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LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Ideiglenes
Jóistenem, a vízumom at kérem, 
hogy fent tartózkodhassam még a télen, 
hogy fenntartózkodhassam még a nyáron 
no nem a gazdag mennyei világon, 
csak itt a felszín szép hepehupáin, 
a boldog ábelek közt én, a kain, 
ki csak futólag, nem házikabátban 
merülhet tűzbe, vízbe, boldogságba, 
mert ideiglenes, szegény, rokon, gyermek 
s add meg uram a mindennapi vermet, 
miután lejár minden s visszamenni 
szü n idő  végén felszólít a semmi.
Jó volt it t  nálunk. Kár, hogy csak tiétek 
maradt az érdem s marad majd a vétek.

A kkor, még am a té l e lő tt
Hazám, ki bennem vándorolsz, 
ingázol most is, mint tavaly: 
"hálálnák halálával holsz..." 
Rodostó —  postahivatal,

ne pazarold az isapurt, 
nem só az, nem is puskapor, 
ne trágyázz vele még azúrt 
s ne nőjön tőle vadkapor.

Bennem elutazó hazám, 
bús színhelyedre visszaintsz: 
ez csak a Segesvár, az ám, 
ez volt a legvalódibb Vine!

A z  ám. Bár Verecke előtt 
hol volt még Alsósztregova, 
mégis bizonyos délelőtt 
mindenki jö tt valahova.

BERTHA ZOLTÁN

"Erdélyi
változatlanságok" 
— "hollóidőben"
A legújabb kisebbségi magyar irodalommal 

foglalkozó 1996-os békéscsabai konferencián 
Olasz Sándor felvette azt a különös jelentőségű 
problematikát, amelynek megvilágításához — 
a többi között — Lakatos Mihálynak a követke
ző gondolatait idézi: "egy nyelvnek sokkal több 
esélye van az életben maradásra, ha dalokat 
énekelnek rajta, vicceket mondanak és szerel
mes pajzánságokat suttognak a szerelmesek 
egymás fülébe, mint ha többénekes eposzban 
féltő aggodalommal elsorolják a minduntalan 
rá leselkedő veszedelmeket, hogy az olvasónak 
a frásztól a torkán akad a szó, ami már valóban 
előszobája lehet a nyelv halálának" (.Bárka, 
1996/3-4. 6.). Ez az ironikusságában is mélyre
ható meglátás, amely olyan különbségre irá
nyítja a figyelmet, mint amilyen a nyelv mint 
önmaga elidegenült külsőségévé váló beszéd
tárgy, illetve a nyelviség mint eredendő funkd- 
onaÜtás között húzódik: mindazonáltal további 
kérdéstömeget gerjeszthet. Ha az irodalom a 
nyelvi esztétikumban létesülő szabadság teljes
sége, akkor ugyanazon tematikai és hangnemi 
kötetlenség elve alapján miként ne tartalmaz
hatná az önmaga léthelyzetére utaló autoteli- 
kus és autoreferendális nyelviség reflexív lé
nyegszerűségeit? Hiszen ha a nyelvi esemény 
egyszersmind egzisztenciális történés is, akkor 
nincs olyan sorsélmény, amely ne lényegülhet-
> » »  folytatás a 2., 3. oldalon
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"Erdélyi változatlanságok" — "hollóidőben"
folytatás az 1. oldalról

ne a szó bensőségévé, következésképpen ne 
alakulhatna a feltétlen művészi autonómia 
és értékimmanenda formahordozójává. Le
egyszerűsítve — és a fentebbi idézet metafo
ráihoz igazodva: nemhogy az irodalmiság 
műfaji beszédmójai és poétikai sajátosságai, 
de még talán szerelmesek suttogásai közül 
sem zárhatók ki azok a sorsvonatkozások, 
amelyek jelentés- vagy hangulatképző kife
jezésmozzanatokként akár a félelmet vagy 
az aggodalmat keltő létadottságok reflektált 
vagy relfektálatlan dimenzióival kerülnek 
összefüggésbe. (Nemcsak ontológiai, hanem 
szemantikai kontextusában is érvényesül az 
összefonódó létjelenségek prekoncepdoná- 
lis stabilizálhatatlansága: "a létezők önma
gukban véve elkülönítetlenek és meghatá
rozatlanok; nem tudunk számot adni arról, 
hol végződik az egyik entitás, és hol kezdő
dik a másik. Állandó áramlás ez." (Paul de 
Man: Esztétikai ideológia. Bp., 2000. 21.) A 
nyelvhalál fenyegető veszélyének mint me
tafizikai botránynak az értelmezése például 
éppen nem redukálja a nyelv által teremtett 
jelentésvilág összetevőit, hanem valószerű
ség és Aktivitás, ténylegesség és lehetséges
ség bonyolult viszonyrendszerét tágító 
önelemző értelemadásában mintegy meg
többszörözi azokat. "Bármely nyelv halálá
val egy lehetséges világ pusztul el", "bármely 
nyelv megesemmisítése egyenlő Isten arcul- 
csapásávaí" (amint Szőcs Géza fogalmazza), 
s a történelmi és a nyelvi hazák pusztulásá
nak "metafizikai tragédiája" az artisztikus 
beszéd önreflexivitásának is a meghatározó 
gondolati részesévé minősülhet.

A kisebbségi magyar irodalmiságnak — 
így természetszerűleg az erdélyinek is — 
mindig jellegzetessége, szerves alkotóeleme 
maradt egy olyanfajta sorsérzékeny szemlé
letmód, amely a huszadik századi modern
ség folyamataihoz, szerteágazó tendenciái- 
hoz épülve sűsűsödött karakteres sajátossá
gok, érzelmi és hangulati színezetek, akár 
markáns világképi (erkölcsi és esztétikai) 
többlettartalmak értékszubsztrátumává. S 
elméletileg is igazolhatóan bizonyulnak to
vábbra is kiiktathatatlannak azok a szemlé
letformák, amelyek nyilvánvalóan a pusztán 
tematikus vonásokon túli értékminőségek 
szférájában jelenítenek meg sorsdemonstrá
ló történelmi, közösségi irányaik szerint is 
dimenzionált személyes, emberi léttapaszta
latokat.

S ha egyrészt megélénkültek is az egysé
gesülő egyetemes és Kárpát-medencei ma
gyar irodalom érdembeli változásokat je
lentő belső integrádós mozgásfolyamatai 
(főként érték-, irányzat- és részint intéz
m ényszem pontú önszerveződései), más
részt a kisebbségiség folytonos és álla
potszerű alapjellemzőiként mutatkoznak 
meg a társadalmi-nemzetiségi leszorítottság 
méltatlan körülményei, illetve a közösségi 
identitásőrzés, a kollektív autonómia evi
denciáinak eléréséhez fűződő szellemi, em
berjogi és morális küzdéskényszerek. Tar
tósan érvényesülnek a zsugorodásra ítélt, 
sorvadásnak kitett sajátszerű regionális (tá
ji-természeti, szülőföldi, történelmi, etnikai, 
foüdorisztikus, vallási és egyéb kulturális) 
értékhagyományok fenntartását célzó törek
vések, a tradídóközvetítés és -átörökítés igé
nyei és szükségletei. A fenyegetettség lég

körében állandóan problematikusnak te
kinthető megmaradás érzelmi-lelki és esz
mei vetületd (például az "ahogy lehet" emb
lémájával jelezhető sorsküzdelmek és a "sa
játosság méltóságának" tudattartalmai) az 
irodalmi alkotások áttételes poétikai közegé
ben is szerephez jutnak, így az egyes művek 
élmény- és jelentésvilágának, értelmezési le
hetőségeinek a horizontja is feltűnően kitá
gulhat. Ez a különös hermeneutikai jelen
tőségű távlatosodás a konkrét és specifikus 
történelmi tapasztalatok bevonásával pedig 
még az olyan parabolisztikus abszurd mű
vek értésmódját is árnyalhatja és gazdagít
hatja, mint amilyen Bodor Ádám Sinistra kör
zete. (Ld. Orbán Kinga: "A medvéktől is függ". 
Magyar Napló, 2000/1.)

Ä történeti létszituádótól elszakíthatat
lan sorslátás egyik meghatározó övezete a 
hatalmi kiszolgáltatottság jelenségtartomá
nyához tartozik. A minoritás gyötrelmének 
lebírhatatlan motívumát jelenti a társada
lom- és történetbölcseleti, lélektani, etikai, 
személyiség- és szellemfizolófiai perspektí
vákból felfogott és kiábrázolt hatalmi alávet- 
tetés. A kisebbségi ún. "kettős elnyomatás" 
az általános társadalmi-politikai, illetve az 
etnikai-nemzetiségi, anyanyelvi-kulturális 
(egyéni és kollektív) jogfosztottság összetett
ségében, a negatív diszkriminádó felfoko- 
zottságában nyilvánul meg. A művek vilá
gában megképződő hatalom- és szenvedés
képletek szintén a motivikus tapasztalati 
konkrétságtól a humánontológiai létezés- 
modellek univerzalitásáig terjedve fogják át 
a hatalom- és a történelemműködés végső 
törvényszerűségeit. Székely János a törté
netiségen belüli parancs- és önkényuralmi- 
ság természetrajzát az allegorézis analógi- 
ás-párhuzamállító élességével demonstrálja, 
majd mintegy a történelmen kívüli magya
rázatesélyekkel dúsított emberiséglátomás
ban vizionálja az uralomkoncentrádó, a pa
radox históriai degradádó és degenerádó 
abszolút meghaladhatatlanságát (A másik to
rony). Ez a sztoidzmustól az egzisztendaliz- 
musig húzódó eszmeáramlatokkal érintke
ző holisztikus vüágkép ("mítoszújraírás" — 
Elek Tibor: Székely János, Pozsony, 2001.146.) 
a megaláztatás örök újjászületésének képze
tével a remény vagy a reménytelenség elvét 
radikálisan függetleníti az egyediség idői 
determinádóitól.

A zsarnokság fenomenológiájának kitá
gítása másoknál is a példázatos történelmi, 
vagy akár mitikus-biblikus szimbolizádó 
számtalan alakzatában zajlik. A klasszidzáló 
és moralizáló magatartásjelkép-formáktól 
mozdul az alattvalói sínylődés, a túlélési 
kényszerstratégiák éppenséggel deheroizá- 
ló, sőt demoralizáló és méltóságszétzúzó, 
önérzetkiölő kínjainak groteszk-bohózatos 
stilizálása felé Sütő András a Habsbug-éra 
vagy a közelmúltbeli-jelenkori diktatúra ko
ordinátái között (Az ugató madár, Balkáni ger
le.) Szőcs Géza a heródesi gyermekgyilkos
ság asszodádóival (vö. Sütő András napló
jegyzeteinek címét: Heródes napjai) karikíroz- 
za és parodizálja a Ceausescu-terror meg
valósult képtelenségeit, a groteszk anakro
nizmusokkal telített nyelvjáték sziporkázó 
(posztmodem) szellemességével rétegezve 
az egyetemesítő irónia hatástényezőit (s a 
bizarr komikum meghökkenő összetettségé
vel 1988-ban mintegy antidpálva a merény

lettől — akkor még — természetesen alapta
lanul reszkető eszelős uralkodó végül tény
legessé váló likvidálásának körülményeit) 
(Karácsonyi játék)-, majd a megalkuvás, az á- 
rulás, az értéktudat-hiány, a nyelv- és iden
titásvesztés, a kollektív önmegsemmisítés 
legváltozatosabb módozatainak fekete hu
moros megjelenítésével villantja fel a nem
zethalál furcsa misztériumát (A kakas, A  
kisbereki böszörmények, Ki cserélte el a népet?). 
A  hetvenes-nyolcvanas évek romániai rému
ralmának a legkülönfélébb mozzanatai zsú
folódnak ezekbe a "mega-burleszkekbe" 
(Blénesi Éva: Szdcs Géza, Pozsony, 2000.115.), 
a téboly, a gyanakvás, a szorongás, a rettegés 
egész patopszichológiáját vetítve ki, mint 
Szabó Gyulától, Sigmond Istvántól, Lász- 
lóffy Csabától Király Lászlóig, Bogdán Lász
lóig, Mózes Attiláig oly sokaknál — így pél
dául a látszat és a (manipulált) valóság gyil
kos összekavarodása közepette felbomló, 
szétzilálódó önazonosság tragikomikus ab- 
szurdjában, Kányádi Sándor Kétszemélyes 
tragédiájában, a cezaromán őrület pokoli ösz
tönfertőjét tarkítva exponáló Bábel toronyhá
zában, Bálint Tibor regényében, vagy a nagy
részt az 1989-es politikai fordulatot szatirizá- 
ló esszéisztikus-füozofikus Páskándi-ab- 
szurdoidban, a Pomokráciában — e "szar
kasztikus humorú", 'kritikai abszurdban" 
(Cs. Nagy Ibolya: A forradalom színjátékai, 
Hitel, 2000/8.). A motívumok variációi inter- 
textuálisan is összejátszanak; a Balkáni gerlé
ben és A kisbereki böszörményekben a la
kodalom például egyaránt haláltáncszerű, 
alulstilizáló travesztia.

"Ha ugyanazok csinálják a forradalmat, 
akik azelőtt uralkodtak, az csak szépségta
pasz, nem igazi változtatás"; "Minden átszi
várog az új hatalmasokba. Még a zsargon is, 
csak álruhában" — szólnak Páskándi Géza 
mondatai, megadva annak a posztkoloniális 
szituációt érzelmileg-szemléletileg is bonyo
lító szkepszisnek az alaphangját, amely Sütő 
András fogalmától— "erdélyi változatlansá
gok” (legújabb esszégyűjteményének a dm e 
ez) — Kányádi groteszk-félelmetes "vörös 
villamos"-képzetén keresztül szintén továb
bi kifejezésváltozatok rengetegéig vonul vé
gig Ferenczes Istvánig, Farkas Árpádig, 
Kovács András Ferendg vagy Egyed Emesé
ig, aki így vall: "az óvilágra új cégér ragaszt
va"; "még most is bennünk él a rettegés /  
imáink, csókunk, álmunk közben is". Az 
újabban is vitákat kiváltó kisebbségi ’lehet?", 
"nem lehet?" (ld. Lehet — nem lehet?, szerk. 
Cseke Péter, Marosvásárhely, 1995) keserű 
kérdésintonációja mindez, a "végvári létben" 
a reményiki "ahogy lehet" (Sütő András) 
megnyilatkozása, a Makkai Sándortól és Bi- 
bó Istvántól posztulált "non possumus"-tézis 
érzületi hullámverése. Mint korábban a "ke
serves és deformálódott realitást" (Ablonczy 
László: Faltól falig, Alföld, 1979/5.) szceníro- 
zó Kétszemélyes tragédiában, Kányádi párbe
szédében: "Nem lehet így élni. — Csak így 
lehet élni. És élni kelL — Nem muszáj. — De 
akarok."— Szembesülésre késztetve valami
fajta új barbarizmussal (és a például a Kö
nyökkanyarban — Tolnai Ottó neoszürrea- 
lisztikus színjátékában — lelepleződő balka- 
nizmussal).

Látványi érzékletesség és az időtlenség 
atmoszferikussága vegyül az újabb (ál)törté- 
nelmi regényekben (Láng Zsolt: Bestiárium 
Transylvaniae— Az ég madarai, Lászlóffy Ala-
» » » » » »
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dár: A Seregek Ura/Erdélyi káprázatf), köztük 
Szilágyi István nagyregényében, a Hollóidő
ben is. A történelmi levegő itt a török hódolt
ság korából árad, a komor és darabos, nyers 
és kemény realitás mélységesen anyagszerű- 
plasztikus megelevenítéséből, fikdonálásá- 
ból — és sugároz bizonyosfajta dúsan 
eposzias örökérvényűséget. Az idegen hódí
tókhoz viszonyuló eltérő életstratégiák és ön
védelmi viselkedéselvek, a türelem, illetőleg 
a szembeszállás vitáiban megtestesülő sors
kérdések a feltétlen és elsődleges létszerűség, 
a mindent elsöprő vitalitás sűrűjéből fakad
nak, s ilyképpen hitelesítődnek és állandó
su lnak . A vérbő  és részletező  epikum  
hömpölygése, extenzitása a karakterek vi
szonylagos magatartásstabilitásával szerve
ződik össze, s a tulajdonságok és habitusok 
extroverziója így valami elementáris, archai
kus-eposzi erővel nő fölébe a pszichikai fino
mításnak vagy érzelmesítésnek — az álomi, 
a misztikus-babonás-hiedelmes vagy enyhén 
romantikus eseményelemeknek, képzelgé
seknek, sejtelmeknek is. Bizonyos modem 
látomásos enigmatikussággal, egzisztenciá
lis titokszerűséggel beoltott natúralisztikus- 
újrealista tárgyiasság ez, talán az Erdély 
Móriczának — nemzetsorsos, alkattani, egy
szerre metaforikus és fiziológiás behavioriz- 
musának — a közelségében. Míg Szilágyi 
István előző remekműve, az Agancsbozót a 
létezés talányát, az irányíttatás borzalmas rej
télyét, a transzcendencia vagy a transzcen
dens vonásokat ö ltő  kü lső  hatalom  (a 
"velünk rendelkező szándék") misztikumát 
és irracionalitását érzékítette meg, addig itt a 
választalan embertörténelmi immanencia 
misztériuma teljesedik ki. A vezettetés itt 
egybeesik a motivációkkal, helyzet és akarat 
összetapad: nincs ideologikus vagy leegysze- 
rűsíthetően erkölcspéldázatos célzata a cse
lekvésnek, nincs önsajnálat vagy önfel
mentés (ahogyan azt az író az egyik interjú
jában le is szövegezi), csak irgalmatlan belső 
kényszer úrrá lenni a történések rémségein, 
létevidenciákat elérni a megpróbáló evilági- 
ság közegében, romlások helyrehozatalát 
megkísérelni, olcsó vigasz nélkül kiutat ke
resni, s a töprengés és tépelődés kísérte akció 
ősigazságával vagy mámorával a bizonyta
lan kimenetelű vállalás bizonyosságába me
rülve viaskodni, bajvívni — és látni. A sors
viselő embert is, s a rettenetét is. Amegoldan- 
dót a megoldhatatlanban és fordítva: a kilá
tástalant a hadakozó reményben. így mé
lyülnek katartikussá a szenvtelen felismeré
sek és kijelentések arról, "hogy miből táplál
kozik a hatalom, ez az egyik legnagyobb ti
tok", hogy "hát még itt vagyunk, de már nem 
igazán. Mert nem megy olyan gyorsan a ki
pusztulás. Az a végleges. Egy ideig még itt is 
leszünk, meg már nem is", vagy hogy "akkor 
hát nem vagyunk. Kipusztulunk, mint a ma
gyarok. És ha még nem is egészen, de már 
próbálgatjuk, milyen az, mikor majd nem 
vagyunk. Addig próbálgatjuk, míg végül si
kerül.”

Elhangzott az V. Nemzetközi Hungaro
lógiai Kongresszuson (Finnország, Jyväs- 
külä. 2001. aug. 6-10.)

KIRÁLY LÁSZLÓ VERSEI
A  s z i b á r d o k  t ö r t é n e t e
Azt sem tudták, hogy költők lesznek. 
Elménckedtek a fonóban, 
hol halcsontból fűznek éket a hősnek. 
Kardot reszeltek. Nem tudom, hol van

Vagyis tudom. Mégpedig nagyon jól. 
Csak azt hittem, elfelejtettem.
Kibújni nem lehet hatalma alól. 
Sakálok, hiénák szállnak felettem.

Még nem tudták, hogy hősök lesznek. 
Lángolók, világlók, magyarok.

Ezek valami tenger mellett estek.

Nem tudhatták, hogy Arany vagyok. 
2001. július 29.

T i s z t á l k o d á s  e g y  r é g i  v á r b a n
Nagyasszony, leszarják a várfalat, 
mint franciák, kik lomyonl hordnak.

Megverik közben a tatár hadat, 
és a szemük napos és holdas.

Mintha egy király költené őket, 
gyilkoló, eszement, nőtlen nyáron.

Álmukban ötlenek repülőket, 
vagy egy halat, hogy szárnyon járjon.

Álmukban, mint egy órjás semmi, 
bujdokolnak sanda holdak.

Nézik: lenni, vagy nem lenni.
Kint ki-, itt meg behódolnak.
2001. július 30.

S z e r e l m e i n k
csapatja válogatja de meg kell verni őket 
a szakramentumos mennyországot is de főképp 
a suszteráj csapatát sz-ben mert ha nem 
elhagy a szeretőd tacskó vagy még amúgyis 
fődoktorhoz adja az anyja aki 
na de hagyjuk helyi érdekű vonat ez 
helyi érdekű utazókkal ám az mégse kutya 
mi lesz egy asszonyból ki aztán tisztességgel 
rohangál városok utcáin 
valóban volt egykor egy nagy mérkőzés 
ilyesmit csak ott él újra a halandó 
a kaukázus felett repülve jereván felé 
vagy véletlenül sziktivkárban medvenagy 
kutyák meg zsebbe való nem-szeretők között 
míg odakint jajgatnak a fák mínusz negyven 
fokos fagyban
szóved az a meccs szeretőnk szeme előtt
meg kellett volna nyerni kilövöldözni a szemüket
megpakolni őket hat tonna góllal
mielőtt még eladják szerelmünket
dehát csapatja élete válogatja
annyi hogy a nyertesek később hatezer
férfiszarvval járnak
s egy asszony meg lohol messze egy főutcán 
mint egy csapzott kucu
2001. július 30.

C a s a v e c c h ia
Lassan kardot kell váltanunk.
Mert meghaltunk.
S szemet, szájat, szerelmet, lelket. 
Tanítónénik megrázó combjait. 
Közöttük mindig volt valami isten.
S ha az nem — akkor egy angyal, 
ki elfér abban a rőt mohában.
Mért nem vagy kicsi? — könyörögtem. 
Megalkuvó, mint csukott bicska. 
Nadehát azóta kitárjuk, bezárjuk. 
Játszunk szépasszony-asszonyt. 
Kiskakassal, francia regényben.
Ide a mennybe, rosszcsont!
Vágynék integetéssel beszélni. 
Mindjárt elszólít egy madár, bálna. 
Száz Celsiust mutat a sorsom.
Aztán bevittem a rákkórházba.
2001. július 31.

*
O r i á s m a g y  a r á r a

Gr. Tholdalagi Évának

Óriásköltő lesz belőlem.
Ha meghalok itt. S ha nem — azért. 
Vadat terelnek elém, hogy lelőjem. 
Gyűjteni óriás óriásbábért.

Óriás díjakkal ékesítnek 
az Úr óriásbírái s olvasók.
Óriás ezüsttel-arannyal hintett 
kezemben tartok óriásolvasót.

Fóton óriásámyak, óriáslelencek 
szívszerint játszanak, dalinak, várnak 
Lajos Kossuthra, ki kissé lentebb 
apja volt kékszemű hazának.

Óriásszívemben őrzök egy kastélyt. 
Megmutatkozott bennem, létre kelt. 
Egy óriásmaradni óriásnemfélt, 
óriásélnidehalnideélni kert.

Óriásszívemben nem sötétül 
a visszahívó órjásnyugati part. 
Óriásezer óriásévig végül 
szalad a Dunáig, s óriáskitart.
Kolozsvár, 2001. július 19.

Á r v a  v á r a
Bella Pistának, jót kívánva

Homonnai Drugeth Bálint.
Elhagyott a babám, mármint 
Elhagyom én mindörökre.
Nincs pinája, nincsen ökre.

