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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Virágéknál 
ég a világ
"...Mink volnánk hát a foltozott irhájú né

met zsoldosok..." A menetelést a történelem 
mélye felöl régesrég felváltották a lovasroha
moknál is félelmetesebb bombázószámyak. 
így alakultak ki a bombázógépek. Már az én 
gyermekkoromban nagyon féltünk tőlük. 
Csak akkor, mint a mesében, egyszerre voltak 
ilyenek is, olyanok is, mivel jöttek a sáskajárás
hoz hasonlatos primitíviák is szegény kicsi 
meszeltfalú városkáink felé. Mondják, hogy 
most is párhuzamosan, vagyis együtt él a kő
korszak s az atomkor. Legalábbis a lelkekben. 
Dehát a testi dolgokban is.

De ez, amiről most megbolydult méhkas
ként zsong a világ, ez nem bombázás volt. 
Emberi testekkel emberi testeket nem lehet 
bombázni semmilyen jog, semmilyen indok, 
semmilyen ráció, semmilyen létérdek, semmi
lyen cél nevében. Az őrjöngés nem is keres 
logikát. A káinság maga a kihagyás, ahol — 
önkívületben — holmi Rettenetes Ivánok és 
Nérók agyonvágják saját feleségüket vagy 
gyermeküket is. Persze ezen a Földön már 
Isten fiát is meg lehetett gyilkolni, mégsem 
minősül az a bizonyos kor, egyetlen kor sem 
kocsmai verekedés mélypont-pillanatává. De 
úgy sem lehet átlépni fölötte, hogy hát kérem- 
szépen, ilyen az ember:

Hát igen, kicsit összekeveredtek az emele
tek, s előbb jelképesen történt ez meg, hogy 
valóságot öltsön aztán. Összekeverték az ér
tékrendeket, és erőltették ezt az összekeverést, 
ami íme semmiképpen nem helyettesítette, he
lyettesíti a gyöngyfűzés következetes türel
mét, higgadtságát. Nem maradt meg semmi 
sem tekintélynek, mert nem hagytak meg sem
mit állandóul. Magam is feldühödök néha és 
"szent háborút!" indítanék egy bujkáló feljegy
zés, buta cédulácska ellen, amiért elbújt a ha
lomba; bizonyára Hamupipőke is érezte úgy 
magát, mint abban a gordiuszi jelkép-pillanat
ban Nagy Sándor, mégsem szórta ki az ablakon 
az egészet. Valahol az ember igazi alapképletébe 
az elveszett, de megtalálható báránykának örü
lő "jópásztor” reflexe is be van építve. Valami 
olyan fogalmazáson túli is a példa, hogy "és 
bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is..."

Ám ne feledjük, hogy milyen kártékony 
volt egy ilyen történelem végén (s más törté
nelmünk nem volt s nem lesz, csak ez az egyet
len) konzervatív kacatnak minősítni és ki
kezdeni a már meggyökeresedett otthon, fé
szek, haza fogalmakat és előhozakodni a ha-

zátlanság, a futóbolondság szokásával, iszo
nyatával, rémével.

Futóbolondság persze mindig is volt Több
nyire kelet-nyugat irányú, ellenkező irányúról 
egyelőre nem tud a történelem. Az állandósult 
háborúzásnak viszont megvoltak a viszonylag 
jól kialakult, stabil szabályai. Bummbummék- 
nál ha ég a világ, lelövik a katonákat, ölre men
nek a foltozott irhajú zsoldosok, aztán haza
mennek özvegykedni a nációk, rációk. A rezo- 
nok A rezsimek... Nyilván az sem igaz, ilyen 
vegytisztán. Mindig bántották a dvilt is:"... s ha 
nem mondod, hogy köszönöm, lebunkózunk a 
küszöbön"... De soha nem csapódtak be nean
dervölgyi barlangokba repülőkkel. És a hirosi- 
mai galambdúcokat se bombázták atommagfú- 
zió-fuserátumokkal azokban az időkben Tud
ták mit nem tanácsos elkezdeni?

Avagy ezek tényleg más idők?
Dehát ugyanazzal az emberiséggel, ké

rem?
A bölcsesség szólt: ne fessük az ördögöt a 

falra. Ne fessük a falat se ördögire. Ördögsze
rűre. Ördögszínre. Emlékszem viszont, hogy 
a stupid szenzációéhségre utazó látványcirku
szok olcsó megoldásai hányszor tettek ilyes
mit. Hogy a jótanuló terroristák, a Fantomas- 
kurzusok tanulói akár notesszel a kezükben 
tanulmányozhatták a megoldásokat. Aminap 
egy kisvárosban két zseniális hülyegyerek egy 
telefonfülkékből bombariadót jelentett a ren
dőrbácsiknak, s a feszült idegállapotú felnőt
tek ugrottak. Hogyne ugrottak volna, hiszen 
már nem bízunk egymásban.

Egyazon faluban, utcában, házban sem bí
zunk már egymásban. Vajon ez a legfőbb, ta
lán egyetlen, vagy csak a legszomorúbb, leg
súlyosabb hozama, konklúziója, tanulsága a 
többtízezeréves írott, hát olvasható, összevet
hető emberi történelemadagnak?

Sajnálatosan ez. Az önteltség és az irigység 
közös eredője, hátulütője. Mintha egyre job
ban kirazolódnának a káinság s az ábelség 
szerepkörei. Vastag fekete körvonalakkal raj
zolja őket a reklámmal elfoglalt tiszta kék égre 
a Teremtő.

Okos kérdéseket kellene feltenni, miután a 
leglehetetlenebb válaszokat előlegben megkap
tuk. Én például kíváncsi vagyok, hogy vajon 
ugyanúgy bontja el, robbantja le, hordja szét 
nyersanyagnak az építményeinket, hogyha ő 
követett volna minket, egy pápua-Mezopotá- 
mia, egy pápua-Róma, pápua-Athén is? Uram 
bocsáss meg, nem a te példád erkölcsét taga
dom, de nem jön, hogy odatartsam a másik 
arcom is, ahogy a World Trade Center második 
tornyát Dönts el, hogy emiatt megbüntetsz-e, 
vagy megbocsátsz nekem, aki azt a passzust 
elhagyom, felfüggesztem, átugrom egyelőre, 
hogy "...miképpen mi is megbocsátunk"...

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

Kritikapótló futamok

Hollóvilág 
Magyarországon I.
Szilágyi István új regénye — történelmi 

parafrázis; nem a Törökvilág Magyarországon 
üresen maradinak vélt lapjaira beírt lehetsé
ges változatokat tartalmazza, hanem új, de 
valóságos motívumok és fantáziák esztéti
kus (a valóságosnál esztétikusabb?) rendez
vényeit... "Történelmi ikebana?" Néhány 
nyers kézzel kiszaggatott virág (melyeknek 
hervadása nem liliomhullás volt), szálkás 
nyárstöredék, a rajta még fennakadt húsca
fatokkal; krisztustövis; alvadt vérrel pettye- 
zett őszi falevelek?... Ezt is, mindezt is eszébe 
juttathatja az esztétikum ot mindenáron 
megkeresni akaró kritikusnak, mégsem le
het a regényt erről az oldalról megközelíteni.

Az a minden korok "mai emberét" foglal
koztató kérdés, hogy milyen lehetett testkö
zelből a történelem?; az a történelem, amikor 
az embernek saját házát gyújtották fel, saját 
apját pirítgatták a parazsán, saját fiát vitték 
janicsárnak, saját feleségét gyalázták meg?... 
mert csak az ilyesmi igazán valóságos a tör
ténelemből... Egy híres novellában a kisgye
rek, amikor őrjöngve tombol a családja, hir
telen szeméhez kap egy messzelátót, de for
dítva: így a fenyegetőző, üvöltő, hadonászó 
alakok megnyugtató távolságba kerültek, 
kicsinyítve: a történelmi regény egyik kelle
mes lehetősége, hogy fordított távcső lehet. 
Napjaink szörnyűségei "a messzi távolban".

Hányszor lehetett hallani korunkban, 
hogy a jelen világra panaszkodót így intették 
le: Mit akarsz? Élhettünk volna a tatárjárás 
idején is?

Milyen volt valójában a török hódoltság? 
Ez a történelmi tudat számára egy szabály
talan körvonalú, nagy feketelyuk. Elnyel min
den valóságos információt és fényt. Az em
ber csak meglepődik, amikor adatokkal ta
lálkozik, hogy ott, akkor, benne is voltak lege
lésző nyájak; egyházi zsinatok; lakodalmak; 
mert "az életnek mindég, minden körülmé
nyek között mennie kell tovább". Jönnek tör
ténészek, kimutatgatják, nem is volt olyan 
sötét, amilyennek a krónikák falára festették, 
hiszen helyenként, koronként ott is pezsgett 
az élet; más adatokban száz és száz pusztává 
lett falu, kihalt egész tartomány; a Kazán
szoros fölé magaslik egy Almás nevű hegy
ség, körben csillagnyi távolságra egy ma
gyar szó sem hangzik; de túl a Vaskapun, a 
Duna déli oldalán, a nagy "Klisszurában" — 
ha van igazi Duna-kanyar, Iszter-gam, úgy 
ez az ott! — van Síp nevű helység, s hogy ez 
nem eltévedt dallam, nem véletlen, jelzi más 
nevek rezonanciája, például Síp közelében 
Dudás...

Az élet ment tovább — az ember is hol 
ment, hol maradt. Van idő, amikor a szepes- 
ségi városok okmányait szögedies tájszólás
sal állítják ki, közben az egész országot, 
nemcsak a hódoltságot járó szegedi mészá
rosokat és marhakupeceket mindenki török 
kémeknek tartja: egyszerűen azért, mert on
nan jöttek... És vajon, nem joggal-e?

Szilágyi István regényének cselekménye 
megközelítőleg a tizenöt-éves háború kör
nyékén zajlik, az 1590-es évek táján, de egy 
sajátos vibrálta tás révén az előző évtizedek
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személyei és eseményei is történeti jelenben, 
azaz régmúlt jelenben vannak fiétezhet ilyen 
igeragozási kategória is), például Melius Ju
hász Péter felbukkan, mint nagytiszteletű 
Pásztor; és Mátyás főherceg, a későbbi II. 
Mátyás király alakján átdereng száz évvel 
későbbről a törökverő Jenő herceg, és a dunai 
flottaparádéban antidpálódnak, mondjuk, 
Bajor Lajos és Lotharingiai Károly előrevetü
lő árnyai is, de nagyon sokadrangú mellék- 
szereplőkként, történelmi staffázsként.

Az igazi főszereplők? Fortuna; egy kö
zépkori vagabundus, akinek már reneszánsz 
vonásai is vannak: fegyverforgatást és val
lást egyformán sikeresen oktat; a nagyon ke
vesek közé tartozik, aki valóban lát; de szö
vevényes politikai és ágasbogas szerelmi tit
kok, méghozzá régiek nyűgözik bele — vé
geérhetetlen valláserkölcsi vitákba Lukács 
üszteletessel, aki egy hódoltság idejebeli vi
déki reálpolitikus, népmentő, modus viven
di kereső "hódoltságista".

"CSAK ROSSZABB NE LEGYEN. (Sum
mája. Reveken és az itt való népeken ne akarjon 
senki segíteni, mert ezzel rájuk csak bajt, vesze
delmet hozhat)" Revek betűkeveréssel létreho
zott név, valamilyen Keve lehet benne, pél
dául az, amely valahol Belgráddal átellen- 
ben állott, s majd a "szerb tengerben" pislá
kol fel a neve Székelykeveként; vagy Rácke
ve, amely a magyar főváros közelében lesz 
előbb szerb, majd üdülőtelep... (és az a sze- 
rémségi magyar szórvány?, ahonnan botok- 
kal-kövekkel kergetik a délvidéki magyar 
szervezetek szervezni próbáló szervezőit; 
"minket hagyjanak békén"...? mint azok a 
bizonyos magyarkönyvégető és románlel
készt követelő csángó férfiak?...)

A helyszín, a tájék: óriási síkság, a Nagy 
Magyar Alföld, a Tisza-Duna szabályozá
sok előtti áttekinthetetlen vízrajzával, amely 
(Temesi Ferenc kétkedésével szemben: 'Túl 
nagy önbizalom kell ahhoz, hogy síkság kö
zepén telepedjen le valaki") igazolja a min
dég is helyben maradókat.

A folyónevek éppenúgy megkeverve és 
lebegtetve szerepelnek, mint a helynevek és 
az irányok; ugyanaz a Harmos, mondjuk, 
egyaránt jelenthet Dunaágat, Tiszafokot, Kö
röst, vagy Nagyszamost; a főhercegi hajó 
Budát megkerülve érkezik — valahova? 
(Hova is: ha a Dunántúl is odaát van, ha a 
Tiszántúl is túl van — min?, — akkor hol a 
haza központja? Akkor, csakis a Jászságban 
és Palócföldön lehet, ahol állítólag idegen ere
detű betelepülők hozták létre a legmagya- 
rabb helynév- és családnév-állományt?)

Végeredményben: a földrajzi és a korrajzi 
keverés nem zavar, sőt célravezető, mert ép
pen tények és hiedelmek, rátapintások és 
melléfogások szüntelen, említett vibrációja 
hozza létre a szándékolt hatást, hogy a törté
nelem nem távoli, hanem mindég a jelen

eleje, a jelen meg végeszakadathatatlan múlt a 
reflexeinkben, jellemünkben, képzelgése
inkben és helytállásunkban; mert ugyanak
kor az is valóságos; és a közelképek minden 
rú t sebhelye ellenere csodalatram eltóan 
szép is... A megfordított távcső megszépítő 
messzesége volna ez is?

A Hollóidőt két nagyon sokatmondó szál 
köti össze Szilágyi előző regényével, az 
Agancsbozóttal.

Az első, a "nő-motívum"; de itt a kapcso
lat olyan, amikor valamit éppen a saját ellen
téte fejez ki. Mert az Agancsbozótban — ki
véve egy megvillantott epizódot, egy durva, 
hivatalnoklelkű, szürke nőámyékkal — nin
csen "női vonal”, nincs nőszereplő, nincs ér
zékiség, nincs sem sikamlósság, sem nyers 
szókimondás, ami annyira ellentétben van 
az egész kortárs irodalom-világgal, hogy a 
kritikát leküzdhetetlen zavarba merítette és 
azóta sem volt hajlandó szóbahozni sem a 
regényt, sem magát a hihetetlen, abszolút 
trendellenes jelenséget

A Hollóidőben azonban mint aláfestő és 
kísérő, vagy éppenséggel értelmező háttér
vonulatok, végighullámzanak, önmaguk
ban vissza-visszatérve örvénylenek az a- 
nekdota-nők, két fő archetípusban megteste
sítve: az egyik a gyerekkor mélyéből vissza
járó Hűséges Dajka, a Rendíthetetlen Ház
vezetőnő, az Örök szakácsnő és a Nagy taka
rítónő; a másik: a törékeny, szeszélyes kecs- 
kegida, ábránd-illatfelhőkkel enyelgő feslett 
rózsabimbó; akár cinikus kakukk-önzéssel, 
akár félkegyelmű bujasággal odaadó; szeret
kezéseik, szerelmeik, hűségük, hűtlenkedé
sük a regény basso continuója; de végül ott a 
harmadik: az igazi, a megfoghatatlan, akiről 
végül is senkinek nincs pontos tudomása, a 
végzetes sorsú balladai hősnő, akinek tragi
kus fátylát senki, sem a valódi, sem a vélt 
szerelmei nem lebbenthetik föl. De minden 
miatta történt. A démonikus vitézkedések, 
kóborlovag életforma, és a sunyi túlélő tech
nikák egyaránt. A másik közös vonal az A- 
gancsbozóttal a legényfalka, a fiúbanda mo
tívuma; de ez már egyenesben folytatódik. 
Az exodus a családból és az elnyűtt civilizáci
óból; csak férfias dolgok szenvedélyétől elra
gadva; fegyverfabrikálás, vadászat, portya, 
lóbetörés, kalandozás; életre-halálra; ez a re
gényben külön alregény, a fiatalabbik főhős, a 
magányos deák állandó vonzódása közéjük és 
a fájdalmas kiszakadás kényszere, a — "csak 
úgy tehet valamit értük, ha eltávolodva felül
ről tekint rájuk" — önigazoló nosztalgiája.

Annyira heves a feszültség a vonzódás
taszítás egyidejűsége miatt, hogy velük kap
csolatban jön létre először kisülés a regény 
normális valósága és a paranormális fikció 
között. A deáknak — legtöbbször akaratától 
függetlenül — természetfölötti, de "mégis 
hihető" és elfogadható, sőt megmagyarázha
tó képességei vannak: tüzet tud távolból szí
tani vagy apasztani, telepatikus úton be
folyásolja mások célzó képességét; és egy 
adott ponton, amikor kilép a nyílt történet
ből, középkori haláltánc-látomást idéz fel az 
egész falka előtt. Ez a min álunk, a mi mai, sőt 
hazai— mai irodalmunkban teljesen szokat
lan regénymesélői műfogás olyan kényes 
biztonsággal van többször is kivitelezve, 
hogy az olvasót a fiatalabb kortárs, Patrick 
Süsskind hasonló fogásaira emlékezteti (az 
Illatszerekből), (folytatjuk)

Szilágyi István: H o lló id é i Magvető. Bu
dapest, 2001.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Ki hallj a, ki érti meg?
"Megdermedt sírhalmok között 
málladozik a gyászmenet 
kőnéma kővak kősüket 
körötte idegen nevekkel 
állnak a fejfák sírkövek

Dérlepte sírhalmok között 
szétporlad rég a gyászmenet 
harangszó csendül messziről 
rézhangja lélekként lebeg 
ki hallja meg ki érti meg "

(Baka István: Gyászmenet)

Börtönünk határtalan — állítja egy kor
társ szellem. Mindegy, hogy a múlt emlékei, 
vagy illúziószegénységben felnőtt, sérült 
(vesztes!) képzeletünk vergődik börtönében. 
Valóban olyan mélye van a magasságnak is, 
hogy "börtönt ácsolhat a végtelennek" a- 
kár?L.

Nemzedékek szoktak össze a rettegéssel, 
koponyaűrig ért fel a bizonytalanság i..tér
dig hűségben / derékig árulásban / ime hajdú a te 
fogyatkozásod — mondhatnám ma is, miként 
negyed századdal ezelőtt?). Egy idő után 
volt, aki már a semmibe kezdett hantot ás
ni, lent. Vagy odabent... Ámde bármilyen 
irányba indultak volt is a kevesek, és sod
ródott a szétszakított m agyarság — ham i
sított, eltulajdonított világában volt egy 
kikezdhetetlen erkölcsi érték, ha úgy tet
szik, mérce, amely továbbra is elpusztít- 
hatatlannak látszott, egy biztosnak hitt 
pont, mely m egm aradt szilárdnak. Érde
kes m ódon, a fájdalom, a vesztség, a halál 
jelképei nem egyszer tartósabbnak bizo
nyulnak a dicső vagy vakm erő cseleke
deteknél, a m indent megbolygató, feje te
tejére állító viharoknál.

Byen jelképpé nagyított emlék volt az 
aradi vértanúk kivégzésének kegyeleti nap
ja: október 6. Sokan csak így emlegetvén a 
sorsszerű — de nem törvényszerű - áldoza
tokat: Az aradi 13! Noha méltatlan volt az 
utókor kegyelete, valahányszor megfeledke
zett a szabadságharc bukása után másutt és 
nem sokkal később kivégzett személyisé
gekről, akik sorstársai voltak a tizenhárom 
hősi halottnak. (Mint Kazinczy legkisebbik, 
29 éves fia, Kazinczy Lajos ezredes, aki Ko
lozsvárt készült épp visszafoglalni az oro
szoktól, amikor hírül vette, hogy Görgey le
tette a fegyvert; a "tizennegyedik" vagy "ti
zenötödik" vértanúként október 25-én lőtték 
agyon ugyancsak Aradon.)

A teremtő kimondás — remény. De leg
alább annyira az a kimondhatatlan is. A 
költő a maga "valóságával" többnyire a re
ményt szolgálja. Lehet, hogy a költészet 
kifejező ereje a szépre, jóra törekvést való
ságként képes elhitetni velünk, s a mítosz 
többre képes a tünékeny pillanat, a pilla
natnyi történeti állapot megragadásánál; 
ezúttal azonban a konkrét — régóta letűnt 
— tragikus, közelről csupán kusza, érthe
tetlenül zavaros, a "beavatottak" testi mi
vo ltá t tekintve látványosan kegyetlen, 
m ajd hosszú távon beláthatatlan lélek
pusztító, hetedíziglen lesújtó, a remény- 
v e sz te ttsé g b e n  d ep ressz ió b a  ke rg e tő  
történelmi napokra gondolok.

*

(Invokáció)
"Villámlik s dong az ég. Hanyatt esett az 

Isten / mondanám nagymamának a / pitvarában, 
mert a lebontott házba hazafutna a kisfiú, /és élne 
még nagymama..."

Éppen húsz évvel ezelőtt megjelent "ol
vasmányból" idézem e sorokat, az ÉLET ÉS 
IRODALOMnak abból a számából (1981. 
október 3.), amelyben Guyon Richárd hon
védtábornok 1849. augusztus 14-i levele té
tetett közzé: A címzett Haynau altábornagy — 
a feladó: Guyon Richárd honvédtábornok.

Kiről, miről is van szó? (Egyúttal az is 
kiderül, hogy mennyire nem volt törvény- 
szerű pont ama 13 honvédtábornok kivégzé
se.) A példát statuálni akaró hírhedt (ma
gyarok ajkán hóhér gyanánt emlegetett) 
Haynauhoz az az angol származású gróf in
tézte a családi dokumentumokból kibányá
szott és húsz évvel ezelőtt közzétett levelet, 
akit ugyancsak Kossuth tábornokaként is
mer és emleget az utókor. A magyar hadjá
ratban Guyon Richárd alól három lovat lőt
tek volt ki, "köpenyege a rajta átfúródott 
golyóktól olyan vala, mint a rosta, csákója 
összevágva, kardkötőjét is elvitte egy go
lyó"... Azokban a napokban, midőn Görgey 
világosan látta, miszerint "a szerencsétlen 
harcok után, melyekkel Isten a legközelebb
ről meglátogatta a nemzetet, nincs többé re
mény, hogy egyesült osztrák és orosz nagy
hatalmasságok ellen az önvédelem harcát a 
siker reményével folytathassuk" — az idő 
tájt Guyon honvédtábornok ezt válaszolja 
Haynau felszólítására: "Én a fegyverhez 
azon magyar alkotmány védelmére nyúl
tam, melyre V. Ferdinánd őfelsége parancsá
ra felesküdtünk" (különben ezt hangsúlyoz
za fő érvként az aradi várbörtönben fogva 
tartott és kivégzésre váró, szinte valamennyi 
honvédtábornok, a ma "főszereplővé" elő- 
léptett Kiss Ernő minden mentségét e "fede
zék" mögé sorakoztatja fel, persze, hiába). 
Guyon tábornok megúszta; jóllehet ama le
vélben kegyelmet követel kivétel nélkül 
mindenkinek (az ifjú császártól, Ferenc Jó
zseftől az 1848. március 15-i alkotmány be
tartásának szellemében), különben nem 
hajlandó letenni a fegyvert; amint írja: "az 
alkotmányt minden kezeim közt lévő erővel 
védelmezni fogom az utolsó emberig s az 
utolsó csepp vérig".

