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ami az ingerküszöbünket bőszíti Duna-

Nobel-díj —2002
A Svéd Akadémia ez évben Kertész Imrének 

ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat, ő lett tehát az 
első magyar tollforgató, aki ebben a legrango
sabbnak tartott nemzetközi elismerésben része
sült. A díjat adómányozó testület döntésének 
indoklásában kiemeli: Kertész fő érdeme, hogy 
"a történelem barbár önkényének kiszolgáltatott 
ember tapasztalatait mutatja föl" műveiben.

Kertész Imre 1929-ben született; 14 évesen 
Auschwitzba deportálták; 1945 tavaszán Bu- 
chenwaldban szabadította fel az amerikai had
sereg; 1948-ban érettségizett, majd a Világosság, 
később az Esti Budapest című lapoknál volt új
ságíró; 1951-ben rövid ideig munkás, majd mi
nisztérium i sajtóreferens — 1953 óta 
szabadfoglalkozású író. Első, legtöbbet emlege
tett regénye, a Sorstalanság — amelyben a halál
táborokban megélt szenvedéseket örökíti meg 
— 1975-ben látott napvilágot több évi várakozás 
után. Az 1990-ben megjelent Kaddis a meg nem 
született gyermekért című Kertész-művet elemzői 
a Sorstalanság folytatásának tekintik. Ezen a két 
könyvön kívül Kertész Imrének nyolc kötet pró
záját (regényeket,elbeszéléseket, esszéket), vala
mint hét kötetnyi műfordítását adták ki az el
múlt negyed század során, ám nevét ezek sem 
tették igazán ismertté, népszerűvé a magyar ol
vasók előtt, jóllehet Kertész az elmúlt húsz esz
tendőben számos magyar és német irodalmi díj 
kitüntetettje volt. (Ezek közül a legjelentőseb
bek: József Attila-díj, a Soros-életműdíj, az Ör- 
ley-díj, a Soros-alapitvány díja, a Márai Sán- 
dor-díj, majd 1997-ben a Kossuth-díj; míg német- 
országi elismertségét a Brandenbuigi Irodalmi 
Díj, a Lipcsei Könyvvásár Nagydíja, a Friedrich 
Gundolf-díj, valamint a Herdendíj bizonyítja.)

A XX. században számos magyar írót emle
gettek a Nobel-díj várományosaként: Móricz 
Zsigmondot, Füst Milánt, de talán már Herceg 
Ferencet is; míg az utóbbi évtizedekben Illyés 
Gyula, Szyabó Magda, Mészöly Miklós, Weöres 
Sándor, Juhász Ferenc neve került szóba, hogy 
legutóbb Nadas Péter s végül Esterházy Péter 
számítson fő-fő esélyesnek. Nos a Kertész Imré
nek most odaítélt Nobel-díj a magyar írók követ
kező nemzedékei számára jó pár évtizedre 
fölöslegessé teszi a hasonló találgatásokat.
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Örmény
mohácsolás
M ár oda visszakoztam, hogy saját té

vedéseim, túlzásaim  ellen tiltakozom. A 
délibábos, fénytöréses információ-áradat 
elsodort, érzem, engem  is, megtörtem, és 
nem  akarok sem a megfutamodók, sem  a 
m egveszettek  kó rusához csatlakozni. 
Ezért eleve bevallom: bánkbáni a süketsé
gem, Tiborccal értek egyet, de meg se 
hallgatom, miközben hazámra szövődik 
egyre vastagabb pókháló, azt kell leszag
gatni, hogy ne válhassék szemfedővé.

Bevallom, hogy a sorra bem ondott ál
lomásokat én úgy szoktam hallani, hogy 
Blaha Lujza térd, Batthyány-térd, Moszk- 
va-térd. Bizonyára ilyesmi játszik szere
pet, hogy Batthyányinak a kivégzéshez 
m ár féltérdre is alig sikerült állnia. A 
Moszkva-térd pedig olyan állandó aktua
litással bíró fogalmakra asszociál, hogy 
fenékküszöb ott Bősnél, Nagymarosnál, 
nem egészen őszintén elbontva ma sem,

medence-szerte.
Nos kitudja hol tartanának az örm é

nyek, hogyha annakidején Apafi atyafisá- 
gosan be nem  hívja őket a portájára? Alig 
hiszem, hogy eljutottak volna az A tlanti
óceánig, mivel Dzsingisz kánnak és Szo- 
lim ánéknak sem sikerült. S ha sikerül ne
kik, akkor ma kettős lehetne a dicsőség, 
hogy aszongya: "a m agyarok s az örm é
nyek nyilaitól ments m eg Uram, minket"? 
(Kettős lesz az, ha nem  hárm as, mire mai 
földrajzi hazánk is csatlakozand, s az ima 
így m ódosul majd, hogy a magyaroktól, 
az örményektől, legvégül a románoktól 
ments meg, Uram!)

H agyni kell különben az embereket, a 
nációkat: annyiféleképpen lehet szolgálni 
és elárulni a hazát.

Hallom , hogy a bizalm at m egint sike
rült helyreállítani: a sárospataki kollégi
um  könyvei is davajcsásszá váltak 44-ben, 
most elindulnak haza, m int Mikes m eg se 
található hamvai.

Szegény Apafit örök hála illeti érte, 
hogy ebben a tekintetben talán tudta is,

folytatás a 3. oldalon

OLVASÓ INK
FIGYELMÉBE!
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Száljegyzetek 
1. Az kiabál, 
aki — gyújtogat
1. Régi tétel: ahhoz, hogy megszerezzen 

magának valamit az ember, az első lépés az 
utánzás. Nemcsak a gyerekeknél. Az is köz
ismert, ha az elsajátítás valamilyen erkölcsi, 
világnézeti, vagy — ezt nem is tudom, hova 
soroljam — önérzetbeli, magyarán hiúsági, 
leginkább azonban irigységből fakadó belső 
akadályba ütközik, az utánzás "kritikus" 
lesz: parodisztikus; magyarul csúfondáros, 
gúnyolódó; ha az már nem lehet a mienk, 
legalább váljék nevetségessé. Pár évtizeddel 
ezelőtt a rock-stílus, az amerikanizmus, a 
konzumábrándok paródiái minden műked
velő és tömegkulturális pódium, kis és nagy 
színpad legsikeresebb számai voltak.

Nálunk. Odaát azonban, ahol az élő folk
lór már kihalt, vagy ahol a népnek kezdetben 
sem voltak dinamikus, sodró, vérpezsdítő 
táncai, ott az orosz táncokat, főleg a kozáko
kat vagy a grúzokat, a szomszédaikat paro
dizálták; mint ahogy a katonásdiban a né
meteket.

Amikor a XVIII. századvégén Magyaror
szágon megszűnt a magasabb szintű köz- 
használatban a latin nyelv túlnyomó fölénye, 
és szembe kellett nézni azzal a lehetőséggel, 
hogy a magyar nyelv államnyelv lesz, vagy 
akár a tudomány nyelve is, hihetetlen pezs
gés keletkezett körülötte; ezt azonban sok
szo r inkább  gerjesztette-erjeszte tte  az 
irigység és a rosszindulat, mint a korlátlan 
hazafiúi lelkesedés. A magyar szókincs egyik 
legcsodálatosabb rétege a földrajzi név
anyag: a helynevek, víznevek, dűlőnevek. A 
rágjcsálás, a vájkálás, a furi-faricskálás lege
lőször ezeket vette célba. (Mint a legjellegze
tesebbeket, már többször említettem: Ze- 
begény neve a német See beginnt-ből jönne, 
vagyis "kezdődik a tó", mert ott a Duna ki
szélesedik. Vagy a Kelenföld nevében egy 
nyögést jelentő német tájszó lappang, mert 
ott a Duna nyög. Hogy máshol miért nem 
nyög, az nem is szorul magyarázatra.)

Volt olyan nyelvész is, aki fogadásból 
nemcsak a Gar'abonc helynevet vezette le sza
bályszerűen egy gronitz alakú szláv alapból, 
de a Jászkarajenőt és a Hegyközpályit is. A 
következő szakaszban aztán arra döbbentek 
rá, hogy a magyar nyelv gyökei, etimonjai, 
sőt szavai is arra "kínálnak lehetőséget", 
hogy idegen neveket értelmezzünk velük; és 
az összes fajankók nagy sorozatban kezdték 
gyártani az effajta magyarázatokat, hogy 
Stockholm az Istókhalma, Kartágó az Kard
hágó, Jeruzsálem meg Gerősólyom, és hogy 
összekössék a hülyéskedést az ártalmassal, 
mindezt úgy terjesztették el, hogy ráfogták a 
korszak magyar filológus történészeire és 
nyelvészeire. Hogy azonban müyen indula
tok és korlátoltságok lappangtak e sületlen- 
kedések mögött eredetileg is, azt elárulják 
azok az "eredmények", amelyek e szellemes
kedések közül bekerültek a tudomány nagy 
és szentséges tárházaiba. Mint amüyen pél
dául a Földrajzi nevek szótára, Kiss Lajos úr 
által.

A Korgovány címszónál például azt olvas
suk, hogy az a Badacsony, e híres szőlőtermő 
hegy északi oldala, és mivel az égtáj nem

kedvez a szőlőnek, az ottan termett bor 
"egyáltalán nem bor", Gar kein Wein, délkelet
németül gár ká ván, azaz "korgovány". Gya
nús volt nekem, hogy ez a korgovány hasonlít 
más térszíni formákat jelentő nevekhez, mint 
Orgovány, vagy korhány, s írtam többször is: 
erről szó sincs, mert össze kell vetni stb.

Egy hölgy azonban nagyon dacosan hát
ravetette fejét, és szemében sárgakék euro- 
villámokkal kijelentette, hogy a rossz bor az 
igenis korgovány! Kínálták őt elég olyannal.

Nincs kellemesebb dolog, mint egy bor
minőség körül támasztott bonyodalmaknak 
utánajárni. Le is utaztam a terepre. Nehezen 
találtam olyan borra, amelyikről tudni lehe
tett, hogy a Badacsony északi oldaláról való, 
mert a palackozásnál nem írják ki a világtája
kat, hanem bölcs arányérzékkel keverik a 
származáshelyeket. Végre aztán találtam 
egy pincében hiteles Badacsony-Észak nedűt. 
Mit mondjak: soha rosszabbat! Még másnap 
délelőtt is a genfi zsoltárokat harsogtam tőle. 
Ilyen a Szudéták déli oldalán sem terem. 
Milyen érdekes, morfondíroztam két zsoltár 
között, hogy járván Szászország felső, kies 
tájain, ahol egresből csinálnak bort, mégse 
hallottam arról se, hogy gar ka van, pláne 
nem, hogy korgovány, hanem Stachelbeer- 
zueínnak mondták.

Am akkor honnét e szó?
A Dunántúl egyes helyein találkozni vi

szont a gorkovány szóval, ami fanyar vagy 
kesernyés bort jelent (a Korgoványhoz ké
pest felcserélt mássalhangzókkal). Egész 
könnyed tájékozódás után is megtudhatja

bárki, hogy e tájszó mögött nem a fenséges 
Badacsony északi lejtője, hanem egy szláv 
szó húzódik meg: gorkova! Ennek a töve egy
szerűen keserűt jelent. (Vesd össze: Maxim 
Gorkij — Keserű Miksa.)

Szóval a korgoványos kitalációk hiába 
akarják rontani a Badacsony hírnevét. Az 
effajta bölcsködés mindég a kétszáz év előtti 
székely utazót juttatja eszembe, aki a Gellért 
hegy (azelőtt Kelen hegy) lábánál álldogálva, 
azon tűnődött, vajon Szent Gellért, amikor 
hordóban legurították a hegy tetejéről, mit 
mondott, amikor leért a hegy aljába?

Szerinte csak annyit mondott: Hoppá!
2. Nemzeti Paranoia?
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad. Ugyan 

nem kétséges, hogy e féreg alatt a költő a 
Wurm kancellár-félékre gondol az Ármány és 
szerelemből, meg Schlangenfeld generálisra 
bárhonnét, és hogy az emilyen költői pana
szok hozzájárulnak ahhoz a nemzeti életér
zésünkhöz, hogy elpusztíthatatlant még 
annyian nem pusztítottak, mint bennünket, s 
hogy az egész vüág szenvedélyesen ellenünk 
tör, és hogy egy kis röpke magyarellenesség 
már nemcsak a Duna vízgyűjtő területén,

hanem Ám érikában is hozzátartozik a gutge- 
sinntséghez, de mégis mindenkinek vannak 
olyan élményei, amelyekből csak arra követ
keztethet, hogy "ezek mind meg akarnak 
minket enni".

Mentes vagyok az üldöztetési rögeszmé
től, és magas érelmész-tartalmaim ellenére 
sem gondolok arra, hogy módszeresen mér
geznek. Mégis elháríthatatlanul feltámadt 
bennem egy ilyen érzés, amikor oly hosszú 
idő után végre újból elutazhattam a szépsé
ges és titokzatos Magyarországra. Annak 
idején meg is írtam egy gyönyörű nagy ri
portban... A viszontlátás nagy élményét és a 
felrémlő aggodalmakat is.

Úgy kezdődött, hogy romlik a szemem. 
Elmentem egy kiváló temesvári szemorvos
hoz, aki így foglalta össze a vizsgálatot: Néz
ze, felírok magának egy hatásos gyógyszert. 
Ezt azonban úgy sem fogja tudni megszerez
ni, mert külföldi. De ennek örüljön; mert ha 
hozzá is jutna, úgyse tudná megfizetni. Am 
emiatt se bánkódjék, mert e drága gyógyszer 
tulajdonképpeni hatóanyaga pusztán Á  és E 
vitamin. Tartson egyelőre negyedévenként 
egy-egy hónapos A  és E vitamin kúrát s majd 
meglátja. Meg is láttam; nem romlott tovább, 
sőt időnként még javulgatott is a látásom.

Magyarországra utazván, otthon felejtet
tem vitaminjaimat, a kúra közepén; a gyógy
szertárban ott azt felelték, csakis orvosi 
rendelvényre adható A  vitamin. Amikor 
méltatlankodva kérdeztem, honnét szerez
zek ehhez egy orvost, a szorosan egymás 
mellett álló három gyógyszerésznő gépiesen 
másfele nézett: Kánya, Kígyó, Féreg... Azóta 
évente konzu ltá lok  ottani orvosokkal, 
gyógyszerészekkel: hogy-hogy? Az A  vita
min felhalmozódik, mondják. A z A  vitamin
ból a túlfogyasztás veszélyes és káros. Ezért 
nincs szabad forgalomban.

Elgondolkodom: hosszú életem során 
egyetlenegy esetről olvastam, hogy Ausztrá
liában egy alak megevett vagy két küó A 
vitamint és megivott rá öt liter muroklevet: 
és meghalt. Ám de ha ugyanannyi kris
tálycukrot evett vona meg, és ugyanannyi 
vizet, vagy pláne szeszt ivott volna rá, akkor 
is meghalt volna. Mint ahogy számtalan em
ber meghal alkohol, nikotin, sőt cukortúlfo
gyasztástól, és ezeket mégis recept nélkül 
adják. Hányán, de hányán, mondhatják. És 
az orvosok nemcsak hogy nem törekednek 
arra, hogy a szeszt recepre adják, vagy a 
dohányt — de még a marihuánát is szabad 
forgalomba akarják helyezni. Hogy miért? 
Képzeljük el, ha megszűnne az alkoholiz
mus, mennyi alapítvány, gondozó, ápoló, ta
nácsadó kerülne szárazra. És ha recept 
nélkül adnák az A  vimatint, a leghatásosabb 
védőanyagot a fertőzések ellen, vagy a fi
nom szemcséjű szulfamidokat? Egy bájos 
hölgy, valaha egészségügy-miniszter, bárso
nyos kuncogással felelt arra a kérdésre, hogy 
milyen jövő áll a hazai orvosipar előtt. Azt 
mondta: Mindég lesz ahhoz elég beteg, hogy 
a létező orvostömegeket eltartsa. (A bájos 
hölgy ma is egészségügy-miniszter, és leg
főbb javallata: friss levegő, friss levegő, friss 
levegő!)

Nem csodálkoznék, ha a magyar elektro
mos médiában naponta többször is elhang- 
zana a figyelmeztetés: Mielőtt kezet akar 
mosni, a lehetséges szövődményekről vagy 
mellékhatásokról kérdezze meg orvosát, 
gyógyszerészét, vagy olvassa el Pondus Pi
látus vallomásait!
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> > » >  folytatás az 1. oldalon
mihez nyúl, mibe keveredik olyan idők
ben.

Égszakadás, földindulás, uccu ki m er
re!...

Bizonyára nemcsak a valóságban, ha
nem  annak szellemi, kulturális vetületé- 
ben is e lő fordu lt nem egyszer, hogy a 
mesehősök kénytelenségből a szomszéd 
mesékbe menekültek.

H ányán kiáltottak fel a hasonló sorsú 
ostromlottak közül a judeai Masszadában, 
Bornemissza Gergő egri várában, a Zrínyik 
Szigeti veszedelm ében és a M usza-dag 
utolsó felvonásaiban, hogy de hát miért 
épp mi, csakis mi? Trója és Karthágó holo
caustja m ég ahhoz is túl távoli elrettentő, 
hogy példa lehessen, de akkor hol van a 
mai emberiség irgalma, együttérzése, jóin
dulata, vagy ami ebből a leghűvösebb, leg- 
tá v o lsá g ta rtó b b , a fáró l lem ászo ttak  
logikája: az igazságérzet? Hogy ami más
sal, az holnap velem is. Hol van az, amit a 
Teremtő egy lehelettel reábízott a sárra, 
hogy a sár aztán elkezdjen kunkorodni?!

Azt m ondják, valam i nem  stimmel, 
m ert a sakkfeladványok kigondolói eleve 
a fehérrel tartanak. De hát a történelem 
nek nincsenek kedvencei. Se olyanok, 
akikre végig pikkel.

"N em zetek kincse, mellyre büszkén 
hivatkoznak, saját történeteikben, irodal
m okban s m űvészetökben van letéve, el- 
törülhetetlenül még akkor is, m időn nem 
léteznek többé" — m ondja Vörösmarty.

Mi szerencsére létezünk is még.
Ezt akarják most, idő előtt vagy végre 

m egcélozni egyesek, m iután annyi m in
den "herderit" és schengenit kibírtunk, át
vészeltünk? Ez ma az "udvar". Ók a mi 
Habsburgjaink. Hiába öltözik bárki ma 
Európa maszkjába, attól még nem ő a nyi
tottabb, szabadelvűbb, hanem  mi, lega
lább Apafi óta m indazok, akik eleve gén
jeinkben hozzuk az integrálódást. S nem 
olyan vicinális reálpolitikák, helyiérdekű 
ötévestervek, melyek többé-kevésbé rej

tetten vagy rejtélyesen csakis a m agyarság 
semmibevevésére épülnek egy m ár siker
rel szétszerelt s állítólag egynyelvűségig 
kopasztott ezeréves országban.

A napokban azt hallom, hogy tiltakoz
nak az ellen, hogy lennének történelmi egy
házak. Máskor, hogy a rádióban mégRecsk 
és a Duna-csatoma idején is volt déli ha
rangszó, de mára az is ártalmas lehet. Az 
ember felsóhajt: m ikor kezdi valaki tagad
ni, hogy Magyarországnak egyáltalán volt, 
van, lehet saját történelme?

(Vajon) miért szeretnek a legokosabb 
emberek is a nagy szavakkal élni? "Uraim, 
a 2000 éves itáliai kultúra forog veszély
ben!" — vagy "Nekünk Mohács kell!" Az 
elsőt úgy  negyedszázada nem zetközi 
hallgatóság előtt kiáltozta a Moro-ügy sok 
em beráldozattal s főleg a turistaforgalom 
csökkenése következtében az itáliai kul
túra nemzeti fejőstehén státusának lerom
lása miatt az illetékes. Ott voltam  a terem
ben, de a nevére sajnos nem  emlékszem 
már. Ahogy Brahms mondta: "ki is volt az 
államtitkár Mozart idején?"... Ady pedig 
csodálatos túlzásaival, értünk kunkorodó 
átkozódó kedvében, nem csillapuló aggo
dalm ak görcsében joggal ordított fel fáj
dalm ában, m iután a sürgető kérdésre, 
hogy vagy lesz új értelme... nem  lett új 
értelme még az importált, honosított nem  
mind m agyar igéknek, hogy hát akkor 
"verje, csak verje, verje..."

Ezek most, m adár- (vagy ami még na
gyobb): történelem-távlatból is igazolód
nak, közelhajolva is igazak. Persze még 
közelebb hajolni m ár nem nagyon érde
mes. Mert kibújik a szög a zsákból: emberi 
dolog a túlzás. Például, hogy csak az első 
példánál maradjunk: az itáliai kultúra bi
zony volt jóval nagyobb veszélyben. Ná
luk, velük kapcsolatban találták fel az 
ordító kiszolgáltatottságdiagnózisának ne
vét, non plus ultráját. "VAE VICTIS"— amit 
az elmúlt évszázad folyamán annyi sok 
náció, fajta, többek közt az örménység, a 
zsidóság, a magyarság ellen demonstráltak 
világméretű jóvátehetetlenséggeL

Egyik jellegzetes XX. századi urbánus 
folklórtermék, a halmozottan ironikus m ű
fajú favicc szerint a póruljárt vadász úgy 
csigázza a maximumig hallgatósága érdek

JANCSIK PÁL 
November
Benned születtem, dísztelen november. 
Borongás kedvű novemberi ember 
vagyok most én is, hasonulva hozzád 
járom a nyirkos utak szálé hosszát.
Tavaszom elszállt, elmúlt a nyaram. 
Az őszből is kevés, mi hátra van.
Kék havak börtönébe fog a tél.
Mit várhat, ki tavaszt már nem remél?
De míg itt van velem e kis család, 
s hallom az unokám rigószavát, 
lepattan csuklómról a jégbilincs.

Megfogom fáradt, jóságos kezed. 
Világolj nékünk, élő szeretet, 
benn lüktető nap, ritka földi kincs.

2001. novem ber 21-én

lődését, hogy fokról fokra előadja mene
külését a szakadék fölött feszülő függő- 
hidra a kétfelől közeledő vérmedvék elől. 
És mi történt? — kiáltanak közbe. Mi tör
ténhetett volna? Megettek. Felfaltak!

N em , a va lóságban  sosem  "happy 
end" a vég, a csattanó. Legfennebb abban 
a form ában, hogyha úgy  csattanhat: TÚ
LÉLTÜK. M ert íme vannak  m indent tú 
lé ln i  s z ü le te t t  n é p s é g e k , n y e lv e k , 
habitusok. K ivéve azokat, akiktől így 
szok tunk  büszkén  e lrugaszkodni: hol 
vannak a gepidák, az etruszkok, a longo- 
bárdok? Itt vannak az írek, a baszkok, az 
örmények, a magyarok.

Itáliában, a krónikák szerint jelképe
sen vagy valóságosan 476 után  7 írástudó 
m aradt m indössze. És Lengyelországot 
jobban, teljesebben felosztották, m aguk alá 
tem ették a kor legnagyobb birodalm ai, 
mégsem sikerült örökre. És évezredes kul- 
túrföldrajzi fogalom Kurdisztán, 26 milliós 
"szórványok" hazája, de egyetlen négyzet- 
centimétemyi országa sincs az emberijogo- 
sodás-jegesedés, az önrendelkezés vilá
gában sem  És többezer év virányai végén 
Vénusz szülőföldje, az isteni Ciprus, a cser- 
benhagyás, pusztulni hagyás világpolitikai 
ostobaságának metaforája. H át akkor ki 
kezdeményezheti a helyreállítási, jóvátéte
l t  igazságtételi eljárás beindítását az ezer- 
tomyú Aniért, és az emberi igazságérzet
nek ugyan melyik fórumán.

Apafi bizonyára m egütné a bokáját, 
esetleg holmi pokolbeli Nato bom bázását 
is fejére vonná, valam i égetni való nagy
hatalmi nyom ások hatására, hogyan m e
részelte befogadni más rendszerek rebel
liseit, disszidenseit. A történelm i Metter- 
nich-M iklóscár, M olotov-R ibben tropp  
Endlösungok, végm egoldások szökevé
nyeit, túlélőit, magnakvalóit?

Ezért most, am íg nem  késő, euróra át
számítva egyik génem  átadja a m ásik gé
nemnek a sok m uszadagért cserébe azt a 
pár mohács-, kenyérm ező- és egyéb há- 
zsongárd-adagot. Mert hiszem, hogy bé
késen újraegyesült porainkba m int nyers
anyagba eredeti terveinek megfelelő lel
ket és tartást fog lehelni újra, kétezredszer 
is az Úr.

ttMÉH
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LÁSZLÓFFY CSABA

Kábulat
E lk é n y ez te te tt em bernek  

érezte magát. Jött, hogy felkiált
son: "Gyönyörű tavasz! Gyönyö
rű  járda! A galambszar is gyö
nyörű!"

Egy kopott csónakban evez
tek. A sárgásbarna, zavaros tó bu
ján elmerülő vízinövényei, de 
még az evezőlapátokra ráakasz- 
kodó-ragadó nyálkás algafoszlá
nyok sem zavarták ezt a szép
ségesnek kikiáltott pásztorórát. 
"Holnap úgyis deszkába pakol
nak" — gondolta.

A nő meztelen válla, karja iz
mosnak tűnt, ahogy evezés köz
ben megfeszült. Bár meglehe
tősen ügyetlenül evezett, mert a 
csónak orra vagy hátsó  fele 
mindegyre nekiütközött a parttal 
kanyargó, fűvel benőtt járda szé
lének. Nem volt porcelánbőrű 
szépség; barázdált, sovány arca 
— a ráncokból még a nyakára is 
jutott — olyan, kitartáshoz és 
hallgatáshoz szokott asszonyéra 
vallott, aki hosszú időn át ár
nyékban nevelkedett. De most, 
hogy övé volt a kezdeményezés s 
a vezetés, erős nyakának íve feje
delmi méltósággal uralta a hely
zetet, s beszélgetésük során ha 
sikerült is visszafognia szenve
délyének indulatát és a nyers é- 
leterőt, viselkedésében semmi
lyen m egjátszott finomkodást 
nem lehetett fölfedezni.

"A családom at a szigeten 
hagytam - mondta a kezdeti za
var perceiben. — Olyan megha- 
sonlottnak látszott az az ifjú... 
m ikor e lpanaszo lta  nekünk, 
hogy rövidlátó, és a drága szem
üvege beleesett a tóba, hogy elfo
gott a szorongás, ha arra gon
doltam, mi mindennek ki van té
ve... Nagy, karikás szemében 
mintha elveszett volna a varázs
latos fény, amint kicsit bandzsít
va a semmibe nézett; valósággal 
átnézett rajtunk, mintha ott se let
tünk volna. Egészen gyászos ki
nézésű volt."