Homonnai Drugeth Anna,
Gyönyörű vagy, mint a manna, 
Melyet hullat Ördög, Isten.
Van-é lovad, hogy segítsen,

Merthogy futni kell Lengyelbe,
Más hazába, idegenbe,
Hol az évet kurtán mérik, s 
Veled úgyis örök mégis.

Homonnai Drugeth Eszter,
Egyszer nékem felnövekszel,
A térgyemig, derekamig.
Mi lesz velünk? Alig. Alig.
2001. július 28.
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SZŐCS ISTVÁN

Nélküled...
(az élet olyan, akár a ...)

Az etnikum és a nyelv azo
nossága csak a mai, kezdetlege
sebb homo politicus számára tű
nik egyértelműnek és nyilvánva
lónak. Vannak nyelvek, amelyek 
túlélték az őket létrehozó etniku
mokat, és más etnikumok, fajok, 
nemzetek, államok vagy civilizá
ciós-kulturális rendszerek eszkö
zeivé váltak, például ilyen volt 
valaha a kora-ókorban a szumír, 
ilyen lett a középkorban a latin... 
Léteztek etnikumok— fajták? —, 
amelyek óriási kiterjedtségükben 
is feladták eredeti nyelvüket, vi
szont nagyon szívósan megőriz
ték — legalábbis is egyes cso
portjaik — népi karakterüket. I- 
lyenek például a kelták, és Nyu- 
gat-Azsia s Észak-Afrika hajdani 
"vörös" népei (talán leghelyeseb
ben proto-ham itáknak lehetne 
hívni őket.)

Sok, sőt, a legtöbb népesség
nél, a történelem hosszú korsza
kain át, megőrződött ugyan et
nikum és nyelv azonossága, vagy 
legalábbis párhuzamossága, de 
nem történelemformáló erő gya
nánt, illetve, a történelem konst
rukciói nem ezekre épültek.

"Sem a római birodalomban, 
melynek romjaiból alakult rész
ben polgárisodásunk, sem azon 
népeknél, melyek e birodalmat 
megbuktatták, nem találkozunk 
ama fogalmakkal, mik a jelenkor 
összes nemzeti törekvéseinek a- 
lapul szolgálnak. Ott az eredet 
különbözősége háttérbe vonult a 
római polgárság fogalma előtt, itt 
egyetlen néppel sem találkozunk, 
melynél a származás és nyelv e- 
gyenlősége egyesülés, vagy kü
lönállás okának tekintetett volna. 
Azon nagy barbár hadjáratok kö
zött, melyek a római birodalmat 
tartományaitól egymásután meg
fosztották, egy sincs, melynél csak 
egy törzsnek harcosai vettek részt 
Góthok, avarok, szlávok egy célra 
egyesültek. Azonegy nyelvcsalád
nak minden ága: frankok, góthok 
pedig soha sem szövetkeztek... A 
középkor első századainak törté
nete, melynek eredménye az óvi
lág államainak felbomlása s az 
újkoriaknak alakulása, egy nem 
szűnő háború, melynél a vezére
ik neveit és egyes tetteiket ismer
jük, de a küzdő sereget nem, csak 
annyi bizonyos, hogy e sereg rit
kán állott valamely nép összes 
harcosaiból, s olyanokból soha 
sem, kik csak egy néphez tartoz
tak volna"... (Eötvös József).

Mindez még az újkor száza
daira is igaz, Mába próbálják a 
mai "etnokrata" történetírók a 
m odem  nacionalizmusok, sőt so
vinizmusok személetét és érzüle
teit visszavetíteni. (Vesd össze pl.

Mihai Viteazu és a seregében tö
megesen harcoló székelyek és 
hajdúk viszonyát stb.) Ennek el
lenére, sőt talán éppen ezért még 
fontosabb azzal nézni szembe, 
hogy ma más síkokon és szinte
ken is végbemennek a történelmi 
változások. Manapság tipikussá 
az vált, hogy az etnikum és nyelv 
léte egymáshoz kötött. Különö
sen jól és szomorúan tanulmá
nyozható ez a volt Szovjetunió és 
volt vonzási körzete területén, a- 
hol az is szembetűnő, hogy a 
nyelvi-kulturális változásokkal 
anyagi-tárgyi-tulajdoni változá
sok mennek végbe; legelők, er
dők, szántók, termőföldek, temp
lomok, kastélyok, sőt történelmek 
kerülnek idegen, új birtokosok ke
zébe, s eközben a nyelvét vesztett 
etnikum emberállománya is telje
sen felszámolódik, miután léta
lapjait elvesztette.

Nem hiába használják az a- 
nyanyelv fogalmát; a nyelvek élte
tői, terjesztői, de ugyanúgy elsor- 
vasztói, kihalasztói ugyancsak a 
nők. A vegyes házasságok eseté
ben különösen szembetűnő, az a- 
nyán múlik, hogy a gyermekek 
kétnyelvűek lesznek-e, vagy va
lamelyik oldalra kizárólagosan 
asszimilálódnak? Amint a múlt
kori idézett bukareti sváb-ma
gyar eset példája is mutatja, az 
eleve két, vagy több nyelvet is
merő családokban az anyanyel
vet is, mármint az eredetit is, si
keresebben őrzik meg és adják 
tovább, mint azokban a nyelvi 
"monokultúrákban", ahol rend
szerint az anya érvei azzal, hogy 
"a gyermek érdekében" az állam
nyelv kizárólagos használatára 
kell törekedni... Holott a gyer
mek érdeke éppen a többnyelvű
ség volna... csakhogy ez: szellemi 
erőfeszítést, illetve többlet-törő
dést kívánna. Márpedig az új kor, 
a New Age egész fogyasztói-kí
nálati haditerve arra épül, hogy 
az egyént bármilyen intellektuá
lis erőfeszítésről leszoktassa: 
játszva ugrándozzunk a sír felé...

A nyelvi beolvadás, az asszi
miláció egyidejűleg több külön

böző szinten zajlik, amelyek siet
tethetik, de fékezhetik is egymást 
Az első talán — biológiai. Minde
nesetre erre vall, hogy az anya
nyelvről való lemondás olyan 
népességek körében kifejezet
tebb, ahol kisebb a természetes 
népszaporulat. Ezt igazolná az 
amerikai példa is, ahol az olvasz
tó tégelynek leginkább a kínaiak, 
lengyelek, olaszok és egyes latin
amerikai csoportok állanak el
len t, éppen  azok, akiknél 
különben is sok a gyerek. Egyes 
szerzők szerint a történelmileg 
egykéző népességek körében (pl. 
Hunyad megye, Ormánság, Ka
lotaszeg), különösen magas az 
RH inkompatibilitás, ami a bel
terjes házasodás következtében 
beálló degenerálódás folytán ál
lana elő. (Ez azonban már nem 
lehetne érvényes az el-kivándo- 
rolt személyeknél, mégis, mintha 
fennállana.)

A másik, asszimilációt sürge
tő szint: a kulturális, sőt, mond
hatnánk úgy: a "kultúr-romanti- 
kus sokk”: az, hogy az idegenydvű- 
séghez a fejlettebb, sikeresebb 
életformának, a "győztesek" vilá
gának a képzetei kötődnek: en
nek a hatása a műveletlen, gyen
ge személyiségre úgyszólván el
söprő erejű! (Tapasztaltam egy
szer egy alföldi benzinkút bár
jában, hogy egy meglehetősen si
ralmasan öltözött mezőgazdasá
gi dolgozó (azaz csóró szegény
paraszt) felháborodva követelte, 
hogy a hangszórót állítsák vissza 
az angol nyelvű diszkózenére — 
egy kukkot sem értett belőle ter
mészetesen —, amit a pincér el
őzőleg m agyar könnyűzenére 
akart hangolni. Nyilván azért, 
mert úgy érezte, őt, mivel csak 
"tehenész", ki akarják zárni a 
"magasabb szférákból", amelyek
nek az angol nyelvű rikácsolás a 
határjelzője.

Többek közt ez a magyaráza
ta annak is, hogy angolszász kör
nyezetben játszódó bűnügyi és 
bestseller regények olyan elle
nállhatatlan vonzóerőt gyakorol
nak minden már lektűrrel szem

ben (nemcsak az, hogy bűnözés 
terén az angolok a legfantáziadú- 
sabbak), mert a sikeres társada
lom életforma- jellegzetességei a 
magyar olvasó számára sajátos 
romantikumot alkotnak. Valaha, 
az első világháború előtt az akkor 
még sikeresnek számító magyar 
arisztokrata-nagypolgári életfor
ma bírt épp ilyen vonzó erővel.) 
Ezzel az asszimilációs nyomással 
szemben nyelvi eszközökkel le
hetetlen harcolni, ezt csakis az 
fogja tudni félrehárítani, ha a ma
gyar társadalom egésze anyagi
politikai téren a jelenleginél si
keresebbnek, erősebbnek, egész
ségesebbnek fog tűnni.

A harm adik  asszim ilációs 
szint, s ez a művelődést, ezen be
lül a sajtót és a könyvkiadást a 
legközelebbről érinti: a védekezési 
stratégia és taktika szervezetlensége. 
Ehhez tartozik a már untig felem
legetett vérszegény, nem prakti
kus szótárak és nyelvi segéd
könyvek, nyelvmesterek kiadá
sa. Sajnos, merem állítani, nem
csak spontán tehetetlenségből 
vagy ügyetlenségből fakad ez az 
állapot, hanem céltudatos mani
pulációk folytán olyan, amilyen.

Különösen jellegzetesek a 
magasabb, akadémiai körökből 
kezdeményezett helyesírási és 
egyes nyelvművelési manipuláci
ók: az előbbiek igyekeznek szün
telen bonyolítani a helyesírást, 
hogy az végül is csak kevesek 
által alkalmazható mandarin-tu
dománnyá váljék, s hogyha vala
ki magyarul akar levelezni pél
dául, szüntelen feszélyezve érez
ze magát, vajon milyen helyesírá1 
si szabálynak nem tett eleget? — 
az utóbbiak pedig kapituláns 
magatartást tanúsítanak a "mé
dia" nyelvrontásai iránt, viszont 
ostorozzák a még élő nyelvérzék 
új alkotásait...

Visszatérve a könyvkiadás és 
az irodalmi sajtó értékére ezek
ben az összefüggésekben, akár 
svéd-magyar vonatkozásban is, 
úgy vélem, az úgynevezett lelep
lező, tényfeltáró, naturalista vagy 
elsirató kiadványoknak, közle
ményeknek az anyanyelvi öntu
dat m egtartására, felkeltésére, 
vagy ápolására nemcsakhogy 
nincsen pozitív hatása, hanem el
lenkezőleg, elkedvetlenítenek, 
lehangolnak, sőt egy "tudni sem 
akarok róla ezentúl" magartást 
alakítanak ki. Egy idő után u- 
gyancsak unalmat váltanak ki a 
"kegyeleti" kiadványok... a dísz- 
kiadványokis.

Vonzóerőt csakis egy neo-jó- 
kais, neo-herczegferences, neo-zi- 
lahylajosos irodalom érhetne el, ha 
már újra van szükség... Végül is 
Schopenhauer tanítását is észben 
kell tartani: A baj az, hogy sokan 
állandóan a legújabb könyveket 
akarják olvasni, ahelyett, hogy a 
legjobbakat olvasnák!

4



HELIKON

K E N É Z  F E R E N C :  H o l d d a l  a
S t i m m e l  m i n d e n
A név stimmel.
A születési hely, utcanév, 
házszám is rendben.
És stimmel a ruhák, 
nagykabátok, cipők száma. 
Éppen annyit hordtam el, 
amennyit fölírtak. 
Stimmel, stimmel minden. 
Nem epedeztem 
egyetlen csillaggal sem 
több után, mint amennyit 
elém terített az ég. 
Számszerüségben így hát 
semmi nem hibádzik. 
(Mert hiszen, ami után 
titokban epedeztem, az is 
fél van írva.)
És ez így tisztességes. 
Amibe kerültem, kerültem. 
Az legyen felírva. 
Könyvelve minden. 
Csupán amiatt szorongok 
néha, mostanában, 
miből gondolták anno 
odafenn, hogy ha majd egy 
szót odatesznek 
életem végére, lakatnak, 
a mögött hiánytalanul 
mindent megtalálnak, 
amit másnak is adhattak 
volna, ám mégis 
nekem adtak?

H o l d d a l  a  f e j e m  a l a t t
A  feleségem bemenekült 
a szobámba. A szívem, a szívem! — 
kiáltotta elfehéredve.
Vegyél mély lélegzetet! — mondtam.
Igyál egy korty pálinkát!
Nem értesz semmit!
Ne a levegőddel, ne a pálinkáddal traktálj! 
Hát nem érted?
Azt szeretném, hogy a vers, 
a te versed, a te értem írott versed, 
az mentsen meg engem 
te boldogtalan, szegény, 
szerencsétlen, író, aki vagy, 
holddal a fejed alatt, 
szegényem.

P o f á n k b a n  p a r á z z s a l
Pompás lovai voltunk mi 
saját magunknak, húztuk az igát, 
húztuk magunkat, lobogott 
sörényünk a télben s a nyárban. 
Ó, de boldogok voltunk, 
ha éreztük: pofánkban parázs van. 
Űztük és röpítettük magunkat 
homályló hidegekbe, 
tintakéken és nyomdaszagúan 
röpültünk fél az egekbe.
Szüléink hamut piszkálva, 
dideregve, vártak odalenn, 
pityeregve. Kis sámliról 
lestek az égbe,
hogy a parázs, csak a parázs, 
az Úristenig elég lesz-e?

K í v ü l  a z  a j t ó n
Nagy ember lesz belőled, ha rám 
hallgatsz! — mondta a társadalom.
S aztán munkába vette a fejemet.
Úgy tett, mint a nagyszalontai Jenci borbély. 
Munkálkodni kezdett sebbel-lobbal 
rajtam, iszonyatosan csattogtatta 
a szépészeti ollót az érzékelők, 
a látó, a szagló és a hallószerveim 
közelében, elmondta, miként kell 
bánni a lányokkal, hogyan 
viselkedjünk tanárainkkal s miért 
kell tisztelnünk az öregeket.
Teledumálta a fejünket 
mindazzal, aminek ő már semmi 
hasznát nem vette. Aztán 
hirtelen kikapta nyakunkból a 
fehér kendőt s kipenderített 
az utcára. "Készen vagy, kisfiam!" 
Gyámoltalanul nézünk körül, 
tapogatjuk a fejünket, 
s nem akarunk hinni a szemünknek: 
eltelt ötven év!
Tanáraink óvatoskodva állnak 
a végső ítélőszék előtt, 
a vagányok régóta egészen másfajta 
frizurát viselnek, a lányok meg 
tojnak a költészetre.
A túlvilágról szüléink riadt 
korholása hallszik: "Kisfiam, 
miért nem mondtad Jenci borbélynak, 
hogy egy kicsit szolídabbra 
vágja a hajad?

D i ó b a  r e j t v e
Néha úgy érzem, az lenne jó, 
visszatérni az otthoni házba. 
Keserednék édesen, mint a dió, 
s te sem lennél, édesem, kitalálva.

Úgy válnék ketté, hogyha kell, 
egységes féltekére vágva.
Aki felkapna, ugyanazt vinné, 
mint aki otthagyott részemet kívánja.

H e g y ,  c e n t i
A fiúk, kis ceruzájukkal, gyorsan 
bemérik a hegyet.

Egymásra néznek, bólintanak.
Ettől eddig.
Hát akkor — ennyi.
Vihetitek! — szólnak hátra fdvállról 
valakihez.
Hegy másik, centizés újra.

Újra hegy, újra centi.
Hegy. Centi.
Az irány tartható.
A centi szabályos.

A tüzes mélységek lakói 
persze, tudják: így történik ez 
minden indulóval.
Kihívás mindnek 
a kezeügyébe kerülő centi.
És kihívás minden 
útjába kerülő vulkán.

Villám és oskolamesterek 
dolga a többi.

f e j e m  a l a t t
A  b o l d o g  f e s t ő
A boldog festő olyan nyomorult, 
a boldog festőnek kín minden óra.
A boldog festő csupa szenvedés, 
a boldog festőt könny és könny borítja. 
A boldog festő te vagy, s én vagyok, 
te és én az a nagyravágyó, 
szerencsétlen mihaszna, aki 
ecsetjét mindig égbe mártja, 
csak a vásznon lesz minden paszta.

N é h á n y  l é p é s
A szomorúság bejött, 
szegre akasztotta kalapját 
s leült a kisszékre.
A feleségem előkereste 
az évtizedek óta írogatott, 
lajstromba szedett, 
hosszú-hosszú listát 
s kissé kapkodva 
olvasni kezdte.
A szomorúság 
hallgatta, kissé kelletlenül, 
a felsorolást, majd a földet 
bámulta egykedvűen, 
a végén pedig megkérdezte:
És most mi legyen?
Hitelesítést szeretnék! — 
mondta a feleségem 
kissé ingerülten.

S te, fiam? —
fordult felém a szomorúság
kedvtelenül.
Erre én odaléptem a fogashoz 
s egy nagyot káromkodva
a kalapját leütöttem 
az enyém mellől.

*

A r a m t a l a n í t o t t  k e r t
Hát persze, mostmár szabad mindent, 
lépkedünk puhán, kissé megilletődve 
az áramtalanított kertben, 
nagyvadak kószálnak jobbra-balra, 
az apraja elhullva, összegereblyézve, 
szőrcsomók kavarognak az udvarban.
Tábla áll minden fa és virág mellett,
A felszabadított kertben minden fűszál 
fajtanilag — előre s visszafele — megjelölve, 
a sétányok lesöpörve, hangulatos kis 
irányítótáblák figyelmeztetnek kötelességeidre. 
Enyhe gyomoridegességgel, cigatettázva 
sétálunk at áramtalanított kertben, 
valami felszabadító magyarázatra 
várva, némileg restelkedő 
számonkéréssel arra várva, 
hogy mindazt, ami történt, 
az Úristen még egyszer, 
elölről, elmagyarázza.
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Búcsú
Forró Lászlótól
Azt, hogy hányféle ágon sarjadt ennek 

a mi szűkebb pátriánknak a szellemisége, 
újabban m ár csak akkor vesszük számba, 
ha ezen ágak közül valam elyik a pusztuló 
fáról letörik. Tova akkor ébredünk rá, 
hogy valaha gazdagok is voltunk, amikor 
egyre szegényedünk. Mert közben nem 
egymásra — egyik hajtás a másikra — 
figyelünk, hanem  változó korunk gyarló 
szél járásaira. Aztán nyüszítő lelkiismeret
tel borzongunk, ha érkezik a hír, hogy 
barátunk  — kiről azt sem sejtettük, hogy 
lassan a hetven fele ballagott —, im m ár az 
életből is kifele araszol.

Aligha volt furcsább, rejtezkedőbb író- 
egyéniség közöttünk, m int Forró László, 
akitől m ost búcsúzni kényszerülünk. E- 
gy ik  h u sz ad ik  század i k lasszikusunk  
vallja: szándékkal hom ályban m aradni bi
zo n y ára  nagyobb  erőfeszítésbe kerül, 
m int a fennforgóknak a m agukm utoga- 
tás. Neki, úgy rémlik, a hom álybanmara- 
dás könnyen sikerült; nem  volt gyomra a 
tülekedéshez, az önérvényesítéshez. H iá
ba tartottuk vérbeli tehetségnek, Őt vala
m i ta r tó zk o d ó  szem érem  visszafogta 
attól, hogy e szerint éljen, s ez azért is 
különös, m ert bár lassú-égő, sűrű  rostú 
lélek volt, ám  korántsem  sértődötten elvo- 
nulós fajta; nem  kerülte a forgatagot, ott 
ü lt zajos asztalunk mellett, hol szaporán 
ü rü lt a pohár.

Pályakezdése a legnehezebb évekre, az 
ötvenesek elejére esett, s így valam iképp 
két nem zedék közé ékelődött: a háború 
u tán  indult népes raj akkor m ár fölívelő
ben volt, a Forrás-rajzás pedig még vára
tott magára; az előbbiektől a vállalni-kész 
hatni akarást tanulta, az utána jövőket 
bölcs szkepszisével pallérozta, s tán dé
delgette is. Csakhogy a két nemzedékből 
senki sem  akadt, áld oly nehéz sorsú lett 
volna, m int ő ,  ám  m ivel sohasem  panasz
kodott, nem  lévén siránkozó természet, 
erre egyik sem  figyelt. Úgy látszott, gyer
mek- s ifjúsági lapok irodalm i szerkesztő
jeként futná igazi formáját — ha hagynák 
Kétségtelen, h itt abban, hogy zsenge kor
ban kell az em bert az irodalom, a kultúra 
jászla fele gyám olítani. írt ifjúsági re
gényt, pedagógiai célzatút, írt tévéjátékot, 
folklorisztikus vétetésűt, járatos volt az 
újságírás m inden zege-zugában; nemesb 
érdeklődése a szépirodalm on túl a mo
d em  képzőm űvészettől a népism e szá
mos leágazásáig kalandozott. Ezen utóbbi 
ism ere te it u g y an csak  haszonnal gyü- 
mölcsöztette, am ikor a Jóbarát m unkatár
saként a Zsuzsibaba-m ozgalm at elindí
totta, majd pedig  — megszállott érték
m entő — fölgyűjtette a fél ország népi 
játékait, játszásmódjait. No és fordította 
közben a kortárs rom án prózát azzal a 
m eggyőződéssel, hogy a m ásikat megis
m erni m indenekelőtt a kultúráját ismerve 
sikerülhet igazán. M ára sajnos ez is illúzi
ónak bizonyult.

Legígéretesebb évei, m ár-m ár meg-

pendülős évek, a kilencszázhatvanasok 
vége fele köszöntettek rá, amikor azt les
tük — balga remény — vajha a "prágai 
tavasz" reformos fuvallatai elérnék a mi 
tájainkat is. Akkoriban a bukaresti m a
gyar írócsoport háza táján csuda elevene- 
dés volt tapasztalható, s ez igencsak ma
gával ragadta Forró Lacit. Aztán odébb- 
álltak azok a bizakodó évek is. Mi maradt 
utánuk? Fél polcnyi emlékezetes könyv, 
köztük az Ő Guruzsmáft. Majd elkövetke
zett kultúránk didergő túszállapota.

Talán előbb kellett volna említenem, 
m ert ez sorsa alakulásába erősen bele
szólt: Forró László életének nagyobbik fe
le — több m int negyven esztendő? — Bu
karestben telt. Sepsiszentgyörgy, e fél év
századdal ezelőtt még rendtartó székely 
város szalasztotta hát rendtagadónak a 
balkáni metropolis káoszába. Sokáig úgy 
látszott, nem  taszítja a regáti zsibvásár, 
riportjaiból, novelláiból visszaolvasva 
mintha még kedvét is lelte volna benne: a 
piac, a kocsma szín- és bűz-ka valkádjában 
m indig talált valami emberi közelíthetőt. 
Bizarr hedonizm us — avagy honosodási 
kényszer lett volna ez? Hogy aztán úgy a 
"felezőidő" táján m ár egyre erősebben vá
gyakozzék a szülőföld pisztrángos pata
kai után.