Önpusztító cselekedetre lett volna képes, 
többet s eredményesebben kockáztatván a 
törvény adta esélyt, mint az (azóta már vilá
gosan kiderült, hogy tévesen) árulónak tar
tott Görgey, aki Világosnál letette volt a 
fegyvert?

...Ugyan milyen "esélyt" kínált volna szá
munkra a harc folytatása — és főleg az euró
pai helyzet? Ne feledjük, hogy az augusztusi 
nagy haditanács kétes érzelmekkel hallgatta 
volt Görgey szavait — azt, hogy "magunkra 
maradva láthatjuk, hogy Új—Arad előtt csa
tarendben áll a győzelemittas ellenség..." 
(Még a vérszomjast kellett volna hozzágon- 
dolnia-m ondania, hogy Haynau hiteles 
portréja elevenedjék meg sorstársai előtt; 
Görgey azonban nem volt bravúros stiliszta 
vagy szélhámos politikus, aki mindenáron 
ördögöt akar festeni a magyar jövendő falá

ra.) "Pénztáraink üresek, egészen üresek, hi
ányoznak a legénység ellátásához szükséges 
készletek, lőszerünk pedig alig elégséges 
egy kiadósabb csatanapra"— ilyen körülmé
nyek közepette teszi föl a kérdést: "meg
menthetjük-e még fegyveres kézzel a hazát?" 
Akiket megmentett (volt ahol már tizenéves 
vörös sipkások folytattak partizánharcot a 
túlerővel szemben), neveltetésüknél fogva 
később még ők, a túlélők is árulónak nevez
ték, lehet. Mert azokban a hetekben (amikor 
a fegyverletétel hírét nem akarták elhinni az 
alföldi parasztok, de a példastatuálásra ki
szemelt tizenhárom már búcsúleveleit írta s 
halálra készült) a Dunántúlon, mint hírlett, a 
somogyiak még szeptember végén is hallani 
vélték az ágyúzást, s fülüket a földhöz ta
pasztva erősítgették, bizonygatták képzelt 
vágyálmuk hitelét. Pedig az Orsóvá melletti 
sátortáborból akkoriban már török határő
rök kísérték a rongyos mundérban, éhségtől 
meg-megbicsakló lábú menekülő honvéde
ket. És az orosz tábornokokat sürgető Hay
nau Olaszországba küldött egyik magánle
velében ez olvasható: "Paszkevics a lelkemre 
kötötte, hogy hirdessek általános amneszti
át... én kitérő választ adtam, de a lázadó 
vezéreket fel fogom köttetni, és minden cs. 
és k. tisztet, aki a forradalmárok szolgálatá
ban állt, agyon fogok lövetni, gyökerestül 
irtom ki a gazt..."

Nos, mit lehetett várni ettől a személytől 
és a győztes nagyhatalmak Európájától?... 
Legfeljebb annyi kegyelmet, mely eleméri és 
ittebei Kiss Ernőnek és három társának (köz
tük az ugyancsak örmény származású Lázár 
Vilmosnak) kijárt: kötél helyett golyó általi 
halált.

(A budapesti Élet és Irodalom már emlí
tett, 1981. október 3-i számában jelent meg a 
Felhívás negyven főhöz dm ű versem, amely 
nagy kravaüt, kivizsgálást vont maga után 
— ezt Bodor Pál és apósura, Gere Mihály 
elvtárs tudja csak igazán azóta is. A "sírba 
vitt részletekre" koporsófedelet borítva, 
annyit mégis idéznék ebből az opusból, 
amennyi az aradi s a későbbi, látszólag "vér- 
telen" áldozatoknak kijár: "Erdély csontos ös
vényein a helybéli nép / lerongyolódva mint 
sáskahad mint árvíz után / egyre csakhurcolkodik 
az Olt jobb partjára / a Maros bal partjára híjával 
taracknak röppentyűknek/ s egyéb nyomós védel
mi érvnek vajon meddig / hátrálhat még Kőha
lomnál Vízaknánál Piski és /  Déva között a 
maradék?..."

Ez, mondhatni, máig időzített "áthallás". 
Divat, nem divat: az áldemokrácia elmúlt 
évtizede alatt össze-vissza, főképpen Nyu
gatra csángáló erdélyi atyafiak a megmond
hatói, mennyire valóságosak a nemcsak az 
1849-es vereség és vértanúság idejét megele
venítő, a státustalanság és kiúttalanság min
denkori állapotára utaló passzusok...

összemosódnak már a dátumok / legalább az 
eredeti helységneveket függesszük ki / egy-egy 
sánc szélébe vert karóra a kifosztott / határban 
nehogy kishitűség vagy árulás szakítsa el az 
anyai / szótól végképp azt akit a szükség lapulni 
kényszerített...

Hol tartunk... hát itt tartanánk még ma 
is? Bő másfél évszázad múltán, a jóléti és 
jólelkű Európa szeme láttára — a változatos
ság kedvéért: a trikolór szabványszíneivel 
átfestett ördögi fondorlatok korában —> mi
dőn a nagynemzeti buzgalom az ember kö
zelebbi atyafiát, Lázár Vilmost is kedvére
» » >  folytatás a 4. oldalon
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"arománná" léptetheti elő. mert ez is megtör
tént nemrég, méghozzá a magyarok által 
szerkesztett Dialógban. Holott Lázár Vilmos 
koponyája (a tanúvallomások szerint) "rö
vid, széles, magas volt; ami családja örmény 
eredetével teljes összhangban áll". Itt élek a 
lehetőséggel, hogy felolvassak Lázár Vil
mosnak a feleségéhez írt utolsó két leveléből.

"Kedves szentem, Marim! Jer be hozzám, 
édes lelkem, úgy hiszem, megengedik — a 
többit itt hallod meg. De jer kocsin, és hozd 
el a gyermekeket is. (...) Édes lelkem, légy 
erős — mert úgy hiszem, ez csak próba... 
Bennünket valamennyit halálra ítéltek, de 
úgy hiszem, a kegyelem be fog következni..."

'Mindenem e földön, kedves szentem, 
Máriám! A lelkiatya, akinek kezeibe letettem 
vallomásomat — és kinek kitártam tiszta ön
tudattal bíró keblemet, át fogja neked adni 
kis gyűrűmet, szivartárcámat és evőeszkö
zömet. (...) Én keresztülvittem az élet-halál 
tusáját — és meg fogok halni, mint férfiúhoz 
illik. (...) Adj gyermekeink mindegyikének, 
ha kilép a világba, egy emléket tőlem — élő 
jeléül annak, hogy az, aki becsületesen és 
tisztán élte egész életét — nyugodtan bír 
meghalni, ha ártatlanul is, mint én..."

Kivégzése előtt a római katolikus papnak 
adott egy aranyat misére... Nevezhetjük ezt 
a minden történelmi hitelt kikezdő mester
kedések idejét akár kettős áldozatnak — 
amaz elsődleges, véres leszámolás után, 
amelyet más idők más hatalmi törvényei 
diktáltak s kényszerítettek ránk.

Annak a korszaknak, ha a lelkiismerete 
nem is, de a dokumentumok iránti tisztelete 
példás örökség ma is.

Halljuk hát a tényeket.

----------------------HELIKON —

1849. szeptember 21-én, pénteken vezet
ték Kiss Ernőt és gróf Vécsey Károlyt a bírák 
elé az emeleti terembe. Hivatásos jogászok
ból álló bizottság tagjai: Emst törzshadbíró, 
őrnagyi rendfokozatban, Zinner, Daubek, 
Öhl és Schikl hadbírák, századosok.

Kiss Ernő honvédaltábomagy, országos 
főhadparancsnok. Született Temesvárod 
1800-ban (a lexikonokat kiigazítva újabb 
közlés szerint 1799. június 13-án; bár az aradi 
kihallgatási jegyzőkönyvben mindvégig 
negyvenkilenc éves, katolikus vallású, öz
vegy emberként szerepel), a második hu
szárezred parancsnoka, a hannoveri rend 
birtokosa s a pápai Krisztus-rend lovagja 
volt, a legvagyonosabb nemes emberek sorá
ba tartozott; a magyar seregben érdemeiért 
tábornok, utóbb altábornagy és a magyar 
érdemrend középkeresztese. ízléssel épült s 
pazar fényesen berendezett lakóházai a láza
dók által hamuvá tétettek, s több mázsára 
menő asztali ezüstkészletét a temesvári vár- 
őrség lefoglalta. (Vinkler Brúnó minorita 
szerzetes jellemzése alapján)

A hármas kőris krónikája talán elárul vala
mit abból a gazdag örmény földi paradi
csomból (mert szilfa-, csere- és bükkfáival, 
orgonabokraival, illatos hársaival, derűsen 
mosolygó, sárgalombú juharfáival és a téli 
ég alatt a hóban zölden pompázó egyenes 
törzsű fenyőivel valóban az volt), amelyet 
Kiss Ernő Torontál vármegyében örökölt, és 
szerencsétlenségére túl korán maga után ha
gyott. Az udvarház parkjának legöregebb 
fája, a vén hármas kőrisfa valóságos króni
kása lehetett volna az ittebei Kiss család éle

tének. Kódex volt a vén fa — a latin szó 
nemcsak régi könyvet, krónikát jelent, az 
eredeti értelme fakéreg, faháncs. Nos, a hár
mas kőris százharmincöt évgyűrűjében egy 
család hat nemzedékének életét őrizte volt. 
A park alapítója Issekutz Katalin asszony 
volt, ki első nemzedéknek számító atyját, 
Antalt, Erzsébetváros szabad királyi város 
főbíráját élete alkonyán Erdély bércei közül 
vitte a bánsági Begaszentgyörgyre, s akinek 
hites ura, Kiss Miklós vásárolta volt meg az 
ittebei birtokot. A borsózöld szülőházról és a 
gyönyörű parkról szóló leírások a hatodik 
nemzedékhez tartozó néhai Jaksich Mihály 
jegyzőtől maradtak fenn ránk, akit, akárcsak 
a vértanú Kiss Ernőt és leszármazottjait, "a 
többszörösen összeszövődött" nagy családi 
rokonság magyarországi ága révén felmenő
im közé sorolhatok. Mert — amint írja — 
"akiket maga körül látott a hármas kőris, 
azok mind Issekutz Ágoston valamint Lász- 
lóffy Násztur és felesége, Izsák Mária leszár
mazottjai"...

Kiss Ernő a negyedik "kőrisfa-nemze- 
dékkel" serdült föl. (Déryné naplójában ol
vasható, hogy társulatával Becskereken is 
játszott, s egyik kamaszifjú színházi rajongó
jában később a mi Ernőnkéi vélte felismerni; 
noha valójában a hozzá hasonló, tüzes tekin
tetű, dús, lobogó hajú unokatestvére vitte 
volt Dérynének az előadásokat magasztaló 
vagy poscskondiázó vármegyeházi híreket, 
Kiss Ernő azokban az időkben huszonhét
huszonnyolc éves huszárkapitány volt.) A 
majdani aradi hős nagyapja, Kiss Izsák Ele
méren lakott, és roppant gazdagsága egyet
len fiára, Ágostonra szállt, aki az eleméri és 
ittebei birtokoknak, valamint az öröklött ör
mény ékszereknek s drága ezüstneműknek 
köszönhetően Torontál vármegye leggazda
gabb m ágnásurai közé soroltatott. Kiss 
Ágoston mindazonáltal igen egyszerű öltö
zetben kelt útra Ernő fiával, aki a pozsonyi 
huszárezredben óhajtotta kitanulni a hu- 
szárságot. A huszárezred parancsnoka hon
nan is gondolhatta volna, hogy egy dús
gazdag nábob áll előtte, aki éppen ebéd köz
ben zavarta meg családját. Kiss Ágoston elő
adta, hogy mi járatban van Pozsonyban: fia 
huszár szeretne lenni! "Forduljanak a sorozó 
parancsnokhoz" — utasította kissé barátság
talanul az ezredes a jövevényt. Ernő apja 
azonban nem tágított: "Engedelmet kérek, a 
fiam nem közhuszár, hanem kadét szeretne 
lenni." Az ezredes hangja egy fokkal fölénye
sebbé vált: 'Tudja-e, hogy ezredünk tisztika
rában szinte csupa főnemesek szolgálnak? 
Képzelheti, hogy mekkora mellékjövede
lemre van szüksége egy hadapródnak, ha 
lépést akar tartani tiszttársaival.'' "A fiamnak
— felelte nyugodt hangon Kiss Ágoston - 
tizenhatezer forint zsebpénzt adok. De ha 
nem lenne elég?!... Nem fogom hagyni, hogy 
ittebei és eleméri Kiss Ernő főnemesi tiszttár
sai között szégyenkezzék." Az ezredes meg
ütközve állt fel az asztaltól, jóformán szóhoz 
sem jutott, amikor szerencséjére felesége 
kukkantott be a másik szobából. "Nézd csak
— nézett ki az ablakon, milyen pompás lo
vak!... Ezeket mind az ezred számára hoz
ták?" Mire az örmény nábob szerényen szólt 
közbe: "Bocsánat, asszonyom, azok a lovak 
az én ménesemből valók. Hatvan példányt 
hozattam el otthonról huszonnyolc csikós
sal, hogy Ernő fiam, hogyha már huszár akar 
lenni, ne szűkölködjék hátaslovakban..."

Szóval így vágott neki a kalandokban

bővelkedő, s mint később kiderült, kockáza
tos pályának — legalábbis a nagy család kró
nikása szerint — Kiss Ernő; hamarosan a 
pozsonyi tisztikar kedvence lett, és egy év 
múlva már férfiként, huszárhadnagyi csil
laggal tért haza a begaszentgyörgyi rokon
sághoz.

*

"Kiss tábornok nem hadvezér, de azt bi
zonyíthatom, hogy rendkívül bátor katona. 
Egy lovát puskagolyó érte... Tényleges vere
ségünk nem valami nagy, annál nagyobb az 
erkölcsi kudarc... El sem tudod képzelni, 
mennyire szétzüllött zászlóaljunk. Engedel
mességnek híre sem volt, el is fáradtak a 
legények, sehogy sem lehetett őket összetar
tani." (Leininger-Westerburg Károly aradi 
vértanú feleségéhez írt levdéből. Majd az 
1848. december 7-i a tomasovád csata után, 
miután Damjanich a magyarországi főhad- 
parancsnoknak kinevezett Kiss Ernőtől át
vette a bánsági csapatokat:)

"Kiss nem volt alkalmas arra, hogy válsá
gos pillanatban ütközetet vezessen, aztán 
meg nem volt lőszertartalékunk, hogy hosz- 
szabb iddg folytathassuk a csatát..."

Hangja, szaga, kényelme, kétes értelme, 
kétségtelen gyűjteményértéke volt valami
kor annak az emlékezetünkben aldtlepke- 
világnak is. És Kiss Ernő, nem mindenik, de 
legtöbb szorongatott-sanyargatott társához 
hasonlaón, a lehetetlen — gyűlöleten alapu
ló — döntéssel szemben, egy hullám(törő)lo- 
vas esélyével megkísérelte a lehetséges, 
lovagiatlan, gyarló kompromisszumot.

(A kihallgatási jegyzőkönyvből:) "Végül 
ami az ez év április l í- i  debreceni független
ségi nyilatkozatot és az országnak az osztrák 
monarchiától és a Habsburg-Lotharingiai 
uralkodóháztól való elszakadását illeti, ki 
kell jelentenem, hogy ezzel a lépéssel sem én 
nem értettem egyet, sem az egész magyar 
hadsereg... Afüggetlenségi nyilatkozatot Kos
suth a karzat terrorizmusával kénysze-rítdte 
ki, mert maguk a képvisdők sem értdtek 
egyet vde. Azt mondták, hogy az oktrojált 
(ránk erőszakolt) alkotmány miatt, m dy Ma
gyarország nyolc évszázados alkotmányát 
megsemmisítette, nincs más választásunk..."

Kiss Ernő szeptember 11-én levélben 
igyekezett az aradi várfogságból fegyverle
tételre bírni Klapka György tábornokot, aki 
a kompromisszum hdyett a nyűt kiállást vá
lasztotta Komáromban, s mint tudjuk, nem
zetközi rokonszenvtől kísérve, csak október 
elején adta föl a várat, miután katonái szá
mára is kiharcolta a szabad elvonulás jogát.

"Csodálkozva hallottam - hangzik Kiss 
Ernő levele —, hogy nem hajtott Görgey fel
szólításának szavára, és folytatta az áldatlan, 
pusztulást hozó harcot. Mint régóta szolgált 
tiszt, mint elismertem jó hazafi felszólítom 
önt tábornok, a haza nevében, hogy haladék
talanul adja át a várat, kövesse példánkat, és 
ugyanolyan belenyugvással nézzen a jövő 
felé, mint amilyennd mi, az ön fegyvertársai 
várjuk sorsunkat.

Ennek a küzdelemnek a folytatása már 
nem hazaszeretet, hanem inkább árulás, 
mert minden további csepp kiontott vér csak 
az önzést bizonyítja. (...) Világosítsa fd, tá
bornok, az ön alá renddt tiszteket a dolgok 
állásáról: engedje meg nekik, hogy ezt a le
velet elolvassák, mondja meg nekik, hogy ez 
az egyenlőtlen harc (mint Görgey mondta) 
őrültség. (...)
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Tábornok! Ha tanácsomat követi, igaz 
hazafiként cselekszik - ha megtagadja esdő 
kérésem teljsítését, önre száll a felelősség, és 
csak az ön lelkiismeretét fogja nyomasztani, 
ha nem ajándékozza meg a lehető leghama
rabb az országnak azt a szép részét is az 
üdvöt hozó békével, amelyet most már az 
egész haza élvez, és amelytől két esztendeig 
meg volt fosztva..."

*

Az ítélet (október 5.) — Díszalakzatban, 
négyszögben várakozott a Wocher-gyalog- 
ezred első zászlóalja a vár főterén. Középen 
Ernst törzshadbíró állt, hóna alatt fekete bőr
mappával.

"Főtörzsfoglár, vezesse elő a vádlotta
kat!" — hangzott a parancs. Kiss Ernő érke
zett elsőnek. Megmutatták neki a helyet, 
hova álljon. Középmagas, karcsú, friss moz
gású férfi. Negyvenkilenc éves, de tízzel fia- 
talabbnak látszott. Élénk volt. Dús haja félig 
a homlokára fésülve, vastag bajusza gondo
zott, kemény álla borotvált. Gróf Vécsey Ká
roly érkezett melléje; kezet szorítottak. A 
harmadik elítélt Aulich Lajos, a legidősebb 
lázadó tábornok volt; negyedikként lovag 
Pöltenberg Ernőt kísérték három társa mellé.

"őfelsége a császár nevében! — kiáltotta 
bele a hűvös reggeli csendbe Ernst hadbíró." 
— ítélet, melyet a magas hadsereg főpa
rancsnokság parancsa folytán összeállított 
és megesketett hadbíróság az alább nevezett 
urakkal mint a magyar lázadó hadsereg ve
zéreivel szemben egyhangúlag hozott meg... 
miáltal bűnösnek mondatnak ki hazaárulás 
bűntettében az ötödik hadcikk és a katonai 
büntetőtörvénykönyv hatvanegyedik sza
kasza, az 1848. október harmadiki, húszadi
kai, november hatodikai, tizenkettedikei és 
az 1849. július elsejei legfelsőbb manifesz- 
tum és proklamádók alapján vádlott urakat 
az osztrák hadseregben viselt rendfokoza
tuk és nyugdíjigényük megfosztása mellett, 
miközben kimondatik összes előtalálható és 
elő nem található vagyonuk elkobzása, go
lyó általi halálra, illetve kötél általi halálra..."

(Kiss Ernő levele lányának, 1849. szep
tember 26.)

"Kedves jó Róza! Ne álmodjatok vala
hogy arról, hogy engem láthassatok vagy 
velem beszélhessetek. Életünk napról napra 
rosszabb lesz; egy perc szabad levegő sem. 
Még egy pillanat a folyosón sem. A szabad 
levegő teljes megtagadása folytán nagyon 
szenved a májam, annyira, hogy a halált job
ban szeretném ennél a gyalázatos létnél... Ha 
elküldheted a 21-i, 22-i és 23-i hírlapokat, 
áldani foglak; különben nincs másra szüksé
gem, mint borra és kenyérre... Téged örökre 
szerető Atyád.”

HAYNAU levele: "Kiss Ernő lázadóvezér 
birtokait és tizennégy mázsa ezüstjét máris 
elkoboztam, a lázadók minden birtokát és 
vagyonát a kormány javára lefoglalom és 
kezelésbe veszem. Az már más kérdés, hogy 
Bécsben ezt helyeselni fogják, beavatkoznak, 
örömmel félreállok. Vagy erős és hatalmas 
lesz Ausztria az egyesülés jóvoltából, és ak
kor Magyarországot úgy szervezi meg, a- 
hogy a német tartományokat — amihez csak 
azért is ragaszkodom, mert az országot fegy
verrel hódítottam meg —> vagy a további 
feladatokat egy fejbólintó Jánosra kell bízni, 
akit tetszés szerint rángathatnak Bécsből..."

A kivégzés. — Lélekben halott volt Lázár 
Vilmos. Tichy őrnagy a nyeregből fejbiccen

téssel intett a négy papnak, hogy lépjenek 
hátra a katonák sorfala mögé. Kiss Emő ke
zet fogott lelkészével, az ő csuklóját csak 
most kötözték hátra. "Köszönöm önnek a 
vigasztalást — mondta a papnak. — Sze
gény hazám... Verje meg az isten a hóhérait."

Az őrnagy intésére a katonák a várfal 
tövéhez hátráltatták a négy elítéltet. Felszó
lították őket, hogy térdeljenek le, majd fekete 
kendővel bekötötték a szemüket. Csak Kiss 
Emő arca maradt szabadon...

A tizenhat lövészből négy-négy célzott 
egy-egy térdelőre, alig puskahossznyi közel
ből. A lóháton ülő őrnagy kardsuhintására 
eldördült a tizenhat lövés. Dessewffy Arisz- 
tidesz, Lázár Vilmos és Schweiddel József 
előrebuktak, de Kiss Emő továbbra is a lövé
szekre szegezte tekintetét. Az őrnagy rápa
rancsolt a sor szélén állóra: "Végezzen vele!

A lövész közel lépett Kiss Ernőhöz, és 
fülébe lőtt. Az áldozat feje szétroncsolódott.

*

A kivégzésről szóló vallomások különbö
ző (egymásnak ellentmondó) változatai he
lyenként már-már a mítosszá válást segítik 
elő.

(Sujánszky Euszták minorita szerzetes 
visszaemlékezése:)

"Elérkezett ez is. Tompa moraj közt meg- 
érkezék a kísérő sereg, és háromnegyed hat

ra a négy golyóval ítélt tábornok, úgymint 
Kiss Emő, Schweidel József, Lázár Vilmos és 
Dessewffy Arisztid a sáncok között agyonlö
vetett.

Kiss Emő az első lövés után el nem dől
vén, reája másodszor is három egyén lővén 
hala el. A három áldozat arcra borulva, Kiss 
Emő hátra bukva feküdt a sánc árkában a 
nap lementéig. Kiss Ernőt a lövések közelről 
érték, bőrébe fúródott a lőpor, s a füst befe
ketítette arcát.

(gróf Teleki Sándor honvédezredes 
visszaemlékezése:)

"De csak hárman roskadtak össze, Kiss 
tábornok állva maradt, a büszke, az ironikus 
Kiss, aki nem akarta meghazudtolni előkelő 
modorának hírét.

— Hát én — ldálta —> rólam elfeledkez
tek?

