.

Csokoládé egyre jobban bele
lovalta magát a meséjébe. A szí
vére tette a kezét.

— Hát engedhettük, hogy a 
mi nagyságos és tekintetes ügy
véd urunknak csak úgy megfúj
ják a zongoráját? Mikor a domnu 
kapitány szolgálatba ment, oda
hajtottunk a sógorommal. Tet
szik ism erni a Kolompárt. A 
doktor úrnak tetszett védeni őt, 
amikor belekeverték, pedig ártat
lan volt, abba a zetelaki libalo
pásba.

— Igen, már emlékszem...
Kolompárnak olyan csóka

szeme volt, hogy még a szeg is 
megreszketett a falban, ha ráné
zett. És nem a libalopás volt a baj, 
hanem az, hogy Kolompár egy 
verekedés alatt, hirtelen felindu
lásból, ellopott tíz üveg pálinkát, 
és két füstölt sonkát. Miután raj
takapták, még csak ki sem ha
zudhatta magát. Az volt a sze
rencséje, hogy az ellenfelek abba
hagyták a szurkálódást, mert az 
is volt, és megették, megitták a 
bizonyítékokat, csak azután foly
tatták a küzdelmet. De most már 
csak fenyegetőzve, és az öklüket 
rázva. Nem is vállaltam volna a 
Kolompár védelmét, de eljött 
hozzám Kónya Jancsi. Távoli ro
kona volt Kolompár. Szégyellte 
ugyan, de az atyafiságot nem 
hagyhatta cserben. Az őkedvéért 
kihúztam a slamasztikából a te
kergőt.

Közben Csokoládé egyre in
kább erőre kapott. Nem volt iga

zán ügyes tolvaj, mert az úgy tud 
hazudni, hogy az ember már-már 
bocsánatot kéi tőle, amiért meg
gyanúsított egy ilyen becsületes 
lelket. De Csokoládé ripacsko- 
dott.

— Na, a Kolompárral aszon- 
tuk, megmentjük a zongorát. A 
puccer is segített, mert a kapitány 
úr mindennap megpofozta. Vár
tam, mikor jön haza a nagyságos 
ügyvéd úr.

— Köszönöm, Csokoládé. 
Lám-lám, rosszak az emberek, a- 
kik azt mesélték, hogy nemcsak a 
zongorámat mentetted meg, ha
nem a frakkomat, az ingeimet 
meg a párnákat is.

Csokoládé most már mindkét 
kezét a mellére tette, úgy nézett 
rám, mint egy vértanú.

— Én azokról, instálom szé
pen, semmit sem tudok.

— Merthogy látták a frakko
mat egy székelykeresztúri pincé
ren...

Csokoládé elkezdett eskü- 
dözni, hogy sorvadjon el a szeme 
világa annak, aki látta.

— Jól van, Csokoládé. Én 
ugyan egy szavadat sem hiszem, 
de ha holnapra otthon lesz a zon
gora, meg a karosszék, és a frak
kom is megkerül, mert azt angol 
szövetből csináltattam, az eskü
vőmre, akkor egye fene, hordja 
tovább a feleséged az ingeimet. 
Ne forgasd a szemedet, mert ide
ges leszek. Na, Isten áldjon meg!

Másnap otthon volt a zongo
ra, a karosszék meg a frakkom. 
Meg Kónya Jancsi, a prímás, aki 
nem győzött bocsánatot kérni a 
bandáját ért szégyenért.

Sakálok
harapása
A sors különös ajándéka, 

hogy a kisgyermek csak azt veszi 
észre, ami a közvetlen közelében 
történik. Ez megvédelmezi a tör
ténelmi sokktól, mely olyan mér
tékben m eggyötörte a felnőt
teket, hogy ép lélekkel, kiegyen
súlyozottan nem is élhették át a 
nagy történelmi váltást. Fölper
zselt földön éltek, elszenesedett 
múltjuk romjai között, és ha mű
ködött is bennük az élni akarás, 
nem találtak fogódzókat. A szűk 
térre összeszorított, sakálharapá
soktól megszaggatott Magyaror
szágo t a vörös fo rradalom  
lobogóját lengető, újonnan fel
bukkant vezérek irányították. A 
hadsereget szétkergették, majd 
újjászervezték, és az összeverbu
vált, vagy inkább összecsődített, 
vörös parancsnok vezette kato
naságot a forradalom seregeként 
dicsőítették. Ezek a bolsevik ve
zérek azt akarták bemesélni a 
kétségbeesett embereknek, akik 
egy szalm aszálban is megka-
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paszkodtak volna, hogy a dicső
séges világforradalom küszöbén 
állunk. És valóban, ki is tört a 
forradalmi láz. Németországban 
fo rrad a lo m  vo lt, A ngliában  
sztrájkoltak. Az egyetlen hírfor
rás az újság volt. A Vörös Újság. 
Ha eljutott hozzánk, akkor láza
san olvasták. A helyi lapoknak 
már senki sem h itt A kolozsvári 
román katonai cenzúra időnként 
elkobozta a magyar újságokat, 
vagy csak feketére mázolt részek
kel engedte megjelenni. Ezek a 
fekete féloldalak örömmel töltöt
ték el a kolozsvári magyarokat. 
Ott valami olyasmit írhattak, ami 
kedvező számunkra, és suttogva 
terjedt a hír (a forrást persze sen
ki se tudta megnevezni), hogy az 
amerikaiak, sőt az angolok is ra
gaszkodnak a régi Magyarország 
visszaállításához. Idézték, hogy 
állítólag mit mondott Wilson, és 
mit gondol Lloyd George. Politi
kai kábítószer volt ez a magya
roknak.

Jött a hír Trockijtól. Hiteles 
távirat, hogy negyvenezer föl
fegyverzett magyar hadifogoly 
jön a magyar forradalom, és ezzel 
együtt a világforradalom megse
gítésére. Hogyne! Jött Szamuely 
Tibor, a maga bőrkabátos terror
legényeivel. Jöttek akasztani. A 
bennünket amúgy is ellenség
ként kezelő hatalmak csak még 
jobban gyűlöltek. Féltek is tő
lünk... Igaz, hogy győztek, igaz, 
hogy föllángolt a nacionalizmus, 
ebben a franciák mindig élen jár
tak, de tudták — ők ne tudták 
volna —, hogy a francia, angol 
munkások is lázadoznak. Szét 
kellett taposni a magyarországi 
forradalmat, melyet sokkal ve
szélyesebbnek hittek, mint ami
lyen valójában volt. Tehát a '19-es 
vörös fo rradalom  u tán  m ég 
rosszabb szemmel nézett ránk az 
ellenfél. Dehát hagyjuk a nagy- 
politikát. Ezeket is csak azért 
m ondta el nekem Édesapám, 
hogy érzékeltesse, milyen volt a 
hangulat.

Édesapám hátradőlt a karos
székében, és visszaemlékezett 
egy veszélyes esetre.

— Egyik délután hazafele tar
tottam az irodából. Akkor már a 
Takarékpénztár ügyésze voltam. 
A Farkas utcába jutva szinte ösz
tönösen éreztem meg, hogy kö
vet valaki. Nem mintha izgatott 
volna. Mi a polgári, kiegyensú
lyozott viszonyokhoz szoktunk, 
és term észetesnek gondoltuk, 
hogy aki nem követett el semmi
féle büntetendő cselekményt, azt 
nem is érheti semmi baj. Ebből a 
hitünkből még az sem ábrándí
tott ki, hogy kitettek a lakásunk
ból. Vae v ictis  — jaj a le- 
győzöttnek. A megszálló katona
ság mindig hatalmaskodik. Idő
vel majd helyreáll a rend. Kü
lönben is, a Hegedűs Sándor ut

cai ház lakói együttesen bead
ványt intéztek a járásbírósághoz, 
kim utatva, hogy valamennyi
ünknek érvényes lakbérleti szer
ződése van. Kilakoltatásunk te
hát törvénytelen. Én szerkesztet
tem meg a beadványt, de beval
lom, nem hittem, hogy érvénye
síthetjük jogainkat.

Azaz ember, aki követett, hal
kan lépkedett. Mintha nem akar
ta volna, hogy meghalljam. Talán 
éppen ezért figyeltem fel rá. De 
úgy tettem, mintha nem vennék 
észre semmit. így jutottam el a 
lakásunkig. Vagyis a Nagyapóék 
lakásáig. A ház előtt megálltam, 
és elővettem a kapukulcsot. Nyi
tottam a kaput, beléptem, de már 
nem jutott idő arra, hogy becsuk
jam a kaput, mert az ismeretlen 
becsúszott mögöttem a kapualj
ba. Jólöltözött férfi volt. Mege
melte a keménykalapját.

— Bocsásson meg, ügyvéd úr, 
hogy ilyen szokatlan módon kö
zelítem meg. A nevem Daruvári 
Henrik, tartalékos tüzérfőhad
nagy. Az ön Domokos öccsével 
együtt szolgáltam a székely had
osztályban. Hazakerült már Do- 
mi?

— Még nem. Mit parancsol?
— Bizalmas ügyben kívánok 

beszélni önnel.
— Keressen föl az irodámban. 

Ott fogadom az ügyfeleket.
— Ez kérem más természetűügy-
Még mindig a kezében tartot

ta a keménykalapját. Akkoriban 
az volt a divat, hogy a kalap bel
sejébe, az izzasztószalag szélére 
rákapcsolják a tulajdonos mo
nogramját. A szemem puszta vé- 
letlenségből akadt meg a mo
nogramon: M.B. Nem állítom, 
hogy ez keltette fel a gyanúmat. 
Inkább csak elgondolkoztatott. 
Elcserélte volna a kalapját? Vagy 
kéz alatt vette, és elfelejtette ki
cserélni a monogramot? De ösz
tönösen ellenszenves volt nekem 
ez az ember. Egy pillanatra arra 
gondoltam, úgy viselkedik, mint 
egy színész. Hadd egészítsem ki, 
mint egy rossz színész, aki túl- 
játssza a szerepét. Bizalmaskodó 
volt, és ugyanakkor titokzatos.

— Kedves doktor úr, ez nem 
olyan ügy, hogy a kapu alatt be
szélhe tnénk  róla — m ondta 
majdnem suttogva, holott semmi 
szükség nem volt a suttogásra, 
hiszen a tágas, legalább tíz méter 
hossszú boltíves kapualjban raj
tunk kívül senki sem tartózko
dott.

Éppen ezért valamelyest föl
emeltem a hangomat

— Miről van szó, kérem?
Föltette a kalapját, még köze

lebb lépett hozzám.
— Ügyvéd úr, én az Erdély 

Felszabadításáért Küzdő Magyar 
Komité küldöttje vagyok. Szer
vezkednünk kell az oláhok ellen.

Megáhítottám.
— Ne fárassza magát, semmi

féle titkos szervezkedésbe nem 
megyek bele.

— Ön nem jó magyar?
— Hogy én müyen magyar 

vagyok, az rám tartozik, és nem 
önre.

Kinyitottam a kaput.
— Alászolgája.
Emberem megint csak szem

rehányóan nézett végig rajtam. 
Mintha színpadon volna, meg
tört hangon így szólt:

— Szegény magyar hazánk...
Válaszul becsaptam és bezár

tam a kaput. Odafönt elmeséltem 
Édesanyátoknak és N agyapóéi
nak a találkozást.

Anyátok kételkedett
— Hátha becsületes ember?
— Édes szívem, három eset 

lehetséges: vagy fantaszta, vagy 
szélhámos, aki pénzt akar kicsal
ni a Haza Oltárára, vagyis saját 
magának, de még valószínűbb, 
hogy provokátor.

Többé nem keresett meg a 
nagy hazafi. Másfél hónap múlva 
hazakerült Domi öcsém. Kérdem 
tőle:

— Te Domi, volt neked egy 
Duravári Henrik nevű bajtársad 
a Székely Hadosztálynál?

— Daruvári? Soha nem is hal
lottam ezt a nevet.

— Rád hivatkozott. — Elme
séltem neki találkozásomat az ál
lítólagos Daruvárival. Domi ká
romkodott, mint a záporeső, és 
arra kért, hogyha meglátom Da
ruvárit, értesítsem őt, hogy meg
szorongassa annak a csirkefo
gónak a grabancát.

Eredményt azért elért a titok
zatos Daruvári. A bíróságon hal
lottam , hogy húszegynéhány 
kolozsvári magyart, értelmiségi
eket és iparosokat, letartóztattak 
románellenes titkos szervezke
désért. Hadbíróságra kerültek.

A pert Kolozsvárról áthelyez
ték Botosamba. A főszervező, az 
összeesküvők feje, bizonyos Da
ruvári Henrik kicsúszhatott a 
rendőrhatóságok kezéből, mert ő 
nem volt a vádlottak és elítéltek 
között.

Majdnem két esztendő múl
va, a marosvásárhelyi bíróságon 
volt tárgyalásom. A törvényszék 
folyosóján láttam meg Daruvárit. 
Az egyik ügyvéd kollégától meg
kérdeztem, ismeri-e.

— De még mennyire! Micu 
Bogdan, szigurancás inspektor. 
Veszélyesebb a csörgőkígyónál.

— Beszélni akarok vele.
— Inkább ne...
De én odam entem  hozzá, 

megemeltem a kalapomat, és be
mutatkoztam.

— Jó napot kívánok, inspek
tor úr. Tetszik tudni magyarul?

— Egy kicsit..
— Szeretném valamire fölhív

ni a figyelmét, de bizalmasan.

A szigurancás körülnézett, 
túl sokan voltak a folyosón.

— Jöjjön be ide, ebbe a szobá
ba. Ez a rendőrség irodája. Kifelé!
— küldte ki az ott szivarozó két 
rendőrt. — Tessék helyet foglalni!

— Arra akarom figyelmeztet
ni az inspektor urat, hogy Ko
lozsváron van egy hasonmása. 
Mintha az ön alteregója volna. 
Mit mondjak, úgy hasonlítanak 
egymásra, mint két tojás, csak
hogy a másik, az kotlós tojás.

Az inspektor csodálkozott.
— Ne mondja!
— Az kérem, sötét gazember 

lehet — folytattam a tájékoztatót.
— Valami titkos társaságról be
szélt. Szerintem szélhámos volt, 
aki pénzt akart kicsalni tőlem.

— Köszönök foarte frumos 
információját, domnu doctor. De 
tette rossztól. Kellett volna orga
nizációba belépni vele, és aztán 
jelenteni nekünk.

— Látja, ez nem is jutott az 
eszembe. De ha még egyszer je
lentkezik az a Daruvári, remé
lem, jól jegyeztem meg a nevét, 
akkor azonnal telefonálok. Ugye
bár a becsületes honpolgároknak 
össze kell tartamok.

Főhajtással váltunk el. Daru
vári Micu Bogdan az első pilla
nattól kezdve tisztában volt az
zal, hogy csúfot űzök belőle. De 
egyszerűen nem volt mit tennie. 
Én viszont megtanultam, hogy 
még a kalapomnak sem árulom 
el, mit gondolok.

A 86 éves Méhes György legú
jabb regénye az idei Ünnepi Könyv
hétre jelenik meg, az Erdélyi 
Szépmíves Céh, a kolozsvári Erdélyi 
Híradó és a budapesti Századvég Ki
adó közös gondozásában. A króniká
ban az író szülei, nagyszülei és 
rokonai elevenednek meg, s ki-ki el
meséli azt, ami a legizgalmasabb volt 
az életéből. A családi emlékek eme 
labirintusában gyönyörrel csatan
golhat az olvasó, hiszen ismét a kedé
lyes és patinás méhesi világban 
járhat, ott, ahol olyan szerenádok 
hangzanak el az erdélyi éjszakában, 
hogy az imádott ifjú hölgyeket kiráz
za a hideg a szerelemtől.

(R észle tek  a szerző  Szép 
szerelmek krónikája  cím ű le
gújabb  regényéből)
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Akin keresztül nevünk fennmarad 
Orbán János Dénes József Attila-díjára
Valamikor '91 végén, '92 elején a Troppa- 

uer Hümér Irodalmi Kör megszűnt, mint 
ahogy a szellem történeti beállítottságú, 
misztikus posztmodembe átmenő kor- és 
évfolyamtársaimmal való kapcsolatom is. 
Röviden, harmadéven nemigen mentek a 
dolgaim. Valami nagyon hiányzott, csak 
tudtam volna, hogy mi, talán egy olyan kör
nyezet, ahol nem kell folyamatosan ellent
mondani, hanem egyet is lehet érteni. Ekkor 
jelent meg az egyetemen egy nagyképű és 
flegma elsős, Jánoska, a későbbi Orbán János 
Dénes, majd Nagy OJD, akinek olyan versei 
voltak, amilyeneket én magam is írtam vol
na: obszcén, őszinte, humoros, erőtől duzza
dó versek, melyekből — akkor és ott oly ritka 
— optimizmus sugárzott. Egy olyan (nagy 
szó, de) kö ltészetet ism erhettem  meg, 
amelyből hiányzott az utóbbi ötven év nyo
m orúsága, nem azért, mert hiányoztatni 
akarták volna, hanem mert fel sem merült, 
hogy ott kellene lennie. Hát mit tehettem 
volna: felfedeztem OJD-t, és azóta itt ragadt 
mellettem, majd ott ragadtam én. Következ
tek a közös fellépések, a megtervezett botrá
nyok, a transzközép mint irodalmi védjegy, 
mind-mind olyan dolgok, amelyeknek jelen
tőségét akkor nem is tudtuk igazán felfogni.

A '94-es évet Amerikában töltöttem, fel
lépések irodalmi kocsmákban, Post-Hunga- 
rian Literary Society, utazások, röviden 
érdekes év. Gondoltam, hazajövök, mint Ta
mási Áron, hogy visszavegyem az irodalom 
vezetését, de mint történni szokott, új vezér 
volt már a prérin, gondolhatjuk, ki, aki iszo
nyatos gyorsan indított be Előretolt Helyőr
séget, azóta mércévé nőtt könyvsorozatot, írt 
verseket, nyitotta meg a támogatók zsebeit 
és csinált bődületes hülyeségeket. Neheztel

tem kissé, elvégre nem ezért jöttem én haza, 
hogy másodhegedűs legyek, majd rájöttem 
arra, amit az ember általában szeret maga 
elől is elhallgatni, mert rosszat tesz a biznisz
nek: nem a vezérségért, hanem azért a szel
lemi otthonért jöttem én haza, amit itt — 
elsősorban OJD-vel — megteremtettünk. (Az
óta is ezért jövök mindig vissza Kolozsvárra: ez 
az a hely, ahol mások miatt otthon vagyok. 
'95-ben a megjelent a Hűm ériá da, amely a leg
egészségesebb könyv, amit valaha is olvashat
tam. Kultuszkönyv lett a javából, és ezennel 
beindult az OJD-hatás, mely — mint utólag 
kiderült — az egész fiatal magyar irodalmat 
megváltoztatta (ezt egyébként kásás, ködös éj
szakákon, mikor a fülekben a sirokkó süvít, a 
kritikusok is beismerik. Egy túlintellektualizált 
vagy túlpolitizált irodalomba betört valami el
tévedt tavaszi szellő, és megbolondította az em
bereket.

Majd jött A találkozás elkerülhetetlen (1996), 
a Hivatalnok-líra (1997), a Párbaj a Grand Hotel
ben (1999), jöttek az újrakiadások, és a meg
hökkent és sértődött kritika is egyre inkább 
elismerte az új idők új dalait. (Nehéz idők 
voltak ezek nekem, elvégre nem leányálom 
épp egy barát árnyékában élni.) A korai erő és 
jó értelemben vett szentimentalizmus mellett 
gondoljunk csak Troppauer Hümér, a verseit 
öklével védő költő ellágyulásaira, egy filozo- 
fikus(abbnak tűnő) hang jelenik meg, amely 
azonban nem próbál a kérdésekre megfelelni, 
csupán a korábbinál árnyaltabban érzékelteti 
azokat. Aszerző teljesen következetes a Hümé- 
riádában a végbelébe horogként akadó kérdő
jelekre a vers homokját szórja, és ezt teszi a 
későbbi versekben is. Magyarán, OJD költé
szete hintőpor a horzsolásokra. És tényleg le
het-e, szabad-e, kell-e a költészetnek ennél

többre törnie? (Maradjon e kérdés lírai).
Aztán egy novelláskötet, és Vajda Albert 

csütörtököt mond (2000), de nem a szerző. 
Kiderült, OJD közben megtanult mesélni, 
sőt feltárulkozni (vagy úgy tenni, mintha 
feltárulkozna), és megőrizte humorát. A leg
kedvesebb nekem nyilván A zákhányos csuda, 
melyet székely nyelven és székely ésszel cir
kált az író, Kézdin, a zoláhok béjövetelekor. 
(Ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, 
hogy OJD egyik tanítványa, Szálinger Balázs 
szintén Kéz dire teszi a nagy zalai eposz egyik 
jelenetét. (Hurrá, barátaim gondoskodtak ne
vem fennmaradásáról, már pennámat le is 
tehetem). E laudádó végén kívánjunk hát tár
sak, követők, epigonok másfél év múlva kel
lemes harmincadik születésnapot OJD-nek 
(akin keresztül nevünk fennmarad.) De tud
juk, ma már senki sem szent.

SÁ NTH A ATTILA

Bogdán Zsolt Jászai Mari-díjas
szörnyszülöttként áhítozza a szépséget, a másikMintha valamennyi mozdulatát bronzba 

öntötték volna
Ő, akiről egyénített képet próbálok alkot

ni, színész. Több tucat drámai hősnek ad 
otthont személye, érzései tárházából pedig 
azokat a képlékeny hangulatokat hívja elő az 
éppen soron levő szerep, amelyeknek ott és 
akkor színpadi relevanciájuk van. Már-már 
az hinnénk, sikerült körvonalazni őt, holott 
csupán a színpadi figurát írtuk körül. Arcait 
szavakba önteni igazi akadályverseny. A ró
la készült pillanatképeket mindig valamiféle 
hiány jellemzi, mert igazi, emberi lénye ki
siklik a megfogalmazhatóság béklyóiból.

A színes pokol deszkáin a szerepalkotás 
színész-varázslóéhoz hasonlítható módsze
rét választja. Nem maszkot ölt, akár a komé
diás, hanem a benne rejtőzködő arcok közül 
ajándékoz egyet a figurának. Játékában min
dig tetten érhető valamilyen természetből 
fakadó nyugtalanság. A mizantróp-béli Al- 
cesteje, ilyen értelemben példaértékű alakí
tás. Altruista embergyűlölőként nem távoli 
szemlélője világának. Belülről boncolgatja és 
értelmezi annak esetlegességét és felszínes
ségét, túllépve a moliére-i szerep keretein. 
Résztvevő és kirekesztett is ugyanakkor. 
Akár Gáliban A viharban, vagy Terszitész a 
Trolius és Cressidában. Az egyik magányos

testi fogyatékossága miatt lett cinikus bölocsé. 
Bennük az is közös, hogy átlényegítőjük a két 
shakespeare-i alak bonyolultságában az egy
szerűséget láttatja meg, a költőiség és emberkö- 
zdiség határmezsgyéjén.

Habár Bogdán igazi világa a gondolkodó 
drámai hősé, mesterien árnyalja a komikus sze
repeket is. Vlad Mugur rendezéseiben a komi
kum sajátos színpadi értelmezéséhez szoktatta a 
kolozsvári nézőt A Lourdne utcai gyilkosság 
Langlumé-jeként az abszurd hős zsinóron ránga
tott játékosságának vetületeivel kísérletezik. A 
vodvil eme vázlatos figurája gazdag jellemmé 
növi ki magát azáltal is, hogy megjelenítője a 
gag-eket nem egyszerűen a játék technikai eszkö
zeiként használja fel, inkább a jdlemámyalás moz
gatórugóiként Langlumé, a titokban dorbézoló 
világfi, tragikomikus játékának már-már groteszk 
túlzásaiban a leginkább bogdáni. Ezekben a pilla
natokban alig követhető, ahogy a könnyed hangu
latról a hátborzongatóan tragikusra vált át egy-egy 
gesztus vagy arcjáték segítségével

Szólhatnék még egy-egy alakítás pontos 
lekottázhatóságáról. Vagy az egzaltált pilla
natok feszültségéről, amelyet a Vémász Le- 
onárdóját teszik látványos hőssé.

Valamennyi portrélehetőség közül legin
kább a popperi színész-varázsló illik Bogdán

Zsoltra. Szakmai vívódásait is eme színész
típus belső harcaként látom megfogalma
zódni: "Sikerül-e magában életre keltenie 
egy olyan személyiséglehetőséget, amilyent 
a szerep követel, hogy magával ragadhassa 
nézőjét abba a varázslatba, amely mindig a 
mérsékelt teatralitás jegyében fogan meg 
színrelépésekor, így teremti meg a néző szá
mára a figurával való azonosulást.

Végszó gyanánt a Fordítások egyik előa
dásából fellelkesülten távozó néző szavait 
tolmácsolnám az Owent alakító Bogdán 
Zsolt játékáról: Olyan, mintha valamennyi 
mozdulatát bronzba öntötték volna.

BARTHA RÉKA
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SZŐCS ISTVÁN

Széljegyzetek
1. Honnan jöttek Vajdáék?
A szavakhoz tapadó gondolattársítások 

olykor egészen meglepő vélekedéseknek le
hetnek kiindulópontjai. Évekkel ezelőtt, pél
dául, amikor a lapokban vita — csevely — 
folyt a Hunyadi János származására vonat
kozó történelmi pletykákról, egy ismerősöm 
révedezve súgta a fülembe: de ott van Vajda- 
hunyad; és a "vajda" kimondottan román 
utalású szó, nem?... Elcsodálkozott, amikor 
figyelmeztettem, hogy Hunyadvár román 
változatában (Hunedoara) sohsem szerepelt 
a vajda szó; sem voevod, sem voda alakjában.

Még jobban csodálkozott, amikor hiteles 
forrásra hivatkozva közöltem, hogy a voevod 
szó először éppen magyarokkal kapcsolat
ban jelent meg a történelmi irodalomban — 
sőt, divatjamúlt kifejezéssel: ősmagyarokról 
szólva — ugyanis 950 körül bizánci görög 
szövegben nevezik Levédi magyar vezért — 
az Etelköz előtti állítólagos levédia nevű "e- 
lőhaza" névadóját — voevod-nak; persze, 
nyelvész-akadémikusaink azóta sem dön
tötték el, hogy "magyar szórvány-e, vagy 
bizánci újgörög?", ami különben is lényegte
len, mert szerintük mindkét esetben szláv 
eredetűnek kölletik lennie; mivel boj, és vojm 
szláv nyelveken "harc, háború", és a vöd-tő 
egy "vezelést" jelentő stó töve szláv nyelvek
ben; tehát a szó jelentése "hadvezér"; külön
ben is a vojvoda szó minden szláv nyelvben 
főkapitányt, herceget, főispánt, tartomány
főnököt jelent; Lengyelország ma is vajdasá
gokra van felosztva; a Magyarország dél
vidékére, a Temesközbe, Bácsdobrogba és a 
Szerémségbe letelepedett szerbek pedig ezt 
a három területet összefoglaló Vajdaság nevű 
tartományt, országrészt alakították ki. A- 
hogy pedig Erdély kormányzóját a fejede
lem ség m egalapításáig vajdának hívták, 
ugyanúgy Moldova és Havasalföld uralko
dóját románul voievodnak, s magyarul szin
tén vajdának, ez utóbbiak csak később 
kezdték viselni a hoszpodár nevet és rangot.

Egyszóval, a vajda szó eszerint kifejezet
ten szláv vonzatú. Okleveles adatok szerint 
a magyarban is először a vojvoda, vajoda volt 
elterjedve, és "a vajda alak létrejöttében a két 
nyüt szótagos tendencia kétszeres érvénye
sülésének volt szerepe" — írja a Történeti- 
Etimológiai Szótár. Ám éppen ezzel vagyok 
megakadva; mivel e szónak, mint említet
tem, a románban is van kétszótagos alakja, a 
voda. A szlávban pedig nincsen. (Furcsa, 
hogy a román szó nem vöd, vagy vodu, a- 
hogy elvárnánk, a voevod-ul nyomán!).

Különben is, a szláv származtatásnál már 
a szó első felével is baj van.

A boj szó verekedést, viaskodást jelent, a 
"háború, hadi-, katonai-" jelentésű vájná szó
ban pedig lényeges elem az -n hang. A z  orosz
ban például az összes 'katonai, hadi" jelentésű 
szóösszetétel voen-nd kezdődik A vezető, ve
zér pedig vagy vogyitel, vagy vozsd, vagy vo- 
zsák. (Utóbbi például vezérhím.) Am vöd, voda 
alakú szláv "vezér" jelentésű szó nincsen. Te
hát a voevod hasonlít egy lehetséges hasonló 
jelentésű szláv szóhoz, de erős kételyeink nem 
hagynak magunkra ezzel kapcsolatban. Hi
szen ami különböző nyelvű szavak hasonló
ságát illeti, arra temérdek mulatságos példa 
hozható fel. Itt van például a latin retento — 
"visszatart" je lentésű ige, mennyire hasonlít

— rettentő szavunkra (a "rettent" is elsősorban 
"üisszű-rettent" értelmű), mégis nyilvánvaló, 
hogy teljesen különböző eredetű". Nos, a boj- 
voditel vagy voen-vozsd is csak így viszonylik a 
voevodohoz.

Hát akkor mi fán teremhetett? Volt ugyan 
törökös magyarázati kísérlete — a bej, boj-dr 
tövekből, eredetileg "kövér, gazdag, erős” je
lentésű összetételeikből, sőt volt avaros-ma- 
gyaros magyarázata Padányiéknak (vesd 
össze: Vajas-Vattai, és Botos-Baján nevekkel), 
nekem azonban más tűnt fel. Itt van a finn 
voitta = "győz, legyőz, diadalmaskodik" ige, 
a voitto = "győzelem" főnév, a voittaja = 
"győztes", s a voittava = "diadalmas", mellék
név és rengeteg összetétel, amelyek közül a 
leginkább a tárgyhoz tartozik a voittomaa — 
"tartomány, meghódított föld" jelentésében, 
tehát: vajdaság értelemben.

Elképzelhető-e azonban ehhez — törté
nelmi háttér? Természetesen: az orosz n é p  
hagyomány is tud a finnségi csud népről, 
amely valaha legendás hódító nép volt. (A 
történelem iróniája, hogy ma a vepszéket, ezt 
az elenyészőben lévő törpe finn néptöredé
ket nevezik csudoknak.) Hogy valaha az árja 
hódítás előtt Európának milyen nagy részét 
lakták finn-észt népek, annak igen érdekes 
irodalma van (pl. Edgar Saks észt tudós Ka
nadában adta ki a 60-as években műveit); 
legújabban amerikai is, lásd Krentz, aki arról 
ír, hogy a Kárpát-medencéből északra húzó
dó finn-féle népek milyen tömegesen olvad
tak be az ószlá vokba és germánokba. (Művét 
évekkkel ezelőtt átadtam Ágoston Hugó

nak, hogy A Hétben ismertettesse, azt hi
szem, ez még nem esett meg.)

Szóval nagyon boldog voltam, hogy én, 
a finnugrászok dúvad-ellensége is tehetek 
valamit a kedves finnek népszerűsítése érde
kében, amkor a vajda címszónál a Czuczor-Fo- 
garasi Szótárban ezen akadt meg a szemem: 
"...Fábián Istvánnál találjuk még e finn szókat: 
voitto vitézség, voittaja vitézlő, győző".

Ami azt jelenti, hogy egészen biztosan van 
még nagy finn vonatkozású irodalma sza
vunknak, csak a mi barátaink elhallgatják.

2. Nem leszünk képesek  
sovinizmusban is fölzárkózni 
Európához
Még mi közöttünk, szegény árva magya

rok közt is el van terjedve az a megvető 
vélemény, hogy müyen rettentően sovinisz
ták vagyunk, és hogy mit ki nem találunk 
magunkról és másokról. Érdemes volna a- 
zonban egy kis nemzetközi vetélkedőt ren
dezni e téren. Én csak egy-két nem is hazai 
példát szeretnék felhozni, s nem olyan ter
mészetűt, mint a Gergely Tamásék népsze
rűsítette svéd vélemény a magyar nyelv ló- 
bélhang mivoltáról. (A Látó népszerűsítette 
ezt pár éve, én a kolozvári helyi lapban ki
kértem magamnak, de nem kaptam ki; e- 
gyetlen néptársam sem jelezte, hogy bi
zony-bizony, ám, ha más nyelvről írták vol
na ezt magyar szerzők?).

írtam valaha arról is, hogy Hcrvát István 
nevű délibábos történészünk, az akadémikusok 
és csatladékaik szerint "a magyar sovinizmus 
mitológiai szörnye" elutasította azt a lelkende- 
zést, hogy nyelvünk a legszebb"; például hogy 
szebb a németnél, szlávnál, mondván, hogy ez "a 
korlátlan hazafiúság kifakadásai, és csak a dur
vaságot nevelhetik mi közöttünk", mert megvan 
minden nyelvnek a maga természetétől adott 
szépége... de ezt a közlésemet sem ragadta ma
gasba soha senki

Akkor cak némi szlovák példát. A szlovák 
történészeket ugyancsak foglalkoztatja közös 
történelmünk némelyik vonatkozása. Alegér- 
dekesebb, amit eddig egy szlovák írt, az, hogy 
a magyarok azért hívták be rokonaikat, a törö
köket, mert segítségükkel próbálták legyőzni 
a szlovákokat; de még így is csak Dél-Szlová- 
kia szegélyét tudták elfoglalni, azért laknak 
ott-itt-ott még izgága magyarok.

A legszellemesebb magyarellenes vádat 
azonban valaha a német Ausland Institut 
tudományos m unkatársai fogalalmazták 
meg. Eszerint a magyarok úgy toltak ki né
met kisebbségeikkel, hogy vezető állásokba 
tették őket, megtöltötték velük a hadsereg, a 
közigazgatás, a művelődés kulcspozícióit, és 
így maguknak dolgoztatták őket!

Egyszer azt írtam, hogy 1945-ben tízhó
napos némethoni tartózkodásom alatt egyet
len sovinisztával találkoztam, egy öreg 
erdésznével, aki nem akarta engedni, hogy 
megegyem a férje által nekem kent szilvaízes 
kenyeret, amikor kiderült, hogy nem német 
vagyok. Na jó... igaz, az a néni nem volt 
akadémiák neveltje... Mintahogy azok a fa
lusi lányok sem, akik egy kis türingiai falu
ban, amelynek saját strandfürdője volt, 
kedvesen elcsodálkoztak azon, hogy a ma
gyarok tudnak úszni és nem süllyednek 
azonnal a víz alá. Azonban végül is örven
deztek ennek a körülménynek.

És még mi mindent mondhatnánk? Lesz- 
e elég képzelőerőnk versenyezni Európa fel
világosult népeivel vajh e téren is?
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TÉREY JÁNOS 
A z  Ikrek gyászbeszéde
Mert eldőlhettek délelőtt az Ikrek,

S nem tart építményt elsöpört alap,
S egyetlen apparátus-lakta szintet 

Sem rejt mär tornyok méhe: térfogat — 
Behódolt égbolt, pásztázhat tekintet,

Hol Ikrek álltak, az a sáv szabad. 
Borzolt bordáik úgy merednek égre,
Mint sárkánygyík vázának csonka kérge.

Megroppan, tőke tornya: torkametszett;
Zúzott mellkassal dói a második;

Látom hull tát érinthetetleneknek,
Kiket gőgjükben terror tántorít. 

Üvegfüggöny szilánkjai peregnek, 
Látványul szolgál, táj ha változik;

S ha délelőtt az Ikrek összedőlnek:
Csak téboly magja, agyrémből előleg.

A Nulla Zóna: hely, leróni jókor 
Hóbortomért az elkésett adót — 

Valósulandó vágyam a gonosztól

Átrajzolt táj sakktábla-képe volt,
S a kihűlt kataklizma-városokból 

Ereklyét hoztam, kézzelfoghatót.
A tapasztalat tisztasága lep meg,
Hogy nincsenek végleges sziluettek.

(Eszembe jut majdnem-kasszandraságom, 
játékom tűzzel, jós-önkívület:

Paulust ezüstfehér burokba zárom, 
Robbantva első betonikremet,

És torzó-szkeletont hagyok a tájon... —■) 
Ha rossz vért szült százszor modellezett 

Manhattan-égés: be kellett tetézze 
Szennyember szömyebb elmeszüleménye.

Azé, ki csípőjénél fogva csapja 
Földhöz fantomját, égbe így kiált;

De épített országon sincs hatalma, 
Égszint, hatálya vesztett felvilág!

Hol jártam egykor: emberraj kutatja 
A holtak első elitcsapatát.

Credo cjuia absurdum. Bárki voltam 
A látott, meg sem énekelt New Yorkban.

Viráguasámap
Aranyvesszők, virágvasámap, 
és autóroncsok szerteszét, 
plforr a pldalatti Várad, 
s az atyánál lesz az ebéd.

Villogó bádogkupolákkal 
hány gáborcigány-kacsaláb! 
Patkányhúsból sütött pgást falj, 
vagy mics-kosztnál is add alább.

A hányinger-közei vasárnap, 
mikor a Royal teraszán 
bölcs phajtás Orádeának — 
jön ködlovagja mindahány.

Balra dőlnek latin keresztek, 
átrendeződik altalaj; 
pldmozgáskor maradj te veszteg. 
De acord, Pece-parti faj.

Dél van, kosárba labda pattan 
Püspökkert betonterein,
Radul bezsákol, halhatatlan 
ívés technika,feleim.

S a közvécé a Léda-villa 
gyomrában dögszagú odú, 
és az van homlokára írva:
Roma Bar. Ez se szomorú.

Aranyvessző, virágvasámap, 
s a tetterős kettőskereszt.
A tengerszint alatti Várad 
ebédre várt és most meneszt.

KUDELÁSZ NOBEL
Éjfél e lő tt  egy nappal
Építkezem, de nem lesz soha házam.
Toldozom, ami soha hosszabb nem lesz.
Állok sorba, nevezek néven embereket 
és leszakítják a napi adagot nekem is - 
Huszonnégy óra múlva újra éjfél.

Téged látni nem lesz kormányrendelet, 
vízumért a szív sorba állni próbál 
ahol zöld kártyáért ebédet adnak 
a tájmeleg szemű vámosok; 
én azt hittem, hogy futok, mert 
markolatba csúszó színházi pengéjébe csalt 
a szelíd szerelem, 
de nem,
csak azért kereslek, 
mert elloptál magamtól, 
és nem visszakérni akarom.
De addig is, amíg ébredés lesz valahogy, valamire, egyszer, 
ebbe az egyetlen ősigaz, gyapjúmeleg hazugságba most egyelőre 
visszafekszem.

Esti ima helyett
Gyilkolom a kreativitást magamban: mondják.
És honnan mégis, mert ez talán az, nem? ha írok... 
Igazi gyilkosok akadnak mikrofonvégre, 
tyúktolvajokkal, bilincselt karokkal telítve napjaim. 
Nem érted.
Csak esténként pofozom lilára az eget sóhajok közben, 
a vegytiszta pillanatokban, kevéssel zuhanás előtt. 
Vers, hiányoztál.
Jó estét,
már kiestél a kezemből.

Perspektíva
Te vagy az a másik, 
te vagy vörösbor a narancslében, 
terólad nem biológiaórán hall az ember, 
mint az összes többiről.
Szeretnék akkor is veled lenni, 
ha már kizuhantak mind a pgaid, 
megcsócsálnám a mindennapit neked.
Beleragadtál a lelkivilágomba,
fészket raktál a fejembe,
kihűtötted a helyet alattam,
neved hangszálamon imbolyog -
és hagytál a számban pállott metaprákat literszám.
Úgy szeretnék veled lenni most és mind és örökké,
míg utolsó ráncot vet sima lelkeden
az embergúnya, amiért megszerettelek.

Kusztos Endre grafikája
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HAKLIK NORBERT

Történet Kutyusról, aki medve volt
Igencsak jó kedvében lehetett az Úristen, 

amikor Székelytusvándot megteremtette. 
Bércekkel-ormokkal nem fukarkodott, és 
mennyei terepasztala fölé hajolva arra sem 
volt rest, hogy az arrafelé még oly keskeny 
és virgonc Olt ezüstcsíkját is a Tusvándot 
rejtő völgyszoroson vezesse keresztül. A falu 
közelében szerte borvízforrásokat fakasz
tott, és a környező bércek egyikén elhelyezte 
azt a vizet is, amelyet a környék lakói később 
Szent Magdolna-tónak nevezte el.

Mint annyi minden egyébnek azon a vi
déken, a Szent Magdolna-tónak is megvan a 
maga legendája: a hiedelem szerint egy fék
telen és bősz uraság vára állott a helyén, mely 
uraságra egy Magdolna nevű szűz leány 
mondott átkot, megunván kegyetlenkedése
it. És az ártatlanokat védő Istennél az átok 
meghallgattatásra talált: iszonyú dörgés és 
az elemek tombolása közepette elsüllyedt a 
vár, vad urával és Magdolnával egyetemben, 
helyén pedig egy szép tó keletkezett, ame
lyet a környékbeliek a szerencsétlenül járt 
szűzleány után Szent Magdolna-tónak ne
veztek el. Aligha csodálkozhatunk azon, 
hogy a nép ilyen borzongató és vadregényes 
történetekkel magyarázza a tó keletkezését, 
hiszen a természet eme csodája mostanság is 
rendre megköveteli a maga jussát Magdolna 
nem kevésbé szerencsétlen sorsú, kései utó
dainak révén — a nyárnak szinte minden 
hónapjára jutnak olyan fürdőzők, akik soha 
többé nem jönnek ki a tóból elevenen, és csak 
napokkal a végzetesnek bizonyult lubickolás 
után adja vissza a víz megkékült, felpuffadt 
holttetemüket. S bár a tó mélységét illetően 
megoszlanak a vélemények, abban majdnem 
mindenki egyetért, hogy a közepén leküzd
hetetlen erejű örvény kavarog, és az szip
pantja a mélybe még a legügyesebb úszókat 
is.

S miután Székelytusvándot és környékét 
ilyen formájúvá megalkotta, megteremtette 
az Úr a székely embert, az O képére.

S hogy a székely ember ne legyen egye
dül, teremtett néki az Úr székely asszonyt.

Eszébe jutott ekkor az Úristennek, hogy 
mi lesz vajh', ha a székely ember és a székdy 
asszony netán reá találnának unni egymás 
társaságára, és úgy döntött: a többi mellé 
alkot még valamilyen földi jószágot, amely- 
lyel gondoskodhat arról, hogy a székely em
ber s a székely asszony soha se unatkoz- 
hassék.

És megteremtette az Úr a medvét.
Jó sokat teremtett belőle. És majd' mindet 

Székelytusvánd körül rakta le a földre.
Nicolae Ceausescu, a Román Kommunis

ta Párt főtitkára szerette a medvéket. Kivált
képp távcsöves puskával, két-háromszáz 
lépésnyi távolságból szerette őket, igaz, ha 
közelebb került fegyverének csöve elé vala
melyik balsorsú mackó, Ceausescu akkor 
sem vesződött annak latolgatásával, hogy mi 
lenne, ha véletlenül elvétené a lövést — tud
ta, hogy őt ilyen esetekben sem fenyegeti 
különösebb veszély, hiszen a testi épségének 
védelmére, valamint a vadászat megfelelő 
kimenetelének biztosítására kirendelt fegy
veresek úgyis gondoskodnának arról, hogy 
haja szála se görbüljön — elvégre medve 
legyen a talpán az az állat, amelyik nem

csupán túlélni képes tucatnyi automa gép
fegyver kereszttüzét, de még arra is marad 
ereje utána, hogy mancsának csapásával o- 
kítsa ki a Kárpátok Géniuszát a mackókkal 
szemben tanúsítandó viselkedés alapvető il
lemszabályairól.

És Nicolae Ceausescu — akinek érdemeit 
suszteri szakképesítésének ellenére a de
mokratikus és civilizált nyugat több tucatnyi 
egyetemén ismerték el díszdoktori címmel 
— legalább annyira utálta, ha országjárásai s 
vadászkirándulásai során nyomorgó embe
reket látott, mint amennyire a medvéket sze
rette. Ezért ha időnként Székelytusvándra 
vetette vadászszenvedélye— s ez igen gyak
ran megtörtént —•, akkor emberei már jóval 
érkezése előtt megtöltötték a helybéli boltok 
raktárait; mindenféle földi jók kínálták ma
gukat a máskor oly üres kirakatokban, a hen
tespultok kövér húsoktól roskadoztak, és a 
polcok, lévén, hogy nemigen szokták a terhe
lést, majd' összerogytak a reájuk zsúfolt áru
cikkek sokaságának súlya alatt, imigyen 
hirdetendő a Román Szocialista Köztársaság 
területén uralkodó általános jólétet, és ez 
nem csupán a tusvándi székelyek, hanem a 
medvefaj környékbeli képviselőinek napi ét
rendjére is üdvös hatással volt.

Egész Erdélyországban köztudott, hogy 
a medve, bár irdatlan termetének ellenére 
meglepően gyors mozgásra képes, igencsak 
hajlamos a lustálkodásra, mindemellett szel
lemének kiválósága sem sokkal marad el tes
ti ereje mögött. Mindezek ismeretében aligha 
csodálkozhatunk azon, hogy hamarosan a 
mackók is felismerték azokat a lehetősége
ket, amelyek Nicolae Ceausescu gyakori szé- 
kelytusvándi látogatásai által nyíltak meg 
előttük. Nem tellett bele sok idő, és Tusvánd 
tájékán a mindennapi medvetevékenységek 
gyakorisága sorrendjében a málnázás, a kap
tárok fosztogatása, valamint a gyökérrágcsá- 
lás felettébb szánnivaló helyre szorultak 
vissza, hogy szerepüket az a foglalatosság 
vegye át, amelyet mifelénk guberálás néven 
szoktak emlegetni. Eleinte csak a sötétség 
beállta után verték fel a székelytusvándi ut
cák csendjét az éhes mackók kukaborogatá
sának hangjai, de hamarosan már fényes 
nappal is gyakorta megesett, hogy a táplá
lékszerzés eme, akár a szelektív hulladék- 
gyűjtés előfutárának is tekinthető formájával 
forgatták fel a barna bundájú négylábúak a 
falu nyugalmát és a tusvándi szeméttárolók 
tartalmát, s időnként arra is akadt példa, 
hogy egy-egy harciasabb természetű tusván
di asszonyság a söprűnyelet hívta segítségül, 
távozásra bírandó a bejárati ajtó küszöbén 
jóllakottan szundikáló őmackóságát. S bár

nem voltak ritkák az ehhez hasonló inciden
sek, és a medvék sem haboztak sokáig, mi
előtt erőteljesebben rámordultak volna va
lamelyik székelytusvándi emberre, ha úgy 
találták, az illető túllépte a bizalmaskodás
nak a medvék szempontjából még elviselhe
tő határát, hosszú évtizedeken át egyszer 
sem esett meg, hogy ember- vagy medveéle
tet követelő nézeteltérés támadt volna a szé
kelyföldet benépesítő teremtmények e két 
fajtájának képviselői között. Mintha valami 
hallgatólagos szövetség kötött volna össze 
Székelytusvándon embert és medvét, kissé 
rendhagyó, ám szép példaként szolgálván 
Erdélyország más ősökkel s más szokások
kal bíró lakóinak békés együttélésére.

A többi székelytusvándi családhoz ha
sonlóan Sántáék is gyakorta ébredtek az éj
szaka közepén a medvék kukaborogatásá
nak zajára. Igaz, Sánta Márton, és hű  neje, 
Anna egy idő elteltével már nem is zavartat
ták magukat a környékbeli mackópopuláció 
nagyszámú mivoltának eme káros következ
ményétől, csupán a másik oldalukra fordul
tak a dunyha alatt, és szundítottak tovább. 
Csak gyermekeik miatt aggódtak néha, ha 
olykor a még csecsszopó Etelécskét kitették 
bölcsőjében az udvarra, hogy a jó székelyföl
di levegő gondoskodhassál egészséges fejlő
déséről; ilyenkor mindig a lelkére kötötték 
Emese nővérének, hogy ne kóricáljon el, ma
radjon kisöccse mellett, s ha úgy véli, medvét 
hall közeledni, akkor vegye ölbe testvérkéjét, 
és szaporán térjen vissza a ház biztonságos 
falai mögé. És Sántáék óvintézkedései meg
felelőnek bizonyultak, mígnem Etele elérte 
azt a kort, amikor a gyerekek — képessé 
válván arra, hogy ne csupán az idősebbek 
segítsége nélkül állhassanak meg a lábukon, 
de járásra is biztonsággal használhassák azt 
— egyfolytában azzal ijesztgetik szüléiket, 
hogy folyton eltünedeznek, s olykor a kere
sésükre induló családtagok a legváratlanabb 
helyeken, és kisgyermek számára — lega
lábbis a fölnőttek vélekedése szerint — felet
tébb veszélyes helyzetekben találnak rájuk. 
Nem volt ez másképpen Sánta Etelével sem: 
az csak legszelídebb csínytevéseinek egyike 
volt, amikor közvetlenül a korcsma bejárata 
elé telepedett le fadarabbal rajzolgatni a por
ba, hogy a pálinkából derekasabban fogyasz
tó székelytusvándi férfiemberek kis híján 
keresztülessenek rajta kilépvén a társasági 
élet eme legfőbb színterének ajtaján; néha 
azon kapták, hogy a szeneskamrában, a télire 
összekészített tűzifa halmát próbálja meg
mászni; s olykor az is megtörtént, hogy az 
Olt hídjának korlátjáról kellett apjának le
szednie a folyó felett egyensúlyozó fiúcskát. 
Persze ilyenkor az atyai ütleg nem kerülhette 
el Etele alfelét, de a kisfiú ezt csupán mulat
ságainak kevésbé kellemetes, ám szükség- 
szerű velejárójaként tekintette, így a szülői 
szigor eme megnyilvánulása sem gátolhatta 
meg abban, hogy tovább folytassa kalando
zásait. Ekképp ment ez éveken keresztül: 
szülei időnként a szilvafa tetejéből csalogat
ták le az ily serdületlen korban is igen nagye
rejű és ügyes mozgású fiúcskát, máskor meg 
az áradó Olt partjára értek oda épp időben, 
hogy kimenthessék a rohanó vízből a gyer- 
> » »  folytatás a 10. oldalon
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> folytatás a 9. oldalról

meket, néha pedig a mosni készülő, ám a 
teknőt sehol sem lelő Sánta Anna szólt oda 
férjének, hogy induljanak föl a hegyre a 
Szent Magdoína-tóhoz, de szaporán, mert 
porontyuknak megint csónakázni támadt 
kedve; és az ilyen eseteket rendre Etele fene
kének kiporolása követte.

Am amint betöltötte harmadik életévét, 
egyik elkóborlása után olyan körülmények 
közepette találtak rá szülei Sánta Etelére, 
hogy atyjának még náspángolásra sem ma
radt ereje, annyira remegtette tagjait az ijedt
ség.

Sánta Anna egy délután arra lett figyel
mes, hogy nem csupán a mosóteknőnek ve
szett nyoma, hanem egyúttal a partvisnak, 
valamint az udvaron kiteregetett lepedők 
egyikének is, s ebből rögvest tudta, hogy 
fiacskája minden bizonnyal a teknőben csó
nakázás továbbfejlesztett változatának, a vi
torlázásnak eszméjét próbálja meg gya
korlatban alkalmazni éppen, és — a gyer
mek korábbi, hasonló célú kísérleteinek is
meretében — azzal is tisztában volt: a Szent 
Magdolna-tónál kell keresnie Etelécskét, lé
vén, hogy a gyerkőc minden esetben a nagy
hírű tavat szemelte ki eszményi helyszín
ként a teknőkirándulások megvalósításá
hoz. Annakelőtte mindig sikerült fülön csíp
niük a pajkoskedvű gyermeket a tákolmány 
vízrebocsájtása előtt, ám ez a tény most nem 
hogy megnyugtatta volna Anna asszonysá
got, hanem még inkább aggodalommal töl
tötte el azt illetően, mi lesz, ha ezúttal későn 
érkeznek. Rögvest oda is szólt tűzifát haso
gató emberének, hogy hagyja ott a munkát 
menten, de azért a baltát hozza magával, 
felkészülvén arra az eshetőségre, ha netán 
medvével találkoznának a gyermek keresése 
során.

Alighogy felkapaszkodtak a Szent Mag- 
dolna-tóhoz vezető meredélyen, kiderült, 
hogy az asszony félelme a legkevésbé sem 
volt megalapozatlan, hiszen amint a fenyők 
rejtekéből kiléptek a tópartra, egy épp csak 
felnőtté serdülni készülő, de már ily zsenge 
korban is jókora termetű mackót pillantottak 
meg alig pár lépésnyire a földön heverő tek- 
nőtől és egyéb vitorlás-alkatrészektől, ráadá
sul az állat hátán Etelécskét látták békésen, 
lábát lógázva üldögélni. Etele halált megve
tő nyugalommal trónolt a többmázsás jószá
gon, aki eközben halkan brummogott, mint
ha valamiféle dalocskával próbált volna 
medve módra kedveskedni a gyermeknek.

Mindent egybevetve akár idillinek is ne
vezhetnénk azt az élőképet, amely a Szent 
Magdolna-tó partján a fentebb leírt módon 
komponálódott meg, amennyiben elfeled
keznénk arról, miféle félelmek gyötörték e- 
közben A nna asszony, valam int férje, 
Márton jobb sorsa érdemes lelkét. Mert Etele 
és a mackó barátkozásának látványa nem 
csupán Annát aléltatta el kis híján, de Sánta 
Mártonnak is az inába hajtotta az egyébiránt 
méltán nagyhírű székely bátorságot — az 
aggódó atya tagjai egyetlen szempillantás 
alatt váltak a napos csecsszopókénál is gyön
gébbekké, mindazonáltal a jobbjában tartott 
balta súlya egyetlen grammnyit sem csök
kent; így lehetett, hogy a székely emberek 
kezében más alkalmakkor annyi sok hasz
nos dologra alkalmas szerszám a rákövetke
ző pillanatban kicsusszant Mártonunk te
nyeréből, mégpedig oly szerencsétlen mó

don, hogy hullása végeztével nem a puha 
földnek, hanem egy jókora kődarabnak csa
pódott neki, s a csattanásra nem csupán Ete
le, de a medve is a riadt Sánta szülők felé 
fordította tekintetét — a mackó vérfagylaló 
mordulást hallatott, s már indult is volna, 
hogy mancsának néhány erőteljes csapásá
val okítsa ki Anna asszonyt és férjurát az 
ember s medve közötti távolság kívánatos 
mértékéről; ám ekkor Etelécske előrehajolt a 
termetes négylábú hátán, és, akárha egy kis- 
csikóval tette volna, néhány kedves szó kísé
retében szelíden megpaskolta a nyakát, mire 
menten megnyugodott a jószág, s dühödt 
morgása is rögvest visszaszelídült a nem 
sokkal azelőtt hallott békés brummogássá.

— Kutyus — szólalt meg ekkor Etele, 
beletúrván a medve bundájába. Atyja kis 
híján odakiáltotta gyermekének, hogy ku
tyus a te anyád térgye kalácsa, de ehelyett 
inkább halkan kérlelni kezdte a fiúcskát, 
hogy óvatosan kászálódjon le az állat hátá
ról, aztán uzsgyi hazafelé.

— Megyünk haza, Kutyussal — szólalt 
meg erre a gyermek, és ismét megpaskolta a 
medve nyakát, mire a jószág, mintha attól 
félt volna, lovasa le találna tántorodni róla, 
ha gyorsabbra fogja lépteit, lassú imbolygás
sal megindult Anna és Márton felé, akik 
meg, okosabbat kiötölni nem tudván, eresz
kedni kezdtek le a hegyoldalon, Székelytus- 
vánd irányába — bizonyára úgy gondolták: 
ha az eddigieket ők s a gyermek is minden 
bántódás nélkül megúszták, akkor a legjobb 
lesz mielőbb hazaérniük, és az se baj, ha ezt 
egy medve kíséretében teszik akár.

Székelytusvánd lakói igencsak megle
pődtek, amikor látták, hogy a fenyők közül 
kilépő Sánta házaspár után hamarosan egy 
jókora mackó is előbukkan a sűrűből, és há
tán a kis Etelével egészen a házukig követi 
Mártonékat, a kapuban aztán kissé meg- 
roggyantja tagjait, hogy a gyermek könnyeb
ben lekászálódhassék róla, végül halk 
brummogás közepette komótosan vissza
ballag az erdőbe.

Másnap mondogatták is a többi falubeli
ek Sántáéknak, hogy müyen erős és bátor 
fiúgyermekkel áldotta meg őket a sors, amit 
ők eleinte csupán csendes beleegyezéssel 
vettek tudomásul. Aztán a sok dicséret las
san Márton jókedvét is meghozta, és igaz 
székely emberhez méltóan hamarosan már 
tréfával felelt meg a bókokra.

— Ejszen nem bátor az, csak gyenge — 
válaszolt ilyen alkalmakkor Márton a gyer
meke kiválóságát méltató szavakra, s ami
kor a többiek visszakérdeztek, hogy miért 
volna gyönge Etele, rendre úgy felelt:

— Gyenge az, ha mondom; felmegy a 
Szent Magdolnához, de arra már nem futja 
neki az erejiből, hogy a maga lábán jöjjön 
vissza, hanem medve kell neki, fuvarosnak 
— s bár ilyenkor mindig szigorú pillantáso
kat vetett Etelécske felé, nem lehetett nem 
észrevenni rajta, mennyire kedvére valónak 
találja a dicsőséget, amellyel az annakelőtte 
oly sok bosszankodásra okot adó poronty 
ajándékozta meg a családot.

Etele medvelovaglásának emléke lassan 
a Sánta család legendáriumának egyik leg
nagyobb kedvvel mesélt történetévé szelí
dült. Ebben nyüván az is közrejátszhatott, 
hogy az emlékezetes eset után a fiúcska jó 
darabig egyszer sem tért haza medve társa
ságában, sőt, teknőúsztatásai és hídzsong- 
lőrködései is rendre elmaradtak. Anna és

Márton már-már kezdték azt hinni, hogy 
Eteléből a medvekaland éppoly jóravaló és 
példás magaviseletű gyermeket faragott, 
mint amilyen nővére, Emese volt mindig is, 
ám hamarosan elérkezett az a pillanat, ami
kor végső bizonyságot szereztek affelól, 
hogy gyermekük megjavulásába vetett hi
tük nem volt egyéb, mint hiú ábránd csupán.

Sántáéknál erősen dívott a családi mun
kamegosztás. Míg Márton az állatok körül, 
vagy a fáskamrában ügyködött, addig Eme
se az anyjának segített a tűzhely körül, és 
persze Etelének is megvolt a maga feladata. 
Bár irdatlan ereje folytán már ilyen zsenge 
korban is elbírta a baltát, szülei— kalandsze
rető természetét ismervén — jobbnak látták 
távoltartani az efféle szerszámoktól, és avé
gett, hogy ne legyen láb alatt, minden déle
lőtt elküldték m álnát szedni az erdőbe, 
mindig rábízván: ne merészkedjen túl mesz- 
szire, nehogy eltévedjen, vagy valami más 
baj történhessék vele. Azt sem bánták, hogy 
gyermekük minden ilyen alkalommal úgy 
tért vissza a málnaszedésből, hogy az erdők 
eme zamatos gyümölcséből mindössze alig 
néhány szemnyi árválkodott a magával vitt 
veder alján. Ám vagy fél évvel a medveka
land után Etelécske úgy tért vissza a málná- 
zásból, hogy markos volta ellenére is alig 
bírta cipelni a vödröt, melyet színültig töltöt
tek a pirosló gyümölcsök. Anyja a meglepe
tés kezedeti pillanatai után már-már kezdte 
azt hinni, hogy a gyermek végre valóban 
megkomolyodott, meg is dicsérte, hogy mi
lyen derekas munkát végzett, aztán megkér
dezte:

— Aztán hogy sikerült ilyen sok málnát 
szedjél, te Etele?

— Há' Kutyus segített! — vágta rá Ete
lécske, mire egyetlen szempillantás alatt le
hervadt anyja arcáról az elégedett mosoly.

A Sánta szülők eleinte azzal próbálták 
nyugtatgatni magukat, hogy gyermekük 
biztosan csak tréfál, vagy képzeleg, aztán — 
amikor Etelécske már a harmadik alkalom
mal tért vissza az erdőből példátlan bőségű 
málnaellátmánnyal a vedrében — úgy ítél
ték, mégis jobb lesz utánajárniuk, miképp 
üyen sikeres fiacskájuk a málnaszedés terén. 
Az egyik reggelen, amikor Etelét útnak e- 
resztette, Sánta Márton is elindult utána az 
erdőbe, ügyelve arra, hogy semmi zajt se 
csapjon, nehogy megzavarhassa gyermekét 
szokásos ténykedésében. Egy darabig úgy is 
történt minden, ahogy arra Márton számí
tott: Etelécske lassan ballagott a fák között, 
időnként meg-megállva, hogy hosszabban 
megszemlélhessen egy számára felettébb ér
dekes bogarat, vagy elüldögélhessen egy na
gyobbacska kődarabon, a madarak énekét 
fülelve, és nagy ritkán egy-egy málnasze
mért is lehajolt, hogy belehajintsa vedrébe: 
vagy — ami sokkal gyakrabban megtörtént 
— tüstént a szájába tömje.

Márton már éppen fordult volna vissza 
Székelytusvánd felé, amikor Etele szemláto
mást izgatottá vált. Oldalra fordította a fejét, 
mint a gyanús zajokat fülelő erdei vadak, 
aztán szapora és határozott léptekkel elin
dult az erdő legsűrűbbje felé. Márton alig 
bírt lépést tartani gyermekével — aki valami 
különös ösztöntől hajtva példátlan ügyes
séggel lelt utat magának a bokrok s az aljnö
vényzet szövedékén —, minden lépésnél go
nosz tüskék martak a bőrébe, makacs gyöke
rek és folyondár próbálták foglyul ejteni lá
bait; már-már olybá tűnhetett, hogy hama
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rosan szem elől téveszti fiát, ám ekkor Ete- 
lécske megállt, és egy szempillantással ké
sőbb apja is hasonlóképp cselekedett, alig
hogy meghallotta a növényzet sűrűjéből ld- 
szűrődő medvebrummogást.

A bokrok ágbogai közül hamarosan elő
bukkant Kutyus, a medve; odacammogott 
Eteléhez, és a földre eresztette a farát. Ete- 
lécske lassan előrenyújtotta kezét, és megsi
mogatta a mackó jókora kobakját, mire az 
állat nagy szörcsögéssel végignyalta az arcát. 
Aztán Etele felkapaszkodott Kutyus hátára, 
kényelmesen elhelyezkedett rajta, jobbjával 
belemarkolt a bundájába, baljával a málná- 
zóvedret szorította magához, és a medve vi
dám  brum m ogások közepette, hátán a 
fiúcskával tovabballagott a fák között.

Márton is követte őket, s közben igyeke
zett nesztelen maradni, nehogy magára von
ja az állat figyelmét. Am szerencsére Ete- 
lécske medvelovaglása nem tartott soká — 
épp csak addig, amíg ki nem értek egy jókora 
tisztásra, amelyet málnabokrok szegélyez
tek. Úgy piroslottak a bokrok a rajtuk csüngő 
rengeteg sok gyümölcstől, hogy Sánta Már
tonnak kis híján belesajdult a szeme. Etele 
lekászálódott a mackó hátáról, és elkezdte a 
vödörbe hajigálni a málnákat, a legszebb sze
mek kivételével, melyeknek sorsa menten a 
gyerkőc szájában teljesedett be. Amint Ete- 
lécske végképp lekopaszított egy bokrot, a 
mackó szelíden megbökte orrával az oldalát, 
és újabb növényhez vezette, szemmel látha
tóan mindig ahhoz, amelyiknek a legerőseb
ben húzták ágait a súlyos málnaszemek. így 
ment ez egészen addig, mígnem teljesen 
megtelt a veder; ekkor aztán önfeledt lakmá- 
rozás vette kezdetét — Etele két kézzel tömte 
magába az ízletes gyümölcsöt, és időnként a 
mackó pofája elé is odanyújtott belőle egy- 
egy maréknyival, újabb önfeledt brumman- 
tásokra késztetve dús bundájú barátját.

Sánta Márton csak késő délután tért visz- 
sza otthonába. Ott aztán leült a konyhaasz
talhoz, tenyerébe temette arcát, és elszánt 
hallgatásba fogott.

Anna asszonynak jó soká kellett kérlelnie 
emberét, mondaná el, mi baja, mígnem végül 
Márton kierőltette magából, hogy:

— Etele Kutyussal jár málnázni.
Anna és Márton kezdeti riadalmukban 

szobafogságra ítélték fiacskájukat, ám hama
rosan kénytelenek voltak feloldani az efféle 
szankciókat, lévén, hogy már a gyermek fe
gyelmezését és biztonságát szavatolni hiva
tott intézkedést követő éjszakán is hangos 
dörömbölés tartotta távol az álmot Sántáék- 
tól, ami a házaspár hite szerint kétségkívül 
Kutyusnak a ház ajtajára újra meg újra lesúj
tó mancsaitól eredt. Am reggel, amikor lát
ták, hogy a ház körüli jószágok hiánytalantól 
és sértetlenül megvannak, úgy okoskodtak: 
a medve, ha nagyon akarja, akár egyetlen 
csapással is rájuk törhetné az ajtót, és a hízók 
között is rettenetes pusztítást vihetne végbe, 
viszont egyiket sem tette meg, ami kétségbe
vonhatatlan bizonyítéka annak, hogy éjjeli 
duhajkodását afféle szelíd figyelmeztetés
nek szánta csupán; ennek következtében a 
Sánta szülők úgy látták jónak, hogy már a 
rákövetkező reggelen visszaadják Eteléjük 
szabadságát. Ezt követően egyetlen alkalom
mal sem töltötte a mackó Sántáék riogatásá
val az éjszakát, és lassan Mártonék gyerme
kük testi épsége iránt érzett aggodalmai is 
szertefoszlottak, dacára annak, hogy Etelécs- 
ke egyetlen erdei kirándulását követően sem

hagyott kétséget szüleiben affelől, miféle jó
szág társaságában is múlatta idejét. A mál
násveder ezután is mindig színültig telt, és 
egyszer, amikor nővérkéjét, Emesét csillapít
hatatlannak látszó köhögés kezdte gyötörni, 
Etele több marékra való füvekkel s gyökerek
kel a kosarában érkezett haza kódorgásából, 
majd megkérte anyját: ezekből készítsen fő
zetet a leányka számára, s azt itatgassa vele, 
mert akkor semmi sem állhatja útját gyógyu
lásának. Úgy is lett: alighogy Emese elkor
tyolt egy bádognyit a gyógyfőzetből, göthös- 
sége menten csillapult, és mire kiürült a teás
fazék, már nyoma sem látszott rajta a beteg
ségnek. Anna cuppanós puszit nyomot kisfia 
homlokára, és ekképp dicsérte:

— Milyen okos fiam vagy nekem, rögvest 
kikergetted a füveiddel Emese mellyiből a 
nyavalyát.

Etele olyan pillantást vetett édesanyjára, 
amüyet az szokott őrá, ha időnként erősen 
értetlenkedett, és csak annyit válaszolt:

— Ejsze' nem es történhetett vón' az más
hogy. Kutyus választotta őket.

Sántáék mindennapjai ezután sem szű
kölködtek olyan eseményekben, amelyek ar
ra késztették őket, hogy rövidesen már ne 
csupán kényszeredett belenyugvással, ha

nem őszinte örömmel tekintsenek fiúk s a 
medve dmborálására. Azokon a téli éjszaká
kon, amikor oly erős volt a fagy, hogy még a 
Tusvánd környéki négylábúak is a kétlábúak 
házaiba vágytak, de legalábbis arra, hogy 
elcsenegessék a portáikról a jószágot, min
den alkalommal Kutyus strázsálta Sántáék 
óljait, nem csupán a farkasokat, de medve
társait is szigorú morgással riasztván vissza 
az erdőbe. Egyszer pedig, amikor már hosz- 
szú ideje rettegésben tartotta a környéket egy 
kíméletlen rablóbanda, Mártonék irgalmat
lan medvebömbölésre, meg rettegéssel teli 
férfisikolyokra riadtak, és az utcára szalad
ván arra lettek figyelmesek, hogy kucsmás- 
bocskoros móc fiatalemberek menekülnek 
baltáikat szertehagyva a medvetorkot el
hagyható legádázabb hangokat hallató Ku
tyus elől. M indezek ismeretében aligha 
csodálkozhatunk azon, hogy pár év eltelté
vel már a Sánta család többi tagjai is majd
nem annyira erős szeretettel viseltettek Ku
tyus, a medve irányában, mint Etele.

Az esztendők múlásával Nicolae Ceau- 
sescu medvék iránti rajongása sem hagyott 
alább. Csupán a mackókkal történő kapcso
lattartásának hatékonysága hanyatlott roha
mosan: keze folyton remegett, így rendre el
hibázta a lövést, és hamarosan már az is 
mind gyakorta megesett, hogy a medve úgy 
ballagott el a puskája előtt, hogy a legdicsőbb 
román mutatóujj meg sem moccant a rava
szon. Fővadásza, bár ezt sohasem hangoz
tatta , m eg volt győződve arró l, hogy 
Ceausescu elvtárs ilyen esetekben elfelejtett 
lőni.

Igaz, ami igaz, a Kárpátok Géniusza ak
koriban már egyre többször feledkezett el 
dolgokról. Máskor meg annyira alaposnak 
mutatkozott a figyelme, hogy a legkisebb 
pontatlanságok sem maradhatak rejtve előt
te. Egy alkalommal például Csíkszereda ösz- 
szes iskolaigazgatója rács mögött végezte, 
lévén, hogy amikor a felvonulási téren fo
gadta őt a helybéli diákság, a hőn szeretett és 
nagyrabecsült Főtitkár Elvtárs úgy találta: a 
grandiózus élőképen, amellyel a gyerkőcök 
tisztelegtek előtte, vezényszóra emelvén a 
fejük fölé az asztallapnak is beillő térképda
rabkákat, Magyarország határvonala kissé 
átlóg Romániába, s eszerint Oradea ismét 
Nagyváradként funkcionál. Ezért azok az 
emberek, akiknek Ceausescu elvtárs mara
déktalan elégedettségének biztosítása volt a 
dolguk, teljes odaadással igyekeztek ügyelni 
arra, hogy Decebal legméltóbb ivadéka soha 
ne találhasson semmiféle kifogásolnivalót a 
munkájukban. Nem volt ez másképpen a- 
zokkal sem, akikre a Vezér vadászatainak 
hibátlan lebonyolítását testálta feladatként a 
sors és a szocialista kötelességtudat

Székelytusvándon egy Christian Diho- 
rescu nevű, a Securitate kötelékében szolgá
ló fia ta lem ber vo lt a v a d ásza tü g y i 
megbízott. A szervezet tagjaitól általában 
megkövetelt feladatokat Dihorescu igencsak 
silány módon látta el: a település egyetlen 
román lakójaként már akkor is nehéz lett 
volna elnyernie a derék tusvándi székelyek 
bizalmát, ha nem tudja róla mindenki, miféle 
kötelesség szólította az Olt-menti település
re. Egyszer sem esett meg, hogy az utcán 
bárki ráköszönt volna Dihorescura, s ha be
tért valamelyik boltba, megfigyeltjelöltjei 
mindig a szó kellős közepén hagyták abba a 
beszédet - hiába tanulta a tiszt elvtárs oly 
soká, s oly nagy elszánással a magyar nyel
vet, semmi olyan hasznát nem vehette, ami 
munkakörével lett volna kapcsolatba hozha
tó. Egyébként sem jutott sok ideje a helybéli 
székelyek államellenes szervezkedéseinek 
leleplezésére, hiszen szinte minden idejét a 
főtitkár elvtárs vadászportyázásainak előké
szítésével töltötte. Ez nem csupán rengeteg 
időt követelt meg tőle, hanem jelentős szel
lemi erőfeszítést is, mégpedig azt illetően, 
miként intézhetné úgy, hogy a román nép 
legremekbeszabotabb sarjának vadászatai 
mindig bőséges zsákmányt hozzanak, még
hozzá anélkül, hogy e nemes sport legneme
sebbik művelője észrevenné az időnként 
elkerülhetetlen csalást. Eleinte Dihorescu 
olyan vadászsegédet keresett Ceausescu elv
társnak, aki arra vállalkozott volna, hogy ő 
is mindig éppen ugyanakkor süsse el puská
ját a lesen, éspedig pontosan célozva, amikor 
a nagy népvezér teszi, méghozzá anélkül, 
hogy a Kárpátok Géniusza tudatára ébred
hetne annak a jószerencsén és saját lövészte-
» » >  folytatás a 12. oldalon

-  HELIKON--------------------
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HELIKON
» »  >  folytatás a 11. oldalról

hetségén kívül más tényezők is szerepet ját
szottak a medvézés sikerében. Persze ezt a 
feladatot senki sem vállalta m agára— egyet
len jelölt sem kívánta megélni a pillanatot, 
amikor véletlenül Ceausescu elvtárs golyója 
is célba talál, és azt kell magyarázni neki, 
hogyan lehet két friss, lövedék ütötte seb a 
medve testén, ha ő csak egyszer húzta meg 
a ravaszt. Dihorescu ezután betegségtől le
gyöngített, ellomhult mozgású állatokkal 
próbálkozott, ami rendben is lett volna, ha 
Ceausescu nem kifogásolja mindig magából 
kikelve zsákmányának csenevész voltát. 
Már-már az fordult meg a tusvándi vadász
kalandok legfőbb moderátorának fejében, 
hogy medvejelmezbe bújtatott elítélteket 
hajt ki a főtitkár elvtárs puskájának csöve elé, 
ám ezt a gondolatot is rögvest elvetette, mi
helyt lelki szemei elé vetült az a jelenet, 
amint a román nép legszeretettebb fia, sike
rén fölbuzdulva, maga kezd bele az állat 
megnyúzásába. Végül, nem kevls lelki-szel
lemi gyötrődés, valamint álmatlanul töltött 
éjszaka után megfogant Dihorescu elméjé
ben az ötlet, amelynek valóra váltásával hite 
szerint a lelepleződés leghaloványabb ve
szélye nélkül gondoskodott Ceausescu szá
mára a biztos, ráadásul kifogásolhatatlan 
küllemű zsákmányról. Nagy stratégiai ér
zékről tanúskodó elgondolása szerint a főtit
kár elvtárs vadászlátogatásai előtt néhány 
nappal helikoptereket parancsol a Tusvánd 
környéki erdők fölé, melyekről távcsöves 
puskával felszerelt mesterlövészek vizslat
ják majd a rengeteget, és ha megfelelő terme
tű medvét látnak, rögvest leterítik, persze 
erős kábítólövedékkel csupán; a mackót 
gondosan elrejtik Ceausesceu elvtárs szeme 
elől, majd a vadászat időpontjában a nyug
tatószerektől eltompított állatot láncon veze
tik a nagy vezér medvelesének közelébe, ott 
aztán megszabadítják béklyóitól, és jól neki
veselkedve akkorát taszajtanak rajta, hogy a 
balsorsú jószágmenten kipenderüljön a tisz
tásra, pontosan a főtitkár elvtárs leshelye elé. 
Dihorescu módszere már az első próbálko
záskor is remekül bevált, bár a szerencsétlen 
mackó több percig tántorgott Ceaucescu elv
társ fegyverének csöve előtt, bizonyára vi
lágnagy málnamezőkről és mennyei med
vehurikról halludnálva, mígnem vadásza 
egyetlen lövéssel leterítette, a nagy népve
zérben szemlátomást a leghaloványabb gya
nú  sem fogalm azódott meg a vadászat 
megrendezett voltát illetően, sőt — elégedet
tebbnek látszott, mint bármikor azelőtt.

Sánta Etele az imént említett alkalomig 
teljes biztonságban tudta Kutyust, elvégre 
nem csupán ő tudott meg sok mindent a 
mackó társaságában töltött idők során az 
erdei négylábúak e nemes fajának szokásai
ról, de medve komájának is bőven nyílott 
alkalma az emberi viselkedés megismerésé
re. Nem akadt olyan hajtó vagy medveva
dász, aki kifoghatott volna Kutyuson: Etele 
legkedveltebb jószága mindig úgy bujkálta 
végig az erdőben a vadászatok napjait, hogy 
ember mérföldnyi távolságra sem közelítette 
meg. Dihorescu új intézkedésével viszont 
minden megváltozott, hiszen Etele jól tudta: 
akármilyen ügyes, ravasz és gyors is Kutyus, 
egy helikopter sebességét semmiképp sem 
képes felülmúlni, s elrejtőzni sem rejtőzhet el 
a megszokott biztonsággal, ha a levegőből 
lesik hollétét. Ám végül Sántáék fiúsarja, 
nem kevés családi perpatvar és szüleinek

eltökélt győzködése árán, mégis megtalálta 
a módját, hogy miképpen biztosíthatja ked
vencének sérthetetlenségét. Minden olyan 
alkalommal, amikor megteltek a székelytus- 
vándi boltok polcai — ami a főtitkár közelgő 
látogatásának volt félreérthetetlen jele —, 
megkereste Kutyust az erdőben, és az éj leple 
alatt a házukig vezette. Kutyus, a medve 
Nicolae Ceausescu vadászatainak napjait 
ezt követően mindvégig Sántáék tisztaszo
bájának elfüggönyözött ablakai mögött töl
tötte, kényelmesen elheveredve a kemence 
mellett, időnként jól belakmározva az áfo- 
nyás-málnás puliszkából, amellyel Anna 
asszony kedveskedett neki.

Etele teljes meggyőződéssel hitte: megta
lálta Dihorescu medvefogó taktikájának el
lenszerét. S igaza is lett volna, ha nővére, 
Emese nem serdül addigra olyan szép bak
fissá, amilyenné serdült, és ha — oly sok más 
székelytusvándi férfiú mellett — nem vet 
szemet a leányzóra Ceausescu elvtárs med- 
vézéseinek legfőbb szervezője is. Ám Emese 
szép volt, Dihorescu meg erősen kívánta, s 
ez újabb leküzdendő akadályok elé állította 
Sánta Etelét, valamint Kutyust, a medvét. 
Főképp aztán, hogy az ügybuzgó securitatés 
tisztben annyira felfokozódott az Emese i- 
ránti kívánalom, hogy már egyre gyakrab
ban szegődött az utcán a Sánta lány nyo
mába. Eleinte csupán úriemberhez méltó, 
később már kevésbé udvarias formákban 
adta Emese tudtára vonzalmát, amire a le
ány eleinte lépteinek meggyorsításával fe
lelt, majd később — csekélyke romántudását 
latba vetve — a női és férfi nemiszervet, 
kéjhölgyet, valamint nőnemű szülőt jelentő 
szavak különféle kombinációival válaszolt, s 
amikor otthon szülei, vagy Etele megkérdez
ték, miért olyan izgatott, rendre csak annyit 
mondott:

— Megint bőcsködik az oláh.
Sántáék eleinte csak magukban uszultak

Dihorescu ellen, nem akarván szembeszállni 
a magyarajkú alattvalókkal szemben oly
annyira következetes államhatalommal. Az
tán egyszer Dihorescu úgy döntött: ha már 
ezek a székely lányok annyira erkölcsösek, 
hogy szép szó nem hat rájuk, akkor hát be
széljenek a tettek. Amikor legközelebb ösz- 
szetalálkozott Sánta Emesével, jó erősen 
magához húzta, és megcsókolta, amit a le
ányzó két derekas pofonnal honorált. Persze 
amikor Emese hazaért, már egész testében 
rázta a zokogás. Etelének nem kellett soká 
biztatnia húgocskáját, hogy elmondja, mi 
történt vele. Amint végighallgatta Emese 
szepegéssel-szipogással tarkított beszámo
lóját, rögvest Dihorescu háza felé vette az 
irányt Kopogtatás nélkül rontott be a visz- 
szautasítástól elnehezült szívű Christian Di
horescu otthonába, és felszólította egyszer és 
mindenkorra hagyjon békén a húgának, kü
lönben medvével fogja széttépetni.

— Mégis igaz volna, amit a faluban be
szélnek? Hát ide hallgass fogom én még a te 
húgodat ágyba vinni, vagy ha nem, akkor a 
te medvéd talpát fogom Ceausescu elvtárs
nak reggelire föltálalni — felelte erre a bősz 
férfiú, méghozzá olyannyira szemtelen ma
gabiztossággal, hogy Etelének nehezére e- 
sett erőt vennie magán, nehogy bicskája he
gyével szabja még szélesebbre a vigyort Di
horescu ábrázatán.

Persze Etele tudta: mivel Dihorescu rio
gatja, üres fenyegetőzés csupán, hiszen a 
Kárpátok Géniusza már jónéhány évvel aze

lőtt törvényben rendelkezett affelől, hogy 
mindenkinek— aki rajta kívül medvét talál
na ölni Románia földjén: tíz esztendőnyi bör
tönbüntetés legyen a jussa. így történhetett, 
hogy a romániai törvénykezés felettébb kü
lönös volta miatt Kutyus sérthetetlenségét 
éppen az az ember szavatolta, aki egyes 
egyedül lett volna jogosult az elejtésére, s ez 
nem más volt, mint a hőn szeretett és nagy- 
rabecsült Nicolae Ceausescu elvtárs, aki idő
közben a testvéri és igazságszerető francia 
nép jóvoltából már a Frédéric Joliot-Curie 
Aranyérmet is büszkén a mellére tűzhette.

A ztán N agyvárad  O radeásításának  
nyolcvanadik esztendeje különös kará
csonyt hozott a Kárpátok Géniuszának föld
jén. Először Temesvár magyarjai döntöttek 
úgy, hogy élőláncot alkotva védik meg lelké
szüket az elhurcoltatástól, aztán napról nap
ra mind több településen vált tetté az elé
gedetlenség, végül már a Kárpátok ormain 
is túlcsaptak a forradalom lángjai. Nicolae 
Ceausescu elvtárs rövidesen megtapasztal
hatta, milyen az, ha mások ujja van a rava
szon, és őkerül a puska cső elé. Neje, az Elena 
nevű vegyészzseni is osztozott a sorsában.

Hamarosan megalakult a Nemzeti Meg- 
mentési Front, amely — bár a nemzet meg
mentésében, kiváltképp a magyaréban, nem 
igazán jeleskedett — rögvest semmissé tette 
Ceausescu elvtárs jónéhány intézkedését. 
Példának okáért a decemberi napokat köve
tően már nem csak heti váltásban használ
hatták  Románia lakói Daciájukat, attól 
függően, hogy annak rendszáma páros, 
vagy páratlan számjeggyel végződik-e, ha
nem már kizárólag a rendelkezésre álló ü- 
zemanyag mennyisége döntött a kocsikázás 
esélyeiről. Hamarosan a kenyeret, a lisztet, a 
cukrot, valamint a húst sem jegyre adták, 
hanem csak lejekért.

Az élők sorából kamera előtt eltávozott 
népvezér egyéb határozatai mellett hamaro
san a medvevadászatról szólót is visszavon
ták. Immáron bárki puskavégre kaphatta az 
erdei négylábúak eme fajának képviselőit, 
feltéve, hogy rendelkezett a megfelelő enge
délyekkel. És ez kapóra is jött Christian Di- 
horescunak, aki, meghallván az új idők sza
vát, a decemberi események után hamarosan 
már Székelytusvánd térségének főerdésze
ként szolgálta a köz javát.

Alighogy elfoglalta új állását, rögvest 
meglátogatta Sántáékat, s az ajtót nyitó Már
tont azzal üdvözölte, hogy a leánya kezét jött 
megkérni.

— Várjon kend egy cseppet, csak béfutok 
a bicskámér' — szólt Márton válasza, mire 
Dihorescu menten sarkonfordult, de mielőtt 
még futásnak eredt volna, a válla felett visz- 
szaldáltotta a derék atyának, hogy:

— Vagy az enyém lesz a lány, vagy a 
medve fogja bánni!

Ezután azt hitték Sántáék, hogy sikerült 
pontot tenniük Dihorescu udvarlási kísérle
teinek végére, ám az egy héttel később ismét 
bekopogott hozzájuk, hogy Márton és Etele 
baltával bírják újfent szapora menekülésre.

Egy hónapra rá már-már azt képzelték 
Sántáék, hogy Dihorescu lelkesedése vég
képp lelohadt, s — ahogy egymásnak mon
dogatták — veszteg ül, ám egy éjjelen arra 
ébredtek, hogy valaki istentelenül dörömböl 
az ajtajukon, s mielőtt Márton kikászálódott 
volna az ágyból, lövés dördült.

Amikor Emese és Etele atyja kitárta az 
ajtót, Dihorescut pillantotta meg vadásze
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gyenruhában, füstölgő csövő vadászpuská- 
val a kezében.

— Vagy az Emesét adja ki, vagy pedig a 
medvét!— kiáltotta a bősz udvarló, és ismét 
a levegőbe durrantott a mordállyal.

— Hát csak gyüjjék a medve — felelte 
Márton.

— Kutyus, csípd meg — harsant fel Etele 
parancsa a hátsó szobából, hogy rögvest ir
galmatlan medvebömbölés kövesse. A ház
ból Kutyus, a medve rontott elő, hogy a kö
vetkező pillanatban két lábra állva, irdatlan 
mancsaival csapkodva tornyosuljon Christi
an Dihorescu fölé, aki nyomban elhajintotta 
puskáját, és sűrű jajveszékelés közepette el
inalt.

Etele magához szólította mackóját, meg
simogatta a kobakját, s azt suttogta a fülébe 
szelíden

— Eriggy hát!
És Kutyus, a medve elégedett brummo- 

gást hallatva elügetett az erdő irányába.

Fél esztendővel később már csak nagyrit
kán jutott Sántáék eszébe a Dihorescuvel le
folytatott csatározás, és ha olykor mégis, úgy 
beszéltek róla, ahogyan a szülők szoktak fel
nőtté serdült gyermekeikkel hajdanvolt 
csínytevéseikről. Ám ahogy az lenni szokott, 
Sántáék esetében is a legváratlanabb pilla
natban csapott be a ménkű. Egy nyárvégi 
délelóttön történt. Anna asszony éppen 
zöldborsót fosztott, Márton fát aprított Etele 
segédkezésével, Emese meg a kerti lócán 
hallgatta lelkesen új udvarlójának, egy hely
béli székely legénynek a bókjait, amikor zöl
desbarnára  feste tt terepjáró tűn t fel a 
főutcán. Az autó tetején elhelyezett hangos
bemondóból román s magyar nyelven is 
többször elhangzott a felhívás, amely arra 
szólította Székelytusvánd lakosait, hogy fer
tályórával később gyűljenek össze a község
háza előtt, és hallgassák meg az erdővédelmi 
szervek fontos bejelentését. A megadott idő
pontban, géppuskával felszerelkezett e- 
gyenruhásoktól kísérve, Dihorescu lépett ki 
megafonnal kezében a községháza ajtaján, és 
kijelentette: a Román Köztársaság új vezető
sége elsődleges feladatának tekinti, hogy 
megvédje az állampolgárok testi épségét, 
amit Székelytusvándon és környékén legfő
képpen a m edvék túlszaporodása veszé
lyeztet. Mint Dihorescu elmondta, éppen 
emiatt született meg a tusvándi erdőgazda
ság azon rendelkezése, melynek értelmében 
a lakosság jól felfogott érdekében a környező 
erdőket lakó összes medvét el kell pusztíta
ni, nemre és korra való tekintet nélkül. Diho
rescu azzal folytatta bejelentését, hogy a kilőtt 
állatok tetemét a községháza előtt fogják köz
szemlére tenni, így a település lakói a saját 
szemükkel győződhetnek majd meg az ország 
új vezetőségének féltő gondoskodásáról.

Talán tovább is mondta volna a főerdész, 
ám ekkor a hallgatóság soraiból Sánta Etele 
rontott elő bicskával kezében. Éppen mártot
ta volna Dihorescuba a székelyeknél közsze
retetnek örvendő szerszámot, amikor egy 
fegyveres puska tussal leterítette. A rákövet
kező pillanatban már tucatnyi puska cső me
redt a mellének.

Egyes irredenta elemeknek még a saját 
fajtájuk biztonsága se szent — vonta le Diho
rescu a történtek tanulságát, majd román 
nyelven belekiáltott valamit a megafonba, 
mire katonai teherautók kanyarodtak a fő
térre. Hamarosan százával sorakoztak a fel
fegyverzett katonák a községháza előtt, s —

mint később Székelytusvánd lakói megtud
ták — a települést környező aszfalt- és föl
dutak  egyéb kijelölt pontjain is. Ekkor 
Christian Dihorescu ismét jelt adott, mire a 
fegyveresek csatárláncba fejlődve elindultak 
az erdő felé— azokat kivéve, akik még ekkor 
is Sánta Etelét szorították a földre.

Hosszú órákon keresztül visszhangoztak 
a hegyek olykor szórványos, máskor meg 
percekig szakadatlan fegyverropogást, a- 
melyhez katonai helikopterek rotorjainak 
hangja biztosított zord kíséretet. Aztán el
hallgatott a robaj, és rövidesen előbukkant 
az erdőből tíz egyenruhás, holt medvetestet 
cipelve. Amikor a nap már lenyugodni ké
szült, tucatjával hevertek a tetemek a köz
ségháza előtt. Sánta Etele szemlátomást 
buzgó igyekezettel próbálta őrzőinek bakan
csai közül kipislantgatva szemügyre venni a 
szerencsétlenül járt állatokat, és ahogy soka
sodtak a testek, arcán a lesújtottság mellett 
valamiféle reményteli bizakpdás jelei is egy
re erősebben mutatkoztak. Ám végül Chris
tian D ihorescu em bereihez fo rdu lt és 
megkérdezte tőlük: maradt-e még zsák
mány odakint.

Hamarosan újabb katonák tűntek föl az 
erdőszélen; csak úgy roskadoztak a hatal-

Székely Géza rajzai

más medvetest alatt. Dihorescuhoz cipelték 
a tetemet, majd a főerdész parancsszavára 
elnyújtóztatták a földön heverő Sánta Etele 
előtt, olyanképpen, hogy egyenest őreá me
redjenek szeretett mackójának élettelen sze
mei.

Christian Dihorescu letérdelt Kutyus, a 
medve teteme mellé. Beletúrt az állat vércsa- 
takos bundájába, aztán, erősen ügyelve arra, 
hogy minden szót tökéletes magyarsággal 
ejtsen, Eteléhez fordulva megjegyezte:

— Jó, hogy a feje sértetlen maradt. Trófe
ának remek lesz.

Christian Dihorescun jó darabig oly
annyira eluralkodott a győzelemmámor, 
hogy eszébe sem jutott újabb csábítási kísér
letekkel próbálkoznia Sánta Emesénél. Ké
sőbb már egészen már körülmények for
dították el gondolatait a leánytól, hiszen ha
marosan arra tért haza a munkából, hogy a 
kitömött medvefej eltűnt a nappali szoba 
faláról. Dihorescu sehogy sem bírta elűzni 
magától a gondolatot, miszerint a régi embe
reknek igazuk volt, s a medvének valóban 
lelke van, és a Sánta fiú jószágának feje azért 
tűnt el a házból, mert az állat feltámadott, 
vagy legalábbis ismét felöltötte földi alakját 
arra az időre, amíg bosszút vesz az ellene s a 
fajtársaival szemben elkövetett bűntettekért. 
Dihorescu balsejtelmei hamarosan meggyő
ződéssé értek, mert egy éjjelen, amikor mo
tozást hallott kintről, és az ablakhoz lépett, 
hogy megbizonyosodhassék a zaj okáról, 
Sánta Etele mackóját látta befelé bámulni az 
üvegtábla másik oldalán. Ráadásul amikor

puskájával a kezében körbejárta háza portá
ját, nem hogy medvét nem talált, de a keríté
sen sem lelt olyan nyomokat, amelyek egy 
ekkora állat behatolásáról árulkodtak volna. 
Hamarosan már az erdőt járván is mind 
gyakrabban döbbent arra, hogy üveges 
medveszemek fürkészik a fák közül, ám 
amikor visszam erészkedett riadalm ának 
színhelyére, egyetlen friss medvenyomot, 
vagy letört ágacskát sem talált. M ind
azonáltal a medve látogatása egyetlen éjsza
kán sem maradt el, minek következtében 
Dihorescu pár hét alatt legalább tíz eszten
dőt látszott öregedni; keze szüntelen reme
gett, és annyira áradt belőle a kialvatlanság 
szaga, hogy néhány percnél tovább ember 
nem viselte el a közelségét. És egy éjjelen, 
amikor a főerdészt végül legyőzte az álmos
ság, irgalmatlan üvegcsörömpölés riasztotta 
fel szendergéséből, hogy amint kinyissa sze
meit, Sánta Etele néhai medvéjének fejét lás
sa alig pár arasznyival maga előtt némán 
vicsorogni, ráadásul a fejhez test nem tarto
zott. Dihorescu irtóztató visítás-sikoltozás 
közepette tépte fel háza ajtaját, és léleksza
kadva rohanni kezdett a székelytusvándi ut
cákon. Ha vette a bátorságot, és hátrapil
lantott a válla fölött, minden alkalommal a 
medve fejét látta kikandikálni valamelyik 
házfal mögül- Az erdő felé vette útját, ám ott 
is mindig szigorú medveszemek tekintettek 
rá a lombok közül. Végül a hegytetőre érvén 
bevette magát a Szent-Magdolna tóba, ak
képp okoskodván, hogy ha szárazföldön 
nem is tudja lerázni üldözőjét, vízben talán 
gyorsabb lesz nála. Eszeveszett gyorsaság
gal tempózott a szemközti part felé, s ahogy 
távolodott a fövénytől, mindegyre nőni lát
szott sebessége, akárha valamiféle, tagjaitól 
független erő is a segedelmére sietett volna. 
S amikor a tó közepére ért, egyetlen szempil
lantás alatt szippantotta magába a mélység, 
hogy hamarosan már egyetlen hullámocska 
se vessen fodrot a víz színén.

Christian Dihorescu tetemét csak napok
kal később vetette föl a víz, hogy hamarosan 
a székelytusvándi temetőben lelje meg vég
ső nyughelyét. Nem sokkal azelőtt egy má
sik temetési szertartásnak is a színhelyéül 
szolgált Székelytusvánd egy éjjelen: a Sánta
ház mögött Etele hántolta el a trófeát, ame
lyet Kutyus, a medve fejéből Dihorescu pre
paráltatok. Etele a gödör mellett felaprított 
egy furcsa tákolmányt is, amely partvis nye
léből, valamint a végére erősített keresztléc
ből állt össze. A léc végén meghajlított 
szegek voltak keresztülütve — ha valaki 
szemtanújává válik a bizarr ceremóniának, 
minden bizonnyal arra jutott volna, hogy 
valamiféle tartórúdként funkcionálhatott a 
szerkezet.

Jó pár esztendő eltelt már azóta, hogy 
Kutyus és Dihorescu élete bevégeztetett. 
Közben ismét megjelentek a medvék a Szé
kelytusvánd környéki erdőkben, néha már a 
házakhoz is lemerészkednek, és a falulakók 
mind gyakrabban látnak mackókat fürödni 
a Szent-Magdolna tóban. A tusvándiak min
dig örömmel hallgatják, ha valamely földi
jük arról számol be, hogy találkozott e nemes 
erdőlakók valamelyikével. Csak Sánta Etele 
komorodik el rendre ilyen alkalmakkor, 
hogy csupán annyit mormoljon nagy búsan 
maga elé:

— Bár Csaba királyfi baltázná meg oda
fent az Úristent, hogy még a medvét se bírta 
meghagyni barátjául a székelynek.

-  HELIKON---------------------
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virtuális utazás
KÁNTOR LAJOS

Egy nem
Nyolc évvel a pekingi olim

piai játékok előtt érkezünk a maj
dani világeseményhez illőnek 
épített új repülőtérre. A törté
netesen Moszkvából — de nem 
Moszkvától, hanem a Nemzetkö
zi Olimpiai Bizottságtól — várt 
döntésig van még néhány hónap, 
ám máris olyan intenzitással ké
szülnek 2008-ra, mintha kétség 
sem férne hozzá, hogy nem lehet 
elvenni a kínai fővárostól a ren
dezés jogát. Amíg haladunk kife
lé az óriásépületből, mindenütt 
az olimpiát hírlelő reklámfelirat 
kísér — illetve az előzmény, a 
2001-es Univerziade plakátja. (A 
reménykedőknek végül is nem 
kellett csalatkozniuk, fölényesen 
döntőnek bizonyult a Peking ja
vára szavazók akarata.)

Ha rajtam állna (állott volna) 
a döntés joga, vajon mit tennék? 
P ersze , n incs  m andátum om  
(Schmitt Páltól vagy a Kolozsvár
hoz közelibb, mert Szamosújvár- 
ról elszármazott Aján Tamástól 
sem kaptam megfigyelői státust 
vagy magán-megbízást), mégis 
úgy figyelek, mintha számítana 
az én szavazatom is. A tisztaság
ra nem lehet panasz. Hihetetlen, 
de így van: a röptéri mozgójárda 
végénél álló ember (vélhetőleg) 
nem a biztonsági szolgálathoz 
tartozik — a karfát törli folyama
tosan. (Lehet, hogy sanghaji ez a 
repülőtéri látomás, de miért ne 
volna átruházható Pekingre?) El
ső szálláshelyünk, a City Hotel 
Beijing ugyanezt a patikai rendet 
sugallja, és ezt teszik a követke
zők is, a Shanghai Pine City Ho
tel, a Shenzhen Quest House, 
majd újra Pekingben az ismerős 
nevű Novotel (a levélpapíron ol
vasható a régi név is: Peace Be
ijing). Lent, a földszinti liftajtónál 
m indenütt libériás fiú — talán 
egy helyen lány —, ám azt nem 
próbáltam  ki, term észetesen, 
hogy képzettek-e a hard művé
szetekben. A mosoly nyilván le- 
törülhetetlen az arcukról, olya
nok, mint a világ bármely diplo
matája, a fényképészek és a tévé
operatőrök masinái előtt.

Nekem azonban — 1989. júni
us 4. óta — a viszonyítási pont a 
Tienanmen tér, amely összeférhe
tetlen a mosollyal. Első pekingi 
napunkból az este jut a mindig 
népes, hatalmas — kínai méretű 
— térre. Utcai árusok rohannak 
meg, képeslapot, eregethető sár
kányt, órát, egyéb csecsebecsét 
kínálnak, agresszíven, Mao-ké- 
pet azonban nem. Ott látható az 
nagyban, a császári palota falán 
(mondják: folyamatosan felfrissí
tik). Békés hangulat, a járdán sza
bályos sorokban vonuló, hét

nyolc főnyi katona (rendőr?) sen
kit nem zavar — legfeljebb en
gem. Autóbuszok, mikrobuszok, 
kiskocsik, turisták, külföldiek és 
kínaiak a november eleji, lomb
tartó melegben. (Nyolc nap múl
va már a tél fenyeget.)

Hivatalos — magyar írószö
vetségi — programunk jól kivá
lasztott, a gondos vendéglátók 
által okosan megtervezett kezde
te illik a szinte nyárias hangulat
hoz. A modern kínai irodalom 
nemrég új, előkelő otthonba köl
tözött kiállítás-gyűjteményét kel
lemes park veszi körül, a mú
zeum építészeti rangjához, belső 
berendezéséhez méltó szobrok
kal. Látogatásunk az igazgatói 
irodában kezdődik, teázással, 
tolmács útján történő beszélge
téssel; a magyar felet hárman al
kotjuk, Pomogáts Bélával és Szö
rényi Lászlóval — kínai részről a 
Modem Kínai Irodalom Nemzeti 
Múzeuma több hivatalosa és a 
minket lelkiismeretesen kísérő 
írószövetségi külügyis fiatal
ember meg idősebb tolmácsunk 
van jelen. Túl a protokollon, ez a 
számbavétel aligha fölösleges. 
Bizonyára máshol is lenyomata 
lesz (volt) az alkalmi összejöve
telnek. Zöld tea mellett, majd a 
tárlók közt, az emeletet járva 
megtudjuk, hogy a csendes, te
kintélyes külsejű múzeumigaz
gató Lao Sö fia, aki büszke apjára 
és mandzsu származására. Fon
tos részleteket Lao Söről a Világ- 
irodalmi Lexikonból tudok (itt
hon) kimásolni, azt, hogy fiata
lon, 1924 és 1929 között a londoni 
egyetem Keleti Intézetének volt a 
lektora (tehát egykori munkahe
lyének közelében jártam Cu
shing professzornál?), hazatérve 
különböző egyetemeken tanított, 
a második világháború után több 
időt töltött az Egyesült Államok
ban, a modem kínai próza kiváló 
képviselője — élete 68. évében 
öngyilkosságot követett el. Tragi
kus halálát (mint annyi kínai ér
telm iségiét) a "nagy proletár 
kulturális forradalom" okozta; ti. 
őt is kitelepítették, meghurcolták 
(1949 után a Kínai Népköztársa
ság írószövetségének alelnöke 
volt!), és ő nem tudta, nem akarta 
kivárni, amíg a Mao szította for
radalmi düh lecseng, a megaláz
tatások véget érnek. Az értelme
zés persze az enyém, a helyszí
nen legfeljebb halk tényközlés 
hangzik e l— ismétlődően, ahogy 
elhaladunk a közelmúlt egy-egy 
jelentős íróegyéniségének né
hány  tárgyból, íróasz ta lbó l, 
könyvtár-részekből reprodukált 
dolgozószobája mellett; így vagy 
úgy, valamennyien annak (en

nek) a kulturális forradalomnak 
az áldozatai lettek. Amiről még 
nemigen szól a kiállítás— és gya
nítom, a szakirodalom sem —, 
viszont magának a múzeumnak 
a léte, látható megbecsültsége a 
vörösgárdisták rémuralma utáni 
helyzetet teszi értelmezhetővé. 
Ehhez nyilván a mi kicsinyke 
helybéli tapasztalatunk is ma
gyarázatul, kiegészítésül szolgál
hat. Szállunk be a liftbe, az igaz
gató úrral (elvtárssal), és benyo- 
makodik utánunk az a sapkás 
férfi, aki már a tárlóknál is hall
gatta a nekünk szánt kínai nyel
vű (és magyarra fordított) ma
gyarázatot. Kint, a parkban sétál
va, ugyancsak gyanúsan a köze
lünkben  m arad t. És am ikor 
fényképezkedésre kerül a sor, ki
fut a képből. Bár sejtjük, mégis 
rákérdezünk, ki lehet ő. Az igaz
gató kísérője — így a válasz.

A korábbi időkre érvényes 
válaszokat bőséggel találom meg 
a Vadhattyúkban, ebben a ragyo
gó Jung Chang-regényben, a XX. 
századi kínai élet és történelem 
enciklopédiájában, a kisebb sze
letet befogó, ám a falvak Kínájára 
fényt vető, lélektani mélységé
ben a legjobbakkal versenyképes 
Várakozásban, Ha Jin művében és 
egy másik új sikerkönyvben, Lu
lu Wang Tavirózsa Színházában. 
Nem tudhatom, hogy bent, a már 
nem (semmiképpen nem egyér
telműen) a Mao birodalmának 
számító Kína határain belül szü
lettek, születnek-e hasonló visz- 
szapillantó összegezések, emlé
kezések; azt sem tudom, a 'kül
földre szakadt", a pekingi mo
dem irodalmi múzeumban szá
mon tartott határon túli írók ka
talógusában m egtalálhatók-e 
ezek a nevek, illetve olvashatók-e 
könyveik (egyértelmű választ 
még a Nobel-díjas Kao Hszing- 
csienre vonatkozóan sem kap
tam). A vüág mindenesetre ol
vashatja őket, az A ngliából, 
Amerikai Egyesült Államokból, 
Franciaországból (Kao Hszing- 
csien), illetve Németországból (a 
Lulu Wang által holland nyelven 
írt, németre fordított változattal) 
elindított új Kína-értelmezések 
milliókhoz jutottak el. Ezeket a 
regényeket (A buszmegálló drá
máját) megismerve, a 2000. no
vem beri u tazás  beépü l egy 
modern Kína-történetbe, a mai 
Tienanmen térrel, a kínai iroda
lom lenyűgöző múzeumával — 
és mindazzal, ami utazásunk kö
vetkező napjaiban  táru lt fel 
(vagy bizonyult egyelőre rejtély
nek).

És itt új fejezetet kellene kez
denem, a Vadhattyúk, a Várakozás

irodalmi elemzésével, a Tavirózsa 
Színház lágerlakóvá lett kínai kis
lányának 1971 és 1974közti törté
netével, ember és állat megkín- 
zatásával, feláldozásával. (Kö
zép-európai fülnek bizonyos le
írások  m ár-m ár abszurdkén t 
hatnak, ám ha ismétlődően talál
kozunk velük egymástól egyéb
ként távoli könyvekben, Irinái 
realizmusként kezdjük olvasni 
ezeket a passzusokat. Választha
tó volna (például a Tavirózsa Szín
házból) tragikusabb részlet, álljon 
azonban itt, további kommentár 
nélkül, a Vadhattyúk 26. fejezeté
nek ("Vannak, akik a külföldiek fing
ját szagolgatják, és azt mondják, be 
édes" — Angoltanulás a maoizmus 
árnyékában) 1972-re datált epi
zódja:

"A párttagoknak  igencsak 
meg kellett dolgozniuk azért, 
hogy valóban »jó példával járja
nak elöl«, de a pártba jelentkezők 
még inkább kitettek magukért. 
Egy nap Xiao-hei annyira kime
rült, hogy a rizsföld kellős köze
pén összeesett. Azok, akik el
nyerték a »harctéri belépés jo
gát«, este jobb öklüket az ég felé 
tartva mondták az eskü szövegét: 
»egész életemben harcolni fogok 
a kommunizmus ügyéért«, Xiao- 
heit pedig kórházba vitték, és na
pokig az ágyat nyomta.

A legrövidebb út azonban a 
disznóólon keresztül vezetett a 
pártba. Száza dőltként néhány tu
cat disznót neveltek, és a sérté
seknek kihintett helyük volt a 
katonák szívében. A tisztek és a 
sorkatonák egyaránt szívesen 
tébláboltak a disznóól körül, vi
gyázó szemük és éber szívük hiz
lalta a jószágot. Ha a disznók 
szépen gyarapodtak, a disznó
pásztorok voltak a század legdé- 
delgetettebb katonái. Érthető hát, 
hogy rengetegen pályáztak erre a 
tisztségre.

Xiao-hei teljes állású disznó
pásztor lett. Nehéz és piszkos 
munka volt, nem szólva a lelki 
terhekről. Éjszakánként Xiao-hei 
és társai felváltva keltek fel, hogy 
hajnalban is megetessék az álla
tokat. Mikor egy-egy koca meg
e lle tt, egész éjjel ő rköd tek , 
nehogy az anyaállat véletlenül 
agyonnyomjon egy kismalacot. 
Szójababot szedtek, gondosan 
megmosták, »szójatejet« sajtol
tak belőle, és ezzel itatták az 
anyakocát, hogy több teje legyen. 
A légierőnél egészen másképp 
folyt tehát az élet, mint ahogy 
Xiao-hei korábban elképzelte. Á 
hadseregben eltöltött idejének 
több mint egyharmadát az élel
miszer-termelés töltötte ki. Egy 
év sertésneveléssel töltött keser
ves munka után Xiao-heit felvet
ték a pártba."

A három említett — nemzet
közi irodalmi nagydíjakkal ki
tüntetett — regény még nem
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született meg akkor, amikor a 
kulturális forradalom egyik jel
szava Kínában hatályos volt: 
"Minél több könyvet olvasol, an
nál butább leszel". (Jung Chang 
idézi fel, 1969-ből, az értelmiségi
ek paraszti munkával folyó "át- 
nevelésének" időszakából.) E 
sajátosan kulturális és sajátosan 
forradalmi jelszót azóta hatályon 
kívül helyezték Kínában. Csak 
azt nem értem, továbbra sem, 
hogy akkor miért frissítik fel idő
ről időre a Tienanmmen téren a 
Mao-portrét.

A Pekingben töltött első napi 
beszámolómból (amelyet meg
szakított a három regénynek kö
szönhető bevágás, kiegészítésül 
a modem irodalmi múzeumban 
tapasztaltakhoz) hiányzik még 
egy fontos bekezdés: a kínai 
konyha  m eg tap asz ta lá sa . A 
hosszú rézcsőrű kancsóból töl
tött tea, a kézközeibe tálalt forró
vizes törlő, az asztalközépen 
rengeteg fogással, folyamatosan 
pótolt tálakkal megrakott forgó 
korong és persze a két pálcika 
állandó része volt a déli és esti 
szertartásnak. Az egyes fogáso
kat leírni abszolút nincs tehetsé
gem — kedvem sem sok hozzá, 
bár a tíznapos pekingi-sanghaji- 
senzseni kísérlet válttakozó ered
ményét egy évvel később, a bu
dapesti Kilenc sárkányhoz cím
z e tt v en d ég lő b en , Liu Wen 
Quing és Wu Wanliang vendége
ként — hármas kínai különítmé
nyünk emlékező társaságában — 
hajlandó vagyok átértékelni. 
Olyannyira, hogy talán újra ön
kén tesen  is be-betérek m ajd 
(m int A m erikában, Rómában 
vagy Budapesten korábban tet
tem) egy-egy kínai vendéglőbe, 
gyorsbüfébe — szívesebben, 
mint a McDoland's-ba. 2000 no
vemberéből csak a shantungi 
konyha egyes ételeire akarok em
lékezni, a többit borítsa a feledés 
homálya.

És akkor a folytatás, a legille
tékesebb kínai helyszínről, a Tie- 
nanm en térről, pontosabban a 
hajdani császári palotából, a Til
tott Városból. Amely már nem til
tott — a császár- és a Mao-kor 
(kór) letűnte óta. 2000. november
3. tehát, visszapillantás régebbi 
időkre, az ún. császárkorra, 24 
egykori kínai császár palotáira, 
szárnyas tetőkre, kő- és facsip
kékre, múzeumi tárgyakként őr
zött szobrokra, kerámiákra, tér
képekre, festményekre, óragyűj
teményre. Az aranyló sárkányok 
minden bejáratnál riasztanak, a 
Bronz Daruról elhiszem, hogy "a 
legtökéletesebb harmóniát" szol
gálta, de a legvonzóbbak szá
momra a kisebb épületek, intim 
udvaraikkal, ciprussal, fenyőfé
lékkel. Szerencsére nem szüksé
ges művészettörténeti-történel
mi leírást rögtönöznöm, színes

albumokban, szövegben-képben 
minden megtalálható. Sőt fölke
reshető egy másik (több másik?) 
Tiltott Város is, olvasom a kínai 
légitársaság angol nyelvű tájé
koztatást is adó képes folyóiratá
ban: Északkelet-Kínába, Sen- 
jangba kell elmenni, hasonló 
gyönyörűségeket látni. Odáig 
azért nem megyünk, délutánra 
marad egy kisebb városnyi terü
letre terjedő láma templom a hoz
zá tartozó melléképületekkel, 
kinti füstölőkkel és a tibeti bon
cokkal. Újabb idegen világ egy 
erdélyi protestánsnak, még ha 
Körösi Csorna enyedi kollégiuma 
nincs is olyan távol Kolozsvártól. 
Aztán ismét irodalmi program, 
ezúttal az írószövetségi székház
ban; nagyobbrészt unalmas pro
tokoll, néhány kínai költő, kri
tikus meghívottal meg egy kínai 
mongol íróval. Egyetlen érdekes
ség: az első lecke, élőben, a kína
iak Petőfi-tiszteletéből. A Sza- 
badság , szerelem  sorait hallhatjuk 
kínaiul.

Másnap újabb nagy látvány 
— a Nagy Fal. Pekingből autó

zunk ki világhírű kínai speciali
tást látni (vőlegény-menyasz- 
szony is jön ide, fényképen 
megörökíttetni magát), minden 
olyan, ahogy hírlik, a táj viszont 
annál is szebb. Hegyvonulatok 
egymás mögött-fölött — úgy lát
szik, már a mongolokat sem tud
ta egyedü l a vad  term észet 
megállítani. Kigyönyörködjük 
magunkat az őszi pompába il
leszkedő építészeti csodában — 
és nem éppen a korunkhoz illő 
járművön, tobogánon, csúszda
vályúba állított egyszemélyes 
"szánon" érkezünk vissza, némi 
sikeres fékezés után, az aljba.

Hogy estére már a fényessé- 
ges Sanghajban lehessünk, ahon
nan másféle mélységek és ma
gasságok tárulnak az ámuló-bá- 
muló elé. A Pine Q ty  Hotel 18. 
emeletéről is eléggé messze látni 
(messzebb, mint a Csíkszeredái 
Fenyőből), az est attrakciója

azonban a Jin Mao Tower — sze
rencsére nincs köze Mao Ce- 
tunghoz, a C hina Jin Mao 
(Group) Co., Ltd. építtette, 420,5
m magas, méreteit (magasságát) 
tekintve harmadik a világon. Ta
núsíthatom, hogy a New York-i 
Empire State Buildingnél fan- 
tasztikusabb látványt nyújt, nem 
csupán karcsúságával és Sanghaj 
Amerikát játszó központjára nyí
ló kilátásával, hanem a befelé, 88 
emelet mélységű belső udvarára 
néző ablakaival. Henry Moore 
szobrainak pozitív-negatív for
mái társíthatok ehhez az építé
szeti megoldáshoz. A modern 
belváros fényei pedig oly vakító- 
ak, hogy az éppen aktuális, vala
mivel kinnebb zajló tűzijáték 
elhalványult mellette. A torony- 
épület körfolyosóján fölfedezem 
a Párizstól, Moszkvától, Rómától 
és Los Angelestől mért távolság 
jelzését — és egyszeriben úgy ér
zem, hogy jóval közelibb világ
ban járok, mint az előző nap, a 
Tútott Városban.

Sanghaj ezután sem cáfol rá e 
befogadás napjára. Szörényi Lad

felkészültségének és igénybeje
lentésének hála eljutunk egy ka
tolikus templomba (a bejárat 
mellett, az ajtó mögött olyan cso
magokat látok, amilyenek 1989 
decembere után hozzánk is bő
ven érkeztek), majd az első kínai 
jezsuita misszió egykori székhe
lyére, egy emlékműhöz; a kínai 
feliratot persze nem tudom elol
vasni, így Szörényi szakszerű in
form ációit továbbítom: a kő
oszlop az itteni mandarin tudós 
csillagásznak állít emléket, ő fo
gadta be Rica atyát és csapatát. 
(Bővebb tájékoztatás végett Szö
rényi Lászlóhoz, az Irodalomtu
dományi Intézet igazgatójához 
tessék fordulni, Budapesten.) Be
vallom azonban töredelmesen, 
hogy engem a jezsuitáknál sok
kal jobban érdekelt a leghíresebb 
amerikai társaival építészetileg is 
vetekedő Sanghaj Múzeum, nem 
szólva a bent ugyancsak kiváló

elrendezésben látható bronztár
gyakról, szobrokról, porcelán 
gyűjteményről, bútorokról, a kí
nai kalligráfia és a pecsétek kiál
lításáról, a gazdag néprajzi a- 
nyagról. Egy-egy kiállított darab 
előtt órákig elállna az ember. Én 
a legtöbbször egy 9. század köze
pi, ha jól számolom, 14 darabból 
álló bronz harangjátékhoz tértem 
vissza, de a vázák, tányérok kö
zül is néhányat nagyon elloptam 
volna, unokáimnak pedig a kü
lönféle népek maszkjaiból válo
gatnék szívesen, egy-két ijesz- 
tésre valót.

És a november 5-i múzeumlá
togatás ezzel még véget sem ért 
Ezután kezdődött a magyar szí
vet leginkább fölforrósító prog
ram, a Lu Hszün (1881-1936) ne
vét viselő irodalmi múzeumban. 
Nem olyan megragadók itt a kül
sőségek, mint a pekingi testvér
intézményben, a környezet in
kább XIX. századi, jóllehet Lu 
Hszün életművét úgy tartják szá
mon, mint az új irodalom előké
szítőjét és legnagyobb hatású 
világirodalmi rangú művelőjét. 
Hihetetlen gazdagság műfajok
ban és nyitásokban — a klasszi
kus orosz és lengyel, nem utol
sósorban a magyar irodalom felé. 
Petőfi János vitézének kínai nyel
vű levonata látható itt, Lu Hszün 
jegyzeteivel, valamint Mikszáth 
regénye kínaiul, a Szent Péter eser
nyője, szintén az ő lektori javítá
saival. De a Kassák konstrukti
vizm usára em lékeztető  Lu 
Hszün-kötetek is (külsőleg, per
sze, hiszen a könyvborítón túl 
nem terjed a kínai tudo
mányom). Mindennek a tetejébe, 
távolabb innen, a Lu Hszün em
lékházban (az író utolsó sanghaji 
lakásában, házában) mintha egy 
Dési Huber-festmény tűnne fel a 
falon — a Méliusz József buka
resti otthonában látottra emlé
keztető. M egkérdezném , ha 
tudnám, az őrtől, aki úgy kísér fel 
minket az emeleti szobákba, 
mintha katonai célpontra kellene 
felvigyáznia.

Múzeumzárás után egy kis 
(nagy) parki séta. Végre kínai 
közemberek közt járunk, fiatalok, 
idősek tornásznak a parki sport
eszközökön. Egyetlen idősebb fér
fin látok maós szürke öltönyt— ez 
úgy látszik, hamarabb kiment a 
divatból, mint a Nagy Kormányos 
portréja. A kerékpár viszont ko
rántsem divatjamúlt — noha au
tókból (és im pozáns városi 
úthálózatból is) bőven látni, nem 
csupán mutatóba —; programe
lőző reggeli magános sétán ta
núja lehetek biciklisták kemény 
verekedésének; no meg illegális 
zö ldségárusításnak , a szállo
dánkhoz közeli utcában — olyan 
és annyi áruval, amivel felénk 
nemigen menne ki senki a piac-
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ra. A Bazár ezzel szemben hami
sítatlan keleti vásárt kínál, mint 
ahogy hamisítatlanul keleti (?) a 
zegzugos Gyönyörök Kertje. Ne 
tessék semmi sikamlósra gon
dolni, öregek pihenésére, gyere
kek bújócskázására, szerelmesek 
elhúzódására alkalmas szépsé
ges park, hagyományőrző, de 
nem szükséges a megértéséhez 
kínai nyelvtudás, művé- szettör- 
téneti ismeret.

Végül még egy írószövetségi 
fogadás (novem ber 6-án). A 
sanghaji székházban sincsenek 
sokan, mindössze négyen hely
beliek, ám érezzük, hogy érdekli 
őket ez a találkozás. Petőfi mel
lett rákérdeznek Lukács György 
mai megítélésére, szóba hozzák 
Déry Tibort — és, most már kel
lemes meglepetésünkre, Nobel- 
díjasukat (aki nekem sajnos még 
mindig csak A buszmegállót jelen
ti). A magyar-kínai kapcsolatok
ról, m indenekelőtt az irodal
miakról, ebben a körben bizo
nyára érdemes beszélni.

K övetkező állom ásunkon, 
Senzsenben pedig már csak azért 
is, mert szervezetileg — vendég
látóink így mondják — ide tar
toznak a hongkongi írók, vagy 
ötvenen. (Múltból a jelenbe itt Jó
kai hoz. Kínai kiadású regényét 
egy könyvtárban a kezünkben 
tartva, fogunk majd boldogan 
fényképeszkedni.) Az előző ket
tőnél kisebb repülőtér, azért nem 
m iniatűr változatban. Szubtró
pusi esőben érkezünk, 25 fokos 
melegben — és szinte minden 
más, mint a kínai út korábbi meg
állóin. Egy Ids (csekély négymil
liós) frissen  ép ü lt Am erika. 
Meglepő ugyan, hogy a mi part
nereink közül kevesen beszélnek 
angolul, feltételezem azonban, 
hogy a könyvtárakban internete
ző fiataloknak ez már nem prob
léma. Az utak, a világítótestek, az 
üzletházak, a szórakozóhelyek a- 
merikái — vagy inkább kínai? — 
találékonyságot és szervezettsé
get mutatnak. Senzsenben nem 
jut eszünkbe a kulturális forrada
lom (bár a régi pártpropaganda a 
legkorszerűbb épületekben is 
fel-felrémlik, ezt főként a látvá
nyos "új falu", Bugyi adminiszt
ratív központjában, az országos 
pártvezetők látogatásait meg
örökítő vöröslobogós kiállításon 
szemlélhettük masszívan) — ez a 
város a jövőről beszél (érte cse
lekszik), a múltat alig őrzi né
hány ház (ezeket is biztosan 
lebontják.) A XXI. század előtti 
idő errefelé főként mutatvány: el 
lehet menni a kínai nemzetiségek 
népművészetét bemutató hatal
mas parkba, megnézni napközi 
műsoraikat vagy az esti fényes 
gálaműsort; benézni "a világ ab
lakán" — mondjuk Londonba és 
Kölnbe, Washingtonba, Brazíliá

ba és a holland szélmalmokhoz. 
A senzseni küátó (toronyház) 
szintén kínál történelmi vissza
pillantást, kalózfilmmel, szel
lemvasúti hatásokkal, illetve az 
újkori históriát m agyarázva, 
Hongkong szom szédságában 
(papír szerint már egy országban 
a híres ikervárossal, mégis sajá
tos viszonyban, versenyezni 
akarván vele). "Csak” a 69. eme
leten járunk, de nem kétséges, 
hogy innen messzebbre néznek. 
November 7-én érkeztünk Sen- 
zsenbe — a Téli Palota (az ifjúsá
gunk éveiben annyit emlegetett) 
mégis hihetetlenül távol van, nem 
hiszem, hogy bárki senzseninek 
eszébe jutna ma az a bizonyos 
orosz forradalom. Itt minden a 
nyitás politikájáról szól. A tenger, 
az óceán közelében vagyunk.

A nyitás politikája? Novem
ber 10-én indul vissza gépünk 
Délről — a már téli Pekingbe. 
Senzsen után a főváros sötét tele
pülésként hat az érkezőre. ANo- 
votel — hát persze, nem érheti 
szó ennek a háznak az elejét. A 
közelben, esti sétánkon, a leg- 
nyaktörőbb (?) mutatványra le
het jó pénzért benevezni: húsz- 
harminc méter magasban kife
szített kötélre lendítik fel, forgat
ják (fülkében) az erre vállalko
zókat. Másnap, búcsúzóul, a ko
rábbi pekingi napokról elmaradt 
történelmi látványosságok. Taj- 
mao nem felkapott turisztikai 
látványosság (letöredezett falda
rabokat is kerülgetünk), előtte a- 
zonban hatalmas tömeg: a má
sodik napja tartó könyvvásárt 
rohamozzák, főként a fiatalok. 
Van, aki a tömegben, a bevásá
rolt, összecsomagolt könyvem 
ülve, senkivel nem törődve már
is olvassa a friss szerzeményt.

Az Ég Temploma műemléke
it, kiállításait sokan keresték fel 
november 11-én. Az egyik tárló 
előtt odaszólunk egymáshoz, mi, 
hárm ak bandája, nyilván ma
gyarul. És megszólít egy kínai fiú 
— magyarul. A pekingi Idegen
nyelvű Főiskola negyedéves ma
gyar szakos hallgatója. Nekünk 
korábban azt mondták, hogy ott 
most csak elsőévesek vannak, 
még nem ismerik a nyelvet, nem 
érdemes találkozni velük. A fiú 
eljönne — hívásunkra — a dél
utáni szállodai találkozóra (kínai 
magyar fordítókat várunk szál
láshelyünkön), de kísérőink nem 
tartják kivitelezhetőnek az ötle
tet. Majd egyszer talán megis
merhetjük őt közelebbről, biz
tatom magam, kortárs magyar 
regények (esetleg Szilágyi Ist
ván) fordítójaként. Ha a Vad
hattyúk tö rténése inek  idejét 
élnénk, aligha végződne ilyen 
egyszerűen ez az alkalmi találko
zás, pár mondatos beszélgetés. 
Igaz, akkor mi sem volnánk most 
Pekingben, az Ég Templomában.

K o v á c s  I ld ik ó  B la tn e r -d íja s

A varázslat művésze
Kovács Ildikó rendező a varázslat művésze. Előadásai

val kézen tud  fogni bárkit, és el tudja vezetni a Csodák 
Országába. M unkásságáért a Nem zeti Kulturális Örökség 
M inisztérium a a frissen létrehozott, bábm űvészeknek 
szánt Blatner-érdemdíjjal tüntette ki Budapesten, 2002. 
március 14-én.

Világteremtő, az élettelen anyagot életre keltő játék és 
mágia a bábszínház. Sokan gyermeteg m űfajnak gondol
ják, de ők semmit, vagy nagyon keveset tudnak  róla. Nem  
sejtik, hogy e határokat nem  ismerő m űvészetnek szolgálói 
nem  akármilyen színésze (mert csak rendkívül tehetséges 
színész lehet jó bábos), képzőm űvészek és zeneszerzők, 
akik közösen hoznak létre bábelőadásokat. A rendező pe
dig az, aki hivatástudattal és határtalan játékkedvvel irá
nyítja az alkotókat.

Kovács Ildikó országszerte ism ert, hiszen Kostancától 
Nagybányáig tizenegy bábszínházban rendezett, Magyar- 
országon hétben, és ezeken kívül kellene m egem lítenünk 
az Európa-szerte, fesztiválokon bem utatott és díjazott elő
adásait. M indezeknél fontosabb, hogy több m int ötven éve 
számtalan gyermeket ejtettek ám ulatba előadásai.

Kovács Ildikó alapító tagja a kolozsvári hivatásos báb
színháznak. Fegyelemmel, szakmai alázattal alakította ki 
és irányította azt az Aranycsapatot, amely hírnevet szerzett 
a társulatnak. Az Állatmesék, a Négy évszak, az Eljöhetnél 
hozzám, A  haza olyan előadások, melyeket nemcsak a kis 
nézők díjazták, hanem  a nemzetközi szakmai találkozók 
bírái is.

Felnőtteknek is játszott csapata. A Bajor And or-paródiák, 
a Szentivánéji álom, a Karnyóné csak a legfontosabb produk
ciók, melyeknek fergeteges hum orát elsősorban a bábozási 
és pantom im  technikák ötvözése segítette. Az utóbbi m ajd
nem  100 előadást ért meg, am i példátlan Csokonai vígjáté
ka esetében. Alfred Jarry Übü királyát külön kell em 
lítenünk, ugyanis a kolozsváriak 1980-tól 1985-ig játszhat
ták, egy olyan korban, am ikor ez a diktatúra-ellenesként is 
értelmezhető darab országszerte tiltott m ű volt.

Kovács Ildikó, aki m indezeket az előadásokat rendez
te, ahányszor teheti, elm ondja, hogy kiváló alkotótársai 
nélkül nem  jöhetett volna létre ez a sok nagyszerű  előa
dás. Szerénysége m iatt viszont nehezen derü l ki, hogy ő 
tanította őket a m esterségre, az érzékenységre, a figye
lemre, a szakm ai etikára. Es tette m indezt akkor is, m ikor 
akarata ellenére nyugdíjba kellett m ennie, és teszi azt 
m ost is, am ikor ism ét lehetősége van Kolozsváron (is) 
dolgozni.

HEGYI RÉKA
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Hunyady Sándor, a kispróza mestere 
— Árnyék napsütésben című kötete ürügyén —
H u n y ad y  Sándor, akinek 

"kisprózáiból" most Árnyék nap
sütésben címmel jelent meg köte
te, valaha a legsikeresebb írók 
közé tartozott. Darabjai telt há
zak előtt arattak sikert, novellái
ért versengtek az újságok, falták 
őket az olvasók, elegáns ezüstös 
feje, parázsló Havannaszivarja a 
luxusétterm ek, zenés mulatók 
dekoratív látványosságai közé 
tartozott. Elegáns olvasóközön
sége még a bírálatot, a gúnyt, az 
iróniát is elnézte neld, mint Mik- 
száthnak valamikor. Pedig Hu
nyady  m inden illúzió nélkül 
nézett szembe korának társadal
mával: a jó társasági modor mö
gö tt egy k ritika i hajlam okat 
mutató írói személyiség fanyar 
szkepszise, biztos valóságisme
rete állt. "Mulatságos vagy kese
rű  anekdotái m ögött m etsző 
társadalom kritika búvik meg. 
Hunyady vendég mindenütt eb
ben a világban, kategóriához 
nem tartozó, barátkozó, magá
nyos, bókra, udvariasságra hajla
mos, némi körültekintő kom 
promisszumra képes— de a lelke 
mélyén igazságos” — mondta ró
la Nagy Lajos, amikor egyik híres 
novellája, Az ötpengős leány meg
jelent. Mégis sikere volt: ismerte 
az életet, tehát érdekesen és illú
ziók nélkül írt, kiábrándult volt, 
tehát elegáns fölénybe fojtotta a 
társadalom ellen háborgó indula
tait.

Nagy Lajos "vendégnek" ne
vezte Hunyadyt, holott a század 
magyar életének rengeteg olyan 
övezete volt, ahol ez a látszólag 
hűvös és elfogulatlan író minden 
vendégnél otthonosabban moz
gott. Bródy Sándor és Hunyady 
Margit, a kiváló kolozsvári szí
nésznő fiának született: gyer
m ekként ism erte m eg az iro
dalom és a színház életét, ku
lisszatitkait. Világéletében újság- 
íróskodott — hol mint fizetés 
nélküli "volontőr", hol mint pom
pásan honorált újságíró-arisztok
ra ta : m eg ism erte  a szakm a 
minden fortélyát, dicsőségét és 
nyomorúságát. Közeli kapcsolat
ba került az élet más övezeteivel 
is: a háború utáni korszak első 
éveinek antant-tisztes, Ritz szál
lóbeli tenyészete, a bácskai nábob 
Dungyerszkyek kivilágos-kivir- 
radtig tartó mulatozásai, az éj
szakai pincérek, táncosnők, ál- 
hírlapírók, spekulánsok parfőm- 
és konyakszagú birodalma, a ló
versenyek főúri és ágrólszakadt, 
könnyelmű és pénzéhes közön
sége, a rendőri tudósítóként 
megismert alvilág — egy rendkí
vül zsúfolt élet mozgalmas és iz

galmakban gazdag tapasztalait 
jelentették: Hunyady Sándor szé
les körben és fölényesen ismerte 
az úgynevezett életet.

Élete — az előbbi felsorolás is 
erről árulkodik — meglehetősen 
bohém körülmények között zaj
lott. Sok mindent látott, tapasz
talt, a kegyetlen valóság elől 
kellett "Bohémiába" menekülnie. 
Mégsem volt morálisan közöm
bös író, mint ezt kortársai szeret
ték volna róla elhitetni. Felis
merte korának erkölcsi visszás
ságait, és a maga módján tiltako
zott is ellenük: nem hangosan, 
nem  szenvedélyesen, inkább 
egy-egy történet elmondásával. 
Novellái eseményeikkel, jellem- 
ábrázolásukkal mondtak ítéletet, 
bírálatot. Aki elolvassa A nábob 
kalandját, A vezért, A hajó királynő
jét a hatalmaskodással, a vagyon 
dölyfével és a kíméletlenségével 
találkozik, anélkül, hogy a beszá
moló szenvedélyeket árasztana. 
A hűvös, elbeszélő hangon előa
dott történetek önmagukban is 
egy világ erkölcsének bírói szi
gorral megszólaltatott verdiktjei. 
"A társadalmi fejlődés nagy hul
lámverésében — írta Bóka László 
Hunyadyról— meg tudja Iá tni az 
emberi kisvilág apró drámáit, 
egy-egy pillanatban sűrítve felis
meri az emberi viszonylatok er
kölcsi konfliktusait, s úgy tud 
szólni róluk, hogy szavának utá
nozhatatlan természetességével, 
jóízű bájával néha meredélyek 
felé vezeti gyanútlan olvasóját."

A most közreadott, többnyire 
régi lapokban porladó elbeszélé
sek, tárcák, karcolatok is azt ta
núsítják: Hunyady nem volt kö
zömbös író. Ezt nemcsak fel-fel- 
törő morális szigora árulja el, ha
nem  rokonszenve is, m ely 
mindig a kisemberek: szolgák, 
pincérek, cselédlányok és persze 
az írók, újságírók világához von
zotta. Ezek között talált tisztasá
got, becsületet. Ha pesszimista 
világképe ellenére vannak embe
rek, akiknek sorsában a tisztes
ség, a humánum eszményeit fe
dezte fel, akkor a szegények a- 
zok. Gondoljunk a Bakaruhában 
Jakab Vilmájára, Az ötpengős le
ány elesett, de jószívű hősnőjére, 
vagy akár A kabáttolvaj ebédjének 
jólelkű tolvajára. Hunyady kö
zöttük érezte jól magát az életben 
is, emlékeinek tárháza, önélet
írása: a Családi album is arról ta
núskodik, hogy a szkepszist, ki
ábrándulást és illúziótlanságot 
feledtető pillanatokat az egysze
rű  em bereknek köszönhette. 
Többször mondta tréfásan magá
ról, hogy ő is "népi író". Nos, ez

az önminősítés, ha tréfa is, arról a 
rokonszenvről, szeretetről be
szél, mely Hunyady Sándort a 
szegényekhez, az egyszerű em
berekhez fűzte.

Hunyady a bohém író életét 
élte, a mesterségben mégsem fö
lényeskedett kevés novellistánk 
és tárcaírónk dolgozott hozzá 
mérhető műgonddal, olyan fele
lősséggel és alázattal, mellyel ez 
a máskülönben "felelőtlennek" és 
"hanyagnak" mondott író az al
kotáshoz közeledett. Valójában 
alkotásnak tekintette a legkisebb 
újságcikket is. A legkevésbé élet
képes nyomtatott műfaj az ő tolla 
nyomán friss életerőt kapott. Az 
új gyűjtemény útiképei, portré- 
vázlatai is azt tanúsítják, hogy 
Hunyady a napilapok porladó 
hasábjai számára is ugyanazzal a 
műgonddal dolgozott, mint ami
vel remek novelláit csiszolta tö
kéletesre. Az olvasmányos szö
veg mögött — úgy tetszik — ren
geteg munka, gondosság, küzde
lem áll. Témái utazások, olvas
mányok, színházi bemutatók és 
kávéházi beszélgetések nyomán 
születtek, majd az élőszavas el
mondás változataiban kapták 
meg végleges fényüket, könnyed 
csengésüket. így alakult ki az a 
tárca-típus, melynek varázsát a 
m este rien  m eg lá to tt em beri 
konfliktus, a szenvtelenség mö
gött meghúzódó részvét vagy in
dulat, a modern lélekelemzés 
fölényes használata, a zárt töké
letességű szerkezet és a csengő, 
egyszersmind gazdag, ízes, aro
más (az erdélyi népnyelvet és a 
pesti, nagyvárosi köznyelvet 
egyaránt felhasználó) stílus adta 
meg.

Remek cikkek születtek: így 
például Az árvízi hajós, amely az 
elveszített édesanya emlékét idé
zi fel, Az utazás örömei, A  színház
tól a moziig és a Hétköznapi 
történetek című ciklusok darabjai, 
az amerikai útirajzok, a Bródy 
S ándorró l, Á prily  Lajosról, 
Kuncz Aladárról, Molter Károly
ról, Nagy Lajosról rajzolt portré- 
vázlatok. Nem egyszer érezhető, 
hogy ezekben az írásokban ölt 
alakot egy-egy későbbi novella 
vagy regény első vázlata is: pél
dául az amerikai útirajzban elbe
szélt kalandok formálták meg A 
hajó királynője dm ű regény törté
netét. A cikkek és tárcák mégsem 
vázlatok, mégsem pusztán  a 
szépirodalmi termés mellékter
mékei, előtanulmányai. Önma
gukban is é rvényes m űvek, 
nemcsak a filológus örül nekik, 
hanem az olvasó is. Hunyadynak 
valóban az újságírást sikerült iro

dalommá nemesítenie, nemcsak 
a színháznak és a novellának volt 
hivatott mestere, hanem a redak- 
dónak is.

Regényíróként és színpadi 
szerzőként olykor kényelmeske- 
dett, eleresztette magát, novelláit 
és tárcaírásait azonban szinte 
mindig erejének végső koncent- 
rádójában alkotta meg. Az írói 
műhely gyakran termett mester- 
novellákat, a műfaj gyöngysze
meit. Ezeket: a Razzia az "Arany 
Sas "-bant, a Vöröslámpás házat, a 
Bakaruhábant, az Aranyifjút, az 
Olasz vendéglőt, A tigriscsíkos ku
tyát jól ismerik az olvasók. Köz
tük van helye az író legjobb, 
csupa-emlékezés és csupa-nosz- 
talgia regényének, a Családi al
bumnak is. Az új kötet, amely 
m integy arra is vállalkozott, 
hogy Hunyady Sándor munkás
sága és elbeszélő művészete iránt 
ismét felkeltse az olvasói érdek
lődést, többnyire tárcanovellá
kat, tárcaírásokat közöl. A régi és 
nem egyszer elfeledett írások 
összegyűjtése Urbán László szor
gos munkáját dicséri, a szép kötet 
előszavát Bródy Sándor unokája, 
Hunyady Sándor unokaöccse, az 
A m erikában  élő A lexander 
Bródy családi emlékeket felidéző 
előszava vezeti be.

A kötet külön érdeme, hogy 
feltárja és egybegyűjti kiváló 
írónk erdélyi (kolozsvári) eszten
deinek termését, midőn például 
a nevezetes napilap: az Ellenzék 
szerkesztőjeként kísérte nyomon 
az erdélyi magyar élet és az erdé
lyi magyar irodalom eseményeit. 
Ezek az erdélyi írások (Éjszakai 
séta Kolozsváron, Magyar mágná
sok Erdélyben, Áprily Lajos kanári
ja, Kuncz Aladár kabátja és a többi) 
nemcsak egy mára szinte végle
gesen a múltba merült kolozsvári 
életet: a magyar Kolozsvár köz
napi életét idézik fel előttünk, ha- 
nem  H u n y ad y  S ándo rnak  a 
szülőföld iránt érzett ragaszko
dásáról is vallom ást tesznek. 
Igen, Hunyady Sándor mindig 
önérzetes "erdélyi patriótának" 
tartotta magát, és egyaránt vállal
ta az apai és az anyai örökséget, 
ez utóbbi családilag is Erdély 
földjéhez kötötte, anyai ősei év
századokon át éltek Erdélyben, 
egyik őse Apafi Mihály fejedelem 
sógora volt. Hová tartozom? dm ű 
(a Pásztortüz 1931-es évfolyamá
ban közreadott) írásában mind
erről nem kevés önérzettel be
szélt: "talán az én kötelékeim is 
adnak valami jogot ahhoz, hogy 
tiltakozzam, amikor nálam szila- 
jabb erdélyi patrióták ki akarják 
húzni alólam azt a földet, ame
lyen nemcsak születtem, hanem 
amelyet ki is választottam ma
gamnak, szinte minden érdekem 
ellen, valami érthetetlen, semmi 
realitással meg nem indokolt 
vonzalom következtében."
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HELIKON

SZINTE GÁBOR

Nagy Imre komámuram
Kilencéves voltam, negyedi

kes elemista, mikor levél érkezett 
szüleimnek. Én vettem ki a zöld 
levélládából, amit apám készí
tett, feltűnt a címzés betűinek 
vastagsága és szurokfekete színe.

Ki írhat csepegő szurokba 
mártott fadarabbal?

— Kedves Vilma néném!
Látogassanak meg, itt Pesten,

a Vigadóban van kiállításom.
Nagy Imre
Ez állott a levélben, verébfej 

nagyságú, de formás betűkkel, 
ugyancsak éjfekete szuroktintá
val.

Anyám gondosan ellenőrizte 
a zsinóros Bocskai ruhámat, leül
tetett, nullásgéppel igazított a ha
jamon.

Vonaton három megálló Rá
koshegyről a Keleti Pályaudvar, 
majd villamossal a Duna partjá
ra, jó kirándulás volt.

Az épület nagyon tetszett. Kí
vül szép kőszobrok, bent a falakon 
hatalmas képek, Attila lakomája. 
Vörös szőnyeg, rézkorlátok.

A kiállítás több termet foglalt 
el. A képek 2-3 sorban, egymás 
fölé akasztva sűrűn fedték a fala
kat, rajzok is voltak.

Kétéves koromtól rajzoltam, 
festettem, azt szerettem legjob
ban, de kiállítás ez volt az első, 
amit láttam.

A képeken fenyvesek, hegyek 
között harisnyás székelyek ka
száltak, vagy szétvetett lábbal, 
szemre húzott kalappal terültek 
el a déli árnyékban, mellettük az 
asszony, kék fazékkal, kosárral, a 
kasza félreállítva. Voltak mulato- 
zók is, vadak, darabosak, éppen 
olyanok, mint nagyapám, nagy
bátyáim hárman, mikor látogató
ba jöttek. Megtelt velük a szoba, 
teliszájjal nevettek, szúrós baju
szukkal megcsókoltak jobbról- 
balról, harsogva beszéltek.

Kavargó, mindent sűrűn be
borító világ volt ez, közöttük a 
vállas, ugyancsak jó erős hangú 
mester.

— Hozta Isten magikat, né- 
némasszony, szegrűl-végrűl ro
konok volnánk, ismerem apját, 
Erdély Jóska bácsit, s min’d a test
véreit is. Ez itt Adorján Feri, a 
maga Róza húgának fia. Derék 
gyerek, sokat segít nekem, igazi 
ügyes székely.

Azzal rámutatott egy vastag 
vonalakkal valósággal vésett 
rajzra, amin báránybőr sapkáját 
homlokán magasra tolva, bogár
szemű, vastagorrú fiú nézett ve
lünk farkasszemet.

Később ismertem meg unoka
bátyámat, életben is; virágos ked
vű elbeszélő volt, csupa tűz és 
indulat. Fiatalon cserefából fara
gott, zsindellyel borított fake

reszt alá költözött a menasági te
metődombon.

Imre bácsi hamarosan rám 
nézett.

— Te lennél a fiatal rokon? A 
neved jó, székely név. Aztán mi 
akarsz lenni?

— Én festő — vágtam ki gon
dolkodás nélkül, bár ezt ilyen ke
reken soha el nem gondoltam.

— Az az egy ne légy, bármi 
egyéb inkább! — harsogta —, 
vándormesterség ez, hurcolni a 
képeket országról országra, sok a 
bajlódás, kevés az eredmény. Ne
kem se szolgál megélhetéssel, 
padra kerülnék, ha nem lenne 
egy jóféle kis gazdaságom, hol 
mindent megkészítek magam
nak, s még pénzt is fial.

Ez volt az első találkozásom 
Nagy Imrével. Több más is követ
te, sok idő múlva, amikor én ke
restem föl Zsögödön, már visz- 
szatérve Itáliából... Beszélgetése
ink egyoldalúak voltak. Ó be
szélt. Sikereit számolta elő, me
lyek valóban nagy számban sora
koztak. Kudarcait is előadta, gán
csot vető ármányos erők, gonosz, 
irigy emberek ártó műveként. 
Semmi másról nem volt kedve 
szót ejteni. Rólam végképp nem 
kérdezett, magamtól nem meré
szeltem bármi témát elévetni. Kí
nált fenyővízzel, pogácsával, de 
mindig megjegyezte, a zsögödi 
borvíznél jobb létező nincs. Min
den alkalommal más hölgy ült a 
balján, Imre bácsi karjával a vál
lán.

— Tudni való, hogy énnékem 
példás méhészetem van, igazi jó, 
cseppentett, csíki lépes mézzel, s 
azt a fehémépek igencsak szere
tik.

Harsogta, nagyot nevetve, s 
rácsapott a kék pad ülésére.

Erről említést tettem unoka
húgomnak, Rózsikénak, Mena- 
ságon. Nem is hagyta szó nélkül.

— Ebbiz igaz. Engem tízéve
sen édesanyám béküldött hezzá, 
legyek segítség a háznál, s ragad
jon rám valami a városi módiból. 
Egy öreg főzőasszony keze alá 
kellett dolgoznom, a hajnali tűz- 
tevéstől seprésig, álla tok ellátásá
ig, pityókahántásig minden az én 
gondom volt. Egy nap bévittem 
Imre bácsinak a reggelit, tejeská
vét és egy csiporban mézet, kis- 
kanállal. Letettem s leültem a kis 
székre a szoba sarkában.

— Te leánka — szólított meg, 
a nevemet soha nem jegyezte 
meg.

— Aztán szereted-e te a mé
zet?

— Én azt biza nagyon — fe
leltem.

— No, akkkor egyszer az jól 
van. S most eridj a dolgodra.

Rózsika kacagott, s hozzátet
te, hogy a főzőasszony kárpótol
ta.

Egy ízben kisdiákként Mena- 
ságon voltam, és Sándor nagybá
tyám nyitotta meg a kisajtót, be 
se jött, csak beszólt.

— M ost jer velem, felm e
gyünk Vigaszó tövihez, ott kap
juk Nagy Imrét, oda kitelepedett 
volt.

Hosszú az út oda, fel a havas
ba, szívesen mentem, mert Sán
dor é rte tt m indenhez, maga 
lován járta a határt, csapdákat ál
lítat görénynek, borznak, még 
farkast is rabságba ejtett. Lesz lát
nivaló. Vigaszó a forrás neve, ami 
a családunk kaszálójának aljában 
jő elő. A bővizű forrás mellé oda
gyűltek a népek délidőben, ka
száláskor, kibontani a készített 
kosarakat, pihenni az árnyékban, 
s forgatni a szót.

Nagy Imre is a forrás miatt 
ütötte fel fakó terepszín, durva 
ponyvából szabott sátrát, körü
lötte lópokrócok és többféle láda. 
A festő hatalmas, kopasz kopo
nyája messze világított az út ka
nyarulatából.

— Osztán komámuram, ki
dugták-e már fejiket a pisztrán
gok a patakból, vaegy? — kö
szöntött rá Sándor.

— Ki igen, ki nem.
— Itt hozom az unokaöcsé

met, hadd lássa, hogyan kell a 
halakkal szót érteni, s egy füttyel 
kivenni őköt az élő vízből. Mu
tassa már be a tudományát.

— Én biz'most nem abban va
gyok, ezt az alkotmányt szer
kesztettem, s most lészen a pró
ba.

Sándor is segített a házi készí
tésű, ravasz festőállvány lábraál- 
lításában, olajfestés-művelésre is 
jó volt, és elfordítva vízfestés- 
asztalnak is.

— Kaptál vaegy borzot a 
csapdában mostanában? — tette 
fel munka közben a kérdést a fes
tő.

— Én azt igen. Ott nyúgoszik 
a ződládán.

— Ha jársz be Zsögödre, tégy 
le egyet nekem. Jól megfizetem.

— Azt osztán ne halljam, ko- 
mámuramtól én pénzt el nem fo
gadok.

— Azt egyszer jól is teszed.
— Maga itt sok pepecs mun

kával lefest bennünköt, így, a- 
hogy vagyunk, ganyés harisnyá
ban, hadd csudálják a népek.

— Jól van, vidd a pesti fiút, 
mutasd meg le s fel az erdőt, ben
ne a rókafiúkat s bozontos med
vét, induljatok.

így hát nem láthattam munka 
közben, csak messziről, ahogy 
bronzszínű, meztelen felsőtest
tel, karját vívóként nyújtva előre, 
energikus csapásokkal viasko
dott a feszített vászonnal.

A további időben látogatása

im meggyérültek, kiállításokon 
néztem meg műveit.

A vászon m inden szögletét 
eseményekkel terítette be, végte
len sokféleséggel. Százféle moz
dulat, apró megfigyelés sorjáz 
művein, mint aki népének nagy 
enciklopédiáján dolgozik, össze
gyűjtve karjaik, lábuk minden 
mozdulatát. A mozgásokat tö
mören fogalmazza, a hangulat 
nem előre tervezett, a kép, részle
teivel, maga alakítja. A termé
szettel kelt vsemyre, ott se lehet 
előre tudni, milyen nap lesz a 
mai, ami sorjában történik, abból 
alakul ki, s mi is a végén tudjuk 
meg, milyen volt. Mire megtud
juk, már tovatűnt.

Ez a semmivé válás, elemi 
küzdelem a művészete, képein 
ott van az a világ, amely mahol
nap végképp elhalványul kint, az 
életben.

Arcképrajzai a grafika legne
mesebb hangján szólnak. Min
den rajz egy élet tömör leírása 
néhány vonal dallamívével. Va
lósággal halljuk a nádtoll rekedt 
súrlódását, sziszegését a papí
ron, ahogy rövid szakaszokban 
rója a tusvonalakat a lélegzés rit
musában, két vonal közt új fekete 
lét véve rostjai közé.

Úgy műveli meg a kép min
den szegletét, mint a földműves 
a tenyérnyi földet, amiből a csa
lád kenyerét izzadja elő.

Utoljára egyik szeredai uta
mon láttam. Nagy, vállas alakja a 
borvízforrás meÚett állt, figyel
mesen két füles cserépkancsót 
töltött meg, majd a forráshoz ha
jolt sziklatar fejével, tenyérből 
ivott s arcát megnedvesítette a 
gyöngyöző vízzel, majd felnézett 
a fenyők csúcsára, megfordult, és 
a korsókkal megindult az úton.

*
Más évben kocsimon Szere- 

dába mentünk, és az úton feltűnt 
a zsögödi kanyar. Imre nagybá
tyám megszólalt mellettem.

— Nagy Imrét akarod-e látni?
Választ nem várva mutatta a 

házát, megálltam előtte.
Szótlanul nyitottuk a kertka

put, Imre bácsi nem a ház felé 
ment, hanem a kert hátsó része 
irányába. Erre korábban sose jár
tam, a festő nem szívélyeskedett 
portája mutogatásával.

Ott állottunk a síremlék előtt, 
rajta neve és évszámok.

— Nagy Imre itt akart nyú- 
gudni a sajátjában, nem bízott 
senki fiában. Elégették. S aki az 
ügyet intézte, úgy mondta, a tűz 
közt égve felült a teste, kinyújtot
ta karját, és intett a Hargita felé.
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Zsizsmann Rezső életműve az erdélyi magyar zeneélet 
máig teljeen ismeretlen része. Mindazok, akik még tanúskod
hattak a két világháború közötti időszakról, a legmagasabb 
szintű elismeréssel emlékeztek meg alakjáról, művészi teljesít
ményéről. Az utolsó pillanatban kezdtem személyével foglal
kozni. Korai halála után a háború, és a következő évtizedek 
nem kedveztek a közelmúlt társadalmi tudatban való tartásá
nak.

Közönettel emlékszem mindazokra, akik segítettek kutatá
somban, elsősorban a Zsizsmann-családra, a művész feleségé
re és — immár felnőtt — gyermekeire, akik a hagyaték meg
őrzése és sok-sok apró kérdésemre adott kimerítő válaszuk 
révén lehetővé tették ennek a hatalmas munkásságnak, 
mellyel Zsizsmann Rezső — a német ajkú szülőktől származó 
muzsikus — az erdélyi magyar zeneéletet gazdagította, ennek 
érdekében lépett föl minden erejével. Föllépéseinek szakadat
lan sora csak egy biztos, nyugodt családi háttér tudatában 
jöhetett létre. Legtöbbször erről alig esik szó.

Zsizsmann Rezső félig-meddig magyar, félig-meddig 
szláv, félig-meddig német származású, s ez a három érdekes 
vér- és karakterkeverék meglátszik egész egyéniségén s telje
sítményeinek költői ellágyulásai egyesülnek lényében és m ű
vészetében a magyar temperamentum elveivel.

Már mint a budapesti zeneművészeti főiskola növendéke, 
feltűnt és kivált társai közül kiváló muzikalitásával és zenei 
tehetségének más megnyilatkozásaival. Kitüntetéses vizsgája 
és diplomája megszerzése után Berlinben folytatta tanul
mányait, ahol különösen a zenetudományban való imereteit 
bővítette és gyarapította két éven át.

Tizenöt éven át pedig a marosvásárhelyi zenekonzervató
riumnak volt egyik vezető tanára s az ottani szimfonikus 
zenekarnak egyik karnagya és a maivá fejlett marosvásárhelyi 
zenekultúrának egyik hajtóerejű megteremtője (Marosvásár
hely ma is visszasírja Zsizsmann Rezsőt). Most pedig a kolozs
vári katolikus zeneiskolának igazgató-professzora s a Sz. 
Mihály templomnak s a kolozsvári szimfonikus zenekarnak 
karnagya, 1929 nyara óta.

"...Kincses Kolozsvár zenei életének magyar jellegét 1919 
után két évtizeden keresztül sem tudták elhomályosítani a 
román Nemzeti Színház operaelőadásai és zenekari estjei. A 
hangversenyző művészeket többségében magyar közönség 
hallgatta, őrhelyén állt a Magyar Zenekonzervatórium tanári 
kara Zsizsmann Rezsővel az élen, ugyancsak az ő vezetésével 
az évenkénti szimfonikus hangverseny is kitelt a magyarság 
erejéből s még a legutóbbi években is olyan ünnep színhelye 
volt Kolozsvár, mint az országos dalosverseny, amikor több 
ezer magyar dalos vonult fel utcáin szél lengette zászlók alatt... 
mégsem az építkezés évei voltak ezek, hanem a régi erők, 
keretek és színvonal fenntartásának, megőrzésének küzdel
mes esztendei."

A zeneiskola megszűnte után (1931) a Magyar Konzerva
tórium tanári karába, majd ezen intézmény élére jutása, termé
szetes volt elism erésének folyam atában. Életműve itt 
beteljesedett és ezen aligha változtatott a második bécsi döntés 
utáni magyarországi szakember-dömpíng, amely elárasztotta 
az erdélyi magyarságot, magának szerezve meg minden fon
tosabb pozíciót. (Erről, az "ejtőernyő" jelenségről, igen nehez- 
telően emlékezett meg anyai nagynéném, dr. Fugulján Katalin 
is, aki sok kiváló, a nehéz időkben helytállást tanúsító szakem
berhez hasonlóan, a mellőzés poharából bőven meríthetett.) 
Zsizsmann Rezsőben ekkor megszakadhatott valami és várat
lanul, 1941. október 7-én önmaga zárta le földi létének útját.

A döbbenetes hír csírájában pusztult, nem lehetett a 
"visszacsatolás örömét" ily kirívóan gyászos valósággal szem
besíteni. így a sajtóban aíig olvashattunk hosszabb méltatást 
haláláról, és erről később is csak suttogva beszéltek a kortár
sak, a méltatlanságot is próbálva eltakarni. "Zsizsmann tragi
kus halála után Visky János, a kitűnő zeneszerző vette át a 
Zenekonzervatórium vezetését" — írta 1942. elején Kéki Béla.

Fancsali János: Zsizsmann Rezső (monográfia Bp. 2001.)
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 16.
A h a r a n g ,  a h a r a n g o z ó  
és a k ö t é l

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

Mostanában sokszor belelapo
zok Stravinsky-könyvembe: sok 
olyan gondolatkincset fedezek fel 
benne, amely korábban elkerülte 
figyelmemet. Elméletem szerint: 
MOST jött el értem igazán Stra
vinsky. így fedeztem fel — késő 
éjszakai óra csendjében az alábbi 
idézetet. Eric Walter White terjedel
mes monográfiájából való:

"Egy reggel Londonban— va
lószínűleg 1914 nyarán —, a Szent 
Pál katedrális harangjait hallgat
va, a taxiban mellette ülő Edwin 
Evanshoz fordult és azt mondta:" 
Ez igazán a zenélés eszményi mód
ja. Egy ember húz egy kötelet, de 
hogy a kötél túlsó végén mi törté
nik, nem különösebben érdekes 
számára. Nem késztetheti a haran
gokat, hogy lágyabban, vagy han
gosabban szóljanak; nem tud  
változtatni ritmusukon; crescen- 
dók és diminuendók kívül állnak 
hatáskörén. Semmi más teendője, 
mint hogy húzza a kötelet— a töb
bi a harangok dolga. A zene nem 
benne rejlik, az a harangokban él. 
Az ember a kötélnél — az eszmé
nyi karmester prototípusa."

Mint oly sokszor, ezúttal sem 
vitathatatlan Stravinsky meglátá
sa! Sok minden ellentmondásra 
ingerel megállapításában, mégis 
egyből ráérzünk IGAZÁRA.

Ellentmondhatunk annak a 
kitételének, hogy a "zene... a ha
rangokban él". A harangok ritmi
kus kondulása még távolról sem 
zenemű. És mi mindig a MŰVET 
értjük zenén. Vagy létezik a zene
művek fölötti zene? A konkrét 
tárgyi mivoltától elválasztható 
zene? Mert Stravinsky, amikor 
ZENÉ-ről beszél, rá hivatkozik, 
akkor erről a zenefeletti zenéről 
tanúskodik. Erre utal egy másik 
megfogalmazása is:" ...a zene sze
mélyiségfölötti és valóságfölötti, 
és mint üyen, a szóbeli jelentések

és leírások fölött áll". A gondolat 
két rendkívül komoly szót tartal
maz: személyiségfölötti, valóságfö
lötti. A zenemű szorosan kötődik 
a személyiséghez és a valósághoz 
is, a zenei szubsztancia viszont 
ezek fölötti áll? Valahogyan úgy 
kell elképzelnünk, mint az ember 
valóságos lénye, sőt személyisé
ge fölött álló szuperegót? Aligha
nem ezt sugallja Stravinsky.

"Az ember a kötélnél — az 
eszményi karmester prototípusa"
— zárja le gondolatmenetét Stra
vinsky. Vajon igazán a karmester
re gondolt, vagy sokkal inkább a 
zeneszerzőre? Hajlamos vagyok 
azt hinni, hogy minden kérdés, 
ami őt foglalkoztatta, izgatta, rea
gálásra késztette, zeneszerzői én
jével volt elsősorban valamilyen 
nagyon benső kapcsolatban. A 
"kötélnél" a — zeneszerző áll, ma
ga az alkotó. De valóban alkotó 
vagy csak valaki, aki mozgásba 
lendíti a harangokat, a zenei fo
lyamatot, és "semmi más a teen
dője, mint hogy húzza a kötelet"?

Á zeneszerzőnek könnyebb a 
dolga, m in t a karm esternek: 
könnyebben kapcsolódik a zene 
szuperegójához, az örök isteni 
szikrához, míg a karmester a zene
mű tárgyi valóságával is meg kell, 
hogy küzdjön. Mi lenne, ha a kar
mester csak az ütemeket jelezné 
mozdulataival és hagyná a többit a 
zenekarra? Vagy ahogyan Stra
vinsky fogalmaz: "húzza a kötelet
— a többi a harangok dolga."

"Ez igazán a zenélés eszményi
módja". Visszakanyarodva Stra
vinsky summás megjegyzéséhez, 
úgy érezzük, hogy mondatában 
benne foglaltatik a másik értel
mezési lehetőség is: ez a zeneszer
zés eszményi módja. A Mű még 
kötődik az alkotóhoz, de a belőle 
"kiváló" ZENE (MŰVÉSZET!) 
már független tőle? - amolyan 
személyiség-, és valóságfölötti 
SZUBSZTANCIA?

Az igazi nagy kérdés, hogy a 
zenemű mennyi zenei szubsztan
ciát sugároz magából, az alkotó
tól és az előadótól függetlenül? A 
kérdésben ott lappang a másik 
probléma is: a Mű önmagában, 
kodifikált mivoltában már eleve 
tartalmazza ezt a zenei szubsz
tanciát, vagy csak akkor VONZ
ZA magához, amikor fölhangzik? 
Valószínűleg az utóbbi igaz: a 
műalkotás mágnesként vonzza 
vagy taszítja a kozmikus energi
át. Á remekmű, és ebben az eset
ben is sokféle vonzás-taszítás 
arány létezhetik, nyitott kapu a 
valóságfölötti ZENE számára.

TERÉNYI EDE
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A  Pallas-Akadémia Kiadó szervezésében 
Szabó Gyula az olvasóival találkozott és 
Képek a kutyaszorítóból című új könyvének 
első két kötetét dedikálta Székelykeresztú- 
ron, Székelyudvarhelyen, Homoródalmá- 
son és Csíkszeredában.

A  Gábor Andor írói Jutalomdíj kuratóri
uma Gábor Andor születésének 118. és ha
lálának 49. évfordulója alkalmából az ez évi 
díjat kiemelkedő írói munkássága elisme
réséül Moldova Györgynek ítélte.

Daraus József-díjat vehetett át Baranyi 
Ferenc február 8Úán Orosházán.

A Palládium magánalapítvány kulturá
lis díjait első alkalommal február 13-án osz
tották ki a budapeti Petőfi Irodalmi Mú
zeumban. Az egymillió forinttal járó Pallá
dium-díjban mások mellett Tóth Krisztina

Porhó című művéért és Terey János Paulus 
című kötetéért részesült.

Artisjus-díjakat adtak át február 22-én, 
melyet a kortárs magyar zeneművészeti és 
irodalmi alkotótevékenységek elismerésé
re alapítottak. A zsűri szépirodalmi alkotás 
kategóriában Bárány Tamást tüntette ki dí
jával.

Vujicsics Sztoján József Attila-díjas író, 
irodalomtörténész, műfordító életének 69. 
évében elhunyt

Albert Gábor mondott megnyitó beszé
det a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szervezett ünnepi rendezvényen a Magya
rok Házában.

Petőcz András volt a vendége a Buda- 
fok-Tétény Művelődési Ház Irodalmi Kávéház
nak a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A 
szerzővel Bence Ottó, a Szépírók Társaságá
nak alelnöke beszélgetett.

Grendel Lajost látta vendégül a Vojno- 
vich-Huszár-villa Határon Túli Szalonja. A 
felolvasóesten részletek hangzottak el az 
író Tömegsír és a Nálunk New Honiban című 
regényéből, valamint a Szép históriák című 
kötet válogatott novelláiból.

K onrád  György Láthatatlan hang — 
gondolatok a zsidóságról[ című esszégyűjte
ményét mutatták be Újvidéken. A szerb 
nyelvre lefordított kötetet Blaskovic Lász
ló, Nedeljko Mamula, Franja Petrinovic 
írók és a könyv fordítója, Vickó Árpád mu
tatta be.

Kovács István szerzői estjét rendezték 
meg a varsói Magyar Kulturális Intézetben. 
A házigazda Bohdan Zadura költő, műfor
dító volt.

Beke György volt a Művészetbarátok 
Egyesületének vendége a Várlak Klubban. A 
beszélgetés témája az Erdélyben élő magyar 
művészek és értelmiségiek közérzete volt

Albert Zsuzsa és Albert Gábor Boltívek 
és rózsaablakok címmel tartott előadást a 
Bornemisza Péter Társaság irodalmi estjén 
Bécsben. A házigazda Radics Éva volt.

Békés Pál Tévé-játék, Horányi Katalin 
Belsőellenőrzés és Pozsgai Zsolt Makacs al
kony című színműkötetének bemutatójára 
várta az érdeklődőket február 7-én a Neo- 
prológus Kiadó a Műcsarnokba. A  házigazda 
Tarján Tamás volt.

-MI ,1

S. Lumet-filmek
A rejtvény fősoraiban Sidney Lu

m et am erikai film rendező (Phila
delphia, 1924-) két filmjének címét 
kapja megfejtésül.

VÍZSZINTES
1. Az egyik film címe. 12. Elvégzen

dő  feladat. 13. Hozzábeszél. 14. He
veny. 15. Ném a lumen! 16. Mózes öt 
könyve. 17. H álóban a labda. 18. Ál
m ából ébred. 20. Egyhangúan lobog!
21. ...-móg, dohog. 22. Fehér vagy sár
ga virágú gyomnövény. 25. Páros ha
jó! 26. Bujtogat. 28. Fátlan v idék  
jelzője. 30. Piszkos. 32. Becézett Szi
lárd. 35. Elutasítóan komor. 37. Szár
mazó. 39. Besiet! 41. Lustán elbutuló.
43. Székely is. 44. Zambiai, gaboni és 
kam bodzsai gépkocsijel. 46. Nőstény 
szarvas. 47. Kevert vas! 48. M agyar- 
országi gyógyszergyár. 50. ...palócok 
(Mikszáth). 51. Fam intával ellát. 52. 
Békésen zavartalan. 54. Nála lenneb- 
bi helyre (két szó).

FÜGGŐLEGES
1. Porcióz. 2. Heves sírás. 3. Lenn.

4. Angol tagadás. 5. Néma dugó! 6. 
Állapota rosszabbodik. 7. Kén, deu
térium  és nitrogén vegyjele. 8. Egy
h an g ú  nóta! 9. N itrogén , kén és 
trícium vegyjele. 10. Beszél. 11. ..., a 
görög (filmcím). 15. Takar, fed. 18. Tö
meg az utcára hatol. 19. Emléket fel
idéző. 22. PörköL 23. Minden hatos 
része! 24. Felületére jegyzetelő. 27. Biz
tonsági szerkezet. 29. Beérlel! 31. Svéd 
családnevek gyakori végződése. 33. 
Addsza! (két szó). M. A másik film címe. 
36. Valamit felhalmozó. 38. Teljes el
lenérték. 40. ...válik, egyesül 42. Meg
elégelő. 45. Szabadulás lehetősége. 47. 
Sémi nép tagja. 49. Némán súgod! 50. 
Kevert had! 51. Spanyol, zambiai és 
máltai gépkocsijel. 53. Egyeneműen 
korhű! 54. Latin kettős betű

A HELIKON 6. szám ában közölt 
Sikeres ember című rejtvény megfej
tése ...tud építeni azokból a kövekből, 
amelyeket mások hajigáinak rá.
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