Előbb nehéz sorsát emlegettem. Buka
restben az ötvenes évek legelején épült 
apróbb töm bházban olyan hatvan négy
zetm éter körüli a lakás, ahol mennyezetig 
kapaszkodtak szobájában a könyvespol
cok, a folyóiratgyűjtemények oszlopsorai 
alig hagytak szabadon sikátorokat. Odaát 
valahol egy nagymama, no és, m íg ki nem 
dőlt ő is, Eszti asszony, aztán rendre a 
három  gyermek, majd a megannyi unoka. 
De ebben a különös teltházas m ikrokoz
m oszban ráadásul m indig került fekhely, 
tányér étel, pofa bor Bukarestben időző 
vidéki kollégának, vonatját lekéső földi
nek. Forró László életének ebben a másik 
"régiójában" nem  irodalm unk konok sze
génylegénye, szívélyes házigazda volt. 
Kicsit koravén pater familias. Am  mindez

sajnos csak addig lehetett igaz, am íg meg 
nem  fosztották állásától, m ert azután a 
betevő is gond lett; a szellemi néger m un
ka, az ún. szabadúszás a nyolcvanas évek
től m ár alig biztosított m egélhetést. Pedig 
Ő sohasem nagyhangon m ennydörögte, 
inkább csak el-eldörmögte m iesnapi mél
tatlankodásait. Úgy látszik, ezt is sokall
ták.

A nyolcvankilences fordulat után, egy
ből tele tervekkel, im m ár visszahonosod
va szü lővárosába, újra gyerm ekeknek 
szánt folyóirat alapításán munkált; ám  köz
ben a teremtő szándék cenzora a pénz lett 
— a haszonhajhász tülekedés pedig sose 
volt a Forró Laci kenyere... Neobizantin 
világunk torz logikája szerint persze, akik 
annak idején Őt a szekuritátéval meghurcol
ta tták, állásából kirúgatták, azok, köszönik 
szépen, igen jól megvannak (csakúgy, mint 
hajdani gazdáik; avagy lásd cinikus szlogen
jüket: "vremuri női, tot cu női") — ha nem 
egyéb, ma is az ifjúsági irodalomból élnek.

Szomorú történet lenne ez, ha e sorssal 
való birkózás nem  párolódott volna le 
másfél tucat olyan novellává, melyek kö
zött máig akad nem  egy antológiadarab 
(.Zárt sorsjegy, A  gomba stb.). Ritkán fizet 
író egyetlen kötetért ekkora életárat, még 
akkor is, ha a m egélhetésgond rendszerint 
erud ídó t rekeszt. Am ikor m ost az 1968- 
ban Guruzsma címen megjelent novellavá
logatást újraböngészem , a szöveg exp
resszív kem énységét, csendes iróniáját 
ugyanoly frissnek érzem , m int am ikor 
először találkoztam  vele idestova egy em 
beröltővel ezelőtt. Akkor M éliusz sietett 
fölfedezni az írót; Bálint Tibor, Szőcs Ist
ván elemezte m éltatón a kötetet. Forró 
Laci nem  volt m eghatódós fajta, siker s 
egyéb hívságok nem  igen  érdekelték. 
Vagy ki tudja. Titkon talán kételkedett az 
írhatnám  igyekezet értelm ében, s a m űvet 
azért nem  gyarapította tovább. Vagy épp 
ellenkezőleg: az alkotást a terem tő lélek 
ünnepének tekintette volna? Csak éppen 
elm aradt később az ünnep-alkalom ? Ezt 
im m ár nem  fogjuk m egtudni soha.

A legkegyetlenebb Forró László-i no
vella-fordulattal viszont pár héttel ezelőtt 
találkoztam: egyetlen bekezdés utolsó le
velében. De ezt is m intha csak mellékesen 
jegyezné meg, s szám ára az egész nem  
volna érdekes:... "Egyébként tüdőm be te
lepedett egy dpónyi daganat, am it nem  
kezelek, m ert komikus volna, ha közel a 
hetvenhez m ég itt akarnék ácsorogni. In
kább az évek óta rajtam tehenkedő dep
ressziót oldanám  egy csöppnyit, hátha né
hány oldalnyit tudnék  írni. E>e ez egy más 
kabaré. "... E halállal packázó, m akabrus 
öngúnnyal rótt sorok olvastán föltárcsáz
tam: mi van veled? Azt m ondja, örvend, 
hogy fölhívtam, mert: "tudom, te nem a- 
karsz gyógyulás-tippeket adni, nem  etetsz 
marhaságokkal..." — ítélkezett hát bágyadt 
malidéval fölöttem is.

Azóta tova vitte csikorgó kedvű szel
lemi szigorát, ki az életnyűgből az örök 
gondtalanságba, oda, ahol a korcsm aasz
talt felhőabrosszal terítik.

SZILÁGYI ISTVÁN
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FORRÓ LÁSZLÓ

Zárt sorsjegy
Am ikor elvállalta, csak annyit kötött 

ki, tartsák titokban, nehogy m egtudja a 
felesége

A bomba ott feküdt az iskola udvarán.
Kétszer huszonnégy órán át nem  lát

ták a napot. H arm adnap reggelre oszla
dozni kezdett a homály, m ind kiégett a 
tartályokból a kőolaj, és feljött a nap.

Észre sem  vették először a bombát. 
M indenki szaladgált, hozzátartozóit ke
reste, okkal s oktalanul cipelte vagyonká
ját, m indenféle kacatjait, ide-oda.

Egy értelmes koldus figyelt fel először 
a zömök, kurta szivarszerű tárgyra, ami a 
hegyével a központ felé igyekvő házakra 
m utogatott. Könnyen felismerte, hiszen a 
m oziban gyakran látni ilyeneket, tucat
szám ra zuhannak a vásznon lefelé. Nem  
nevezte nevén, kíméletes akart lenni. Azt 
mondta: valam i izé fekszik az iskola mel
lett, s arra vigyázni kéne, m ert ugye, soha
sem  lehet tudni...

— Bomba!
— Fel nem  robbant bomba fekszik az 

iskola udvarán!
— M ég nem  robbant fel.
— Fel fog robbanni!
De ahogy elm últ első rém ületük, meg

nyugodtak a város lakói, elvégre fegyve
res őrség vigyáz körös-körül, hogy fel ne 
robbanhasson a bomba.

Egy napon ijesztő sistergést hallott az 
őrség a bom ba felől, és elszaladt. De nem  
történt semmi. A bom ba két napig ismét 
nyugodtan viselkedett.

A katonai helyőrség egy pihenőre ren
delt lovasszázad volt, nem hogy robban
tásszakértő, közönséges m űszaki sem a- 
kadt benne. Am ikor az őrség m ásodszor 
jelentette, hogy a bomba sistereg, a szá
zadparancsnok főhadnagy, az izgatott köz
hangulat m egnyugtatására, kilovagolt a 
helyszínre és lövésre tartott pisztollyal jó 
negyedóráig o tt állt. De nem  hallott sem
mit.

Nem  használt a bátorsága. Süthetett a 
nap, derenghetett a házak fölött a kedves 
holdvilág fénye, a város egén csak a súlyo
san, feketén csüngő bombát látta mindenki.

K ü ldö ttség  kereste fel a századpa
rancsnokot. Valamit tenni kell. Vállat a- 
kart vonni: ez a háború logikája, elkép
zelhetetlen dolog, hogy a frontról vissza
vezényeljenek egy robbantó osztagot, mert 
valami bedöglött bombától riadoznak a ci
vilek. De a századost a néhány hetes front 
m ögötti lézengés elpuhította egy kicsit, 
ezért udvariasan adta tudtára a város kül
dötteinek, hogy semmit sem tehet.

— A katonáim? Lovasok ezek, kérem, 
m ég egy gránátot is nehezen szerelnek 
szét, hát egy bombát?! Parancsot nem  ad 
hatok rá. A háború m odem , szervezett 
ipar, nem  lehet kontárkodni, m ert ráfizet 
az ember.

— M egfizetnők — kaptak a szón a kül
döttek.

— Értsék meg, m űszaki ismeretek nél

kül nem  lehet szétszerelni a bombát. Ne 
gondolják, hogy az is elég hozzá, ha. valaki 
a csavarkulccsal tud bánni. De...

Azt javasolta, próbáljanak a városban 
találni valakit, alá hajlandó szétszerelni a 
bombát.

A díj meglehetősen nagy volt. Iparo
sok, kereskedők pénzéből s a szegények 
garasaiból gyűlt össze. Persze, inflációs 
időkben egy összeg értéke viszonylagos: 
ma van, holnap nincs, zsugorodik, mint 
az ígéretek

Két napba telt, am íg jelentkezett vala
ki. M érnök De titoktartást kért. Megígér
ték.

Akármit megígértek volna, hiszen az 
izgalom m iatt akadozik a m unka a hiva
talokban, a vállalatok sem dolgoznak ren
desen. Cselekedni kell. A kisegítőket már 
előre m egszerezték Négy életfogytiglani 
börtönre ítélt rab, szabadságáért cserében, 
hajlandó volt segíteni. A környékbeli há
zakból kilakoltatták az embereket. Nem  
voltak sokan, nagy részük eliszkolt. Csak 
néhány javíthatatlan derűlátó háborgott, 
hogy m inek a nagy felhajtás, úgysem  rob
ban, lehet nyugodtan élni mellette. De ha 
piszkálják, felrobbanhat.

A m érnök akkor reggel is a rendes idő
ben kelt. Fütyörészett borotválkozás köz
ben, legalábbis így emlékezik a felesége. 
Morgott, mert megint elégették a pirítá
sát, felhörpintette a teáját, csókot lehelt 
felesége homlokára, és elindult, m int min
den reggel. De a sarokról visszatért. A d
dig nem  is vette észre, hogy az utcájuk 
sarkán rongyokba bugyolált vénasszony 
lutrit árul. Vett egy zárt sorsjegyet s haza
vitte.

— Nem  történt semmi - nyugtatta meg 
a feleségét —, csak a logarlécemet felejtet
tem  itthon.

A sorsjegyre ráírta a felesége nevét és 
becsúsztatta az íróaszal üveglapja alá.

Ott ü lt a bomba mellett. Ócska terepjá
ró kocsival vitték oda őt is és a szer
szám okat is. A légnyomás egy kutyaólat 
dobott oda valahonnan, arra telepedett. 
Csak cigarettázott, de nem  gondolkozott. 
Előbb megpróbált néhány dolgot tisztáz

ni magában, de nem  ment s abbahagyta.
A négy rab a város legjobb vendéglőjé

ben tízóraizott. Két fegyvertelen őr és a 
fogházigazgató kísérte őket az utca végé
ig-

Biztos távolságról/ háztetőkről, keríté
sek tetejéről, távcsővel figyelték az embe
rek, mi történik  a bom ba körül. Ha a 
bomba mellett ülő helyébe képzelték m a
gukat, kellemes borzongás futkározott a 
gerincükben, hiszen részesei valam i iz
galmas dolognak, de nem  kell veszélytől 
tartaniuk.

A m érnök szórakozottan szívta a ciga
rettáját, és mosolyogva nézte, m ilyen ün 
nepélyes lassúsággal közeledik feléje a 
négy elítélt.

Amikor odaértek, rájuk szólt:
— Üljenek le!
De azok csak álltak. Látszott rajtuk, 

hogy sürgős az ügy nekik. Az örökös rab
ság egyetlen lehetősége helyett felbuk
kant kiút sodorta őket valamerre. M in
degy, mi lesz, csak történjék m ár valami. 
A m érnök nem  érezte, nem  is értette ezt. 
Ha nem  akarnak leülni, állhatnak!

Táskájából elővette tízóraiját, és csen
desen enni kezdett. Egy szelet zsíros ke
nyeret odakínált nekik is. Csak egyikük 
nyúlt u tána, de az mohón. Társait is kínál
ta. Nem  kértek. Az az igazság, hogy a 
vendéglőben sem  tudtak  rendesen enni. 
Csak a pálinka esett jól.

—  Vagy sokszor eszem  m ég, vagy so
hasem lesz rá időm  —  mormogta a legfia
talabb.

— Sok pénzt kap — m ondta a sebhe
lyes képű.

A m érnök csak nehezen értette meg, 
miről beszél. Legyintett.

— N em  érdekel.
— G ondolkozott-e azon, mit csinál az

után? —  kérdezte a legfiatalabb rab.
— Mi után? — nézett rá a m érnök, és 

abban a pillanatban m egértette, m ire gon
dol a fiatalember. M egszokásból az órájá
ra nézett. Talán a m utatókat sem  látta. Mi 
lesz azután? Késő gondolkozni rajta. Tud
ta, hogy egészen késő.

— És te, testvér, gondolkoztál rajta? — 
kérdezte a fiatalt.

— Én igen.
— S ti? — fordult a m ásik három hoz.
A zok kom oran leszegték  a fejüket,

hallgattak
— Kezdjük, nincs időnk! —  m ordult a 

rab, aki elvette a kenyeret.
A m érnök bólintott és a fiatalember 

vállára tette a kezét.
— Ha gondolkoztál, m entsd meg. Itt 

az árokban kússzál, menj, d e  v igyázz, 
mert figyelnek.

M egvárta, am íg a fiú a folyóig ér, át
szalad a hídon és megáll. Akkor ism ét az 
órájára nézett. A gyár dudája felsikoltott 
— tizenkét óra volt.

— Kezdjük. Először lazítsátok m eg ezt 
a csavart.

N éhány évvel később m egálltam  az 
egyszerű em lékm ű előtt. A mérnök nevét 
külön vésték fel. N égyünkét kissé alacso
nyabban.
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M R E N A  J U L I A N N A  

E g y  m a c s k a
Hideg éj volt, és csöndes január; 
a kormos ég csípős kis csillagokkal 
pikánsra fűszerezve, mint egy nagy lepény, 
melyet egy szakácsné kissé túlsütött, 
pompázott szétterülve, mondom, 
marta a szemem a máskor oly méla hold is, 
s egy öblösöblű tüzes kemence padkájára vágyva, 
elégedetlenül, de mégis hálatelten áldottam 
az otthon melegét
(jönnétek vissza, boldog, nyári estek), 
gondolataim szerteszét repestek, 
duruzsolt a tévé s teavíz,
és plédbe burkolózva áhítoztam az eljövő tavaszra, 
mikor a párnák és a paplan tetejére, 
az ágyamba szart a macska.
Mínusz tíz volt. Beengedtem szegényt.
Beteg volt úgyis, jó, ha megmarad.
Megszántam hát a csöppnyi szfinkszet, 
e zseboroszlánt, bundás püiegést, 
hisz kedves és szép; tán én, az otromba 
ember, jobb leszek, ha gyámolítom őt.
Rögtön dorombolt, s dörgölőzött — persze, 
és egész este becézgetten az árvát, 
nem hagytam tovább magára, csak egy percre, 
míg tejért rohantam (az majd melegíti) 
és lefetyelt az állat, és evett és 
rajongva nézett, és evett.
Meghatódtam. Sóhajtottam — nagyot.
Majd megéreztem. És megláttam a szart. 
Elszömyedvén láttam az árulást, 
a bűzlő szennyet. A mosakodó júdást. Ó, semmi kétség.
Mártír vagyok én,
ki újra, ki újraéltem az örök drámát.
És felrúgtam a drágát.

B Ö L Ö N I  P É T E R

M ese a h a tod ik  em eletrő l
Mikor az Afrikából elvándorolt férfi 
aláhullott a hatodik emeletről, 
a szomszédasszony gondosan titkolt 
szerelme 
összeroppant,
egy hívatlan lélek szárnyra kelt.

A  repülőtéren felcsöndültek a telefonok, 
és a földi irányítótorony 
kötelességtudó alkalmazottai 
tekintetüket a radarképernyőre szegezték, 
kétségbeesetten kutatták a zuhanó testben 
a mindent átható fényesség nyomát, 
szétáradtak és keresték a parkfái közt, 
magasfeszültségtől vacogó oszlopok 
tövében,
tehetetlen elszántsággal vájtak a mélybe, 
csukódó szemhéjak mögött öntöttek utakat 
egy összefércelt látomáshoz.

Ahogy az Afrikából elvándorolt férfi
a járdára csapódott,
testére féltve őrzött szerelem romjai
borultak.
A  szomszédasszony felzokogott, 
könnyei elmosták a fakuló perceket.

J A K A B  K R IS Z IT N A -F R A N C IS K A  

V á lto za tla n
Ide vetemedtél, kedves: 
képzelem a telet, 
s te befújsz az ablakon;
a v íz ,... a víz elhagyott, 
egy pók oson az arcomon végig, 
s az olaj még kapaszkodik 
a mécs derekán; 
amit adtál, a föld, itt van, 
itt: a szemem alatt, 
és madarat gyűjtök mint régen 
s kormos tollakat, 
oldom én az eloldatlant, 
kanyarítok mást éss nagyot, 
a te kenyeredben halok, 
hogy élhess;
ide vetemedtem, kedves: 
a tél hamvad, 
s én maradok ablakodon 
egy apokrif.

T ávlatok
Ki tudja,
talán még egyszer, 
a rózsaszín szobámban, 
talán.
A pókháló-erezett falak földrengése alatt, 
ki tudja?
A dióhéj asztal karcsú testén végigfutó 
terítő öltésből, 
még egyszer,
A rozsdabőrű padlón futó hangyák

láblenyomatain, 
halálraítélt pontossággal.
Talán a talpig-tükör merengő sárga

messzeségében,
ahol nincsen üzenet és nem volt varázs, 
hol mint idegen ránc-kaparó... 
és kacsint az emlékezet.
Talán a szikrákból, 
a csempekályha sarokmagányát őrző 

katedrális
íveire égetett szikrák tömegéből, 
és a tűzhelyen érlelt 
szikrából,

mit nagyapám fejszéje aszalt meg. 
Talán még egyszer
a fehér ablakkeretek álszent tárlatáról 
— szúette porc és levegő és penész —, 
a tolvajtörte csomós üvegen 
keresztül,
ki tudja?
Talán utoljára látom majd,
hogy megszülettem;
utoljára,
hogy...
igen.

Da capo
árnyékod a falra terítsd 
szánd magad

Ö n kívü le t
nincs arra kép 
hogy elveszítsen téged 
mindig leszel kezdet 
sosem folytatás
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SZABÓ PALÓCZ ATTILA
AÁllatok mindenütt

A közeg teszi...
Igen, a közegnek nagyon fontos szerepe 

lehet ebben. Egyebek mellett az egyes sze
mély jellemének megformálásában. De per
sze hozzájárulhat sok minden egyébhez is. 
Csak attól függ az egész, hogy milyen közeg
be születik bele az ember, avagy hogy a ké
sőbbiek során milyen közegekbe és közeg
kezdeményekbe keveredik majd bele élete és 
vándorlásai során, milyen közegdeformád- 
ókkal és közegcsökevényekkel lép érintke
zésbe akarva, de az esetek túlnyomó több
ségében mégiscsak leginkább akaratlanul.

Ami itt van, ez a valami itt, nálunk, iga
zából nem is egy kifejezetten közegszerű va
lami, s habár a gyakorlatot tekintve mégis 
annak kell nyilvánítanunk, és akként kell 
kezelnünk, mindvégig ott motoszkál ben
nünk a tátott szájú kisördög, az a rohadt 
martalóc, aki miatt ma is éhen maradtam.

Sebtében kipillantva belőlünk, körülku
kucskálva, hogy "hadd lám, no, mizujs e tá
jon", előbb csak nagyokat pislogott, majd 
összevonta szemöldökét, arca feldudoro- 
dott, mint aki visszafojtja a böfögést, de az
tán, amilyen hirtelenül jött, ugyanolyan 
nyomtalanul tűnt is el tekintetéből ez az áb- 
ráza t, s úgy állt ott a helyünkbe vésve, akárha 
odaöntötték volna. Összedörzsölve két te
nyerét, dőbb az ablak felé fordult, majd ha
nyatt dőlt a fotelben, mint aki drága, elit, 
teszem azt, kubai szivarra gyújt... A szivar... 
A Szivar — azonban! — ebben a történetben 
én vagyok. Persze ő sem szivarozott még 
valami túl sokat több évezredes életében 
(nem is igazán lehet szerintem életnek ne
vezni az öröklétet, hiszen az élet gyakorlati
lag mindig valami olyasmi, amiről már jó 
előre tudjuk, hogy egyszer majd véget ér... 
tudjuk már akkor, amikor a gyereket megcsi
náljuk, tudjuk, amikor babusgatjuk, s tudjuk 
talán még akkor is, amikor a virágokat lo- 
csolgatjuk, formás kis kerteket rendezünk 
be, dísznövényeket telepítünk szerteszórt, 
fölgazló temetőkben szüléink és nagyszüle- 
ink, meg az ő szüleik sírjain... ükszüleink 
hiábavalósága ekkor már rég beteljesedett, 
hiszen az is kimúlt, amit életre teremtettek, 
az ő gyermekeik, akiket felemelő bujaságban 
megcsináltak, már ott fekszenek néhány mé
ternyire tőlük, egyazon mélységben őve
lük... ott feküsznek, ha ugyan maradt még 
egynehányukból valami mára, az idő múlá
sával már egyre rendezetlenebb sorokban 
gyermekek, unokák és dédunokák mind, s 
amelyik sor, lévén, hogy erre is csak nekünk 
kell rádöbbennünk, a kizárólagosság elvé
ben gyökerezve, most már csakis velünk 
folytatódhat, s no persze aztán majd tovább 
utánunk... ez az a hiábavalóság, ami ránksza
kadt, s amit aztán nekünk újfent vállalnunk 
kell a fajfenntartás ösztönétől hajtva... s ez 
tesz bennünket igazán élőkké, vele ellentét
ben, vele szemben, még ha olykor-olykor — 
lásd: Faust — vele karöltve is, az elmúlás 
képzete, a végesség apró-cseprő gyermekko
runk óta belénk itatott és belénk évődött tu
data; neki azonban mindebből szinte semmi 
sem juthatott, csak kívülről láthatja és min
den esetben csakis kívülállóként élheti meg 
a halált... elhalálozhatatlanul... elhalálozha- 
tatlanságban... valami más néven kellene ne

vezni, mert igazából nem élet ez, számunkra 
valami álomszerű fikció, amiért esetenként 
mindenünk odaadnánk, neki viszont a leg
zordabb valóságban — mert milyen is lehet
ne a valóság, ami ellentmond a zordnak? — 
kell kiállnia mindazt, ami önnön létezésének 
elévülhetetlenségéből fakad...), most is vala
mi olcsó dohányra gyújtott; nem kortyolt whiskyt, 
nem lengettek körülötte pálmaágakat meztelen 
rabszolganők, hogy legyezzék, nem tapsikolta kö
rül millióegy alattvaló, nem szóltak harsonák, 
nem duruzsoltak fülébe andalító dallamot..

Korához és tekintélyéhez képest minden 
valahogy leromlott volt körülötte, akár a 
pusztulás szimbólumává is tehetnénk itt 
menten, ha ugyan — amint a fentiekben lát
hattuk is — ez épp a lényének nem mondana 
ellent. Mocskosnak érezhette volna magát 
halandóként, afféle leizzadt, aszalt emberi 
lénynek a dehidratáltságtól karnyújtásnyira, 
a visszafordíthatóság már csak alig-alig fel- 
sejlő, legutolsóbb fokán. Olyannak, aki már 
szagot is áraszt. Olyannak, akinek már rég 
szaga van. És több méterről érezhető. Olyan
nak, aki kellemetlenül érezheti magát, ha 
mások közelébe kell mennie, mint aki fog

mosás nélkül száguldott el otthonról reggel, 
s attól tart, nehogy valakivel közvetlenül is 
szót kelljen majd váltania.