A káplár, kinek puskája töltve maradt, 
kilépett a sorból, s rálőtt a nyugodt tábornok
ra, aki homlokon találva elhullott azon oszt
rák golyók egyikétől, melyeknek özönét 
annyiszor zúdította magára."

(Karl Weinhengst visszaemlékezése — a 
bécsi forradalom résztvevője, a kivégzés 
szemtanúja):

"Az ítéletek felolvasása után mindegyik 
elítéltről levették a láncokat, s kezeiket erő
sen hátrakötvén egymástól négy-négy lépés
nyi távolságra letérdeltették őket. Mindezt a 
porkoláb végezte, éspedig nagyon ügyetle
nül... A vezénylő tiszt csakis Kiss Ernőnek 
engedte meg, hogy a halálnak a szemébe 
nézhessen.

A lelkészek a katonaság mögé léptek, s 
egyszerre tizenhat lövés dördült alig két lé
pésnyi távolságból. Kiss Emő kivételével a 
többiek azonnal meghaltak. Ekkor egy grá
nátos a tiszt parancsára fegyverét Kiss Émő 
fülébe sütötte el, miáltal annak fejét egészen 
szétroncsolta.

A vértanúk, mielőtt letérdeltek volna, fel
sőruháikat levetették... így meztelenül kerül
tek a sírba."

(Végül Sylvester Lajos osztrák élelmezési 
őrmester visszaemlékezése:)

"Kiss Emő alacsony termetű ember volt. 
Mint dúsgazdag földbirtokos, itt is elegáns 
volt, zsebéből vadonatúj selyemkendőt vett 
ki, s azzal sajátmaga kötötte be szemeit, az
után kabátját levetve, jobb térdére ereszke
dett, mintegy imádkozva várta be a halált. 
Fején kifogástalan paróka volt. A golyók szí
ve táján találták, azonban nem halálosan. 
Zihálva, kínlódva talpra állott, tántorogva 
nyújtva karjait az ég felé, halódó paroxizmu- 
sában (heves indulatában) két olyan mozdu
latot téve, mintha valamit felülről lefelé 
rángatna. Egy altiszt hozzáugrott, és közvet
len közelből főbe lőtte. A tábornok hanyatt 
esett... A közeli lövéstől parókája meggyul
ladt, és lángolva repült a fal tövébe."

(íme, egy romantikus, az áldozatot jelké
pesen hőssé növesztő emlékezés, jóllehet in
kább látomás, vízió, mint krónika.)

(Következzék a tisztiszolga levele Kos
suth Lajosnak, Kiss Emő holttestének elszál
lításáról. 1890. okt. 29.):

"Nagyságos Kiss Emő tábornagy úr hű 
huszárja voltam, és jelenleg Nagyszentmik- 
lóson (Torontál vármegye) van tartózkodá
som. 81 éves ember vagyok. És mint nagy
ságos Kiss Emő tábornagy úr hű huszárja a 
következőket írom: 1849-ik év Október hó 
6-ikán az én jó gazdámat az Aradi várban 
lőtték agyon... még agyon lövetés után éjje
lén az Aradi várból kiloptam, Aradról elvit
tem Kátrányföldre a hol 16 esztendeig feküdt; 
onnan átszállítottam az ő templomi kriptájá- 
ba(n) Eleméren a hol most is nyugszik."

(Utóirat)
A  kivégzésre váró Kiss Em ő  

"Hagyd a homályt
a boldog taknyosokra!"

(Vas István)
Ötven ugyan már nem leszel soha, 
a lét értelmét megtanultad: mostoha 
kézre, szívre nem bízhatod 
gyermekeidet — halálra a holnapot!
Apai fájdalom!... (Bár sokkal nehezebben 
bujkálnál itthon avagy idegenben.) 
Tenlélegzeted szorongatja még 
a mellkast. Mindened — a nyelv is törmelék. 
Fényűzésre többé semmi sem késztet, 
egy korty rum vagy bor mit sem nyom a latba; 
vezényszó nélkül indulsz a végső rohamra.

Sorsod elrekvirált (magyarörmény)
ezüstkészlet.
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Lapzártakor érkezett a hír, hogy Tóth István 78 
éves korában váratlanul elhunyt Az utolsó kitün
tetése alkalmából elhangzott méltatás közreadásá
val búcsúzunk tőle.

”A keresztény humanizus... 
is csak erősebb mindennél”

Tóth István laudációja
Volna arra alapos ok, hogy az Illyés Gyula-díj átadása alkal

m ából Tóth István esetében a kitüntett franciából készült műfor
dításairól beszéljek; hiszen megjelent tőle Rousselot, valamint 
Guillevic egy-egy kötete, nem  is beszélve Van der Cammenről 
valam int a belga költészetből készült antológiájáról; én ezúttal 
mégis inkább a m agyarországi neolatin költészetből készült for
dításairól szeretnék beszélni. Ugyanis egy szinte teljesen elfele
dett latin világgal ajándékozta m eg m agyar olvasóit. Kiadta már 
a kolozsvári és a nagyváradi latin költészet antológiáját, készen 
áll és rem élhetőleg nemsokára meg is jelenik a gyulafehérvári 
költők nagyterjedelm ű válogatása. Hozzátehetjük, hogy remél
hetőleg Tóth István elképzelésének megfelelően, vagyis együtt a 
latin eredetiekkel. Ez nagyon fontos volna, hiszen olyan nyom
tatványokból m agyarította e verseket, amelyeket rajta kívül szin
te senki sem olvasott, sokszor csak egy példányban léteznek, 
könyvtárak m élyén porosodnak, ezért — ha ki akarjuk szolgálni 
a neolatin irodalom  iránt újabban felébredt, m ondhatni világmé
retű  érdeklődést — akkor a latin szövegeket is az olvasó elé kell 
tárni és ez a potenciális olvasó akkor nem csupán a m agyar 
nyelvűek közül fog kikerülni. (Elég arra gondolni, hogy az utób
bi időben Európa szinte m inden országában és Amerikában is 
ugrásszerűen m egnőtt az egyes nemzeti kultúrákhoz tartozó, de 
egyúttal rajtuk átívelő, őket összekötő latin szövegek újra kiadá
sa és fordítása; pár éve m ár az interneten is hatalmas szövegkor
puszok férhetők hozzá, sokszor jelentéktelenebb alkotásokból 
összeválogatva, m in t am ilyeneket Tóth István felkutatott.) 
Ugyanis állíthatjuk: az Ő fordításában és jegyzeteivel valóságos, 
noha teljességgel elfeledett és elrejtett kincset kapunk kézhez.

H ogy m i vezérli őt, a költőt, a tanárt, a filológust, az iroda
lom történészt — m ert rendkívül sokoldalú az életműve —, hogy 
mi vezérli ezekhez a hum anistákhoz, azt talán két versének az 
összehasonlításával tudom  a legjobban bemutatni. Az egyik egy
1954-es verse, A  Váradi út:

"Hol tengelyekig ér a gyepes útközép, 
és duzzadó álmokkal Váradra jár a nép, 

most csendben nyelik el a szürke út porát 
a szelíd fagyotok és vad galagonyák.

A z ú t két oldalán a kökényfák alól 
bólingat már felém a száraz vadkapor.

A  Galambos felől felzúgnak a szelek, 
világgá indulnak az ördögszekerek.
A  kormos törzsekről rohan a sok levél; 

jaj annak, kit nem köt a földhöz mély gyökér!
Engem redőiben megőriz ez a föld, 

mert bennem zúg a fa, amit a szél letört."

— s akkor ugrok egyet —

"...Papsipkabokor ég a parti fák között, 
s az erdő árnyéka nagy vízként hömpölyög.
—  Hol földdé lett anyám, s anyámmá lett a föld, 
jobboldalt elhagyom a füves temetőt.

A  poros utakon súlyától lép a láb; 
felismeri a rét jó Anteusz fiát.

Te józan szívű Föld, neveld csak fiadat, 
nincs olyan Herkules, ki tőled elragad."

Várad, Várad környéke, ahol a költő született. És aztán egy

szerep vers vagy vallomás, vagy ars poetica? A  Humanista költők 
című vers két évvel későbbről, 1956-ból:

H um anista k ö ltők
Mostan ütötte a távoli óra a féltizenegyet.

Múltunk könyvei közt csüggetegen lapozok.
Nemcsak a gondolat, ámde a szín is messzi vezethet; 

rég elavult lobogók rostjai itt a sorok.
Színehagyottan tűnve a kor fia pisla szemébe, 
gát metszésű betűk, rejtjelek, mit izén?

Azt, hogy a régi nap élve tüzelne a sárga lapokról?
Vagy kriptája csupán néki a hártyapapír, 

s régi korongja virágként vár zsugorodva a könyvben: 
fény teli kelyhe letört, s őrli a lassú halál?

Nem tudom. Éppen ezért felidézem a sokszori sétát, 
míg fiatal szemmel néztük a szűk tereket: 

szobrok, várfalak, ép kövek óvtak egy eszmevilágot, 
s durva falak tetején állt valahány eszelős 

(mert legelőbb eszelősként tűnt a szemünkbe a sok hős 
megnyitván a remény nem lehető kapuit.)

Kincsekkel hazatértek a békés messzi világból, 
s azt tették, mit a kor embere várni se mert. 

janus, Oláh, Decsi, Laskai, Honterus és valamennyi 
lángteli vártereken új kiútat mutatott.

Nem gondolva közelgő vészre a várbeli népek, 
mentek a lélek, az ész szebb birodalma felé.

M int a jövő, közelebb jött, s néha tapintani vélték 
eszmevilágunk domborodó köveit.

S új tűztől telkedbe riadva az emberi szépség, 
várt, amíg új eszelős nyit a reményre utat.

Bújt ki az ész csigaszemként szertetapintva a térben 
annyiszor jőve elő, hányszor a tűz belemart.

— Dús moha hízik a várfalakon, porosodnak a könyvek.
Romló hús csak a lét, s egyre cseréli magát.

Mégis a könyvben, a kőben, a sírba a hajdani példák 
intnek, szólnak, ekképp, s érti az emberiség:

"Merj! Az igaz (s egyedüli szilárd!) kicsapódik a létből 
mint a koraltestből sarjad a ritka xnrág."

Abban az időben, am ikor a szocialista kultúra fantomját 
kergetve a hagyomány meghamisítását, agyonverését, elhallga
tását vagy átszabását tűzték ki, súlyosbítva azzal, hogy Romá
niában m indehhez még egy őstörténeti fantom  által irányított 
újabb nacionalista rémálom válogatta vagy terem tette meg a 
nem létező hagyományt, Tóth Istvánnak volt ahhoz bátorsága, 
és volt ahhoz türelme, iszonyatos türelme, tudása és szeretete, 
hogy nagyon nehéz kutatási körülm ények között, nagyrészt, 
m ondom  unikális példányokból rekonstruálja a valóságot; azt 
a valóságot, amit elfeledett (nemcsak azon iskolai és kulturális 
körülm ények között, amelyben a rom ániai m agyarság volt 
kénytelen élni) az ottani m agyar közösség, elfeledett bűnös 
módon az egész m agyar kultúra, m ert az a kezdem ényezés, 
amelynek legmagasabb megvalósulása vagy legtöbbet ígérő 
kezdeménye Huszti József Janus Pannonius-m onográfiája volt,
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nagyon sokáig folytatás nélkül m aradt, akárcsak a Juhász Lász- 
ló-féle latin szövegkiadási sorozat, és azért szinte elölről kellett 
kezdeni a dolgot, illetve új csapásokon kellett elindulni; új csa
pásokon, am elyekben csak útm utatók lehettek a nagyon kevés 
latinista kolléga tanulm ányai vagy könyvei. így  az a meglepő 
eredm ény derült ki, először egy kolozsvári antológiából, amely 
a Múzsák fellegvára címet viseli és a kolozsvári latin költészetet 
rekonstruálja a tizenhatodik századtól a tizenhetedik század 
végéig, azután pedig a m ajdnem  háromszoros terjedelmű vára- 
diból, amely a Phoebus forrása címet viseli, és im m ár elmegy a 
tizennyolcadik század végéig, hogy tulajdonképpen a m agyar 
költői tudatosság kezdeteitől, tehát gyakorlatilag tényleg Janus- 
tól, sőt Janus nagybátyjától és mesterétő,l Vitéz Jánostól, egészen 
Csokonai költészeti forradalm áig van egy teljesen elfeledett fo
lyam atos tradíció Nagyváradon. Akiket ő tárgyal, sokszor a 
szakem bereken kívül a nevüket se hallotta senki, de meggyő
ződhet bárki a fordításokból, hogy ezek jó költők, nemcsak azt 
jelenti, hogy ott éltek vagy m űködtek, hanem, hogy a tradíció 
odavonzotta őket m unkálkodni; m ost arról m égcsak nem  is 
beszélek, hogy az olyan figurák, m int Tertina Mihály, aki m ár a 
tizenkilencedik század elején virágzik, utoljára még kísérletet 
tesz arra, hogy a többi m agyarországi nemzetet is a ruszinig — 
nem csak a rom ánt, a ném etet és szlovákot és így tovább és így 
tovább —, tehát a ruszint is, am elynek kulturális idegenszerű
sége vagy lem aradottsága elég nagy ebben az időben, bevonja 
egy korszerű latin respublica litterariába, és m indez váradi! 
Tehát tulajdonképpen, hogyha arra gondolunk, hogy a Tertina- 
féle kezdem ény m ár egybeesik azoknak a tudós tanároknak és 
tudós m űhelyeknek a létével, akikkel és amelyekkel később 
majd Vörösmarty is kapcsolatot teremt, akkor már nem  vagyunk 
m essze attól, hogy Várad, m int a "holnap városa", ismét meg
újítsa a m agyar költészetet.

Egészen m egdöbbentő ennek a "Phoebus forrásának" a tanul
m ányozása, többek között azért, m ert — és akkor itt egy másik 
erényét kell kiemelni Tóth Itvánnak — nagyon nagy kritikatör
téneti, poétikatörténeti m űveltsége van, tárgyalja például a m ű
veket nem csak latin vagy magyar, hanem  világirodalmi vo
natkozásban, de m indig olyan példákkal, amelyeket ebből az 
érdekes, m inket izgató anyagból is merít, az arisztotelészi és a 
platóni költészet-felfogás különbségeit is, és ezért abban a tago
latlan betűtengerben — amelyet többnyire csak könyvtártörté
nészek, iskolatörténészek ism ernek dokum entum anyag gya
nánt —, fölfedezi a stílusok örök küzdelm ét és újjászületését, el 
tudja különíteni — sokszor a felekezeti kötöttség alapján — az 
inkább arisztoteliánus alapozású vagy az inkább platónikus 
típusú  költészetet, és az alkalmi költészetben is — amelyet nem 
szoktak sokra becsülni — felfedezi sokszor a legizgalmasabb 
dolgokat. Tehát például egy Rákóczi Zsigmond halálára írott 
gyászversben, egy 335 hexameterből álló kis látomásversben, 
olyan gyöngyszem et talál, m int ez kiderül "Értékek és mértékek" 
c. tanulm ánykötetéből is (Nagyvárad, 1998.), amely a jövendő
ben, hogyha ez a m agyarországi latin költészet ismét — mint 
ahogyan ez m egtörténik más nemzeteknél — visszaszervül a 
nem zeti tudatba, örök antológiadarab lesz, nyilván az ő fordítá
sában; úgyhogy nem  is tudom , m it várhatok most m ár — bizo
nyára kíváncsi vagyok — a gyulafehérvári kötettől, hiszen va
lóban, am íg ezeket a tudós városokat és egyes külön pam asz- 
szusokat és helikonokat nem  dolgozzuk fel; s akkor m ondhatjuk

Kassát, m ondhatjuk Pozsonyt, de m ondhatjuk  Vácot vagy 
Veszprémet, Kalocsát, amely egyébként a legnagyobb m érték
ben Patachich érsek révén összefügg N agyváraddal, addig  nem  
ismerjük a m últunkat, és nem  ism erjük a költészetlinket. Tehát 
itt nemcsak olyan m egdöbbentő felfedezések vannak, amelyek 
önm agukban nagyon érdekesek annak, akit a kor érdekel, vagy 
akit az illető költő érdekel, hanem  egy olyan tradíció m erül ki 
egyszerre csak korállsziget gyanánt, am it egy vulkáni rengés 
(neve: Tóth István) fölemel a Csendes-óceán addig  nyugvó kér
géből, amely hallatlanul gazdagít bennünket. Tehát körülbelül 
azzal lehet összehasonlítani, m int am ikor m ondjuk felfedezik az 
Óm agyar Mária-siralmat. Hozzá kell tenni egyébként, hogy 
tanulm ányai és tankönyvei alapján világos, hogy nagyon jól ért 
a közép-latin filológiához, a himnológiához, a középkori latin 
költészethez is; és ez megint nagyon ritka erény, m ert hiszen így 
tudja az ókortól kezdve — am elynek tudós fordítója —, gyakor
latilag egészen a jelenig vagy a XIX. századig a latin költészetnek 
a folyamatosságát bemutatni. És ennek az utolsó ezer éve, hogy
ha belevesszük a Dankó-féle hym nárium ból fordított vagy 
elemzett verseket is — különösen a Szent Lászlóról szóló tanul
mányában érdekesek ezek nagyon —, akkor ez az utolsó ezer 
éve a latinitásnak, ez magyar, m int ahogyan olasz is egyúttal 
vagy itáliai, m ert hiszen a váradi kötetnek, a Phoebus forrásának 
a zárófejezete az nem  egyéb, m int a váradi fiók-Arkádiának a 
története. Annak a három  főpapként vagy egyháztörténészként 
vagy tanárként ismert költőnek a története — egy ismeretlen 
szöveg közlésével is ráadásul, akikről, csak egyről tud tuk  eddig 
igazából, hogy milyen nagy költő, ez volt Hannulik]ános, akinek 
a Berzsenyire gyakorolt hatásáról m ár a harm incas években 
írtak: de a másik kettőről nem  tudták, hogy költő. — Gánóczy 
Antalt m indenki ismeri természetesen m int a váradi püspökség 
tudós történészét, és Patachich érseket m indenki ismeri, akit 
érdekel a m agyar zene- vagy színháztörténet, hiszen ő volt, aki 
Michel Haydnt hívta karm esternek, és aki ugyanolyan csodás 
mecénás volt Váradon, m int a tem plom  építője és színház és 
opera működtetője, m int aztán Kalocsán, ahová áthelyezték. De 
ahogy ezek együtt hárm an, m int az Árkádia Akadémia tagjai, 
költői iskolát teremtettek, amely továbbsugárzott, egészen Cso
konaiig; vagy hozzátehetjük, még Kazinczyig és tovább — Ka
zinczy  ennek  az Á rk ád ián ak  az a lap ján  akarja  ug y an is  
létrehozni a Magyar Tudományos Akadémia első változatát —, 
akkor azt lehet mondani, hogy m indenki szám ára nélkülözhe
tetlen értékteremtő az a műfordítói és kom m entátori és iroda
lomtörténészi tevékenység, amelyet ez a költő végzett nekünk 
— sokszor helyettünk —, m indnyájunknak és pontosan azzal a 
költői elhatározással, amelyet az első verssel próbáltam  érzékel
tetni, hogy Anteuszként nem  akart elszakadni a földtől, attól a 
váradi földtől, amely szülőföldje, és amely tágabb értelemben 
azután tényleg a Helikonig ér, m eg Rómáig; és a másik, a hum a
nistákról szóló verssel, amely a harcosokat örökíti meg, azokat 
az őrülteket, akik védik a várat, m égpedig olyan elszántsággal, 
hogy ennek a költőnek — Tóth Istvánnak —, ennek a filológus
nak legfőbb szentje a békesség legnagyobb hum anistája, és ezzel 
fejezném be, hiszen ma egymás után következik be jó pár euró
pai nemzetnél — éppen az európai gondolat felülkerekedése 
révén —, a tradíciók újraértékelése és az elfeledett, vagy különc
nek tartott, vagy m egtagadott Erasmus m egint kezd előjönni a 
homályból.

Nem tartom véletlennek, hogy ebben az évben Tóth István kapja 
meg a díjat, azt a díjat, amelyet voltaképpen a kultúra nemzetek 
fölöttiségének a szolgálatáért — és egyúttal nemzeti szolgálatáért — 
lehet adni, és hogy ebben az évben fog majd megjelenni egy másik 
magányos és figyelembe nem vett kutatónak a jóvoltából az a könyv, 
amely talán a legaktuálisabb pillanatnyilag Erasmus összes könyve 
közül, az Enchiridion müitis Christian}, a Keresztény harcos kézikönyve, 
amely a nyolcvankét éves Barlay Ö. Szabolcs gondozásában fog 
nemsokára megjelenni. A keresztény humanizmus, amelyet sokáig 
lenéztek vagy súlytalannak tartottak mindenfajta harcias ideológia 
előnyben részesítése kedvéért, ez a maga törékenységében úgy lát
szik, mégiscsak erősebb mindennél.

Úgyhogy köszöntsük szeretettel és köszönjünk meg neki min
dent Erasmus atyánk szellemében.

SZÖ RÉN YI LÁ SZLÓ
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S'ÍRÉ NU lifff DIM 193
ha majd m inden rabszolga nép 
járm át megunva olajra lép

szerkesz ti:  -
F ekete Vince 2001

KUDELASZ NOBEL VERSEI
A  Triplanulla K or
Bizony, bizony, mondom nektek, 
nagy idők jönnek.
Beléptünk a triplanulla évébe, 
a háromság mekkora ünnepe lészen

eljövendő!
Hisz Istennek is három szeme van, kerek, 
egyikkel minket néz, 
a másik nevet, 
a harmadikkal lát.
Bizony, mondom én, az ember hatalmasabb

lesz,
és minden angyal a földre száll, 
moziba megy és vásárolni tanul.
Nem lesznek határok 
és visszaforr az égbe 
az Ördög köldözsinórja is.
Szeretni fogjuk 
a négereket 
a cigányokat 
a zsidókat
és virágot visz majd mindenki 
az Ismeretlen Katona 
az Ismeretlen Elefánt 
az Ismeretlen Kékbálna 
az Ismeretlen Őserdő 
az Ismeretlen Ismeretlen 
Síremlékéhez könnyezve.
Bizony, én mondom, úgy lesz 
a Triplanulla Korában, 
az arab olajág is megtér a népek bokrába, 
a papok bort isznak és szenteltvizet pisáinak, 
s a gondtól özvegy emigráns írók 
útlevél nélkül utazhatnak majd

Bomeóról haza.*

Én mondom,
lélek imától fedve nem lesz többé, 
de még gondolni se fog a rosszra.
Túlleszünk a posztmodem számytörésen, 
és gondos szabályozás eredményeként 
nagyobb lesz a csecsemőhajlandóság; 
s nem lesz a szerb az albántól népbeteg.

Az emberek, mert lelkűk szép lesz, 
csakis szerelemből lesznek majd öngyilkosok, 
rozmaringgal a kabát hajtókáján.