Az asszony nefelejcs tekintete 
egy pillanatra homályba borult, 
majd mintha kérőn csüggött vol
na új ismerősén.

"Na és megkerült a...?"
A nő meg se várva a mondat 

végét, nemet intett fejével.
"Ezek szerint szüksége lesz 

egy másik szemüvegre."
Egészen lehűlt az idő, és vil- 

lámlott az ég, mikor a Zeppelin 
alakú tó partján üldögélve ezzel 
a nővel összeakadt. Egy-két eső
csepp tévedt a homlokára, a fű 
nem is volt nedves; a vihar végül 
elvonult — a felhők duzzadt em
lőit máshol ürítette ki a Fentvaló 
—, ő mégis felállt, hogy folytassa 
a céltalan csavargást a ligetben. 
Persze, már nem egymagában.

Hiszen ez a nőszemély minden 
aggodalmával (vajon csak az
zal?) egyből ráakaszkodott.

...H irte len  m egborzong. 
M ind nehezebben em lékszik 
vissza a részletekre. "Maga olyan 
meghasonlott lélek — mondta a 
nő, s a kontyát igazgatta. — Vagy 
csak gyámoltalan..." Ó elfordítot
ta a fejét (bosszúsan, szégyellő- 
sen?), és rábólintott. Akkor már a 
csónakban ültek.

Sokáig azt képzelte, hogy éb
ren van. Csak amikor a sok poros, 
régi könyvet és az anyjától hátra
hagyott vázákat, csorba szájú bo- 
kályokat is maga körül tudva el
kezdett gubbasztani, és az járt az 
eszében, hogy "ami még hátra 
van, szépen és bölcsen kihúzom", 
akkor rémlett úgy neki, mintha 
minden összekeveredett volna 
benne. Ez a kábultság nem elő
ször nehezedett az agyára. Egy 
halottas szobában járt valahol (ál
mában), amikor egy ajtófélfára 
akasztott, szellőzködó' frakk hirte
len vonaglani kezdett... pedig üres 
volt, erre bármikor megesküszik. 
A fojtó molyirtószagtól rosszul

mindazon állapotokat, melyek 
állítólag bizonyos érzetek, emlé
kek vagy mozgások megszűné
sével vesznek erőt rajtunk... — 
Ezt már hangosan mondta, csó
nakázás közben, a nőnek. — Vi
szont úgy tudom, hogy a deli
rium, a hallucináció olyan pozi
tív tény, mely valaminek a jelen
létében áll elő, nem a hiányában. 
Az én esetem ilyen.

A nő abbahagyta az evezést, 
és elmosolyodott:

— Ezt miből gondolja?
— Előbb fel kéne ébrednem 

ahhoz, hogy biztosan meg tud
jam ítélni a helyzetemet. Külön
ben nem tagadom — a pszichikai 
elváltozás "esélyét" most hagyjuk 
—, az a rögeszmém, hogy ezt 
csak álmodom.

— A fejünk felett elhúzó ma
dárrajt? A tóban tükröződő lom
bokat? Az evezőcsapásokat?...

— Is, is. A derűre borút...
— Ezek szerint engem is?!
— Főleg! — Most már mind

kettőjüket nevetés ingerelte; kér
dés, melyiküké volt kínosabb.

A sötét tükrű tó fölé hajolva 
előbb az volt a benyomása, hogy

lett. Azóta a legkülönbözőbb he
lyeken és szituációkban — egyik 
alkalommal lehajolt, hogy befűz
ze a cipőjét— olyan erős naftalin- 
szag tört rá (mintha valaki egye
nesen az orra alá tartaná), hogy 
valósággal letaglózta.

A téboly rejtélyei a legbanáli- 
sabb élet országútján!... Ez akár 
reklámom is lehetne. Csakhogy 
az ő esetében, akinek az egész 
földi cécója elférne egy előszobá
ban.

Kész förtelem, ha így fog 
megvénülni!...

—■ A családom ban voltak 
rendellenességek, de apám kerti
szék- meg nyugágykorszakában 
a normális élet elszegényedése 
idézte elő az ilyen "amnéziát", 
"anesztéziát" vagy "afáziát",

halottas szobába tévedt. A her
vadt, kesernyés illat nem csupán 
az orrát marta, de egész lénye 
átitatódott vele. Hogyan mesélje 
el ezt egy idegen személynek?

Ma reggel a hídon állt. Szé
dült, igaz. De határozottan érez
te, hogy jelentős mértékben ve
szített testsúlyából, és valóságba 
iktatódásának a lehetősége vala
hogy kétessé — kétségessé — vált 
Ez egyfajta fura szenvedést váltott 
ki belőle. A híd lábai nyilván szilár
dan álltak, s az egész inkább primi
tívnek tűnt számára, mintsem ro
mantikusnak. S talán zavarában, 
akadozva, szinte hangtalanul kaca- 
rászott magában.

— Csak azt ne mondja, hogy 
ilyenkor bűntudat kínozza?!

— Milyenkor? — kérdezett 
vissza, meglehetősen elutasító

an. — Honnan tudná magácska, 
hogy én mit szoktam érezni? 
Egyáltalán mi történik velem?!

— Nem muszáj nagyon külö
nös lénynek éreznünk magunk. 
— Az asszony hangjában nem 
volt semmi drámaiság. — Épp 
akkor követhetünk el hibát, ha 
konok elszántsággal próbáljuk 
megakadályozni a bennünk rejlő 
önműködő gépezetet, hogy ked
ve, diszpozíciója szerint figyeljen 
az életre. Ha a belső "készülék" 
bármelyik csavarját erőszakkal 
kezdjük mozgatni, rángatni, ma
gunkra szabadíthatunk egy sereg 
haszontalan vagy káros dolgot, 
ami veszélybe sodorhatja egyen
súlyunkat. Lehet, hogy meg is 
háborodunk.

— Maga szakember? — Cso
dálkozva pillantott partnerére.

A nő szája szélére fáradt gri
masz ült ki: — Mit képzel rólam? 
Én egy egyszerű valaki vagyok. 
Legfeljebb nyitottabb vagyok az 
életre... S azokra, akikben az élet
re figyelés megfogyatkozni lát
szik^ Vagy maga az életvágy.

O enyhe borzongást érzett.
— Most rám gondolt?
A válasz ezúttal késett.
— Előbb arra a szegény rövid

látó ifjúra... — A csónak magától 
himbálózott velük; az evezőcsa
pások rég elhallgattak. — Aztán, 
ahogy magára találtam... — Ő er
re felkapta búsulásra adott fejét; 
mire a nő elnémult. De kis idő 
múlva rábeszélő hangon, aho
gyan az anyja tette valamikor, 
folytatta: — Vigyázzon magára, 
mert van olyan pszichikai álla
pot, amelyik súlyfogyatkozással 
jár... Szerintem nem feltétlenül 
muszáj a rendellenesség okát ke
resni. A látszatok mögé úgysem 
lehet "belátni", csak érző szív
vel... A változatosság minden
képp üdvös ilyenkor — (ő most 
m ár csak m agában m orogta, 
hogy: "Milyenkor?!") —; segítég 
nélkül nehezen oldódik fel ben
nünk a fölösleges feszültség.

— De hogyha valóban csak 
álmodom ezt a bonyolultnak lát
szó...?

— Akkor is. — A közbeszóló 
nő ujjai gyengéden érintették 
meg kézfején a bőrt.

— Az emlékezés, melyet az 
álomnak köszönhet az ember, bi
zonyos értelemben természete
sebb lehet, mint az éberség ideje 
alatt támadt görcsök. A szokatlan 
m egpróbáltatások elől szökni 
akaró eszmélet játszva elbírhat 
olyasmit is, amitől máskülönben 
könnyen m egretten . H isz az 
álom egyfajta játszadozás. Ki- 
kapcsolódás... Nagyapámra úgy 
emlékszem vissza mindig, hogy 
szájában pipával a lócán gub
basztott. Hallgatott, s bámulta a 
szikes mezőt. Vagy csizmáján a 
sarat, ha éppen lucskos időben 
caplatott volt haza a kocsmából.
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Nem látott semmit abból a világ
ból, amely minket ringatott. Be
letörődés volt az ő néma mozdu
latlanságában; s ahogy felállt, 
betántorgott a házba, és a frissen 
felsúrolt padlóra köpött, abban 
volt valami megnyugtató... ne le
pődjék meg, ha azt mondom, 
hogy: fölény! Téren és időn kívül 
hitte, érezte magát. Nem képzelő
dött összevissza; szinte hallom:

— Sze abból semmi jó nem szár
mazik!... Még odaszólt nekünk, 
hiú izgalomban élő gyermekek
nek, no meg anyámnak is: "Vár
játok a kán tálókat?" S a markába 
kacagott. Ő még a halállal is 
ilyen kackiásan, komor "férfias
sággal" nézett szembe... Nem 
szeretném, ha félreértene.

— Nem szorult pszichoanali- 
tikusra, mint ez a mi pazar, gaz
dag színárnyalatokban tobzódó 
s egyben vergődő korunk. Hol a 
paletta meg az ecset? — folytatta 
gunyorosan. — A megfestett ár
nyékv ilágban  m ocorgó her
nyók!... Csak fel kell kenni ben
nünket a festékkel a vászonra.

— Ne csak a paradicsomi á- 
tokkal hadakozzék — hajolt kö
zelebb hozzá a nő. Kontya félig 
leomolva, száján a rúzs, úgy lát
szik, magától elmaszatolódott. 
— Gondoljon a varázslatra is... 
Van egy fiam; tavaly nyáron a 
tengerparton egy játékbolt előtt 
elhaladva eszembe jutott egy ér
dekes kísérlet. Hagytam, hogy 
bámulja a számára elérhetetle
nül drága játékokat, majd né
hány utcával odább papírt és 
ceruzát vettem elő, és versenyre 
hívtam: lássuk, melyikünk tud 
több tárgyat felírni kirakatban 
kiállított játékok közül?... Leg
alább negyvenet írt össze, közü
lük én jó p á rra  nem  is em 
lékeztem. Az elménk fényképet 
készít a látottakról, nálam azon
ban egy "árnyék" — nevezzem 
így jobb híján — rátelepedett a 
részletekre. Pedig elég jó memó
riával születtem. Csak hát... A 
sok hamis, rossz látószög rutin
szerűen elhalványította bennem 
a pillanatnyi emlékképet. A fel
idézést bántó, olykor bénító 
sztereotípiák akadályozhatják. 
Egy logikai gondolatláncolat se
gítheti ugyan a tapasztalt érzé- 
keszervet, de a téves társítá
soknak is megvan a romboló ha
tása. A fájdalom, a tűrés (nagy
apám még úgy mondta: béketű
rés) függönye idővel eltakarja az 
éles, biztosnak hitt körvonala
kat... A szellemre ránehezedő 
határozatlanság idővel aztán 
idegrendszeri, testi nyugtalan
ságba megy át.

Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy külsőleg játsszuk el az esz
m életünk árnyékában megre
kedt gondolatokat. Az érzése
inket is?... Ezt ő már önmagának 
mondta. Itt elakadt; a legkisebb

szellemi erőfeszítés is bántotta. 
Szinte fájt most neki. Nem akarta 
élesebb kontúrokkal elképzelni s 
látni azt, amitől félt.

"Az ember botladozik. De 
mit érdekel engem a kinti lom
haság, vagy az otromba erő
szak?"

A nő részéről a bizalmasság
ra való készséget^ nem lehetett 
észre nem venni. O viszont szen
tül hitte, hogy a legkisebb kéjér
zés is k ínosan  érin tené . A 
kierőszakolt dolgokban nincs 
igazság... A passzív merengés ta
lán közelebb vihet a megvetést 
elfojtó bölcsességhez. Ha egyál
talán van ilyen. "A civilizáció — 
gondolta — velem együtt így is, 
úgy is kudarcra van ítélve."

A forró leheletű est áttet- 
szőbbnek tűnt később szívének, 
még ha brutálisabb is volt, mint 
az agyvelő redőiben kimunkált 
szépség délibábkergetése.

"Miért lenne skrupulusod?" 
— tusakodott magában a kihívó 
női pillanatok láttán. A fenyve
sektől dús, sűrű hátteret most 
szél borzolta. Am hogyan de
renghet át rajta annyi bárgyú- 
ság? Fölösleges volt borzadozni 
már.

Tompult figyelemmel tűrte, 
hogy a nő sovány testével fölébe 
emelkedve, két kemény combjá
val ráakaszkodjék. Csontjai érin
tésekor különös, édes fájdalom 
járta át (vagy csak a szája telt 
meg vaníliás ízzel?); később az
tán, midőn a nő beszédesebbé 
vált, és a visszafojtott vágyakról 
áradozott, halálos félelem sza
kadt rá: hazafelé tartó részeges 
őseit látta, behunyt szemmel is, 
dőlingélni, a hajdani gázlámpás, 
ködös sikátorokban. Bizonyta
lan, homályos foltok szaladgál
tak összevissza az inkább rán
gatózó, mint ringó bárkában. 
Noé arca? — vagy másvalaki ra
vasz, de mindent megbocsátó te
kintete követte értelmetlen pár
zásuk minden mozdulatát.

'Még nekem lesz bűntuda
tom?!" Es tágra meresztette sze
mét.

— S a férje? — szólalt meg 
sápadtan, miközben a nő prakti
kus egyszerűséggel lépett ki a 
csónakból, és kislányos bájjal in
tegetve futni kezdett a fűvel be
nőtt járdán.

— O túljutott a válságon — 
kiáltott vissza vidáman. — Most 
már csak nekem kell megnyug
vást találnom.

Lapos, csontos lóarcot képzel 
maga elé. Ujjbegyei szórakozot
tan babrálnak kékre harapott aj
kán, de már nem zihál.

Várja, hogy felébredjen, s a 
tükör előtt megfésülje széltől 
összekuszált haját.

Izsák. 2002. március 31.

Almáskert...
Ezra Poundot olvasva jöt

tem végre rá egy számomra 
fontos dologra, úgymond kü
lönbségtételre: alapjában véve 
kétféle versírót különböztethe
tünk meg; az egyik, aki verse
ket ír — sok verset akár —, a 
másik pedig, aki szintén sok 
verset, csak az előzőhöz képest 
más szemszögből fogja föl a 
költészetet; nem csupán egyes 
verseket remekel, hanem tá- 
gabban felfogott, összefogott 
költészetet alkot; számomra 
minden szempontból idegen 
megjelöléssel: "globalizál"; szí
vemhez közelebbálló fogalom- 
mal: ép ítk ez ik . É letm űvet 
alkot, már a kezdetektől, elein
te anélkül, hogy tudná a még 
ifjú költő: életművet kezdett el. 
Nem ő tudja eleinte, hanem ót 
tudja a születő életmű. Az igazi 
költő életében bizony hogy van 
valami sorsszerűség, ami az 
idők folyamán aztán tudatosul, 
mert nem lehet nem észrevenni 
azt, hogy valami ki van szabva 
rá. Amikor pedig tudatossá vá
lik mindez, már nem lehet sza
badulni a feladattól. Művészetté 
lesz a feladat és feladattá válik 
a művészet, szétválaszthatatla- 
nul. Sorsszerű. Azt hiszem, ez 
csak a költészetben — és nem a 
versírásban mindközönsége
se n — történhetik meg.

írtam én Király László egy
két kötetéről, de ezeket a ta
pasztalatlanságom  részegy
ségként tételezte, az írás, az el
bírálás milyenségétől függetle
nül. Csak amikor együltömben 
olvastam el az Éjféli esők című 
összefüggő egészet, akkor tu
datosult bennem, hogy itt más 
történt/történik, nem csak az 
egyes versek. Valami olyan ér
zés kerített hatalmába, mintha 
— szakmai ártalmam! — re
gényt olvasnék, valami az időt
lenségbe nyúló, "lírai cselek
ményességbe" áthajtó világba 
érő folyamat, a Vitorla-énektől 
az Azt&c imádságig, tengelyében 
az Amikor pipacsok voltatok című 
tömbig, amelynek már a megje
lenése is csodaszerű volt, te
kintve a kort, amelyben meg
született. És megjelenhetett. 
Habent sua fata libelli, mond
ták a latinok, és ez a szóban 
forgó könyvre fokozottabban 
érvényes. Aki megélte azt a 
kort, kétszeresen is elcsodálko
zott e jelenésen — és itt távolról 
sem elm éskedem : egyszer, 
amikor végigolvasta jótékony 
magányában a kötetet, másod
szor pedig, amikor tulajdon
képpen egy kis színpadról 
szembesült a ténnyel, hogy a 
cenzúra sem olyan mindenha
tó, mint amilyennek véltük-fél-

tük. Bartha Levente előadómű
vész szembesített a ténnyel, ez
zel a ténnyel, mintegy kihan
gosítva azt, amit akkor suttog
va is ordália-számba kellett 
venni...

De itt most Király László 
kötetnyi eposzáról volna szó, 
amit nehéz egy kis felvezető
ben körüljárni, s ha azt is hoz
zátesszük itt, hogy az Éjféli 
esők válogatása  körülbelül 
egyharmada Király László ed
digi költészetének, akkor fogal- 
m at a lk o th a tu n k  e rrő l az 
életműről, melyhez hasonlót 
nem sokan, nem sok költő 
mondhat a magáénak, és még 
így sem mennyiségileg, inkább 
minőségileg. E költészetben 
egymás mellett van jelen a ko
nok, kemény, összeszorított 
szájjal mondandó költemény, 
és a nemes értelemben vett lírai 
elérzékenyülés: "Halljátok-e a 
dalt, szomorú szeretteim? /  
Halljátok-e az éneket, megnyí- 
lik-e még előtte a lélek /  a bé
kéden őszülésben?" És akár 
kijelentő mondattal feleseljen a 
kérdőmondat, az értelme e fe
leselésben  tu la jdonképpen  
azonos: "Az almáskertbe nem 
megyünk! /  Csalogathat a szaj
ha nyár. / /  Az almáskert volt 
mindenünk. /  így hát minde
nünk elveszett?"

Király László eddigi költé
szete a huszadik század kor- és 
kórlapja, de már sejteti a követ
kező évezredet is. Kedvcsináló
nak kellene most lennem — 
nem tehetem jó lelkiismerettel. 
E költészet árnyéka áthajlik te
hát a közeljövőbe, amely kevés 
jóval kecsegtet. Tudathasadá
sos kor, amelyen egy költő-Oli- 
vecrona sem seg ít. Csak 
elm ondhatja, m ilyen volt s 
lesz...

MÓZES ATTILA
Elhangzott október 11-én a 

kolozsvári Kiállítási csarnokbeli 
könyvbemutatón.
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A rebellis kacsa és társai
*1

Petelei István groteszk-ironikus novellisztikájáról

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

Már a 19. századi Petelei-szak- 
irodalom novelláinak tragikus han- 

oltságát emelte ki fő sajátosság
ént, s erre alapozva egyneműnek 

ítélte meg regiszterét. Az ironikus 
beszédmódot, valamint a groteszk, 
a tragikus és a komikus esztétikai 
aspektusokat csak egy-két kritikus 
említette meg.2 Voltaképpen csak 
száz évvel a legelső Petelei-írások 
megjelenése után került sor a tragi
kumhoz közeli esztétikai tapasz
talatok módozatainak különvá
lasztására. Kiczenko Judit az ironi- 
kus-groteszk hatásmechanizmusra 
hívta fel a figyelmet, azonkívül a 
játékos-évődő beszédváltozatra 
hozott példát, s ilyenképpen kérdé
sessé tette a szövegvilág stabilitásá
nak és kizárólag tragikus hangza- 
tának recepciós előfeltevését. Az 
1980-as években Németh G. Béla 
újraértelmezői lendülettel, a Pete- 
lei-Turgenyev-párhuzam iroda
lomtörténeti közhelyén túlmu
tatva, Csehov írói világának sajá
tosságára, a tragikumra utalt, a- 
mely Peteleinél az egyéni tudatot 
vagy a személyközi viszonyt meg
határozó hangoltsági kettősségben 
vagy váltásban jelentkezik.4 Kimu
tatta a Gogol képviselte anekdoti- 
kus-groteszk elbeszélői gyakorlat 
továbbvitelét is.5 A közelmúltban 
Dobos István hozta szóba a novel
lisztika ironikus törekvéseit, még
pedig az anekdotikus hagyományt 
játékosan transzformáló lendületét 
érintette.6 A következőkben a prag- 
matikailag ugyancsak zavarba ejtő 
vagy kihívó az Egy 'kacsa " története, 
valamint A kakukkos óra című szöve
gek értelmezésére teszek kísérletet. 
Az elsőként említett alkotásban az 
irónia depatetizáló tendenciája epi
kai alműfajnak, a másodikban meg 
a groteszk egyik vetülete, az állati 
és az emberi vonások egybemosó- 
dása révén a nyelvhez tartozó fiktív 
alakoknak ad arcot.

(A rebellis kacsa) Az Egy "kacsa " 
története című Petelei-novella két 
szövegszegmensre tagolódik. A 
mű keretét képező részben a szer
zői narrátor "egy újságbeli kövér 
»kacsa« születésének történeté'-t7 
ismerteti. A fő egységben a megbíz
hatatlan közlemény sajtóvissz
hangját közvetíti. A honi, majd a 
külföldi hírlapokat sorra véve, e 
cikk szögesen eltérő olvasatait, ille
tőleg szövegközi parafrázisait és 
műfaji variánsait s mutánsait kivo
natolja, valamint idézi. A megté
vesztő tudósítás intertextuális 
utóélete során leválik az alkotói 
szubjektumról, egyúttal átértelme
ződik s át- meg újraíródik. Mi több, 
a kacsát merő passzióból kiötlő el
beszélő lesz az, aki paradox dilem
mába kerül, a novella utolsó egy
ségébe sűrített rezignált hangoltsá- 
ga szerint: "Én is elhittem a végén."8 
Az imagináltés a transzformált, sőt 
deformált, misztifikált valóság, va

lamint a fikció örvénylő összjátéká- 
ba belebonyolódva, s írása által iro
nikusan meg csúfol tatva, cselesen 
az olvasónak adja tovább e válság- 
helyzet latolgatásának és minősíté
sének feladatát.

A jelsorozatba ágyazottság tu
datát, valamint a jelfolyamat és a 
kacsatörténet öntörvényűségének 
tapasztalatát szintén a keretforma 
és narratív jelen ideje emeli ki. A 
perszonifikált újságíró a történet
mondás hagyományos helyzetét 
idézi fel, s így metaleptikusan is az 
villan fel a "mindentudói"9 keret
ben, hogy, mivel teljhatalmát elve
szíti, a befogadót tiszteli meg a ref
lektálás, az elbeszélt események fe
letti elmélkedés diszpozíciójával. 
Mikor műhelytitkait feltárja alkotói 
tevékenysége (ön)ironikusan lefo
kozódik, egyebek mellett fény ve
tül kútforrásaira. Véletlenül meg
pillantott cikk, azaz egy másik tex
tus inspirálja a hírlapi áltudósítá
sát: "tekintetem egy indus kacika 
nyiláról szóló igen gyászos törté
netre esett, melyből (a nyílból ti.) 
egy kígyóméreggel bekent vessző 
rárepült egy misszionáriusra. Per
sze, az se dicsérte hangos szóval 
többet az urat."10 Narratívába fog
lalt, netalán szövegszerű prece
densként további fogódzók kí
nálkoznak a szerző számára, aki bi
zony a plagizálás műveletétől sem 
tart: "Eszembe jutott, hogy vagy 
hallottam, vagy olvastam, vagy ál
modtam, de valami mérges kígyó
ról tudok, aki megmart (vagy meg 
akart mami?) egy mérnököt vagy 
egy katonát nálunk a szomszéd
ban, vagy tán valamivel tovább, aki 
vagy kigyógyult e marásból, vagy 
belépusztult. Én bizony nem tu
dom..."11 És vaskos kötet, méghoz
zá "Brehmnek a természetrajza" 
szolgál a kompilátori-fabrikátori 
tákolmány tartóoszlopául. A szak- 
tudományos munkából kölcsön
zött kvázi latinosán alliteráló Pelias 
Berns kígyónév ugyanis jelentéke
nyen hozzájárul a kacsa hitelesíté
séhez a sajtóban, valamint a nyel
vileg tájékozódó köztudatban. Ho
lott produkdóesztétikailag e tudó
sítói mű eredetisége-elsődleges- 
sége, recepciós téren pedig a szö
vegvilágon túli, (referenciálisan) 
valóságközpontú olvasási lehető
sége ironikusan megkérdőjelező
dik.

Az improvizált írásmű, amely 
egyébként az Innen-onnan című ro
vatban kaphatna helyet, jelláncolat 
részét képezi. A közölt hírek sajtó
beli előzményeire hivatkozik, 
azonmód el is "maszatolja" azokat, 
hogy legitimitást szerezzen a meg
bízható közlemények között, ame
lyeknek voltaképpen csak mu
tánsa: "E hüllő nehány év előtt egy 
bánffyhunyadi mérnök lábszárán 
mutatta meg rettenetes erejét, meg
marván Albionnak a vasútépítés

nél foglalkozó, derék fiát. A szomo
rú eset részletei bizonyosan még 
élénk emlékezetében lesznek olva
sóinknak."12 A honi, pontosan a fő
városi újságok oldalain az isme
retlen (így anonim) erdélyi lapban 
megjelent írás szerzői szubjektuma 
"maszatolódik el"; s komikusán egy 
csak kiötlött, de nála megbízha- 
tóbbnak beállított tudósító, a "mi 
levelezőnk" váltja le tisztségéről. A 
külföldi sajtóban az újabb meg 
újabb szerzői tevékenység által 
destruálódik, sőt végképpen törlő
dik az eredeti auktoritás. Továbbá 
ország- s világszerte az erdélyi cikk 
ironikus nyelvjátékát nem érzéke
lik, pláne a kacsát nem feltételezik. 
Ennélfogva a "veszett kígyófaj"-ról 
szóló tudósítás hiperbolizálódik. 
Másrészt azon körülményekből a- 
dódik a komikus nyelvi művelet, 
hogy a "halálos marású hüllő"-ről 
valamennyi közérdekű s "szavahi
hető" lap zsurnalisztája csak az er
délyiből értesül, vagy, közvetve, 
egy másikból szerzi információit, 
úgy cikkezik arról; amihez az előí
télet torzító szemüvegét is felteszi. 
Lényeges mozzanat, hogy volta
képpen egyetlenegy személy sem 
látta a "tarkabarka kígyó"-t. Mi 
több, az olvasóval ironikusan ösz- 
szehunyorító kacsa szerint ez állat- 
fajzat "hol kicsiny, hol nagy".

Az izgató írás halálos kimenete
lű esetként csupáncsak egy prece
denst említ fel, és alapvetően 
rájátszik a közérdekű közlemény 
semleges modalitására. Ámde a so
rai között s nem egyetlen szöveg
pontján irónia húzódik meg, még 
ott is, ahol "legkivált a katonai ha
tóságokat" inti: "A hadsereg, mely
ben fiaink szolgálnak, minduntalan 
»nieder«-re vezényeltetik a nedves 
mezőkön, alsó testrészei a leginten
zívebb veszélynek tétetvén ki, ha 
netalán egy Pelias Berussal jönné
nek érintkezésbe. Ez okon a katoná
ság stb., stb."13 A szenzációéhes fő
városi lapoknak ellenben újabb 
"szerencséstlen eset"-ről is tudomá
suk van, s frissen szolgálnak azzal 
olvasóiknak. Megindító családi tra
gédiának tüntetik fel az incidenst, 
ráadásul hatásvadász módon rész
letekbe menően taglalják, bár né
mely ponton komikusán önmaguk 
hitelességét teszik kockára: "Egy 
Arthur B. Wood nevű mérnök, ki a 
cambridgei egyetemen nyerte kiké- 
peztetését, 28 éves, kétgyermekes 
családapa, s özvegy édesanyjának 
egyetlen gyámola, e kígyótól com
bon haraptatva, nagy lelkét iszo
nyú kínok között kilehelte. Leve
lezőnk kérdéseket intézett hozzá a 
szerencsétlen eset részleteit illető
leg, s Wood így szólott: stb."14 A 
budapesti hírközlönyök az erdélyi 
cikkben bujkáló iróniát ignorálják 
vagy nem érzékelik. A "katonai ha- 
tóságok"-nak címzett figyelmezte
tést pedig elhallgatják, e ponton

alkalmasint felbujtónak, netalán re
bellisnek vélik a közleményt; holott 
a kacsa ironikus poénját épp az az 
intelem képezi.

"A bécsi újságok kivált a kato
naság kérdése iránt érdeklődtek." 
Ideológiai előítéletekből származó
an romboló erőt feltételeznek az 
írásokban, de nem nyelvileg felfor
gató műveletre és játékos dinami
kára, hanem a perifériának a cent
rum hatalmát veszélyeztető politi
kai fondorkodásra következtetnek. 
Mivel nem látják a magyar szö- 
veg(ek) sorai között rejtőző iróniát, 
komikus tévhitbe keverednek. Sőt 
felnagyítják, itt-ott misztifikáló 
módszerrel eltorzítják a merőben 
csak a szerzői elbeszélő és az olva
sók passzióját szolgáló kacsát. A 
legfőbb európai orgánumokban az 
idegenség, a kulturális elszigetelt
ség, illetve civilizáción kívüliség 
képzete vetül és értődik rá a szóban 
forgó tájegységre, s nehezíti meg 
annak az elfogulatlan megközelíté
sét. A francia napisajtó kvázi irodal
mi közhelyekkel élve "térképezi 
fel", azazhogy burkolja sűrű ho
mályba Erdélyt mint a tragikus ese
mények színterét: "A mezőkön nem 
cseng az aratók panaszos dala, a 
sáskunyhóban bölcsejében nem 
ringatja bús énekszóval álomba 
kisgyermekét az édesanya. Minden 
kihalt és puszta, csak az éhfarkas 
ordítása tölti be a léget a rettentő 
éjfeleken."15 A hírforrástól még tá
volabb eső angol újságokban pedig 
az ismeretlen régió végképpen le
íródik Európa kulturális mappájá
ról, egyszersmind ellenséges vi
lágnak állítják be azt. Komikusán 
hat, hogy siránkozva adják meg a 
végtisztességet az erdélyi lapban 
"életre keltett", a pestiekben meg A. 
B. Woodnak elnevezett mérnöknek. 
Sőt e fikcionált személyt a nemzet 
hősévé és kulturális misszionráius- 
sá avatják, mint a "civilizáció fák
lyáját" hordozó s "kötelességtudó" 
honfitársat "glorifikálják". Mindeh
hez hozzá kell venni, hogy erdélyi 
távlatból szintén a konvenciók és 
közhelyek mentén ítélődik meg a 
környezet. Például a "mi birodal-
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murikkal" határos világ fővárosá
val, Béccsel együtt önnön érdekeit 
védelmezőnek látható, a tengeren
túlit, Angliát pedig az "egoista kis- 
kontinens" képzete ködösíti el a 
kívülálló számára. Az indusok 
földje (amely egyébként a kacsa 
egyik szövegközi forrásvidéke) 
még inkább idegennek tűnik. A ci
vilizációs központiság eszme- és 
értékrendszere szerint író lapok el- 
nagyolt-elrajzolt képet alkotnak Er
délyről, ezáltal önnön információs 
hitelüket teszik kérdésessé, vala
mint óhatatlanul egymásét is.

Következésképpen Európa tér
képén ironikusan "szétíródik", in
tellektuális-interpretációs vo
natkozásban meg "leíródik" a cent
rum és a periféria (oppozíciós) fo
galompár. Sőt az elsődleges nar
rátor is kijátssza egymás ellen a ka
csát és mutánsait, vagyis az előbbi
nek szögesen ellentétes jelentési
rányba át- és újraírt hírlapi változa
tait. E publicisztikai szövegek mű
vét eredendően kiforgatják 
areferenciális voltából, a novella vi
szont az egyoldalúan referenciael
vű olvasásmód (ön)ironikus s ta
lányosán visszakérdező narratívá- 
jaként teljesedik ki a befogadói ho
rizonton. Még a kacsát improvizáló 
szerző helyzete is ingatag. Az ima- 
ginált-deformált valóság és a nyel
vi fikció-misztifikáció paradox 
egymásba játszása, felcserélhetősé
ge, amint egyrészt a szokványos 
vélekedések, beállítódások mentén 
ironikusan-játékosan felvillan, átte
vődik az elbeszélői diszpozícióba, 
azt is felfoigatja, maga alá rendeli, 
s végül teljes tanácstalanságba ta
szítja hordozóját. Ezek szerint a ke
lepcét felállító személy is beleesik 
abba, s miután intellektuálisan 
holtpontra jut, a fiktív befogadóhoz 
folyamodik.

Az Egy "kacsa " története és pél
dául A fáték című novellákban az 
irónia a komikummal társul. A ka- 
kukkos óra dm ű szöveget a tragi
kumnak az iróniával és a komi
kummal szervesülése teszi specifi
kus Petelei-alkotássá. A hegyen fel és 
le, valamint A Boros Samu háza című 
alkotásokhoz foghatóan a szüzsé 
végkifejlete tragikomikus, egyszer
smind depatetizált.

(Az elnémíthatatlan kakukk) A 
szóban forgó novellában a törté
netelőadás metanarratív, egyúttal 
számvető-általánosító lendülettel 
veszi kezdetét. A reflexív keretrész
ben a mű elbeszélésének helyzete a 
cselekményvilág szintjére kerül. Az 
önironikus szerzői narrátor a törté
netmondás motivációját emeli ki, 
és fordítja fonákjára annak a szö- 
vegközileg (beszélyről beszélyre) 
sablonizálódott karácsonyi válto
zatát. A szokványos agglegényi at
titűdöt, valamint az imént említett 

retextusokból közismert mogorva 
eállítódást játssza egymásba, 

amelyek mellett jól megfér a saját 
elbeszélői és szereplői énje is; 
mindkettő elsősorban a komikusán 
szomorkás hangoltságával illesz
kedik. Az előbbi, a szövegközi as
pektusból egy eredendően komi
kus felszólítottság állapota vetül rá

a szerzői-elbeszélői ihletettségére, 
amely ekképpen depatetizálódik. 
Valami ismeretlen "szellem" impe
rativ szavára a "boldog családi élet" 
képsora vonul el az agglegény te
kintete előtt, amire az "irigységé
ben keserves csuklásba tör ki, majd 
jótékony folyam ered meg a szeme
in..."16 A fabulátor pedig ironikusan 
visszaél a fiktív olvasó türelmével, 
hiszen az elcsépelt karácsonyi be- 
szélyeknél, vagyis a békés és öröm
teljes családi életről szóló mű
veknél nem ígér érdekfeszítőbb el
beszélést. Csakhogy, a megszólított 
befogadót ironikusan megtéveszt
ve, az életnarratíva tragikomikus 
ponton, egyszersmind rezignált 
történetmondói mellékzöngével ér 
véget.

A novella szerzői elbeszélője 
szereplői alakváltozatában is fel
lép. Túl azon, hogy a mindentudói 
kiváltságáról lemond és a fiktív 
szövegvilág perifériájáról követi az 
eseményeket, a főhőssel bizalmas 
viszonyban áll, viszont az ő irányá
ban is következetesensemlegesség- 
re törekszik. Laji eszményíti az ál
tala választott nőt, alapvetően téves 
képzet formálódik ki benne a 
"[sjzegény ember leányá”-ról, aki 
szavai szerint "egyszerű, kevés igé
nyű”. Sőt a főszereplői tudatban ko
mikusán szentimentális (torz)kép 
körvonalazódik a majdani feleség
ről, Rebiről: "Sokszor gondolko
zom, hogy mihez hasonlít. Emléke
zem egy képre, ahol a gyermek 
imádkozik térden állva. Úgy hi
szem, éppen olyan. Láttam-e, ál
modtam-e azt a képet, azt nem 
tudom."17 Laji az elbeszélőnek val
lomást téve sem látja be előfeltevé
sei tévességét, jóllehet a saját 
álláspontját relativizáló hangot üt 
meg, hiperbolizálódik a gyengéd 
érzelem: "Sajnálnám, ha nevetnél 
rajtam. Különben, ha nevetsz is, el
mondom. Okvetlenül ki kell kiálta
nom azt, hogy szeretem, szeretem, 
szeretem... Megfulladnék külön
ben. Szeretem, szeretem, és felesé
gül veszem..."18 A szerelem ko
mikus meggyónása közben a kör
nyezeti viszonyok változáson es
nek át. A külvilág komorsága kö
zelebb hozza a két alakot, valamint 
Lajira, a megnyilatkozóra nézve a 
fényámy-dramaturgia a tudati fo
lyamatoknak kölcsönöz vizuali- 
tást, mindezen túl vészjóslatú hát
térként vázolódik fel: "Szél kereke
dett hirtelen, mely a port ölbe fogva 
sodorta, s vagdosta a szemeinkbe. 
Aztán hirtelen esni kezdett. Bevo
nultunk egy kapu alá. A zápor su
hogott. A kis patak az utca szélén 
megtelt vízzel. Villám nyilallott át a 
fekete égen."19

A történetmondó objektívan kö
veti nyomon a tragikomikusán cél
tudatos szereplő törekvéseit. Laji 
alighogy összeismerkedik a "mátká- 
já"-val, máris gondoskodik a jö- ven- 
dő otthonukról, s rendezgeti azt. 
Néhány alapvető és persze szerény 
bútordarab mellett egy kakukkos 
órát is vesz a családi fészekbe, mivel
hogy e tárgy rendkívül "idilli".

A kulcsfigura mentalitása nyílt 
és optimista, életvitele felszabadult 
és gondtalan; elbeszélői hasonlattal

élve: "A bánat átfutott rajta, mint az 
árnyék.20 A tudatiján rögeszmévé 
deformálódó érzelem komikus sze
replői külsőt ölt. Lajinak "úgy ra
gyogott az arca, mint egy katona
gomb, és jó szagú olajoldcal kente 
be a haját, és égszínkék máslikat 
kötött, s kis veres bajuszát úgy ki
sodorta, mint egy peckes tücsök."21 
A megtévesztettség oly nagymérté
kű, hogy a főhős partnere arcvoná
sait a saját anyjáéhoz hasonlato
saknak találja. Ezzel szemben ko
morság és homály veszi körül a női 
alakot, a narrátor jelképes népi 
mondással erősíti meg e körül
ményt; ami egyébként baljóslatú e- 
lőjel: "Felénk úgy mondják, hogy 
amennyi leány, az mind egy szép 
bokréta, melyet a Föld tart a kezé
ben. Ez a leány a gyászvirág volt a 
bokrétában. Olyan gyenge, olyan 
kecses, olyan világosság híjával le
vő. Némely leány fénylik, mint a 
friss fű vagy a hajnal. Némelyik o- 
lyan, mint az alkonyat."22 Ilyenfor
mán lesz kiismerhetetlen a nő, 
amivel meg magára vonja a férfiúi 
érdeklődést, és maradéktalanul 
magához vonzza a partnerét. 
Mindazonáltal a tudati torzultság e 
figuránál is groteszk módon, egy
szersmind állati vonásokban nyil
vánul meg, amelyek mellett fenye- 
getőek, baljósak rajzolódnak ki. Mi
kor Gál Rebi "lekicsinylőén nézte a 
kakukkos órát", "[c]súnya sötét volt 
a képe. A nyelvével megnyalogatta 
piros ajakét, mint egy macska."23

A két főszereplő értékrendszere 
önmagában, valamint kölcsönösen 
is relativizálódik, ami összevéve 
pedig befogadói pozícióból mérle
gelődig Laji "(ajljegyző volt a me
gyénél", s e tisztségét egy hata
lomgyakorlóval, a "bolgár fejede
lemség”-gél egyazon szintre hozza. 
Rebi értékrendje a tárgyi világot ré
szesíti előnyben. A jövendő családi 
fészket alakítgatva, nem elégszik 
meg egy, a "gemyeszegi kastély
ból származó dívánnyal, a "sárom- 
bereki kastélyban" látható, még
hozzá nem "féderes", hanem "(l]á- 
bas ingaórát" követeli. A női alak 
hatalmi beszédhelyzete a férfi sza
vát visszafogja, akinek viszont ér
zelmei oly erősek, hogy képtelen 
lemondani a partneréről. E ponton 
a komikus narrátori látta tásmódot 
a tragikus szorítja háttérbe.

Az esküvő napja jelképesen vi
tális ünnepi eseménysor idejével 
esik egybe, amelyhez egyébként az 
álarcviselés szokása is kapcsolódik. 
A házasságot a "farsang első napjá
ra tűzték ki." Ezen epizódban, ami
kor a hős előtt távlatok nyílnak, az

egyéni örömteljes és búskomor 
hangoltsága játszik egymásba, esz
tétikai téren pedig komikus és tra
gikus elemek szervesülnek. Az 
egyik víg cimbora immár "felkö
szöntőt mondott" az ifjú párra. Gál 
Rebi azonban "[n]em mond le az 
óráról."

A végső szituációban a halál
képzet szintén mindkét aspektusá
ban megmutatkozik: a borzon
gáskeltő oldal rávetül a nevetésre 
indítóra. Imígy felszabadult derű 
helyett szorongással teljes a befoga
dói alaphelyzet. Nemcsak hogy 
meghiúsul a házasság, hanem Laji 
egyetlen tiltakozó vagy búcsúzó 
nélkül eltávozik az élők sorából. 
Reggel, az újrakezdés szimbolikus 
napszakában groteszk halottsiratói 
énekként:

"A kakukkos óra ketyegett a feje 
fölött a kis fészekben..." 4

1 Készült az MTA Bolyai János 
Tudományos Kutatási Ösztöndíja tá
mogatásával.

2 Színi Gyula: Petelei István: Az 
élet. Pesti Napló, 1905. jan. 19. 2. és 
Haraszti Gyula: Emlékezés Petelei Ist
vánra. BpSz, 1910.141. köt 231—232.

3 Kiczenko Judit Kozma Dezső: 
Egy erdélyi novellista: Petelei István, It, 
1972.1.516.

4Németh G. Béla: Aválságba jutott 
kiserriber: Petelei István. In.: N. G. B.: 
Századutóról-századelőről. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1985. 132— 
136.

5 Németh G.: i.m. 136.
6 Dobos István: Alaktan és értelme

zéstörténd. (Naoellatípusok a századfor
duló magyar irodalmában.) Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995.123.

7Petelei István: Egy "kacsa“ törté
nete. In.: P.I.: Lobbanás az alkonyaiban. 
Szerk. és előszó: Bisztray Gyula. Szép- 
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1955.185.

8 Petelei: i.m. 188.
9 A fentebb látható módon ironi

kus kifejezéseimet a nemegyszer 
ugyancsak ironikus szövegidezetek- 
ből választom külön.

10 Petelei: i.m. 185.
11 Uo.
12 Petelei: i.m. 186.
13 Uo.
14 Uo.
15 Petelei: i.m. 187.
16 Petelei: A kakukkos óra. In.: P.I.: 

Lobbanás az alkonyaiban. 189.
17 Petelei: i.m. 192.
18 Uo.
19 Uo.
20 Petelei: i.m. 190.
21 Petelei: i.m. 191.
22 Petelei: iun. 190.
23 Petelei: i.m. 193.
24 Petelei: i.m. 195.
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FARKAS ARNOLD LEVENTE VERSEI
xx  *

Úgy olvasol, hogy nem látod 
a szavakat. Az írást valaki 
más tette ide. Lehetnél te 
is, aki átlát az üvegen.
Hiszen volt idő, hogy tudtad, 
te vagy az én. Most is van 
némi fogalmad a csápjaidról. 
Ezért vagy valami. Megpróbálod 
a mutatványt, hogy 
tudatosan semmivé légy.
Vannak még vágyaid, 
legalább ez az egyetlen, de 
valahogy minden zsugorodik 
rajtad. Nemiséged is már 
csak nemike. Nem izgat fel 
az eső, hogy ablakhoz veri 
a szél. És ha bőrödhöz 
madárdal dörgölőzik, te 
rögtön a csőrre gondolsz, és 
a kifejezéstelen szemtől 
félni kezdesz. Paplan alá 
bújsz, kezedből kihull a 
könyv. Beszélgetni szeretnél 
vízparton, vagy inkább 
hallgatni csak, ahogy 
nyugodt arccal nyitott 
koporsóban a pap. Nincs több 
szertartás, csak ez az 
egyetlen. A z orvos a páciens 
sorsára jut. Mosdatlan angyalok 
lován a túlvilág király fia 
jön el érted. A z árok megtelik 
vízzel. Azon túl föltárul 
valami. A  kopott függönyhöz 
megbocsátás tapad. Valóságos 
vihar ez. Ne húzd be a 
függönyt mégse. Látni akarom.

** *

Beléd bújnék, mint az ördög, 
és mondanám, hogy rohadt dög. 
Buta kis dal ez. Belül meleg, 
kívül hideg, ráncos szíved 
engem szeret. Engem szeret. 
Megalázkodom, aztán birtokba 
se veszlek. Veszteség ez a 
javából. Hiányzik belőlem a 
bátorság, a szépségedet 
dicsérő beszéd bátorsága. Most 
mondom el, hogy izé, amikor 
már itt se vagy. De lehet-e 
vége, amikor már vége van.
Sört ittunk a csillag alakú 
téren, nem veled, és én 
kapargatni kezdtem a 
címkét. Előző szerelmemtől 
lestem el. Volt több is.
Gyakran gondolok rá. Most 
meg te vagy, illetve te sem. 
Kívül-belül szerelem. Az 
objektívhez szorítom a szemem, 
és lefényképezem a tekintetem. 
Sötét dobozból előhívhatod, 
és nézheted, hogy nézek, és 
hiheted, hogy téged. Én 
semmit se hiszek. Szívem 
exponál, majd filmet cserélek.
A  lélek fekete-fehér. Automata 
vagyok, akár egy ösztön, 
te meg profi gépezet.
Beállítod a blendet, aztán 
nézheted, hogy maradok 
életlen mégis, háttér 
szótalan, mintha nem 
vagyok. Csöndes emlék 
maradok. A  te hangod 
azonban itt marad. Amikor 
elejtetted, fölvettem szavad.

** *

A  pihent arcomat is szeretem, 
a punnyadás halántékait, 
amik eleven sírdomb gyanánt 
tűrik a vörös madárlábakat, 
és azt, hogy bőr alatt sebet 
fakasszanak. Valami kezdetnek 
sejtem a végét. Tükröm az 
ablak, benne friss magam 
lengedez, fogam cigarettára 
óhajt. A  neont itt se szeretem, 
ha világít nappal, éjjel 
azonban jó, ágyamhoz vezet.

Tejet töltök. Meleg. Mint fejés 
után a tehén gőzölgőorrlika. 
Teljesen átmelegszik tőle a 
bögre. A kezemet is simogatásba 
öltözteti a jóleső melegség. Nincs 
is már kezem, sovány, vézna, 
vékony jelzójü kezem, csak 
tenyerem van, meleg tenyerem. 
Szívem is melegségbe öltözik. 
Vérereimben langyos vér 
helyett meleg tej hömpölyög, 
de erről nem akarok beszélni. 
Éjfélkor átmegyek a templomba. 
Megígértem a papnak, hogy 
elviszem a lányokhoz. Azt hiszi, 
hogy egy vérbeli kurvával fog 
hengergőzni majd, pedig szűz 
lesz az, aki ágyba viszi.
Teste, mint a takaró, és 
cipó-meleg mellei. Vére is 
meleg lesz, mi folyni fog.
Jó tréfa ez. Harang szól, 
áloműző. A kéjnek ára van.
Miért nem tart tehenet.

xx x

Olvadunk. Elfolyunk. Négy fal közt a remény. S itt 
gondolok egy nőre én, ki olvas egy könyvet. E nő ta
lán én vagyok. Könyvet olvasok, s e könyvben, melyet 
olvasok, egy nőről olvasok, ki olvas egy könyvet. S e 
könyvbéli nő egy másikat.
Nevet adok, hogy könnyebb legyen. A nő, ki én va
gyok, bár férfi, neve Anna. Könyvet olvasok. E könyv
ben fölbukkan egy nő, neve Berma, ki könyvet olvasok. 
E nő, ki Berma, s nem egyezik Annával, ki én vagyok, 
bár férfi, s Őt olvasom, olvas egy könyvet egy könyvbé
li nőről, ki Clarissa. S így tovább. Izzanak a könyvek.

x x x

A gránátalma gombja meg az unalom. Próféta a 
vonaton. Parókáját félredobja. Jön az ellenőr. Nem 
tudom, ki ő, de valami tudományos bálvány lehet. 
Maradjunk a formánál. A lányok lába kecsesen 
harangoz. Szájam szívesen lenne a nyelv.

XX X

Mert vagyunk egy páran. Akik szabadulni akarunk.
Az örökkévalóságtól. Az ember mindig kitalál valami 
Okosat. Elindulsz egy kedves baráttal. A forgatagban. 
Aztán találkozol egy másikkal. Egy volt osztálytárssal. 
Egy gyermekkori elsővel. Aki mindig hazudott. Akkor. 
Csodalámpa. Holnemvolt testvér. Denevéremberöv. 
Most megmutatja a nőjét. Meg az autóját. Neked. 
Egyik se nincs. Megfordulnál mindkettőben. Túl. 
Hosszú sor sörért. So strong out és Chris Rea.
Vibrálás körül rajzunk. Mint az éjjeli lepkék.
Oly rövid a lét. Meg az a bájos arc. Aki úgy.
Figyelt. De mondani mit és minek. Tán nyelvét.
Se beszélem. Jobb is így. A hallgatás. A  tett non. 
Geometria. A meg nem cselekedett. Aztán.
Hazafelé. Vízparton hazafelé. Test meg sehol.
Legfeljebb a tiéd. Meg a kedves baráté. Holnaptól. 
Homoszexuálistól tanulom a szerelmet. Vadász 
Bácsinál lődözünk. Repül az ólom. 10000 lej.
Állunk a hosszú esőben. Ha kivonjunk magunk.
Eláll. A zsebben éppen így. Éjjel szúnyogok.
Hada. Nem lepkék. Nem is madarak. Véremet.
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DEMETER SZILARD

Az ötezer forintos bankjegy
A rendőr hüledezve vizsgálgat- 

ta maga előtt a feljelentést:
— Maga ezt komolyan gondol

ja? — nézett az íróasztal túloldalán 
feszengő őszes férfira.

— Igen — fészkelődött a felje
lentő. — Kérem szépen, én tényleg 
nem gondoltam semmi rosszra.

— Azért szeme van, nem? Látni 
lát vele? — a rend derék őre nem 
tudott napirendre térni az ügy fö
lött.

— De hát, mondja, rendőrfőnök 
úr, maga gondolt volna ilyesmire? 
-a férfi mintegy önmagát győzköd
te, valahogyan a szégyent akarta 
elhárítani.

— Nos, az igazat megvallva, 
nem, és nem én vagyok a rendőrfő
nök — emelte fel a telefonkagylót, 
csak azért, mert tudok magyarul, 
lám, már titulusom is kerül, nyug
tázta jólesően, annak idején Buka
restben mennyit ugratták az aka
démián, mert olyan elszántan ta
nulta a nyelvet, oltyán létére már 
akkor Erdélybe készült, édesanyja 
miatt, röviden tárcsázott, s míg a 
vonal túlsó végén hosszan kicsen
gett a hívás, lehalkított hangon, bi
zalmasan odaszólt a várakozónak.
— Azért jó dolog, hogy már ott is 
van digitális központ. Régebben...
— legyintett, száműzvén a közpon
tos kisasszonyok rémképét. — Hal
ló, na végre — erősítette fel á hang
ját. — Ott van a kapitányotok? Ja, te 
vagy az? Radu vagyok, a megyétől. 
Szervusz, szervusz, de ez most 
mellékes. Van előttem egy feljelen
tés. Ismersz valakit a városotokból, 
aki megfelel a következő leírásnak: 
középmagas, cigány?... Mi az, hogy 
sok középmagas cigányotok van? 
Várj, fejezzem be. Szóval, cigány, 
fiatal, olyan huszonéves, tisztán be
szél magyarul... A fene essen beléd, 
Andrei, tudom, hogy csak magyar 
cigányaitok vannak, minek vagy 
úgy oda. Tehát olyan, ki valószínű
leg többször dolgozott már Ma
gyarországon, rendesen öltözkö
dik, és, várj, ezt most idézem, "na
gyon ártatlan tekintete van". Hogy 
a cigány akkor is ártatlanul tud néz
ni, ha malaccal a hóna alatt kapják 
el? Hagyjuk most az ócska vicceket! 
Inkább nézz utána, ki az, aki illegá
lis valutaváltással foglalkozik nála
tok, mert a gyanúsított hamis pénzt 
adott el... Azért járj utána! — csapta 
le a kagylót. — Azt mondja, hogy 
ott csak egy fehér férfi valutázik, 
aki alacsony és vén — nézett tűnő
dőn az öregre.

— Az a fiatal cigány mondta, 
hogy onnan való — erősítette két
ségbeesetten a kárvallott.

— Ha hamis pénzt adott el, ak
kor miért pont ebben mondott vol
na igazat? — Istenem, a hülyeség 
örök, gondolta magában. — Nos, 
kedves uram, ha valami eredmény
re jutunk, akkor értesítjük — állt fel 
az asztaltól, és túlzott szívélyesség
gel kísérte ki az öregurat. Vén ökör, 
mondta magában, ahogy becsukta

az ajtót, de azért érthető: ebben a 
fene nagy demokráciában annyi 
külföldi pénz forog feketén, csoda, 
hogy a márkát nem tévesztik össze 
a forinttal. Viszont utána kellene 
néznünk, mi a francot csinálnak ott 
azok, a fát egyre lopják le a hegyről 
a falusiak, dacára a jelentős rendőr
ségi állománynak, a múlt héten a 
budapesti főkapitánysággal kellett 
végeérhetetlen beszélgetéseket 
folytatni, most még ez a pénzhami
sítás is, kuncogott fel, és még egy
szer megnézte a bűnjelet. Első rá
nézésre is ordított róla, hamisít
vány. Mégpedig nagyon amatőr ha
misítvány.

Radu ismét telefonált:
— Bent van a főnök, Margitka?

— ha a közelben nem tartózkodott 
kolléga, a titkárnővel magyarul be
szélt, amennyiben románul vála
szolt, akkor a megyei rendőrfőnök 
hiába tagadtatta el magát. — Átme
gyek, van egy érdekes ügyünk, sze
retném személyesen megbeszélni a 
"föncsivel", persze, hogy kérek egy 
kávét is, drága — "föncsi", ez na
gyon tetszett neki, Margitka becéz
te így mindannyiuk főnökét azon 
ritka alkalmakkor, amikor nála a- 
ludt. Jó is, hogy most nincs bent a 
parancsnok, mire visszajön, Mar
gitkával talán sikerül összeütnünk 
egyfajta kömyezetrajzot, végül is 
oda való, szedte össze a papírokat, 
hátha kiküldenének terepre, indo
kolt lenne: emberrablás Pesten, már 
megint Pest, francok, káromkodni 
azért még kell tanulnom, fene, 
franc, baszott, hétszentségit, ennyit 
tudok, tolvajlások, a fatolvajok fej
szével támadtak a rohamosztagra, 
megkergették őket, nem erőszak, 
pénzhamisítás — mit csinálnak ott 
a kollégák, kérdezte ismét magá
tól?

Tudod, Radu, csicseregte Mar
gitka, nálunk nincsenek gyökerek, 
a környező falvakból költöztették 
be a népet, mindenki a gyárból élt, 
"osztán" bezárták, ez is milyen édes 
benne, "osztán”, gondolta Radu, 
"mondani csak tiszta magyar be
szed", figyelmeztette a szekuritátés 
viccelődve, amikor végre ide he
lyezték, s azóta nemigen került 
semmi haza, folytatta Margitka, 
csak a pénz Magyarból, felírni, je
gyezte meg magában Radu, Ma
gyarból, Magyarba, ragozta, meg a 
fa, hát mindenkinek meg kell élni 
valamiből, nem, a kommonisták el
vették az erdőket, kommonisták, 
többet kell ide járnom kávézni, so- 
molyodott el Radu, hát a parasztok 
most visszaveszik, ami az övék.

— Volt — szólalt meg végre Ra
du.

— Most is a miénk — sértődött 
meg Margitka, és hol marad a pa
rasztozás, kérdezte magában Radu.

— Ezen ne veszekedjünk, drága
— simított végig Margitka kezén.

— Hát a föncsi? — váltott témát 
Radu.

— Bukarestből kellene jöjjön —

nyújtotta el a magánhangzót am
úgy székelyesen Margitka, megráz
kódott, tudta, ilyenkor a 
parancsnok mindig ki van vetkőz
ve magából. "Egészen ki van kelve 
a ké- piből..." — szokta suttogni a 
telefonban Radunak.

A megyei rendőrfőnök tényleg 
elég morózus hangulatban lépett 
be az ajtón, felvonta a szemöldökét 
a kávéspoharak láttán, valamit 
morgott, amit vehettek akár helyte
lenítésként, akár köszönésként is, 
csak a fejével intett Radunak, befe
lé.

— Akarsz-e a menyasszonyom 
lenni, Margitka? — lépett ki a pa
rancsnok szentélyéből Radu.

— Magának még most is csak 
viccelődni van kedve, pedig láthas
sa, mennyi dolgom van—nézett fel 
a gépelésből Maigitka, hivatalosra 
vette a hangnemet, bár megmaradt 
a magyar nyelvnél, látván, a főnök 
nem követi a "magyar kisfőnököt", 
ahogy itt Radut becézték.

— Isten ments, drága kisasz- 
szony — kajánkodott Radu. — Kül
detésbe megyünk.

— Jujj! — pattant fel az íróasztal 
mellől Margitka —, tényleg nem 
ugratsz? — a könyvelői tanfolyam 
elvégzése után rögtön jelentkezett a 
titkárnői állásra a rendőrségnél, 
"kalandokra vágyok", magyarázta 
a legjobb barátnőjének, igaz, elhall
gatta, hogy a keresztanyja már ré
gen itt dolgozott, egy kis protekció 
nem árt, mondta az apja is, ebben a 
szűk világban, de eleddig a legiz
galmasabb munkája a jelentések ki
vonatolása volt, viszont a szak- 
zsaigon — méghozzá románul — 
egy csipetnyi izgalommal sem ke
csegtette ezidáig, semmi vér, ho
gyan szúrt az egyik, hogyan csapta 
agyon baltával a másik, semmi, 
szúrófegyvernek látszó tárggyal, 
fordította le magának, mi az, hogy 
"látszó táiggyal", vagy szúrófegy
ver, vagy nem az, kérdezte az egyik 
éjszaka Radutól, szerette, ahogyan 
a férfi nyugodtan elmagyarázta ne
ki, nem mindegy a gyanúsítás, illet
ve a konkrét vád, amíg nem bizo
nyítasz, addig ártatlan a delikvens, 
fogalmazott Radu, Margitka meg 
arra gondolt, ezért megéri vesze
kedni az anyjáékkal, ingázott, leg
följebb majd azt mondja, sok volt a 
munka, bent aludt Katinál, szeren
csére Katinak nincs telefonja, vi
szont Raduval emiatt csak kevés 
időt tölthetett, nem mintha a férfi 
ezt valaha is felpanaszolta volna, 
de akkor is, az anyjának már az 
kínosnak tűnt, hogy a rendőrségnél 
dolgozik, és ha — ne adj, Isten — az 
otthoni hétvégéken bemerészke
dett valamelyik diszkóba, akkor 
nagyon hamar "lerendőrkurváz- 
ták", bezzeg, amikor valakinek út
levél kellett, vagy amikor a 
sofőrvizsgához akarták benyújtani 
a dossziét, akkor kedves Margit
kám volt, hozták a kávét és a szap
pant, szipogott is eleget Radunak,

hogy ez így nem jó, tisztára tudat- 
hasadás, Radu persze mindig kine
vette, hát akkor mit mondjak én, 
szokta kérdezni, azt, hogy szeretsz, 
törleszkedett Margitka, viccölsz, 
Margit, igyekezett Radu imitálni 
egy részeg székelyt, de hát ez nem 
vicc, legalábbis Margitka úgy érez
te, nem adta oda magát senki más
nak, csak Radunak, még a rendőr
parancsnoknak sem, pedig azóta 
lehetne, mit lehessen tudni, rendőr
ségi szóvivő, mutatnák a tévében, 
az alkata megvan hozzá, románul is 
tud annyira, ezek a székelyek meg 
aztán adnak munkát, s most, lám, 
"bevetésre" megy. — Tényleg nem 
hülyéskedsz? — nagy izgalmában 
arra sem figyelt, hogy a főnök talán 
meghallhatja, és akkor lefújva az 
egész akció a túlzott személyes érin
tettség miatt

— Nem, drága — fogta meg az 
állát a férfi. — Hazamegyünk. Hoz
zátok.

— Ó — Margitkának, enyhén 
szólva, megcsappant a lelkesedése. 
— Hát ott semmi érdekes se törté
nik, meg aztán én nem is tudhatok 
ott "beépülni" — ráadásul, és ezt 
már nem merte megemlíteni Radu
nak, megígérte a szüleinek, rendőr
höz soha nem megy férjhez, hogy 
állítson be most egy ilyen vőle
génnyel.

— Gyerünk az irodámba, ettől 
a pillanattól az én beosztottam 
vagy — fogta meg a könyökét Ra
du, a folyosón viszont egy szót sem 
szóltak egymáshoz.

— Mondd, szerinted mennyire 
lehet érezni, hogy román az anya
nyelvem? — Radu különös gond
dal formálta a magánhangzókat.

— Háát... olyan idegenes a kiej
tésed, de csak mintha Kolozsvárról 
jöttél volna. — Maigitka nem akar
ta elpuskázni élete első küldetését.

— Ez az — csapott az asztalra 
Radu. — Nagyon jó. Kolozsvár! így 
legalább nem lesz feltűnő, ha néha 
román szavakat keverek a beszé
dembe, ott egyébként is úgy beszél
nek — a taväyi továbbképzőn vet
te észre. — Szóval: kolozsvári köny
velő vagyok, egy itt szervezett szak
mai bulin ismerkedtünk össze, te 
azért nem beszéltél rólam, mert nem 
tudtad eldönteni, komolyak-e a 
szándékaim, apám román, anyám 
magyar, így legalább nem "mara
dunk akkorra hazugságban", és leg
alább új nevet sem kell kitalálnunk.

— Okszi — mintha csücsörített 
volna Margitka. — Bár így is baj 
lesz a szüleimmel.

— Nem baj — szedelőzködött 
az újonnan kinevezett vőlegény —, 
majd leisszuk.

***
Hm, morfondírozott Radu, ali

binek nem is rossz, miközben meg- 
adóan bólintott a közúti rendőr 
felé, háta könyvemet mikor kapom 
vissza, kérdezte — szándéka sze
rint — tört románsággal, majd, 
vonta meg a vállát a helybéli rendőr 
közömbösen, ez is a megyeszék
helyről jön, azt hiszi, övék a világ, 
na, most majd meglátja, sose törődj, 
haver, szólt át a másik sofőr, kette-
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jüket büntették meg az elágazásnál, 
ahol a kisváros felé lehetett letérni, 
hogy miért, az ördög sem tudja, 
holnap már ismét kezemben a 
könyv, te tetű, szólt oda a "zser- 
nyákra", visszavásárolom, kacsin
tott Radura a helyi nagymenő, hja, 
én is visszakapom, gondolta Radu, 
szóval így megy ez itt, nagyot fog 
nézni a kolléga, mindegy, játsszunk 
egyelőre tovább, Margitkát oldalba 
kellett böknie, nehogy elröhögje 
magát, bunő ziuá, igyekezett el
nyújtani az "ő” betűt, Iá révédéré, 
tette hozzá mosolyogva Margitka, 
a kanyar után már nem bírták visz- 
szatartani, mindketten tomboltak a 
jókedvtől, Margitka cuppanós pu
szit nyomott az arcára, haláli vagy, 
vihogott, haláli, "mortal?”, fordítot
ta volna automatikusan Radu, e- 
zeknek a magyaroknak még a halál 
is kacagság, székelyeknek, javította 
ki magát, emlékezvén még Margit
ka zsörtölődésére valamelyik éjsza
ka, székely szarta a magyart, idézte 
volt akkor egyik klasszikus íróju
kat, vagy nem is, ezt a vasvillás 
öreg mondta, aki a ganyézós villá
jával "hajtotta meg" a magyarorszá
gi turistákat a kaszálójáról, ide 
szartak nekem, magyarázkodott, 
ehejré, ahajt benn, ehejt az a közel, 
ahajt meg a távol, tanulta akkor, a 
sok "ácéistennyiladécés körbeo- 
kádta a pionyértábort", a diáktalál
kozón tényleg sok gondot okoztak 
a részeg fiatalok, de ez a rejtvény 
volt a legérdekesebb a számára, 
"ácéistennyiladécé", mi a franc ez, 
Margitkát kellett segítségül hívnia, 
mint akkor is, amikor a "medvés" 
öreget hallgatta ki, tulajdonképpen 
ekkor került közelebb Margitká
hoz, az orvos utasításai szerint 
igyekeztek kíméletesek lenni a be
teghez, hát oszt* mi a fenefranc tör
tént vóna, mérgelődött az öreg, ka
szálok, kaszálok, oszt' jön a medve, 
odabaszok egy istenmáriásat, mire 
kaptam egy akkora pofont, hogy 
Máris sem adott vót akkorát, ami
kor a komával három napig elé se 
bújtunk az Asszonboszontóból, s 
asztán usgyé, csak a főúton nyik- 
kantottam el magam, ekkor lépett a 
színre Margitka, megigazgatta a

Eámát a bácsi feje alatt, de mér' 
ellett visszamennie, János bácsi, 

kérdezte, mintha a lánya lett volna, 
az első kocsi behozta volna a kór
házig, nem veszített volna ennyi 
vért, mér', hát mér', mert ott ma
radt a kalapom, még a nagyapámé 
vót, s akkor megint esszevertek, bó
lintott Margitka, mintha csak egy 
lagziról beszélne, essze hát, ott ette 
e rosseb a kalapom, micsináltam 
vóna, s e-zért majdnem meghalt, 
szólalt meg Radu, az öregnek na
gyon nem tetszett a magyarul be
szélő egyenruhás, nohát, legyintett, 
Pista komámnak annak idején a fél 
tökét szakította le egy medve, s az
óta is ott eszi a fene minden bálban, 
diszkóban, amióta megmurált az 
asszony, legyintett, adjon egy szi- 
varat, akármelyikük lehetne egy Já
nos bá, nézte az út szélén ballagó 
emgereket Radu, fura egy népség 
lakik itt, gondolta, most mire gon

dolsz, törte meg a csendet Margit
ka, fura egy népség lakik itt, mond
ta ki hangosan is Radu, bunkók, 
fröcsögött Margitka, nem méssz be 
a rendőrségre, nem, majd holnap, 
rázta a fejét Radu, egyelőre "lássuk 
a medvét", vigyorodott el.

***
— Már tegnap vártalak — nyúj

totta kezét a helyi rendőrparancs
nok. — Itt a sofőrkönyved is — ku
tatott a fiókban, majd az asztalra 
dobta a műanyag kártyát.

— Pedig pénzt nem adok érte
— somolyodott el Radu. A rendőr
főnök arca megrándult.

— Hát ezt meg honnan veszed?
— vetette oda foghegyről.

— Balázs Lászlótól, Bandi ko
mám — nyomta meg a helyi pa
rancsnok nevét Radu. — És még le 
is tetűzte az embereket.

Andrei-András-Bandi, a rend
őrfőnök leült:

— Nézd, jó lenne, ha már az 
elején tisztáznánk valamit. Néha 
nem árt behunyni a szemünket a 
kisebb vétségeknél, csak hogy a na
gyobbakat felgöngyölítsük. És még 
mindig inkább száguldozzanak, ha 
nem sajnálják az autóikat ezen a 
rossz úton, mintsem inkább egy
mást bicskázzák, nem beszélve a 
többiről — pöccentett Radu felé egy 
vaskos dossziét.

— Bandi, barátom — negédes- 
kedett Radu —, mi a fene folyik itt?

— Ami mindenütt — tárta szét 
tétován a karját a rendőrfőnök, u- 
gyanazzal a mozdulattal elővett 
egy konyakos üveget, meghúzta, 
majd poharakat is tett az asztalra.

— De, kedves barátom — hajolt 
át a poharáért Radu —, ti itt kurva 
sokain vagytok.

— Negyvennégyen, kiskato- 
nákkal együtt — jegyezte meg fakó 
hangon Andrei-András-Bandi. — 
De te azért jól megtanultál magya
rul, hallod-e? — csillant végre vala
mi érdeklődés a szemében. — Pe
dig annak idején, Bukarestben, alig 
tudtam belédverni az "a" hangot, 
emlékszel?

— Állj, koma — emelte fel a 
kezeit Radu. — Nem inspiciálni jöt
tem — ezt a kifejezést is Margitka 
szokta használni, ha "Bukarestből 
jöttek a fejesek". — Csak nem ér
tem, nektek gépfegyveretek van, 
meg minden, azok meg fejszével 
kergetnek meg benneteket.

— Te lőnél? — emelte fel végre 
a tekintetét András. — Ha a Nagy 
Román Alföldön lopnák a búzát, 
vagy mittudomén, te lőnél?

— Igen — mondta csendesen 
Radu. — Igen. Legalábbis a levegő
be.

— Azt itt baszhatod. "Milicista" 
vagy, csöszd meg, gyűlölnek. Egy 
kanál vízben megfojtanának. Leve
gőbe, hogy el ne röhögjem magam
— tette el az üveget a régi barát. 
Radu érezte, hogy ezennel a beszél
getés befejeződött. De azért szerette 
volna folytatni.

— És a felesé... — a barátja keze 
ökölbe szorult. — Szóval, a feleba
ráti szeretet? Nem katolikusok?

— De. Többnyire azok. És in
kább vasárnap délelőtt — mondta

a rendőrfőnök. — Itt van az összes 
jelentésem — állt fel hirtelen. — És 
Radu: ha el akarsz vegyülni, húzz 
farmert, errefelé zakóban még a 
polgármester sem jár — húzta be az 
ajtót maga után. Mit mondtam 
rosszul, tápászkodott fel Radu is, 
mi lett ebből az emberből?

***
Jajj, Margitka, hogy magácska 

milyen fess fiatalembert fogott, a 
tömbház előtti pádon úgy ültek a 
szomszédasszonyok, mintha tol
lászkodnának, kolozsvári könyve
lő, mondta büszkén az édesanya, 
félig román, de úgy beszél magya
rul, magam sem különbül, tette 
hozzá, jajj, ne mondja, kolozsvári, 
kérdezte a szomszéd lépcsőház 
pletykafelelőse, a kisunokám is oda 
jár egyetemre, és mikor lesz az es
küvő, kérdezte a harmadik, Margit
ka letette a telepakolt bevásárló
szatyrokat, tudj' Isten, egyszer meg 
kell nézzük, találunk-é, hát, majd 
összecsiszolódnak, mint műnk az 
embörrel, és a fia, csattant fel Mar
gitka, idegesítette ez a sok "káráló 
tyúk", ahogyan az apja nevezi őket, 
nem férik a bőribe', mán megint 
benn van a börtönbe', ha arra járna, 
megnézhetné, Margitka, pislantott 
fel laposan az anyóka, ha láttyák, 
ügyi, hogy a rendőrségtől járnak 
hezzá vizitába, hátha kiengedik 
hétvégire, mit követett el, kérdezte 
csendesebben Margitka, mit hát, 
megbulált egy kurvát, oszt' az felje
lentette nemi erőszakér', pedig 
még fizetett is a csóró, szerintem 
még mindig azért jár rá a rúd, mert 
a forradalomkor fejberúgta azt a 
szekust, Csürkelábat, lihegett mel
lettük asztmásán egy öregember, 
nem az az erőszak, amit a maga fija 
követett el, hanem amit máma icca- 
ka csinálhattak a diszkósok, a fél 
milicija künn van a Kerek-erdőbe', 
hörögte el végre, hogy anyjuk ne 
szülte vóna meg űket, hadonászott 
a szomszéd pletykafelelős, és hát 
kicsodát, kicsodát, telepedett le az 
öreg, gombával tele hátizsákját lába 
közé fogva, azt a korcsot a belső 
uccából, né, tuggyák, aki egy kicsit 
süsü, a vénember a feje előtt a kezé
vel intette, milyen süsü, ne mondja, 
sápítoztak a vénasszonyok, egy kó
láért, asszongyák, adta a jól értesül- 
tet az öreg, egy kóláért, kérdezte a 
rendőrfőnök, én megkérdeztem, 
magyarázta a kisebbik, hogy egy 
pezsőgért nem-e szopna le, erre 
asszonta, hogy csak a kólát szereti, 
hát akkor azér', mondtam, kivittük 
ketten izével, né, intett balra, Kalá- 
nyos Csingacsukkal, én elölről 
szoptattam, ő meg hátulról nyom
ta, mit értesz azalatt, hogy "hátulról 
nyomta", kérdezte a rendőrpa
rancsnok, miközben a halántékát 
dörzsölte, úristen, gondolta, ha ezt 
Radu elolvassa, és micsoda nevek, 
Csingacsukk, legalább helyesen ír
ták volna a keresztlevélben, a 
gyorsírónő közönyösen jegyzetelt, 
hát, baszta, mit, vonta meg a vállát 
a megszeppent gyerek, látott vala
ki, kérdezte a rendőrfőnök, az 
egész diszkó, szólalt meg a cigány 
is, hogyhogy az egész diszkó, hát 
kigyűltek, körbeálltak, és bíztattak,

mindketten egyszerre magyaráz
tak, mi az, hogy bíztattak, hitetlen
kedett Andrei-András-Bandi, hát, 
mindenfélét kiabáltak, adjál neki, jó 
vagy, ilyeneket, és azután, kérdezte 
a lánytól, semmi, mondta az, visz- 
szamentem a pult mellé, hányinge
rem is volt, mondtam is a kiszol
gálónak, hogy milyen hányinge
rem van, de ami igaz, az igaz, ők a 
kólát megfizették, pedig őket is 
mindenki kacagta, fogta bővebbre 
mintegy felmentésként a beszámo
lót, akkor meg, kedves asszonyom, 
fordult a feldúlt nő felé a parancs
nok, mit keresett a maga lánya a 
Kerek-erdőn, végül is legalább egy 
kilométer a diszkótól, a diszkó kö
zönsége nem kíséri ki ezeket a fiú
kat csak ezért, nem, nem, az a disz
kó mellett vót, mondta a lány is, 
elment, hogy felakassza magát, 
mert ezek meggy alázták, sziszegett 
az anya, nem, mama, szólalt meg a 
kislány még egyszer, csak fosnom 
kellett, és tudtam, hogy otthon 
nincs víz, vagyis nem lehet lehúzni 
a budit, tette hozzá, a rendőrfőnök 
felé fordulva, és hát, ott elaludtam, 
no, a két fiú felröhögött, kuss le
gyen, majd a börtönben röhöghet
tek, csattant fel a parancsnok, szent 
szar, nézett maga elé, ebben a hó
napban már a második nemi erő
szak, maguk most elmehetnek, in
tett a lány és az anyja felé, fiúk, 
mondta komolyan, amikor becsu
kódott az ajtó, a börtönt semmiféle
képpen sem úszhatjátok meg, de ha 
együttműködtök a rendőrséggel, 
talán csökkentik a büntetéseteket, 
mondjátok meg nekem, ki a fene 
hamisít itt forintokat, tuggya mit, 
állt fel Csingacsukk, megbilincselt 
kezét az asztalra téve, inkább meg
baszom a maga feleségit, ha a pap 
majd ráunt, de nem vagyok árulko- 
dós, mire a rendőrfőnök irtózatos 
pofont adott neki, a cigányfiú orrá
ból, füléből, szájából kezdett folyni 
a vér, hiába pofozkodik, ugrott fel a 
kisebbik is, mindenki tudja, hogy a 
maga feleségit a lenti pap bassza, 
ezért van úgy oda, ő is kapott egy 
pofont, a gyorsírónő fel sem pil
lantva írta, hogy csatt.

***
Radu elgondolkodva lapozgat

ta a gépelt oldalakat.
— Akkor Bandi ezért ilyen... — 

nem jutott eszébe a megfelelő ma
gyar szó — "aiurit".

— Elszállt, kedvesem — bújt az 
ölébe Margitka. — De hát ezt min
denki tudta.

— Én nem tudtam — emelte fel 
a hangját Radu. — Mit tudott min
denki?

— Drága, ne húzd fel magad — 
dörgölőzött Margitka, te jó Isten, 
gondolta Radu, ezt a nőt a végén 
még el fogom venni feleségül, min
dig tudtam, hogy a kispolgári nők 
visznek engem a sírba.—A barátod 
— nyomatékosította mondanivaló
ját az extitkárnő — egyszer rajta
kapta a feleségét, amint a lenti ka
tolikus pappal, tudod, na — elpi
rult, mintha még mindig az az első
áldozó kislány lenne, aki először 
gyónta meg a bűneit. — És, aszon- 
gyák — csacsogott izgatottan —,
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hogy akkor csendesen csak annyit 
mondott Bandi: ha már elkezdtetek 
henteregni, fejezzétek is be, azzal 
megfordult, bement a kocsmába, 
ahol elmesélte a sztorit a szolgálat
ban ott ivó beosztottjainak. Azóta 
ilyen — Margitka megszeppent Ra- 
du elsötétülő arca láttán.

— A kutya úristenit — Radu 
észre sem vette, hogy új káromko
dást tanult, a tegnap este használta 
az "apósa”, miután lefeküdtek, át
hallatszott szobájukba az öreg zsör- 
tölődése, hogy az én lányom egy 
ilyen korcsitúrával izélteti magát, 
mi az a "korcsi túra", suttogta Radu, 
tudhatnád, vihogott a lány, romá
nul is így mondják, se nem hal, se 
nem hús, vagyis sem nem román, 
sem nem magyar, konkretizált Ra
du, egen, lihegte Margitka, és ez 
baj, kérdezte Radu, miközben le
húzta a lányról a hálóinget, nem, 
csókolta meg a mellkasát Margitka, 
vót itt egy szekus, kezdte, otthon 
néha akaratlanul is tájnyelvbe vál
tott, akinek vót két fia, csúszott len- 
nebb a férfi a teste alatt, és azok alig 
tudtak románul, de ettől függetle
nül mindég megverték őket a foci
pályán, akkor meg mi a baja apád
nak, fordult a hátára Radu, hagyd 
el, mondta Margitka, az a baja, hogy 
nem lettem fiú.

Másnap este vacsora után az 
öreggel ketten maradtak a "nagy
szobában", Margitka anyjával kint 
a konyhában mosogatott. Az apa 
kitöltött két vizespohárnyi pálin
kát, "fájintos kis pájinka", gügyö- 
részte, azután némán játszadozott a 
tévé távirányítójával.

— Hát, édes fiam, mesélj ma
gadról — vett magán erőt az öreg.

— Furcsállom az itteni embere
ket — krákogott Radu, a "pájinka 
ténleg fájintos vót", állapította meg 
magában.

— Mer'? — kérdezte az "apósje
lölt."

— Hát — bátorodott neki Radu 
—, anyám mindig a székelyek ven
dégszeretetéről, a legtisztább ma
gyar nyelvjárásról, ilyesmiről be
szélt.

— Értelmiségi takony — intett 
bizonytalanul az öreg, és Radu nem 
tudta, hogy a Duna TV-re értette-e, 
amely csatornánál éppen megálla
podott a nyugdíjas tanító, vagy az 
anyja meséjére. — Megmondom, é- 
des fiam, mi van itt: gazemberség.

Az "édes fiam" csak amolyan 
megcsontosodott szóhasználata 
volt az apósnak, Radu nem is érezte 
magát megtisztelve.

— Például ez az erőszak... — 
folytatta az öreg.

— A kólás? — kérdezte Radu 
szórakozottan.

— Te honnan tudsz róla, hiszen 
egész nap alig mozdultál ki? — né
zett rá Margitka apja, és Radu most 
már végképp nem tudta eldönteni, 
szórakozik-e vele, vagy csak részeg.

— Margitka halottá valahol, és 
akkor felhívtam telefonon Bandit... 
— na, most elárulta magát, silány 
egy nyomozó vagy, emésztődött — 
tetszik tudni, együtt laktunk a kol
légiumban Bukarestben — magya
rázkodott.

— Tudom, édes fiam, nagyon is

jól tudom — veregette meg nevetve 
vállát az öreg. — Az egész város 
tudja.

— Honnan a fenéből? — töltött 
magának Radu.

— Visszakaptad a sofőrkönyve
det, édes fiam, pedig nem is fizettél 
— vonogatta a vállát az öreg. — 
Valami szekus, vagy SRI-s, mit tu
dom én, esetleg nyomozó lehetsz, 
ott egyen a fene, ha a lányomat tény
leg elveszed. Vesszen Trianon! — 
emelte a poharát az öreg, Radu auto
matikusan töltött mindkettőjüknek, 
fel volt háborodva, az nem igaz, 
hogy Andrei elmondta volna, Baindi, 
javította ki automatikusan magát, 
csakis az az altiszt lehetett, a fene 
essen belé, hát így könnyű a fát lelop
ni, ha így jár a szájuk.

— Apámuram — hajolt köze
lebb az öregúrhoz, először mondta 
ki magyarul, hogy apámuram, az 
öreg mintha meg is lepődött volna 
—, mondja, Bandi jó "milicista" ma
ga szerint?

— Jó hát — bólintott az öreg —> 
ezidáig az egyik legjobb. Állítólag 
olyan pofonokat tud adni, hogy 
még a régi csendőrök is tanulhatná
nak tőle.

— Akkor meg — kérdezte kissé 
részegen Radu — azt mondja meg, 
apámuraom, miért nincs itt tör
vény?

— Menj a fenébe, édes fiam — 
fejtette le a "vő" karját a válláról az 
öreg tanító —, menjetek diszkóba, 
ott majd meglátod.

***
Az egyik diszkó a régi művelő

dési házban volt berendezve, Bar
tók Béla Művelődési Ház, olvasta el 
Margitka, ki az a Bartók Béla, kér
dezte Radu, hát, egy zeneszerző, 
mondta Margitka, végre felemelt 
fejjel léphetett be az ajtón, bent, az 
előtérben már ott ivott a fenyőfa 
asztaloknál a rendőrfőnök is, csak 
úgy odaintett a sörösüveggel, szót
lanul leültek, Radu csavargatta a 
fejét, mennyi szép lány, gondolta, 
és mennyi ronda, válaszolta And- 
rei-András-Bandi, mintha kitalálta 
volna Radu gondolatát, nézd meg, 
túlnyomó részének hiányos a fog
sora, te részeg vagy, állapította meg 
Margitka, fogd be a szád, mondta 
csendesen a rendőrfőnök, te fogd 
be a szád, nézett rá Radu, mi van, 
koma, baszkalódunk, dülöngélt 
mellettük egy inasabb fiatalember, 
Radu elkapta a kezét, csuklóból 
visszatörte, nem szeretem, ha bele
pofáznak a szövegembe, mondta 
nyugodtan, a rendőrfőnök elővett 
egy bilincset, a fickó kezére csattin- 
totta, elvezette az ajtóig, és a ki
lincshez kötötte, visszatért, na, 
hekusom, nézett Radura, akarom 
látni azt a, elővett egy papírf icujkát, 
Kalányos Csingacsukkot, mert, 
kérdezte Bandi, mert szerintem ő 
az egyik hamisító, haha, röhögött 
fel Bandi, neked elment a szép 
eszed, lehet, mondta Radu, de sze
retném látni, rendben, adta meg 
magát hirtelen Bandi, hé, intett az 
egyik civil ruhás beosztottjának, 
hozzátok ide azt a cigányt a fogdá
ból, de rögvest, motyogta magá
nak, feje az asztallapra bukott,

gyere, táncoljunk, ragadta kézen a 
megszeppent Margitkát Radu, a 
nagy terembe alig fértek be, de 
azért találtak maguknak egy rin- 
gásnyi helyet, hé, haver, Radu kö
rülnézett, látta, hogy körbevették, 
darabos fiatalok méregették Mar
gitkát, ezt a rendőrkurvát nem szí
vesen látjuk itt, főleg nem ilyen 
nyakigláb faszkalapokkal, tette 
hozzá vihogva egy köpcösebb gye
rek, aki a barátunkat azzal a felszar
vazott balfasszal bilincselteti meg, 
Radu hirtelen ütött, a kurvázó fiú 
törött orral a földre esett, de rögtön 
hárman is ugrottak, Radu megro
gyott a súlyuk alatt, sikerült egy 
kaszáló mozdulattal kirúgnia tá
madói lábát, rögtön felpattant, erre 
hátulról elkezdték bombázni sörrel 
teli üvegekkel, hamuzókkal, a sze
mébe már vér folyt, amikor térdre 
esett, nem látott semmit, még ekkor 
is ütött, érezte, hogy valaki a hajá
nál fogva akarja felhúzni, hátra
nyúlt, és a sokévi edzések rutinja 
diktálta mozdulattal átdobta ma
gán a támadót, és eltörte karját, ek
kor valaki a fejére sújtott, ettől 
letaglózódott, le vagytok tartóztat
va, rohant be a rendőrfőnök egy 
szakasz kiskatonával, Margitka ök
leit szájába gyúrva állt a terem szé
lén, le a nagy faszt, üvöltött valaki, 
rárohantak a rendőrökre, most az 
egyszer nem számított, ki melyik 
faluból jött be, csak egy riasztólö
vés tudta lecsendesíteni a támadó
kat, a rendőrfőnök pisztollyal a ke
zében állt fel a földről, megállítot
ták a zenét is, le vagytok tartóztat
va, ismételte meg csendesen, többet 
itten zene nem lesz, egészítette ki a 
mondókáját, márpedig itten zene 
lesz, üvöltötte hátulról valaki, 
nagydarab ember rohant a rendőr
főnök felé, senki nem látta, mikor 
tért magához Radu, hogyan tudott 
átugrani akkora távot, a fickó nya
kát könyékhajlásba fogta, meg a- 
karsz halni, kérdezte csendesen, ti 
vagytok a halottak, lépett ki a tö
megből egy fiatal gyerek, a fő fatol
vaj, intett fáradtan, de teljsen jó
zanon a rendőrfőnök, soha nem le
het elkapni, több pénze van, mint 
amit az egész megyei rendőrség 
életében össze tudna keresni, a ha
vereiteket lecsukták, szólalt meg 
vontatottan Radu, mi, kérdezte va
laki, kinek a haverét, akik Pesten 
lányt raboltak, hogy kiverjék a pat
ronból az elmaradt pénzt, magya
rázta Radu, őket, elkapták a ma
gyar rendőrök, börtönben vannak, 
eleresztette a már fuldokló fiatalt, 
na, húzzatok el innen a faszba, állt 
fel egy megtermettebb fiú, micso
da, fordult felé Radu, ma estére elég 
a fesztiválból, tűnés, ismételte meg 
a fiatalember, súlyos arany nyak
lánc lógott a pólója fölött, ez meg ki, 
kérdezte fáradtan Banditól Radu, 
innen ment ki, vonta meg a vállát a 
rendőrfőnök, állítólag maffiózó 
Magyarországon, Romániában 
mostanában nem csinált semmit, 
legalábbis amennyire én tudom, 
tényleg elhúzunk, kérdezte Radu, 
most már igen, ma estére elég volt, 
ezt a hármat vigyétek, intett a kis- 
katonáknak, lecsukni, látod, mosta 
a vért az arcáról Radu, az a pisz

tolylövés csak használt, Andrei tö
rődötten vizsgálta a saját tükörké
pét, féltem, koma, minden hétvé
gén ez történik, de most az egyszer 
beszartam, magyarán.

Nos, kedves fiam, Csinga- 
csukk, mondod, vagy nem mon
dod, állt pihegve, a bikacsököt 
lóbálva Radu, szegény Margitka, 
majdnem sokkot kapott, alig lehe
tett hazaküldeni, biztosan nem tud 
aludni, Andrei-Ándrás-Bandi rosz- 
szallóan csóválta a fejét, ez nem 
módi már, komám, de ti ott a me
gyénél biztosan jobban tudjátok, 
húzta meg a konyakos üveget, nem 
mondom, nyögte a cigány, de igen, 
koma, sújtott még egyszer a talpára 
Radu, bizony, hogy mondani fo
god, fontosak neked a tökeid, kér
dezte, és a fenékpofák között 
becsapott, a fiú felüvöltött, tudod, 
koma, folytatta Radu, a börtönben 
alighanem seggbebasznak az ele
jén, de később te nem fogod tudni 
seggbebaszni az újoncot, mert nem 
lesz mivel, még egyszer odacsa
pott, üvöltés, mondom, nyöszörög
te a fiú. Csak ne üssön többet.

»»4

— Tényleg elveszel feleségül? 
— Margitka nem hitt a fülének.

— Egen — vette apásra a hang
ját Radu. — Mint a pinty.

— Apám szerint te egészen jó 
nyomozó vagy.

— Egen — ismételte meg Radu, 
kurvára jó nyomozó vagyok, mo- 
nologizált magában, sajnáltam azt 
a kis mérnököt, vajon mivel tudták 
rávenni, hogy lefénymásolja azokat 
az ötezer forintosokat. Ráadásul a 
vasüzem fénymásolóján, megáll az 
ember esze, fekete-fehér fénymáso
lón. Aztán sajnáltam a gyerekeket 
is, akik színes ceruzával pingálták 
ki a másolatot, hogyan is hihették, 
eladható "árut" készítenek. Nem ér
te meg a börtönt az az egyetlen el
adott bankjegy. Most már sajnálom 
a cigányt is, akit a diszkóbeli vere
kedés utáni első dühömben úgy ki
készítettem. Sajnálom Bandit is, bár 
igaz, és itt keserűen felröhögött, saj
nálom azt a papot is, akit a falusiak 
a minap kaptak el üzekedni egy 
ottfelejtett szénaboglyában, és el
csenték a ruháit. Mit nem adtam 
volna, ha látom, amint a sarjú alatt 
becsempészik a papiakba, röhögött 
továbbra is, bár fájdalmat okozott 
neki a felhasadt szája.

Margitka megütközve nézett 
rá. Sajnálom ezt a lányt is, ölelte át 
megnyugtatóan Margitkát Radu, 
hogy fognak hiányozni neki a he
gyek ott lent, az alföldön. Hátrafor
dult az autó ülésén, visszanézett a 
távolodó kisvárosra. Innen már 
csak egy tömbházsor látszott, rög
tön utána kezdődött a legelő, buta 
egy vár, mormolta, kint a bárány, 
bent a farkas, fújt Margitka fülébe, 
a gyereknek meg az lesz a neve, 
hogy Old Shatterhand, mondta ko
molykodva Margitka.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Könyörgések Szent Dónáthoz
Még mindig a szőlőbokrok alatt ülnek a 

fűben, f élámyékban, a levelek, kacsok, indák 
és fürtök megszűrik a fényt, csipkés árnyé
kokat varázsolva arcukra, fejük fölött a 
domboldalon úgy izzik a hársfa a harsogó 
napsütésben, mintha lángra akarna lobban
ni.

— Hogy miért kezdett el fulladozva, el
elakadva, dadogva, a szavakat keresve, át
váltva ném etről rom ánra, majd vissza, 
menekülésre készen olyan régi dolgokról, 
méghozzá élete intim, másokra nem tartozó, 
vagy régen "eltemetettnek" hitt eseményei
ről, sértődéseiről és örömeiről beszélni — 
méghozzá egy idegennek, egy szász szárma
zású, viszonylag magas állásban levő román 
katonatisztnek, akit alig másfél órája ismert 
meg —, ma sem tudja. Talán a férfi tekintete 
bátorította, ahogy figyelmesen, de nem tola- 
kodóan, nem vetkőztetően ránézett, miköz
ben a lámpa felé karikákban fújta ki a füstöt, 
és agárarca megfeszült. Volt ennek a Hart
mann nevezetű őrnagynak a modorában 
(ezt mintha már említette volna?) valami ré
gimódi figyelmesség. Egy német úriember, 
igen, a román hadseregben, s egész lényével, 
viselkedésével, tartásával tudta elhitetni — 
legalábbis ott és akkor vele —, hogy nem 
játssza meg magát, szerepet sem próbálgat, 
nem akarja átverni, félrevezetni, becsapni, 
egyszerűen ilyen ő, és punktum!... Mi van 
még ezen is csodálkozni való?! Úgy termé
szetes, ahogyan a nap süt, a szél fúj, vagy 
ahogyan este a hold, ez a szomorú asszony
szem végigúszik a kizsarolt táj fölött... De 
igaz az is, hogy akkor ő már túl volt azon, 
hogy tépelődjön, hogy gyanakvóan figyel
jen, s a vendég magában kielemzett mozdu
lataiból, mérlegre tett szavaiból ítélje meg ezt 
a férfit. Túl volt a gyanakváson, a félelme
ken, néha vendégére emelve rajongó pillan
tását, megállás nélkül beszélt, mintha az a 
pohárka konyak szállott volna a fejébe, amit 
a férje távozása után ivott meg, mámoros
nak, és igen: könnyűnek érezte magát, mint
ha a föld felett lebegett volna néhány el
hanyagolhatatlan centiméterrel a valóság fe
lett. Jó érzés volt, ma is elszédül, ha fel akarja 
idézni. Látja önmagát, ahogyan önfeledten, 
az italtól kissé kipirulva, hol németül, hol 
románul mondja az életét, vagy ama történé
seket, amelyeket felelevenítésre érdemesnek 
tart ebből a — ahogyan többször is hivalko
dóan, némi szkeptikus öngúnnyal megjegy
zi — "zátonyra futott" életéből. Gyón, 
mintha egy pap előtt ülne, egy öreg, tapasz
talt, már csak a legfontosabb kérdésekre fi
gyelő pap előtt, a gyóntatószékben... Igen, 
valóban mindég is irigyelte a katolikusokat 
a gyónás ajándékáért, ezért a kényszerűnek 
tűnő, de létfontosságúvá váló esélyért, hogy 
egy kvázi idegennek is beszélhetnek önma
gukról, kitárhatják a szívüket. Tőlük, refor
mátusoktól valamiért elvették ezt a szédítő, 
kínosan boldog érzést, amit gyónás előtt, 
közben és főként utána érezhet az, aki kitárta 
szívét az Istennek...

Az őrnagy féloldalra hajtott fejjel hallgat
ja őt, időnként tapintatosan köhécsél, kérdez 
valamit, és emlékszik, egyszer, amikor el- 
csuklik a hangja, talán a konyaktól, de mégis

inkább az érzelmek rohamától, a kezén is 
végigsimít, finoman, tapintatosan, és ő még
is úgy érzi, mintha elektromos áramütés érte 
volna, talpától feje búbjáig érzi a "villámcsa- 
pás"-t, de már nem tudja elhúzni a kezét, 
talán nem is akarja, és elhallgatni sem tud 
már; érzi, végig kell mondania, már nem 
állhat meg, nem térhet ki, nem menekülhet, 
nem hagyhatja félbe, beszélnie kell, be kell 
fejeznie, amit elkezdett, történjen bármi, 
egyszerűen nem tehet mást.

Gyermekkoránál kezdi. Ő Budapesten 
született — emeli fel a fejét és fürkészve néz 
vendége arcába —, a vesztett háború és a 
trianoni döntés után százezrek indultak út
nak Erdélyből akkoriban, bizonyára hallott 
róla, nem létezik, hogy tőle értesülne először 
ilyesmiről egy ennyire tájékozott ember. Ezt, 
emlékszik, németül veti közbe és elhúzza a 
száját, de Hartmann nem reagál, bólint, és 
figyelmesen néz rá, láthatólag várja a folyta
tást. Szülei, kezdi ő kapkodva, s hangja eí-el- 
csuklik, sokáig egy vagonban laktak, ráadá
sul még akkor Anna, édesanya nővére is 
velük volt, de ő azután váratlanul férjhez 
ment egy akkoriban éppen Budapesten idő
ző snájdig német kereskedőhöz és megsza
badult a közös vagonból, ahol úgyszólván 
egymás előtt zajlott sivár életük, a szomszéd 
vagonokból is menekülő, elkeseredett, gyű
lölködő, egymást ellenségesen figyelő erdé
lyi családok laktak... Hát nem lehetett kel
lemes... Günther, az Anna férje pezsgőben 
"utazott", ahogy teli szájjal röhögve mindég 
kihangsúlyozta, bevallott álma volt, hogy 
megtanítja pezsgőt inni és jó pezsgőt a kul
túrálatlan és barbár "serivó" bajor honfitár
sait. Magas, vállas, szőke férfi volt ez a 
Günther, ő maga soha nem ivott pezsgőt, 
igaz sert sem, a bort szerette, mégpedig a 
somlói furmintot, a királyok borát. A somlói 
hegy lévén kívül a tenisz érdekelte, szenve
délyesen teniszezett, és persze a nagynéném, 
aki szép, fekete lány volt, valósággal meg- 
igézte az unatkozó bajor kereskedőt. A te
niszpályán ismerkedtek meg, apám kon
díciója érdekében is szívesen teniszezett, ha 
tehette, s a hetedik hónapban levő várandós 
anyám és Anna elkísérték a teniszpályára. 
Günther Annán felejtette a szemét, és mellé
ütött. Nagynéném nevetni kezdett, s ahogy 
fehér fogai — emlegette mindig szerelmes 
férje — megcsillantak a napfényben, eldőlt a 
sorsuk. Günther feladta a játszmát és oda
ment az ismeretlen, rajta nevető magyar 
lányhoz, és minden különösebb előkészítés 
nélkül, katonásan megkérte a kezét. Anna 
elképedten bámult rá. Már nem nevetett: 
"Igent" mondott. így maradtak magukra a 
vagonban, de néhány héttel az ő megszüle
tése előtt édesapja váratlanul értesítést ka
pott, hogy jelentősebb összeget örökölt egy 
még a múlt század utolsó éveiben Ameriká
ba szakadt, a család szeme elől évtizedekre 
eltűnő bácsikájától, ezért azután gondolko
dás nélkül házat vásárolt a Svábhegyen, a 
város felett, közel az erdőhöz. Anyjának is 
tetszett a környék, az sem volt utolsó szem
pont, hogy a kékszemű mesemondónak, Jó
kai Mórnak is a környéken volt a háza, s a 
svábhegyi napsütésben írta fáradhatatlanul

remekműveit. Anyja már a kilencedik hó
napban volt, amikor megnézte a házat s 
megbeszélte apámmal, hogyan is rendezzék 
be; zömök, múlt századi ház volt, megbízha
tóan vastag falakkal, és sárgára volt festve. 
Ez nem tetszett édesanyámnak, ezért amíg a 
kórházban volt, atyám átfestette a házat fe
hérre. A tetőn szélkakas csikorgóit, a kertben 
öreg diófák bólogattak a szélben, s volt szil
va, körte és almafa is, egy mandulafa is volt, 
s a kert mélyében elvadult málna, egres és 
ribiszkebokrok. Amire ő édesanyjával haza
került a kórházból, a négy szoba már be is 
volt rendezve, és a manzárdszoba is, a ház 
fehéren, hívogatóan ragyogott a napsütés
ben, és édesapja aggodalmaskodó háziúr
ként fürkészhette már estefelé a kapuja előtt 
az eget, a felhőket figyelve: lesz-e eső vagy 
nem? ... Soha nem tudta eldönteni, akarja-e 
az esőt, vagy jobban szeretné, ha mégsem 
esne?! Ekkoriban már egy ügyvédi irodában 
dolgozott. A háború előtt jogot végzett, de 
még el sem kezdhette ügyvédbojtárként a 
munkát egy neves kolozsvári ügyvédi irodá
ban, máris megkapta a behívót és mehetett a 
frontra. Édesanyjával 1917-ben ismerkedett 
meg a kórházban (mert megsebesült az orosz 
fronton), s néhány hét alatt eldöntötték, 
hogy szeretik egymást és együtt szeretnének 
élni. A két család távolról ismerte egymást, 
jó híreik voltak egymásról, ehhez tudni kell, 
hogy az erdélyi famíliák rendkívül gyanak- 
vóak, igényesek és rátartiak, de itt most sem
mi akadály nem állott elő, édesanyja és édes
apja szerelmének útjába nem gördített aka
dályokat a mindenható család... Ügyvédi 
praxisát tehát Pesten kezdte el, neve egyre 
ismertebb lett: válóperekre szakosodott, 
mintha világosan látta volna, amit, egyez
zünk meg, nem is volt nehéz látni, hogy a 
magyar nők és a magyar fériak kissé nehe
zen tudják kiheverni az elveszített ország 
fölött érzett fájdalmukat, s a gyász és a két
ségbeesés, a félelem, a gyanakvás, a különfé
le lelki nyavalyák, divatos műszóval — ne 
feledjük, Pesten akkor jött divatba a "freu
dizmus" — "traumák" sok házasságot visz
nek "jégre"...

Igen, azokban a boldog, tántorgó évek
ben, amikor ő megszületett, beszélni-jámi 
tanult s a világgal ismerkedett, valóban di
vatba jött Budapesten a válás. Nagynénje 
pezsgőgyáros férje, Günther, aki egy ideig 
példás rokoni szeretettől vezérelve anyagi
lag is támogatta imádott felesége húgát és 
családját, fejét csóválva jegyezte meg: »Mein 
Herr, meine liebe Franz, én nem értem a 
magyarokat, minek nősül meg, aki elválik, 
és ha már megnősült, mi a fenének válik el?!« 
O öt esztendős lehetett akkor, erre a beszél
getésre mégis több okból világosan emlék
szik. A nagy ebédlőasztal körül cikázott, a 
két férfi, a "sógorok" egymással szembe ül
tek, kíváncsian nézegették egymást, somlói 
furmintot kortyolgatva, azután édesapja vá
ratlanul egy köteg bankjegyet tett az asztal
ra, kettőjük közé, és föltéve pápaszemét, 
rövidlátó volt már akkor, s ez egyetlen pasz- 
sziójában, a teniszezésben is zavarta, egy no
teszből akkurátusán kezdte fölolvasni a só
gorától az évek során "ajándékba" kapott
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összegeket. »Dollárban adom meg, kedves 
Günther — mondta komolyan —, de ha nem 
felel meg, holnap intézkedem, hogy a ban
komban váltsák át arra a pénznemre, ame
lyik neked a legmegfelelőbb«. »De hát ő — 
hápogott meglepetten a kissé már becsics- 
csentett pezsgőgyáros rokon, és kerekre nyí
lott a szeme a csodálkozástól. — Ó nem e- 
zért!... És ezt nem is gondolta volna...«

»Addig tart a kötelesség, amíg engedi a 
becsület« — mondotta lassan édesapja, és 
sógora elé tolta a bankjegyköteget. Günther 
kis tétovázás után elfogadta a pénzt, számo- 
latlanul gyűrte zakója belső zsebébe, és úgy 
meredt üres poharába, mintha keresett volna 
benne valamit. Édesapám félreértette a pil
lantását, töltött, és sógora, aki addig csak 
kóstolgatta, harapta, nyelve hegyén ízlelget
te kedves nedűjét, most egy hajtásra itta ki a 
poharat, és intett, hogy ha kedves magyar 
barátjának és sógorának nem esik nehezére, 
tölthet még, és azt is egy hajtásra itta ki, a 
következő pohárral is gyorsan végzett, nya
kát hátrahajtva, feje egy apró, már-már kö
vethetetlen mozdulatával nyelte el az egyik 
pohár bort a másik után, lassan kivörösö
dött. »Furcsa emberek vagytok, ti magya
rok« — kezdte el nehezen forgó nyelvvel, de 
nem nézett atyámra és nem is folytatta, át
menet nélkül adott hangot örömének, hogy 
édesapámnak végre "megy", hogy neve van, 
hogy beindult a válóperes üzlet, de amellett, 
egyre nehézkesebben fogalmazva, mondata
it be sem fejezve, nem rejtette véka alá abbéli 
meggyőződését sem, hogy »nagy hibát kö
vetnek el a magyarok ostoba, esztelen, át 
nem gondolt válásaikkal, pontosan ama in
tézményt veszélyeztetik: a családot, ami 
mindég, minden korban, minden veszély 
közepette is élő, organikus sejtként kellene 
fentmaradjon, biztosítva a nemzet továbbé
lését. Gyermek, mein liebe Franz, az kellene, 
sok kicsi magyar, ez közérdek, és amellett, ha 
jól meggondolom, az egyén számára sem 
közömbös, ha ...«, de nem fejtette ki, mi nem 
közömbös a háborús "traumák" által megvi
selt egyén számára, feje mellére csuklott, és 
a mondat közepén aludt el.

»Apuka, mi van Günther bácsival?« — 
kérdezte ő szívéhez szorítva Tommyt, a maj
mát. »Elfáradt« — nevetett rá az édesapja, és 
elgondolkodva kortyolt a poharából, nyel
vén forgatva a somlói hegyek varázslatos 
cseppjeit. Aztán feléje fordult, és ölébe húzta 
őt, megsimogatta a haját, majd lovagoltatni 
kezdte, így lovagolnak a papok, a papok, neve
tett, mozgása felgyorsult, így a gavallérok, így 
a gavallérok, s aztán már szinte dobálva rik
kantotta, s így a huszárok, így a huszárok, aztán 
lábára állította s újra végigsimított a fején. 
Könnyű kezének az érintése nem múlott el 
az időben, időnként félálomban, szívdobog
va még ma is érzi fején édesapja kezét, arcán 
borostás, vagy ellenkezőleg, hissen beretvált 
arcát; látja is apját, amint teniszütővel a ke
zében, ruganyos léptekkel megy a pálya felé, 
ahol természetesen még várják a partnerek 
egy másik ügyvéd, egy orvos és egy író. Ő 
atyja jobb oldalán totyog, nagyujjába fo
gódzva, másik kezében kíváncsi majmával, 
mellettük méltóságteljesen vonul Birtalan, a 
dán dog. Emlékeiben nyár van, süt a nap, a 
villák nyitva felejtett albakaiból gramofon
zene árad. Vivaldi, mindég Vivaldi, a Négy 
évszak vagy a g-moll oboaverseny.

Ez a legélőbb emléke apjáról. Kezében a 
teniszütővel ide-oda ugrándozik a vörös sa

lakon, pattog s szinte követhetetlenül röp
köd ide-oda a talányos, kicsi, fehér teniszlab
da, amelynek ívét nemcsak ő és Tommy, de 
Birtalan is figyelmesen, kissé gyanakvóan 
követi. Akutya annyira átéli az egészet, hogy 
időnként izgalmában felmordul, fel is vak
kant, s néha idegesen kezd vonítani, ilyen
kor apja nevetve szól ki a pályáról, két szerva 
között: »Nyugtasd meg a kutyát, kicsi I- 
rám!... « Mert így szólítja őt röviden és utol
érhetetlen kedvességgel: »kicsi Irám!«... 
Ekkor ő, a padra fektetve Tommyt, letérdel 
Birtalannal szemben, és orrát nedves orrá
hoz szorítva, selypítve mondja: »legyél jó 
kutya...«, s a dog hálásan nyalja meg a kezét, 
s ha gyorsan nem pattan fel, az arcát is; aztán 
tovább figyelik a játékot, ha jól számítja, édesap
ja harmincas évei közepén járhat akkor, két
ségtelenül jó kondícióban van, hála a 
tenisznek és a végtelen sétáknak a budai 
hegyekben, s persze az úszásnak is a Lukács
ban, s nyáron a Dunán; még nem hasasodik, 
fiúsán karcsú, s van valami végzetes abban, 
hogy már nem is fog pocakot ereszteni, egy

szerűen, mert nem lesz ideje rá! Dehát ezt 
természetesen nem tudják, hogyan is láthat
nák előre a jövőt, és édesanyja kérésére, hogy 
»minek "öli" magát a tenisszel az ő korá
ban?«, apja nevetve mondja: »mert nem a- 
kart meghízni, a csacsihasú magyar urasá- 
gok ideje lejárt!«, aztán fölemeli őt, körbefo- 
rog vele a szobában, arcához szorítja éppen 
frissen beretvált, arcszesztől illatozó, sima 
arcát, s átadva őt édesanyjának, csókot lehel
ve anyja arcára, ruganyos léptekkel, Birta
lannal a nyomában siet ki a házból. A kutya 
a kapuig kíséri, bánatosan nézi, amint beül a 
gépkocsijába, hogy elinduljon a mindennapi 
munkahelyére, a törvényszékre, amelynek 
homályos folyosóin szomorú, lehajtott fejű 
emberek állingálnak és nagyokat köszönnek

a beszélgetve és egymásba karolva elhaladó 
ügyvédeknek és bíráknak, és néha egy-egy 
törvényszolga néz ki az irodaajtón, és papír
lapról silabizálva olvas el egy-egy nevet. I- 
gen, reggel van, atyja indul elválasztani egy 
unatkozó szépasszonyt a férjétől, aki ha
nyag, kellemetlen fráter, s nem törődik fe
leségével, elhanyagolja, noha tulajdonkép
pen egész áldott nap a lába előtt térdepelve 
kellene bizonyítania, hogy mennyire hálás a 
sorsnak azért, hogy megkaphatta Amáliát 
vagy Krisztinát vagy Margitot, s a tenyerén 
kellene hordania, imádnia kellene, ajándé
kokkal meg-meglepve, de nem, ehelyett i- 
szik, állandóan távol van otthonától, magára 
hagyva Amáliát, Krisztinát vagy Margitot, s 
ráadásul még holmi kis luburgyinákkal is 
megcsalja a szegény magárahagyott felesé
gét, s amikor időnként, bűntudatosan hazu- 
dozva megjelenik, csakúgy bűzlik a nimfái 
olcsó kölnijétől...

Igen, ilyesmivel foglalkozik az édesapja, 
amíg anyja mereggelizik, s indul az uszodá
ba, mert azért ő is féltékenyen vigyáz a vona
laira. Van, amikor őt is magával viszi, és ő, 
kezében a figyelő Tommyval, ott totyog a 
parton a Gellértben és nézi az úszkáló édes
anyját, aztán kissé rettegve a vízköpő szob
rokat. Később fagyiznak vagy süteményt 
esznek egy cukrászdában, ahol édesanyja 
barátnőivel találkozik. Mindez olyan szép és 
annyira valószerűtlennek tűnik ma már, 
hogy egyszerűen felidézhetetlen, elmondha
tatlan, minden kísérlet csak elvesz valamit 
az eredeti sugárzó fényéből, eltompul az em
lék, elszíntelenedik, elszürkül, eljelentékte- 
lenedik, s most, amikor elmondja, olybá 
tűnik, mindezt olvasta valahol, nem is vele 
történt meg...

Ha nem kíséri el édesanyját, akkor Birta
lannal és Tommyval tölti az időt a kertben, 
megáll a gyümölcstől roskadozó fák alatt, 
nézi a császárkörtéket, az almákat, a virágzó 
magnóliabokor olyan, mint egy befejezetlen, 
mert befejezhetetlen vers, a maga bordós-li- 
lás, szivárványszínű üzenetével, mintha fi
gyelmeztetni akarná arra, hogy vigyázzon: 
minden múlandó... Persze akkor ezt még nem 
tudja így megfogalmazni, mégis sokszor áll 
meg a magnólia alatt, és fölemelt fejjel, ámul- 
va nézi a virágokat, aztán óvatosan, szívdo
bogva indul el a kert mélye felé, nyomában 
az idegesen szimatoló Birtalannal. Csak ké
sőbb tudja meg, hogy ez a viszonylag nagy 
s alig rendbentartott rózsadombi kert a Kó
máihoz, a Kányafőhöz, a Bomyúmálhoz ké
pest csak erőtlen utánzat; akkor mégis dzsun- 
gelnek képzeli, hiszen nem járt még nagyap
ja Kolozsvár környéki dombokon elterülő 
hatalmas és elvadult kertjében. Hanyatt fek
szik a ribizlibokrok alatt, figyeli a vöröslő 
szemeket, néhányat óvatosan nyelvére tesz, 
megízleli, ad Birtalannak is, egy idő után a 
kutya már nem köpi ki csodálkozó arccal, 
ízlelgeti, s néha felhorkan. Aztán a felhőket 
figyeli, a fölötte elúszó fehér bárányfelhőket, 
hátáról hasára fordul, hosszan elnézegetve a 
hangyákat, amint határozottan ide-oda ma
síroznak, s a huzatban meg-megrebbentő fű
szálakat, néha egy-egy igyekvő csigát. Ha 
néhanapján az eső bekergeti a házba, sajnálja 
a szélben ingó, vizes fákat, s ilyenkor sír is, s 
a mindenes, bizonyos Máriskó, egy, még a 
meneküléskor Pestre szakadt lövétei kislány, 
aki még a vagonban, tizenkét évesen csapó
dott szüleihez, s azóta velük van afféle csa-

folytatás a 14. oldalon
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HELIKON
folytatás a 13. oldalról

ládtagként, ölébe veszi, simogatja, és a vitéz 
szélesről mesél neki, vagy a világszép nddszdl- 
kisasszonyról, amíg meg nem nyugszik, vagy 
amíg haza nem jön váratlanul az édesapja, 
hogy megvigasztalja. Miután eláll a nyári 
zápor, beülteti a kocsiba és elviszi az állat
kertbe. Az oroszlánok ketrece elől gyorsan 
húzza el az apját, az oroszlánoktól fél. A 
majmok a kedvencei, a majmok, igen, és az 
elefántok.

Aztán váratlanul lesz vége az idillnek.
Úgy lesz vége, mintha sose nem is lett 

volna, elfújja a (hogyan is mondja, hogy ne 
legyen túl patetikus?) végzet fekete szele.

Hallott az őrnagy úr Ma tus ka Szilvesz
terről?! — néz figyelmesen a konyakospoha
rát vékony, hosszú zongoraművész-ujjai kö
zött forgató, őt figyelmesen hallgató tisztre, 
s látja, amint a karbunkulus-kék szempárban 
újra felgyúl az a veszedelmes vörös láng. — 
Biatorbágyról? A biatorbágyi rémről? Nem?! 
Érdekes, ezek szerint a román néphadsereg 
vezérkari tisztjei sem tudnak mindent. Nos, 
ez a kiebrudalt, volt katonatiszt, nem talál
ván helyét a megváltozó magyar világban, 
megőrült, és példátlan mohóságában, hogy 
megbüntesse véreit, akik mindannyian bű
nösek, mert nem tudtak megőrizni egy ne
mes életformát és hagyták elveszni a régi jó 
Magyarországot, egyszerűen felrobbantotta a 
biatorbágyi vasúti hidat, mennybe repült a 
viadukt, kisiklatva a bécsi gyorsot. Édesany
ja és édesapja is ezen a vonaton tartózkodtak, 
akkor utaztak örökké halogatott, a történe
lem kisiklatta nászútjukra. Meghaltak, per
sze m eghaltak... Pontosan ők hogyan is 
élhették volna túl a tragédiát?!?

Hát így lett ő kilencévesen, egyik pilla
natról a másikra anyátlan-apátlan árva. Má- 
riskó első éjszaka megkönyörült rajta, és 
megengedte, hogy vele aludjon. Sokat me
sélt neki, könnyezve, el-elfulladva világszép 
nádszálkisasszonyról, akit szintén ütött és 
vert a gonosz sors, de nem adta fel... Almá
ban a világszép kisasszony a vonaton illeget- 
te n á d sz á lk a rc sú  d ereká t, a vonat 
nyilvánvalóan felrobbant volna, ha a vitéz 
szőcs időben meg nem érkezik, és parancsot 
nem ad a mozdonyvezetőnek, hogy a híd 
előtt álljon meg. Az öreg, kormos arcú moz
donyvezető mit is tehetett volna mást, féke
zett, a vonat megállott, hirtelen állott meg, 
egymásnak ütődött mindenki és minden. A 
világszép nádszálkisasszony is beleverte 
gyönyörű fejét a fülke falába, és jókora kakas 
nőtt a homlokára, de nem bánta, örült, hogy 
él. A vonat ugyanis megállott, nem szaladt rá 
a hídra, így a viadukt magában robbant fel, 
úgy, olyanformán sziporkázott darabjaira 
hullva szét, mint az augusztusi tűzijátékok, 
melyeket annyiszor megcsodált, apja kezét 
szorongatva... Ő nézte a sziporkázó csillago
kat, a híd levegőbe emelkedő és visszahulló 
darabjait, mert nyilván ő is ott ült a fülkében 
a világszép nádszálkisasszony társaságában, 
és ő is beleverte homlokát a fülke falába, 
amikor a vonat hirtelen-váratlanul fékezett 
és méltóságteljesen remegve megállott. Néz
te a sziporkázó lángnyelveket, a híd vissza
hulló darabjait, és felsikoltott. »Mama« — 
sikoltotta és fölébredt, s a felriadó, megzava
rodott Máriskó csak későre, nagyon nehezen 
tudta megnyugtatni. Feküdtek egymást át
ölelve, és sírdogáltak, könnyeik összekeve
redtek, aztán belealudtak a várakozásba.

Másnap délután érkezett meg nagyapja

Kolozsvárról, estére Anna nénja München
ből. Úgy döntöttek, hosszas tanácskozások 
után, körülményesen gondolva végig min
den létező és nem létező lehetőséget, hogy ő 
és Máriskó hazamennek Kolozsvárra, nagy
apjához, ott folytatja majd elemi iskolai ta
nulmányait a kincses városban, de a nyara
kat, ezt Anna kikötötte, náluk tölti Bajoror
szágban, így legalább meglátja azt a csodála
tos várost, ahol Hollósy Simon is festeni ta
nult, s megtanul németül. »És Birtalan? — 
kérdezte ő váratlanul. A felnőttek mintha 
megfeledkeztek volna arról, hogy ő is jelen 
van a szobában. — Birtalannal mi lesz?« »Mi
féle Birtalannal?!« — meredt rá értetlenked
ve nagyatyja, de nagynénje azonnal megma
gyarázta: »... Birtalan a kutya, papa, a veje és 
a leánya kutyája, egy nagyon kedves és ba
rátságos dán dog...« »Nem láttam — méltat
lankodott az öregember. — Most hol van?«
— és kérdően, kíváncsian meredt Németor
szágba keveredő nagyobbik lányára. »Nem 
akar kijönni a házából a katasztrófa óta, ott 
ül a Harap-lakban, nem eszik és nem iszik, 
éjszaka sem jön ki, nem vonít, nem is ugat, 
egyszerűen nem mozdul. Gyászolja imádott 
gazdáit...« »Megnézem — állott fel nyögve 
nagyapja, derekát masszírova. — S ha jó ku
tya — simogatta meg az ő fejét —, elvisszük 
magunkkal Erdélybe. Kolozsvárt is elkél egy 
jó kutya a háznál, még ha dán dog is...« »Jó 
kutya!...« — bizonygatta ő szepegve, de Bir
talan mégsem ismerkedhetett meg Erdéllyel, 
Birtalan, gazdáit gyászolva szabályszerűen 
szomjan és éhen veszett, utánuk ment a más- 
vüágra... A kertben temették el, nagyapja, 
Anna, Máriskó, ő és Tommy álltak a sírnál. 
Már nem tudott sírni. Nem voltak könnyei... 
Nézte a kis halmot, ha lehunyta a szemét, 
látta, amint Birtalan ott ül mellette a tenisz
pálya lelátóján, idegesen, már-már féltéke
nyen követi a kis fehér labda talányos röp- 
pályáját, és néha fel-f elmordul...

Nagyapja vigéceket bíz meg, hogy adják 
el a házat és a kertet, a pénzből Napóleon
aranyakat vásárol, amelyeket az ő nevére 
tesz be egy megbízhatónak mondott pénzin
tézetbe.

A temetésre őt nem is viszik el, nem tud
ják, hogyan reagálhat nem várt események
re, otthon marad Máriskóval, fogják egymás 
kezét és könnyek nélkül, némán bámulnak 
maguk elé. Másnap este vonatra ülnek és 
"haza" indulnak Kolozsvárra, ahol nagyapját 
már bizonyára aggódva, türelmetlenül vár
ják hálás betegei. Nagyapja ugyanis orvos, 
belgyógyász. Háza Kolozsvár ódon belváro
sában van, közel a híres-neves-nevezetes 
Mátyás-házhoz. De van egy vityillója is, a 
város környéki dombokon, hatalmas kert kö
zepén. Hója, Kőmái, Bomyúmál, Kányafő...
— mondogatják lassan ocsúdva a rejtelmes 
neveket Máriskóval, aztán megismerkednek 
a helyekkel is. Amikor először járkál a nagy 
kertben, elképed. Nem tudja, erdőben jár-e, 
vadonban-e? Mert vadon ez a kert, ősvadon. 
Abban, hogy kibírja az egészet, hogy nem hal 
ő is szülei és Birtalan után, ennek a kertnek 
is oroszlánrésze van. Járkálnak a napfényben 
fürdő dombokon. Valószerűtlenül szép az 
egész, mint egy álom. Belesajdul a szíve. Még 
nyár van, már ősz van. Az első indián nyár, 
amelyet Kolozsváron tölt. »Vénasszonyok 
nyara, — mondja nagyapja, de nem nevet, 
figyelmesen vizsgálja őt sokáig, és hümmög. 
»Sápadt vagy, Irénkém, nem tetszel nekem
— mondja, és akkurátusán állítja öszsze,

Máriskóval megtanácskozva, a napi étren
det. — Enni kell, kislányom. Másként...« De 
nem fejezi be, pápaszemét homlokára tolva 
bámul ki az ablakon az utcára, nézi, amint a 
város új urai peckesen sétálnak el a háza 
előtt, tartásukban a hódítók mindenkori 
gőgje, és maguk előtt is eltagadott rettegése, 
hogy váratlanul veszítenek el mindent, amit 
csodálatos módon megkaptak... Hét végén, 
általában már pénteken, kora délután kocsi
val mennek a város végéig, onnan sétálnak 
el a kanyargó, napfényben úszó dombok kö
zött a kertjükig. Egy kis erdőben váratlanul 
találkozik össze kolozsvári gyermekkora 
legnevezetesebb alakjával, a habókos szent
tel. A szobor Szent Dónátot ábrázolja. Dónát 
már nagyon öreg, nagyapjánál is összeha
sonlíthatatlanul öregebb. Össze is van firkál
va, vidám suhancok mindenféle üzeneteket 
firkálnak rá, de ez nem számít. Sokáig moz
dulatlanul nézi Dónátot, szembe áll vele, né
mán, kissé ijedten nézi, s közben szorítja a 
meghökkent Máriskó kezét. A lány se moz
dul, mintha őt is megbabonázná a szobor 
szomorú, melankolikus tekintete, s ezzel el
lentétben álló, kissé kaján arca. Valahonnan 
távolról felugatnak Kányafő kutyái. Az uga
tás ott gurul a dombok között, a bomyúmáli 
kutyák is felelnek. Valahol távol a mélyben 
él, lélegzik, küszködik a város, s a gyü
mölcsöskertek és a szöllők eme szelíd védő
szentje kissé aggódva szemléli az egészet, 
szemében fájdalom, szája szögletében gú
nyos mosoly, mintha sokallná a világ igyeke
zetét. »Menjünk« — rángatja ő a Máriskó 
kezét. »Nem szeretem a Hójában, félek.«

És rohanni kezdenek kertjük, a menedé
ket jelentő kert felé. Almában az utolsó vo
naton Szent Dónát is megjelenik. Egyik lábát 
húzza, valószínűleg csúz bántja, jobb kezét a 
köszvény szorongatja, szeme ugyanolyan 
szomorú, mint héjai őrhelyén, de arcán ott 
az összetéveszthetetlenül hamis mosoly. 
Amikor megtörténik az elkerülhetetlen, ob
iigát robbanás, a szent komolyan, kissé ké
telkedve csóválja kőfejét, mintha nem értené 
az emberi világot, aztán nehézkesen emelke
dik fel, és kihajolva a vonatból, sokáig szem
léli a tüzet, majd váratlanul nyelvet öltvén a 
lángokra — hahotázni kezd. Sikoltozva éb
red, dobálja magát. Nagyapja aggódva, ké
telkedő arccal kanalas orvosságot ad be neki, 
gyógyteákkal itatja, de semmi nem segít. A 
Jézus szívének nevezett orbánc vagy csengő
fű sem, a macskagyökér sem, a vasfű sem, a 
zsálya sem, a kakukkfű sem...» Az álmokkal 
— jegyzi meg tűnődve az öregember —, te
hetetlen az orvostudomány. Felejteni kellene 
megtanulni, édes Irénkém, de felejteni ne
héz.«

Legszívesebben mindég a kertben ülne 
ázokban a felejthetetlen süllyedő esztendők
ben, s a nagy diófának vetve hátát, nézné a 
dombokat, a felhőket, amint ide-oda úszkál
nak az égen, eltévedt fehér csatahajók. Re
méli, hogy egyszer, ha kitartó lesz és türel
mes, mégiscsak meglátja az édesanyját. Egy 
kutya alakú felhőn üldögél majd, lábát ló- 
gázva, és kedves virágénekét dúdolja, sej-haj 
gyöngyvirág, szagos szekfű, szarkaláb, bim- 
bós majoránna... Mögötte ott integetett apja 
is, az elmaradhatatlan teniszütővel a kezé
ben. A halál nem tett jót neki. Még sová
nyabb, már-már agársovány. Hátuk mögött 
most tűnik fel vidáman vakkantgatva Birta
lan. Körülúszkálja imádott gazdáit, aztán 
észreveszi őt is a diófa alatt, és felvonít örö-
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mében. Nem szeret visszamenni a városba, 
fél a nagy belvárosi ódon házban. Máriskó 
barátnéja, a szomszéd házban lakó ügyvéd 
felsőboldogfalvi szakácsnéja szerint a falban 
hulla van, mindenki tudja, hogy a múlt szá
zadban egy féltékeny természetű borkeres
kedő lakott ebben a házban, aki tehetetlen 
kínjában megfojtotta feleségét, aki fűvel-fá- 
val megcsalta őt, merthogy, mondja a sza
kácsnő komolyan, s huncutul villan meg ta
tárvágású szeme, »kajtár volt az eleje!« »Az 
ilyesmiről nem tehet a fehémép — magya
rázza még fontoskodva —, viszi a vére sze
gényt.« Nos, miután ez a féltékeny és bá
natos borkereskedő tehetetlen haragjában 
megfojtotta hazudozó feleségét— miközben 
a csábító pucéron ugrott ki az ablakból az 
utcára és sántikálva menekült a gázlámpák 
imbolygó fényében —, befalazta az asz- 
szonyt. Lehettek bizonyos üregek, rejtekhe
lyek, megbontotta az egyik ilyent, talált is 
egy zacskó aranyat, a vérdíjat, s belökte az 
asszony még meleg tetemét a lyukba, és saját 
kezűleg rakta vissza a téglákat, vakolta le a 
falat, egy nagy, Mátyás király és a kolozsvári 
bíró találkozását megörökítő festménnyel ta
karva el a friss vakolást. A nyomokat.

»A halott — mondja még elmélázva a 
szakácsnő — ott van most is a falban, elpor
ladt már, de a szelleme igenis nyugtalan, ki 
akar jönni, s időnként éjszaka, amikor a teli
hold ott úszik a város felett, mintha keresne 
valamit, s a Hójában farkasok vonítanak, ő- 
rületbe kergetve Bomyúmál, Kőmái, Bor
háncs kutyáit, sóhajtozik is ez a szegény 
asszony a falban, ki szeretne jönni közénk...«

»Szó fia beszéd!...« — hümmög nagyapja, 
amikor elmondja neki, »de nagy tata, Szófia az 
nem beszéd — nyelvel ő vidáman —•, az egy 
város. Tanultuk az iskolában, hogy a Románi
ával szomszédos Bulgária fővárosa...«

Nagyapja nevet, és sétálni indulnak a 
Mátyás-szoborhoz. Körüljárják a Szent Mi
hály templomot, megnézi a király lovát, még 
mindég olyan büszkén tartja-e a nyakát? 
Majd elsétálnak a Házsongárdba, rendsze
resen látogatják a nagymama sírját, ő már 
kezd románul is értegetni, buzgón tanulja 
ezt az idegen, dallamos nyelvet, hogy beszél
getni tudjon a környéken lakó román kislá
nyokkal is. Már nem tér vissza minden éj
szaka menetrendszerűen a robbanás. De 
még mindég fél elaludni. A borkereskedő 
felesége is nyugtalankodik a falban, hallja 
sóhajtozásait, nyögéseit, halk sírását, hideg
lelős nevetését.

Felnéz.
Az őrnagy figyelmesen szemléli, kezé

ben füstölög a cigaretta, a füst kékesen bódo- 
rog a feje körül.

Hát így kezdődött.
S a folytatás is, nyugodtan mondhatja, 

méltó lett a szörnyű, tragikus kezdetekhez.
Erre tízévesen jön rá, nyáron, a müncheni 

pályaudvar üvegcsamokában, amikor elő
ször járt Németországban. Sógora virágcso
korral a kezében, integetve közeledik, s 
nagynénje körbe mutat: »Hát ez az!« — 
mondja még teljesen feleslegesen, és a tulaj
donosok gőgjével nézi a hatalmas üvegcsar
nokot.

Nagynénje Szent Iván napján jön utána. 
Hosszan beszélgetnek nagyapjával, az aggo
dalmaskodó öregember láthatóan nehezen 
engedi el őt maga mellől. »De hát ez volt az 
egyezség, papa — méltaüankodik a nagy
nénje, akinek láthatólag tervei vannak vde.

— Nem emlékszik? Megegyeztünk, még a 
temetés után, hogy a nyarakat nálunk tölti, 
Münchenben...« »Megegyeztünk, mege
gyeztünk — dohog az öreg —, de ez a kis
lány beteg, Anna! Rémálmai vannak, nem 
bír szegénykém végigaludni egy éjszakát, 
állandóan felriad, sír. Ráadásul örökké u- 
gyanazt álmodja, amint felrobban a biator- 
bágyi híd. Az új környezet is nyüván hozzá
járul ehhez, nehezen felejti Pestet, nehezen 
szokja meg Kolozsvárt, Erdélyt, ezért azután 
pontosan most elvinni Németországba... 
Hát nem tudom...«

De nagynénje hajthatatlan volt, »hátha jót 
tesz neki a levegőváltozás — érvelt. — Az 
utazás. Az új arcok. Az új környezet... S nem 
utolsósorban tanulhat németül is. Ez sem utol
só szempont, papa...« »Es Máriskó— szól bele 
ő megint, mintha csak most vennék ismételten 
észre, hogy ő is jelen van, zavarodottan pillan
tanak rá. — Vele mi lesz? O is jön?...«

»Nem, ő nem megy - magyarázza türel
mesen nagyapja. — Ha te mégiscsak elmész 
a nénéddel, akkor ő is "szabadságot" vesz ki. 
Haza szeretne menni, ennyi év után, haza 
szeretne látogatni szülőfalujába.«

O erre kezd el fuldokolva sírni, önző mó
don, megátalkodottan, csak arra bír gondol-

XVUI. századi szőlőprés (László Miklós felvétele
ni ugyanis, hogy hogyan lesz Máriskó nél
kül?! Ki fogja simogatni puha, meleg kezével 
a haját, ha felriad éjszaka? Szívéhez szorítva 
hűséges Tommyját, könnyes szemekkel nézi 
ijedt nagynénjét és résztvevőén föléje hajló 
nagyapját, aki tétován simít végig a haján, 
egy pillanatra érzi jellegzetes, kloroformból 
s más gyógyszerekből összeálló, összeté
veszthetetlen kórház-szagát és hatalmasat 
tüsszent.

»Nagyon ragaszkodik ahhoz a lányhoz 
— magyarázza nagyapja komoran, Anna fe
lé fordulva. — S az is hozzá, nyilván. Nem is 
csoda, lényegében őnevelte. Tizenkét évesen 
került Máriáékhoz, Irénke születésétől jelen 
volt, nagyon összeszoktak, egymáshoz nőt
tek. Ez félő, újabb "trauma" lesz...«

Anna nénje csodálkozva, kissé ijedten 
néz rá, s ahogy pillantásuk találkozik, meg
döbbenti, mennyire hasonlít az édesanyjá
hoz. De mégsem megy oda hozzá, még nem.

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

Dacosan áll, s döbbenni sem képes, vonzza 
is a német vakáció, és taszítja is. Ez az ambi
valencia — néz az őrnagyra komoran — az
óta is jellemző rá.

Nem tud döntenni. Állandóan halogatja 
a döntéseket, tudja, innen is el kellene men
nie, de...

»Az országból?« — bámul rá kerekre tá
guló szemekkel a férfi, és köhint.

»Félreérti, ő...«
»Úgy gondolja, hogy Nyugat-Németor- 

szágban, a nagynénjénél jobb lenne?...«
»Nem — hadarja ő gyorsan. — Hova 

gondol? Nem az országból.«
»Nem provokálni akarja, ne értse félre. — 

A férfi tölt, iszik, lesütött szemmel tölt az ő 
poharába is, elhaló hangon folytatva — ő 
ugyanis többször gondolt már rá.«

»Mire?« »Hát arra, hogy innen, hogy szó
val gyorsan el kellene, amíg lehet, amíg még 
viszonylag szabad, amíg még viszonylag 
szabadon dönthet, mert szövődik köréje is 
háló, érzi, szövődik...«

»Nem — sóhajt ő —, már a férfi miatt se 
mehetne el innen, akit szeret, és aki jelen
leg...«

»Igen, tudja — köhint az őrnagy. — De 
akkor...«. »Innen, ebből az átkozott házból — 
mutat körbe. — Emiltől — tör ki ő idegesen, 
s pohara után nyúlva, mohón iszik. — Emil
— magyarázza nyugodtabban s halkabban: 
csak papíron a férje. Ennyi. Csak ennyi. Az ő 
házasságuk afféle név- avagy kényszerhá
zasság. A vüág előtt ő természetesen az ü- 
gyész elvtárs felesége, de soha nem is élt 
együtt vele, ahogyan nő a férfival, feleség a 
férjével, nem tudja, érti-e?...«

»Igen, érti« — bólint a férfi, és figyelme
sen néz rá. Kék szemében ismét felvillan a 
titokzatos, nyugtalanító láng.

»Azt hitte, hogy segíteni tud Jánoson, a 
férfin, akit szeret és akit most "ezek" elzárva 
tartanak...«

»Ez a — szólal meg váratlanul az őrnagy, 
keresgélve a szavakat. — Ez a féreg. — Ismét 
sóhajt. — Nem fog segíteni, kedves Irénke, 
soha nem fog segíteni. Menjen el, ő ezt taná
csolja, ha már, megtisztelve bizalmával, el
mondta ezt az egészet, menjen el, amíg még 
megteheti. Magán se képes segíteni ez a fé
reg, nemhogy másokon!...« — És te mit 
mondtál erre? Irén feláll, nyújtózik a fény
ben. — Már nem is tudom. Folytattam a 
gyónást, de azért az az emlékezetes meg
jegyzése, hogy ő nem "provokál", és az in
doklás, hogy ő is foglalkozik lelke mélyén a 
disszidálás gondolatával, ő is el szeretne me
nekülni innen, nyugtalanított. Úgy éreztem 
magam, mint a kötéltáncos a kötélen, amikor 
nincsen háló, a közönség lélegzetvisszafojt
va figyel, a zenekar tust húz, s ő kissé szédül
ten, mintha maga sem értené, mi történik 
vele, megindul a kötélen... Már nem volt 
visszaút. Hát, mondottam tovább, amit el
kezdettem Emü távozása után, elfulladva, 
dadogva, a német nyelv útvesztőiben el-el- 
veszve és a román nyelv mioritikus terein 
el-elkóricálva, már azt sem tudtam ponto
san, hogy hol vagyok, azt sem, hogy mi van 
velem? Nem is érdekelt mindez. Nem foglal
koztattak gyónásom esetleges következmé
nyei. Hosszú esztendők óta először beszél
gethettem valakivel, aki türelmesen és e- 
gyüttérzően hallgatott meg, s döbbenten 
észleltem, hogy már nem félek, az elején még 
ott bujkált hosszú, elkínzott mondataim mé-
» > »  folytatás a 16. oldalon

—  15



folytatás a 15. oldalról
lyén, a szavak zegzugos átjáróiban a félelem, 
de nem törődtem vele, már nem fontolgatom 
szavaim esetleges következményeit. Elraga
dott saját történetem.

— De végeredményben mit akart tőled ez 
az őrnagy?

— Nem tudom. Azután nyilván sokat 
töprengtem ezen is, de akkor valahogyan 
nem is érdekelt. Talán meghallgatni... Ami
kor, talán egy fél esztendő múlva Emil el
mondta, hogy »a vér mégsem vált vízzé, és 
B. hadügyminiszter elvtárs segédtisztje, tu
dod, az a szász fickó, aki nálunk is volt akkor, 
amikor váratlanul el kellett mennem, nos, ez 
a derék ember — bámult rám gyanakodva 
Emil — Kelet-Berlinből, úgy, ahogy volt, 
puccban, egyenruhában, egyszerűen átsétált 
a város nyugati felébe és politikai menedék
jogot kért!... Őrületbe kergetve főnökét, aki 
kiállott mellette, még szegény nénikéjét is 
kihozta volna a börtönből, ha a tante szívro
hamban meg nem hal!...« Hirtelen szakadt 
fel minden, s önfeledten sikoltottam: »hát 
sikerült neki — nyögtem —, Istenem, mégis
csak sikerült!« Emil megütődve bámult rám, 
és gyanakodva kérdezte meg, »mi van, örü
lök? Hát mégiscsak szövődött közöttük va
lami, amíg ő távol volt? Gondolhatta volna.« 
» Persze — nevettem a szemébe —, ahogy 
becsukódott utána a kapu, rögtön egymás
nak estünk, egyéb dolgunk nem is volt...« 
Emil legyintett és kiment a szobából... Né
hány hét múlva kaptam egy képeslapot, a 
kölni dóm volt rajta s a következő talányos 
Goethe-szöveg, a Wilhelm Meisters Lehrjah- 
réból: "Kein Mann ist im Staude, den Werth 
eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren 
weiss.«

— Talán mégis van — kacag János méla- 
búsan. — Itt áll ön előtt, hölgyem. — Karját 
nyújtva segíti fel a földről az asszonyt, és 
lassan, tétovázva indulnak meg az ösvényen 
a falu felé.

— Hova viszel?
— Elnézünk az állomásra. Megnézzük, 

pontosan mikor is indul az a... — A déli 
harangszó nyomja el a szavát. A rájuk szaka
dó csendben ismétli meg —, az a bizonyos 
vonat.

— És utána? "Nincsen férfi, aki érezhetné 
annak a nőnek az értékét, aki magát is tisz
teletben tudja tartani." Józsi bá meghívott 
ebédre. Hát elnézünk hozzájuk is, régen jár
tam ott. De addig még kíváncsi lennék arra, 
hogy miért is érezte akkor, hirtelen, megma
gyarázhatatlanul olyan közel magához azt 
az ismeretlen tisztet, hogy mindent elmon
dott neki. Pusztán mert figyelmes volt? Mert 
együttérzően hallgatta végig a történeteit? 
Vagy volt valami más oka is?

— Mire gondol? — áll meg hirtelen az 
asszony, és szembefordul vele. — Féltékeny 
lenne mindenki Jánoskája? Nocsak!... Nem is 
hiszi. Nem is tudja elhinni. Pedig higgye el, 
nincsen miért!... Ézt az estét úgy őrzi emlé
kezetében, mint élete egyik felejthetetlen, 
nagy, meghatározó élményét. Valósággal ki
mered ez az esti beszélgetés a János nélkül 
töltött sivár és szürke évekből. Kolozsvári 
kislánykorára emlékezhetett, és ez jó volt, 
legszívesebben örökké a kertben időzött vol
na, nézve a Fellegvár komor sziluettjét, dió
fának vetett háttal, vagy az elburjánzó mál
nabokrok között kóborolva, figyelve az is
meretlen hadsereget, bámulva, amint fölfele 
csörtetnek a domboldalon a szakállas kato
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nák. Saru, tunika, fénylő sisakok, rövid kar
dok. Körülállják a habókos öreg Szentet, rö
högve bámulják; igen, említette már, ő is 
szívesen időzött a közelében, megállóit 
szembe vele, nézte, merően nézte a szobor 
szemét, és gyónt a szívében. Az őrnagy még
is leginkább Dónátra emlékeztette őt, a ko
lozsvári gyümölcsöskertek és szöllők szelíd, 
habókos szentjére, akinek kőszemében, ha 
sokáig nézte, fel-felvillant egy-egy életfogy
tiglani pillanatra ama különös, titokzatos, 
borzongató, időnként félelmetes sárga láng 
is, amely nem kizárólag csak az ő túl élénk 
képzeletében létezett, Máriskó is többször 
látta. »Ez a Dónát bácsi megítél minket« — 
mondotta babonásan, és keresztet vetett. I- 
gen, az őrnagy még leginkább a szobrot idéz
te fel előtte, és közvetve eltemetett gyer
mekkorát. Sokat imádkozott azokban a tán
torgó, apátián és anyátlan években, egyedül 
is, Máriskó és nagyapja társaságában is eh
hez a szenthez... »Segíts meg, drága jó szent 
Dónát— kérlelte —, segíts meg!...« És a szent 
megtette, amit tudott, érezte életében vigasz
taló, védelmező jelenlétét, de ugyanakkor ez 
a talpig úriember vendég, ez a különös szász 
katonatiszt — amint félrehajtott fejjel, figyel
mesen hallgatva őt, egyszerre pillanatokra 
megfeszült, s a szemében megvillant valami 
olyanszerű láng, mint a suhancok által tréfás 
feliratokkal és rajzokkal telepingáit, közked
velt szobor kőszemében — Blake híres versét 
is felidézte: A tigrist. Ismeri? Nem?! Hihetet
len:

"Tigris, Tigris, éjszakánk
erdejében sárga láng,
mely örök kéz szabta rád
rettentő szimetriád.1,1
Igen, ezek a sorok jártak benne nyugha- 

tatlanul, már-már azon volt, hogy semmivel 
nem törődve megkérdezi a tisztet, ismeri-e 
ezt a gyönyörű Blake-verset? amikor várat
lanul az őrnagy kérdezett. Két pörölycsapás, 
vagy tőrdöfés a bordák közé, halálos bizton
sággal a szívbe. »Volt-e barátnője? — kérdez
te, és utána: — A szüzességét mikor ve
szítette el?...« O megszédült, elakadt a hang
ja, álmélkodva nézett a türelmesen várakozó 
férfira, hát hogy jön ez ide, gondolta, hogyan 
merészel ilyesmiket kérdezni, tört fel benne 
a szemérmes dac, s már-már felállott, hogy 
jelezze, a vallomásnak vége, a látogatásnak 
is, de mégsem tette meg, elmo- solyodott, és 
hirtelen Tommyról kezdett beszélni, a ki
csiny majomról, akit négy esztendős korában 
kapott az édesapjától. Meglátta egy kirakat
ban és egyszerűen nem volt hajlandó to
vábbmenni. A fekete gombszemek mereven 
szegeződtek rá, mire vársz, vegyél el, a tiéd 
vagyok, és ő hipnotizáltan nyúlt utána, a ki
rakatüvegbe verve kezecskéjét, de az é-gető 
fájdalom sem térítette magához. Sírni, topor- 
zékolni kezdett, hangtalanul mutogatva a 
kismajomra: »akajom«—mondta óriási erő
feszítéssel, Tommy figyelmesen nézett 
vissza rá, s mintha bátorította volna. »Mit?« 
— kérdezte döbbenten az apja. »Akajom« — 
dobbantott ő megint félreérthetetlenül, a ki
rakatból némán figyelő Tommyra mutogat
va. Birtalan idegesen felvakkantott, apja el
képedve bámult rá, ilyennek még nem látta, 
aztán nevetett, legyintett, kézen fogva von
szolta be őt az üzletbe, és kifizette a kicsiny 
majom árát. »Csak az az egy van, a kirakat
ban« — szabadkozott az idősebb elárusító
nő. »Pontosan az kell!« — jelentette ki ha
tározottan az édesapja. »Dehát már kifakí-

totta bundácskáját a nap...« »Mindegy az — 
sürgette apja —, és ne is csomagolja be...« De 
ő nem is várta ezt meg, önfeledten nyúlt 
Tommy után, s arcához szorította az inkább 
sötétszürke, mint fekete kis majom ragyogó 
arcát. Birtalan idegesen szagolta meg Tom- 
myt s halkan morgott, de azonnal meg is 
nyugodott, láthatólag minden rendben volt 
a Tommy szagja körül. Édesanyjának első 
látásra nem nyerte el a tetszését. »Csúnya 
szőrmék!« — mosolyodott el, de Máriskó- 
nak igen, »mennyi szép fekete szőr« — lel
kendezett boldogan, s óvatosan simította vé
gig Tommy hátán a megfakult, napszítta 
bundát. Az első lényeges kérdést az éppen 
akkor náluk vendégeskedő nagyapja tette 
fel. »...és hogy fogod hívni, Irénkém?« 
»Tommynak« — feite ő gondolkodás nélkül, 
ámulatba ejtve a meglepett, összenéző fel
nőtteket. »Te tudtad?« — kérdezte az édes
anyja kíváncsian. »Igen — magyarázta ő 
selypítve, ahogyan tudta —> megláttam a 
kirakatban, és Tommy azt mondotta nekem, 
vigyél el, ne hagyjál itt, én a tied vagyok.« 
»Es miért tetszik neked annyira ez a kis szőr
mék?« — folytatta anyja a nyomozást, de ő 
erre nem tudott, talán nem is akart válaszol
ni. Miért? Miért?! Mert van, és mert az övé, 
és ezzel kész. A felnőttek idegesek, gondolta, 
és szívéhez szorítva Tommyt, kihátrált a szo
bából, ment a konyhába Máriskóhoz, mézes
kenyeret evett, a méz rácsöppent a Tommy 
arcára, s szégyenkezve nyalta le. Boldog 
volt.

Igen, Tommy volt az első, a legelső. Mellet
te persze és előtte már ottan volt Birtalan, aki 
imádta őt, és Máriskó, aki szintén szerette és 
nevelte és a vitéz szőcsről és a világszép 
nádszálkisasszonyról mondott neki mesé
ket. Ottan voltak a szülei is, édesanyja, édes
apja, ott volt nagyapja is, Anna nénje s férje, 
Günther, akik szintén rajongtak érte, de 
Tommy más volt. Édesanyja és édesapja pe
dig fájdalmasan korán tűntek át a nemlétbe, 
Ma tuska Szilveszter őrült bosszújának áldo
zataiként. A névvel már egyetemista korá
ban találkozott újra, az egyik újság írta, hogy 
Matuska a börtönből jelentkezett a frontra, 
mint mondotta, "harcolni akar a bolsevisták 
ellen." Fintorgott. De előzőleg, ahelyett, 
hogy a vörös veszedelem ellen harcolt volna, 
vonatokat robbantott a bestia, gondolta fá
radtan, és összegyűrve dobta a földre az új
ságot tehetetlen dühében...

Évekig nem nyugodott bele szülei halá
lába. Évekig várta őket, imádkozott Dónát- 
hoz is, segítsen, de a halállal szemben a 
kolozsvári kertek kedves, habókos szentje is 
tehetetlen volt. Az első barátnője Doina lett, 
egy vele egykorú román kislány. A szomszéd 
házban laktak, öreg ház volt az is, vastag 
falakkal, néha hallani vélték a félhomályos 
szobákban az egykor itt élő szépasszonyok 
nevetését, és borzongtak. Későbben, mikor ő 
már jól beszélt románul, és barátnéja is kez
dett érteni, sőt gagyogni is magyarul, olva
sott egy Weöres-verset egy folyóiratban, és 
sokat idézték bizonyos sorait, megpróbálta 
hevenyészve lefordítani románra is:

"A fákon piros láz van.
Lányok simák a házban.
Hol a szádról a festék? 
kékre csípik az esték.
Mindegy, hogy rég vagy nem-rég, 
nem marad semmi emlék, 
az ember szíve vásik, 
egyik nyár, mint a másik. "2
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És úgy tettek ők is, mint a lányok abban 
a régi versben. Sírtak, s maguk sem tudták, 
miért. Okuk persze lehetett elég. Doina édes
apja ügyvéd volt, fekete autóval járt. Szomo
rú, magányos, fekete férfi. Szakácsnőjük, 
Máriskó barátnéja, a Felsőboldogfalváról el
származó Rebi néni istenítette a gazdáját, s 
amikor megkérdezte tőle: »mért szomorú?«, 
azt válaszolta, kezét összecsapva, »jaj, lel
kem gyermekem, van annak oka elég«, de 
nem részletezte. Rebi néni Máriskóval ment 
minden reggel a piacra, alkudozni a nagy
szájú, gonoszkodó hóstáti kofákkal, akik kö
rében korlátlan tekintélye volt, hiszen mint 
mondotta, őt sem ejtették éppen fejre kis
lánykorában. Ha tehette, ő is velük ment, így 
ismerkedett meg egy pöttöm kislánnyal, aki
nek a szeme valami miatt Tommy fekete 
gombszemére emlékeztette őt, és akit azon
nal a szívébe zárt. Barátkozásuk adott volt, 
az első pillanattól érezték, hogy valami tit
kos, sejtelmes szálak fűzik össze őket, de 
kapcsolatuk kialakulását az elején nagyban 
nehezítette, hogy nem nagyon tudtak be
szélgetni egymással, ő akkor kezdett romá
nul, Doina pedig magyarul tanulni. Édes
apja, a mélakóros ügyvéd tisztelte nagyapját
— jó híre volt a városban az öreg magyar 
orvosnak —, ezért őt kezdettől szívesen fo
gadták a szomszéd házban. Doina is magá
nyos volt, mint ő, s ezenkívül félárva, édes
anyja egy kicsapongásairól közismert szép
asszony, kétéves korában hagyta el őt s éde
sapját, és egy bukaresti színésszel állt odább, 
talán Amerikába mentek, mert a csepűrágó 
mozisztár szeretett volna lenni, s Doina apja 
állítólag szégyenében jött el a fővárosból Ko
lozsvárra, és kezdett új életet. De imádott 
felesége hűtlenségét láthatólag nem tudta 
kiheverni, szomorú volt és zárkózott. Ha az 
elején beszélgetni nem is igen, hallgatni an
nál meghittebben tudtak együtt, s vonzal
muk erősödését szokásaik és kedvtelé- seik 
csak elmélyítették, ezekben ugyanis gyanú
san sok volt a közös vonás. Doina is szerette 
D ónátot, nekik Kőmálon volt kertjük, 
ugyanilyen elvadult és megejtő ősvadon, 
mindketten imádták a baracklekvárt, a pala
csintát, a csokit viszont szívből utálták, s 
órákig tudták öltöztetni babáikat, egyetlen 
szó nélkül. »És a rahát? A rahátot szereted?«
— kérdezte feléje nyújtva a dobozt Doina, és 
megvallotta, ezt a bizonyos török eredetű 
édességet nem is ismeri, porcukorban for
gatott zöld és bíborvörös darabokat tartott 
a kezében, megkóstolta, elomlott a szájá
ban, s fölfedezte, hogy a masszába dióda
rabok is vannak elrejtve. Megszerette. A- 
zóta is, ha rahátot eszik, felrémlik előtte a 
szomorú, fekete kislány, amint áhítattal fi
gyeli, hogy hogyan tömi magába a rahátot, 
és mosolyog.

Nagyapjának a legelején nem tetszett ki
mondottan, hogy ő Doinával barátkozik és a 
házukat járja... Szigorúan vonta felelősségre 
Máriskót: »miért engedi?« O egészen vélet
lenül az ajtómögül hallgatta ki beszélgetésü
ket, s átmelegedett a szíve, amikor a lövétei 
lány váratlanul azt mondotta: »de hát szere
tik egymást, hát éppen a doktor bácsi nem 
érti meg ezt?! — és később kétségbeesetten 
tette hozzá —: de hát mind a ketten árvák, és 
mindenkinek kell valaki, doktor bácsi, mert 
ha nem, belepusztul a magányba, beleőrül 
az egyedüllétbe, meghal...«

De nem ő, hanem Doina halt meg, noha 
nem tiltották barátkozásukat, sőt nagyapa is

közel került egy idő után a hallgatag és szo
morú román ügyvédhez, s együtt flekkenez- 
tek a kertben... Doina diftériában halt meg, 
nem lehetett megmenteni, pedig nagyapa 
mindent megtett, elhozta a legjobb orr-fül- 
gégészt is, de hát...

Elhallgat, megszédül, zavartan néz kö
rül, ha János nem kapna utána és nem tarta
ná, talán végig is esne a földön.

A falu szélén állnak meg egy pillanatra, a 
pléhkrisztusra mered, mélyeket lélegzik. 
Már-már elviselhetetlen a hőség. Nézi János 
ijedt arcát, óvatosan simogatja, mintha meg 
akarna győződni arról, hogy valóban létezik, 
és nem álomkép, nem fantáziája teremtmé
nye. — Egyetlenem — suttogja elfulladva —, 
egyetlenem —•, és ebben a pillanatban vilá
gosan érzi, hogy nem leime szabad elutazni
uk, hiszen Emil nem halt meg, gonosz tréfát 
űz velük, mint a sors...

János átkarolja, és aggódva kérdezi:— mi 
van? —, de ő nem válaszol, képtelen meg
szólalni, s ha meg is szólalhatna, mit mond
hatna, ugyan mit?! Nincsen mit mondania, 
különben is annak az őrnagynak akkor (tíz 
esztendeje?) mindent elmondott, s a töredé
kek felelevenítése is, ám lám, iszonyúan ki
merítette.

János szemmel láthatóan megijed, a pul
zusa után nyúl — rosszul vagy? — kérdezi 
majdnem kiáltva, de ő tagadóan rázza a fejét, 
s megpróbál mosolyogni. A pléhkrisztus tö
vébe roskadnak le az árokpartra, a nap már- 
m ár eszelős m ohósággal sü t, h iába 
erőlködik, mégis egyre Émil arcát látja ki
bontakozni a káprázatokból. Igen, gondolja 
még, sok volt, túl sok, és lehunyja szemét, de 
Emil arca nem akar eltűnni.

János lassan feladta, már nem kérdez 
semmit, csak a haját simogatja, és hallgat. 
Újra a kolozsvári kertben időzik, a diófa e- 
gyik alsó ágán ül és nézi a napfényben alvó 
kerteket. A levegőben ökömyálak úszkál
nak, mindenütt gyomot, venyigéket éget-

T am ás P á l fém d o m b o rítá sa

nek, úgy csap fel a füst, ahogy áldozati mág
lyáké csaphatott fel, kérdőjeleket rajzolva a 
kökénykék égre. Látja a hadvezért és a kato
náit, a fényes sisakokról, mellvértekről és a 
kivont rövid kardok pengéiről szemébe vil
lan a napsugár, hunyorog. Doina mellette ül 
és énekel valami mélységesen szomorú dalt 
egy falevélről, amelynél csak a babáját sirató 
leány magányosabb... Nem kell kérdeznie 
semmit, tudja, ilyenkor édesanyjára gondol, 
aki valahol a hatalmas Amerikában téved el 
a színésszel, aki mozisztár akar lenni. Benn 
a kertben nagyapa és az általa az elején még 
"betolakodó parvenű"-nek tartott román 
ügyvéd (akivel jó szomszédi viszonyt ápol
va, már csak a lányok miatt is megkedvelik 
egymást), a flekkenhúst készítik elő. Délután 
van. Kolozsvári délután. A Fellegvár fölött 
egy madár repül, mintha fonálon függne. 
Távolabb, a Kányafő felett varjúsereg kóvá
lyog a levegőben. Vagy mégis seregélyek 
lennének? Kétségtelenül nyugtalanok. Ha 
varjak mégis, akkor azért, mert éhesek. Ke
resnek, kutatnak, nem adják fel, ott hintáz
nak a levegőben és figyelnek... A kertbe vá
ratlanul gördül be a Budapest-Bécs expressz, 
s ő tudja, vége, itten már a vitéz szőcs sem 
segíthet, ez a vonat hamarosan felrobban. 
Sikoltva ugrik le a fáról, talán még van idő 
elrohanni Dónáthoz és a segítségét kérni. 
Megbotlik, végigesik a földön. Sikoltva ug
rik fel, s amint kinyitja a szemét, János aggó
dó arcát látja. Fáradtan mosolyodik el.

A rémálom — mondja. — Tudod, azóta is 
örökké vissza-visszatér. — Aztán ásít, sze
mét dörzsöli, és sóhajtva teszi hozzá, mint
egy élete mérlegét is megvonva. — Sok volt, 
Jancsikám, egy kicsit tényleg sok volt!...

Feláll. — Elmegyünk az állomásra? — 
kérdezi.

— Azt hittem — dadog a férfi —> hogy 
elfáradtál, hogy inkább haza szeretnél men
ni.

— Emil él — közli ő fáradtan, foga között 
szűrve a szót. — Érzem, hogy él. Iszonyú 
tréfa az egész.

— De erről most meg is fogunk győződ
ni. — A férfi határozott. A karját nyújtja.

— Miért? Miért volt ez a sok szenvedés?! 
Nézik a napsütésben szikrázó pléhkrisztust. 
Gyermekek szaladnak el mellettük, egy kis
kutyát kergetve, és csengő hangon köszön
nek.

— Hát csak akiket ő eltemetett... — szag
gatottan beszél, szorítja a férfi karját, tényleg 
belefogózik. — Anyja, apja, Birtalan, nagya
pa, mert ő is meghalt szegény még a háború 
alatt, Günther, aki Sztálingrádnál veszett 
oda, Doina, aki mint említette, diftériában 
halt meg tizenhat évesen, pedig akkor már 
tudtak beszélgetni is egymással!... És Máris
kó is meghalt, őt a háború utolsó napjaiban 
erőszakolták meg és verték agyon az orosz 
felszabadítók. M indenki meghalt, akiket 
szeretett. Mindenki. Vele lenni veszélyes. 
Még meggondolhatja!...

A férfi megáll, feléje fordul, és már-már 
eszelősen kezd el nevetni. — Már késő! — 
Fulladozik a kacagástól, a szemét törli. — 
Márjcéső.

O is nevetni kezd, egymásba kapaszkod
va, andalogva indulnak az állomás felé. * 1

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

A B ű b á jo s o k  című regény 13-ik fejezete
1 Szabó Lőrinc fordítása
2 Valse triste
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POMOGÁTS BÉLA

Román demokraták az erdélyi magyarságról
Román írókat, publicistákat 

forgatok, régi politikai dokumen
tumokat és nyilatkozatokat kere
sek, vajon a román szellemi élet 
egykori jelesei miként vélekedtek 
annak idején az erdélyi magyarság 
nem zeti-nem zetiségi jogairól? 
Mindez most különös időszerűsé- 

et kap, annak következtében, 
ogy a román közvélemény ma is 

erősen megosztott abban a tekintet
ben, hogy az erdélyi magyarság 
kollektív jogait (például az önálló 
egyetemfenntartás jogát) miként 
ítéli meg. Már csak ezért is izgalmas 
fellapozni a régi véleményeket.

Tanulságos írások akadnak a 
kezembe. A román irodalom és a 
román publicisztika magyar vonat
kozású műveiből — ahogy a ma

ya r szerzők román tárgyú al- 
otásaiból is— egész kis történelmi 

szöveggyűjteményt lehetne össze
állítani. Tulajdonképpen csodálko
zom azon, hogy erre a feladatra 
még nem akadt vállalkozó. Ez a 
képzeletbeli gyűjtemény persze bő
ven tartalmazna (mindkét részről) 
elfogult vádaskodásokat és torzké- 

eket is. Bár meg kell állapítani, 
ogy az utóbbi évtizedekben ilyen 

torzképek jobbára csak a határ túl
só oldalán születtek. De ugyancsak 
bőven találhatók elismerő nyilatko
zatok, kölcsönösen baráti gesztu
sok is. Ezeket, különösen manap
ság, érdemes fellapozni, hogy né
miképp enyhítsük azt a keserűsé
günket, amelyet a magyarsággal 
foglalkozó bukaresti sajtó legutób
bi cikkei is okoznak. Egyszóval né
hány szövegrészletet szeretnék itt 
idézni, olyan dokumentumokat, a- 
melyeket az egyenjogúság elisme
rése, a barátság szelleme hat át.

Először is a huszadik századi 
Románia nemzeti kiteljesedésének 
alapvető dokumentumát, az 1918- 
as Gyulafehérvári Határozatokat 
Közismert dolog, hogy Erdély be
kebelezésének jogi megalapozását 
a Gyulafehérvárra összehívott ro
mán nemzeti gyűlés állásfoglalása 
teremtette meg. Ez az állásfoglalás 
síkra szállt a román határok közé 
kerülő nemzeti kisebbségek jogai 
mellett is. A határozatok III. pontja 
a következőket jelentette ki: "az új 
román állam szervezésére a nem
zetgyűlés a következő alapelveket 
fekteti le: 1. Teljes nemzeti szabad
ság az együttlakó népek számára. 
Minden népnek joga van a maga 
neveléséhez és kormányzásához 
saját anyanyelvén, saját közigazga
tással, saját kebeléből választott 
egyének által. A törvényhozó testü
letekben és az ország kormányzá
sában való részvételre minden nép 
népességének szám arányában 
nyer jogot."

Érdemes felidézni az 1919-ben 
Románia által aláírt úgynevezett 
kisebbségi szerződés idevágó hatá
rozatait is. Ezt a szerződést a román 
kormány az antanthatalmakkal 
(Nagy-Britannia, Franciaország, 
Olaszország és Japán) írta alá,

minthogy ezek a hatalmak egyez
ményben kívánták rögzíteni a nem 
mindennapi területi nyereséghez 
jutott román állam kötelezettségeit. 
A szerződés 1. cikkelyének megál
lapítása szerint "Románia kötelezi 
magát, (...) hogy semminemű tör
vény, rendelet vagy hivatalos intéz
kedés ezekkel a rendelkezésekkel 
nem lesz ellentmondásban vagy el
lentétben s hogy ezekkel szemben 
semmiféle törvény, rendelet vagy 
hivatalos intézkedés nem lesz hatá
lyos."

De lássuk a szerződés érdemi 
határozatait. A 8. cikkely megálla
pítja: "Egyetlen román állampolgár 
sem korlátozható bármely nyelv 
szabad használatában a magán
vagy üzleti forgalomban, a vallási 
életben, a sajtó útján történő vagy 
bármilyen közzététel terén vagy a 
nyilvános gyűléseken." A 10. cik
kely a következőket mondja ki: 
"Olyan városokban és kerületek
ben, ahol nem román nyelvű állam
polgárok jelentékeny arányban 
laknak, a román Kormány a közok
tatásügy terén megfelelő könnyíté
seket fog engedélyezni (...) A- 
zokban a városokban és kerületek
ben, ahol jelentékeny arányban lak
nak faji, vallási vagy nyelvi kisebb
ségekhez tartozó román állampol
gárok, ezeknek a kisebbségeknek 
méltányos részt kell biztosítani 
mindazoknak az összegeknek élve
zetéből és felhasználásából, ame
lyek a közvagyon terhére állami, 
községi vagy más költségvetések
ben nevelési, vallási vagy jótékony 
célra fordíttatnak." Végül a 11. cik
kely már a kisebbségi önkormány
zatok kialakítását rendeli el: "Ro
mánia hozzájárul ahhoz, hogy az 
erdélyi székely és szász közületek- 
nek a román Állam ellenőrzése 
mellett, vallási és tanügyi kérdé
sekben helyi önkormányzatot en
gedélyezzen."

Akisebbségi szerződés persze a 
múlté, legalábbis a második világ
háborút lezáró párizsi békeszerző
dések nem tartalmaznak kisebb
ségvédelmi garanciákat. Attól 
azonban nehezen lehetne eltekinte
ni, hogy a fenti kisebbségvédelmi 
garanciák a román államterület 
számottevő gyarapodásának a jogi 
következményei voltak, s ezért ér
vényesülniük kellett volna a máso
dik világháború utáni helyzetben
is.

Természetesen nemcsak a mo
dem Románia létrejöttét megalapo
zó nemzeti programok és nem
zetközi szerződések írták elő a ma
gyar (és német) népkisebbség joga-
it. (Ezeket a program okat és 
szerződéseket különben a két vi
lágháború közötti román kormá
nyok sohasem kívánták végre
hajtani!) A román szellemi és politi
kai élet számos vezető egyénisége 
is szót emelt az ottani magyarság 
közületi és kulturális jogai mellett, 
jól tudván, hogy a romániai társa
dalom fejlődésének alapvető felté

tele ezeknek a jogoknak a tiszte- 
letbentartása.

Emil Isac, akit korábban a Nyu
gat és a Huszadik Század köréhez 
egyaránt jó kapcsolatok fűztek, Le
vél egy magyar poétához című 1920- 
ban keltezett írásában a követ
kezőket jelentette ki: "Romániában 
csak egyetlen lehetséges politika 
van: az igazi demokrácia politikája. 
Ez a politika lényegénél fogva biz
tosítja mindenki jogait, a mienket, 
románokét éppúgy, mintáz önökét, 
magyarokét, akik ma izolált életet 
folytatnak Erdélyben, holott élvez
hetnék a nemzeteket megillető jo
gokat. (...) Romániának melenget
nie, támogatnia kell minden kultu
rális manifesztációt, és román kéz 
nem fogja soha bántani azt, ami 
önöknek a legkedvesebb és legdrá
gább: a kulturális öntudatot."

Ugyancsak Isac volt az, aki ha
tározott szavakkal ítélte el azt a ro
mán politikai gondolkodást, amely 
Erdély meghódításának lázában re- 
vansot kívánt venni a korábbi ki
sebbségi sérelmekért, s ezért 
magyargyűlöletet hirdetett. 1922- 
ben keltezett Levél egy emigrált ma
gyar kollégához című írásában 
olvashatók a következők: "Nálunk 
is fennen hangoztathatják egyesek 
a gyűlölet és harag igéit, dicsérhe
tik a vérontást, magasztalhatják a 
történelem bűneit: apák százados 
vétkeit, türelmetlen tobzódásukat 
saját erkölcsi javaikban, semmit se 
látó és nem halló politikai vakságu
kat és siketségüket. Nálunk is van
nak sötét és gonosz lelkek, akik 
minden fagally mellé csendőrszu
ronyt szegeznének, és láncot kötné
nek még a bárányok lábára is, mert 
ezeket bántja a szabadság és testvé
riesülés gondolatja."

De lássunk egy történetírót és 
politikust. Nicolae Iorga a modem 
Románia megteremtői közé tarto
zott, nemcsak minta román nemze
ti tudatot formáló nagy történeti 
művek szerzője, hanem mint publi
cista és államférfi, egy időben a ki
rályi Románia miniszterelnöke is. 
(1940-ben vasgárdista merénylet
nek esett áldozatul.) Nos, Iorga is 
többször felemelte szavát a kisebb
ségek egyenjogúsága, kultúrájának 
védelmében. Ahogy Janovics Jenő, 
a kolozsvári magyar színház legen
dás igazgatója idézte őt: "Nem sza
bad letípomi más nemzet nyelvét, 
lelkét, miveltségét."

A román történész 1925 decem
berében Nagyváradra látogatott, 
abból az alkalomból, hogy az ottani 
Magyar Színház műsorra tűzte 
egyik színdarabját, és Testvériesülés 
az irodalom útján címmel előadást 
tartott a városháza dísztermében. 
Ebben az előadásában az irodalom
ban jelölte meg a magyar és a ro
mán nép egymásra találásának zá
logát: "Mi lehetne inkább a 
segítségünkre, hogy egymásra ta
láljunk. Korántsem az olykor értel
metlenül vak hatalom, amely az 
ellenünk indított politikai perek

után most a mi oldalunkon van, 
sem pedig az érdek-sugallta paktu
mok azon emberek között, akik 
semmit sem képesek nélküle kez
deményezni, hanem az őszinte lel
kek kölcsönös befolyása."

Két esztendővel később szere
pet vállalt abban az eszmecserében, 
amelyet a Siebenbürgisch Deutsch
es Tageblatt kezdeményezett arról, 
hogy a három erdélyi nép — a ro
mán, a magyar és a német — mi
ként tudna a közös erdélyi 
hagyományok szellemében felül
emel- kedni az őket egymással 
szembefordító nacionalizmuso
kon. Az erdélyi lélek című írását a 
kolozsvári Pásztortűz közölte 1927- 
ben. Itt a következők olvashatók: 
"A kedves, mindnyájunknak any- 
nyira szükséges és drága erdélyi lé
lek (...) igenis szűnös-szüntelen 
ható és lüktető, a kor minden egész
séges áramlata felé nyitva álló er
kölcsi elem. (...) S mi következik 
ebből? Két dolog. Éspedig, hogy az 
»erdélyi lélek« a maga tapasz
talataival, eredményeivel és lehető
ségeivel nagy hasznára van az illető 
nagyobb nemzeti kultúráknak s az
tán, hogy ezekből erős és szükséges 
hatások buzognak elő az erdélyi lé
lek számára. így tehát legyőzhetet
len erők új civilizációs szintézisek 
felé hajtják. És — ebben rejlik a 
nagy előny — mihelyt ez a szintézis 
erdélyiesen elkészült, annak szük
ségképpen be kell jutnia magukba 
a nagy német, magyar, román nem
zet-testekbe. Ez pedig mérhetetlen 
hasznot jelent a civilizáció új hódí
tásainak. Ámde ehhez az kell, hogy 
senki se zavarja össze közülünk a 
faja iránt való szeretetet annak a 
fajnak a türelmetlen és sötétben 
bújkáló egoizmus tömlöcébe való 
bebörtönzésével."

A modem román állam "szüle
tési bizonyítványai" a kisebbségek 
önkormányzatát írják elő, Emil Isac 
a magyarság teljes jogegyenlőségé
ért lépett fel, Nicolae Iorga pedig a 
három nemzeti kultúrára épülő er
délyi hagyományok fenntartása 
mellett nyilatkozott. Mindez az er
délyi magyarság kisebbségi létének 
első évtizedében történt, hasonló 
nyilatkozatokat bőven idézhetnénk 
a későbbi évtizedekből is. Vannak 
jelei annak, hogy a román demok
rácia erői hasonlóképpen gondol
kodnak a mai időkben is, igaz, ez a 
türelmes és demokratikus gondol
kodás még nem mondható általá
nosnak. Mindenesetre bízni kí
vánunk abban, hogy a demokrati
kus rendnek és az európai kultúrá
nak elkötelezett román értelmiség 
nem hagyja elveszni a humánum
nak ezeket a nemes hagyományait.
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Hogy megtaláljuk azokat az érveket, amelyek napjaink

ban a képi világ rehabilitálását tényleg indokolttá teszik, sőt 
nemegyszer a gondolkodás egész területére való kiterjesz
tését sürgetik, ahhoz természetesen nem kell leszállnunk a 
DNS-molekulák kódjainak a szintjéig. Az a körülmény, 
hogy a mindennapi életben felhasznált számanyag a kom
puterek bevezetésével évről évre szinte logaritmikus arány
ban növekszik, és ennek következtében az adatok ma már 
olyan számtengerek formájában állnak a rendelkezésünkre, 
hogy azokat a szokásos táblázatok segítségével nem is len
nénk képesek áttekinteni vagy értékelni, e tagadhatatlan 
tény valóban szükségessé teszi, hogy a számszerű adatokról 
— ahol lehet — átváltsunk az azokat sok ezerszeres, néha 
milliószoros mértékben tömörítő képekhez.

Az ilyen képek olvasása persze eleve más jellegű, s más 
eredményekre is vezet, mint a táblázatoké. Részleteiben 
talán pontatlanabb információkkal szolgál, egészében azon
ban eddig nem sejtett összefüggéseket tesz észrevehetővé. 
A képeket feldolgozó munka folyamán természetesen egyre 
növekvő szerepet kap az intuíció is, és az egész változás 
abba az irányba mutat, amely visszatérést jelent az ember 
ősi, biológiailag is a legjobban kifejlődött észlelési szervé
hez, a szem munkába fogásához, és általában is a képi 
információ a szenzibilisebb feldolgozásához.

Míg erről elmélkedünk, kikerülhetetlen persze, hogy ne 
találkozzunk azzal az aggodalommal is, amely szerint a 
vizualitás ilyen forszírozott fejlődésével párhuzamosan bi
zonyára le fogunk szokni arról, amit mindközönségesen 
gondolkodásnak nevezünk. Jómagam azonban nem csatla
koznék a jajongók seregéhez, mert mint gyakorló digitális 
képszerkesztő azt tapasztalom, hogy a mikroelektronika 
által nyújtott képi világgal való foglalkozás — hogy is lenne 
másképp! — csak részben válhat intuitívvá, és még a spon
tán benyomásokra hagyatkozó földolgozás aktusa sem le
h e t e redm ényes ané lkü l, hogy a m agasabb fokú 
absztrakciókban való jártasságunkat is ne treníroznánk köz
ben — mégpedig néha kegyetlenül!

Mert egyáltalán nem mindegy, hogy a képek láttán mit 
és mennyit veszünk észre, van-e sejtelmünk a mögöttük 
rejlő struktúrákról, és egyáltalán, hogy mire asszociálunk... 
Vizualitás és funkcionális gondolkodás itt kéz a kézben 
fejlődnek. A hagyományos, "gutenbergi" módszerekhez ké
pest legfeljebb az elvonatkoztatás iránya és komplexitásá
nak a tartalma az, ami eközben jelentősen változik.

Az új tudományágak és technológiák művelői persze 
időnként maguk tehetnek arról, hogy a vájtfülűeket maguk
ra haragítják. Mit szóljunk például a következő, ugyancsak 
Pickover által fölkarolt idézethez: "Az elmúlt évszázad nagy 
gondolkodói és vallásfilozófusai Istent az ót körülvevő szimmetri
ában és harmóniában vélték megtalálni— a klasszikus fizika ama 
szép egyenleteiben, amelyek olyan jelenségeket írtak le, mint az 
elektromosság és a magnetizmus. Nem hiszem azonban, hogy a 
természet komplexitásának az egyszerű formáit Isten létének a 
bizonyítékaiként tekinthetjük. Inkább hiszem azt, hogy ők maguk 
az Isten. A matematikai görbék szemlélete, ahogy a saját maguk 
által teremtett zenére forognak, csodálatos spirituális élmény." 
(Paul Rapp, 1990)

Nem lehet feladatom az, hogy ennek a lírai megnyilat
kozásnak a tartalmát feszegessem, végül is hogy ki mit hisz, 
az magánügy. Ha már spirituális élményekről van szó, ak
kor talán érdekesebb az, hogy a digitális képi információ 
kifejlődése és a vizualitás új kultusza új formát, új feszültsé
geket adhat a számmisztikával való játékoknak is, mégpe
dig az igen nagy számokkal való manipulációk isteni 
érzetét. Éppen mert a képek egyre inkább helyettesítik a 
számokat, sokszor nem is vesszük észre, hogy mekkora 
adattömegekkel és milyen nagyságrendű számokkal dolgo
zunk.

A mikroelektronikus informatika korában persze semi- 
lyen szám nem lehet elég nagy, s az egész kérdés a stá
tusszimbólum jól ismert törvényszerűségeit kezdi követni.

(PERNECZKY GÉZA, 1993. augusztus)
— I N p E X

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 26.
24 H O U R S  B A C H ________

minden kantátára félórát számí
tunk, az akkor is SZÁZ ÓRA ZE
NE. Lenyűgöző méret időben és 
művészi nagyszerűségében is.

Ehhez az egyetlen műfajban 
produkált bachi teljesítményhez 
képest elenyésző a négy estére 
komponált Wagner-tetralógia a 
maga maximum 16 órájával. Sőt, 
a teljes Wagner-életmű sem ha
ladja meg a félszáz órát.

A zenetörténet folyamán sok
szor értünk  óriási m éretekig. 
Ezek mindig végjelenségnek szá
mítottak, utánuk mindig hirtelen 
az ellenkezőjére fordult a képze
letbeli mérleg serpenyője: a kis 
m ére tek  ideje  köve tkeze tt. 
Haydn százegynéhány szimfóni
ája után a mozarti majd félszáz 
szimfónia következett és utána 
Beethoven kilenc szimfóniamo
num entum a. A rom antikusok 
már ennek is csak a feléig "jutot
tak" el, kivéve egy-két zeneszer
zőt (Bruckner, Mahler). A lát
ványos számbeli csökkenést még 
az sem ellensúlyozta, hogy a mű
vek időtartama, hangszeres kész
lete látványosan megnövekedett. 
A 20. század új tárgyilagossága a 
kis méretek felé fordította az al
kotók érdeklődését, előtérbe ke
rült a kamarazene, de a háttérben 
ott kísértett a monumentálisra 
való törekvés sarkalló ösztöne. 
Penderecki óriás vokálszimfoni- 
kus művei ilyen méretek újraál- 
modásával törtek be ismét a 20. 
század második felének zenéjébe. 
De a legtöbb szerző azért vissza
fogott maradt. Manapság ismét 
megnőtt a kamarazene népszerű
sége. Éppen a m onum entális 
hangzások muzsikáját művelő 
szerzők fordultak ismét a kon
centráltabb zenék irányába. U- 
gyanolyan folyam at ez, m int 
amely Beethoven életművének 
utolsó szakaszát is jellemezte: a 
szimfóniáktól "visszafordult" a 
vonósnégyeshez és azon belül is 
a miniatűr formáláshoz. Ez azért 
nem volt visszalépés, sokkal in
kább egy új zenei világ megsejté
se.

A kis, koncentrált formák új
bóli megjelenése — a művészet 
bármely területén - új elindulást 
jelez. Ez benne a rendkívül pozi
tív vonás. Az óriás jelenségektől 
egy kicsit mindig félíú kell, látha
tatlanul ott áll mellettük a tiltó
tábla: VÉGJELENSÉG.

Mi követhetné még a 24 hours 
Badí-transzparenst? Harminchat 
vagy netán 48 óra Bach? És aztán 
jöhetne az EGY HÉT MOZART
TAL? Nem is volna fantasztikus 
ötlet bearanyozni éle- tünket hét 
napon át.

TERÉNYI EDE

hirdeti az óriásplakát egy 
2000-beli lipcsei szabadtéri hang
versenyen. Huszonnégy óra Bach 
— hitetlenkedem a feliratot olvas
va. Ez még a Bach - muzsikából is 
sok, különösen, ha egyvégtében 
üljük végig az egy nap, egy éjsza
ka zenét. Grandománia minde
nütt? — teszem fel magamnak a 
kérdést. Amerikai koncertek óriás 
zenekarait látva, a több száz kó
rustag "pótlásával", stadionszerű 
termekben többezres hallgatóság 
asszisztálásával nem is meglepő 
ez a 24 órás kezdeményezés. Pe
dig a videófelvétel tanúsága sze
rint ezen a marathoni Bach-hang- 
versenyen is jóval az ezer fölött 
volt a látható hallgatóság. Nem
csak a meghirdetett időtartam 
(nem tudom, hogy a szervezők 
tényleg betartották ígéretüket, és 
hogy a közönség, legalább kis ré
sze, tényleg végig is ülte a a 24 
órát), de a választék is óriási volt 
mind mennyiségében, mind mi
nőségében. Volt szaxofonkórus, 
toronymuzsikás együttes, kama
razene  form áció, szólóének 
(rendkívüli virtuozitással adva 
elő kantátaáriákat a basso conti- 
nuo kíséretet is belefoglalva a szó
lóénekbe). Monumentális hang
verseny volt a javából. És azt hi
szem, csak úgy, véletlenszerűen 
minden 100, 200, 300 éves évfor
dulótól függetlenül megrendez
ve. Nem tudom, hogy hány m ű 
fért bele a 24 órányi muzsikálás
ba, nem láttam-hallottam a teljes 
koncert videofelvételét. Külön
ben is HAT négyórás videokazet
tára lenne szükség. Ezekből is 
maximum kétórás részleteket le
hetne beadni a csak zenének szen
telt TV-adókon is. Csuoa ÓRIÁS
MÉRET.

De nem is az a fontos, hogy ezt 
a 24 órára hirdetett muzsikálást 
körbejárjuk. Ez csak amolyan 
gondolatébresztő történet. Elgon
dolkozhatunk azon, hogy Bach 
óriás-életművéből (ezret megha
ladó opuszsor!) mennyi is férhet 
bele a 24 órás keretbe? Csak egy 
töredéknyi Bach-zene. Mert ha 
csak a 200 körüli kantáták időtar
talmát vesszük figyelembe, és
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HOL-
Kossuth Lajos emlékezete címmel szep

tember 2B-án a kolozsvári Unitárius Püspök
ség dísztermében rendeztek tudományos 
konferenciát. Előadók: Pajkossy Gábor, 
Egyed Ákos, Bona Gábor, Dávid Gyula, 
Kötő József és Keszegh Vilmos. Ezt követő
en Kolozsváron először hangzott el Bartók 
Béla Kossuth szimfóniád a Kolozsvári Magyar 
Operában. Háry Béla és Lászlóffy Zsolt ve
zényletével részleteket adtak elő Erkel Fe
renc Bánk bán, István király című operáiból, 
a Névtelen hó'sök című daljátékából, vala
mint Huszka Jenő Mária főhadnagy című 
operettjéből. Közreműködött Boér Ferenc, 
Marton Melinda, Molnár János, Rekita Ro
zália, a Kolozsvári Miagyar Opera ének-, ba
lett- és zenekara, a Tarisznyás Együttes. 
Ünnepi beszédet mondott Markó Béla, a 
RMDSZ elnöke, Bálint Pataki József, a Ha
táron Túli Magyarok Hivatalának elnöke és

Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum Egyesület 
elnöke.

A Casa cártii de stiinta gondozásában, 
Pap Ferenc fordításában, Kolozsváron je
lent meg Kemény János fejedelem emlék
iratainak román kiadása, Camil Muresan 
akadémikus előszavával.

O któber 1-én a kolozsvári Phoenix 
könyvesboltban bemutatták Létay Lajos 
Búcsú a lányoktól című verseskönyvét.

A  marosvásárhelyi Mentor Kiadó gon
dozásában nemrégiben jelent meg Király 
László A szibárdok története című verseskö
tete.

A Kortárs 10. számában olvashatók 
egyebek mellett Lászlóffy Aladár és Lász
lóffy Csaba versei, valamint Szász László A 
stüus: maga a lét — Eszmetörténeti vázlat Pás- 
kándi Géza munkásságáról című tanul
mánya.

A kecskeméti Forrás 10. száma hozza 
Lászlóffy Aladár A templomépítő időkön in
nen, Nyomok és A magyar télen című verseit.

A  Tiszatáj októberi száma közli Lövétei 
Lázár László és Kovács András Ferenc ver
seit. A lapban olvashatjuk Tóth Ákos tanul
mányát Kovács András Ferenc Aranyos 
vitézi órák című verseskönyvéről.

A  Korunk 10-es számának szerzői: Kovács 
András Ferenc, Lovász Andrea, Papp Ágnes 
Klára, Nyilasy Balázs, László Noémi, Fekete 
Vince, Fodor Sándor, Zsigmond Emese, Sándor 
Ildikó, Végh Balázs Béla, Szabó Zsolt, Demény 
Péter, Sántha Attila, Virginás Andrea, Szántai 
János, Kerekes Erzsébet, Balia D. Károly, Gyar
mati Zsolt, Kántor Lajos, Albert-Ló'rincz Mlár- 
ton, Demeter Szilárd, Balázs Imre József, 
Vallasek Júlia, Zágoni-Joikits Melinda és Zsig
mond Andrea.

A  Művészet és Irodalom Francia Rend
jének Lovagja kitüntetést adományozta a 
francia művelődési miniszter Romhányi 
Török Gábor műfordítónak.

Gion Nándor József Attila- és Babérko
szorú-díjas író életének 62. évében elhunyt. 
Temetésére szeptember 12-én került sor a 
Farkasréti Temetőben. A Miagyar írószövet
ség nevében Szakolczay Lajos mondott bú
csúbeszédet. Dudás Károly és Fűzi László 
is emlékezett az íróra.

Kossuth-emlékérmet adom ányozott a 
kultusztárca és az oktatási minisztérium 
vezetője azoknak, akik a legtöbbet tették a 
Kossuth-év sikeres megrendezéséért. Má
sok mellett Katona Tamás is elismerésben 
részesült.

-MI

Okosság
VÍZSZINTES
1. Baltasar Grácián maximájának el

ső része. 13. Körültekintő. 14. Régies 
iskola. 15. Kutat. 26. Büntetést meg
szab. 17. Asztatin vegyjele. 18. Ko
pasz. 19. Tréfa. 20. Spanyol, svéd és 
olasz autójelzés. 22. Délelőtti étkezés 
időpontja (két szó). 24. Altatószer. 25. 
Ezüst vegyjele. 27. Taszító. 28. Kez
dőpont. 29. Felhajtás. 31. Paci. 32. De
u té r iu m  és n itrogén  vegyjele. 33. 
Taylor személyneve. 34. Spanyol vá
rosból való. 36. Kugli. 38. Morze- 
hang. 39. H áborús. 40. M eglepődve 
hátralépő. 42. Becézett Anna. 43. Őr
lemény. 44. Laurencium  és deutéri
u m  vegyjele. 46. R óm ai szám ok, 
összegük: 150.47. Házból az udvarra 
lépik (népies). 48. Agitál. 50. Süte
ményfajta. 52. Aki a m ásik pártra állt.

FÜGGŐLEGES
2. Házikó. 2. Előttem az... (Émile 

Ajar). 3. M alom  része. 4. Mustárgáz.

5. Ruhát tisztít. 6 . Római aprópénz. 7. 
Attila az óvodában. 8 . Őrlemény. 9. 
Yoko ..., Lennon özvegye. 10. Kiütés 
az ökölvívásban. 11. Árra a helyre 
támogat. 22. Rajz árnyékolása. 26. 
Száraz növényi szár. 19. Hullám törő 
gát. 20. Alkoholfajta. 22. Baltasar Grá
cián maximájának második, befejező ré
sze. 23. H íres  boh ó c  v o lt. 24. 
Csermely. 26. Jótállás. 28. Egyfajta ás
vány. 30. Rudolf beceneve. 32. Piaci 
súlyegység. 35. M utatószó. 36. Zúzó. 
37. Árut biztosító. 40. Sportoló bizta
tása. 42. Védelem. 43. Carpe... 45. ...- 
durr. 47. K am bodzsai, zam biai és 
svéd autójelzés. 48. Néma látók! 49. 
Zavart tat! 52. Nitrogén és kén vegy
jele. 52. Egynemű háló!

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 20. számában közölt 
Parva sapientia regi túr m undus című 
rejtvény megfejtése: Kevés bölcseséggel 
kormányzónk a világ.
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