Jó kis szauna volt ez. Csak még hiányzott 
belőle akkor a párologtató. Azóta azonban 
már bepótolták ezt a mulasztást is, s ha ma 
történne mindez, talán már egészein másként 
alakulnának a dolgok. De hiszen ki is mert 
volna még párologtatóról álmodni ezerki- 
lencszáznegyvenkilenc izzadsággőzös tava
szán? Azóta túlszárnyaltuk ezeket az ál
mokat, a mai vendégeknek akár már légkon
dicionálót is felkínálhatunk... A kávét azon
ban továbbra is ők maguk főzik!

Jöttek persze időközben sorban holmi 
magvában holt elképzelések arról, hogy az 
objektumba kiszolgáló-személyzetet telepít
senek: csokornyakkendős pincéreket, akik 
felhordják az emeletre a hideg söröket, a jég
be hűtött pezsgőt, s titokban márkával-dol- 
lárral üzleteljenek; facipős takarítónőket,

hogy a parketta felmosása ürügyén eláztas
sák a szőnyeget, kisöpörjék a seggünk alól a 
lehulló cigaretta-zárjegyet, s akik káromkod
janak is olykor néhanapján, ha új, ismeretlen 
vendéget fogadunk, hogy az átkozott már 
megint újságpapírral törölte ki a valagát, s 
eldugult a lefolyó; formás keblű kis csitri 
masszőrlányokat, hogy kitapogassák üszkös 
tagjaink, s tiszteletből-e vagy kötelességből, 
egyre megy és teljességgel mindegyleges, ta
pintatosan elhallgassák a többiek előtt tes
tünk apró kis hibáit, frusztrádós cseprő szé
gyenpontjaink, kis életet vigyenek fantázia
világunkba, idős napjaink felett fényeskedje- 
nek, s ha időnek teltével görcsölni kezdene 
bennünk a kanság, hát könnyűszerrel más 
hasznukat is vegyük; szakácsmestereket, a- 
kik szájunk ízéhez alakítsák a konzervált ét
keket, házmestereket, akik elsimítsák örökös 
perpatvarainkat, kertészeket, akik kicsere- 
pesedett folyosóinkra virágot ültessenek, s 
aszalódott hátunkon megtelepítsék a mohát, 
hogy még akkor is, mindenen felül bekebe
lezhessen bennünket a tiszta, érintetlen ter
mészet igézete.

Olyan régen volt, hogy szinte már nem is 
tudom a napját, amikor egy erélyes hatósági 
rendelettel mindezeket, még a kísérleti stádi
um legelején, kitiltották az objektumból, s 
még egy kutyát sem volt szabad attól kezdve 
ide behozni. Kísérleti stádiumukba fojtották 
a pincéreket, a takarítónőket és masszőrlá
nyokat is, alig néhány hétig élvezhettük csak 
életünket szebbé tevő, áldásos társaságuk. 
Azóta már csak mi magunk lehetünk önma
gunknak a fény az éjszakában!

— Begilisztásodott nélkülük a tokám!!! — 
üvöltött az egyik kolléga néhány emelettel 
feljebb a tilalomról szóló kósza pletykák hal
latán, de aztán — kibővítve a hatósági rende
letet —, egy hanyag kis tollvonással hozzá
csapták őt is a kiszuperált személyzetből át
alakított kontingenshez, s azóta nem hallot
tunk hírt felőle. De nem is tiltakozik azóta se 
senki, tehát valószínűleg rendben mennek a 
dolgok, s méginkább valószínűnek tartom, 
hogy most már aztán végképp mindenki elé
gedett.

Az olcsó dgaretta meggyújtott szála ott 
kókadozott a szája szélében csüngve, s ha 
nem is volt semmi ötlete, a kedv sem szolgál
ta különösképp, hogy kezdjen magával bár
mit is.

Ugyanúgy a szája szélét rágta, ahogy én 
szoktam naphosszat, s még csak nem is kell 
idegesnek lennem hozzá...

— Kibaszott nyár — dünnyögte a bajsza 
alá mogorván —> olyan meddő vagyok i- 
lyenkor, mint a... mint a... — de nem jutott jó 
hasonlat eszébe.

Nem izgatta magát emiatt, nem volt ő a 
hasonlatok, sem az ékesszólás "embere", egy
szerűen csak hangosan gondolkodott...

Nos, hát az én fogalmaim szerint a tavasz 
mindig addig tartott, amíg a tanítás az isko
lákban, azaz az iskolaévek szerint változnak 
bennem az évszakok. Nyár majd csak akkor 
lesz, ha elkezdődik a szünidő. Ez meg egy 
amolyan köztes időszak volt, amikor a gye
rekek még suliba jártak, de az átlagabbja 
nyárnak mondta már. Nem is igazán tudom 
visszavezetni, hogy honnan rögződött meg 
ez bennem, talán azért lehet, mert mindig 
olyan beosztásban dolgoztam, ami szorosan 
összefüggésben állt az iskolaévekkel, a sze-

folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

zonnal a színházakban, a fazonnal meg a 
divatban... Kivéve egy rövid, átmeneti idő
szakot, amikor büntetésből maltert talics- 
káztam egy építkezésen.

Döbbenten összecsapta tenyerét, mintha 
meghallott volna valamit, valami fontosat. 
Persze semmi ilyesmi nem is történhetett 
volna vele, még ha így utólag ki is színezné 
az emlékezetem a történteket.

— Valami még hiányzik innen — futott 
végig a gondolat az agyán.

Egy szúnyog éviekéit a szoba sarkában a 
pók hálójába akadva. Talán haláltusa lehe
tett, amit vívott, mert hevesen próbált elle
nállni a ragadozóval szemben, de — talán 
m ondanom sem kell — igyekezete ered
ménytelenül végződött. Akárcsak apró vér
szívó kis élete is.

Nem bonyolította tovább a dolgot; ösz- 
szecsapott — imádkozást sugalló — tenyér
rel, s az ezzel eredendően együtt járó, 
némileg előre nyújtott karral egyszeriben 
zsugorodni kezdett, válla felett apró kis szár- 
nyacskák serkedtek, s szúnyog képében 
máris kiröppent az ablakon...

Félig szívott, olcsó cigije ott füstölgött 
tovább a szőnyegen.

***
Valami szokatlan idegesség munkált 

bennem aznap. Ha kerestem is volna az okát, 
akkor sem jutok vele messzire, de így, hogy 
nem is kerestem, pláne nincs semmi alapom 
arra, hogy most utólag megpróbáljam meg
határozni a dolgokat, no és persze — hogy 
még tovább merészkedjek — azok eredetét. 
Jobb körökben talán ezt szokták megérzés
nek vagy előérzetnek nevezni, de ha meg 
tényleg ez volt a dologban, akkor sérelme
zem, hogy ez nem tudatosodott bennem, hi
szen akkor elébe mehettem volna az ese
ményeknek, talán meg is akadályozhattam 
volna ezt vagy azt, s egyúttal akkor meg is 
kímélhettem volna magam egy sor kellemet
lenségtől is. Késő bánat ez már, hiszen sem
mi se történt ezek szerint.

Lehetett volna, mondjuk, ebben a törté
netben egy másik Csávó, hogy ne én legyek 
mindig az a Szivar, akiről szó van, másfelől 
viszont, ha így lett volna, a megérzés értel
mezésének képessége is egyszeriben feles
legessé válik, hiszen ha a...

No, próbáljuk meg egy szintre hozni a 
dolgokat!

Tehát, ha működésbe lép bennem egy 
hatodik érzék, amit előérzetnek vagy megér
zésnek nevezünk, s azt értelmezni tudom 
önmagámban, akkor már módomban áll 
úgy és olyan irányba befolyásolni a dolgo
kat, ahogy az nekem megfelel, tehát, hogy 
elkerüljem a kellemetlenségeket, illetve, 
hogy kimosakodjam, még mielőtt bekoszo
lódtam volna. Teszem azt, átruházom sze
repköröm Csávó barátomra, s akkor vele 
esnek meg ugyanazok a dolgok, amelyeket 
nekem a saját megérzésem vetített előre, 
hogy majd velem történnek meg hamarosan. 
Akkor tehát majd ő kerül bajba, őt fenyegeti 
veszély, ő járatja le saját magát, övé lesz a 
megszégyenülés, neki kell nemcsak az ese
ményeket, de azok következményeit is visel
nie, s ha akkorra még mindig nem roppanna 
össze mindezek terhe alatt gömyedezve, hát 
neki kell majd az elkövetkezőkben maga 
után vonszolnia ezt a kölöncöt.

Igen ám, csakhogy ha tényleg így, szá
momra garantáltan és kifogástalanul pozití

van alakulnak majd a dolgok (mivel a meg
érzésem révén mindent előre láttam, és úgy 
intéztem, hogy lerázzam magamról ezeket a 
terheket...), akkor a hatodik érzékem hagyott 
cserben, akkor a rossz előérzetem, a felmerü
lő sejtésem volt téves, hiszen semmi bajom 
nem esett, semmi rossz nem történt meg ve
lem, semmilyen kellemetlenség sem ért...

Nem arról van itt szó, kérem tisztelettel, 
hogy szeretném én, hogy lépten-nyomon hol
mi kellemetlenségek éljenek, csak az ilyenfajta 
megérzésekkel szembeni kételyek hagynak 
bennem kívánnivalókat maguk után. No, úgy 
is kell nekik! Viseljenek csak szépen ők is ter
heket és koloncokat a nyakukban! Majd most 
pont ők lesznek itt a kivétel...?!

— Lókét! - súgtam a taxis fülébe alig 
hallhatóan, akit sikerült leintenem azon a 
tikkadt koradélutánon a forgalmas belváros
ban, ahol még mindenki hivatásszerűen szá
guldozott, mert még mindig munkaidő volt, 
siettek a befizetésekkel a bankba, a postázan
dó levelekkel a postára, a megrendelt áruval 
az üzletekbe, ahogy az már illik, s persze, 
ahogy a központi főnökség diktálja az ira
mot.

A piros lámpánál várakoztunk épp. Sem
mi jel nem utalt arra, hogy esetleg valami 
esőféle készülődne... Egy óriásplaldt az út
kereszteződés tövében valami reciklált zenei 
performanszot hirdetett, az antidivatáru-ke- 
reskedés előtt néhány járókelő a kirakatot 
bámulta, de a mozdulataik nem árulkodtak 
valami hatalmas nagy érdeklődésről, inkább 
csak céltalan bolyongás volt abban a topo- 
gásban, amivel ott ácsorogtak és bámész
kodtak. Én meg őket fürkésztem az autó 
ablakán keresztül. A taxis motyogott valamit 
időközben arról, hogy a városnak nincs az 
idén pénze, ezért egyáltalán nem lesz szú
nyogirtás, meg hogy évek óta gondok van
nak már ezzel, inkább csak az önkormány
zati vezetők egymás közötti leszámolásai
nak tárgyává és eszközévé vált a téma, abban 
pedig maximálisan ki is élik magukat, sőt 
még a felesleges energiákat is levezetik az 
illetékesek.

Már valahol az útkereszteződés közepén 
jártunk, de a tekintetem még mindig az an- 
tidivatáru-kereskedés kirakatán pihent, s ha 
már nem is a tipegő-topogó bámészkodókat 
figyeltem, a közszemlére bocsátott bőrdzse- 
kik, bőrkabátok, bársonynadrágok, bár
sonyzakók és mellények, szarvasbőr kabá
tok és miegyebek között egy ismerős arcot 
véltem felfedezni. Még szerencse, hogy a ta
xisnak ismét lassítania kellett, ugyanis jobb- 
rakanyarodás előtt természetesen a szem
bejövő forgalom elsőbbségét is szabály sze
rint, no meg persze a biztonságunk érdeké
ben, meg kellett adnia.

— Lókét... Tudja hol van az? — kérdez
tem rá a taxisra, mert az imént válasz nélkül 
hagyta, amikor megadtam neki az úticélt. 
Persze, annyit azért csak láthattam magam 
is, hogy jó irányba haladunk, de a fene tudja, 
mondom, mégis, nem árt, ha biztosra megy 
az ember.

— Persze, ma már három fuvarom is volt 
oda — dünnyögte megint hanyagul. — Tör
ténik ott most valami, hogy mindenki oda 
megy?

— Valami... Csak, sajnos, egyelőre még én 
sem tudom pontosan, hogy mi is lehet az. 
Tudja, hogy van, ha menni kell, hát menni 
kell, nincs itt sok duma, majd kiderül, hogy 
mit akartak...

Kérdő szándékot láttam abban, ahogy a 
taxis erre felhúzta a szemöldökét. Amolyan 
dölyfös pillantás volt ebben, de mindenkép
pen meglapult egy kérdés is amögött, ahogy 
rám nézett. Valószínűleg nem szokott hozzá, 
hogy idegen emberek ilyen nyíltan beszélje
nek vele. De hát mit kellett volna mondanom 
neki? Mégis, mit mondhattam volna mást?

— Csak tudja— vonta meg végül a vállát 
—, ez a Lókét igen messze van, és onnan 
soha nincs fuvarom visszafelé.

Hát igen, Lókét már önmagában is egy 
zsákutca volt, de erre tulajdonképpen még 
akkor sem döbbentem rá igazán, amikor a 
huszonkettes fogadó ajtaján belépve, nekem 
az adott pillanatban háttal, megpillantottam 
azt a férfit. Úgy tett, mintha nem is vette 
volna észre érkezésem, itt fenn a sokadik 
emeleten, az ablakon derékig kihajolva te- 
kintgetett jobbra-balra, minden különösebb 
látható cél nélkül. Mondhatni, öncélúan...

Nem is igazán tudom eldönteni, hogy 
most mitévő legyek. Gondoltam, ha most 
megzavarom valamiben, legyen az akár csak 
egy aprócska kis gondolatmenet, vagy még 
attól is elbagatellizálhatóbb dolog, eleve ne
gatívan viszonyul majd hozzám, s annak 
aztán bármilyen következményei lehetnek, 
amelyeket még előrelátni se jó, nemhogy el
viselni majd, s ne adj Isten, még kiváltani is 
valamivel. Jó, persze nem összpontosult már 
akkor sem valami nagy hatalom az ilyen kis 
államhivatalnokok kezében, mégis, igen sok 
esetben ők voltak a döntéshozó szerv, s mi
óta a fellebbezés jogát kiiktatták a helyi jog- 
gyakorlatból, megfontolandó volt, hogyan is 
viszonyuljon hozzájuk az ember. Ha egy-egy 
arrogánsabb példányukra futott rá valaki, 
hát igencsak megnézhette magát az elkövet
kezőkben, s örülhetett, ha ép bőrrel meg
ússza az egészet, nemhogy még neki álljon 
esetenként följebb. Tudni kell szeretni az éle
tet, és mindazt, ami vele jár, hát inkább a 
türelmesebb megoldások híve voltam, akár
hányszor szembesültem valamelyikükkel. 
Most sem tettem hát másként... Vártam. 
Kvázi türelmesen. Meg hát az a tikkasztó 
levegő, aminek tényleg nagyon jót tett volna 
egy légkondicionáló berendezés, ugyancsak 
rámnehezedett, elnyomott, szinte álmosnak 
kezdtem érezni magam hirtelen, s mint tud
juk, az álmos embert kevésbé izgatják a dol
gok, egyre nyugodtabb lettem. Már majd
nem ásítottam is egy nagyot, de türtőztettem 
magam, s lassacskán kezdett felébredni is 
bennem egyfajta hálaérzet azért, hogy figye
lemre sem méltat, egy szót meg nem ereszt 
irányomba, egyszerűen nem is vesz észre... 
Ha ez még így eltart egy ideig, teljesen meg
nyugodhatok, s mire végez a bámészkodás- 
sal, már semmiféle zavar sem lesz bennem, 
teljesen nyugodtan tudok beszélgetni majd 
vele, az pedig, tapasztalataim szerint, még 
az ilyen államhivatalnokokban is bizalmat 
kelthet.

Sorban egyre újabb ásításokat kellett le
nyelnem, s feszengésemben, ahogy ott ácso- 
rogtam, egyre szélesedtek a mozdulataim, s 
egyre inkább lehetett volna már nyújtózko
dásoknak nevezni azokat. Várok, még várni 
fogok... Várok, még mindig várok... Várok— 
ismételgettem magamban egyfajta biztatás
ként is, nehogy kísértésbe essek, és mégis ki 
találjam nyitni a pofámat.

Nem nyitottam ki.
— Várok — ismételgettem tovább némán 

magamban egyfajta önhipnózisként, hogy
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végtére már teljesen ellazulhassak.
Számozni kezdtem magamban az ásítá

sokat. Kis agytörést igényelt ugyan, mire ki
találtam, hogy tulajdonképpen hánytól is 
kezdjem most rendszerezni őket, mert nem 
tudtam pontosan meghatározni, hogy meny
nyit is nyeltem le már eddig. Négyet-ötöt, 
esetleg tízet is, vagy még annál is többet? 
Közben már egy újabb ásítás kerülgetett, s 
hirtelenjében, nehogy most ez is kiessen a 
szám adásból, elneveztem tizenkettőnek, 
mondván, hogy könnyen megjegyzem majd 
annak alapján, hogy egy tucattól kezdtem 
újra a számolást, s utólag majd hozzácsapom 
az eddigiekhez, ha sikerül letisztáznom vég
re, hogy mennyi is volt belőlük eddig. Aztán, 
ahogy egyre inkább rámnehezedett a tik- 
kadtság, már lassacskán kezdtem megadni 
magam, egyre nehezebben tudtam összefog
ni, s legfőképp átlátni az összekuszálódott 
szálakat. A kettős számlálás, egyrészt vissza
menőleg az eddigiek tekintetében, másrészt 
pedig az egy tucattól újraindított számláló is 
kezdett már egybefolyni bennem, s bizony 
igencsak megviselte egyre álmosabb, s egyre 
csak méginkább ellaposodó agysejtjeimet. 
Az egyre újabb lenyelt ásításokat is gondot 
jelentett már figyelemmel kísérnem, nem
hogy még az előzőekkel bíbelődjek, s az egy 
tucatról indult számolás akkor már vissza
fordíthatatlanul végleges maradt. Hát jól 
van, én beérem ezzel is... Soha nem voltam 
válogatós, és nem is különleges igényeimről 
és igényességemről voltam ismert.

Amikor aztán nagy sokára kegyeskedett 
felemelkedni az ablakból és felém fordult, 
nem lehetett tudni, melyikünk arcán na
gyobb a döbbenet. Ugyanaz az arc állt ott 
előttem, amelyiket az antidivatáru-kereske- 
dés kirakatának bőrdzsekijei, bőrkabátai, 
bársonynadrágai, bársonyzakói, mellényei, 
szarvasbőr kabátai és egyebei között a taxi 
ablakából láttam. Az ő arcára meg attól ült ki 
a döbbenet, hogy tényleg nem vette észre, 
hogy belépett az ajtón valaki, s most nem 
tudott szóhoz jutni.

— Csávó! — ujjongtam. — Ugye, te vagy 
a Csávó?

Kicsit dadogósan kezdte, de mégis sike
rült kiböknie valahogy:

— Igen, én.
Valamit matatott az íróasztalán az akta- 

kötegek, irattartók és jegyzettömbök között, 
s végül az egyiken diadalmasan megakadva, 
rám emelte tekintetét. Nagyon halkan, na
gyon kimérten, teljesen érzéketlen hangon 
beszélt, s a felolvasások mindenkori elidege
nítő hangnemében mondta be a nevemet:

— Szivar? — kérdezte megilletődött arc
kifejezéssel.

— Az vagyok...
Kegyetlenül széles, őszinte, örömteli mo

soly ült ki az arcára, szája szinte nem is a 
füléig húzódott szét, hanem egyenesen mint
ha az a száj bekebelezte volna Csávó fülét, 
vagy méginkább, mintha a földrengésekhez 
hasonlatosan, ahogy a toronymagas épüle
tek a friss repedésekbe omlanak nyomtala
nul, hallószervét is ugyanolyan nyomtalanul 
váltotta fel az egyre szélesedő mosoly, s 
őszintén be kell vallanom, már aggódni 
kezdtem, hogy nem lesz-e ennek itt most 
valami baja, vagy nem kell-e mentőszolgála
tot hívnom menten, ha töretlen örömünne
pében még tovább akarja szélesíteni mo
solyát.

— Gratulálok! — nyögte ki aztán ugyan

azzal a szélesre feszített mosollyal, s nem is 
értem igazán, hogy az ilymódon eltorzult 
szájában vajon hogyan is tudta még forgatni 
a nyelvét, hogyan tudhatott szavakat formál
ni, hogyan préselhetett ki magából mégis 
érthetővé gömbölyített hangokat.

— Gratulálok... — lihegte még tovább... 
— Önt kinevezték a C szektor 78-as egységé
nek a vezetőjévé. Ettől a pillanattól kezdve 
egy valódi egységvezetőt tisztelhetünk Ön
ben... Engedje meg, hogy hangot adjak fel
hőtlen örömömnek és megelégedésemnek, 
hogy én közölhettem Önnel ezt a kivételesen 
szerencsés és ünnepélyes hírt...

Hát, így, utólag, most mit mondhatnék? 
A C szektor 78-as egysége egy lepusztult, 
sötét, utolsó kis cella volt, s valójában — 
ilyenként — nem sokban különbözött a Ló
két épületkomplexumának más létesítmé
nyeitől sem. A fogadók toronyháza, melyben 
a huszonkettes is volt a maga sokadik eme
letén, valam ivel talán rendezettebbnek 
mondható, de ha jobban belegondolunk, hát 
ennek a megfigyelésnek vajmi kevés jelentő

sége van a helyzetet és az események eddigi 
és további menetét illetően. Egy ugyanolyan 
használhatatlan és semmi különösebb jelen
tőséggel fel nem ruházható észrevétel ez, 
amilyenektől aztán az elkövetkezőkben tö
megesen hemzsegtek egységvezetői napja
im.

Kinevezésemre nem tudtam pontosabb 
magyarázatot találni, azzal pedig tisztában 
voltam, hogy kérdeznem meg teljesen feles
leges lett volna. Maradhattam tehát csak 
azoknál a már az elemiben elsajátított és jó 
alaposan bemagoltatott általánosságoknál, 
melyek sokféle értelmezhetőségükkel és az 
alkalmazási mechanizmusok igencsak széles 
skálájával semmiféle megfejthető és kibo
gozható konkrétumot nem kínáltak. A szor
gos, alázatos és odaadó m unkát mindig 
megjutalmazzák, vezetőink állandóan figye
lemmel kísérik tevékenységünk, s amikor el
érkezettnek látják a pillanatot, nem fukar

kodnak a jutalmazással, mindenki érdemei 
szerint részesülhet a becsületes és lelkiisme
retes adófizetők pénzén létrehozott állami 
javakból, felesleges az egyszerű halandók
nak az okok felkutatására fecsérelnie terme
lő erejét, amikor azt sokkal hasznosabban is 
értékesíthetik érdemeik mértéke alapján 
megszabott munkaidejükben és a rájuk ru
házott szabadidős tevékenységekben, s 
amennyiben erejük teljében még ennél is 
többre érzik magukat hivatottnak, heti há
rom alkalommal hobbis foglalkozásokon ve
hetnek részt, amelyeken tovább szélesíthetik 
a termelőeszközök gyakorlati alkalmazásá
nak előttük megnyíló perspektíváit... Mind
ezek azonban nem kínáltak magyarázatokat 
a pillanatnyi kiemelt pozíciómra vonatkozó 
kételyeimre. Hiszen: mivel érdemelhettem 
én ki egy ekkora megiszteltetést? Milyen cse
lekedeteimmel váltam én különbözővé min
denki mástól, vagy legalábbis a többségtől?