Az írók nem fognak egymásnak írni többé, 
hanem csakis a nagy tömegeknek, 
és ha végre kihalnak a divatos teoretikusok, 
jó nagyokat fogunk röhögni a markunkba, 
sőt, talán az írás is okafogytán lesz majd, 
hanem privát célra azért lehet írni ha

megvan a megfelelő program hozzá, 
és már verset is lehet így írni, hallom. 
Csodás, én mondom, csodás kor lesz az,

bizony,
meglesz a világbéke,
mindenki rácsatlakozhat majd aki előfizet, 
és letölthet magának 
kozmopolita öntudatot.
És minden betegségre lesz gyógyszer
a Triplanulla Korában,
még a szegénységre is lesz védőoltás
és a gazdagságra is,
így a társadalmi partoldalak lassan
közeledni fognak egymáshoz,
és az lesz a menő, ha mindenki más

nyelven beszél, nem a sajátján, 
a változatosságban, a másságban lesz 

az erő mindinkább,

mindenki érdekes lesz,
mindenki lehet majd híres,
mindenki lehet Dali és Dosztojevszkij,
mindenki lehet Nietzsche és Derrida akár
és így már nem is lesz érdekes
hogy az legyen,
és külön nyomaték lesz az újszerűn, 

a másságon
és ezzel mindenki egyetért, 
hogy mindenki más
és egyetlen nagy összhang lesz a létezés,
és így lesz mindenki egy,
mindenki mindenkivel azonos a másságban.

Bizony, bizony, mondom nektek, a nagy idő 
már a küszöbön.

Senki sem lesz korszak- és világidegen.
Nem lesz több krízisirodalom, 
kríziselmélet,
semmiféle krízistermék nem lesz többé, 
nem lesz műsorszünet a létezésben.
Meg kellett szenvedni érte, de megéri,

bizony.
A lélek, melyet újra felfedeznek,
mankója lesz a gondolatnak,
melyen az ember
okos fejét fölszegve
az új kor hajnalán
belebiceg
a végtelenbe.

"Elindult a Horthy-batár, /  japán-magyar 
közös határ. /  Borneó és Celebesz /  Magyar 
volt és magyar lesz!"

V asám apozga tsz
Vasámapozgatsz régi otthonodban
nem változott semmi sem otthon
könnyű eső pereg
gyermekkor és nő is lepergett már
utóbbi mint fű  a réten zöld és annyi mint
— megy tovább az egy —
türelemcigaretták hosszú sora
szociomorf érzelmek szívedben a szomszéd iránt
a szomszédnak Petófi-büszt van a zongoráján
vasámapozgatsz fényes otthonodban
előkerül mamafőztje gyerekfotó mikrokozmosz
verset maszekolsz szobádban se hol se vagy
gondolsz kis állásodra
nem gatyásodsz le egészen
tavalyi szétfreccsent légy az ablakon
akkor jártál itt utoljára
meg az a légy az albaküvegek közt
a felismerés majdhogynem megszédít
kávédba hó hull hollótoll
a vécének is más szaga van otthon
a kaktusz csendben néz
még egy felismerés míg
vasámapozgatsz néma otthonodban
agyilag alulvezérelt csöndben

valahol az itt és a túlnan között
tavalyi aszalt cigarettacsikk
lám miket meg nem találsz a szekrény mögött
ez igen
saját múltad kacatológusa
most már tudod hogy az élet az kvázi csak egy dolog
amire nincs gyógyszer
okosabb lettél lám
és vasámapozgatsz blazírt otthonodban 
valahol a nyers és a romlott között 
vasámapos kisbeszédek ebéd után 
máshol már váltják a világot talán 
csend porszünet elmozdított tárgyak alatt 
a csókás asszony is messze már 
másra találás perspektívája esetleg 
most nincs kiért hazudnod magadnak 
ülj vasámapozgass igyál még kávét 
gyújts rá olvass valamit egyél sétálj 
ülj asztalhoz csendben 
fogj kezedbe tollat nézz szét 
kezdj bele egy hosszú versbe 
csinálj valamit
hozz szégyent tehetetlenségedre 
kuss alkoss gyarapíts.

8



PÁLL ZITA

Az asztal marad
1. Filing. A nagy Történet részei. Törté

netek a semmiről — ergo a m indenről, a 
dolgok dinamikájáról, ahogyan az a "be
avatottak" szám ára m egm utatkozik ösz- 
szefüggéseiben —, ism étlődően újraíródó 
elveszett történetek. A Történetnek nem  az 
olvasó a célja, az nem  az olvasó függvé
nye, létezik, m int olyan. Folyamatosan 
történik, így tulajdonképpen rögzíthetet- 
len, m egragadhatatlan — illetve: rögzí
tettsége  c su p án  illúzió, a gyengébbek 
kedvéért, egyébként m eg nonszensz. Az 
örök isteni tulajdonság, nem  az em ber m ű
veire érvényes; a Történet, am i egyedüli és 
örök.

Ősi toposz, hogy a szerző akként téte
lezi m agát, m int aki birtokában van ama 
m ágikus tudásnak, mely rálátást biztosít 
az Egészre. György Attila legutóbbi pró
zakötetének* esetében ennek az elgondo
lásnak azt a verzióját igyekszenek érvé
nyesíteni az író által szignált fülszövegek, 
m iszerint a szeiző csupán közvetítője az 
isteni m egnyilatkozásnak, nem  több és 
nem  más, m int a M indenekfeletti által ki
választott fül és író kéz. ígyhát ném a név 
a fontos, de csakis a Név ("Isten szent 
neve”), valam int a m űvek m aguk — me
lyek tkp. egy olyan transzcendens üzenet 
hordozói, melyet talán m aga az őket leíró 
sem /n em  ural. M indezek ellenére eléggé 
olvasható betűkkel jelenik m eg az író neve 
a kötet borítóján, s ez a gesztus — hacsak 
nem  a N év  alternatívájaként olvassuk 
György Attila nevét — semmissé teszi 
azokat a fülszövegeket, melyek a szerző
ség mellékes és átm eneti voltának eszm é
jét bizonygatják s(z)erényen.

2. Am i azonban látszik. A kötet tartal
m ilag távolról sem  felel meg a körítésként 
m egfogalm azo tt am bícióknak, enyhén 
szólva problém ás azt úgy olvasni, m int 
valamiféle b ibliát/apokrifot. György Atti
la, előbbi két kötetének hagyom ányait 
folytatva, a történetet jogaiba visszahelye- 
zők egyre népesebb táborához csatlakozik 
szor(g)osan a szövegirodalm at m űvelők
kel szem ben. Ö nm agával szem ben vi
szont újításként hat, hogy ez alkalommal 
nehéz lenne egy olyan központi figurára 
rám utatni (m int volt az első kötet esetében 
a Sárkány, vagy aztán a boszorkány), aki 
köré szerveződnek az írások. A Nyírőt i- 
déző anekdotikusság mellett a történetek 
m ár-m ár deklaráltan m ágikus jellege im
m ár e próza egyik m eghatározó jellemző
jévé látszik válni, noha hatásossága mi
nőségében (továbbra is) ritkán több, m int 
kétcsillagos, szem ben a borgesimarquezi 
ötcsillagos avagy osztályon felüli szipor- 
kázással.

Két részben összesen húsz írással ruk
kol elő írónk így harmadjára. Kötetének első 
fele meglehetősen eklektikus, stílusában 
ugyanúgy, mint motiviká jában: halványra si
került Boigesutánlövés [A jegyző (töredékek 
egy elveszett krónikából) vagy Az Oriflamme], 
pikáns "családi" történet (Nagyapám és a szé

passzonyok esete), pszeudo-K rúdy 
mese (Szindbád utolsó utazása) ele
gyedik székely nyelven megírt m o
nológgal (M it meg nem teszen az 

ember a fehérnépé') és "apokrifokkal" (Abi
gél könyve, Rákkel könyve).

A kötetcím-adó és egyben nyitónovella 
gátlástalanul megismétli a fülszöveg-bo
rító egymást kioltó játékát, eszközül az 
epkhrasist — amennyiben itt ezt a fogal
mat nem a hagyományos "képleírás", ha
nem a 'szöveg egy (fiktív) szövegről' ér
telemben használjuk — választván: négy 
történetet mond el olyan (fiktív) írásokról, 
melyek visszavonhatatlanul elvesztek Az 
egyik ilyen elveszett írás "az evangélisták
nál fel nem lelhető információkat tartal
mazott a korakeresztényekről és Krisztus 
életéről" (10), a másik "a szentéletű Ulfilas 
műve, az első gót nyelvű bibliafordítás 
volt, mely később az Ezüstbiblia néven 
vált híressé" (12), és amelyből a Királyok 
Könyve veszett el, a harm adik "az úgyne
vezett ősgesta volt, a m agyarok történe
tének igen korai, görög nyelvű leírása" 
(13), a negyedik pedig bizonyos Andrzej 
Krzistofsky kéziratban m aradt írása, mely 
lovasemberekről szól, akik "régi, értékes 
könyveket hordoztak nyergük alatt, — és 
e könyvek kivétel nélkül, m ind elvesztek" 
(16). Ezen a ponton váratlanul m agának a 
negyedik történetnek a rekonstruálása
ként kezdi olvastatni m agát a szöveg, mi
közben a narrátor nagyarcúan annak a 
pozíciójába látszik belehelyezni önmagát, 
ak in ek  ím e, h a ta lm á b a n  áll ú jra írn i 
ugyanígy akár az Ezüstbibliából hiányzó 
részt is. Az elbeszélteket és a felvett narrá- 
tori pózt aztán a Kritikai megjegyzések csa
takiáltás után leírták érvénytelenítik is (pl. 
"Az Ezüstbiblia soha, egyetlen pillanatig 
sem tartalmazta a Királyok Könyvét" 18.), 
s hogy a falat még pépesebb — s a csont 
még fényesebb — legyen, írónk a novellá
nak a kötet címére is apropózó kurzivált 
záróm ondatával ("A nyereg alatt, úgy álta
lában, semmi nincs; vagy legjobb esetben is, 
csak maga a ló." 19.) a könyvben szereplő 
többi írás tartalm ának  v irtua litásá t is 
többszörös hatványra emeli, mintha azt 
feltételezné leendő olvasóiról, hogy azok 
nincsenek eléggé tisztában a fikciónak 
m int olyannak természetével.

Hasonló m ódon tettenérhetően, s így 
erőltetetten próbál hatni a kötet novellái
nak jelentős része, ennek érdekében gyak
ran (többszörös) csattanóra kihegyezve, 
ez a fogás azonban ritka esetben képes 
biztosítani a sikerültséget, ill. azt, hogy 
ezek az írások, ha nem  is múlják felül, de 
legalább felidézzék az előző boszorká
nyos kötet kerettörténetének szuggesztív 
erejét anélkül, hogy erősen legyengített 
Borges-imitációnak tűnnének. Épp az a 
vallomás jellegű, személyes hangvételű 
Majd — egy szerelem trrptichona m ondható 
a kötet egyik legmegragadóbb írásának,
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mely mellőzi az előbbiekben említett trük
köket, így lesz erőlködéstől m entes, laza 
és ugyanakkor torokszorítóan hatásos, 
miközben megvalósítani látszik azt a pró
zában nem  egykönnyen elérhető teljesít
m ény t, am it K u n d era  egy  h e ly en  "a 
költészet értelm é"-nek nevez: "feledhe
tetlenné, elviselhetetlen sóvárgásra méltó
vá" tenni a pillanatot.

Léstyán Csaba által ötletesen illusztrált 
hét darab Tarot-sztori képezi a kötet zárla
tát, melyek a tarot Nagy A rkánum ának 
(az első huszonegy kártya) ugyanannyi 
ábrája köré épülnek. Az igazi erődem onst
ráció azonban talán inkább az lett volna, 
hogyha Gy. A. m ind a huszonegy kártya 
rezgéseit hasonló m ódon befogja, esetleg 
egy külön kis kötetben, esetleg A  Diadal 
(Marssal, Vénusz ellen) színvonalán. Az 
említett sztori úgy m anipulál történetet, 
csattanót és ezáltal olvasót, hogy ez utóbbi 
aztán egy ideig képtelen továbblapozni, 
csendben befele figyel és intuitív m ódon 
m egérteni vél valam it a kártyalap jelen
tésének szavakkal ki nem  fejezhető mély
rétegeiből.

3. Ami m ég elm ondható. Szóban forgó 
harm adik Gy. A. kötet is figyelmet érde
mel, noha valahogy nem  repedik alatta 
sem az asztal. Helyenként nyersnek, sutá
nak tűnik, úgy nyelvhasználatában, mint 
a történetek felépítésében, enyhén (szól
va) zavaróan hatásvadásznak is m ondha
tó (pikáns) csattanókkal fűszerezve. Más 
esetben viszont épp (az esetenként anek- 
dotázgató) könnyed virtuozitása elbűvö
lő, ahogyan kibontja m eglepő ötleteit és 
ahogyan hangulatot teremt. M indezzel 
együtt úgy tűnik, ama bizonyos kiforrott, 
kevésbé egyenetlen, zavaró m odorossá
goktól és a nagy mesterek gyöngécske stí
lu su tá n z a ta itó l m en tes  G yörgy-kö te t 
tovább várat magára.

’György Attila: T ö r té n e te k  a n y e re g  
a ló l. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszere
da, 1999.
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SIMÓ MÁRTON NOVELLÁI

Fifi és Bubu
V annak olyan nagy családi esem é

nyek, am ikor a legszélesebb, a közeli és a 
távoli rokonság seregük össze ünnepelni. 
Ilyen alkalom  lehet egy esküvő is. M ond
juk. Két-, esetleg akár többolalú is lehet a 
közeledés ilyenkor, és egymás számára 
jórészt ism eretlen emberek kerülhetnek 
egyazon társaságba, olyanok, akik egyéb
ként egym ástól teljesen (vagy némiképp) 
különböző kisvilágokban tengetik vagy 
(éppenséggel:) élik meg m éltósággal ezt a 
földi pályát.

M ondjuk azt: hogy épp a D unántúlon 
vagyunk. M ondjuk. Ott, ama m ostanában 
sokat sóvárgott Európa kapujában, oly tá
vol, és mégis: oly közel az im m ár (ismét) 
baráti Napnyugathoz. S m inden szép: kis 
falvak lapulnak a szeÜd dom bok hajlatai
ban, tem plom tornyok m agaslanak ki az 
élénkpiros fedelű házak közül, felsejlenek 
a dús fürtű  szőlőket hordozó borvidékek, 
a nektáros gyüm ölcstől roskadó barac
kos-, almás- és szilváskertek. Olyan ottho
nos, olyan m eghitt a vidék, hogy első 
benyom ásra azt véü az ember, m ár évek 
óta ismeri a tájat, hogy tulajdonképpen 
sokszor járt arrafelé, csak nem  emlékszik 
arra, hogy mikor...

O dabent, az ünnep  házában aztán elő
táru l az a tér, amelyben az itteni családok 
élnek. H atalm as hah, m árványpadló, cse
berben pálm ák, egyéb flancos növények, 
nagy ebédlő, galériák körben, néhány für
dőszoba, m anzárd és házim ozigép is (a- 
kárcsak valam i korhű házioltár) a nappali 
term ének főhelyén.

Olyan otthonosra csinált, annyira meg
hitt-szerű m inden, hogy m ár első benyo
m ásra azt hinné a tájékozatlan, a messzi 
vidékről érkező, hogy ez igen, ez az: pol
gári igénnyel rendezték be a házat.

Ekkor elészalad egy pincsi (azaz a Fifi), 
ez a m ár-m ár családtagnak számító, fo
gatlan rusnya vakarcs, és belenyal az em 
ber ételébe, italába.

— A kedvenc — m ondják —, nem  sza
bad neki csontot adni.

Közben hallani, hogy a házőrző, az i- 
gazi, a kuvasz (Tisza) ugatása odakint 
visszadörög a falakról, s a belépni készülő 
észbontóan nyomja a csengőt. Aztán nem
sokára elhallgattatják a dögöt, aki mielőtt 
hátrasom fordálna a kuckójába, mégcsak 
azért is beleszim atol az idegen nadrágjá
ba, és elraktározza a szagmintát.

Egy p ohárka  m árkás w hisky  elfo
gyasztása u tán  m ár bűzleni kezd valami, 
ha m ár észrevette, és m eg is látta, és nézte 
az em ber a falon függő képeket (dinnye
szeleteket, szőlőfürtöket, macskákat, ha
tod ren d ű  hűséggel m egfestett tájparó
diákat). Igen: m egszületik lelkében a gya
nú.

Ilyenkor inni kellene még pár pohárral 
abból a kurva drága pálinkából (ha m ár 
ott van). Igen, gondolja: ez a ház, nem  az 
a ház — am i látható, az csupán az ízlésnek 
vagy a jónak csak paródiája. Csupán.
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S az üvegekben valami Jugóban pan
csolt m ocsok Pfúj. Hiába a négyszögletű 
üveg a sétáló faszival. Csak az lehet az 
igazi, csak egyedül az, az az egy, amelyet 
kezében nyuvasztgat, s amelyből a háziúr 
tölti az első pohám yit a frissen érkezők
nek. És semmi törköly, semmi szilvalé. 
Vigasztalan és csapnivaló a hely. A franc
ba! Elvesz egy sört és rágyújtana. Az em
ber. A vendég. De megette a fene a jóízű 
füstölést is: nincsenek ham uzók A ház 
kackiás bajuszú ura int, hogy kint.

Egy m ásik vidéken, egy másik időben 
— emlékszik, vagy csupán téved? —, ha 
vendégek jöttek, a messzire szakadt roko
nok, egy (akár kölcsönpénzen vásárolt) 
süldő, vagy a csórényakú kakas pályafu
tása m indig végétért, hogy — szerényen 
bár, de mégis — teljes áldozatként megid- 
vezülhessen az ünnepi asztalon, ahová 
bor is került (a jobbikból), s a régóta őrzött 
pálinka is ott sárgállott a Hangya Szövet
kezet dédelgetett, koronás-címeres üve
gében... Ezekre gondol az ember, s a kike
ményített fehér lepedőkre, a lábvízre, a 
vendégért duruzsoló kályhára, s arra a 
m egőrzött és kedves ragaszkodásra, ame
lyet az im périum ok változásait túlélő ó- 
don tárgyak, a dióbam a kasztén, az almá
rium, Petőfi és Ferenc Jóska összebarátko
zott képei a falon, s az ingaóra tikk-takkjai 
is — még hosszú évtizedek után  is — 
folyvást erősítettek...

Odakint — a dohányosok szakaszán, a 
balkonon — új BMW-kről folyik a szöveg, 
Mercikról, és akkora pénzekről, amelye
ket emlegetni is szörnyűség, nemhogy 
megkeresni. Úgy szállnak, úgy lebbennek 
a nullák a miUiók körül, m int reggeli pár- 
napaskoláskor a néhai nagymam ák keze 
körül a leheletfinom pihék vagy a porsze
mek a fényben...

Aztán — valahonnét a szerteágazó ro
konságból — végre kerül egy felföldi em
ber, aki — valami okból — egyből is
merős. S lesz egyből Krasznahorka, lesz 
Hargita, és úgy sír a nóta, hogy valahon
nan még Oroszországból is visszahalük a 
hangja, s látni egy távoü vonatállomáson 
a szerelvényt, s m agyar fiúk szállnak ki

belőle, akiknek ruhája rongyos és kopott... 
Száll a dal, száll, ddUk keservesen. Etele is 
pattog a közelállók arcáról.

Az em ber egyre feszültebb, érzi, hogy 
tajtékzik a vére. S a kurva életbe: szeretne 
m ár m ondani ezeknek valamit. Valamit. 
Oda.

Vacsora jön: nagy húsok, zsírban, csí
pős lében úszkálva. A konyhai giccs lát
szatát keltik. Csemer. A többi fogás sem  
különb.

Közben előadás is vagyon. Bent. Egy 
másik pincsiről esik szó (Bubu), aki nem  
am olyan nyam vadt kelet-európai, nem  
tanyasi eb, hanem  brit, ráadásul angol az 
istenadta, s a cityben él, ott, bizony, és 
vegetáriánus, m ert m ár öreg, és azt m ond
ta az orvosa, hogy kímélni kell, s a Dezső 
m inden héten elmegy és külön besoppin- 
gol neki, igen, hallod, így: somogyi hang
súlyokkal kevert angolul.

És fokozódik az előadás. A hölgy, a brit 
asszony, Borika, tudniilÜk, tulajdonkép
pen és ugyebár nem  is beszéU rendesen a 
szigetország nyelvét. Bevallja. És néha el
téved még m indig (in London).

Ekkor m ár nem  bírja az ember. H átra
megy a dohányosok gettójába ismét, de 
ott m ár csak a csipkés kom biné harsog. 
Féüg szívja a cigit, majd tüntetőén elta
possa a csikket az egyik fehér m űkőkoc
kán, és visszavánszorog a m egteríte tt 
asztalhoz.

— Egyébként én tőletek tanultam  meg 
rendesen beszélni, Luigikám  —, haüja a 
másik hölgytől, akit ötvenévesen szalasz
tottak el a csíksomlyói Szűz Mária roko
lyája melletti faluból. Szóval: nyelvtelen 
volt addig a néni?!

Ebből ennyi elég! Vége! Itt keü hagyni 
ezt a kócerájt! Úgy le keü innen lépni, 
mintha soha nem  is járt volna erre.

Arccal keletnek fordul az esti langyos 
szellőben az országúton. Érzi, hogy úgy 
száll ez a békés fuvallat, a gyenge hátszél, 
mint valami kedves vacsora melege. Viszi, 
lágyan sodorja magával. És az otthon min
den lépéssel egyre közelebbi, és egyre léte- 
zőbb. Ott, messze, valahol. Napkeleten.

Semmi hello. Csak Isten véletek.



A tokaji
I.
Egyedül ü lt a fülkében, komótosan, 

nyugodtan, m int aki előtt hosszú ú t áll. 
N yakkendőjét m eglazította, kigombolta 
az inge felső gombját, majd kissé kopott 
kétsoros zakóját is az öreg lódenkabát 
mellé akasztotta a fogasra. Kissé zsongott 
a feje az elm últ napok élményeitől, a bécsi 
utcáktól, a találkozásoktól és a sok-sok 
autózástól, ezért nyugtatóan hatott az el
suhanó táj látványa, am elyből— az utóbbi 
évtizedek hordaléka alól — itt-ott sikerült 
felismernie néhány épületet, sőt Kismar
ton táján azokat a hangárokat is látni vélte, 
am elyekben visszavonulás közben aludt 
néhány  ó rá t csapattestével, valam ikor 
negyvennégy októberében...

Egy illatos Astort sodoigatott ujjai kö
zött, többször is körbepörgette, s m ár attól 
tartott, hogy a bőrétől bezsírozódik a fi
nom  papír, és a cigaretta használhatatlan
ná válik. N em  akart rágyújtani, m ert e- 
zeket az elegáns, kem énypapapírból ké
szült dobozba csomagolt cigarettákat in
kább csak szago lgatn i szokta. N em  a 
könnyű füstre vágyott, hanem  arra a vas
kosan kesernyésre, am elyet az egykori 
Délibáb, majd a Sport és a Symphonia 
jóvoltából ism ert, és szívott is eléggé köte- 
lességtudóan az egykori Andrássy úton, 
am ikor hazafelé m ent, vagy am ikor az 
O ktogon környékén várakozott, s italozás 
közben, azokban a régvolt budai kiskocs
mákban...

Visszahelyezte a cigarettát a dobozba, 
m ajd letette m aga elé a kis asztalkára és a 
kezét nézegette: bütykös ujjait, kézfejét, 
am elyen a pe tyhüd t bőr alól sárgásán 
rém lettek elő a csontok, körmei pedig el- 
nyú ltan  és kissé form átlanul m eredtek 
hosszú ujjai végén. Ahogyan az arc — 
révedezett — lassan és észrevétlenül elve
szíti ruganyosságát és beroskad a pofa
csontok alatt, a kiromló fogak nyom án 
táguló szájüregbe, ahogyan az áll alatti 
bőr m eg leffed, s alább is, a mellkason, a 
hasfalon, a lágyékon s a combokon, és 
m int túl bő lebem yeg, a sorvadó izomza- 
ton is, csak úgy lötyög, úgy szenvedi meg 
a kéz is a kérlelhetetlen időt, megvénül 
együtt az arccal és a testtel...

II.
A Tábor utcában attól tartott, hogy Lo

vassal nem  ism erik fel egymást, mert az a 
negyvenvalahány év, az hosszú idő, s ki 
tudja, m it form ált a testből, a gesztusokból 
s a hangból. Izgatott volt, várta is a talál
kozást, m eg nem  is, vonzotta a múltidézés 
és fájt, hogy m indaz im m ár örökérvényű
en  távoli, hogy az örömm el és szenvedés
sel mindannak vége, s hiába e kései derű, 
az utazás, a család, a felnőtt és sikeres 
gyerm ekek, az unokák, a nyugdíj, a ház...

Mire jó im m ár egy fröccs mellett elmé
lázni és felidézni egy régi éjszakát, egy 
régi nőt, régi borokat vagy valami mást?

— Öregem, te sem m it sem  változtál! — 
jött szem be vele az utcán Lovass, a régi 
bajtárs, alig fél perccel a megbeszélt idő

pont után. — A tartás, a termet, a mosoly 
ugyanaz! H át ez fantasztikus! Ez nem le
het igaz, öregem! — áradozott.

Egyébként ő is azonnal felism erte, 
m inden vonása hasonlított, emlékeztetett 
a megőrzöttekre, csak úgy, ahogy az a 
majdnem öt évtized enged te  Nem  patina 
volt, ami a Lovass arcára rárakódott, ha
nem megannyi vénségjegy: néhány ősz 
hajszál tapadt a fénylő fejbőrre, a szembo
garak vérmes környezetben és könnyben 
úsztak, a túl szabályos és igencsak fehér 
fogak protézis-gyanúsan villantak elő ké
kes szájpréme alól, s a kézfogásra lendülő 
kézfején, m int odatapadt csótányok, jóko
ra májfoltok díszelegtek

— H ogy' szolgála főhadnagy ú r egész
sége? — kezdte a régi cimbora tréfásan.

— Köszönöm, zászlós! De inkább azt 
mondja meg, ha idecitált, hogy lehet-e itt 
egy jó Schwehatert faszolni? Maga fizet!

Nevettek egyet, s Lovass m ár vitte is 
magával.

Kisvendéglő, nádfonatú székek, kerek 
asztalok— m árványlappal —, újságtartók 
— cájtungokkal — halk zene, meghitt miliő. 
Olyan bécsi — gondolta.

Lovass kortyolt egyet a söréből, s a 
szájára tapadt habot, egyszerű m ozdulat
tal, a kézfejével törülte le.

— H ol hagytam  abba? Ja, igen... Az 
amikhoz kerültem volt fogságba, aztán 
felvittek a jenkik egészen Dániáig. Ott lett 
vége az egésznek.. Még hat hónapot vol
tam  ott pivi.1 Nem  volt leányálom  az sem 
a szabad ég alatt, napi ezerötszáz kalóriá
val! Mégiscsak elengedtek a fél év után, de 
én csak eddig jö ttem  Voltak itt rokonaim 
— tudod te is —, de az igazi ok az volt, 
hogy féltem Rákosiéktól és a ruszkiktól. 
Veled azután m i lett?

— Én megszöktem és hazam entem
— Pestre?
— Dehogy! Haza. Nem  voltak akkor 

még őrzött határok
— És az oroszok nem bántottak?
— Azt a háromnapos m unkát m egúsz

ta m  Ők nem  bántottak. Aztán pár évvel 
később mégis kulák lettem  Politikai ku- 
lák, iéó-va!2, egészen 56-ig... De hagyjuk 
ezt, barátom! Most inkább a jó dolgokat 
emlegessük!

Rendeltek még egy sört és melléje gyo
m orkeserűt is.

— Öregem, emlékszel még a bevonulás 
utáni nagy dzsemborira? — váltott át szin
te azonnal a kellemesebb emlékekre.

— Hogyne emlékeznék! Micsoda spi
nék voltak ott, Istenem! Tudod, az a nyur
ga diakonissza, akivel táncolgattál...

— Ezt én nem  állíthatom, m ert te azon
nal rászálltál...

— Olyan jó kemény melle volt, hogy 
nem  hagyhattam  ki! Rólad pedig tudtam , 
hogy félénk vagy és kamaszkorodban ren
geteget olvastál Tóth Tihamértól.

— Javíthatatlan vagy! Később mi tör
tént azzal a lánnyal? Még találkoztatok?

— Nem. Soha nem volt alkalmam oda 
visszamenni.

— Én viszont tudom. Egy zsidó lány 
volt...

— Mi történt vele?
— Érte őt is egy-két kellemetlenség — 

zárta le a beszélgetésnek ezt a részét és 
felhajtotta az unikum ot.

Lovass hallgatott egy darabig, majd ő 
kezdem ényezte a beszélgetés folytatását. 
Most m ár komolyabb tém ával indított, a- 
hogyan a meglett korú emberekhez illik.

— Soha nem  beszéltél a szüleid sorsá- 
ról...

— Ő k ottm aradtak Pesten, 46-ban el
váltak, és anyám  Pozsonyba költözött, 
m ert ott is volt egy házunk. Az apám  va
gyonát állam osították 48-ban. Aztán nem 
sokára m egőrült, intézetbe került, ahol 
55-ig élt. A nyám  76-ban halt meg. Később 
exhum áltattam  őket és a ham vakat haza
vittem.

— Hová haza?
— Haza. — Csak egyetlen szót m on

dott ismét, hangsúlyosan és nyomatékkai, 
hogy Lovass megértse, és ne kelljen to
vább m agyaráznia ezt a kom or történetet.

Újabb söröket rendeltek és elhatároz
ták, hogy ebédelni is fognak.

Már a kávénál tartottak, am ikor elha
tározta, hogy tesz egy vallomást.

— Öregem, tudod-e, hogy akkor, janu
ár 3-án hajnalban összeszartam  volt m a
gam?

— Jó, hogy m ondod, m ert eddig  azt 
hittem, hogy csak én voltam  egyedül a- 
nyámasszony-katonája... Egyébként nem  
csoda, hiszen láttam, hogy órák alatt, a 
szem ünk láttára vérzik el a századunk, és 
mi is m ennyire közel á lltunka halálhoz...!

— Kopogjuk le, hogy itt vagyunk — 
tette hozzá — s közben elővett egy vastag 
fotóalbumot, hogy m egm utasson néhány 
békésebb m ozzanatot az eltelt évtizedek
ből.

III.
A határnál kissé mérges volt az útle

vél-kezelőre, aki utazunk tata, utazunk... 
ühiim, csak a sógorig jártunk-szerű bizal
m askodással lapozta a passzust. — Tak- 
nyos — gondolta —, ez még azt sem  tudja, 
mi az élet. Mit tud? Bélyegezni és a száját 
jártatni... Méghogy tata!

N éhány perc m úlva, ahogy az Észak- 
nyugat-Dunántúl innenső dombjai közé 
ért a vonat, m ár m eg is juhászódott és 
elfelejtette a tatázást.

Rágyújtott. A cigaretta könnyű, illatos 
füstje apró fodrokban röpködött körülöt
te.

A dunántúli táj eközben teljesen isme
rősre váltott odakint. A dom bok, a falvak, 
a kis erdőfoltok úgy sorakoztak látóteré
ben, hogy közben az o tthont idézték. Csak 
az fájt, am ikor érzékelte a hasonlóságot, 
hogy odahaza m inden kopottabb és pusz
tulás előtti állapotban tengődik az újabb 
senkháziak kezén. Arra gondolt, hogy mi
lyen jó lett volna, ha úgy élhet, hogy azt a 
teljes életteret, amelyről tud ta, hogy szá
mára belakható, korábban is kedve sze
rint ism erhette volna meg, és kedve sze
rint szabadon bejárhatta volna. M ert tulaj
donképpen: csak két alkalomm al sikerült

» » >  folytatás a 12. oldalon
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bejárnia a Kárpát-m edencét — egyszer 
fegyverrel, hol előre-, hol hátram enekül- 
ve, m ásodszor p ed ig — útlevéllel — most, 
am ikor szám ára m ár m inden leáldozó
ban. Egyéb nem  volt az életben csak a 
szem élyes sorsba begyűrűző  háborúk, 
vasfüggönyök, u tódállam ok és valam i 
m ásodosztályú tengődés, s a ritka örömök 
után úgy  kellett bűnhődnie, m intha vétek 
lenne m inden boldognak érzett pillanat.

M iközben így csendben dohogott a 
változatlan sebességgel robogó vonaton, 
egyszercsak m egrezzent és kinyílott az aj
tó. Egy zsúrkocsi jelent m eg a résben, s a 
kocsi m ögött egy nő. Egy egészen jó n ő — 
állapította m eg azonnal—, hiszen mintha 
egy kicsivel rövidebb lett volna az a for
m aruha, hogy kilátszódjék a térd, és — a 
combon kétoldalt — túl feszes is, hogy 
egy pillantással hozzá lehessen képzelni 
azt, am i az asszonyi test lényegét rejti...

— Az uzsonnája, uram . Szendvics, ká
vé, üdítő. Sört is kérhet. Vagy bort talán?

— Kisasszony, én nem  is vagyok éhes. 
Inkább szomjas. Csak innék valamit.

— Sör több fajta van — felsorolt né
hány ism ert m árkát —, borból pedig hárs
levelű, kabem et, szürkebarát, juhfark és 
tokaji is, term észetesen, de borból csak 
egy pohár van benne a jegyárban...

— A pénz nem  számít — vágott közbe 
m agabiztosan, m ert tud ta, hogy van né
hány százas abból az erősebb pénzből a 
zsebében —, én tokajit szeretnék, egy ré
gebbi évjáratból, ha lehet...

— Rendben. Ö tputtonyosat, 68-ból va
lót tudok hozni. Sietek vissza. Addig pe
dig egyék! Jó étvágyat.

Kicsit furcsállotta, hogy ennyire törőd
nek vele. Végignézett az eléggé bőséges 
választékot kínáló tálcákon, és máris é- 
hesnek érezte magát. M egevett egy son
kás szendvicset, egy Pick-szalámisat, két 
libamájasat, felfalta a kis tálban szervíro
zott salátát, majd ivott az odakészített Sel- 
ters-vízből. A kávéhoz még nem  nyúlt 
hozzá. Szorongatta kezében a kis ásvány
vizes üvegecskét és a régi borokra gon
dolt, azokra az aranysárga, illatos, hűs 
borokra, am elyeket m ég ifjúkorában ivott 
abban a kedvelt óbudai kisvendéglőben. 
Felhajtotta a m aradék vizet, hogy semle
gesítse az uzsonna utóízeit a szájában. És 
várt. A tokajira.

— Elnézését kérem, de keresnem kel
lett a bort — szabadkozott a nő, ki sietve 
jött vissza —, remélem, ez megfelel.

Egy kis üveget tarott a kezében, s való
ban tokaji címke volt rajta, de a palack 
térfogata — ránézésre — nem  lehetett 
több negyedikem éi, legfeljebb három  de
cinél.

— Csúfolkodni akar velem? Mennyi 
bor van benne? — méltatlankodott.

— Uram , ez egy m árkás tokaji! Meg 
fogja látni — m ondta határozottan a pin- 
cém ő és kibontotta a palackot.

—  Hagyja kérem! Én rendezem  to
vább. Elhiszem én, hogy jó a bor, de eny- 
nyi kevés lesz. Kérek még egyet.

A nő  elment. Kitöltötte a tokajit. Egyet

--------------------- HELIKON —

len nagyobbacska pohár telt meg. Két és 
fél decis volt az üveg.

A poharat letette a kis asztalkára az 
ablak elé és figyelte, hogy milyen gyönyö
rű  aranybam a színnel ragyog a délutáni 
nap gazdag fényében. Egy darabig így 
gyönyörködött benne, majd óvatosan fel
emelte, figyelte, átnézett egészen közelről 
a nemes folyadékon, megbillentgette a 
poharát és élvezte, hogy olajosán ring a 
vonat rázkódásától.

Nem  csalódott: az aszú kellemes mel
lékízei úgy kúsztak fel a nyelvéről az ideg
pályákon  végig, hogy közben felerő
södtek, kihangsúlyozódtak, mint egy ha
talmas katedrálisban felhangzó Bach-fú- 
ga hangjai: előbb sejtelmesen, majd te
rebélyesedve és betöltve m inden szegle
tet... Szívritmusa gyorsult, mellkasát for
róság járta át — mintha kicserélték volna 
kopott ízületeit, csigolyáit — semmi fá
radtságot vagy elesettséget nem  érzett, 
erő és fiatalság lüktetett benne.

A nő visszajött.
— ízlik a bor?
— Nagyon. Kérném a másikat!
— Hozom  azonnal, de ne felejtse, hogy 

ez egy minőségi ital — figyelmeztette, és 
lehajolt, hogy felvegye a tányérokat meg 
a kiüresedett palackot. Ahogy előrehajolt, 
melle előrecsúszott a dekoltázsban, és egy

pillanatra látta (vagy inkább sejtette) a 
sötét mellbimbókat.

Szabályszerűen megkívánta a nőt. Ré
gi és férfias gondolatok izzottak fel a lel
kében, igazi bűnös és ágaskodó szán
dékkal. Az is felötlött benne, hogy mi len
ne, ha...

A nő közben megfordult és kiment.
Felállott, hogy tegyen néhány lépést a 

fülkében, és elhessegesse a megfogalma
zódott szándékot. Amikor lépni akart, a 
térde erőtlenül bicsaklott össze. Még egy
szer próbálkozott, harmadszor, negyed
szer is...

A pincérlány visszaérkezett a m ásodik 
borral.

— Kisasszony, mikor érkezünk a Kele
tibe?

— Körülbelül fél óra múlva.

Elővett négyszáz schillinget.
— Ez sok lesz. Az egyik százas bőven 

elég.
— Tegye el nyugodtan. Lehetne egy 

kérésem?
— Tessék!
— Tényleg m egkérhetem, hogy segít

sen?
— Mondja, miről lenne szó?
— Akár szégyen, akár nem, de én nem  

tudok lábraállni... Teljesen kikészített ez a 
bor. Úgyhogy ezt a m ásodik palackot ne 
is nyissa ki, inkább elviszem... Szóval, azt 
akarom  m ondani, hogy tudna-e nekem  az 
állomáson szerezni egy hordárt, aki elvisz 
a taxiállomásig, hogy át tudjak m enni a 
Nyugatiba?

— Rendben van, tata — bólintott a nő 
és ismét kiment. Elegáns járással, ringó 
csípővel távolodott most is, de  m ár a lát
vány öröme sem érdekelte. Szorongott, 
ideges lett és egyszerre halaszthatatlan vi- 
zelhetnékje tám adt. — Hiába, m ár egyál
talán nem bírom  — m otyogta magában...

IV.
A hordár először a bőröndöket rakta rá 

a kocsira, majd az öreget is átnyalábolta és 
felültette a kupac tetejére. így haladtak a 
sűrű tömegben néhányszáz m étert, lép
csőkön le, járdaszigeten át, am íg taxihoz 
értek. A csomagszállító-szakem ber fújta
tott közben és igencsak verítékezett az 
erőlködéstől.

Az öregúr kezében szorongatta a cifra 
palackot és — m intha — valam i régi dalt 
dudorászott volna, talán azt, hogy Vá
gyom egy nő után... Nem  lehetett tisztán 
érteni.

A siető tömeg szitkozódva nyitott he
lyet a furcsa m ódon kocsizó utasnak. So
kan szitkozódtak, hogy biztos leszopta 
m agát a vén szar, és siettek a mozgólépcső 
hurkatöltó-szerűen m űködő alagútján át, 
le a metró felé, m ások pedig az aluljárón 
igyekeztek a villamosokhoz.

Nem  törődött a tömeggel, csak arra 
vágyott, hogy felülhessen végre a másik 
vonatra, amely reggelre hazaviszi oda a 
keleti végekre, ahol szegényesen élt u- 
gyan, ahol több volt a nincs és a m egaláz
tatás, m int az ünnep, de mégiscsak szép 
volt, otthon volt, és az is m arad im m ár az 
otthon mindig, am íg él. És talán azután is.

'. P.W.: Prisoner of War (angol) — hadifogoly. 
A szövetségesek nem öltöztették rabruhába a 
fogságba esett katonákat, hanem az őrzők által 
messziről is jól látható P.W. (azaz: pivi) felirattal 
látták el a zubbonyok hátát. Innen származik ez 
az elnevezés.

í  D.O.: domiciliu obligatorily (román) —Jtény- 
szerlakhely. A közveszélyesnek vagy osztály
ellenségnek tarto tt családokat eredeti 
lakóhelyüktől távol eső és elszigetelt vidékre 
telepítették, személyazonossági irataikba D.O. 
jelet bélyegeztek, ami megakadályozta őket ab
ban, hogy külön engedély nélkül elutazhassa
nak, vagy tetszőlegesen választhassanak 
maguknak másik lakóhelyet. Ez a módszer Ro
mániában Sztálin halála után is működött, egé
szen az 50-es évek végéig, am ikorra 
gyakorlatilag lezajlott az államosítás, és tartó
san be tudott rendezkedni a totalitárius állam- 
hatalom az országban.
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KIRÁLY LÁSZLÓ

Sókert
Már három éve hazudoztam K.L. senior- 

nak, csak hogy ne kelljen sakktábla mellé 
ülnünk.

Lad bácsi olyan beteg, mondta Rácz dok
tor, hogy egy szalmaszálat sem lenne szabad 
megmozdítania, egy gyufaszálat.

Sokszáz végigszenvedett-gyönyörkö- 
dött parti után — K.L. senior nem ismerte a 
föladott küzdelmet, a reménytelen végjáték
ról való lemondást----- hirtelen fájni kezdett
a fejem, állandóan valami dolgom akadt, fá
radt voltam és ideges egyfolytában.

A legcsekélyebb izgalomtól is óvni kell, 
én sem sakkozom többet vele, kitalálok vala
mit, pedig ez volt a legnagyobb élvezetem, 
mondta Rácz doktor.

K.L. seniort azért nevezem így, mert nem 
akarom többszázszor leírni: az apám, az a- 
pám.

Állt elárvulva a nagyház előtti lépcsőn, 
sakkbajtársaktól elhagyottan, felfoghatatlan 
hűtlenségtől körülvéve, nem igazán értette a 
szokatlan helyzetet, ettől kissé sértődött és 
hűdött lett a tekintete.

Már nem ivott, nem dohányzott, hegedű
je is idegenül hallgatott a szekrény tetején.

Visszavonult olvasmányai közé, az is le
het, hogy a naplóját írta, melyet életében 
tudtával senki sem láthatott

A napló utolsó mondata így szakad meg: 
Már február van, és én még nem láttam hó- 
v i . . .

Szívroham érhette azon az éjszakán az 
íróasztal mellett.

Hat hónapot élt még, de a mondatot nem 
fejezte be, semmit föl nem jegyzett.

K.L. seniomál az ilyesmi elképzelhetet
len volt.

Az agyvérzés hajnalban érte, szüle
tésnapja hajnalán, hatvankilenc éves volt, 
háborús sebesült, légnyomásos, ebéd után 
szokás szerint hanyatt dőlt a heverőn, egyik 
öklét a feje alá tette, a kisagy tájékára, és öt 
perc múlva aludt.

Utolsó erejével feltápászkodott a kórházi 
ágyról, elindult a vécé felé.

Nem jutott el az ajtóig, összemocskolta a 
folyosót.

Nem kapott több folyadékot, büntetés
ből, hogy ne ismétlődjék meg az eset.

A szolgálatos nővérek a kórteremmel 
szemközti szobában kávéztak, cigarettáztak, 
egyiküknek pénzt adtam, nem esett kétség
be.

Néhány nap múlva meglátogattuk K.L. 
seniort, megborotváltam, néha megismert, 
majd visszazuhant szószerint az öntudatlan
ságba, egyetlen fájdalomcsillapító tablettát 
kapott öt nap alatt a marosvásárhelyi klini
kán, az ott fehéredett a nyelvén.

Szegény kicsi Irmuskám, mondta világo
sabb pillanataiban édesanyámnak, mennyi 
gondod lesz velem.

Hat nap múlva az ölemben hoztam ki a 
hullaházból, le sem takarták, az arcán nyu
galom volt, de utolsó sértődöttség is, szabá
lyos vitézkötést készítettek a mellkasára.

Az én munkámmal eddig még mindenki 
meg volt elégedve, mondta a hullaházi bonc- 
nok vagy alkalmazott, afféle vadnyugati 
útonálló. Hol a ruhája, hogy felöltöztessem?

Nálunk a halottat otthon öltöztetik az

ismerősök, ők ravatalozzák fel.
Hogy ne legyen egyedül, mormogta a 

vadnyugati, megsértődött, kevesellte a ka
pott pénzt.

A fullasztó nyárban mindenki ideges 
volt, a klinikára szovjet látogatókat vártak.

A naplója elé K.L. senior maga készített 
naptárt 2000-ig.

Imádott írni.
1987. augusztus 13-án temettük.
Sokat gondolkoztam, jött hozzám Gás

pár Öcsi a temetés előtti napon, rossznéven 
vennéd-e, ha a tanítványai, a tánccsoport 
tagjai székelyruhába öltöznének a temetésre.

Őszintén szólva, ezt el is vártam, mond
tam.

Afényképező asszony titokban készítette 
a külső felvételeket, a főúton leállították a 
közúti forgalmat, míg átkél rajta a temetési 
menet, fölös számban állingáltak a közleke
dési rendőrök, milidsták, képviseltette ma
gát a Román Kommunista Párt is a hírhedt 
Popovid elvtársnő személyében, aki kékre 
akarta mázolni az egész szovátai fürdőtele
pet.

Valaki tartott valakitől, gyanakvásra le
hetett gondolni, ebben a menetben túl sok 
volt a piros, a fehér és a zöld, egy ordibáló 
országban itt túlságosan nagy volt a csend.

Egy-két nap múlva a Szodalista Kultúra 
és Nevelés Kongresszusára — mint kiderült, 
az utolsóra — kellett utaznom, a 13-as számú

vasúti kocsiban hallgatott mindenki, a poli
tikai akadémia udvarán az aszfaltozott sétá
nyokról nem volt szabad a fűre lépni, gép- 
pisztolyos belügyes katonák tessékeltek 
vissza a sétányra, semmiről beszélgettünk.

A Köztársasági Palota nagytermében a 
13-as helyre szólt a parancsom, mellettem 
Csíky András ült, a kolozsvári Állami Ma
gyar Színház művésze, őmellette Eugen Uri- 
caru író, ki most, 2001-ben az írószövetség 
elnöke, s aki nyolcvankilenc novemberében 
azt kérdezte nejemtől: Lad hol van?

Gondolom, otthon, válaszolta a felesé
gem.

Mondja meg neki, doamna Éva, hogy ne 
kocsmázzon, üljön csendben, megmozdul
tak a föld alatt a dolgok.

Képzőművészekkel étkeztem három na

pig, Kopacz Máriával, Ana Lupassal, Antik 
Sándorral, a lényükből sugárzó mélységes 
megvetés az iránt, ami történik velünk itt és 
most, megnyugtatott és némileg elterelte a 
gondolataimat K.L. seniorról és az elmúlt 
napokról, ők nem tudnak róla, de hálás lehe
tek nekik, a gúnynak, ami a hallgatásukból 
kisugárzott, azért áll itt a nevük.

A híradó filmeseire való tekintettel diszk
réten mímeltük a tapsot, az elnökségi emel
vény előtt négyszögben foglaltak helyet a 
hivatásos hurrázók, előordítók, csupa válo
gatott belügyi dolgozó, az emelvény bal szé
lén ült Nicu Ceausescu, nem volt hajlandó 
szürke párt-egyenöltönybe öltözni, nagy 
fém övcsatja nem illett az együttesbe, zakóját 
nem gombolta be, ő volt a jövő, szándéka 
szerint, a nyitottabb világ.

A diktátor néha hátra vonult a függöny 
mögé lazítani, asszonya követte, ám amikor 
a scomicesti-i tölgy eltűnt a bizándas bárso
nyok mögött, az asszony visszafordult a te
rem felé, biztatóan integetett: hurrázni, még, 
még!

Szerette az urát, a mozdulatai nőiesek 
voltak.

A nagyszebeni szász küldött emelkedett 
szólásra, egy pillanatig izzadva, tanácstala
nul nézte a két üresen maradt főnöki fotelt, 
majd döntött, maga elé tartotta előre megírt 
és jóváhagyott szövegét, tisztelettel fordidt a 
megürült ülőhelyek felé, olvasni kezdett:

Hőn szeretett és tisztelt Nicolae Ceauses
cu elvtárs és Elena Ceausescu elvtársnő...

Dolgunk végeztével luxus-autóbuszok
kal szállítottak az Északi Pályaudvarra.

Ahosszú vesztegzár után apályaudvar mel
letti élelmiszerboltot a küldöttség kifosztotta, 
egyetlen üveg ital nem maradt a polcokon.

A gépkocsivezető azt mondta: ezek az én 
kolozsvári embereim. Ezredes volt, valami
kor kvári belügyes.

A vasúti kocsikhoz vezető derűs sétánkat 
rendőrkordon szegélyezte, a milicek közül 
hátraszólt egyik-másik a százszámra ólálko
dó dgánypurdéknak: Ezektől ne lopjatok, a 
kurva anyátokat, mert a szemeteket kive
rem.

» » >  folytatás a 14. oldalon
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Indulás előtt a vagonok mosdófülkéibe 
nagy zsákokat tömködtek meglehetősen sö
tét bőrű férfiak, arabok vagy cigányok — ezt 
Bukarestben sosem lehet eldönteni — rendő
ri felügyelettel.

Csempésztek, gondolom.
A kocsi két lépcsőjénél helyet foglalt egy- 

egy kísérő milidsta százados, és aki nem volt 
beteg, hazáig berúgott.

Ez a könyv nem K.L. seniorról szól.
*

Jegyzőköny
Felvéve 1949 január hó 20-án a nyárád- 

szeredai általános népiskolában Botos Sán- 
dom é sz. Buzogány Emma felfüggesztett ta
nítónő fellebbezésének kivizsgálása alkal
mával.

Jelen vannak: Dézsy Zoltán, nyárádgál- 
falvi tanító, a nyárádszeredai járási tanítók 
szakszervezetének elnöke, Mátics Sándor 
elvtárs, a Román Munkáspárt járási káderfe
lelőse, Éltető Sándor székelysárdi tanító, Ki
rály  László nyárádgálfalv i tanító  mint 
jegyző, továbbá Botos Sándor süketdemeter- 
falvi tanító, és felesége Buzogány Emma 
nyárádszeredai felfüggesztett tanító, vala
mint a mindkettőjük részéről behívott tanúk.

Elnök bejelenti, hogy Botosné Buzogány 
Emma nyárádszeredai tanítónőt a várme
gyei Tanfelügyelőség a tanügyben és magán
é le tében  tan ú s ító tt m agatartása  m iatt 
állásából felfüggesztette. Nevezett tanítónő 
f. hó 15-én a tanítók vármegyei szakszerve
zetéhez fellebbezést adott be, melyben arra 
hivatkozik, hogy az ellene felhozott vádak 
alaptalanok, nem felelnek meg a valóságnak 
és m ind a Román Munkáspárt, mind a Tan
felügyelőség részéről tanúk nélkül hozták 
felfüggesztésére a döntést. Fellebbező kéri a 
tanítók vármegyei szakszervezetét az ügy 
helyszínen való kivizsgálására, hogy a való
ság kiderüljön, mert férjének, akitől elváló- 
ban van. Botos Sándornak is vannak elkö
vetett hibái. A fellebbezést a vármegye a já
rási tanítói szakszervezethez küldte kivizs
gálás végett. Jelenlevők azért hivattak egybe, 
hogy az ügyet a valóságnak megfelelőöl ki
vizsgálják. Felkér mindenkit, hogy az adott 
kérdésekre igazságosan válaszoljanak, úgy, 
ahogy az a valóságban történt.

Elnök felkéri továbbá Buzogány Emma 
tanítónőt, hogy a beadvánnyal kapcsolatos 
véleményét mondja el.

Botosné Buzogány Emma megismétli és 
fenntartja mindazokat, amiket fellebbezésé
ben lefektetett.

Tanúk kihallgatása következik.
Szász János süketdemeterfalvi lakos val

lomása szerint nem felel meg a valóságnak 
az az állítás, hogy Botos Sándor tanítót a 
felesége felbérelt személyekkel megverette

1948 karácsony másodnapján Botos Sán
dor tanító több vendéggel névnapozni volt 
házánál. Összeszólalkozás történt Botos Sán
dor és Leitschaft József között, és Botos Sán
dort kitették a házból.

Ö nem vett részt az összeszólalkozásban, 
és Botos Sándort nem rúgta seggbe. Ebben az 
ügyben Leitschaft József, Novák Gergely és 
Novák Károly tanúk kihallgatását kéri. Az 
sem felel meg a valóságnak, hogy a színelő
adás után Botos Sándomé csókolózott volna 
Bereczki Dénes demeterfalvi legénnyel. Bo

tos Sándomé Süketdemeterfalván nagyon 
sok munkát elvégzett férje helyett, aki nem 
mindig tett eleget kötelességének. A gyer
mekektől pénzt szedett össze, és a tan
könyveket nem vásárolta be és többször 
részeg állapotban ment iskolába.

Leitschaft József süketdemeterfalvi lakos 
elmondja, hogy ő is volt 1948 karácsony má
sodnapján Szász Jánossal névnapozni. Botos 
Sándor tanítóval szóvita közben összejöttek. 
Kijelentette, hogy őt nem érdeklik a családi 
viszonyok. Felszólította Botost, hogy tanítsa 
rendesen a gyermekeket, vásárolja meg a 
könyveket, és ne ígérgessen gumit és ceruzát 
a gyemekeknek, hogy részegsége felől hall
gassanak. Erre Botos Sándor tanító azt 
mondta: 'Maga, Leitschaft, egy piszok, ha
zug gazember." Erre, mivel ittas is volt, meg
fogta Botost, meg nem ütötte, kitette az ajtón. 
Nem tudja, hogy elesett-e, mert Botos is ré
szeg volt. Kéri az ügyben Novák Gergely és 
Novák Károly tanúk kihallgatását.

Leitschaft Józsefné tanúvallomása egye
zik a Leitschaft József vallomásával.

Novák Gergely vallomása szerint Botos 
Sándor tanító részeg volt. Szekérre ült és 
hazament, de később visszajött Szász János
hoz és azt kérdezte, hogy hol van a felesége.

Botos Sándor tanító szót kér és tagadja, 
hogy részeg lett volna. Feleségét keresni 
ment Szász Jánoshoz, ahonnan kilökték és 
Szász János is segbbe rúgta. Leitschaft mél
tatlankodott, hogy tankönyvek egyáltalán 
nincsenek, és erre ő azt mondta: "Hogy tan
könyvek egyáltalán nincsenek, az hazugság 
és piszkosság!" A gumit és a ceruzát tanul
mányi verseny jutalmazására Ígérte a gye
mekeknek. Kéri Nyíri Elek és Novák Ferenc 
kihallgatását.

Iszlay Géza tanú vallomása szerint And- 
rásfalváról legények szekérrel jöttek szerená
dot adni húgának. A bálból hazafelé jövet 
Botos Sándor tanító találkozott velük és kí
vánságára együtt elmentek Szász Jánoshoz 
szerenádot adni az állítólag ott tartózkodó 
Botoséknak. Szerenád után Botos ittas álla
potban felült a szekérre, hogy hazamenjen 
Nyárádszeredába. A falu végén Botos le 
akart szállni, de a szekér nem állott meg, s 
mikor Botos úgyis megpróbálta a leszállást, 
kiesett a szekérből. Ő is segített felállni Bo
tosnak, és együtt mentek vissza Süketdeme- 
terfalvára. Iszlay hazament, s hogy Botos ho
va lett, nem tudja. Hogy Botost megverték 
volna, arról nem tud.

Botos Sándor tanító azt mondja, hogy ő 
nem volt részeg, a szekérről le nem esett, 
hanem rendesen leszállt, visszament Szász 
Jánoshoz és ott verték meg. Ezt Nagy Lázár 
tanúval igazolja.

Szász Jánosné a következő vallomást te
szi: Nevezett színdarabos bálon, hogy Be
reczki Dénes Botosnét megcsókolta, az nem 
igaz, nem látta. Majd ketten Botosnéval ki
mentek az ámyékszékre bajaikat elvégezni. 
Mikor mentek vissza, Botos kijött, rátámadt 
a feleségére és veréssel fenyegette, állítva, 
hogy Botosnénak Bereczki Dénes kell, mert 
az jobban meg tudja csókolni. Erre Szász 
Jánosné Botosnét lakására vitte. Vagy tíz perc 
múlva Botos Sándor Szász Jánossal, Leits- 
chaft Józseffel és Novák Gergellyel arrafelé 
jöttek. Útközben találkoztak az andrásfalvi- 
akkal és együtt szerenádot adtak. Az éjjelize
nét fogadták. Azután Botos a szekérre felült 
és hazafelé indult. Szász Jánosné Botosnét 
nem engedte el, mert félt, hogy a férje meg

veri. Azután Botosné, mivel félt hazamenni, 
átment Novák Jánosékhoz. Később Botos ré
szegen visszajött és kereste a feleségét Ak
kor történt az összeszólalkozás Leitschaft 
Józseffel, és Botost kitették a házbóL Másnap 
részegen jött az iskolába. Nem verték meg, 
hanem a szekérből leesett és úgy ütötte meg 
magát. Hogy Botosné minden nap lemegy 
Süketdemeterfalvára és nála találkozik Be
reczki Dénessel, az nem igaz.

Novák Lajosné elmondja, hogy a színie
lőadás után hazamentek, még hallották a 
szomszédban a szerenádot, aztán lefeküd
tek. Kb. 4 óra tájban Botosné bekérezkedett 
hozzá. Kb. fél nyolc órakor Botos kereste a 
feleségét. Botosné még nála volt, de ő azt 
mondta, hogy nincs ott, mert Botos igen ha
ragosan kérdezte, Botos után Botosné is el
ment, nem tudja, hová.

Farkas Lajos tanúvallomása szerint Botos 
felhívta, hogy figyelje, mert Bereczki Dénes 
az ő kertjén jár le találkára Botosnéval Tanú 
erről nem tud sémit. Botos ittasan, megkör- 
mölt sebes arccal elmondta, hogy megverték, 
nem tud tanításra menni, és megkérte Farkas 
Lajost, hogy engedje haza a gyermekeket. A 
megverésről tanú nem tud semmit.

Szilágyi Piroska, Botosné háztartási al
kalmazottja megismétli 1948 dec 29-én a 
tanügyi hatóságok előtt tett nyilatkozatát. 
Vallomása szerint Botosné rendszeresen járt 
Demeterfalvára és találkozott vagy a saját 
lakásán, vagy mások házánál Bereczki Dé
nessel, akivel viszonyt folytatott. Többször 
kiküldték őt a hidegbe, hogy ne lássa a sze
relmeskedésüket, és reggelenként Botosné 
nagyon piszkos nadrágokat adott át neki ki
mosás végett, h. férje ne vegye észre.

Bereczki Dénes elmondja, hogy Botosné 
tanítónő színdarabokat tanítani és mulatsá
gokat rendezni igaz, hogy többször járt Sü
ketdemeterfalván, de hogy vele akár saját 
lakásán, akár mások házánál találkoztak vol
na, vagy éppen viszonyuk lett volna, az nem 
felel meg a valóságnak. Kijelenti, hogy Szilá
gyi Piroska nyilatkozata alaptalan vád.

Botosné valótlannak mondja Szilágyi Pi
roska nyilatkozatát. Botos a lánnyal viszonyt 
folytatott, és az a nyilatkozatot az ő irányítá
sával tette.

Botos szerint ez alaptalan vád, szemen- 
szedett hazugság, azelőtt a lány vőlegénye 
volt.

Mátis elvtárs az R.M.P. járási káderfelelő
se kijelenti, hogy Szilágyi Piroska a vallo
mást őelőtte tette, önként, minden befolyá
solás nélkül.

Elnök ismerteti a nyárádszeredai általá
nos iskola igazgatóságának 1948. dec 28-án 
tett jelentését Botosné Buzogány Emma szol
gálati hanyagságáról, tanítóhoz nem méltó 
viselkedéséről, amelyet a vármegyei tanfelü
gyelőséghez küldtek, s az abban felsorolt 
tényekről Botosné azt állítja, hogy azok alap
talanok s a jelentés nem felel meg a valóság
nak.

Csáki Márton igazgató kijelenti, hogy a 
felsőbb tanügyi hatóságok és az iskola tan
testülete előtt Botosné a jelentésben foglal
takról beismerő vallomást tett.

Fazakas Lajos tanító kijelenti, hogy az 
illetékeseket az ügyben semmilyen részre
hajlás nem vezette, és jelen összejövetelnek 
is csak egy lehet a célja, hogy a tényeket a 
valóságnak megfelelően állapítsa meg.

Mivel az egyes tanúvallomásokban né
hol ellentmondások is vannak, Elnökség úgy
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határoz, hogy minden tanú vallomását írás
ban is bekéri, s mind az eddigi, mind az 
ezutáni tanúnyilatkozatokat jelen jegyző
könyvhöz mellékletként csatolja.

A továbbiakban Lukácsi Dénesné tanú 
elmondja, hogy egy színielőadás előtt Botos- 
né beteg lett, és az iskola konyhájában lefe
küdt. Bereczki Dénes hozzá ment és kérte, 
hogy főzzön teát a betegnek. Ő meg is főzte 
a teát, elvitte az iskolába, és Botosné meg is 
itta. Azután eljött az iskolából. Botosnét Be- 
reczkivel kettesben többször látta. Egy hétig 
szőtt az iskolában, de Botos tanítót részegen 
egyszer sem látta.

György József tanúvallomása szerint, bár 
ő a bálon és a verekedésen nem volt ott, de 
másnap Botos elpanaszolta, hogy a demeter- 
falviak megverték, a karján látszott is az üté
sek helye. Elmondja továbbá, hogy mikor 
Botosné rosszul lett, az iskola konyhájából 
Bereczki Dénes, Lukácsi Dénesné és Szász 
Jánosné az ő lakására vitték. A két asszony 
elment, Bereczki Dénes lehúzta Botosné ci
pőit és harisnyáit, lefektette az ágyba és azzal 
távozott el, hogy: "Szivikém, a szerep próba 
után viszontlátjuk egymást!" — Bereczki Dé
nes vissza is jött és reggel négy óráig együtt 
is voltak. Botos figyelmeztette Bereczkit, 
hogy ne csináljon botrányt, mire Bereczki azt 
mondta, hogy ő el tudja tartani Botosnét és a 
három gyerekét is. Botósné állandóan járt 
Süketdem eterfalvára találkozni Bereczki

Dénessel, legtöbbször Szász Jásnoséknál.
Botosné azt mondja, hogy a férje küldte 

át György Lajoshoz, hogy feküdjék le.
Botos azt mondja, hogy ez igaz, de reg

gel, mikor érte ment, Bereczki Dénest látta a 
felesége mellől felugrani.

Utólagosan kihallgatott Nyíri Elek tanú 
elmondja, hogy 1948 dec. 19-én az előadás 
után Bereczki Dénes hozott egy liter pálinkát 
a rendezőségnek, ő  és Botos nem ittak. Erre 
Bereczki megharagudott és fejük fölé a fal
hoz vágta az üveget, mire Botos kiutasította 
őket. Botos nem volt részeg, sem máskor 
soha részeg állapotban nem látta.

Nagy Lázár nyárádandrásfalvi lakos el
mondja, hogy 1948 dec. 18-án este négyen 
lent voltak Süketdemterfalván éjjeli zenét 
adni. Közben találkoztak demeterfalvi fiúk
kal, köztük Botos tanítóval, és egy helyen 
együtt szintén éjjeli zenét adtak, ahol a ház

ból Botosné hangja hallatszott ki. Szerenád 
után hazaindultak. Botos is felült a szekérre, 
de a falu végén leszállóit és visszament. Bo
tos akkor teljes ép és egészséges állapotban 
volt.

Botos Sándor és Botosné Buzogány Em
ma bejelentik, hogy a válópert beindították.

Elnökség a tanúvallomások alapján meg
állapítja, hogy az ügy nemcsak az érdekelt 
felek, hanem az egész járás tanítóságára is 
szégyenletes, és a tanítói kar lealázását jelen
ti a nép előtt. A felettes tanügyi hatóságok 
hivatásuk komolyságához méltóan fogják az 
ügyet véglegesen elintézni, hogy üyen eset 
többet ne forduljon elő a tanítóság körében.

Ezek után elnökség a jegyzőkönyvet le
zárja, és a tanúk nyilatkozataival együtt fel
terjeszti a tanítók vármegyei szakszerveze
téhez.

K.m.f.

Gondolkozz valami új kezdésen, mert ez 
már unalmas, javasoltam K.L.seniomak, mi
közben fölraktuk a bábukat az következő 
játszmához, mely a 333. sorszámot viselte a 
nyilvántartás szerint, ő kezelte a világos csa
patot, addig én kimegyek csapolni.

Bokáig érő füst a szobában, tömött hamu- 
zók, miért nem mérkőztünk a diófa alatt, ma 
sem értem, talán azért, hogy ne bámulhasson 
senki, holott nyilvánvaló volt, a családban 
mindenkinek a legkisebb gondja is nagyobb

annál, hogy a hülyeségeinkkel foglalkozzék, 
mindenki vagy dolgozott, vagy nyaralt.

Félálomban álltam a kerítés mellett, hu
nyorogva a júliusi fényben, recsegős-reked- 
tes kamaszhangot hallottam.

Ilonka, most mért vagy ilyen?
Mért nem jössz, nem emlékszel, milyen 

jókat basztunk?
Magamhoz tértem.
Ilonka nem válaszolt, kétrét görnyedve, 

botra támaszkodva forgolódott a füves ud
varon, a valamikor büszke időket látott ko
csiszín előtt.

Ilonka! Ilonka! Gyere! Mért nem jössz?!
Kérette magát, az arcát, így gömyedten 

is, pirosította, ha mással nem, kreppapírral, 
jó család gyermeke, szép emberek voltak 
mind egy szálig, mostoha anyjuk nevelt úri
lányokat belőlük, némelyikük egyszerűen 
gyönyörű volt, azt beszélik, Sopronból ke

rült ide az anyjuk, miként és hol hozta össze 
a sors az útbiztossal, mi indította arra, micso
da varázslat vagy meggondolás, hogy felvál
lalja az emlékké vált biztosné, néhai Sükösd 
Juli hátramaradt szekérderék gyermekét, ti
tok, melynek kiderítése nem is cél, akinek 
messzire kell menni mindörökre, nem bán
ná, ha a nevét is elfelejthetné.

Ilonka! Gyere!
Csend legyen, jelzett az öreg dáma, és 

botjára görnyedve elindult a kisebbik ház 
felé, lassan kapaszkodott föl a lépcsőn, a 
cigánykamasz szorosan mögötte, hozzádör-- 
gölőzve, markolta a piros "özvegy” derekát.

Úrikurva a kapitányné, Vásárhely híres
sége, nem adta magát ingyen, sem potom 
pénzért, pezsgőztek bizony a cipőjéből, a 
marhák, sok párna között szerette a legjob
ban, ő maga mondta, macska is, kutya is 
legyen a környéken, papagáj, miegymás, jó 
falatok, azt se bánta, ha nézik; mi történhe
tett az urával, a nagydarab sváb kapitánnyal, 
rendőr volt vagy katona, lehet, elsöpörte a 
háború, elesett, lebom bázták, donyecki 
szénbányában veszett nyoma, mérget vett 
szerelmi féltékenységből, egy kapitány, na 
ne marháskodj, elmenekült, szervusz világ, 
Németországba, Argentínába, nem érdekes 
sem a történet, sem az Ilonka szempontjából.

A legényke föltuszkolta a lépcsőn, már 
türelmetlenül, a néhai kurtizán kacagott, 
meglepően fiatal hangon, becsukták az ajtót. 
Szemközt az öreg ház várta, hogy ráemeljék 
a csákányt, fejszét, feszítő szerszámokat, a 
tornácán Irma néni aprította hajnalonta, haj
dan, csirkéinek a zöldet valami bárddal, tak- 
tak-tak, hallatszott a visszhangos udvaron, 
arra ébredtem minden reggel, ötéves voltam 
akkor, vinnyogtam, mint a megijesztett kö
lyök kutyák, evett volna meg a fene, gondol
tam, megriadva a tilos, felnőttes ötletemtől, 
mintha hallhatta volna valaki, tak-tak-tak, az 
anyád csürke, csipika-csípika-csípika, a- 
nyád csürke, kurvanyád, sváb asszony volt, 
szemüveges, fehérpettyes fekete ruhát vi
selt, sosem tenult meg magyarul, ez volt a 
bája.

Károly bácsi, Ilonka néni fivére hozta va
lahonnan, már nyugalmazott csendőrtiszt 
vagy —altiszt korában, egy csomó szép bú
torral; ezek valamiért vonzották magukhoz 
a svábokat

Ilonka néni sosem szűnt meg simogatni 
mindenkit, akit csak lehetett, s aki nadrág
ban vagy gatyában járt, milyen szép ember 
maga, milyen szép a szakálla, kedves; ha új 
tisztségviselő tűnt fel a sókerti tájakon, lett
légyen akár tiszteletes, és nőtlen volt az is
tenadta, netán agglegény, pulykát vágott s 
ebédre invitálta úrimód az illetőt, eladogatta 
a bútorokat cukorért, citromért, cipeltük a 
nehéz darabokat, röstellkedve, hogy becsap
tuk a hölgyet, nem ő szerezte, nem a magáét 
árulja, nyugtattak a bölcsebbek, ha nem te 
viszed, viszi más, nehogy azt mondd: sze
gény Ilonka néni; később összeköltözött egy 
buzeráns pincérrel, akinek illendően vékony 
hangja volt, az helyettesíti a szakállát, köte
kedtek vele a társai, de nem gonoszul, csak 
megszokásból, tulajdonképpen ti hogy csi
náljátok, a francba, nem haragudott meg e- 
gyikükre sem, mindnyájan isten teremtmé
nyei vagyunk, az sem biztos, hogy Krisztus
nak volt szakálla, ezüsttel, arannyal kereske
dett, vajat, lisztet, egyebeket lopott az ét
terem konyhájáról, néha megajándékozta é- 
> » »  folytatás a 16. oldalon
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desanyámat ilyesmikkel, elfogadtuk, kom
munista fejadagból éltünk, mindenki lopott, 
és ezt már senki sem tartotta lopásnak, néha 
az az érzésem, hogy a szeretőink is pult alól 
kerültek az ágyunkba, ezt azért hozom, mondta 
a pincér, mert olyan kedvesek tetszettek lenni 
Ilonkával, de meg is érdemli, az százas, fejezte 
be vacsora közben a költői lelkületű, klasszi
kusan lúdtalpú Oszkár Vájld.

Ilonka? Hát nem emlékszel? — hallottam 
a kerítésen túlról.

A pincér elrészegesedett, ki—kimaradt, 
kicsapongó életre adta a fejét, beszélték a 
szomszédok és a jóakarók, új viszony, új sze
relem, honnan tudni az efféléket, Ilonka né
nit megölte a bánat, valahogy összeesett 
vagy mi, napok múltán találták rá a zárt 
lakásban, az ilyen tragédiákkal járó színek és 
illatok közepette, a pincér sehol, ráleltek-e 
vagy sem, azóta rá biztosan, agyonverték.

Ezt a partit elveszítem, szóltam K.L. seni- 
orhoz.

Miért?
El kellene mesélnem neked egy törté

netet időközben.
Akkor nem játszunk, bohócnak nézel? '
Ne haragudj, a történet jó, és élő.
Nem baj, mondta K.L. senior, keressünk 

avar nyílhegyeket a Várpataka medrében, 
alig van benne víz, s kiszellőzünk legalább.

Addig is döntetlen.
Indulhatunk.

Szász fellak 1878 február 14
Szeretett kedves Julcsa és Julii!!

Fogadjátok e napon mint leány és anya 
női két jó barát, Értetek híven verő szivem 
szent óhaját Legyen, mig tart a lét öröm 
derűs egetek, Lássátok teljesülve mind azt, 
miért szivetek eped. Nemesen lebegő szive
tek baráti hajlamát, Ajánljátok továbbra is 
nekem ez élten át.

Julcsa kedves, ifjú vagy, vidám ábrándo
zó, a bút te csak nevéről ismered; hogy van 
kin is, mely lankaszt, földre ver, te nem tu
dod, titok az még neked. Adja isten, ne is 
tudd meg, legyen örök titok—S légy boldog, 
mig szived dobogni fog. Ugy-e szép a csilla
gos szép éjszaka? Szép a nyári kelő napnak 
hajnala? Legyen még is azt kivánom én né
ked, Mind ezeknél szebb, derűsebb életed.

Kedves Julim! Az urnák fáradalmait ve
lem, Az árny feledteti; Sebző kebel s gö
röngy, melyet az elválás tesz, — úgy a forró 
sugár —, Többé nem árt neki, Ha érdekeltjét 
keble előtt lebegteti! És új erőre lelve ott, Az 
áldott lomb alatt, A messze pálya czél felé 
Bátran, vigan halad. S legyen bár vándor 
élete Vidám vagy mostoha, De keble nem 
felejti el azt, Hol jól pihent, azon kis édes kis 
árnyat soha. S gyakran áldó ajkaimról föl
zeng a szent ima; Viruljon gazdagon soká 
szép lombos sátora. Mert hisz ha találko
zunk az élet után, Megismerem jo lelkedet 
szelid, S ezerszer boldog én! nekem adád 
szived szent érzetét — ki ott létemkor valál 
a legillendőbb jó érzésű női barát; s bírod is 
viszont örök hü keblemet.

Szeretett kedves Lány és anya, mindkettő 
e névünnepet, Juliánná, szentelő, áldás, sze
rencse száljon rátok, én vagyok a távolban 
éltetekre az egek urától örömtele, hosszas 
boldog életet kérő és imában rebegő. S bár 
messze zárt tőlem titeket a sors viszály, S
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nem láthatom mosolygo orczátokat, De ám 
azért a hü emlékezet Gyakran elömbe rajzol 
titeket. Fogadjátok azért keblem forro szóza
tát, Hogy valamint a nyári hajnal ébredő 
sugára, Mely enyelgve röppen a mosolygo 
tájra — legyen oly tiszta éltetek örökre, s 
érjétek nevetek napját számtalan sokszor e- 
gésséggel örömbe.

Szép öröm virágok nyíljanak utaitokban, 
Teljesülve lássátok, mit szivetek kér titok
ban.

Kis Julcsa kedves, melyen haladsz, az út 
most még göröngytelen, s öröm virág nyílik 
utadban szüntelen; De tudd: küzdés a lét, s 
oszolva a gyönyör, Lehet — talán korán — 
bú fájdalom gyötör. Mert nem lehet kerülni 
a but az életen, S gyakran, midőn nem is 
reményű az ember, megjelen; De tűnjék el, 
kivánom, hamar, s magsab légy, mint a kin, 
Legyen isten veled élted utain. Segéljen is
ten, forrón kivánom, — s a kit az égnek a 
szelid szép angyala kisérjen mindenütt, ne 
hagyjon el soha.

Mint mosolygo rozsabimbó, Hűvös ár- 
nyu kert ölén, Viruljon oly szépen élted — s 
bu ne rágjon gyökerén. S környezzen minde
nütt hü keblű sok jo barát, Mosolyogjon éde
sem, áldás, szerencse, reádü

lm soraim bezárom, rád, anyádra, nagy
mamádra, testvéreidre, mostoha apádra az 
istennek áldását kivánom, adja isten, hogy 
minden rossz tőletek messze járjon. Adja is
ten, mind, mind boldogok legyetek, mig tart 
földi éltetek.

írd meg kedves, hogy vagytok, kik élnek 
házatoknál, s azt is ird meg, hogy már elad
tad szivedet vagy még szabad — s élek-é én 
bár emlékeidbe, tehetek utat érted, vagy már 
elfeledtél.

Tisztellek mindnyájatokat, isten megáld
jon eggyen-eggyen, mind e földön, mind 
mennyekben.

Maradtam a sírig jót akaró hived
Nagy Károly sk.
U.i. most jelenbe rosszul vagyok, e héttől 

fogva nagyon megromlott az egésségem, so
kat álmodom ide hozzátok, nyugtalan va
gyok, lehet az egyedülvalóság is tetézi 
betegségem.

Ez Sükösd Juli és az anyja, rikkantott K.L. 
senior; ez a Juli teremte a temérdek gyerme
ket, mi meg imádtuk a padlásokat, lent már 
verték szét a kocsiszín oldalát, a szenesvasa
lókat leadogattuk, találtak még valamit, ked
ves, tudakolta Ilonka néni a létra tövén, ka- 
catot, lim-lomot, ilyen-olyan törött cserép
edényt, ki kell dobni a szemétre, mindjárt 
befejezzük, üzentük K.L. seniorral, nemso
kára lehet bontani a tetőt, csakhogy már ke
zemben volt a kis levelesláda vagy doboz, 
minek nevezzem, a kincs, idenézz, mennyi 
levél, legfölül ez a Nagy Károly-i udvarlás, 
jó nagy balfasz, nevetett K.L. senior, ennyi 
áradozás után azzal fejezi be, hogy ő bizony 
beteges, nem kellett akkor az ilyen senkinek.

Van még valami, kedves, érdeklődött u- 
toljára Ilonka néni, mostmár semmi, kiáltot
tuk, csak ez a doboz valami régi levelekkel, 
dobják a tűzre, drága, biztosan tele van bo
garakkal, sohasem jártam ezen a padláson, 
majd csak lesz vele valami, mondta K.L. se
nior, aki egy ilyen levelesládáért a lelkét is 
eladta volna, ha nem az ördögnek, hát ne
kem, a kincs azonban most az én tulajdo
nom, nagy irigységére, a lelke pedig, tudtuk, 
úgyis az enyém, az enyém meg az övé, ami

egy efféle apa-fiú viszonyban abban került 
leginkább felszínre, hogy szívhegyig menő 
vitákat folytattunk, lehetőleg étkezés köz
ben, nehogy valaki is nyugodtan lenyelhesse 
a betévő falatját az asztalnál, a családi asztal
nál, mely körül akkoriban még sokan ül
tünk , m indenki tolvaj, m indenk i lop, 
dúlt-fúlt K.L. senior egy vacsoránál, mert 
szalámit szeretett volna vásárolni Szovátán, 
van-e szalámijuk, elvtársnő, kérdezte az el
adót, nincs, Lad bácsi, sajnos elfogyott, pe
dig tudom, hogy volt, csakhogy pult alatt 
árulják, dühöngött K.L. senior, lopnak, tolvaj 
mindenki, állj meg, Lad nagytata, óvakodott 
be a vitába a feleségem, ha mindenből lenne 
elegendő, nem kellene titokban hozzájutni 
semmihez, de nem, de nem, Ceausescunak 
van igaza, meg kell büntetni a tolvajokat

Meggondoltad, mit mondtál? — kérdez
tem K.L. seniort.

Nem! — dühöngött, felkiáltójellel a 
hangjában.

Odafigyelsz arra, amit más mond? - kér
dezte a nejem.

Nem! — ismételte K.L. senior, kissé elbi
zonytalanodva, de azért még megátalkodot- 
tan, védve mindhalálig a m undér becsületét, 
már amilyen idegen mundérról lehetett ak
koriban beszélni.

Nagyapáin, Vass Dénes, most lép be a 
képbe, ilyenkor becsukta szarvasagancs- 
nyelű bicskáját, felállt az asztaltól, kiment 
szótlanul, mi ez a szócséplés az ő oroszfog
ságához, dunacsatornájához, kifosztásához 
képest, jár a szájuk, nem tudják, mit beszél
nek, hátra indult az istálló felé, nagyot dur
ran tott, egészséges volt, hogy a fenébe nem 
veszítette el soha azt a bicskát, most is ott van 
az íróasztalomon, szégyenszemre papírt vá
gok vele, nem szalonnát, nem hagymát, még 
egy szomorú gyümölcsfát sem oltottam vele, 
K.L. senior is megnyugodott, rakjuk fel a 
figurákat, mit szólsz, Király, nézett rám bé- 
külékenyen, azt hitte, haragszom rá, pedig 
csak hevült voltam, na most kikapsz, álltam 
rá a kihívásra, pedig már csak a levelek jár
tak, az eszemben, ej, ha valami rajzot, arcké
pet lelnék Sükösd Juliról, Vas Domokosról, a 
biztosról, a mindenit.

Azt a dobozt pedig irigylem tőled, mond
ta K.L. senior.

Tudom.
Másnap felmentünk Szovátára, gyertek 

le a raktárba, mondta néhai iskolársam, lesz 
szalámi, sajt, mindenféle, nem fogom idege
neknek odaadni, bort bontottak, szervusz, 
Lad bácsi, szervusztok, isten-isten, máskor 
ne mondd az eladó lányoknak azt, hogy elv- 
társnő.

Szégyen már, hogy nincs sírköve az a- 
pámnak, menjünk Vármezőbe vagy hova, 
ott egykettőre körfűrésszel kivágják a meste
rek, de én nem engedem, K.L. senior sosem 
fog műkő alatt nyugtalankodni, egy refor
mátus kán tor tanítónak betonkeretet sem en
gedélyezek túlvilági szabadsága köré, em
berek százait tanította a táncainkra, már ha
za sem bírt tántorogni az asztmás ködben, 
akkor is, örökké is hóna alá csapta a hegedűt, 
ő volt a zenekar, gyertek csűrdöngölőzni, 
énekelni; elmegyünk Kibédre, ott van egy 
sírkőfaragó, eléggé beteg ember, lássuk csak, 
gránitot akarok, kehely legyen rajta, mintha 
száz éve halt volna meg, mintha nem érte 
volna meg ezt a gazember évszázadot, itt 
van, ez lesz az, uram; kifaragom én a már- 
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ványtáblát, mi legyen rajta, kérdezte Bogdán 
Pista színm űvész barátom , semmi, csak a 
neve és az, hogy tanár, s a kő is mintha 
ezer éve ott állna, puszpáng legyen körü
lötte, zöld, zöld, élő valami, m int a hátra
hagyott betűk, vallomások, a szigorú fel
jegyzések, ki s m ikor nem jött el táncolni, 
énekelni.

Száz kilométert utaztam K.L. seniorral 
egy fűtetlen vonaton, télen vagy késő őszön, 
világítás sem volt, motyogva írtam a verse
ket, mint Páll Lajos a Duna-deltában, hónom 
alatt ápolgatva K.L. seniort mint márvány
táblát, nem is tudtam még, hogy a sírkőfara
gó is halott, döcögött a szerencsétlen szerel
vény, sötét volt, bicskám mindkét élét kinyi
tottam, mit lehet azt tudni.

Azért mégsem fogod eldugni előlem azo
kat a leveleket, hallottam K.L. senior hangját, 
vonszolódtunk a Kisküküllő mellett, esze
ment emberek utaznak ilyen időben, a törté
neteink úgyis közösek, bárki meghalhat kö
zülünk, néha fogyunk, néha szaporábbak le
szünk, gazemberek számláján változnak a 
számok, de még mindig látszanak a majd- 
nem-sötétben a templomok és az integetők.

Nem rejtem el a régi leveleket, amúgy is 
folyton hallom a hangjuk, néha felriadok éj
szakánként elképesztően eleven álmokból, 
és beszélgetek velük, K.L. seniort pedig e

gyenesen ott látom a sóváradi templomban, 
ül az orgonánál, tátva a szája, ötéves vagyok, 
mi lehet ez, mindenkinek tátva a szája, valaki 
lelkesen fújtat az orgona mögött, Tebenned 
bíztunk eleitől fogva, vagy valami ehhez ha
sonló.

*

Sováradra Sükös Julinak 
szeretettel tiszteletei Írja 
Adorjáni Péter Havadról 
ezen levelet 
1878ba 
május 19
Tisztelem az egész házi csalárdot 
nem külömben kedves Julimot

S z e re le m  le v é l
Szívből szeretet kedves szeretőm, Sükös Juli! 
Oh, Istenem, csak te tudod, mily nagy 

szivbéli fájdalmak között iridittom

ezen nihán sor irásimot, indittúm levelem 
az árnyék világba, 

tőled távul esett gyenge tulipántya, 
irám én levelem könyes szemeimet, 
le is pecsételem bánatos szivemet, 
mert látom, hogy tőled megválom, 
oh egyetlen egy virágom, 
vigyázz szivedre, 
lores számot hívedre, 
vigye utolso csokom szép szád, 
a nagy Isten hozád, 
sötét az ég, sötét felhő boritya, 
oszoljatok, barna felhők, az égről, 
nyujes kedvesem, vigasztalást mesziröl, 
képedet alszom el, képedéi ébredek, 
kimondhatatlan ez, mit érted szenvedek, 
szeretlek én egyetlen egy virágom, 
nem szeretek rajtad kívül senkit e nagy

világon,
bennem a szeretet oly tiszta hozád,

mint a nap,
melynek égő melegítői elolvad az fagy, 
esküszöm az nagy egekre, atya fiú

szentiélekre,
téged szeretlek örökre,
írok én levelet piros rozsavérrel,
le is pecsételem egy csep harmat gyöngyei,
neked küldöm, rózsám, egy arany darázstol,
vigyázz, meg ne csípjen mérges fulánkjátol,
mert azt süktam neki, hogy ha más ölá)e lel,
csípje meg szivedet fulánkja mérgivei,
fakó lovam föl van kantározva,

hozád megyek, kedves rózsám, rajta, 
repülj, fakó, szikrázik a patkó, 
ez a kislány nem híjába való, 
ez a kislán nem híjába való, 
nem híjába fárad érte az a fakó lo, 
vásik az patkója, kövek szikráztatják, 
mégis járni kel sováradnak útját,
Istenem, nem bánom, jo szivei jártatom, 
csakhogy látnám rózsám szép kerek

udvaromon,
peregnek a fákról az őszi levelek,
kit ere, kit ara kergetnek a szelek,
a léján élete is ólján, ha szerencse kerül,
elrepül, elrepül, más szálásra kerül,
ot is egyik szerencsétlen, a más szerencsés,
szerencsés lész rózsám, ha te hazám hajolsz,
keten kérjük az Istent s nem hágy el benünket,
Nem anyától létéi,
rózsafán termetéi,
piros pünköst napján,
szép hajnal hasalján,
arcáid rózsái ha közel volnának,

égő szivem melé tűzném bokrétának, 
én már bévégzem Írásom, 
mert csak nehezedik kinom, 
kezem járása meg fordul, 
szemeim könye meg csordul, 
már töbet nem tudok imi, 
ezel bé kel végezni,
Isten hozád, kedves rozsa bimbóm,

galambom.

Tisztelem az édes mámidot, édes anyá- 
dot, Apádot, Tisztelem Károlj és Jánost, vi
szont tisztellek, kedves Julim, amig élek, ö- 
röké hozzád sóhajtok, hatalmas alkotom, te- 
kincs a szerető szivekre, adj foro szeretetet 
minden kebelben, bévégzem írásom.

*

Fénykép, rajz Sükösd Juliról nincs, el le
hetne menni az utódokhoz, de csínján kell 
bánni az emlékekkel, nem vagyunk kiván
csiak a részletekre, a részletek bennünk van
nak, vagy bennünk kell lenniök, amíg a há
zat szétverik, lefényképezzük a patakme
derben talált tárgyakat, akad itt még római 
kori cserép is, fekete alapra helyezzük, most 
figyelj, egyenletes legyen a fény, zárjátok be 
az utcakaput, nem kell mindenkinek tudni, 
hogy itt római cserepek vannak, ezek min
dent elvisznek, ezek mindent elvittek, ku
tyabőrt, sótörőt, Rákóczi korabeli pisztolyt, 
disznólábat, nyolccsövű kézifegyvert ezer
nyolcszáznegyvennyolcból, majd odaírjuk a 
nevét mindenik alá, mondták Pista bátyám
nak, Király István adakozó vagy adományo
zó, büszkék lehetnek rá az utódai, szervusz, 
ha jól tudom, mindennek nyoma veszett, az 
utódok szempontjából mindenképpen, ki 
fog Apafi Mihály kezeírásáért kilincselni 
ilyen-olyan múzeumoknál, amelyek leta
gadják a felhőt az égről, ha effélékről van 
szó, milyen nemeslevél, milyen sótörő, ki 
rejtegette eddig mindezeket, mindnyájan 
tudjuk, hogy az ilyesmi nemzeti tulajdon, 
rendben van, hazam ehetnek, örüljenek, 
hogy nagyobb baj nem lett belőle, igen ké
rem, csakhogy miféle tulajdonról és miféle 
nemzetről van szó.

Ez a Sükösd Juli mostmár a képzeleted 
dolga, mondta K.L. senior, képzeld el és írd 
meg, már elképzeltem, mondtam, na és ha 
átmásolod a leveleket, javítasz-e a helyesírá
son, azt már nem, semmit, hovatovább a 
kezük mozdulását is látom, nézd meg a pin- 
gált szíveket a levélpapír sarkán, hányszor 
kellett kezet mosni, mielőtt egy ilyen fogal
mazásra elszánták maguk, aztán a pecsétvi
asz, a ténta, az izgalom.

A téntakészítés módját megmutatom ne
ked, mondta K.L. senior, de titok, mert a 
leírás 1827-ből származik, Szőts János uram 
könyvéből, öszveszedett hasznos tudnivaló
iból, mit etess a beteg tehénnel, miként fog
lalkozz a guttaütöttel, hogyan oltsd el mar- 
haganéjjal a kéményben támadt tüzet, na és 
ha darázs csíp meg hirtelen, valamint tudni 
kell kezed lengetése nélkül járni az utcán, 
jobbra-balra nem tekergetjük a fejünk, lá
bunk sohasem rogyadozik menés közben, s 
az asztaltól sohasem állunk fel elsőnek, az 
asztalkendőt mindenkor használni kell, arra 
való, abroszba állad nem törölheted, ha le
ülsz, egyik lábad a másikon átal nem teszed, 
fölösen nem beszélsz, károd lehet belőle, de 
ha nem neked, másnak, magad viseléséért 
becsül meg mindenki, nem egyébért.

Amen, mondta K.L. senior, a cserepeket 
pedig elrejtjük a régi Rómában.

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

H A T Á R  G Y Ő Z Ő  V E R S E I
Majomhajó

a majomhajón él egy hajómajom 
(tükrén lopva lesnem régről óhajom) 
mélyen ül töke s tokúig-homloka 
tudója mely szélte-hossz'-nak hányád‘ foka

a majomhajón hajómajom minden hajós 
káplán kuktafőnök felcser kormányos s a jós 
majomhajón ki másfajú nem túrnék szagát 
— ülőgumók! majombűz-belengte éjszakák! —

ha nyűt tengerre száll a hős majomhajóhad 
lapul a nyű a nyű a dölyv a dideridúvad 
holott kimért négylábú léptekkel lépeget 
hídján a Nagy Kan fúrt hét-határt hét eget

kémlel éllenszelet-ellmszagot szimatol 
míg alant felpislálva siklik Alkoráll s az Atoll 
görögtüzet golyót — állja hun lovasroham korát 
meghazudtoló setétlő nyílzáporát

hajó a láthatáron! kiált árbocmajomkosárleső 
hurrá! bomlik a kalózi álom: majomhalálfejes 6 
oldalazó vas orr sarkantyúval ráhajtanak- 
s — hurrá! újabb majomdiadalra virrad a Nap

Rongy oldárium
betérünk a Rongyoldáriumba 

hol halomban rongyok alszanak 
rongy pulóver ronda táska ronda 

szerfa} (bár fitymálni nem szabad) 
bólé készlet bambusz sétapálca 

Remekírók — ál-műbőr kötés 
só-és-bors és színarany fatálca 

tolvaj alkalom (nincs őrködés) 
szenvedélyem ez már kéremá'ssan 

nézni kézből-kézbe hogy pereg 
a rongy — s az Elgazdátlanodásban 

csóró rongy-magamra ismerek

S í r v e r s e k
(a Rákosi-korszak sírkamráiból) 

addig borongtam sírversek során 
ezer síroers/síroerselőfelett 

mígnem széthordta mindjét az orkán 
és e vers a Sírversek Sírja lett

Tudatom
azt kérded barátom mi van velem 
hogyan élek mi az életvitelem 

életvitelem a halál vitele 
hátam az ő sörétjével van tele 

leterít s imhol mind mélyebbre temet 
---------- tudatom tudatom-s életvitelemet

/ • s  m  • •  • •  /  1Gorongyos ut
életem göröngyös útja lefele lejt 
felejt a világ felejt 
és elejt

Szipirtyó
(Leonardo-karikatúra) 

babos kendőben nyelve lép
eséivé jár mint a szélkelep 

szélálló fogakkal vad ßesor: 
fröcsög és köpköd a kámpicsor

Teknőc
ide te vörhenyegszőke hajómajombajadér 
odahalok a csigafürtös hasadalja hajadér'! 
nyalják-falják kapják<sapják majd szétszedik 
— másnap ganézza majomhajó kalóz fedélzetit

majomhajó gerince majom farokmerül ék 
míg alul a víz tolul felül terül az ég 
majomfenékszivattyú vizet köp vizet vedel 
de farokuszadéka tartja s nem süllyed el

hajmeresztő-átnemeresztő — se víz se léghuzat: 
a majomhajóbordázat sűrűn kátrányozott 
szárazdokkban a sorhajómajomhad ötszöri 
aranykátrányszurók-hugyannyal fröcsköl i

a majomhajó tatja triplaterjes s tatrakész: 
mint olyan farra-tatra teljes gömbölyű egész 
s ámbárvást ahány hajóács annyi formát javall 
mert formahű: a jó majomhajó — majomra vall

paklit ide nékem! zsivog a kunkor töksi nép 
hajófenéken repül a kártyapaksamét' — 
majomhajó népe buddhákkal bölcsekkel rokon: 
megjártatja csamakzatát zug-óperenciánkon

(álomdiktandó: SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ, 
2000 12 22)

Elismerés
elismerem, nehéz együttélni egy szemét alakkal, 
kivált akkor, amikor ez a szemét alak te magad 
vagy, barátom, és annak a tudata tölt el, hogy 
együtt kell élned azzal, akiből nem tudsz kilépni, 
sem ellépni tőle: a szemét alakkal, aki vagy----------

*
Alomvásár
a zsebéből kirakja kincseit. Az embergyilkos bugylibicska
a reterátra járó gyertyaláng
öreganyám ősfényképe firhang előtti rokolyában...
mindezt megveszi mohón, egymás után
ráígér: m aga ellen  á rverez
piros baboskendőbe rakja és bezsebeli, hogy majd
»KárulykáoaU elmuzsikáltatja: megtépeti a szívét
továbbá
lángosforgató serpenyő lapát
zsiványpecsenye szúró nyárs
azon forgatták amikor égették Sobri Jóskát
lőporos tüszőfelporoznivaló
... (elhalkul, elvész) (álom: 1998 01 12)

Erdélyi tél
mint az esztenán a farkazó 

ha dudál a szán s kövér a hó 
éltem rohanását fékezem 

lefagy a lábam a két kezem

Erkölcsi világrend
az oroszlán úszva repül a magas levegőégen 
az égszennyezés ködszigetéről az oroszlán elűzi a kopaszkeselyűt 
a sas fenyegetőleg karmolássza az üres levegőt, de csupasz nyaka-tokájával az 

oroszlán rátátott szájától, ménkű hörrenésétől visszaretten 
légicsata-torzsalkodás
..M  edig m ég?!--------hamarabb, semmint kimondom, a sas magadja magát,

eltakarodik — és méltatlankodva, hogy ő »a Levegőég Polgármestere«, hátrahányt 
lábbal és előrenyújtott feje-kopaszával: teljes kiterjegetett szárny szélességében, vi
torlasiklással — duzzogva ellebeg

a kopaszkeselyű eltakarodik; s e h o l  s e n k i
öreganyám nem nagyon érti, hogy szombat-vasárnap nincs szolgálati személy

zet a levegőégen, pedig ángyikámtól tudja: ünnepséget akartak tartani zuhanó 
bukfencbemutatókkal; de végül belátja, hogy hétfőtől péntekig tart a munkaidő 

öreganyám elcsodálkozik a világegyetem különös hivatali rendjén: ángyikámtól 
úgy tudja, a levegőég elöljáróságai most szombatra tűzték ki a légibukfenc-bohóc- 
bemutatót, ahol a dísztribün papagájkarikáján a viharmadár elnököl. Az állatöv 
jegyeinek félreforgása — az erkölcsi világrend felbomlása volna?

min is, öreganyám, hosszan dévánkodik. A munkaidő megrövidítését hétfőlől- 
péntekig az oroszlánnak tulajdonítja. Vastag perkál hálóréklijében popsiját magasra 
puporítva visszahátrál gyűrött dunnabarlangjába. Míg elszenderednék, sanyarú 
képet vág és a történtekbe (ill. azok elmaradásába) nehezen tud belenyugodni.

(álom: 2000 0911)

egy vén trottyos tetves-redves 
ide-oda trottyant 

megszégyelli — bánja — rögvest 
rádupláz de roppant 

tapintattal — csúszva kúszva 
lépeget a lába 

azt s fejét is visszahúzza 
teknőc-páncéljába 

kárhoztatta — s áldja végül 
teknősbéka voltát 

a páncél volt: mindenébül 
másbul kirabolták 

s akkor abban fél-petákér' 
mintha hibemálna 

ráborul a teknőepáneél 
páncél éjszakája

Bibliák csali-napja
olvassa a Nap s berezel: 

ördöngös csuda!
negyvenezer ebenezer 
s egy szál Józsua
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Minden valamirevaló svéd családi ház udvarán fel van állítva 

egy zászlórúd, amelyre vasárnaponként vagy családi ünnepek 
alkalmával felhúzzák nemzeti lobogójukat. De bárki felhúzhatja, 
kitűzheti a maga nemzeti lobogóját, ez egyáltalán nem bántja őket. 
Míg nekünk, magyaroknak három nemzeti ünnepünk is van —  
március 15-e, Szent István napja és az októberi szabadságharc —, 
addig a svédeknek csupán egyetlen: a svéd zászló napja. De még 
ezen a napon sincs munkaszünet. Népük érdeklődésének köz
pontjában a jólét és a kényelem áll. Magyarországgal régebben és 
manapság egyaránt igen jó gazdasági kapcsolataik voltak és van
nak.

Svédországból 1851 és 1920 között 1,2 millió svéd vándorolt ki. 
Nagy részük Amerikába ment. (Svédországnak 1880-ban 4,6 millió 
lakosa volt!) A z itthoniak sokat foglalkoztak és foglalkoznak a 
kivándorlókkal. D e nem olyan értelemben, hogy "hulljon a nyüve- 
se", az "ocsúja", a "tántorgók" stb., hanem nagy együttérzéssel és 
megértéssel em lékeznek rájuk, tiszteletben tartva az embernek azt 
az elengedhetetlen jogát, hogy szabadon választhassa meg lakóhe
lyét. A z előbb említett író, Vilhelm Moberg hatalmas regényciklus- 
b an  ö r ö k íte tte  m eg  a sv é d  k iv á n d o r ló k  é le té t . Több 
elgondolkodtató, megrázó filmet is készítettek róluk, többek kö
zött Selma Lagerlöf Jeruzsálem című regénye alapján. Emlékükre 
szobrot emeltek, s Vüxjö városban létrehozták a Kivándorlók Mú
zeumát. A  svéd állami egyház pedig nyomon követte és követi 
őket, lelki gondozásuk érdekében.

—  M it köszönhet a magyarság a svédeknek? S a svédek a magyarok
nak?

—  Ha az itteni magyarságra gondolunk, akkor mindenekelőtt 
azt, hogy Svédország harmincezer magyar menekültet fogadott 
be, s lakást, munkát és jólétet nyújtott nekik. Hangsúlyozni kívá
nom, hogy ezek a magyarok mint menekültek kerültek ide. Semmi 
nélkül, életük m egm entésének reményével, kis kézimotyójukkal 
érkeztek, teljesen kiszolgáltatva. Vagyis ők nem áttelepültek, át- 
költözöttek, vagonokban vagy teherszállító kocsikban magukkal 
hozva holmijaikat, mint a Magyarországra vagy Németországba 
áttelepülők, a repatriálók. ó k  "meztelenül” jöttek ide. S hogy mit 
köszönhetnek a svédek a magyaroknak? Ha a tömeget nézzük, 
akkor a jó munkaerőt, a jó munkavállalókat. Az igazi elitet ők is 
megbecsülik. Bárány Róbert neve ott látható bevésve a híres Upp- 
salai Egyetem épületének falán, ahol egykor tanított. Különben itt 
nincsenek "kiváltságos" bevándorlók. Nincs olyan, hogy "na, a 
magyarok, az igen!". A  svéd központi statisztikai hivatal által 
1997-ben kiadott évkönyben az áll, hogy 1995-ben az ország lakos
ságának 10,6%-a, vagyis 936 022 ember külföldi születésű v o lt  Van 
közöttük például 206 767 ázsiai, 205 710 finn, 70 000 ember a volt 
Jugoszláviából, és így tovább. Százegyféle náció van itt, az ango
loktól kezdve az etiópiaikig. ő k  a köztudatban és a médiában 
mind egy néven szerepelnek: bevándorlók. És csak másod- vagy 
harmadrendben görögök vagy bosnyákok. Ha pedig valaki rend
kívüli eredményeket ér el, a neve bekerül a Nagy Nemzeti Enciklo
pédiába vagy a Ki kicsoda? kötetbe, s ott majd feltüntetik, honnan 
került ide, hogy ő portugál, olasz vagy éppenséggel magyar.

Egyébként a svédek nem siettetik, nem erőszakolják az asszi
m ilációt Nem  hangoztatják: 'Tanulj m eg svédül, mert svéd kenye
ret eszel!" N agyon jól tudják, hogy az idő nekik dolgozik; aki ide 
bekéredzkedett, s itt is szándékozik maradni, annak alkalmazkod
nia kell. A  svéd tűrőképesség példájaként említhetem azt a jelene
tet, am elynek fül- és szemtanúja voltam. A nyelvtanfolyamon, 
amelynek tagjai magyarok, irániak, irakiak, brazilok, arabok, zsi
dók, lengyelek és románok voltak, a nyelvtanám ő arról érdeklő
dött, hogy m ilyen nehézségeik vannak a nyelv elsajátítása terén. 
Egy kétgyermekes agya lelkendezve szólalt meg, hogy ő a gyer
mekeivel már otthon, a családban is svédül beszél. A tanárnő 
nagyon kom oly hangon, szinte dorgálóan figyelmeztette a hallga
tóságot arra, hogy m ilyen káros az ilyen gyakorlat. Elmagyaráz
ta,hogy mindenkinek van — kell legyen —  saját gyökere, népe, 
hazája, anyanyelve, szokásai, amelyekhez a lehetőségeknek meg
felelően a jövőben is ragaszkodnia kell. A Svédországban végleg 
letelepedni szándékozó bevándorlók első nemzedéke csak töri a 
svéd nyelvet; a második generáció döntő többsége már az anya
nyelvét töri; a harmadik már csak emlékezni fog magyar, román, 
kurd vagy indiai eredetére. Persze, vannak kivételes esetek is, de 
ezek elenyészők a kivándorlók nagy tömegéhez viszonyítva. A 
dolgok tehát maguktól "elrendeződnek", nem kell siettetni őket, s 
így a konfliktusok is elkerülhetők, vagy idejében észrevehetők és 
megoldhatók.

Tófalvi Zoltán: Idegenben Valóság, 2001/5. sz.
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ZENE TEGNAP, MA, HOLNAP 10.
Sűrű erdő — Cantata profana

m ár g y ő ze lm esk ed ett , akkorra  
m ár m egszok ott napi jelenséggé  
válik  A  k ozm ik u s váltások  is las
sú  fo lyam atok . M ostan ság  sok  
szó  esik  a H A LA K -jegyéből való  
átváltásra, átlépésre a VÍZÖ NTŐ  
jegyébe. A m a i fiatalok jobban ér
z ik  a z  á tv á ltá s t, m in t s z ü le ik  
n e m z e d é k e . L á tv á n y o sa b b  az  
ÁTTÖRÉS. Szabadság é s  szaba
d osság  kevered ik  egym ássa l, az  
o tth o n  e lfe le jté se  v a g y  ép p e n  
m egtagadása. Bár a fáklyák MÉG  
égnek, az asztal még terítve, a ser
legek  még teli borral —  parafra- 
zálhatnák a MÉG h ozzáad ásával 
a Cantata pofana szövegét. A z  ott
hon m ár a tegnapot jelenti szá
m ukra, az elvesztett tegnapot. A  
h íd on , a M A  hídján áta lm enve  
n em  is fájlalják a tegnap  otthonát. 
Előttük a rengeteg, a sű rű  erdő: a 
JÖVŐ. V issza  a term észeth ez?  
M enekülés a civ ilizáció  elől? Új 
k o z m ik u s  re n d  v á lla lá sa ?  Ez 
m ind  ott m otoszk á l tudatukban, 
lelkűkben. Ők nem csak változtat
n i akarnak, d e  szem b eford u ln i 
m in d a z z a l, am i vo lt: "K edves 
édesapánk, /  Ránk te so se  célozz! 
/  M ert téged  m i tűzünk /  A  szar
vu n k  h egyére /  És ú g y  hajigá- 
lunk /  Téged rétről rétre, /  le g e d  
kőről kőre, /  T éged h egyről h eg y 
re, /  S téged  h ozzávágu n k  /  Éles 
k ő sz ik lá h o z :  /  íz zé -p o rr á  zú 
zó d sz  /  K edves édesapánk!" Tra
gikus, halálos ö sszecsap ás apa és 
fiai között. SZARVASENEK, az  
ÁTVÁLTOZÁS m in d en  b orzal
m a és n agyszerű sége izzik  fel, tör 
ki e vu lkán i robbanásból. C sakis 
k ozm iku s fordulatok idején vá
lik , válhatik  a VÁLTOZÁS ÁT
VÁLTOZÁSSÁ. A  "De m i nem  
m együnk!" kategorikus N E M — je 
visszavonhatatlan. A  vad ászfiú k  
nem csak "úgy" elcsatangoltak, és 
legfők ép pen  nem  "elbitangoltak" 
(lásd, Pap Gábor: Csak tiszta for
rásból, Budapest, 1990). A  h íd  in
n e n ső  o ld a lá ró l leh e t, h o g y  i- 
lyennek  látjuk "eltévedésüket, út- 
vesztésüket". D e csak a h íd  IN
N E N SŐ  oldaláról. A  tú loldalon  új 
világ  nyűt a vad ászfiú k  előtt. Két
ezer év  m úlva régi le sz  ez  is, el
avult. Ö regapó és  öreganyó tűz
helye. A z  akkor BAK-jegybe átlé
p ő  k ozm ik u s v á lto zá s m ajd új 
Cantata profanát "hirdet meg".

N ézem  az am erikai n agysza
b ású  ifjú sági ta lá lk ozó  ezern y i 
m eg h ö k k en tő  "csodáját", o lv a 
som , hallgatom  és v id eón  látom  a 
b u d a p esti SZIGET ren d ezv én y  
"sűrű erdejének" sz ín p om p ás tar
kaságát, forgatagát. Féltem  őket, 
Ők nem félnek. H azahívnám  őket, 
de nem jönnek.

H allgatom  az új zenét.

TERÉNYI EDE

A  m inap kaptam  kölcsön  egy  
nagyon érdekes CD -lem ezt. Egy
két zenei részletét m ár korábban 
m egism ertem . Már akkor feltűnt 
e zen e eredetisége, rendkívüli ki
fejezőereje, különös újszerűsége, 
drám aisága. Egyszóval: élm ény  
volt a javából. Ped ig  afféle k ö n 
nyűzeneként jutott el h ozzám , és 
ez néha elég  ahhoz, h ogy  akarva- 
akaratlan k issé  tartózkodva fo 
gadjam  a m uzsika közlendőjét. 
Sok a selejt, d e ím e, egyszerre re
m ekm ívű  lem ezzel van dolgunk. 
Pazar az előadás, a felvétel. A  ti
zenkét hosszabb-rövidebb darab, 
bár ném i egyenetlen séget m utat, 
majd azonos hőfokoniízzik . A  da
rabok c ím ei is sokatm ondóak: 
Ullyses/Cantara, The Song of the 
Sybil, Spirit, Yulunga (spirit dance), 
Indus stb. A  lem ezborítóról ennél 
többet nem  is  tud hatun k  m eg. 
Legfeljebb m ég egy  szót o lvasha
tunk: BEST (talán a kiadó, közre
adó neve?). De! Valóban BEST a 
felhangzó m uzsika. SZARVASÉ
NEK!

Bartók Cantata profanájáról so
kan és sokfélét írtak. M indenki a 
m aga igazát m agyarázta, véd el
m ezte. A zt h iszem , a m aga m ód 
ján m inden elem zőnek  igaza van  
és igaza lesz, m ert ez a m ű  az 
em beri gondolkodás, v ise lk ed és  
egyik  legősib b  archetípusát ra
gadja m eg: az ÁTVÁLTO ZÁS  
MISZTÉRIUMÁT.

M inden sorsforduló változást 
hoz, d e csak n agyon  k evés válik  
átváltozássá. A  n em zedékek  m in
d ig  újat hoznak, d e  csak reform o- 
kat, lé n y e g éb en  folytatják  azt, 
am ibe beleszülettek. A  n em zed é
ki konflik tu s term észetes mást
akarást jelez, d e  a más m ind ig  a 
m eglévőből n ő  ki. Történelm i k o 
rok váltása is egym ásba fonód ó  
láncszem ek sorozatában válik —  
aránylag lassan —  új m inőséggé, 
a lényeget illetően szinte észre
vétlen  az átm enet. Évezredekre 
visszatek intve a lig  érzékelhető az 
újba való átváltás, átcsapás p illa
nata. A z Új sokáig jelen van  alig 
érzékelhetően, m ielőtt d iadalm a
san érvén yre jutnak. És m ikor
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HOL-
A  Hévízi Irodalmi Napok rendezvé

nyeire augusztus 9-11. között került sor a 
Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művé
szeti Társaság rendezésében. A tanulmányi 
napok témája A divat volt. A rendezvény 
Zalán Tibor elnöki megnyitójával kezdő
dött. A résztvevők mások mellett Kántor 
Lajos Erdély-divat, erdélyi divat című előa
dását is meghallgathatták. Lászlóffy Ala
d ár és Fekete Vince bem utatta  a ko
lozsvári Helikon című folyóiratot, és a 
K ortárs Kiadó Ú jL Á tószög  sorozatának 
bemutatkozására is sor került. A tanács
kozás többi napjának levezető elnöke Ale
xa Károly és Tar Ferenc volt.

Pomogáts Béla avatta fel Székelyud
varhelyen a Szabó Dezsőről elnevezett vá
rosi könyyvtárat szeptember 2-án.

Identitásproblémák Erdélyben az ezredfor
dulón címmel tanácskozásra került sor júni
us 14-16. között Kolozsváron az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület, a Ma
gyar írószövetség, a BBTE Magyar Iroda
lom tudományi Tanszék, az Anyanyelvi 
Konferencia és a Korunk Stúdió szervezé
sében. Mások mellett Pomogáts Béla Iroda
lom  —  iden titá sfen n tartó  hagyom ány  c. 
Kántor Lajos Szom szédvárak lebontása c. 
Poszler György A  magyar kultúra napjai Ko
lozsvárt, 1942-ben címmel tartott előadást. 
Az irodalom identitása? dm ű kerekasz tal-be- 
szélgetés résztvevői között volt: Bogdán 
László, Borcsa János, Görömbei András, 
Láng Zsolt és Széles Klára. A moderátor

Egyed Emese volt. Az Erdélyi klasszikusaink 
és kortársaink az értékszemlélet-váltó iroda
lomtörténet-írás fényében c  kerekasztal-be- 
szélgetés moderátora Cseke Péter volt. 
Vitaindító előadást tartott: Dávid Gyula, 
Jankovics József és Selyem Zsuzsa. A Bodor 
Adám szeminárium meghívott vendégei 
között volt: Bányai Éva, Bogdán László, 
Borcsa János, Csiki László, Ilia Mihály, Gö
römbei András, Láng Zsolt, Martos Gábor, 
Mester Béla, Tapodi Zsuzsa, Széles Klára és 
Végh Balázs. A vitavezető Egyed Emese 
volt. A Szabédi Emlékházban és a Házson- 
gárdi Temetőben koszorúzási ünnepségre 
is sor került. A rendezvényt a XX. Század 
Intézet is támogatta.

M éhes György válogatott műveit, va
lamint Orbán János Dénes Bizalmas jelentés 
egy életműről dm ű Méhes György monog
ráfiáját Faludy György, Kányádi Sándor és 
Márton László mutatta be június 6-án a 
Rádió Márványtermében (Erdélyi Híradó 
Kiadó).

Kányádi Sándor válogatott verseinek 
Peter Zollmann fordításában megjelent 
There is a Land (Vannak vidékek) dm ű, a Cor
vinánál angol nyelven közreadott gyűjte
m ényét beválogatták  a Wiedmfeld 
Műfordítói díj idd  versenyébe. Az elisme
rést évenként ítélik oda az európai nyel
vekből angolra fordított irodalmi művek 
legjobb műfordításainak. Kányádi kötetét 
a zsűri külön dicséretben részesítette.

Az ez évi Pro Literatura díjakat június 
28-án adta át a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete. Angyalosi Gergely

irodalomkritikáiért, Ács Margit és,-‘Bányai 
János esszéiért, Bratka László és Scholz 
László műfordításaiért, Németh István kis
prózáiért, Pécsi Györgyi ped ig  iroda-1 
lomszervező tevékenységéért részesült az 
elismerésben.

A  Magyar Örökség-díjat mások mellett 
Domokos Mátyás magyar irodalomtörté
neti elemző és értékőrző munkássága, va
lamint József Attila költészete kapta meg az 
Iparművészeti Egyetem aulájában. A jutal- 
mazottak nevét és érdemeit bejegyzik ma
gyar örökségünk aranykönyvébe.

A  Márai Sándor Alapítvány Nyitott Eu
rópáért elnevezésű Márai-dfját vehette át 
mások mellett Hodossy Gyula költő és 
Turczel Lajos irodalomtörténész, a szlová
kiai Dunaszerdahelyen.

A  Hetek költőinek M ÁS ÉG? MÁS 
FÖLD című antológiáját mutatta be a Fel
sőma gyarország Kiadó június 12-én a He
likon Könyvesházban. A kötetet Jánosi 
Zoltán irodalomtörténész mutatta be. Ven
dégek voltak: Ágh István, Bella István, Bu
da Ferenc és Serfőző Simon.

Gedimims Érdemrend kitüntetést kapott 
Bojtár Endre, a litván irodalom kutatója és 
fordítója Valds Adamkus litván köztár
sasági elnöktől. A volt litván kormányfő 
nevét viselő elismerést Budapesten adta át 
Vygintas Grinis nagykövet és Vadász Péter 
tiszteletbeli konzul.

ŐSZ
"Mert most setét ködbe fedve 
Sínlik az embernek kedve,

M

A  rejtvény fősoraiban Csokonai Vitéz 
Mihály A  békétlenkedő című verssoroza
ta fenti című versének két sorát kapja 
megfejtésül.

VÍZSZINTES 1. Az első sor. 12. 
H an g szeren  játszó. 13. Páros irtó 
zás! 14. Éter. 15. K ávém árka. 16. Itt 
a vége, ...el véle. 17. K arto n d ara 
bok! 19. O x ig én , fo sz fo r és jód 
vegy jele. 20. C som ago lás jelzője 
lehet. 21. K ézben fog. 23. K icsinyí
tő  képző . 24. O m áni, ném et és sp a 
n y o l au tó je lzé s . 25. M ellém  h e 
lyező. 28. Felkiáltás. 30. ...M iklós 
(M ikszáth  m űve). 31. ...P iacid. 33. 
E u ró p a i K özösség , rö v id e n . 35. 
E rősen  fogó. 37. HAP. 39. Zam at. 
40. Z enére  m ozgás. 42. A laszkai 
nép  tagja. 44. D eu té riu m  és króm  
vegyjele. 46. N eon és kén vegyjele.

47. A... u ta ta  jára tlanért el ne h ag y d !
48. Szállítóeszköz. 50. Viszont. 51. 
Ö C E .52.P lédalábújik .

FÜGGŐLEGES. 1. Tisztított gyü
mölcslé. 2. Főütőérrel kapcsolatos.
3. Néma zene! 4. Égetni kezd! 5. Ab
laksötétítő. 6 Ókori város. 7. Test
résszel kapcsolatos. 8. Hozamrész! 
9. A zoo bejárata! 10. Renegát. 11. 
Ruhatisztító üzem . 16. Állat kicsi
nye. 18. Tejtermék. 20. Ázsiai állam. 
22. Kugli. 23. Folyadék a földre ke
rül. 26. Kijelent. 27. Tanít, tréfásan. 
29. A második sor. 32. Szénhidrogén. 
34. Sütemény. 36. Film sorozat hajós 
hőse. 38. Szél. 41. Pénzutalvány. 43. 
Járunk rajta. 44. Orvos, tréfásan. 45. 
...hajrá! 48. N övényi kapaszkodó.
49. -...ről. 52. A m últ idő jele. 53. 
Zúgni kezd!
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