Egységvezetőként környezetem  igen 
nagy becsben tartott, a kiszolgálásra pedig 
végképp nem lehet panasz. Napi rendsze
rességgel érkeztek egységem rácsos bejára
tához a legújabb párizsi divat szerinti egyen
ruhákba öltözött alkalmazottak, akik még a 
bejárati ajtó kulcsait is maguknál tartották, 
hogy arra se legyen gondom, és a sétálómra 
is mindig velem tartott legalább egy közü
lük. Soha nem kellett túl nagy távokat meg
tennem, tényleg elégedett lehetek, hiszen 
néhány kör megtétele után a hátsó udvarról 
visszakísértek az egységemhez, s még az aj
tót is rámzárták, nehogy valaki megzavarjon 
a munkavégzésemben. Feladataim sem vol
tak különösebben megterhelőek, lényegé
ben csak az egység karbantartásáról kellett 
gondoskodnom, a reggeli szemlére megiga
zítani az ágyam, edénykémet kinyújtanom 
az ajtóra beépített tolóablakon, jelentkez
nem, ha kintről a nevemet ordították...

Emellett azonban teljesen szabadon ren
delkezhettem az időmmel, amit — be kell 
látnom —, kezdetben nem is igazán tudtam 
megfelelően értékelni, s nem éltem a megkü
lönböztetett helyzetem nyújtotta lehetősé
gekkel. Jobbára csak heverésztem az ágyon, 
a rácsos kis résen, amire azért mégsem lehet
ne rámondani, hogy ablak, a beszűrődő nap
fényben táncoló apró kis porszemeket fi
gyeltem igen nagy élvezettel, nevükön pró
báltam nevezni koreográfiáikat, s mindun tá
lán megelégedettséggel konstaláltam, ha 
egy-egy táncuk korábbról már ismerősnek 
tűnt. A falak repedései is hatásosan kötötték 
le a figyelmemet, bár néha, egy-egy sarok
ban, vagy a plafonon nem igazán tudtam 
megkülönböztetni, hogy melyik a pókháló, 
melyik a repedés. A szám szélét még mindig 
kitartóan rágtam, és arra az elhatározásra 
jutottam, hogy céllövészettel fogok foglal
kozni. Ezt a tervemet azonban, sajnos, még
sem válthattam valóra, mert a C szektor ve
zetője szervezési és szisztematikus akadá
lyokra hivatkozva visszautasíotta a lőfegy
verbeszerzési kérelmemet.

Nagyon szűk volt az a kis berácsozott rés 
kábé két és fél méternyi magasságban a fa
lon, ami az ablak funkcióját látta el. Persze, 
nem tartozott sem a C szektor, sem azon 
belül a 78-as egység a modem építészeti i- 
rányzatok luxustelepei közé... De az adott 
pillanatban nem is ez volt a lényeg. A mai 
napig sem igazán értem azonban, hogyan 
találhatták meg minduntalan azok a kiéhe-
> » »  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

zett szúnyogok az egyenesen az én egysé
gemhez vezető utat. Hihetetlen volt, hányán 
voltak képesek napjában berepülni hozzám, 
mintha az iránytűjük csakis a hetvennyolcas 
felé mutathatta volna az egyenes, vagy leg
alábbis az egyetlen célra vezető utat... Nem 
győztem vakarózni, úgy összemartak.

Hanyatt feküdtem ágyamon, egykedvű 
voltam, de talán még az sem igazán. Kedvet
len, kelletlen, semmilyen... Nem fájt a gyom
rom, de mégis valami olyan érzés fészkelte 
belém magát, mintha mégis az gyötörne, 
nem voltam rosszul, de ez az állapot jólétnek 
sem igazán nevezhető. Nem is forgolódtam 
nagyon, a legnagyobb megerőltetés mindig 
csak annyi volt, hogy mozdultam egyet-ket
tőt, de akkor is minden különösebb cél nél
kül, hacsak nem az időközben rajtam meg
telepedett szúnyogokat akartam odébbhes- 
segetni. Néha egészen ellepték szabadon 
maradt karomat, de betakarózni sem akar
tam, mert akkor meg kivert az izzadtság, s 
még takarózatlanul is patakzott a hátam, ra
gadt hozzám minden ruhám, ami rajtam 
volt.

A beszűrődő napfényben gyöngyözött a 
bőröm, ahogy az izzadságcseppek gömbö- 
lyödtek karomon. Lecsuktam a szemem, 
mintha aludni készülődnék, de persze nem 
is reménykedtem abban, hogy elszenderül- 
hetek. Ahogy abban a félidióta pozícióban, 
amelyikbe kínomban összehúztam magam, 
később alig észrevehetően, épp csak egy na
gyon keskeny kis résnyire, csak annyira, 
amennyire akkor nyitjuk ki szemünk, ha 
nem szeretnénk, hogy a külső szemlélő is 
észrevegye azt, s amikor aztán nem is látha
tunk sokkal többet önnön szempilláinknál, s 
a mögötte felsejlő árnyakból sejthetjük csak, 
hogy tulajdonképpen mit is láthatunk, azaz 
láthatnánk, ha mégis felfednénk magunkat 
és rendesen , em berien kinyitnánk sze
münk... amikor észrevétlenül épp csak eny- 
nyire kinyitottam az ilymódon függőlegesen 
alulra került bal szemem, vállam terpeszke
dett el előttem, s mögötte, távolabb felsejlett 
a térdem és felette valamicske a szőrös com
bomból. A szúnyog akkor már ott mászkált 
karomon, s egyre felszabadultabban moz
gott, láthatóan egy újabb kiadós csípésre, 
vérszívó hadműveletre készülődött. Fente, 
élesítette szerszámait... Olyan közelségből 
hatalmasnak tűnt, gigantikus és méreteiben 
rémisztő volt, mégis sikerült megőriznem 
lélekjelenlétem.

— Aha — futott végig az aszalódott gon
dolat agytekervényeimen —, szóval te vagy 
az a dög, az a rohadt martalóc, aki miatt ma 
is éhen maradtam...

Bal kezem volt alul, rajta feküdtem, azt 
tehát nem használhattam, mert tudtam, ha 
megmozdítom, a szúnyog máris odébbállt, s 
lesből aztán majd újra támad. Jobb kezem
mel csaptam hát le bal karomra, s a dögé 
máris elkenődött egy vértócsa kellős köze
pén a vállamon, de a tenyeremre is ragadt 
belőle épp elég.

Azóta sem jöttem rá, hogy bármi össze
függésben áll, vagy állhat-e a történtekkel, 
de abban a pillanatban az egész C szektor
ban elment az áram.

***
Kéjtelen-kelletlen. Annabella főzött egy 

kávét.
Jobb dolga nem volt, ezért hát úgy érezte,
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legalább ennyi kitelhetne tőle. Kéjes mo
sollyal forralta fel a vizet.

Cigire gyújtott, s hosszasan bámult kifelé 
az ablakon. Mintha maga elé volna csak, de 
azért mégis kifelé, jobb híján, harmadolva, 
hiszen a hetedik emeletről, habár kilátás az 
meg aztán adódik bőven, nem is láthat mást 
az ember, csak leromlott, lepusztult háztető
ket, unalmasra meszelt szemközti és szom
szédos emeletes házakat.

Kisujja hegyével, ujjhegyével magához 
nyúlt...

Egy pillanatra visszatartotta lélegzetét, 
jó hosszan lent tartotta tüdején a füstöt, mi
közben ujját végighúzta combján.

A tapintás sercegett a bőrén...
Forróság volt, ablakot szeretett volna 

nyitni, de nem igazán találta fel magát ezek
kel az újfajta ablakzárakkal, amelyekkel eze^ 
két az emeletes épületeket felszerelték. O 
még azt szokta meg, hogy az ablaknak — 
legalábbis általában — egy vagy két szárnya 
van, s azt befelé kell nyitni, de az ilyen befelé 
dőlős, nem is oldalt, hanem függőlegesen 
nyíló ablakokkal igazán bajban volt.

Erezte, hogyan folynak le hónalján az iz- 
zadtságcseppek, lassacskán egyre inkább 
kezdett szaunára emlékeztetni a szoba, a la
kás, amelyben ébredt.

Vendég volt itt, vendégségbe érkezett 
még tegnap nagybátyjához, aki viszont ma 
egész napra egyedül hagyta egy kulccsal a 
lakásban. Biztatta, hogy menjen, sétáljon, 
járjon egyet, de Annabellának semmi kedve 
sem volt belevetnie magát az ismeretlen vá
ros forgatagába. Nem ismerte a környéket, s 
egyébként is arra számított, hogy a nagybá
csi majd, korábban elhangzott ígéretéhez hí
ven szépen kalauzolja őt, amerre és ahová 
csak menni támad kedve.

A tapintás tovább sercegett a bőrén...
Fedor nagybácsi nem volt egy megbízha

tatlan, hazug ember, csak éppenséggel az 
érkezés időpontját nem beszélték meg pon
tosan, nem egyeztettek előre, s így Annabella 
a jóságos nagybácsi számára a lehető legvá
ratlanabb pillanatban érkezett. Persze, volt 
benne annyi tapintat, meghát jólneveltségis, 
hogy nem mutatta volna ki még véletlenül 
sem, hogy a lány esetleg a terhére lenne, de 
nem is igazán jutott ideje foglalkozni vele és 
a kislányos hóbortjaival. Munkája volt, dol
gai voltak, amelyeket el kellett intéznie, hi
szen a kötelesség, az kötelesség, még ha ven
dég is van a háznál.

Annabella meg hát korát meghazudtoló- 
an csitrisen viselkedett. Habár nemrég töl
tötte be a huszonnyolcadik életévét, ez 
egyáltalán nem látszott meg rajta, sem testi 
fejlettségében, sem a szellemiekben nem 
mutatott húsznál, s a legjobb esetben is, 
mondjuk, maximum huszonkettő-huszon
háromnál többet.

Fedor bácsi csak jóságosán dörmögött, 
amikor előző nap felcsöngetett hozzá a rit
kán látott vidéki rokon, húgának gyermeke. 
Mintha mi sem történt volna, s meg sem 
lepődött volna a nem várt vendég érkezé
sén, asztalhoz ültette, megosztotta vele sze
rény, makrobiotikus kis vacsoráját, betessé
kelte a vendégszobába, tiszta ágyneműt hú
zott a bevetetlen ágyra, egyszóval, mintha 
épp a legmindennapibb dolgok egyike lett 
volna számára az is, hogy valaki minden 
bejelentés nélkül betoppan hozzá, sőt még 
éjszakára is ottmarad.

— Legalább telefonálhattál volna, hogy

ezt előre megcsináljam... — dörmögte, de 
semmi más megjegyzése nem volt ezzel kap
csolatban.

Annabella hazatelefonált szüleinek, 
hogy szóljon, minden rendben volt az úton, 
s hogy egészben és egészségben megérke
zett. Amikor a nagybácsi átvette a telefont, 
kissé félénken visszahúzódott a vendégszo
ba ajtajába, mert attól tartott, hogy Fedor 
bácsi esetleg tolakodásnak, hallgatózásnak 
vélheti, ha ő is ott somfordái, miközben az 
ugyancsak ritkán hallott húgával beszélget. 
No és persze attól is tartott, hogy ha hozzá, 
Annabellához nem is volt, de az édesanyjá
hoz mindenképp lesz majd a nagybácsinak 
néhány keresetien szava, amiért így, minden 
bejelentés vagy előkészítés nélkül, teljes bi
zonytalanságban elküldték egyedül a lányt 
egy ilyen távoli és számára idegen helyre. 
Azt pedig nem szerette volna hallani... Két 
karját lomhán lógatta teste mellett, de izmai 
szinte megfeszültek a készenléti állapotban, 
hogy ha mégis arra kerülne a sor, hát sebté
ben befoghassa fülét. Sőt, egy olyan titkos 
terve is volt, hogy ha erre majd sor kerül, hát 
úgy, befogott füllel berohan a vendégszobá
ba és zokogva az ágyra veti magát. Valame
lyik filmben látott ilyesmit és ott működött, 
miért ne használná hát ki ezt a tapasztalatot 
a rideg és fülledt valóságban is.

De Fedor bácsi nem kellemetlenkedett...
Jókedvűen vihorászott, miközben a hú

gával beszélgetett, s mivel nem volt egy bő
beszédű, s még kevésbé egy könnyen és 
gyorsan feltántikozó ember, hamarosan e- 
lőszedte tarsolyából a legfrissebb, minden 
esetben kedvenceknek mondott vicceit, a- 
melyekre éppenséggel felesleges is volt a 
drága impulzusokat pazarolni.

Lókét, ahol szektorvezetőként dolgozott, 
egy zárt intézet, nem vihette hát magával 
munkahelyére fiatal vidéki rokonát, hiszen 
akkor az állásával játszott volna, a kockázta
tás, a hazárd pedig örök életében távol állt 
tőle, idegen volt a számára. Néhány hónap 
múlva, ezerkilencszázötven legelején lesz az 
intézet alapításának huszonötödik évfordu
lója, nagy ünnepségre készülődtek, a meg
emlékezések szervezéséből pedig  Fedor 
bácsi is jókora feladatot vállalt. Elvégre egy 
szektorvezetőnek mindig résen kell lennie. 
Megfontolt és kimért ember lévén igen sok 
időt fordított munkájára, alapossága minde
nek felett állt. És szerette is azt, amit csinált...

Annabellának mindvégig az járt a fejé
ben, hogy felhívja telefonon Fedor bácsit a 
munkahelyén. Szeretett volna kitalálni vala
mit, egy jó kifogást, amivel a telefonhívást 
igazolhatja, s a nagybácsi észre se vegye, 
hogy igazából csak unalmában hívta fel. A 
kávé még forró volt, meg is égette vele a 
nyelvét, ahogy beleszürcsölt, s ezzel máris 
egy újabb oka volt arra, hogy fintorogjon. 
Cseppet sem érezte magát elégedettnek. Ó 
akcióra számított, kalandozásra, forgatagra, 
élményekre... Emberekre. Ehhez képest e- 
gyedül ült otthon ebben a szaunaszerű eme
leti lakásban.

Tapintása újra megsercent a combján...
A kád szélére ült, s hosszú lábát maga elé 

nyújtva, karját könyékben behajlítva és ösz- 
szeszorított öklét hóna alá gyűrve hosszan 
nyújtózkodott egyet. Miközben megeresz
tette a csapot, lábát is keresztbe tette, s 
ugyanolyan pucéran, ahogy az ágyból fel
kelt, a víz fölé hajolt. Ujjaival ellenőrizte a 
hőmérsékletet... Nem szeretett volna meleg
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vízben fürdeni, inkább egy kis langyos, de 
méginkább hűvös felfrissülésre vágyott. 
Esetleg mint otthon, abban a szűk kis patak
ban megmártózva, úgy szeretett volna egy 
kis hűsülést.. Jobb kezével a kád vizéből egy 
kicsit megcsapkodta arcát és mellkasát, majd 
két tenyerét egymás mellé szorítva egy ma
réknyi vizet merített ki a kádból, s a feje fölé 
emelve kezét, a hajába túrt. Hosszú, leomló 
haja nedvesen terült szét a hátán, s úgy érez
te, a felfrissülés már egy karnyújtásnyi távol
ságra sincs tőle.

Ilyen nedvesen ment vissza a szobába, 
hogy végre belekortyolhasson abba a népies 
mintázatú fmdzsába, amelybe a kávét töltöt
te ki magának. Fedor bácsi biztosan egy jó 
kis vidéki kirándulás alkalmával vehette va
lami bóvliárúsoktól, esetleg otthonról hoz
hatta m agával a nagyszülői örökségből, 
vagy a fene sem tudja... Széle itt-ott már 
letöredezett, nem tartotta túlzottan valószí
nűnek, hogy nagybácsikája még mindig ő- 
rizgetné itt, ha nem fűződne hozzá valami 
különös emlék, vagy nem kötné hozzá a 
szentimentalizmus halovány igája, hiszen a 
szektorvezetői fizetéséből bármikor megen
gedhetné magának, hogy újabbat, formater- 
vezettebbet, szebbet vegyen a helyébe.

A kávé már meghűlt, és Annabella egész 
testét valami jóleső megkönnyebbülés öntöt
te el, hogy végre az enyhén fölfrissült bőré
hez érve nem sercegett a tapintás, nem küsz
ködött tovább a meleggel, a tikkadtsággal, s 
a megeresztett csapvíz zuhogó dübörgésé
nek andalító moraja is egyre csak nyugtatta, 
lassacskán kezdte kiegyenlíteni kedélyálla
potát.

Előbb csak bal lábával lépett bele a félig 
eresztett kád vizébe, de a findzsát akkor még 
m indiga kezében szorongatta. Furcsa, kény
szeredett félterpeszben állt, mert a kádban 
lévő lába valamivel magasabban volt, mint a 
szárazon lévő, még ha magasított talpú fapa
pucsot is viselt. Csípőből oldalra fordulva 
zárta el a vízcsapot...

Tapinthatóvá vált a csend. Persze, ez csak 
a pillanat egy töredéke volt, mert a zubogás 
elvágott hangja mögött lassacskán máris 
kezdtek feltűnni a lentről, az utcáról beszü
remlő hangok, s ezek között szinte észrevét
lenül sikkadt el az enyhe koppanás, amivel 
a findzsát óvatosan leeresztette a kád mellé, 
a fürdőszoba csempéire, és az a halk csobba- 
nás is, amivel a vízbe ereszkedve a kádba ült. 
Valahonnan, valamelyik szomszédos lakás
ból valami számára ismeretlen, a távolság 
miatt ezúttal csak nagyon halk zene hangjai 
is átverekedték magukat a falakon Annabel
la hallójáratáig. Hátrahajtott fejjel lógatta le 
hosszú haját a kád szélén kívül szinte majd
nem a csempékig, s csukott szemmel próbál
ta elkapni a zene dallamát. Igyekezetéhez 
azonban túl halknak bizonyultak ezek a han
gok, s minden koncentrációja, amit ennek 
érdekében kifejtett, teljességgel felesleges
nek bizonyult. Amint dúdolni próbálta a dal
lamot, a saját hangja máris elnyomta a be
szüremlőeket, s akkor pedig ő maga is el
vesztette azt. Végül valami gyermekdal dal
lamánál ragadt meg, ami persze köszönő 
viszonyban sem volt a szomszédból áthallat
szó zenével, s amit valószínűleg még kora 
gyermekkorából őrizgetett magában, de em
lékképként is olyan távoli volt már, hogy 
beazonosítani még véletlenül sem sikerülhe
tett. Erőlködésében egyre erősebben szorí
totta le szemét, de így sem jutott vele sem

mire... Aztán elhallgatott... Arra számított, 
hogy az utca hangjai közül újra kiszűrheti, 
kihámozhatja a dallamot, s akkor, egy újabb 
nekifutásra talán majd sikerül... Ezúttal a- 
zonban a lift csikorgása, majd a liftajtó csa- 
pódása nyomott el mindent. Valaki a szom
szédban hazaérkezett. No, már csak az hi
ányzik, hogy ő is bekapcsoljon valamit, bár
mit, akármit, aminek hangja van. Találgatni 
kezdte, hogy mi lehet majd az első, amit az 
újonnan hazaérkezett szomszéd bekapcsol... 
Akávédaráló? Arádió? Aporszívó? De ismét 
csak a liftet hallotta. Ezúttal nem érkezett 
erre az emeletre senki sem, csak valaki elhív
ta innen... Úgy látszik, kezd élénkülni az élet 
a házban. A legszemfülesebbek már érkez
nek haza, s ez most már egyre gyakoribb 
lesz... A nagy találgatásban egyszerre csak 
azon kapta magát, hogy ismét azt a korábbi 
gyermekdalt dúdolgatja, s most már egy-egy 
félszavas szövegfoszlány is fel-felsejlett em
lékezetében. Azonban összekötni és értel
mezni továbbra sem tudta ezeket a foszlá
nyokat. Egy kislány korában tanult ima so
rait mormolgatta mantraként:

Uram, tégy engem a te békédnek eszközévé! 
Add, hogy:
ahol a gyűlölet tombol
oda a szeretetet vigyem,
ahol a bűn uralkodik,
oda a megbocsátást vigyem,
ahol a viszály szertehúz,
oda az egységet vigyem,
ahol a kétség tétovázik,
oda a hitet vigyem,
ahol a hamisság kígyózik,
oda az igazságot vigyem,
ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda a bizalmat vigyem,
ahol a szomorúság fojtogat,
oda az örömet vigyem,
ahol a sötétség rémít,
oda a világosságot vigyem,
Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Úgy legyen!

Bal tenyerét a víz alatt egy kimért moz
dulattal köldökére tapasztotta. Csukott sze
me előtt egy vidéki, falusi óvoda kezdett 
kirajzolódni, s ahogy a hangokra koncent
rált, a gyermekzsivajtól hangos környezet
ben mintha több száz kis torokból hang
zottak volna fel ugyanezek a szavak, ugyan
ezek a sorok, ugyanez az ima, s ahogy az 
óvónő vezényelte a tanulást, az udvarban 
elhagyatottan ringatózó hinta rozsdás nyi
korgása is ritmusra szólt. Egy ablaktalan 
óvoda... Ablakokat sehol sem látott, s az épü
leten nem is látszott meg a rendeltetése, azt 
inkább csak valahol, tudata holmi rejtett 
bugyraiban érezhette, hogy ez bizony való
ban egy óvoda. Kétségek kezdték gyötörni, 
hogy vajon valaha is betette-e a lábát ebbe az 
épületbe, hogy hol láthatott bármi ehhez 
foghatót, s vajon honnan eredhet az a gyer
mekdal, amelyet most már egyáltalán nem 
tudott kiverni a fejéből, s annak eredetéről 
mégsem tudott rájönni semmire.

Hosszú lábát térdben behajlítva lejjebb 
csúszott a kádban, egészen addig, hogy a víz 
az arcát, a fejét is teljesen ellepte, hosszú haja 
átnedvesedett és alámerülve a vállára hul
lott. Ujjhegyével teste legérzékenyebb pont
jait tapogatta, néhány milliméterrel térd
kalácsa alatt azt a pontot, amit kora serdülő
kora óta a legerogénebb zónájaként fedezett 
fel, combja feszes sonkázatát, melynek in- *

gerlésétől minduntalan kecses melegség ön
tötte el, hüvelykujjával szeméremszőrzetét 
borzolta, s lejjebb csúszva ujjbegye egészen 
csiklójáig tévedt, minek utána feljebb vándo
rolva testén, köldökét ingerelve mintha 
görcs kezdte volna rángatni, úgy feszült meg 
benne az izgalom... Karját keresztezve ma
rokra szorította mellét, s fejét még mindig a 
víz alatt egészen hátravetve, egész mellkasát 
kidudorította a kádból, hogy végül a víz 
felszínén, egy kis levegőt elengedve tüdejé
ből, apró, gyermeteg, bohókás kis buboréko
kat keltsen... Még mindig csukott szeme előtt 
egy üresen imbolygó, kitartóan le s fel moz
gó libikóka metronómként verte a gyermek
dal ritmusát... A víz felszínén mintha u- 
gyanez a libikóka villant volna fel az egyik 
buborékban, s Annabella maga alá húzva 
lábát előbb csak hirtelen térdre emelkedett, 
majd még ugyanannak a mozdulatnak a 
folytatásaként egy akrobatikus mozdulattal 
talpra állt. Levegőért kapkodva egészen ap
róra, ám annál sebesebbre fogta lélegzését, s 
a karjáról lecsorduló fürdővíz cseppjei a még 
mindig félig telt findzsába hullottak. Átázott 
hosszú haja maga alá temette fülét, így kon
centráltan is hiába kereste a beszűrődő, is
merősként visszavárt hangokat. Egy halkan, 
alig hallhatóan indított, hosszan kitartott só
hajtásból lassacskán erőteljes üvöltéssé felfo
kozott fülsértő sikoltás végén hajából kiráz
va a vizet felnyitotta szemét.

— Úgy legyen — hallotta meg nagybáty
ja hangját a maga kimért modorosságában.

Fedor bácsi az ajtófélfát támasztva, egy 
korát meghazudtolóan vagány mozdulattal 
állt ott a fürdőszoba ajtajában. Valamit mo
tyogott arról, hogy a szektorban ma egész 
nap gond volt az áramellátással, s hogy ezért 
érkezett ennyire későn, Annabella azonban 
hirtelen újra lehunyta szemét, s dermedt 
mozdulatlanságában átérezte, amint a férfi 
megragadja meztelen és nedves derekát, ol
dalra dönti, s ujjai belé hatolnak... Teljes lé
nyével élte át az orgazmust, pedig Fedor 
bácsi továbbra sem mozdult. Amikor Anna
bella újra kinyitotta a szemét, nagybátyja 
ugyanúgy állt az ajtóban, mint néhány pilla
nattal, a másodperc tört részével korábban, 
s egy lépést sem tett feléje, a karja sem moz
dult, nemhogy az ujjai eljárták volna azt a 
vad, ellenállhatatlan, magával ragadó tán
cot, amit Annabella magában, s a magáénak 
érzett.

Fedor bácsi cigarettára gyújtott...
— Kinyitottam az ablakot, elviselhetetlen 

itt ilyenkor ez a tikkadtság — dünnyögte és 
a lándzsáért hajolt.

Annabella a kád szélére ült.
— Kaphatok én is egy cigarettát? — kér

dezte
— Persze..
Fedor bácsi hátával az ajtófélfának dőlt és 

a zsebében kotorászott, a dgisdobozt keres
te. Azzal nem is volt gond, viszont a gyufát 
sehogysem találta... Már szinte az egész kéz
feje elveszett a zsebében, amikor egyszeri
ben zsugorodni kezdett, válla felett apró kis 
számyacskák serkedtek, s szúnyog képében 
máris kiröppent az ablakon.

Félig szívott olcsó cigije ott maradt nyo
mában a fürdőszoba küszöbén...

+++
Időközben persze már rájöttem, hogy az 

egész történetben a legnagyobb állat én va
gyok. Nem mintha ez valamicskét is lendíte
ne rajtam...
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GYÖRFFY GÁBOR

Nagyanyám,
éjszaka
N em  tudok  semm ilyen m agyarázatot 

találni tettem re. N em  emlékszem semmi
féle előzm ényre, csak arra, hogy gépiesen 
cselekedtem, valahogy úgy, m int amikor 
az em ber fát vág.

M egöltem  nagyanyám at.
Sokan talán azt hihetnék, rejtett gyűlö

let lakozott bennem , régóta eltitkolt bosz- 
szúvágy. Pedig szó sem lehet ilyesmiről. 
N yugodt szívvel m ondhatom , szerettem 
nagyanyám at, noha ez a szeretet soha nem  
nyilvánult m eg látványosan. Ennek elle
nére belső lényem hez tartozott, m int egy 
belső szerv, m elynek létezéséről csak ak
kor szerzünk tudom ást, ha elkezd fájni. 
N agyanyám  m indenkinél jobban tudott 
szeretn i és m indenkinél jobban tudo tt 
m egbocsátani; szám ára az élet értelme 
nem  egzisztenciális kérdés volt, hanem  a 
végtelen életélm ény hömpölygése, mely 
m agába foglalta és feloldatta az egyéni 
tragédiákat. H ol tartottam ?

Azt hihetnék rólam  ezek után , hogy 
őrült vagyok. Én inkább pillanatnyi meg
g o n d o la tlan ság g a l v ád o ln ám  m agam . 
Noha úgy érzem, tettem mel még azt a 
jogot is elveszítettem , hogy valamivel vá
dolhassam  m agam  Ez nem  rám  tartozik. 
M egfogalm azhatnék talán enyhítő körül
ményeket. De ha rágondolok, csak az jut 
eszem be, hogy tényleg szerettem  nagya
nyámat. M ég abban a pillanatban is, ami
k o r e lő szö r le n d íte tte m  ü tésre  a jég
csákányt. Emlékszem, az ütést követően 
kinéztem  az ablakon. Furcsamód békés 
volt m inden, a levegő m ozdulatlan, a gyü- 
m ölcsfáka napfény melegét árasztották. A 
világ folytonos egységbe olvadt, és egyet
len em beri lényt sem  láttam , aki megza
varhatta  volna a valószerű tlen  folyto
nosság illúzióját. A pillanat m ár nem  a múlt 
és a jövő határvonalán helyezkedett el, ha
nem  végtelenné tágult, és benne tükröződ
tek a feledésbe merült távoli emlékek.

Újra ü tö ttem , anélkül, hogy nagya
nyám  szemébe néztem  volna. Éhhez túl 
gyáva voltam. A gyilkos sohasem  nézhet 
áldozata szemébe. Ez m eghaladja az em
beri tűrőképesség határát. Féltem az éle
tért könyörgő áldozat pillantásától. Habár 
nem  vagyok biztos, hogy ezt láttam  volna 
nagyanyám  szemében. Inkább a kérdések 
nélküli beletörődés illett volna hozzá.

C sak a szétroncsolt fejbőrre emlék
szem. Az ütések nyom án újabb és újabb 
üregek  keletkeztek nagyanyám  fejében. 
Csak u tó lag  tű n t fel, hogy egyetlen csepp 
vér sem  folyt; nagyanyám  nem  védeke
zett. A csákány nem  ütközött semmilyen 
ellenállásba, puhán  hatolt az agyba. Min
den ü tést egy tom pa hang kísért. Egyszerű 
volt m inden, és természetes. N em  éreztem  
azt, hogy kegyetlenséget követnék el.

N em  vagyok gyilkos. C supán játék 
volt az egész. N em  nagyanyám  volt az, 
akit m egöltem . N em  öltem  meg senkit,

csak félreérthető m ozdulatok sorozatát 
végeztem . N em  végeztem  sem m iféle 
m ozdulatokat, csak túlfeszített agyam  sa
ját életem  színpadi változatát próbálta 
megrendezni. Sajnálatos tévedés volt az 
egész. Ne ítélkezzetek elham arkodottan. 
Lehet, hogy ami látható, az nem  is nagya
nyám  holtteste, hanem  egy hattyú, mely a 
tó vizén siklik. Lehet, hogy a gyilkos fegy
ver nem  is egy jégcsákány, hanem  a hajnal 
első napsugara, mely túl ham ar érkezett a 
földre és tudatlanságában pusztította el az 
utolsó árnyakat.

Pár pillanat múlva m ár teljes tudatá
ban voltam annak, hogy tragédia követke
zett be. Ennek első jele az volt, hogy fel
ébredt bennem  a védekezési ösztön: el
tüntetni a holttestet. Eltüntetni nagyanyá
mat, aki előttem állt és cseppet sem hason
lított holttestre. Azért m ondom  ezt, m ert 
nem  esett össze. Ugyanúgy állt, m int aze
lőtt, békés mosollyal az arcán, talán m ég ő 
sem mérte fel azt, hogy élete véget ért; 
mintha ez nem  is lett volna számára fon
tos. Ki akartam  vonszolni az udvarra, 
hogy elrejtsem valahol. Könnyedén emel
tem  m eg testét, melyre mintha a gravitá
ció törvényei m ár nem  hatottak volna.

Sejtettem, hogy el fogok m indent ron
tani. Nem  nekem való feladat elrejteni egy 
holttestet. Az udvar közepén lehettem, 
am ikor hátra pillantottam  és megláttam  
nagyapám at az ajtóban. Csak állt és né
zett. Semmi fenyegető nem  volt abban, 
ahogy állt. Inkább mélységes bánat tükrö
ződött arcáról. M inden bizonnyal ő m ár 
előre tudta, hogy m indennek így kell tör
ténnie. Nem  volt értelme tovább titkolni 
tettemet.

Csak hom ályosan em lékszem  arra, 
ami ezután történt. Nem  vagyok képes 
sorjában felidézni az eseményeket. M in
den bizonnyal alkonyodott, m ert a tár
gyak körvonalai m ár sokkal élesebben raj
zolódtak ki, darabokra szaggatva a világ 
átm enetek nélküli egységét.

Nem  emlékszem, hogy nagyapám  e- 
gész idő alatt egy szót is szólt volna. Arcá
nak kifejezése egy pillanatra sem  vál
tozott. Könnycseppek jelentek meg sze
mében. Mélységesen vallásos volt, s ez 
különleges erőt adott neki. így kellett tör
ténjen m inden. N agyapám  végig néma 
maradt. Némasága nem követelt, pusztán
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csak beletörődött az ítéletbe. Szám ára 
nyilvánvaló volt az elkerülhetetlen bünte
tés. Az ő szem ében em beri hatalom tól 
nem  remélhettem megbocsátást. Földi vo
natkozásaiban lezártnak tekintette ügye
met.

Egyre jobban meg voltam  rém ülve tet
tem  következményeitől. Egy pillanatnyi 
gondatlanság előidézte az t a tragédiát, 
amely életem során végig fölöttem  lebe
gett. Létem veszélybe került, és teljesen 
magamra voltam  utalva. N agyanyám  tes
te egyre kisebb lett, és m ár fél kézzel is fel 
tud tam  emelni. A bűnösségem et bizo
nyító jégcsákány eltűnt, nem  láttam  sehol. 
Lehet, nagyapám  tette el valahová. Két
ségbeesésemben visszavittem  a holttestet 
a házba és az egyik fiókba gyöm öszöltem  
Azon nem  tűnődtem , hogy ez m iképpen 
volt lehetséges. Szerettem volna azt hinni, 
hogy becsukván a fiókot eltüntetek m in
dent, ami a végzetes pillanathoz kapcso
lódik, és a gyilkosság pillanatát ki tudom  
iktatni az időből. M int egy elrontott film
kockát, mely a szemétkosárba kerül. M int 
ahogy a gyerm ek rem énykedik abban, 
hogy az eltört tárgy hirtelen csoda folytán 
újra ép és egész lesz, hogy a pillanat játék
szerként kezelhető, és utólag újraélhető.

Egyetlen lám pa sem  égett az egész 
házban. A nap m ár lement, és vészjósló 
félhomály vett körül. Féltem attól, hogy 
börtönbe kerülök. N em  rem élhettem  ke
gyelmet. N agyapám  némasága m egrémí
tett, m ert magába sűrítette az összes le
hetséges büntetést. Szemébe néztem

— Ugye senkinek sem  árulod el? — 
kérdeztem  visszafojtott hangon. N em  vál
tozott semmi arcának kifejezésében. Sze
mei könnyesek voltak és mélyek. A vá
laszt előre sejthettem  Egyetlen hang sem  
hagyta el torkát, de  én mégis hallottam  az 
ítéletet. Tisztán, mély szem ein keresztül, 
m indenhonnan. Teljesen m agam on kívül 
vo ltam  Nem  tudom  m egállapítani, hogy 
üvöltöttem-e, vagy su ttog tam  Egész tes
tem  remegett. A pánik  végső szakaszába 
jutottam , am ikor az em ber m ár ösztönö
sen küzd azért, hogy vesztét elkerülje, és 
ezért gyilkolni is képes volna.

Hirtelen fény gyűlt valahol. Aztán újra 
sötét. Téli éjszaka van, az utcai lám pák 
hidegen árasztják fényüket. Egyedül va
gyok a szobában. N em  nézem  meg az 
órát, és a villanyt sem kapcsolom  fel. Rá
gyújtok egy cigarettára. N em  akarom  lát
ni saját m ozdulataim at, m elyek ölni tud 
nának. N agyanyám  tem etésének képei 
peregnek szemem előtt. Emlékszem, a ko
porsó mellett álló nagyapám at figyeltem  
Könnyes volt a szeme és néma. M egdöb
bentett a végtelen beletörődés kifejezése, 
mely azt láttatja, hogy m inden úgy  kellett 
történjen, ahogy történt. N agyanyám  rá
kos volt, és m ár nem  lehetett segíteni rajta. 
M indez több m int tíz éve történt.

Koromsötét az ég. M ár teljesen éber 
vagyok. A tragédiába csak túlfeszített a- 
gyam  rángatott bele. Tehát mégis léteznek 
csodák?

Csupán haladékot kaptam  az éle ttő l 
Ezért ma még csendes az éjszaka.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Hívatlan
látogatók...
A lkonyodott, a szobában m egsűrű

södtek az árnyak, a hom ály szobrai furcsa 
alakzatokat form áztak az egyik rettentő 
ősállatra em lékeztetett, a m ásik egy felfor
díto tt haldokló esőem yőre, a harm adik 
egy feloldalára dőlő majomkenyérfára. A 
sarokban újra mocorogni kezdett a hívat
lan vendég, orrát fújta, krákogott, és ők 
nevetve találgatták, ki lehet vajon, most 
m intha Rodica is hallotta volna a láthatat
lan kísértő mocorgásait.

Egymás m ellett feküdtek, m ég m indég 
egymás izzadságtól fénylő testét simogat
va a titokzatos szőnyegen, a piros m ada
rak újra m egm erevedtek, lehunyták go
nosz szem üket, szárnyuk alá dugva véres 
csőrüket m ozdulatlanul várakoztak, s a 
csendet csak az őket m ég m indig kitartó
an kereső és szólongató loöltő kiáltásai tör
ték meg.

A ztán lassan, méltóságteljesen hatot 
ü tö tt a falióra.

Rodica felemelkedett, m ég egyszer vé
gigsim ította a hátán fekvő Boticselli m ell
kasát, futó csókot lehelt a homlokára, és 
tétován bújt bele a zöld rokolyába, és ké
telkedve kérdezte — tényleg láthatatlan
ná tesz?

— Miért? — csókolt bele Boticselli a 
m ellkasán egy pillanatra sejtelmes pillan
góként m egpihenő tenyérbe, és felneve
tett:

— H át nem  tapasztalta meg? Itt kosla- 
tott Potyolinó a szobában, kétszer is átlé
pett rajtuk, de nem  látta m eg őket, és nem 
is láthatta, m ert láthatatlanok voltak  Tud
ja, nehéz az ilyesmit racionálisan elfogad
ni, de  ez egy arab varázsszőnyeg.

— Az is lehet, Gerzson beszívott bána
tában — ü l vissza felesége a tükör elé és 
fésülni kezdi felaranyló haját, újabb és ú- 
jabb kérdőjeleket és hurkokat formázó 
hajszálak vitorláznak az ernyedten heve
rő Boticselli felé, aki ebben a pillanatban 
elképzelni sem  tudja, hogy ham arosan el 
kell válniuk.

— Annyira azért nem  volt részeg, hogy 
ne látott volna meg!

— Ezek szerint csoda történt?
— H a ez csoda volt, akkor az — emel

kedik fel Boticselli, és nyögve öltözködik 
Eddig kétszer történt m eg a családi legen
dárium  szerint ez a korántsem  titokban 
végbem enő csoda, és m indkét alkalom
mal m egm entette a varázsszőnyeg csodá
latos tulajdonsága kalandos term észetű 
dédapja életét. Az egyik m ég ifjúkorában 
történt egy sevillai szállodaszobában, a- 
hol egy spanyol grand feleségével talál- 
kozgatott Ö dön úr, persze nem  annyira 
titokban, hogy az őket őrjöngve kereső férj 
rájuk ne akadt volna! Berontott a szobába, 
kezében pisztoly, oldalán tőr, dédapja és a 
fekete nő ott feküdtek egymásba gaba-

lyodva a varázsszőnyegen, m ozdulni sem 
tudtak a meglepetéstől, akárhogy is rájuk 
törték az ajtót, de a dühöngő férj nem  látta 
meg őket. M ásodszor az ötvenes évek ele
jén a szeku kereste az öreget itt a felsőtá
bori házban, ő éppen teázni készült, a 
kályhán m ár forrt a teavíz, amikor meg
hallotta a lépéseket, s csak annyi ideje 
m aradt, hogy hanyatt vetődjön a szőnye
gen, s a dühös tisztek m ár be is törtek a 
házba, látták, hogy itt kell legyen valahol, 
a kályhán m ár felforrt a teavíz, de nem 
látták meg, s egy idő után  m orózusan vo
nultak el.

— És ő tényleg hisz ebben?! Létezik 
ilyesmi?

Boticselli nevet, de m ár nem tudja ki
fejteni, végül is miben hisz, mert váratla
nul ront be a szobába a teljesen elázott 
költő, és tátott szájjal bámulja őket az ajtó
ból, hajából és kabátjából csöpög a víz.

— Hol voltatok? — kérdezi kétségbee
setten. — Már m indenhol kerestelek, tűvé 
tettem  az udvart, a kertet, bezörgettem a 
szomszédokhoz is, s az eső is jól megvert. 
Ajtó, ablak tárva-nyitva, s ti eltűntök, drá
gáim. M int a beteg szam ár a ködben. Be
szólhattatok volna a kocsmába, hagyhat
tatok volna egy levelet. Hol voltatok?

— Itt - m utat körbe Rodica talányosán.
-H ol?
— Itt a szobában — nevet a nő a fésül- 

ködést átm enetileg abbahagyva, kíván
csian figyelve az izgatott költőt.

— Itt aztán n em
— De igen — emelkedik fel Rodica, és 

piruettezik. — Csak te nem láttál. Bizto
san sokat ittál, Gerzsonka...

— Az alkohol felkohol — jegyzi meg 
alattom osan Boticselli is. — Ő a maga ré
széről m indég is figyelmeztette az ő ked
ves, idegenbe szakadt Gerzson barátját, 
akit m ár nem is tudja, m iért neveznek 
egyesek rosszindulatúan Potyolinónak, 
hogy ne igyon annyit, mert baj lesz.

— Már nem — kuncog Rodica.
— Mi nem?
— Már nem lesz baj, úgy érti, már baj 

van!
— Dehát ő itt kereste őket legelőször, 

és nem látta — a költő kétségbeesetten 
nézi őket és ingatja a fejét. — Annyit azért 
nem  ivott, hogy...

— A m e n n y isé g  tu la jd o n k é p p e n  
m indegy — vigyorog Boticselli. — Felfo
kozott idegállapotban, és ki tagadhatná, 
hogy az ő Gerzsonkája elég régóta ilyen 
idegállapotban van, időnként a megszo
kottnál is kevesebb megárt.

— Ma őket nem  veszi észre — folytatja 
könyörtelenül Rodica —, holnap m ár meg 
önm agát is keresni fogja. így megy ez.

— Boszorkányos — ingatja a fejét a 
költő és sóhajt. — De jó, hogy végül is 
m egkerültek és megint együtt vannak  
Nincs tehát akadálya annak, hogy folytas
sák a munkát.

— Nincs, hát hogy lenne? Nem  fáradt?
— Semmi baja nincs, dolgozni akar... 

A ddig jutottak, hogy a latinul is gagyogó 
tatár vezér megérzi a párolgó húsleves 
fenséges illatát.

— És orra u tán  m enve m eg is találja, 
igaz, akkorra m ár nem  nagyon gőzölög, 
hiszen az urak  futása és a tatárok bejöve
tele között eltelhetett egy szűk fertály óra 
is, de még nincsen teljesen kihűlve, fo
gyasztásra alkalmas lévén, a hős tatárok 
neki is látnak hamar. Kanállal nem  is na
gyon bajm olódnak, rendeltetését sem  is
merik, sejteni sem  sejthetik, m ire szolgál, 
és ha láttak is m ár levest kanalazó gyau
rokat, meg vannak győződve, hogy ezek 
a ha kell, ha nem  keresztet vető hiszékeny 
ördögök csak a szakállukban végeznek 
felesleges pusztítást, am ikor telhetetlen 
szájukat keresve kanalukkal a szakállukat 
itatják Erről — néz a költőre, aki m intha 
citromba harapott volna, nem  tudja el
dönteni, sírjon-e vagy nevessen— lehetne 
esetleg egy dal is. M ondjuk a latinul is értő 
bölcs vezér énekelhetné el, m iközben szá
jához emelve a levesestálat, inna egy-két 
kortyot.

— Ez különösen jól érvényesülhetne a 
világot jelentő deszkákon — nevet Rodi
ca. — Ilyen operában m ég úgysem  volt.

— A világon m inden csak azért törté
nik, hogy egyszeregy könyvben m egírás
ra kerüljön. Jobb most, m int később.

— Ne kalandozzon el lehetőleg, mert...
— Tehát— néz Boticselli a m agábaros- 

kadt, tiltakozó költőre —, így lakmároz- 
nak a győzedelmes tatár harcosok, míg 
mohó társaik odakünn ártatlan hajadono- 
kat és még ártatlanabb libákat hajkurász- 
nak. M indkettő jó nyársra tű zv a  Ha m ás
képpen is, sürgősen felgyújtják a Vojkán 
nevű városrészt, hogy legyen világosság. 
Az időlegesen m eghódított város hitbuz
gó keresztényei ezelatt a vártem plom  
m egbízhatatlan, de átm enetileg m égis
csak védelm et nyújtó falai m ögött keresve 
menedéket, kánonban cidriznek és éne
kelnek.

— Ez szintén érvényesülni fog a szín
padon.

— ...és hangjuk messze szállong a kö
zeledő estében: erős várunk nékünk az 
Isten.

— Ezt el is felejthetjük, vagy munkács- 
kánkkal együtt vágnak ki a béketáborból.

— Ez m ég a szinopszis. A tatár vezér a 
dalt hallva megvetően kiköp, ezek szerint 
m agyarul is ért valamicskét, és nekivesel
kedik a boros serlegnek Allah soha nem  
fordítja el tőlük a figyelmét, a gyaur ku
tyákkal azonban nem  így van, ő m ár régó
ta kíváncsian figyeli, hogy a keresztények 
istene — kaftános, magos, m ogorva öreg
em bernek képzeli — m it csinál, am ikor 
szüzei sikoltozva védelm ezik megvédel- 
mezhetetlen ártatlanságukat vagy tyúk
szaros életüket?! Az is lehe t— dörm ög—, 
hogy erős m enedék a tik Istenetek, de a- 
zért ezt a vakondtúrást — néz m egvetően 
a vártem plom  irányába — úgy elfújjuk az 
útból, m int a pitypangpihét. És felemelte 
a kezében szorongatott, a leveses tál m el
lett talált virágot, hogy elfújja, de vagy a 
szála padlója lett m ár túlságosan is síkos 
a kifolyó levestől és bortól, vagy ő nyakait 
be a m egengedettnél jóval többet a kükül-

» » >  fo ly ta tá s  a 16 . o ldalon
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folytatása a 15. oldalról

lőm enti leánykából, m indenesetre végig
vágódik a padlón. Rossz ómen, vakarta 
sajgó fejét, s m ár fel sem áll, maga mellé 
húzva a borostöm lőt, közvetlenül belőle 
szívja az isteni nedűt, m egállapítva, hogy 
azért ezek a hitetlen kutyák is tudják, hogy 
m i a jó!...

— Ez szintén nagyon szép és szemlé
letes — áradozik Rodica, és zöld szeme 
gúnyosan villan m eg a tükörben. — Kép
zeljétek el, m ondjuk, a nagy Pavarotti a 
tatár vezér szerepében, am int nyakalja a 
bort és róla énekel.

— Igen — dől be a gyanútlan költő. — 
Ide is kellene egy nagyária.

— Miről? — hökken m eg Boticselli, és 
pillanatnyilag annyira saját szövege hatá
sa alá kerül, hogy nem  tudja m egállapíta
ni, m i történt időközben kiszám íthatatlan 
hallgatóságával. ... Lehet, hogy összebe
széltek — bám ul rájuk gyanakodva —, s 
m ost ugratják?...

— H át arról — lelkesedik a költő —, 
hogy issza a bort és fenségesnek találja’, 
ízlik neki. Mégis, m iről másról?

— Am íg a vezér a földön heverve, köz
vetlenül a tömlőből szíva a bort folytatja 
az italozást, harcosai annak  rendje és 
m ódja szerint feldúlják a várost, de egye
lőre nem  bajlódnak a vártem plom  bevéte
lével, rabol ki-ki közülük , am it lehet, 
lányt, libát és m indent, am i mozdítható... 
A házakat nem  tudván  elvinni, felgyújt
ják, majd építenek a gyaur kutyák jobba
kat is — mormogja a vezér, m ielőtt kinyúl
na a bortól. — Harcosai átm enetileg bele
unva a prédálásba s a gyújtogatásba, a 
m egyeház ablakai alatt gyülekeznek. A 
benn m ulatérozó szerencsésebbek onnét 
dobálják ki a finom  falatokat: főtt tehén
húst — ez meleg kellene legyen, persze 
időközben kihűl —, sóban főtt tehénhúst, 
ezt eleve hidegen tervezték feltálalni, ber
bécshúst, kappant, sült őzcímert, magyari 
rétest, sült, kiszáradt, meredt kanpulyká
kat, m indent, am it csak találtak, és mit nem 
talál m eg a zabráló, pláne ha éhes is?...

— Ez az egész — áradozik Rodica —, 
m ár túlnő egy operán, mégha az víg is. Ez 
filmre kívánkozik.

—  És borostöm lők is kijutnak a nép
ség-katonaság közé. Zabáinak tehát a sze
gény tatárok, be nem  áll a szájuk, kétfelé 
áll viszont egy idő után  kutyafülük, köz
ben buzgón kóstolgatják a M ohamed által 
szigorúan tiltott, de  azért bizonyára Mo
ham ednek is tetsző nedűt, am ikor kinyúl
nak, váratlanul ü tnek  rajtuk Daczó János 
hajdúi. Sokat levágnak  közü lük  ottan 
helyben, többeket m egfutam ítanak, most 
a tatár tapasztalhatja meg, hogy szégyen 
a futás, de  hasznos, és a széki hóhérnak is 
lészen dolga m ásnap. A Nyakvágókő — 
eleink m agisztrálisán tud tak  egy-egy he
lyet elnevezni — tényleg betöltötte hiva
tását, és m éltó volt nevéhez. H ullottak a 
férges pogány kurafifők!...

M egint eíakad, nem  tudja folytatni, 
m ert zörgetnek a kapun.

— Ki lehet? — áll fel rosszat sejtve 
Rodica.

---------------------- HELIKON —

— Ő megnézi — pattan fel a készséges 
költő is, és kimegy.

Rodica, mintha csak erre várt volna, 
felugrik, odalép Boticsellihez és védelme
zőén húzza magához a fejét, ujjai hajában 
babrálnak. Amint megérzi felesége isme
rős illatát, megszédül, és távozása után is 
akárhányszor idézi fel ennek a süllyedő 
délutánnak a képeit és hangulatait, vala
mi furcsa, eszelős, nyugtalansággal ve
gyülő kábulatot érez, ereje elhagyja, szé
dül, szája kiszárad az izgalomtól, s ahogy 
a felemelt zöld rokolya alá fúrja a fejét, 
zsibbadásig csókolgatva felesége hasát, 
elfogja a kétség, még m eddig tart, még 
m eddig tarthat ez az egész? És valami 
tehetetlen harag mocorog benne, hallja 
háta m ögött a sunyin röhécselő, hívatlan 
és azonosíthatatlan árnyékot, lehetetlen, 
hogy m indezt ne érezze Rodica is, hiszen 
sóvár ujjai m ár combjain motoznak, mohó 
szája az övére tapad, egyre észrevehetőb
ben remeg, de ha ezt is így érzi, m iért akar 
m indenáron elmenni, miért akar elválni 
tőle, nem  érti.

Nem  tudja végiggondolni, az udvaron 
lépések kopognak, szétrebbennek, Zebu- 
lon elkeseredetten csikorog a tetőn, kinyí
lik az ajtó, és két férfi lép a szobába, egy 
egyenruhás és egy civü.

Nem  köszönnek, s ez akár rossz jel is 
lehetne. Nem  biztos — véli a felemelkedő 
Boticselli —, hogy kizárólag neveletlensé
gük, pláné m odortalanságuk számlájára 
írandó. Épp szóvá tenné, amikor tévedhe- 
tetlenül hallja meg a háta mögött motozó 
árnyék száraz, inkább visszafojtott sírásra 
emlékeztető kuncogását.

Az egyenruhás rájuk reccsen: — Az 
iratokat!

— Ez magánlaksértés — jelenti ki hi
degen Bocsitelli és figyelmesen néz elvö
rösödő látogatóira. — Van házkutatási en
gedélyük?

— Itten csak ők kérdezhetnek — vak
kant idegesen a civil.

— Kik m aguk és mit akarnak? Emelke
dik fel ellenségesen Rodica is, elfordulva 
a tükörtől. Kezében remeg a fésű, olybá 
tűnik, mintha egy láthatatlan zenekart a- 
kama vezényelni.

A költő az ajtóban áll, elsápad és a fejét 
ingatja, m int aki lekéste az utolsó vonatot.

— Kik maguk? — kérdezi Boticselli 
közönyösen. — És mit keresnek itt?

— Állambiztonság — varázsol elő a 
civil a zsebéből egy m űanyag tokba bújta
tott igazolványt s egy végtelennek tűnő 
pillanatra úgy mutatja fel, m int egy terhe
lő bizonyítékot.

— S minek köszönhetjük a látogatást? 
— kérdezi Boticselli, s vigyáz, hogy hang
ja a lehető legsemlegesebb legyen.

Az egyenruhás elfintorodik.
— M indent a maga idejében! Az irato

kat.
— Dehát minek köszönhetjük a meg

tisztelő érdeklődést? — kérdezi megint 
Boticselli, várakozóan meredve látogatói
ra.

— Maga itt lakik? — mered rá az e-
gyenruhás.

— Időnként.
— Ne játszadozzon velünk m acska

egér játékot az elvtárs: Hol van a bejelen
tett lakása?

— A városban.
— Akkor m it keres itt?
— M omentán elég keveset.
A civil váratlanul röhög fel és leül. — 

Hum ora, az van, csak m eg ne bánja.
— A városban lakik vagy itt? — kérde

zi megint az egyenruhás.
— Hol itt, hol ott.
— Ezt nem  lehet, elvtárs. Válaszoljon 

egyenesen, hol lakik, falun vagy városon?
— Itt is, o tt is. M ikor hogy. Ahogyan 

úri kedvem  diktálja.
— Kié ez a ház?
— Az enyém  Apai örökség.
— S az elvtársnő kicsoda? Hogy mit 

keres itt, azt gondoljuk— lesz szigorú újra 
a civil hangja.

— Az elvtársnő a feleségem  H ogy mit 
keres itt, gondolom , ezek u tán  teljesen vi
lágos. Engem, miközben én őt. Igen, elv
társak, ez ilyen egyszerű.

— M aguk kapcsolatban állnak  egy 
Miszlivetz N ándor nevű alakkal?

— Mi ezt a nevet nem  is hallottuk. 
Ilyen nevű em bert nem  ism erünk — szól 
bele Potyolinó is.

— És az elvtárs — néz rá érdeklődve 
az egyenruhás. — Mit keres itt?

— Inkább ú r  — vicsorog idegesen a 
költő, és arcán nagy vörös foltok gyúlnak 
ki. — Előhalássza útlevelét, és megvetően 
nyomja a civil kezébe.

— Ön német állam polgár — lapozza 
az útlevelet a férfi, és éixieklődve nézegeti 
az elvörösödő költőt. — Maga is itt lakik?

— N em  Szállodában. Itt pusztán  futó 
vendég vagyok.

— Nem  értem  — tör ki az egyenruhás 
— Vagy fut, vagy vendég!

.— Éz a Vár utca 17. szám? — kérdezi 
irataikban lapozva váratlan érdeklődéssel 
a civil.

— Ez nem  — m agyarázza Boticselli 
vigyorogva. — Az a Felszegen lesz. Velen
cében!

— Ne vicceljen az elvtárs. — Velence, 
az Olaszországban van.

— Az lehet, de itt is van. így hívják a 
falu felső részét. Ott lesz a Vár utca, ha 
valahol lesz egyáltalán.

— Megint elirányítottak — károm ko
dik a civil, és társára néz, aki viszont to
vábbra is ellenségesen m éregeti őket.

A helyzet beáll.
— Világos, hogy nem  m agukat keres

sük — m agyarázza tagoltan a civil, de 
nem kér elnézést. — Egyebekben — néz 
rájuk újra figyelmesen — mivel foglala
toskodnak? Éppen miben zavartuk m eg 
magukat?

— Dalszövegeket írunk egy vígoperá
hoz — kezdi m agyarázni körülm ényesen 
Potyolinó.— A székelyek ebédhez készül
nek, de megzavarják őket a...

— M aguk írók? — füttyent a civil.
—  A ffélék— legyint Boticselli, s várat

lanul ideges lesz, viszketni kezd az orra is, 
ez zavarja. —  Egyáltalán miért érdekli ez
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m ost m agukat? M ost m ondták, hogy nem  
m inket keresnek.

— Az, hogy bennünket mi érdekel, mi 
döntjük el — jegyzi m eg ellentm ondást 
nem  tűrően a civil. — És miről szól ez a, 
ez a vígopera?

— Egy tatár betörésről. Majd küldünk 
m aguknak meghívót.

— Csak ehhez m eg kellene adniuk a 
cím üket — húzza el a száját Rodica.

— Miről? — döbben m eg az egyenru
hás, a felszólítást meg se hallva. — H át az 
elvtársak m iért nem  építőtelepeken és a 
gyárakban és a term őföldeken folyó szo
cialista építőm unkáról írnak?! Mit akar
nak a tatároktól? Még a végén tiltakozni 
fognak a szovjet elvtársak!...

— Tényleg — m ered rájuk kíváncsian 
a civil is, s gúnyosan kérdi —, m it akarnak 
m aguk a tatároktól?

Felemelkedik. A költő kezébe adja az 
útlevelét és int a társának.

Egymás nyom ába lépve vonulnak ki, 
határozottan és köszönés nélkül, ahogy 
jö ttek

— De akkor is — füstölög az egyenru
hás m ár az udvaron, a pocsolyákban ta- 
picskolva. — Mit akarnak ezek a tatárok
tól?

Ő k továbbra is m ozdulatlanul állnak, 
belem erevedve a viccet törvényszerűen 
követő vigyorba, és kíváncsian bámulják 
egymást.

Csattan a kapu, csattan egy autó ajtaja 
is, aztán feldübörög a motor.

— Mi volt ez? — Potyolinó idegesen 
pörgeti kezében visszakapott útlevelét. — 
Itt nem  változott semmi. Én, a palimadár, 
azt hittem... Kik voltak ezek?

— Az értünk  élő és ránk vigyázó bel- 
iig y — néz férjére Rodica, elhúzva a száját. 
— Ki lakik a Vár utca 17. szám  alatt?

— Senki — vigyorog Boticselli, és hall
ja, am int a rejtélyes árnyék motoz a hága 
mögött.

— H ogyhogy senki? Ezt nem  érti!...
— Úgy, hogy Felsőtáborban nincs Vár 

utca. Soha nem  is volt. Vár sincsen.
— S akkor a Miszlivetz Nándor, vagy 

kicsoda?
— Bizonyára csak az ő fejükben léte

zik. Ürügy.
— De akkor kit kerestek ezek? Mi volt 

ez? M it akartak? Én m ár régen elm entem  
innen, és m ilyen jól tettem , de m ost nem  
értek valam it, ezek...

Hallgatnak.
Kerülik egymás tekintetét, de világos, 

m ára a m unkának vége. A Nyakvágókő 
felizzik az ellenfényben, felemelkedik és 
megcsillan a hóhér véres pallosa. Gerzson 
elhessegeti a látom ást, s javasolja, hogy 
nézzék meg, eljött-e a kocsmába a beígért 
sör, tegyenek közösen egy "munkalátoga
tást" a felsőtábori népbüfébe, hátha a m in
den t tudó kocsmáros fel tudja világosítani 
őket látogatóikról.

Boticselli és felesége szótlanul öltöz
nek. K ünn vigasztalan, kom or idő fogadja 
őket, m egállíthatatlanul hull az aprósze
m ű őszi eső, eleve rem énytelennek tűnik 
m inden, s ahogy egymás mellett lépeget

nek az ú t közepén, a pocsolyákat kerül
getve, Boticselli ellenségesen hallgató fe
leségét figyelve döbben rá, m ost úszott el 
az utolsó esélye, ezek után a nőt m ár nem 
tudja rábeszélni arra, hogy ne maradjon 
végleg kint, sőt im m ár érvei sem lesznek, 
hiszen Rodica is jól tudja, hogy ezek nem 
véletlenül szimatoltak ma náluk, bárm i
kor visszajöhetnek, látogatásuk baljós e- 
semények kezdetét is jelentheti!...

A kocsma előtt szomorú férfiak álldo
gálnak, ők is a sert várják, nyilván még 
nem  érkezett meg.

Egymás nyomába lépve igyekeznek 
befele, egy sarokasztalhoz ülnek le, fél ru
m okat rendelnek és ásványvizet. A csapos 
azonnal hozza az üveget, az asztalra teszi 
s melléje állítja félköiben a poharakat is, 
aztán int Boticsellinek.

— Beszédem lenne veled, édes jó Lajo
som.

— Mi van?
— Keresett két városi szekus. M inden

kiről érdeklődtek, de rólatok különösen. 
Hogy mit csináltok itt?, hogy miért jösz- 
tök ide?, hogy kikkel barátkoztok? Hogy 
mit akartok? Ilyeneket...

— Ne aggódj, bá tyám  N álunk is jár
tak, de aztán rájöttek, hogy a mi utcánk 
nem  a Vár utca, s mi nem  vagyunk Misz- 
livitzek

— S m it akartak?
— Azt nem  m ondták meg.
— Azért csak vigyázz — vakarja a fejét 

töprengve a kocsmáros, s behúzza őt a 
raktárba. Két, zsebéből elóhalászott vas
tag üvegpohárba tölt egy-egy ujjnyit saját 
"szolgálati" üvegéből. A színtelen ital ke- 
vélyen csillan m eg a fényben. — Na, isten
isten...

A legalább hatvanfokos szilvapálinka 
kellemesen járja át, fintorog.

— És a teőriíltbarátod— hallja időlegesen 
elhagyott asztalukhoz közeledve feleségét— 
itt akar maradni? Egyszer agyonverik, s azt 
sem tudja meg, hogy miért!...

— Titokban azért sejteni fogom — ül 
le, és végigsimít Rodica vizes haján.

— Bocs — pillant rá a felesége —, ezt 
Gerzsonkának m ondtam

— Ő semmit sem ért az egészből — 
fakad ki a költő, és teletölti poharát.

— Kik voltak ezek és mi a fenét akar
tak?! Mi történik itt? Mitől gyanús Lajos, 
vagy mitől vagy gyanús te?! Mert gyanít
hatóan tinektek szólt a megkülönbözte
tett érdeklődés.

— Ebben azért az ő helyében nem  len
ne olyan biztos — tölt Boticselli a Rodica 
poharába, majd a magáéba is. — Semmi
ben, de ebben különösen nem!

Koccintanak, isznak.
— Hátha te érdekled őket — pillant 

Rodica gúnyosan az izgő-mozgó, egyre 
idegesebb költőre. — Idevalósi vagy, de 
tíz éve elhúztad a szamarat. Már ez is 
gyanús. Miért mentél el? S ha m ár elmen
tél, isten neki, fakareszt, miért jöttél visz- 
sza?! Mit akarsz itt? Lehet, azt gondolják, 
titkosügynök vagy!...

— Kém — tódítja Boticselli és vigyo
rog.
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— Rólam? H át nézzetek rám. így néz 
ki egy titkosügynök? Egy kém?

— Miért? Hogy néz ki?
— Tweedzakó, fekete szemüveg...
— A filmekben. Csakhogy ez nem  film, 

kedves Geri...
Hallgatnak. Kom oran m erednek m a

guk elé, s m ár az sem villanyozza fel őket, 
hogy hét u tán  váratlanul m egérkezik a 
sör. Mintha titokzatos hírnökök adnák hí
rül m indenkinek az esőben ázó szom orú 
faluban, percek alatt benépesül a kocsma. 
M indenki itt van, kivéve azokat, akik ön
hibájukon kívül nem  lehetnek itt. A poha
rakban em elkedik a sörhab. M indenki 
egyszerre beszél. Igen — néz szét fáradtan 
Boticselli —, igen, ilyen kellene legyen egy 
igazi regény. Sok szereplő, jó hangulat...

A csapos újra odasétál az asztalukhoz, 
m ost titokzatos arccal Rodicát szólítja el, 
Boticselli m egbabonázva figyeli a m ögöt
tük  becsukódó raktárajtót. — Egy igazi 
regényben állandóan jönnek-m ennek a 
szereplők, m indenki akar valam it, de  az
tán többnyire m égsem  az történik, m int 
amit akarnak. A jó regény olyan, m int a 
történelem. Kiszám íthatatlan, és rejtélyes 
esem ények keresztezik benne egymást.

— Gyönyörűek voltatok — kezdi a 
költő.

— Mikor?
— H át a délután, ahogyan ott feküdte

tek a szőnyegen és...
— Miről beszél? N em  érti.
— Tudja ő azt nagyon jól, hát...
— Te láttál minket?
— Ha egyszer nem  vagyok vak.
— S miért nem  szóltál? M iért m entél ki 

az esőbe és miért kiabáltál annyira elve
szetten?

— Hogy legyen időtök rendbehozni 
magatokat. Nem  akartam  Rodicát nehéz 
helyzetbe hozni. Egyébként gyönyörűek 
voltatok, ahogy rólam tudom ást sem  vé
ve...

Rodica megjelenik az ajtóban s m oso
lyogva közeledik M ögötte ott áll a kocs
máros, m int egy megfejthetetlen, baljós 
kérdőjel, és ingatja a fejét.

— Busszal megyek — búcsúzik a sá
padt költő, hóna alá csapva két üveg sört.
— Lehet, hogy ezek tényleg rám  vadász
n a k  A kocsit m indenesetre itt hagyom.

Kimegy.
— Ez tényleg megijedt?
— Lehet, hogy utána szim atolnak — 

legyint Boticselli, aztán csak ülnek egy
más mellett, összesimulva a bábeli hang
zavarban, és hallgatnak

A hajó csak jóval B. Szerémy Gerzson 
távozása u tán  úszik be a terembe, az em 
berek sikoltozva válnak szét, sokan le is 
esnek, abbéli igyekezetükben, hogy elke
rüljék az összeütközést, a hajó nem  lassít, 
úgy megy át az embereken, m intha nem  
is lennének ott, és a felvijjogó hajókürt 
fülsiketítő hangja átm enetileg  m inden 
más hangot elnyom, oldalán m oszatoktól 
iszamosan világít a felirat: Halálcsillag.

A szoros d é lb en  cím ű regény ötödik  
fejezete
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Októberi évfordulók
1 — 210 éve született Szergej Tyimofejevics Akszakov orosz író

90 éve halt meg Wilhelm Dilthey német filozófus 
75 éve halt meg Karin Ek svéd költőnő

2 — 240 éve halt meg Mikes Kelemen
90 éve született Miron Radu Paraschivescu román költő

3 — 100 éve született Frantisek Halas cseh költő
200 éve halt meg Mátéi Milo román költő

4 775 éve halt meg Assisi Szent Ferenc 
570 éve született Francois Villon

5 — 100 éve született Elena Davidoglu román műfordító
6 — 110 éve született Hendrik Adamson észt költő

175 éve született Benedikt Gröndel izlandi író
7 — 380 éve halt meg Antoine de Montchretien francia költő
8 — 125 éve született Torma y Cédle írónő
9 — 740 éve született Dom Dinis portugál költő

30 éve halt meg Nagy Kálmán műfordító 
125 éve született Színi Gyula író

10 — 210 éve halt meg Dániel Schubart német költő
11 — 110 éve született Herepei János irodalomtörténész

100 éve született Józsa János műfordító
90 éve született Korda István író
470 éve halt meg Ulrich Zwingli német hitújító

12 — 25 éve halt meg Sergiu Dan román író
20 éve halt meg Agatha Grigorescu-Bacovia román költőnő

13 — 120 éve született Csathó Kálmán író
30 éve halt meg Kemény János író 
130 éve született Janis Poruks lett író

14 — 20 éve halt meg Sőni Pál író, kritikus
15 — 180 éve született Moritz Hartmann osztrák költő
16 — 20 éve halt meg Várnai Zseni költőnő

17 — 50 éve halt meg Bernhard Kellermann német író
130 éve született Maüa Talvio finn írónő

18 — 490 éve halt meg Philippe de Commines francia krónikás
19 — 310 éve halt meg Isaac de Benserade francia költő

260 éve született Pierre Vhoderlos de Laclos francia író 
40 éve halt meg Mihail Sadoveanu román író

20 — 70 éve született Antti Hyry finn író
21 — 340 éve halt meg Álvaro Cubillo de Aragón spanyol író

70 éve halt meg Arthur Schnitzler osztrák író
23 — 120 éve született Aurel P.Banut román író

130 éve született Gjergj Fishta albán író
24 — 100 éve született Balázs Ferenc író

80 éve született Lev Vlagyimirovics Ginzburg orosz író 
80 éve született Veronica Porumbacu román költőnő 
60 éve halt meg Reményik Sándor költő

25 — 75 éve halt meg Bakonyi Károly író
25 éve halt meg Raymond Queneau francia író

26 — 1100 éve halt meg Alfréd angolszász író
60 éve halt meg Arkagyij Petrovics Gajdar orosz író 
130 éve született Trilussza orosz költőnő

27 — 670 éve halt meg Abu 'l-Fidá arab történészíró
140 éve született Francesco Flora olasz irodalomtörténész 
25 éve halt meg Szilágyi Domokos

28 — 225 éve született Giovanni Giraud olasz író
75 éve halt meg Wemer Gyula író

29 — 60 éve halt meg Alekszandr Nyikolajevics Afinogenov
orosz író
220 éve született Jósé Somoza spanyol író

30 — 425 éve született Arrigo Caterino Davila olasz történetíró
250 éve született Richard Brinsley Sheridan angol drámaíró

31 — 120 éve született Eugen Lovinescu román kritikus 
? — 170 éve halt meg Vasile Cirlova román költő

SZABÓ GYÖRGY

Tóth István új kötetéről
Nem mindig a piros alma az 

aromásabb, de az ember önkéntele
nül is azt veszi ki a többi közül, 
mert élénk színével felhívja magára 
a figyelmet. Tóth István új kötetét 
(Szívvel szóval tiszta ésszel, válogatás 
középkori latin nyelvű költésze
tünkből, Szent István Társulat, Bu
dapest, 2001.214.1.) kezembe véve, 
először a roppant ízléses külalak 
ragadta meg a figyelmemet: a bib
liai jelenetet ábrázoló kép és a kö
zépkorra jellemző betűkkel írott 
szöveg — kár, hogy nem tudjuk 
meg, ki tervezte a könyv elolvasá
sához kedvet csináló borítólapot 

Ahhoz, hogy egy ilyen kötet 
megvalósuljon, több tényezőre van 
szükség. Túl a kiadói készségen, 
olyasmikről van szó, mint a latin, 
mégpedig a középkori latin nyelv 
beható ismerete. Ezen túlmenően 
tájékozottnak kell lenni a régi idők 
vallásos műfajaiban, valamint is
merni kell azokat az egyháztól tisz
telt személyeket — szentek, vér
tanúk, angyalok —, akik a versek
ben szerepelnek. Utoljára hagytam, 
pedig talán legelőször kellett volna 
említenem a költői tehetséget, hi
szen hiába az előbbiekben való jár
tasság, ha hiányzik az az "isteni 
szikra", mely életet ad a fordítás
nak.

Nos, Tóth Istvánban szerencsé
sen egyesülnek az említett követel-

S'  ek, hisz — hogy az utolsóval 
em — költői tehetsége vitat

hatatlan, ami pedig a többieket ille

ti, azokról fölösen meggyőznek a 
mostanin kívül korábbi kötetei, a- 
melyek részben rokon tárgykört 
ölelnek fel.

Ismeretes, hogy irodalmunk — 
és így költészetünk is — először 
latin nyelven szólalt meg (valami
kor a XII. században), hogy idővel 
megjelenjenek a magyar költői for
mák is. Tóth István a XD. századtól 
a XVm. századig terjedő idő latin 
nyelvű vallásos & világi költészeté
ből ad válogatást a következő tar
talmi csoportosítás szerint: I. Mária 
himnuszok — szekvenciák — tró
pusok — siralmak. II. Pannónia 
örökölt és különös tisztelettel vá
lasztott szentjeiről szóló zsolozs
mák, himnuszok és könyörgések, 
ín. Arpádházi szentekről szóló zso
lozsmák, himnuszok és könyörgé
sek, verses krónikák. IV. A Szent- 
háromsághoz, isteni személyekhez 
és angyalokhoz írt himnuszok, 
zsoltárparafrázisok, könyörgések. 
V. Himnuszszerű zsoltárrészlete
ket, verses distinkciókat, intelme
ket, elmélkedéseket és certámene- 
ket tartalmazó függelék. Ezt az öt 
fejezetet követi az inkább szakma
beliekhez szóló magvas Utószó, va
lamint a rendkívül hasznos és nagy 
alapossággal összeállított Név-, 
szó- és versmagyarázat.

Kiragadni valamelyik verset a 
kötetből és elidőzni nála: aligha
nem céltalan munka volna, hisz 
csak így, egyik fejezetet a másik 
után végigolvasva kerekedik ki az

összkép, ami azt sugallja, hogy 
nemzeti nyelvű költészetünk ki
bontakozása előtt és részben vele 
párhuzamosan (a XVIII. századig) 
virágzott ez a latín nyelvű, jószeré
vel vallásos költészet, amelyet az 
akkori idők értelmiségi rétege — 
latin tudása révén — kellőképpen 
értékelhetett és élvezhetett. Mégis, 
mint akinek szakmai elfogultság
ból is kedves az antik forma, egy
ben Tóth István fordítói művé
szetének illusztrálása végett, végül 
azért is, mert Szűz Máriát minden
kor Nagyasszonyunknak tartottuk, 
álljon itt pár sor Istvánffy Miklós 
lengyel földön írt himnuszából, 
amelyet a Czestochowai Szűz Má
riához írt (Czestochova a lengyelek 
Csíksomlyója):

Tán csiszolatlan a dal, de a szív hű 
zálogaként szól.

Isteni Szűz, aki itt vagy, ne hagyj 
el a bajunkban,

Vedd kegyesen fogadalmunkat,
s add, hogy hazatérjünk 

Boldogan. Óvd a te pannon
tájaidon meg a népet, 

Szántóföldek dús gabonáit,
amelyeket őrült 

Dűhvel pusztít el a török. Te 
megteheted, hát 

Vedd le a haragos Isten
szörnyű dühét a fejünkről. 

Az ebben a versben látott hexa
meteres sorok mellett a kötetben a 
strófa-formáknak és verssoroknak 
is olyan változatosságával állunk 
szemközt, amely párját ritkítja: le- 
oninusok váltakoznak az alkaioszi, 
szapphói strófával, az ősi nyolcas
sal, nem is beszélve a talán leggya
koribb formáról, a disztikhónról. 

Tóth István odaadó munkájára

jellemző, hogy a gyűjteménybe fel
vette több héber nyelvű vers fordí
tását is; ezek közül kettő — Gyar
matid István, illetve Debreceni Si
monides Gáspár műve — Bethlen 
Gábor és Brandenburgi Katalin es
küvőjére íródott.

Semmiképpen sem kákán is 
csomót kereső szándékkal, hanem 
az esetleges új kiadás jobbá tétele 
végett írok ide nehány bosszantó 
sajtóhibát. A 71. oldalon (a ül. feje
zet címlapja) himnuszok helyett hi- 
muszok szerepel. A 74. oldalon — 
verseimben! — leoninusok helyett 
leoniusok áll. A 188. oldalon Au
gusztus helyett Augustus a helyes. 
A 195. oldalon kétszer is hinmusz 
fordul elő himnusz helyett

Hogy a kötet címét parafrazál- 
jam, tiszta szívvel próbáltam be
mutatni Tóth István érző szívvel, 
ékes szavakkal készült fordítás-kö
tetét, amely az olvasót jórészt isme
retlen világba kalauzolja. Pici 
magból nő ki az ámyatadó hatal
mas fa; a latin költészetből fejlődött 
ki anyanyelvű költészetünk, mely 
méltó helyet foglal el a világiroda
lom kincsestárában. "Szánjatok 
énekeim gyönyörűn a Föld pere
méig", mondhatja Kájoni Jánossal 
Tóth István, akinek gratulálunk, to
vábbi erőt, egészséget kívánunk 
hézagpótló munkásságához.
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‘KP'DTX—
A geopolitikai veszély s a szeparatizmus hangsúlyozása 

szinte kínálta magát A kaukázusi konfliktusokra az EU nem 
reagál tevőlegesen, s az Egyesült Államok sem akar katonailag 
beavatkozni. Kizárólag sajtótájékoztatókon figyelmeztetik 
Moszkvát arra, hogy "polgári személyek indokolatlanul nagy 
arányban halnak meg", s csupán finoman szorítják meg a 
moszkvai vezetést gazdasági és pénzügyi vonalon. Több oka is 
van annak, hogy tiszteletben tartják: a Kaukázus ma is szinte 
minden tekintetben kitüntetett jelentőségű stratégiai főirány 
Oroszország számára. Ezek közül a legfontosabbak (Deák, 1995 
nyomán) a következők.

Katonaföldrajzi szempontból az Észak-Kaukázus keleti fele 
a térség kapuja, a Kaszpi-tenger birtoklásának kulcsfontosságú 
körzete.

Geostratégiailag azért fontos, mert itt van az iszlám világ be- 
és kijárata, több eltérő karakterű nép régiójának határa, s ebből 
a szempontból a terület majdnem annyira válságzóna, mint a 
Balkán-félsziget (gondoljunk csak Huntington elméletére a civi
lizációk harcáról).

Geopolitikai szempontból az a régi nagy kérdés: képes-e 
Oroszország kiszorítani a NATO-tag Törökországot, vagy az 
utóbbi behatol a térségbe?

Gazdaságpolitikailag döntő fontosságú az olaj és az erre 
épülő gazdaság.

A hadsereget szervezetileg a Dontól délre levő térségbe 
telepítették, s nagyrészt itt koncentrálták a Kelet-Közép-Euró- 
pából kivont csapatokat is.

(Szeparatizmus) Előre látható volt, hogy az autonóm szovjet 
köztársaságnak számító államok, mint Fehéroroszország és Uk
rajna, vagy az először gyarmati státusba kényszerített közép
ázsiai, kaukázusi népek és államok önrendelkezési joguk 
megvalósítását fogják követelni, s ennek egyenes következmé
nyei voltak az oroszországi autonóm körzetek stb. függetlensé
gi vagy — jobb esetben — gazdasági önállósági törekvései. 
Hermann Lüppe filozófus szerint (Buck, 1996,125.1.) "a nacio
nalista áramlatok új életre kelése éppen a több évtizedes elnyo
más által kikényszerített fejlődésből és a múltra jellemző 
»agresszív nacionalizmussal« szembeni defenzív nacionaliz
musnak az agresszívvá válásából származik".

Az elszaladásra törekvők általában független állam megte
remtésében vagy újrateremtéseben gondolkodnak. Ehhez ter
mészetszerűlegbizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Mindig 
az adott terület sajátos helyi viszonyai szabják meg, hogy a 
szeparatizmus felüti-e a fejét, s ha igen, milyen eredménnyel. 
[..]

A szeparatizmus kockázatával foglalkozó elemzések termé
szetszerűleg megkülönböztetnek globális, regionális és nemzeti 
tényezőket, aszerint hogy milyen szinten zajlik, s mely szintre 
hat az eseményegyüttes.

Az Észak-Kaukázusnak nevezett térség nemzetek és állam- 
alakulatok sokféleségéből áll. Hét szomszédos "országról" van 
szó, egy kivételével mindegyik köztársaság. A kivétel Csecsen- 
föld, amelynek státusa meghatározhatatlan. A hét államalakulat 
a Kaukázus fő vonulatának északi lejtőjén, hegység-hegylábi 
területén fekszik, a Kaszpi-tengertől — földrajzilag pontatlanul 
— majdnem a Fekete-tenger partjáig, keletről nyugatra: Da- 
gesztán, Csecsenföld, Ingusföld, Észak-Oszétia, Kabard- és Bal- 
kárföld, Cserkesz- és Karacsájföld, Adigeföld.

A térségben csaknem ötven nemzetiség él: balkárok, ingu- 
sok, kabarainok, karacsájok, oszétok, cserkeszek, csecsének stb. 
(csak Dagesztánban több mint negyven nemzetiséget különböz
tetnek meg). A történelmileg e területen nem őslakónak tekint
hető népek közül természetszerűleg az oroszokból áll a lakosság 
legnagyobb hányada (tőlük valamelyest elkülönülnek a kozá
kok). Négy köztársaságban— Észak-Oszétiában, Ingusétiában, 
Kabardina-Balkáriában és Csecsenföldön — a névadó nemzet 
alkotja a többséget. A térség őslakóinak nagy többsége az iszlám 
vallás követője, csak az őszét népesség túlnyomó része ortodox 
keresztény. A szeparatizmus veszélyére utaló tényezők kimuta
tására és mennyiségének meghatározására a kutatók szocioló
giai felmérések adatait, szavazások eredményeit, kérdőíveket, 
hivatalos statisztikákat stb. tanulmányoztak, amelyek rávilágí
tanak a régió bonyolult társadalmi, politikai és gazdasági hely
zetére. így a szeparatizmus veszélyének a fokmérőjéhez is 
közelebb kerülünk.

VALÓSÁG, 2000./5. szám.

Z E N E  TEGNAP, M A ,  H O L N A P  9.
Művészek — v a g y  sámánok?

"Egy jakut monda szerint a ki
lencedik égben lakó Világ ura te
remtette az első sámánt. Ennek 
em lékére lakásának ajtajával 
szemben szent fát növesztett: a 
tüszpet turut, amelynek 8 ága van. 
Ennek emlékére a földön minden 
sámánnak van saját turuja, sá
mánfája, amely akkor kezd nőm, 
amikor elhivatott lesz a sámán- 
ságra, és csak a sámán halálával 
pusztul el." — idézi Jankovics 
Marcell, Áfa mitológiája c  könyvé
ben. Majd így folytatja: "A sámán, 
a táltos, nemcsak lélekutazáskor 
mászott fel a fájára, hanem olyan
kor is, amikor esőért imádkozott, 
a múltba vagy a jövőbe nézett, az 
elbitangolt jószágot akarta meg
pillantani, a holtakkal társalko
dóit, "naptüzet" gyújtott Szent 
Ivánkor, vagy állatot áldozott. 
Akármi is volt a dolga, fája min
denkor az égbe vezető út része 
volt.”

A sámán világok között uta
zik, a föld és a kozmosz közé ver 
hidat. Útját dobszó kíséri, vará
zsének, sajátos öltözék és tánc, a 
ritmikus mozdulatoktól az önkí
vületi állapotát kifejező ’kaoti
kus" geszükuládóig.

A művész is ugyanezt az utat 
járja be, de sámánútja nem látvá
nyos, és a beavatatlanok előtt ti
tokban marad. Amit megpillant
hatunk kozmikus útjából — az a 
műalkotás. Az is csak rejtélyes kó
dok ködébe burkoltan jelenik 
meg számunkra. A zene esetében 
az előadók fejtik meg számunkra 
úgy-ahogy a műalkotás üzenetét. 
Ezért is fordulunk oly gyakran a 
zene magyarázóihoz segítségért, 
hátha ők rájönnek az üzenet lé
nyegére. Se szeri, se száma a meg
fejtési kísérleteknek és mi, a 
befogadók mégis oly sokszor tel
jesen tanácstalanok vagyunk: mit 
is mond a MŰ? Anagy remekmű
vekről könyvtárnyi anyag gyűlt 
össze, mégis az igazi megértetés a 
zene előadásakor következhetik

be. De ehhez az előadónak is SÁ
MÁNNAK kell lennie.

A modem művészet gyakran 
csak BŰVÉSZEKET produkált. 
Az illúziókeltés messze túllépve 
környezetét bepréselődött az ön
törvényű autonóm műalkotások
ba is. Sokszor, éppen a legnép
szerűbb remekművekben a RÍ
TUS főeszközévé lépett elő. A 
szerzők  becsü le té re  legyen  
mondva, nem éltek vissza az illu
zionista hatáskeltés eszköztárá
val, mértékkel alkalmazták, De 
alkalmazták! A 20. század művé
szetének legnagyobb problémája 
éppen az volt, hogy ne csússzon 
le az illuzionizmus lejtőjén.

Az unos-untalan epigoniák- 
ban ez már nem veszélyként jelent
kezett, hanem sokkoló valóság
ként. Á Mű már nem volt fontos, 
csak a mű keltette ILLÚZIÓ.

A művész, messze az illúzió- 
keltésen túl egy új valóságot hoz 
létre: a MŰVET. Á sámán műve 
azonnali hatású, egyetlen alka
lom ra szóló ÉLŐ ALKOTÁS: 
kapcsolatterem tés különböző 
energiasíkokkal, dimenziórend
szerekkel. Lényegét tekintve a 
műalkotás interpretációjának fe
lel meg. A sámán tehát előadó- 
művész, de ugyanakkor alkotó is. 
Előadóinkról is gyakran mond
juk, hogy újraalakítják a művet.

A modem művész akkor tá
volodott legmesszebbre a régi sá
m ántípusú művésztől, amikor 
m ind tudatosabban szűkítette 
m űvészi m egnyilvánulásának 
körét a két pólus — alkotó—előadó 
— egyikére. Ez igazában a 20. szá
zadban történt meg, a tudós vagy 
éppen a mérnök alkotó megjele
nésével. Még az előadóművészet 
sem maradt érintetlen, a tudo
mányosság oda is betört. Messzi
re kerültünk a művészet igazi 
lényegétől: elveszítettük sámán
hitünket. Vagyis: nem kerestük 
az égbevezető utakat, bennera- 
gadtunk a föld porában. Minden 
visszatérési kísérlet az Ősállapot
hoz reveládóként hatott. Bartók 
Cantata profana)a egyik nagy talál
kozása a modem zenének az ősi, 
kozmikus mitológiával. Nem vé
letlenül írta le Pap Gábor Bartók
ról: "sugallatos egyéniség, aki 
tévedhetetlen biztonsággal tájé
kozódik a kozmikus összefüggé
sek legbonyolultabb szövedékei 
között is, bár racionális magyará
zatot hiába vártunk volna tä e  va
lam ennyi ilyen jellegű "húzá
sára”. (Pap Gábor: Csak tiszta for
rásból, 1990).

A modem zenében sok nagy 
művész volt, még több bűvész, de 
nagyon kevés sámán.

TERÉNYI EDE
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HOL-
M egjelent a DUNÁNÁL dm ű  folyóirat 

1-es száma. Főszerkesztő Szőcs Géza, fő
szerkesztő-helyettes Kalapáti Ferenc, szer
kesztő Kenéz Ferenc; olvasószerkesztők: 
Barabás József, Bártfai László; főmunkatár
sak: Mircea Dinescu, Orbán János Dénes, 
Szörényi László; lapterv: Gáli Tibor; külső 
munkatársak: Nemes Anna Borbála, Léb 
Erzsébet. A lapban interjú olvasható Varga 
Istvánnal (Lechner Zsuzsanna), Karátson 
Gáborral (Hemer János) és Kertész Imrével 
(Kolon István). Szerzők: Faludy György, 
Mircea Dinescu, Székár Klára-Illés Zoltán, 
Friedrich Hölderlin, Márton László, Szálin

ger Balázs, Kemény Katalin. Schneller Ist
ván, Kőszegi Lajos, Bollobás Enikő, Char
les Olson (Szőcs Géza fordítása), Molnár H. 
Lajos, Farkas Wellmann Endre, Alexa Ká
roly, Csáky Zoltán, Visky András, M. Szabó 
Imre-Farkas György, Szász István, Nyíró 
József.

A  Székelyfáid 7. számában verset olvas
hatunk Lövétei Lázár Lászlótól, Schein Gá
bortól és Ferencz Imrétől. Prózai írást közöl 
Benedek Szabolcs és Bozsik Péter. Imreh 
Sz. István biológussal Tófalvi Zoltán be
szélget (Székely a forgóajtóban?), Hunyadi 
László szobrászművésszel pedig Máthé 
Éva készít interjút ("Örök hűséget esküdtem a 
szülőföldnek"). Tanulmányt tesz közzé Keré- 
nyi Ferenc (Petőfi 1848—49-es forrada
lomtörténete?), Kökény Ágoston (Polgárhá
borúk Magyarországon — Erdély 1848—49) 
és Illyés Zoltán (A Csík megyei görög katoli
kusok identitásváltozásai (1850-1944).

A  Kortárs augusztusi számából kieme
lendő Kolozsvári Papp László A törvény 
dm ű esszéje. Elbeszélést olvashatunk töb
bek között Csiki Lászlótól (Három hajszál), 
verset pedig Lászlóffy Aladártól (Esti ima, 
Kerékbetörő, A menet).

A  kecskeméti Forrás 7-8-as számának 
szerzői egyebek mellett: Faludy György, 
Határ Győző, Lászlóffy Aladár, Csiki Lász
ló, Bogdán László, Lázáry René Sándor és 
Kovács András Ferenc

A Hitel 7. számában Lászlóffy Aladár 
Psalmus, Kommunikáció, A fürge bölcs dm ű  
versei olvashatók. Horváth Arany Horváth 
István családi levelezéséből tesz közzé, 
Matúz Viktória pedig Riportok Erdélyből 
cím alatt Arviszi Kálmán két könyvét re- 
cenzálja.

A  2001. évi 1BBY díjat Fésűs Éva mesé
iért, Janikovszky Éva életművéért és Vida 
Győző grafikáiért nyerte el. Az Év Gyerek
könyve 2000 díjat Nógrádi Gábor Petepite 
dm ű könyve érdemelte ki.

Don Quijote-díjat vehetett át Faludy 
György a Buda Stage-en.

A  Karinthy-gyűrűt, melyet huszonhete- 
dik alkalommal ítéltek oda, az idén Megye- 
si Gusztáv érdemelte ki.

Üveggolyó-díjjal tüntették ki Göncz Ár
pádot írói életműve elismeréseként. Az el
ismerést az írók Boltja dolgozói alapították 
1993-ban.

Kertész Imre is tagja lett a német Becsü
letrendnek. A  berlini Shausspielhausban a 
szövetségi elnök és a kulturális állammi
niszter jelenlétében nyújtották át a tudó
soknak és művészeknek adható legmaga
sabb németországi kitüntetést. A rendnek 
jelenleg 36 német és 37 külföldi tagja van.

.... -MI

H.G. Wells-művek
Arejtvény fősoraiban Herbert Georgs 

Wells angol regényíró és publicista 
(1866— 1946) két írásának címét kapja 
megfejtésül.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik m ű címe.
13. Legóval játszás. 14. Meghitt. 15. 
Szeretetlakoma. 16. Könyökölő. 18. 
...avis, ritka madár. 20. Békaparadi
csom. 21. M áltai, osztrák és belga 
gépkocsijel. 22.... Kok, holland úszó
nő. 23. Közép-ázsiai nagy tó. 25. Né
m et popénekesnő. 26. Állóvíz. 27. 
Korrövidítés. 28. Sámson veszte. 30. 
Vezetékben kering. 32. M úló (idő). 
34. Kémiai kötés típusa. 36. Szolmizá- 
ciós hang. 37. Frequency M odulati
on, röviden. 38. Amely tárgyon. 39. 
Tiltakozó felkiáltás. 41. Forradás. 42. 
H ázikó. 43. D eutérium  és trícium  
vegyjele. 44. Brazil szövetségi terület.
45. Folyónak kiömlési területe van. 
48. Asztalt étkezéshez előkészít. 49. 
Áram átalakító (rövidítés). 50. Lábai
hoz helyező.

FÜGGŐLEGES: 1. Erős szándék
kal kapcsolatos. 2. Mulató. 3. Papa
gájfajta. 4. Kerti szerszám. 5. Rend
ben van. 6. K ipling kígyója. 7. Kelet,

németül. 8. Zokogó. 9. Néma zenit!
10. Kerítésen túltevő. 11. Cigány tánc.
12. Kezdetleges élőlény. 17. Idea. 19. 
Jegyzetel. 23. Éva társa! 24. Juttat. 25. 
Nílus, angolul. 27. Ceruza (régies). 
29. Adósságot megad. 30. Iratot más 
dossziéba helyez. 31.... Carlo. 33. Ha
bár (régies). 34. Abba a másik irány
ba. 35. Ásványi fűszer. 37. Ferenc az 
óvodában. 38. A másik m ű címe. 40. 
Magasodik. 41. Kapafajta. 43. Fém
huzal. 44. Földtörténeti időszak. 46. 
Részben befalaz! 47. Tenger, angolul. 
48. Párosával átnézet! 51. Néma Lina!

BO TH  LÁSZLÓ
A H ELIK O N 17. számában közölt 

Intelem című rejtvény megfejtése: Az 
önzés melyre jogot adtál, / előbb sír, aztán 
követel, /  boldog akar lenni, ha célját / 
romlásoddal éri is el.
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A szerkesztőség dme: 34QG Chî Napoca, sfcr.lasöor 14. Postafiók («suta postala) 245 Telefon: 132309, Fax: 132096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288


	2001-09-25 / 18. szám (342.)�����������������������������������

