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Albrecht Dürer: Olvasó szerzetes

•  Dávid Gyula; Miképpen lett 
Kolozsvár újra Erdély 

szellem i fővárosa 1918 után?

•  Szőcs István: ÚjraOLVASÓlámpa
• Bogdán László novellája
•  Franz Hód jak versei

•  Bágyoni Szabó István verse
•  SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ 
A zu tán
csak százért adhatom így is olcsó 
ha nyolcvanért válnék meg tőle 
oltott mészként szivárogna 
szemembe az álom 
hátat fordítanának holtjaimnak 
a temetőkeresztek 
tanulságokkal kezdődne 
élet és mese
felfordult tornyok hegyét könyörögné 
magába a föld 
csak egy százasért
hadd távolodjék nyugodtan szerelmem 
tomporát veri varkocsa látom 
s tudom hogy közben folyton közelít 
figyelem a feketén trillázó 
hanyatt repülő varjak ezreit 
s az emberekét kiknek csikorgó fogát 
saját fogára mintázta az úr 
egy szende százasért 
nem leszek tőle gazdag még derűs se 
ám utódaim panaszát el nem viselem 
levegőm felborult csónakokban őrzöm 
odalent kártyázom s úgysincs egyebem 
jöjjön a távolodó
a közelgő tova-lépdeljen zsugorodva 
feledni szeretném a dermedi táncokat 
a fergeteges vigyázzállásokat

síró éneklést 
mosolygó temetéseket 
egy százasért
ennyiért világot épít aki akar
vagy elissza sandán könyökölve
hanyatt fordított asztalon
lassan a tudómra azt mondom nem tudom
állok a ház előtt mint árva katona
trottyos nadrággal félrecsúszott szájjal
trikolór isten-ostora
ki szemével hall fülével lát parancsra
fölnégyeit szeretőjét el nem hiszi
egeret hajkurász füstölgő templomában
halottad vihogó pósta hozza-viszi
egy százasért
a ny eszlett füvészkertben
egy dulakodásra még hajlandó vagyok
fölös szoknyába szóba bonyolódva
kis vörös alku után
azután megnézhetjük a kiszáradt halastót 
kimenős hercegnők s tábornokok 
nézd cirkalmas bájkörök az égen 
azon át hullanak bűvös bombák 
zenélnek kicsikét majd az agy s a szív 
és a szerelem görcseit kioldják 
egy százasért és ez az utolsó 
hisz mérhetetlen döglött agy minden mérce

s kilencvenet már ígértek érte 
2000. október 10.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Októberi himnuszok
"A múltat még Isten sem tudja meg

változtatni." Ezt már Arisztotelész is idé
zetként veszi át az előtte élt Agathontól. 
Emberi kísérletek ugyan történtek és tör
ténni fognak, míg a világ, annak a hervadt 
áligazságnak a nevében, amit a közböl
csesség már ki tudja hányadik török, 
Habsburg, kuruc, labanc, forradalmi 
vagy ellenforradalmi rezsimváltás előtt 
fogalmazott viccé, szokásos, szakállas jel
szóvá: "Ezután minden másképp volt!..."

Hűvös reggel lehetett 1848. október 
6-án. Azok számára, akiket a Gondviselés 
örök főszereplőkké nevezett ki, bizonyá
ra a lelki megpróbáltatás mellett a hideg 
is ott kísértett a szekéren, az osztrák őrség 
sorfala közt néma menetben a vesztő
helyre vonulóban. De a tiszti uniformison

túl, ki hallott felhajtott galléros kiskabát- 
ban ballagó elítéltekről. Talán később a 
világháborúk poklaiban és ezt követően, 
új ldvégzési világdivatok idején. Mert 
másképpen őrzi meg méltóságát a lova- 
giasan pusztán hazájától, életétől, szeret
teitől való megfosztásra ítélt fogoly, mint 
akit előzőleg péppé vertek. Mondják, 
hogy 1794-ben Párizs előbbi forradalmár 
polgármestere, Bailly is sorrakerült egy 
januári reggelen, s mikor egykori elvba
rátja gúnyolódott, hogy most bezzeg 
reszket, csak annyit válaszolt, hogy a hi
degtől van, nem a félelemtől.

Annyi mindent megőrzött róluk még
is az utókor; a mai aradi vagy pesti, ko
lozsvári és más szürke börtönerődök 

folytatás a 2., 3. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Októberi
himnuszok

folytatás az 1. oldalról
udvarán kivégzett vértanúinkról efféle lé
nyegtelen, bár emberi momentumot csak a 
restauráló, a beleérző képzelet tartalmaz. Va
lamint azokat az ugyancsak kizárólag esz
mei értéket képviselő statisztikákat, hogy 
milyen arányban voltak köztük akár olya
nok is, akik az eszmét szolgálták, viszont a 
nyelvet sem tudták. Mi számontartjuk, akár 
egy büszke aránynak is tekinthetjük, hogy 
csak Aradon a 13-ból kettő: Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos örmények voltak. Magyar ör
mények.

"Szép deputádó megy az Úristenhez a 
magyarok ügyében" — mondta állítólag e- 
gyikük. Ha igaz, ha nem, mi mai átgondolok 
itt foghatjuk rajta egyszerre a történelmen 
való szépelgés pátoszát és jellegtelenségét: a 
magyarok ügyében ők nem intézhettek már 
semmit, akkor már nem. 'Magyar sorskocká
kon ez ígyen döntődött"— mondja ki később 
Ady Endre. Azelőtt bizony évszázadokig in
tézték az efféle kisebb-nagyobb delegádók a 
haza sorsát, például Zrínyi és Frangepán 
meg Nádasdy, és azóta is hányszor!

A kérdés mindig ez, hogy a nagy alkal
mak idején a lehető legtöbbet kell megpró
bálni, tárgyalásos alapon, avagy a tömegek 
erejével ostromolni meg a jövendőt. Am a 
történelem tanúsága szerint a torok-vihar el- 
ültével lehet csak könny és pernye marad, 
nem haladás. Egyiket Széchenyi, másikat 
Kossuth nevével hozzuk mindörökre kap
csolatba. A tények mindkét irányzatot érvé
nyesnek fogják tekinteni, míg helyüket ke
reső emberi táradalmak lesznek a földön. És 
nincs olyan nemzeti jellem, nemzeti nyelven 
kifejezhető eszmény a világon, mely elutasí
taná a szabadságot.

Emberek, akiknek fejében csak annyi fe
szült valaha, amennyit a zsoltárok elősorol- 
nak, már szembe mertek feszülni Rómával, 
császáraival, Pilátusaival és légióival, meg 
vadállatokkal tde  cirkuszaival. A harc tartal
ma alig változik, a kivégző osztagok az iga
zán változatosak.

Mindezen dolgok, folyamatok, törvény- 
szerűségek közül sok csakis később, madár
távlatból válik láthatóvá, ott közel átdőik 
ezek nyilvánvalósága nélküli tudatban hal
nak ki, szakadnak, szoknak bde.

Az "Akasszátok fel a királyokat"... radi
kális plebejussága még az előző század vé
gén a Batsányi-féle "jertek, hogy sorsotok 
előre nézzétek— Vigyázó szemetek Párizsra 
vessétek" programjára felel, miszerint "Ti is, 
kiknek vérét a természet kéri: hív jobbágyi
toknak felszentelt hóhéri..." Ez akkor egyete
mes európai találmány volt. Eurokonform, 
ahogy ma mondanánk, mely az Aranybullá
tól, Bánk bános tagadó toporzékolástól, 
Koncz, a kemény vitéz vérpadi szerepétől 
jóval a XX. század közepén túl, ott van törté
nelmünkben is. Az Úr e programjához a vi- 
lágdemokráda apostolaként egy költőt, Pe
tőfi Sándort küldte ki nevünkben!

1848—49-ben ezzel is egy világcsúcsra 
adott alkalmat számunkra: mit ér az eszme, 
a poézis, a kultúra hordereje és motorja: a 
költő. Tíirtaioszt Athén egy hadsereg helyett 
kölcsönözte a megszorult Spártának. A Don 
Qujote szerzőjéről van egy anekdota, misze

rint II. Fülöp (lám egy király) egyszercsak 
arra figydt fel, hogy egy deák egy könyvet 
olvas és hol felkacag, hol dérzékenyül. Rö
vid töprengés után rájön: ez a diák vagy 
bolond, vagy Cervantest olvassa.

Petőfitől Tőzsér Árpádig (aki szerint bi
zony mi éppen a homokóra nyakába mdtóz- 
tattunk tdepedni annak idején) nagyobb 
versországon királyok a magyar költők, 
mint ami testüket, lelkűket körülállhatná. 
Bartókunk egyenesen Amerikából Tihanylik 
vissza.

Csakhát minden fokozatos változás, fo
kozatos elszakadás. Isten tudja az okát: ok
tóber ötödiké mívesnap, október hetedike 
újra az. Közéjük Ő maga állította a vázát. 
Ezekért az október hatodikákért szemdye- 
sen az Öregisten fdel, mint magáról megfe
ledkezett Haynau.

Toltékok, aztékok, maják, inkák, dzsun
gelharcosok, Mauglik, nagy kultúrák rom
jelképei elégikusan őrzik a régi nagyságot. A 
Tejút, Csaba királyfi és a Dán Holger szinte 
hasonló legendaforgatókönyv szerint haj
landó visszajárni. Pedig nem valamennyien 
hősi Trója vagy Masszada vagy Egervár ví
vásában estek áldozatul, mikor "kő kövön 
nem maradt". De visszavárásukban, mint az 
ezertomyú ANI esetében is, mely nagyrészt, 
mint a görögök Akropolisza, földrengésben 
pusztult el, a legfontosabb mozzanatként 
emberkéz pro és kontra hősiessége, valami 
balladás, historikus, eposzba illő van bele
építve. A z  élet, a jövő Szezám-tárulj jelszava, 
a kiút ígérete

ősnépek nagy masszájából a Nagy Faze

kas egy-egy csuporravalót leszakít. A ma
gyarok is így szakadtak ki. Az örmények is; 
hogy még hány nép, annak a lengyel, szerb, 
horvát, német nevű őseink a megmondhatói, 
szerelem és más egyedembegyedem szerint 
párosítva. És feltétlenül mindig volt egy 
pont, egy pillanat, egy fázis, amikor még egy 
elég erős vonzás határán vissza lehetett vol
na fordulni a sok Fordulj lovam, fordulj Len
gyelország felé, a sok Hosszú útra megyek, 
meg a sok "híres szép Erdélyországból" való 
elindulás, a sok Elment a rózsám Délameri- 
kába közepette, mielőtt azokká váltunk, 
akikről József Attila higgadtan beírja a rub
rikába, hogy "mai magyarok".

Innen, ebből maradt az örök elképzelés 
egyetlen egy nyelv (mely sosem létezett, 
csak szép bábelek és gyönyörű káoszok) cso
datevő hatásáról. Minden kultúra egy más

helyszín és kommunikáció köré alakult és 
keletkezett. Szenvedve és boldogan, mint a 
gyerekszülés.

Sajnos épp a modem korokban jött el a 
haladás felszíni vagy felszínes hódítása, 
mint új történés, de lehet, mint valami ha
nyatlás megnyilvánulása. Az átmenetek új 
kínjaiba legalább annyi nehéz időket átvé
szelt etnikum, árnyalatot hordozó és mentő 
kis közösség pusztul bele, mint amennyi a 
történelem korábbi kohófázisaiban elég 
gyorsan egymásba olvadtr Hol vannak a ge
pidák, a longobárdok, az avarok, a bese
nyők, a kunok? De a magyarok örményként 
is itt vannak és az örmények magyarként is.

Tér van a mi 48—49-ünk körül. Legegy
szerűbben arra -'élozhatnánk, hogy "Hős 
vértől pirosult gyásztér"... de ez több annál, 
ez már a XIX. század közepének valami visz- 
szasütő történelmi naptól minden népek és 
nemzetek számára lassan kultúrtájjá változó 
tere. És egyaránt büszkék lehetünk arra, ho
gyan vonzottuk más nemzetek fiait ma
gunkhoz a kezdeményező bátorságunkkal, 
hogyan lettünk maga a Forradalom, hogyan 
lettünk nemzeti ügyként nemzetközi üggyé, 
és büszkék lehetünk arra, amiben már felzár
kóztunk, újra csatlakozhattunk az élen gon
dolkodókhoz és cselekvőkhöz, arra, amiben 
a ma oly divatossá és ridegen kizárólagossá 
váló Európához való csatlakozást mérik. "Ne 
ily mércét ajd, Istenem!" — kiáltana fel a 
mindig heves, a mindig türelmetlen, de min
dig igazságos poéta, ha a közélet annyit adna 
még az írás jegyeire, mint a banknak az ő 
jegyeire. De ott van a nagy tér, a korok egyik

legfontosabb kiöblösödése 48—49 körül. Fel
vonulásra, hadiszemlére, számbavételre, 
összevetésre, egyeztetésre a világéval. Ott 
van a Garibaldi Itáliájáé, a franciáké és néme
teké, lengyeleké, a Nemo-kapitányok és Edi
sonok szellem ében h irte len  m egugró  
Amerikáé. A "hős vértől pirosult" alatt a 
"nemzeti nagyiét" tere. És Czecz Jánosaink, 
Türr Istvánjaink, Telekijeink és névtelen 
emigránsaink révén ott van a miénk is, mert 
mindig a jobbik oldalán álltunk. Jókai egy 
százarcú, ezer származású Magyarországról 
adja kézbe azt a jellemképet, melyet az ezer 
év elején Szent István tudatosan és öntuda
tosan már Intelmekbe foglalt.

Maga az emberiség sem áll végesteien 
végig a maga legjobb szintjén. A haza sem. 
Mint önző szülők — önző hazák is zsamo-
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koskodhatnak fiaikon. Avagy letargiába 
süllyedhetnek egy-egy középszerű nemze
déktől, hiába várják a megváltást.

Elveszített jog nincs, csak feladott jogok 
vannak — figyelmeztetett Deák Ferenc És 
szemben vele van az önbizalom-túltengés, az 
önérzet inerciája, viszketegsége. A világon 
mindenütt mindenki átesett ezeken a beteg
ségeken. A szerencsések hamarabb felépül
nek belőlük. Árnyalat vagy agresszivitás 
követelni, remélni olyan jogokat, melyeket 
már-már puszta létünk újabb fordulataival 
feladtunk? Egyes népek, a mindegyre példá
ul említett "mívelt nyugaton" is már angolul 
vagy spanyolul fognak hozzá kisebbségi kö
veteléseik m egfogalm azásához mostoha 
nyelvvesztő, kihaló, beolvasztó századok 
után. Amai baszkok 30%-a beszél baszk nyel
ven, de azok nem baszk eredetűek, hanem a 
nagy iparosodás korszakában oda gyűlt nyo
morgók utódai. És bizony Verespatakon, 
nem kis mértékben 1848—49 következmé
nyeképpen ma egy százfőnyi unitárius, ma
gyar neveket viselő gyülekezetből senki se 
tud már magyarul. Viszont a közel 2000 éves 
kopt egyház, a látszólag mindent kibírás u- 
tán, most vezeti be kopt vallási szövegeibe, 
ősi keresztény énekei helyett az arab nyelvűt.

Borzongató reggelük volt október 6-án. 
Az elsőn. (3c bizonyították a legszentebb dol
got: a hazaszeretetet. Ennek a nemzedéknek 
sikerült összhangba kerülni és összhangban 
maradni a legfontosabb és legtisztább eszmé
nyekkel. Ezért ennek a nemzedéknek minde
ne himnikus.

A mai, kései, az élet újabb meg újabb 
színfalával elszigetelt utódok, a mai metrón 
utazók, ugyanolyan borzongató reggeleken 
az orszság folytonossága dolgában, az élet 
folytonossága dolgában igyekvők sorskö
zössége már legfennebb a korán elvesztett, 
valahol a világháborúkban eltűnt nagyapák
hoz hasonlóan viszonyulhat csak hozzájuk. 
De viszonyuljon. De emlékezzék. De éljen, ne 
tengjen és tűrjön csupán. Soha ne mondjon 
igent többé arra, amire ők életükkel nemet 
mondtak. Ellenkezőjére a nyomás, a kény
szer lehetett magyarázat mindaddig, amíg 
idegen katonaság állomásozott egyes kaszár
nyákban és egyes fejekben. Most látszólag 
egyes fejek is elvonultak "máskéntgondol- 
kodni". Égy új erkölcsi érzékért kell síkra- 
szállni tervezés és koszorúzás címen egy
aránt, mely ne legyen megint elkötelezettebb 
valami elegáns megfoghatatlanság iránt, 
mint a kezünkből kiejthető legtörékenyebb 
dolog: tulajdon sorsunk iránt. Ma még annyi 
minden irányból érkezve és annyi minden 
ellenére magyarok vagyunk valamennyire, 
valamennyien valamennyi környező régi 
szállásterületünkön és a világ távoli tájain. 
Ne majdani Juliánus barátok jogi, pénzügyi, 
demográfiai, vámügyi rubrikáiból bukkanja
nak fel valaha a most, a ma sürgető megoldá
sok. Szép őszi nap október hatodika, lehet, 
soha többé nem lesz borzongató Aradon, 
Mohácson sem. Többek közt azért, mert volt 
az a néhány nagy nemzedék, melyeknek 
minden gesztusa himnikus mára. Annyira, 
hogy talán elég volna ballagni tovább a tör
ténelmen azzal az egyetlen képre épülő halk, 
csendes, pátoszmentes himnusszal, prog
rammal, fogadalommal, hogy "Fa leszek, ha 
fának vagy virága..." Bizony, hazám. De ha 
mégis te vagy a pokol —■, hogy egyesüljünk, 
én elkárhozom...

SIM ONFY JÓZSEF 

ahogy a vonat
negyven és ötven között
vonszolom magamat
ahogy a vonat
teljesen lelassulva
a javítás alatt
álló útszakaszon
s mint a kifeszített
fagyos drótkötél
szaggatnám magamat szét
csöndem mint a magasfeszültségű
áramvezeték ha beleröpül
szörnyethal a madár
kedvesem nevét
kinövi a fa
úgy nő ki engem is
az idő
rongyaidat levetettem 
mitől süllyedek 
ha kiürültem

Szó sincs
Szó sincs arról
hogy újra kellene tanulnom
az ábécét
csak valami
történt
a szavakkal
tudom én azt hogy
az ott: fa
de így olyan üresen 
cseng
látom a madarat 
s csak bámulok rá 
nem tudom 
nevén nevezni 
ami hasonlítana is reá 
ami kívül-belül 
megmutatná 
igazi lényét 
mivoltát 
mindenét

Legalább
Olyan mint
egy rossz autógumi
nappal
egész nap teszek-veszek 
estére mégis ott vagyok 
ahol reggel 
üres az asztal 
üres a spájz 
télire nincs tűzifa 
nincs nagykabát 
közeledik karácsony 
a szegénynek is ünnep 
kérdem a fiamat 
csináljak szép piros 
orrú hóembert — NEM  
ha igazi nem lehet 
hóból csinálj legalább 
disznót — libát 
tyúkhúslevest

Csak magamat
Az az idő 
jelenik meg 
amikor még 
meg sem születtem 
látom apámat 
huszonkét évesen 
a fogságból hazajövet 
látom anyámat
amint a más gyermekére ügyel 
eteti-sétáltatja-pelenkázza 
látom nagyapámat 
kaszálás közben 
nem tudta leverni 
a kaszáját
mégis a legjobb kaszásnak tartották
látom nagyanyámat
kenyérsütés közben
nem a frissen sült
kenyérből küldött
báyáimnak a mezőre
látom gyémántot
az öreg kutyát
le kellett lőjék
megveszett a láncon
Csak magamat nem látom
se három se öt se kilenc
se tizenöt se huszonegy
se harmincöt évesen

Füvet a zöld
Ahogy 
nézem 
a huszonegy 
éves 
fény
képemet
fiú  * 
f i ú 
dé
szomorú
sírhalom
a
szerelem
sírhalom
a
szerelem
akkor
írta
"rózsáimon
baglyok
taknyolódnak"
most
csak
mosolygok
az
egészen
negyven-
kétévesen
a
szerelem
útsy
kitölt
mint
füvet
a
zöld

1994. November
Egy ember ül 
csak ül 
kövön ül 
gondján ül 
nem sír 
nem beszél 
nem néz a 
múltjába 
nem néz a 
jövőbe 
a Ma 
a Most 
sem érdekli 
csak ül
agyát pihenteti 
mint a favágók 
homlokukba vágott fejszével
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DÁVID GYULA

M iképpen lett Kolozsvár újra 
Erdély szellemi fővárosa 1918 után?
Ahhoz, hogy ezt a címben 

megfogalmazott kérdést s az arra 
adandó választ értelmezni lehes
sen, engedjék meg, hogy kiindu
lásként Kós Károly egy 1932-ben 
írott Kolozsvár-leírásából idéz
zek. "Emlékszem — írja Kós az 
1918-at követő első éveket fel
idézve —, hogy azokban az idők
ben a romániai magyarság vá
rosai között milyen ádáz versen
gés dúlt az elsőségért. Marosvá
sárhely, Arad, Nagyvárad és Te
mesvár a legkomolyabban ambi
cionálta m indenik magának a 
magyar kisebbség szellemi, poli
tikai, illetőleg társadalmi és gaz
dasági irányítását. Vásárhely 
azon a címen, hogy székely fővá
ros, és a magyarság léte ott nin
csen és nem  is lehet vesze
delemben; Várad azért, mert Ady 
Endre ott újságíróskodása óta 
szellemi vezetésre predestinált- 
nak tudja magát; Arad azért, mert 
zsírosán gazdag, erősen magyar és 
népes; Temesvár azért, mert sok a 
pénze, gyárai és erős bankjai van
nak és áldozni tud és akar az első
ség ellenértékeképpen. Csak Ko
lozsvárnak nem volt egy szava sem, 
egy tétje sem, egyetlen esélye sem 
ebben a versenyben: magyar pol
gársága szegény, vidéke inkább ro
mán, mint magyar, se gyáripara, se 
kereskedelme, mágnásai meg
fogytak, milliomosai sohasem is 
voltak, magyar szellemiségének 
jó része repatriált, és román la
kossága az im périum változás 
után nagy számban meggyara
podott.

A zu tán  egyszercsak meg
szűnt a verseny; versenyen kívül 
Kolozsvár vezette és irányította a 
magyar kisebbséget politikában, 
sajtóban, irodalom ban, tudo
mányban, még szinte-szinte gaz
daságilag is. Nem tudom, ho
gyan és miért történt ez így, és 
talán senki sem tudja soha meg
fejteni ezt a titkot."

Amire Kós Károly akkor nem 
vállalkozott — a titokra szeret
nénk néhány magyarázatot talál
ni. Nyolc évtized távlatából talán 
sikerül.

*

A z  1867-es kiegyezést követő 
korszakban Kolozsvár bizonyos 
tekintetben kétségtelenül kivéte
lezett helyzetben volt. Megvoltak 
hozzá a történelmi hagyományai 
— 1790-1867 között itt székelt Er
dély legfőbb közigazgatási szer
ve, a Gubemium, itt tartották az 
e rd é ly i o rszággyű léseke t — 
megvolt szellemi rangja —, itt 
alapított egyetemet Báthory Ist
ván 1581-ben, unitárius kollégiu

ma 1557-re, katolikus gimnáziu
ma 1579-re, református kollégiu
ma 1607-re tette alapítása évét, 
1872-ben itt jött létre Magyaror
szág első vidéki egyeteme — s 
országos jelentőségű gazdasági, 
tudom á-nyos, közművelődési 
intézmények is itt alakultak — az 
EMGE még 1844-ben, az EME 
1859-ben, az EMKE 1885-ben — 
és működtek.

A század vége felé azonban 
Kolozsvár vezető szerepe lassan 
megszűnik: a polgári átalakulás
ban elébe kerül az intenzíven ipa
rosodó Temesvár, majd Nagy
várad; az első világháborút meg
előző időkben pedig Bernády 
György városa, Marosvásárhely 
indul páratlan ütemű fejlődés
nek. Persze, Kolozsvár arculata is 
megváltozik a századfordulóra, 
de légkörére inkább egyfajta vi
dékies konzervativizmus a jel
lemző. Sokat elárul az, hogy Ady 
és a Nyugat szellemi forradalmát 
nemhogy elindítani, de — egy 
igen szűk értelmiségi rétég kivé
telével — jószerével befogadni 
sem képes. Sajtója kifejezetten vi
dékies, az Erdélyi Irodalmi Tár
saság — Petelei István távozása 
után — merev konzervatív ízlésű 
fészekké válik. Az egyetemen és 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ben valahogy a város fölött jön
nek létre a — nemegyszer kétség
telenül korszerű — tudományos 
eredmények.

Az első világháború végén 
bekövetkezett összeomlás erdé
lyi légüres terében egyszerre fel
értékelődnek a vidék helyi szel
lemi erői: Nagyváradon egy ma
roknyi Ady-hivő már 1919 júniu
sában két folyóiratot is elindít: a 
Tavaszt és a Magyar Szót, amelyek 
igaz, rövid életűek, de munkatár
saik között ott találjuk — a két 
szerkesztő: Tabéry Géza illetve 
Zsolt Béla mögött — nemcsak a 
holnaposok táborából már ismert 
helyi neveket (Dutka Ákost, Ernőd 
Tamást, Miklós Jutkát), hanem 
Kolozsvárról az Ádyért lelkesedő 
Jékey Aladárt, aztán Ligeti Ernőt, 
Reményik Sándort, Szentimrei Je
nőt, Walter Gyulát, Marosvásár
helyről Berde Máriát, Székely
udvarhelyről Tompa Lászlót, Lú
gosról Szombati-Szabó Istvánt.

Marosvásárhelyen a nyugta
lan szellemű Osvát Kálmán áll a 
nemrég újra feltámadt Kemény 
Zsigmond Társaság folyóirata, 
az 1919 szeptemberében indított 
Zord Idő élére. A munkatársak itt 
is Vásárhelyen kívül Nagye- 
nyedről, Kolozsvárról, Székely- 
udvarhelyről, Dicsőszentmár- 
tonból, a Számos-menti Galgó-

ról, sőt Temesvárról is toborzód- 
nak: Antalffy Endre, Áprily La
jos, Bárd Oszkár, Berde Mária, 
Gyallay Domokos, Makkai Sán
dor, Moher Károly, Nyíró József, 
Reményik Sándor, Sipos Domo
kos, Szabolcska Mihály, Tompa 
László, Walter Gyula.

Kolozsvár ezalatt politikai és 
hatalmi konfrontációk színhelye: 
1918 novemberében itt alakul 
meg a Magyar Nemzeti Tanács 
(Apáthy István professzorral az 
élen), a Székely Nemzeti Tanács 
(elnöke Sándor József, az EMKE 
főtitkára). Csakhogy 1918 kará
csonyán bevonulnak Kolozsvár
ra a román csapatok, s kezdetét 
veszi az új hatalom erőszakos be
rendezkedése az élet minden te
rületén. Az esküt m egtagadó 
tisztviselőréteg helyett jönnek a 
románok a regátból, elkövetke
zik az egyetem, a nemzeti szín
ház birtokbavétele, s az akkor 
még 80%-osan magyar városban 
megkezdődik arculatának az az 
átform álási folyamata, amely 
napjainkig is tart — hatalm i 
rendszerektől függetlenül.

A Trianon körüli magyar köz
érzetet általában kifejezi Végvári 
költészete, de nem véletlen, hogy 
ennek talaja épp Kolozsvár, a- 
mely a fegyverszüneti egyez
mény következtében meghúzott 
— majd azt is semmibevéve egy
re nyugatabbra tolódó — demar
kációs vonalon innen, fokoza
tosan válik első számú célállomá
sává a berendezkedő új hatalmi 
törekvéseknek.

A Végvári-versek kifejezte 
kétségbeesett tagadás azonban 
csak az egyik hang, amely Ko
lozsvárról felhangzik. Hamaro
san megszólal mellette a másik is: 
a Kós Károly, Paál Árpád és Zá- 
goni István megfogalmazta Kiál
tó Szó hangja: "... az imádkozás 
ideje eltelt — olvashatták benne 
azok, akikhez eljutott az újságpa
pírra nyomtatott füzet —, és az 
átkozódás ideje is. Az álmodo
zásnak is vége és a sírásnak is... 
Felébredtünk. Látni akarunk 
tisztán. Szembe akarunk nézni az 
élettel, tisztában akarunk lenni 
helyzetünkkel. Ismerni akarjuk 
magunkat. Számba kell vennünk 
erőinket, szerveznünk kell a 
munkát, tudnunk kell a célt, amit 
el akarunk érni. Aki fél, aki gyá
va, aki gyenge, az lépjen ki a sor
ból, az menjen, az nekünk bajt 
csinál."

Az erdélyi magyarság kipró
bált kolozsvári intézményeinek 
munkája odalett vagy megbé
nult. A kolozsvári magyar egye
tem esküt nem tett tanárai egy

más után hagyták el Erdélyt. Az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület tu
dós-fórumát a nyilvánossági jo
gáért vívott harc bénította meg, 
hiszen anélkül a katonai közigaz
gatás rendelete értelmében még 
egy szakosztályi ülést sem tart
hatott. Az EMKE a román-elle- 
nesség reásü tö tt bélyegével a 
homlokán próbálta jogi helyzetét 
rendezni a román törvények ér
telmében — a harmincas évekig 
hasztalan. Az a néhány irodalmi 
lapocska, amely a háború előtt is 
csak tengődött, sorra megszűnt. 
A Kolozsvárt élő írók-költők egy 
része amint az előbbi névsorok
ból láttuk, Várad vagy Vásárhely 
vonzása felé tájékozódott.

Mégis megtörtént az a "cso
da", amelyről Kós Károly beszélt. 
S ennek műhelye Kolozsvár két 
napilapja volt: a Bartha Miklós 
alapította, de utóbb provindali- 
zálódott Ellenzék és a Keleti Újság, 
amelynek első száma a román be
vonulás napján, 1918 karácsony 
szombatján jelent meg. S ez a két 
napilap — pontosabban a köréje 
tömörült kolozsvári írók-újságí- 
rók tábora — elérte azt, hogy ma
ga köré vonzotta az erdélyi ma
gyar szellemiség legjobb erőit, s 
azzal a többlettel, amit — a sze
rény példányszámú irodalmi fo
lyóiratokkal szemben — több 
tízezres példányszám uk és or
szágos hatókörük biztosított, rö
vid idő alatt Kolozsvárra kezdett 
figyelni az erdélyi magyarság. 
Nem csak — sőt nem is elsősor
ban — azért, mert itt jöttek létre a 
kisebbségi magyarság első politi
kai tömörülései: a Magyar Szö
vetség, a Magyar Néppárt, a Ma
gyar Nemzeti Párt, majd az Or
szágos Magyar Párt. Hanem a- 
zért, mert ezeknek a napilapok
nak a hasábjain (különösen 16 ol
dalas vasárnapi és 32 oldalas ün
nepi mellékleteiken) a Kiáltó Szó 
önépítkező programját felvállaló 
írók-költők m egszólították őt, 
hozzá és róla beszéltek. Lényegé
ben ez a két lap volt az — egészen 
a Helikon íróközösség 1926-os és 
az Erdélyi Helikon 1928-as beindu
lásáig —, amelyben az erdélyi 
magyar irodalom bölcsőjét rin
gatták, amelyben ennek az iroda
lomnak saját hangon megszólaló 
írógárdája, saját olvasótábora ki
alakult, amelyben ez az irodalom 
— nemcsak kolozsvári viszony
latban, hanem az egyetemes ma
gyar irodalom összefüggéseiben 
tekintve — magának létjogosult
ságot szerzett.

Hogy miként, arra az első ma
gyarázatot Ligeti Ernő adja meg, 
aki az első kisebbségi korszak le
zárultával, 1941-ben kiadott Súly 
alatt a pálma című könyvében a 
következőket írja: "Az egyes sze
mélyek értelmi felkészültsége, 
erkölcsi emelkedettsége, tudása, 
szervező hajlama, energiája min-
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den nemzet életében jelentősé- 
ges, de sorsdöntő volt a mi rabsá
gunk idején. Mert minden intéz
ményünk annyit ért, amennyit a mö
götte álló ember.” Azt hiszem, ezt 
az utolsó mondatot kétszer is alá 
kell húznunk, mert nem csak az 
1941-ből visszaforgatott m últ 
időben, hanem  a Budapesten 
1945 januárjában a Dunába lőtt 
Ligeti Ernő előtt még nem is sejlő 
jövőben: a mi második kisebbsé
gi korszakunk jelenében, sőt ma 
is — változatlanu l érvényes. 
Hány szétvert intézmény támadt 
fel poraiból, mert akadt ember, 
aki ügyét felvállalta; hány a hata
lom által megölt intézmény élt 
tovább "egyszemélyes m űhe
lyekben", azok révén, akik — a 
Kiáltó Szó szavait idézzük — tud
ták a célt, amit el akartak érni.

És az 1920 utáni Kolozsváron 
sorra létrejöttek ezek a műhe
lyek; körülöttük tömörültek az 
emberek: a Keleti Újság és rövid 
életű irodalmi lapja, a Napkelet 
mellett — egy ideig a Romániába 
m enekült Ignotus szerkesztői 
asztala körül — Ligeti Ernő, Ká
dár Imre, Kőmives Nagy Lajos, 
Szentimrei Jenő; az Ellenzéknél a 
Kolozsvárra hazatérő Kim ez Ala
dár, Áprily Lajos; aztán a szintén 
Budapestről hazatért Benedek 
Eleknek a Vasárnap és a Vasárnapi 
Újság körül tömörült "fiai"; az Er
délyi Szemlét folytató Pásztortűz
nél Reményik Sándor; a harma
dik rövid életű Újság c. napilap 
szerkesztője, Paál Árpád mellett 
a Tizenegyek Antológiájának fiatal
jai, a Dienes László alapította, 
majd Gaál Gábor szerkesztette 
Korunk.

Kolozsvár rohamosan növek
vő szellemi súlyára nézve ne
hány adatot is ideiktathatunk: az 
induló romániai magyar könyv
kiadás és sajtó adatait, amelyek 
szerint 1919-1925 között a romá
niai magyar könyvtermelésben 
Kolozsvár részesedése 27%-ról 
51,3%-ra nőtt, ugyanakkor az 
egész romániai magyar sajtónak 
34,25%-a jelent meg Kolozsvá
ron. Köszönhető volt ez a háború 
után rövid idő alatt megerősö
dött magyar érdekeltségű nyom
daiparának, amelyben meghatá
rozó szerepet töltött be az 1920- 
ban létrehozott Minerva Könyv
nyomda, majd a minőségi könyv
termést illetően az 1924-ben ala
kult Erdélyi Szépmíves Céhnek, s 
kulcsemberének, Kós Károlynak.

így történt az, hogy a húszas 
évek derekán a romániai ma
gyarság nemcsak irodalmi, de 
közügyi gondjait illetően is egyre 
inkább Kolozsvárhoz mérte ma
gát. Mert közben — ezt szintén 
Ligeti Ernőtől tudjuk — a határ
menti övezetben szigorúbb, aka- 
dékoskodóbb cenzúra m iatt a 
kolozsvárival szem ben hátrá
nyos helyzetbe került a nagyha

gyományú nagyváradi sajtó, míg 
Temesvárt az erdélyiség prog
ramjával szembenálló akadékos
kodása, Marosvásárhelyt "flek- 
kenvárosi" provincializm usa 
hozta hátrányba. Persze, azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy ez idő 
tájt Kolozsvár sajtóját olyan ne
vek fémjelezték, mint a Paál Ár
pádé, a Krenner Miklósé, a Mar
ton Ernőé vagy a Ligeti Ernőé és 
a Szentimrei Jenőé. S hogy az El
lenzék irodalom-, művelődés- és 
tudománypolitikáját olyan szer
kesztőegyéniség alakította, mint 
Kuncz Aladár. Igen, a tudomány- 
politikáét is, hisz az EME béna
ságra ítélt időszakában az Ellen
zék a maga "Erdélyi Múzeum" c. 
rovatában a még Kolozsváron 
maradt tudósoknak is fórumot 
biztosított, s minden alkalmat 
megragadott, hogy őket közü
gyekben is megszólaltassa.

A húszas évek erdélyi ma gyár 
írótársadalmának Kolozsvár kö
ré vonzásában fontos szerepet 
játszottak a Keleti Újság és az El
lenzék irodalmi pályázatai. A Ke
leti Újság novellapályázatain vált 
ism ertté Nyíró József, Tamási 
Áron, Nagy Dániel, a regénypá
lyázatán Gulácsy Irén, a verspá
lyázatán Bartalis János neve; az

Ellenzék novellapályázatainak 
nyertesei között olyan neveket 
talá lunk , m int N yíró József, 
Gyallay Domokos, Indig Ottó, 
Kacsó Sándor, Berde Mária, Sipos 
Domokos; de hirdetett az Ellenzék 
— a kolozsvári Magyar Színház
zal közösen — drámapályázatot 
is (ezt Gulácsy Irén nyerte meg), 
s történelmi monográfia-pályá
zatot, amelynek díjazottjai Bíró 
Vencel és Herepei János voltak. 
Különben Kuncz szerkesztői le
leménnyel nemcsak az írótábort 
szólította meg ezekkel a pályáza
tokkal, hanem az olvasókat is — 
nem véletlenül, hiszen egy erős 
olvasóközönség kinevelése a Tri

anon utáni Erdélyben az iroda
lomnak is létkérdése volt Az em
lített pályázatokon ugyanis a 
közönség is szerephez jutott: a 
beérkezett írásokat a lapok sor
ban közölték, majd neves írók-tu- 
dósok vélem ényét kérdezték 
meg azokról (Tompa Lászlót, 
Moher Károlyt, Benedek Eleket, 
Krenner Miklóst, Tabéry Gézát, 
Kádár Imrét, Bitay Á rpádot, 
Szentim rei Jenőt szólaltatták 
meg például), s az ő véleményeik 
közlése után került sor a közön
ség szavazatait is érvényre jutta
tó döntésre. És mindez történt az 
egész ország nyilvánossága előtt, 
amint említettem, több tízezres 
példányszámú országos napila
pokban.

Aztán ott voltak az — ismét 
tömegeket megmozgató — iro
dalmi olimpiászok, amelyeknek 
babérjaira egy-egy város repre
zentatív író- és művészképvisele
te pályázott, s mérte össze erejét, 
tudását, leleményességet a ko
lozsvári Magyar Színház termét 
sorozatosan megtöltő közönség 
előtt. Byen leleményekkel vált a 
Trianont követő bénultságban e- 
seménnyé a szellem egy-egy tel
jesítménye, ilyen m ódon vált 
közüggyé az irodalom.

Aki a húszas évek első felének 
kolozsvári sajtóját fellapozza, el- 
ámul az annak hasábjain megje
lenő magyar irodalom sokszínű
sége és színvonala láttán. Kuncz- 
nak például az Ellenzékben sike
rült a Nyugat egész akkori író
gárdáját felvonultatnia— miköz
ben hivatalos magyarországi iro
dalmi körökben a Nyugattól fél
tették a magyar irodalom egysé
gét, s a ’kétlelkűség" aggodalmát 
fogalmazták meg amiatt, hogy a 
csírázó erdélyi magyar irodalom 
túlságosan is kötődik az "erkölcs- 
tden" és "nemzetidegen" Ady és 
a Nyugat szellemiségéhez. És volt 
ennek a szerkesztői koncepció

nak egy távolabbra is tekintő vo
natkozása (hiszen Kuncz — majd 
később az Erdélyi Helikon is — 
nemcsak a magyarországi, ha
nem fdvédiki és vajdasági kor- 
társakat is közölt): arra irányuló 
erőfeszítése, hogy a Trianonban 
rög- zített politikai határok ne 
válhassanak a szellem határaivá 
is.

Igen: a helikoni irodalompo
litika koncepdója itt, Kolozsvá
ron, az Ellenzék dm ű  napilap ha
sábjain formálódott ki, s végső 
soron ez tette Kolozsvárt a hú
szas évek második felére ismét az 
erdélyi magyarság szellemi köz
pontjává.

És van még valami, amit a 
"kolozsvári áttörés" kapcsán a 
húszas évekről el kell monda
nunk: Kolozsvár akkori irodalmi 
és sajtókezdeményezései mögé 
odaállott a kisebbségi közügye
ket a maga számára is fontosnak 
érző kisebbségi magyar tőke: a 
Keleti Újság mögé — ezt szintén 
Ligeti Ernőtől tudjuk — a Farkas 
M ózesék alapíto tta Lapkiadó 
Részvénytársaság, az Ellenzék 
mögé egy másik pénzügyi befek
tetőcsoport, amelynek élén az 
1926-ban hazatért Bánffy Miklós 
állott; s az Erdélyi Szépmíves Cé
het alapító lelkes, ám pénztelen 
kis csoport (Paál Árpád, Nyírő 
József, Zágoni István, Kádár Im
re, Kós Károly és Ligeti Ernő) hát
terében is ott volt a Ligeti köny
vében Sz.M. kezdőbetűkkel jel
zett Szántó Miklós, az Egeresi 
Szénbánya Rt. és a kolozsvári Vil
lamosművek tulajdonosa. Az ak
kori idők erdélyi magyar arisz
tokráciája és vállalkozórétege 
tudta, hogy a vagyon nem csak 
előjogokat biztosít, de kötelez is.

Összefoglalásul — és egy ki
csit a mára is érvényesnek érzett 
tanulságul — a Kós Károly-i titok 
megfejtésének kulcsát a követke
zőkben látjuk:

— kellettek hozzá az iroda
lomteremtés ügyének új Déva- 
várába magukat beépítő, az össz- 
magyar és egyetemes szeliem- 
i távlatokat szem elől nem tévesz
tő koncepciót kidolgozni és vé
gigvinni képes személyiségek;

— kellett hozzá az ügy sikeré
hez nélkülözhetetlen közönség- 
teremtés hatékony formáit meg
találó sajtó fáradhatatlan lelemé
nyessége;

— és nem utolsósorban kellett 
az ügyet (nem pusztán a városok 
közötti elsőbbségi verseny, ha
nem egy sérült tudatú, létérzeke- 
lésében megingott, magára ha
gyott kisebbség ügyét) áldozato
san felvállaló magyar tőke támo
gatása.

Ezek együtt talán a mai Ko
lozsvár kátyúban vergődő, ér
dektelenségben fuldokló magyar 
szellemi életét is képesek volná
nak megújítani.
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SZŐCS ISTVÁN 
ÚjraOLVASÓlámpa 
1. Egy a k o l —  
so k  nyáj
Változatlanul tiszteli és változatlanul 

nem idézi a mai világ Eötvös József gonda- 
latait. Esetleg idézi is talán, de nem  mé
lyed el bennük. Pedig ha van, ahogy je
len tőségteljes lélegzetvétellel hangsú
lyozni szokták; ha van ma időszerű közgon
dolkodó, politológus, az Eötvös József 
volna. N em  veretes, körm ondatos ékes
szólása m iatt nehéz idézni, hanem  azért, 
m ivel a több m int kétszáz éve folyó vitá
ban a konzervatívok és a haladó-szabad
elvűek között ő nemcsak a konzervatív, 
azaz "maradi" dogm ákat szedi szét, ha
nem  a "haladás" dogm áit is; vagyis már 
m egvalósulásuk előtt láttatja, hogyan vál
hat ésszerűtlen dogm ává a haladás és a 
szabadság eszméje is.

M inden szabadelvűség alaptörekvése: 
kitörés a nem zeti elzárkózás korlátái kö
zül; az egyének és népek közötti érintke
zést sem m i sem  akadályozhatja; de  az 
abszolút kom m unikációs szabadságnak 
gyakorlatilag előfeltétele volna egy nem
zetközi nyelv. Különösen tudom ányos té
ren. (M anapság m ár-m ár kezdi közmeg
vetés sújtani azt a tudóst, aki nem  angolul 
publikál; illetve, ha nincsen arra módja, 
legalább m inden m ásodik sorában éljen 
egy angol kifejezéssel, vagy legalábbis 
anglicizmussal.) S ennek ellenére Eötvös 
a leghatározottabban vallotta; szükséges, 
hogy a tudom ányok a nem zeti nyelveken 
műveltessenek.

A világtörténelem  folyása, érvel Eöt
vös, m ár több ízben felm utatta az "univer
zális nyelvek" végzetes következményeit. 
Például a hellenizmus. Nagy Sándor hó
dításai nyom án a görög világnyelv lesz; a 
Balkán, Kisázsia, Előázsia, Egyiptom  téré
in kozm opolita, szabadelvű művelődés 
a laku l ki, az "alexandriai szellem"; ez 
azonban m eghökkentően rövid idő alatt 
irodalom ban, m űvészetben, sőt, tudo
m ányban is — dekadenciába torkollik; 
széles, nagy, iszapos torkolattal, m int a 
Nílus, am elyben a fejlődés leáll, a m űvé
szet és az ismeret tárgya csak önmaga; a 
szellem önfertőzése általánossá válik; s 
am i a legelgondolkoztatóbb, a görögség, 
am ikor odaajándékozza nyelvét a nagyvi
lágnak, elveszti saját erkölcsi értékrendjét 
és szellemi eredetiségét.

A római birodalom  erőterében a latin 
nyelv m ég egyetemesebbé válik, m int elő
zőleg a görög; de  a róm aiak csak erőszak
k a l h ó d íta n a k , fo sz to g a tn a k , és b á r 
m eg terem tik  csodálatos jogrendjüket, 
mégis a szolgaságot olyan m értékben tet
ték általánossá, hogy az a leigázott pro
vinciákból visszaáram lott a metropolisba 
és elaljasította, majd fölbomlasztotta az 
egész birodalmat.

A keresztény európai középkor nem
zetközi latinja nagyon alkalmas volt a 
szellemi érintkezésre; aki latinul érteke
zett, az közérthetővé vált az Óceán ír part

jaitól egészen Európa keletjéig; nemzetkö
zileg közérthető latinsággal írták a feje
delm ek egymásnak a hadüzeneteket, a fő
papok a kLátkozásokat, és hogy ennek el
lenére mégis m ennyire leállt, elsivároso- 
dott, impotenssé lett a szellemi élet, az 
éppen a következő századok tükrében lát
szik meg, am ikor — sajátságos, hogy e- 
lőbb éppen a leány-latin nyelvek hónai
ban, olasz, francia földön — "kifeslenek" a 
nemzeti nyelvű irodalm ak "bimbaji", s a- 
m ikor majd a németeknél is kibontakozik 
a nemzeti nyelvű tudomány. Ami a leg
fantasztikusabb, hogy olyan nemzetileg 
semleges területeken, m int vegytan és fi
zika, törnek annyira előre, hogy a világ 
mai napig nem  érte utol még ebben önm a
gát m egannyi Nobel-díj segítségével sem.

(Nem csoda, hogy a nemzeti nyelvek 
diadalra jutásával egyidejűleg érzi az em 
beriség mégis olyan nemzetközi kommuni
kációs módszerek s z ü k sé g é t, am e ly ek  
nincsenek nyelvhez kötve; amolyan grafi
k a i Jelrendszert szeretnének, am ilyent 
Mária Terézia korában Kalmár György 
m ár m egkísérelt létrehozni ((m unkája 
olasz, francia, német nyelven is megje
lent)), s am ilyenhez hasonlóval, olyan 
"mű-kínai képírással" m anapság újból és 
újból kísérleteznek; elválasztani a fogalmat 
a nyelvtől, és nyelvsemlegesen jelölni... Egye
lőre azonban még nem  nagyon megy az 
egész, m ert kü lönleges appercepciós 
készséget tételez fel, s persze, gyorsan 
analizáló szemet.)

"Soha sem tulajdonítottak az emberek 
nagyobb fontosságot a nyelvnek, m int je
lenleg" — írta Eötvös százötven évvel eze
lőtt... Pedig, folytatja; "N yugodt m eg
fontolás után azonban azt fogjuk találni, 
hogy a nyelv, m int eszköz, valamely nép 
különállásának fenntartására csak annyi
ban  b ír  fon to ssággal, am enny iben  a 
nyelvkülönbség egyszersm ind az esz
m éknek s nézeteknek némi sajátos fejlő
dését feltételezi..." M anapság ezt úgy 
fogalmazzák; annyiban van létjogosultsá
ga egy nyelv továbbélésének, am ennyi
ben az egy saját kultúrát, vagy legalábbis 
sajátos életformát, gondolkodásmódot hor
doz.

A cselekvésre resteknek, a Pató Pálok- 
nak és Oblomovoknak a vigasza, hogy "a 
nyelv életben tartja a népet". A népnek is 
tennie kell azonban valamit a nyelvéért, 
amelyet a történelem — rábízott!

"Én meg vagyok győződve, hogy egy 
népdal olykor nagyobb befolyással volt 
egyes államok sorsára, m int a legfénye
sebb állam tani elméletek, s hogy a tudo
m ány aknáiból felhozott helyes elvek is 
csak az által lesznek értékesekké, ha hisz 
bennük a nép és így népérzelemmé vál
tak; de m időn a nép érzelmeire történik 
hivatkozás, akkor, úgy hiszem, tisztában 
kell lennünk az iránt; vajon csakugyan 
olyanok-e ez érzelmek, minőknek azokat 
hirdetni szokták?... A nép, m int felség, 
más fejedelmek sorsában részesül... Vala
m int a királyságnak, úgy a népnek is m in
denhatóság, hibázhatatlanság és feleletre 
vonhatlanság tulajdoníttatott, a népet így

a fenyítő törvények oltalm azák, és sok
szor megelőző sajtóvizsgálat utján a hízel- 
kedők híven gondoskodtak arról, hogy 
kellemetlen igazságok hallása őt nyugal
m ában ne zavarhassa. Nézeteire és érzel
meire nézve sem  jár jobban a korlátlan 
felségjoggal bíró nép, m int koronás elő
dei." (M unkásököl, vasököl, odasújt, a- 
hova köll.)

Legelőbb éppen a m űvészetben kezdte 
a huszadik század a nép felségjogait m eg
nyirbálni. N em  a költőkre gondolok (Aki 
magyarba rúgott, megjön a kedve a rúgás
hoz, vagy: Értünk mezítláb jön foltozott 
halál), hanem  például a színházra. O lva
som Herczeg Ferencnél, hogy m ár a hú 
szas évek elején harsogják: a színház nem  
arra való, hogy a néptöm egek alacsony 
ízlését kiszolgálja. Érdekes, m ondja Herc
zeg a balbal-liberális szuperértelm iség
nek, Ö nök, m in t ba lo ldaliak , a népre 
akarják bízni, a néptől teszik függővé a 
legbonyolultabb közgazdasági, politikai, 
tudom ányos kérdések eldöntését a de
m okratikus választásokon; ugyanakkor 
azt a jogát sem ismerik el a népnek, hogy 
a színházban azt a darabot nézhesse meg, 
am it szeretne?

De hát a m űvészeti (úgynevezett) for
radalm akra is érvényes, m int általában: 
"Soha sem sikerült — m int Guizot helye
sen m ondja — azoknak, kik valam ely for
radalm at elkezdettek, azt bevégezni. U- 
gyanezt m ondhatni az elvekről is. A hadi
jelül használt szó sohasem  fog form ulául 
szolgálni a békének..."

A m űvészeti forradalm ak legszélsősé
gesebb agitátorai mára lassan m egbékül- 
nek a tömeg ízlésével; ha az luxusterep
járókon érkezik az előadásokra és megfi
zeti a nagyon drága jegyeket is. N em  a 
tömegízlés olcsóságát nem  szeretik, ha
nem  a tömeg által m egfizethető beléptidí
jak olcsóságát; azt, am it ilyen alacsony 
áron kellene kielégíteniük.

2. Justine 
zarándoklatai

Justine és Juliette, az u tazó kurtizánok, 
turnéjuk előtt fogadalmat tesznek: elkövet
nek minden rosszat, amire csak alkalmuk nyí
lik, és kerülni fognak minden jó  cselekedetet. 
Nyilván e fogadalom  az, am ely az egy idő 
óta divatozó Sade-filmek rendezői közül a 
legújabb (Benoit Jacquot) vállalkozóból 
ezt az ihletett m eglátást csiholja elő: "Mert 
mélyen humánusnak kell lenni ahhoz, hogy 
valaki olyan barátsággal írjon például a nők 
szexuális szabadságáról, amilyen bátorsággal 
ő írt."

Justine és útitársai fogadalm ukat ko
molyan vették; annyira, hogy am ikor egy 
alkalommal egy szex-horror-thriller-soro- 
zat-hős a Vezúv kráterében foglyul ejtette 
őket, és biztonsággal csak úgy  szabadul
hattak volna tőle, ha álm ában megölik, 
nem  tették ezt; inkább az életüket kockáz
tatták, m ondván, ennek a szörnyetegnek 
az elpusztítása áldás, sőt jócselekedet vol
na; és így annak végrehajtásától tartóz
kodtak.
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Ez a szörnyeteg, egy bizonyos orosz 
milliomos, Sade m árki epizód-alakjai kö
zül leginkább tölti be az eszmei szócső sze
repét. "M indeközben a perverzió apos
tolának tarto tt Sade a leghum ánusabban 
gondolkodott és viselkedett — így a fil
mes. — Született individualista volt, az 
egyén forradalm át hirdette meg. Az egyé
ni erőszak, am it a szexualitásban képvi
selt, a szabadság kifejezése volt számára." 
A szabadság m egvalósítását példázza az 
em lített epizodista , többek közt azzal, 
hogy vacsoránál a tűzről levett ezüst sül- 
testálat asztalok helyett tornázó kislányok 
csupasz hasára helyezteti (Károlyi Béla 
fegyelm ező m ódszereit anticipálva), és 
hogy akivel egyszer szeretkezik ("legyen 
az férfi vagy nő"), az belehal. Éppen ezért 
a film rendező Sade m árkiban a felvilágo
sult szabadgondolkodót szereti és keresi, hi
szen  g rófunk : "H ite tlen  h ite  az é le t
öröm ökben gyökerezett, m indenütt az 
életet kereste, m ég a legrémesebb helyze
tekben is."

Persze csak az általa megírt, elképzelt 
rémes helyzetekben; m agánéletében fé
lénk kis nyuszi volt, és krónikus, elvisel
hetetlen székrekedésben szenvedett — 
kas- télyában a term ek és folyosók falán 
legalább százhatvan m etszet lógott, am e
lyek m ind beöntést, bélm osást ábrázoltak; 
az általa leginkább bálványozott tárgy a 
klistély; azaz fecskendő, amellyel végre
hajtják az effajta műveleteket; Freud sze
rint az agresszivitás kiváltó oka leginkább 
az anális regresszió, amely emésztési za
varokkal is együttjárhat. (Mai természet- 
gyógyászok  hajlam osabbak  ann ak  az 
állítására, hogy fordítva: éppen az ag
resszív, szadista beállítottság okozhat va
lakinél krónikus bélpanaszokat.)

"Sade írói stílusa — állítja Jacquot — 
olyannyira megszállott, hogy erotizmus 
helyett inkább pszichoanalitikáról beszél
hetünk." A valóságban szerintem  Sade- 
nak nincs is írói stílusa; annyira száraz, 
szűkszavú, s valószínűleg nagyon rossz 
író lehetett, s ezt ő is tudta, mert meg sem 
kísérelt soha leírni egy lelkiállapotot be
lülről; vagy akár kívülről egy bonyolul
tabb gesztust; m int m inden rossz költő, a 
fokozásnak egyetlen eszközét használja, a 
felsorolást és a "szaporítást", a mennyisé
gek túladagolását. Tehát csak annyiban 
nevezhető nem csak szövegelőnek, hanem  
írónak is, hogy sikerül jellegzetesen dilet
táns fogásokat kikerülnie. Például egy ki
sebb m űvében finom  úrikisasszony le
kötözött anyja testének azt a részét döfkö- 
di egy kalaptűvel, amivel az őt a világra 
hozta. Nos, legalább Sade azt nem  írja 
erről a kalaptűről, hogy rozsdás lett volna. 
Egyébként... (Egyébként hol vannak az 
"egyéni felszabadultságnak" e fokától a 
mi kis, szömyködő ((korrektor, figyelem: 
nem  szöm yülködő, hanem  m onstrumko- 
dó!)) íróink?... Vagy csak azért szelídeb- 
bek, m ert nem  szokásuk francia nyelvű 
könyvet is kézbevenni? Bármennyire ipar
kodnak, kétszázéves a lemaradásuk!...)

Szó sincs azonban arról, hogy filmren
dezőnk naiv képm utató lenne, aki szabad

ság, egyén, felvilágosultság jelszavak mö
gött kínálja az áruját. Amint kiderül, in
k áb b  S a d e  é le té re  s n e m  m ű v e ire  
koncentrál filmjében. M árpedig Sade éle
tére az jellem ző, hogy m inden  rend
szerben és rendszerváltozáskor bezárták! 
Rémhősének az életprogramját, tudniil
lik, hogy: "Elég gazdag vagyok ahhoz, 
hogy tojjak az összes hatóságokra, és elég 
művelt, hogy tojjak az összes istenekre" — 
csak m ásodik felében tudta megvalósíta
ni: mégsem volt elég gazdag ahhoz, hogy 
elbánjon az összes hatóságokkal.

Mond Jacquot okos és igaz dolgokat is, 
eltekintve attól, hogy m indezeket pusztai 
próféták vagy m űvelt egyházatyák már 
évezredekkel Sade előtt hirdették: "... a 
szadizmus bennünk, a tudattalanunkban 
éppúgy jelen van, m int annak kivetülésé- 
ben, a társadalom ban. Ott bujkál, ahol 
nem gondoljuk, a legváratlanabb módon, 
a legváratlanabb kifejezési formákban je
lenik meg. Ez alól senki sem kivétel. Több
nyire passzív  agresszió form ájában ő- 
rizziik, és életünk legártatlanabb pillana
taiban törhet fel belőlünk. N em  vagyok 
pszichoanalitikus, de szerintem a legna
gyobb lelki torzulások forrása, ha valaki 
nem  szembesíti magát a benne rejlő sza- 
dizm ussal. M indannyiunknak van egy 
Sade-ja, lelki ördöge, akit soha nem lehet 
igazán elhallgattatni, csak tudatosítani, 
megszelídíteni."

Ez így igaz, mondja m inden valamire
való szent és pszichológus. Ehhez még 
hozzátehetjük, hogy az említett bélpana
szokon kívül, erős agresszív rohamokat 
válthat ki az egyénből egy lappangó gom 
bás megbetegedés (Candida albicans) elha
talmasodása is.

(A francia filmrendező Sade-os gondo
lataival egyébként Szentgyörgyi Rita ne
vű riporter interjújában találkoztam )

Czirják Lujza: Bíró Máté

N em  sokkal ezután, m eglepő m ódon, 
m agával Justine-nel, az utazó kurtizánnal 
is összefutottam , a kolozsvári Nagygalé
ria kiállításán. A festő, Milshtein tudatosan 
követi Marc Chagall előadásm ódját, a- 
zonban annak fiatalkori bája és kedélye 
helyett inkább a XX. század első harm ad
beli, balnémet expresszionisták üszke-per- 
nyéje teszi keserűvé festményeit. A hátsó 
főfalon óriási táblakép: középen piszkos
rongyos ágy, jobboldalt mocskos vécé
kagyló , balró l u g y an o ly an  e d én y m o 
sogató kagyló; ételmaradékok, hulladé
kok közepette hason fekszik a rém ült, 
öreg intellektuel arcú festő, s egy szigorú
an jóságos prostituált cirógatja haját, köz
ben vaddisznó nagyságú patkány kúszik 
elő az ágy alól: e kép ismerős volt m ár 
reprodukciókról. És m indenfele Justine, a 
bolygó kéjnő (Fliegende H ure), hol m int 
A  Három Nővér egyike, vagy m ind a há
rom, hol m int vidéki véres Üba, Dunyus- 
ka, kezében kaszakarddal; vagy m int 
szociográfus d rám aírónő , társadalom 
korbácsoló elszántsággal; m int fehér se- 
lyem uszályos dám a; vagy  m osd a tlan  
repedtsarkú; vagy rózsaszínre púderezett 
fenekű balettpatkány, seprűn lovagolva; 
m int vörös zászló alatt roham ozó hős 
kom szom olista lány, urááá!.... vonagló 
esszéírónő; sajtószuka; egyáltaláan A RA
GADOZÓ NO; akárcsak Szindbád, A ha
jós, úgy utazik e festett Justine kurtizán, 
nem  földrajzi, hanem  lelki égtájakon át 
ide-oda, életform ák, létszin tek  között, 
kultúrák és szubkultúrák között; vertikáli
san bolyongva; egyhelyütt idézet a Capri- 
chosból: röpü lő  Goya-madarak (lám , a 
szójáték-Eboli), azaz szirének; serpenyő
ben tükörtojással; didakticisztikus, azaz 
szájbarágós freudista jelképekkel kiegé
szítve... A férfialakok viszont m indenütt 
mellékesek, elm osódottak, egyenarcúak, 
szürkék, m ontázsszerűen lebegnek Justi
ne körül, vagy fejreállított keljfeljancsik, 
szoknyafodrok közt bújkálva vigyorgó fa- 
jankók; majd egy sor kozákezredes, k itün
tetésekkel telefröcskölve: m érgespulyka- 
nyakúak, kand-úri tartásúak, szadom azó 
bestiárium m al a háttérben... egyszóval 
Milshtein képei igazolják a francia film
rendezőt: m indannyiunknak van egy Sa- 
de-ja, egy lelki ördöge, Justinje vagy gyil
kos milliomosa, akit soha nem  lehet el
hallgattatni, legfeljebb kibeszéléssel m eg
szelídíteni...

M indehhez képest m eglepőnek tűnt, 
hogy az izgalmas, felkavaró kiállítás üres, 
elhagyatott; az utolsó héten négyszer vol
tam  benn, m indég egyedül (vagy másod- 
m ag am m al, ha b e h ív ta m  v a la k it az 
utcáról), és éppen készültem  azt kiele
mezni, m iért nem  szeretik az emberek az 
igazm ondást a m űvészetben, ha az nem  
tetszetős felülettel és nem  dekoratív kom 
pozícióban adatik elő. M iért utálják a na
turalizm ust, ha m ás izm usokkal keve
redik? — m ikor szerencsére azt olvastam  
egy helyi lapban a helyi m űítésznő tollá
ból, hogy a kiállítás igen nagy érdeklődés
nek és látogatottságnak örvend. Ez m eg
nyugtatott és leszerelt.
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nRÉNv ima in I a 172
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerk eszti:
Fekete Vince 2000

GYUKICS GABOR VERSEI
K e z e  n e d v e s  k a v ic s .
Keze nedves kavics 
Karja meglazult huzal 
Szeme kétszínű fény 
Ajka színtelen vonal
Arcúnak éle vászon 
Festő rajzolta ráncok 
Nyelve száraz levél 
Torka beszakadt árok
Ruhája sárgult papír 
Rég elfeledett hírek 
Haja vakolt fehér 
Sercegő néma filmek

Mellkasa keskeny rekesz 
Bordái cérna rácsok 
Szíve szikkadt kenyér 
Ágya szétázott átkok

F é l ig ö l tö z ö t t  n ő
Adria nna
Ülök az ágyon hátam falnak vetve 
ujjaim között cigaretta fénylik 
füstje próbára teszi a levegő türelmét 
nedves hajad az arcodba lóg 
miközben belecsúsztatod kicsiny feneked fakó 
bugyidba
melled fehérsége vonzza tekintetem 
körbejárod a szobát
fekete blúzod és zöld flanel szoknyád után 
kutatsz
egy gonosz tündér rejthette el őket 
a szék alá
nem szólok, hagyom, hogy tovább keress
élvezem meztelenséged
melyet nemsokára elfed
az ember kreálta anyag
elrejti az egyetlen dolgot
amit bámulni érdemes
ezen a szürke kora reggelen
új cigarettára gyújtok
rám nevetsz
nem érted merre bújkálhat ruhád

C sig a b ig a  a jég en
Hideg szobában, hideg ágyon, hideg takaró alatt hideg a test 
hideg a fény, hideg az éj, hideg a hold 
hideg a fű, hideg a fa, hideg a föld, hideg a szaga 
hideg a nap, hideg a buborék a hideg víz alatt 
hideg az ég, hideg a felhő, hideg a villanás 
hideg a hús, hideg a leves 
hideg a lány, hideg a vágy 
hideg szorult a hideg kő alá 
hideg a vér, hideg az ész, hideg a zene, hideg a kép 
hideg a hieroglifa, hideg a tea, hideg a virág 
hideg a madár, hideg a méh, hideg a szitakötő 
hideg hidegben hideg szobor minden rebbenő 
hideg a rekkenő, hideg az idő, hideg az agy 
hideg a koldus, hideg a szeme 
hideg áramlik át a torkomon 
hideg a tüdőm és remeg 
hideg a lábam és nem megyek 
hideg hidegben fekve állok 
állva fekszem
hideg hidegben nem tudom 
hideg hidegben 
hideg
mindenem

E ső s m á ju s
Ma vagyok negyvenéves. 
Lábam a földbe süpped. 
Az ég poloskaszürke. 
Mélyzöld lapulevél alatt 
egy macska rejtőzködik.

N e m  j ó  ú j n ő ve l...

Nem csak pesti bérház
Büdös a ház,
a szomszédasszony valami iszonyút főzhetett, 
debil férje rám vicsorog sárga fogaival, 
megtántorodok gyomorbűzös leheletétől, 
a hátsó lépcsőről húgy és szar fékezhetetlen

szaga árad,
maszatos négyéves keni taknyát egy

üszkös lábú kutyába
a gangon,
a részeges megint a liftben hágja meg a feleségét, 
spermaillat kérezkedik ki a réseken keresztül 
minden emeleten, 
cigarettacsikk-halomban gázolok 
bérleményem felé,
vizenyős szemű nyanyák csodálják az 
idillt naftalinos odúikból, 
hullaszag keveredik az élet szagával, 
szédülve zuhanok át a küszöbön, 
hiába nyitom ki az ablakot, 
a kuka alatta tanyázik, 
narancshéjat teszek a radiátorra, 
semmi haszna,
nyáron nem fűtenek, télen is alig,

S z ü le té sn a p  u tá n
Ünnepel a konyhában néhány barát 
Negyvenévnyi vándorlásom 
Sikeresnek ítéltetik.
Kívülről minden másképp látszik, 
Majdnem minden,
A légy szaros ablakon át.

Körbe-körbe
Hátat fordítok a virradatnak 
belevetem magam a nappalba 
hátat fordítok a nappalnak 
belevetem magam az alkonyatba 
hátat fordítok az alkonyainak 
belevetem magam az éjszakába 
egy időre eltűnők 
hátat fordítok az éjszakának 
belevetem magam a virradatba 
hátat fordítok a virradatnak 
belevetem magam a nappalba

Nem jó új nővel együtt aludni, meg a régivel se mindig, 
a szex talán elviselhető, de utána valami pizsama félét kell 
neki elővarázsolni, mert maszatos a lepedő, elterpeszkedik 
az ágyon, keskeny ke, ébren töltöm az éjszakát, reggel meg 
csodálkozik, hogy visszabújok miután őfelkelt, némelyik alig 
akar felébredni, csoda ha megismer, még jó ha nem kér 
reggelit, már alig várom, hogy elmenjen, néha morgolódik, 
nem köszön el, megbánta, nem akar látni többé, az igazit 
keresi, én ritkán vagyok az, méhecske, tövisről tövisre száll, 
hátha egybe beleakad, lehet, hogy csak hancúrozni akar 
egy kicsit, alighanem én is az igazit keresem, 
de az általában másfelé jár, elképzelhető, hogy 
végérvényesen lemondok a nőkről, 
bár azt azért nem.

Im p ro m p tu
Hajlongó ágakon fénylő levelek 
őszi vihar
esőcsepp remeg a drót szúnyoghálón
az ablakon át
megcsókolja arcom a szél
lány alszik a matracon
szuszogása
cselló a zivatarban
félhomály
a szoba lélegzet-visszafojtva őrködik 
az éjszakában
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ARA SEPTILICI Kirúgtam.

Hölgy, ezüstrókával
(regényrészlet)

Felvettem a képet az asztalról 
és megnéztem.

Felment a cukrom. A tag egy 
közönséges szélhámos. Szegény 
C ristinát láttam  magam előtt, 
Adela szeretőm nagyanyját. Igaz, 
a képen még nagyon fiatal, úgy 
25 éves, amilyennek én nem is
m ertem . AZONBAN! Láttam 
ugyanannyi idősen más fényké
peken is, otthon Adelánál, és 
semmi kétségem: ő az, Cristina. A 
fényképen fekete csipkeruhát vi
sel (nyilván, hogy kiemelje eny
hén kreol bőrét, na meg ez volt 
akkor a divat) és a nyaka körül 
ezüstróka-szőrmét, azt, amelyik
kel naponta a Ci$migiuba járt. Ott 
ismertem meg. Az volt az elméle
te, hogy egy igazi hölgy minden 
évszakban tudja hordani a szőr
mét. Egykor több is volt neki, leg
alábbis ezt mondta. Hogy egy 
hölgyet arról ismerni meg, mi
lyen szőrmét visel a nyakában. 
Hogy a szőrme és hölgy között 
egy furcsa kapcsolat jön létre, 
olyan összhang, amit a férfiak 
nem érthetnek meg, de meg kell 
tanulják felismerni. A képen lévő 
nő és rókája közt felismertem a 
Cristina és örökös, elnyűtt rókája 
közti összefonódást. Magasabb 
szinten természetesen. Cristina, 
amennyire én ismertem, talán 
észre sem vette nyaka körül a ró
kát nyár kellős közepén, annyira 
m egszokta. A fényképen levő 
Cristina (mert nem kételkedem, 
hogy ő az) nyaka körül már akkor 
egy értékes és ritka (ugyanis ab
ban az időben az oroszokkal még 
nem volt éppenséggel szoros 
kapcsolatunk) állatot hordott: 
zöld szemeivel epekedve nézett 
az állat fekete, intelligens és ra
vasz szemeibe. A róka tudta, 
hogy megbecsülik, sőt: szeretik; 
Cristina tudta, hogy a róka is tud
ja. Egy ilyen kölcsönös felismerés 
a világot hirtelen szebbé, vonzób
bá teszi. Néha egy barát értéke
sebb, mint egy férj. Szóval még 
így is — és ezt enyhítő körül
ménynek könyvelem el, köteke
dő természetem ellenére — volt 
benne valami, ami belülről szo
rongatta torkomat. Nem tudtam 
akkor sem, most sem meghatá
rozni azt az érzést. És ráadásul 
Cristina fulladás következtében 
halt meg, vagyis a szíve miatt, de 
megfulladt. Nyakában a rókával. 
Adelánál, egy kartondobozban 
még ma is megvan a róka (hacsak 
nem fedezem fel ennek a nyomo
rultnak a batyujában, akivel most 
vagyok, a szakadt és bűzös gatyá- 
ja mellett, amitől nem tudtam 
meggyőzni, hogy megváljon).

Most már nem visszakozhat
tam, meg kellett tudnom, amit

csak lehetett. Ki ez az alak, aki 
fejét az asztalra ejtve alszik, aki, 
mot jövök rá, még mindig dög- 
szagú, bár az agronómus sógor és 
orvosnő felesége fürdőjében a 
legfinomabb szappanokkal csu
takolta le magát? Rávágtam e- 
gyet a fejére: ki vagy, te szarka
lap? Bűzlesz, mint a pöoegödör, 
nem veszed észre?

Vászja, mormogta, és vissza
aludt.

Fölösleges. A francba, kellett 
annyi piát adnom neki.

Kissé nevetségesnek éreztem 
magam, bármelyik pillanatban 
hazajöhet valaki, s bár mindket
ten jól ismernek, ez szerintem is 
mindenen túltesz.

Nincs más hátra, be kell von
szolnom a nyomorultat a szobám
ba, ahova engedélyem nél- kül 
senki se léphet be. Ügy is tettem. 
Dög nehéz volt, pedig nem is maga
sabb nálam, de csupa csont és bőr.

Én magas férfi vagyok. Sok
szor előfordul, hogy szégyellem 
magam, amiért fentről kell néz
nem a világot. Amikor nőni kezd
tem, és nem nézhettem már az 
anyám szemébe, meghajoltam. 
Néha leguggoltam.

Ráraktam a kiálló rugójú ágy
ra, amibe az agronómus sógor 
fektet, mióta az eszemet tudom. 
Az az állat nyomban a hátára for
dult és elkezdett horkolni. Éme
ly ítő  g esz ten y ev irág -illa to t 
árasztott (pedig ősz volt). Tagra 
nyitottam az ablakot. Berepült egy 
gerle. Rászállt az alvó jobb vállára. 
Erre az oldalára fordult és kinyúj
totta a jobb kezét. A gerle bele
fészkelte m agát a tenyerébe. 
Majd turbékolni kezdett.

Az alvó felébredt.
A gerle kirepült az ablakon.
Kár, mondta Vászja. Mi? kér

deztem . Á lm odtam , m ondta. 
Mit? kérdeztem, de nem voltam 
kíváncsi rá.

Hogy galamb voltam, ami ró
kává akart változni, mondta.

Most már kíváncsi lettem: 
Hogyhogy róka?

Hát úgy, te nem tudod, hogy 
előbb madár vagy s csak azután 
leszel állat? Felébredtél? kérdez-

Cristina fényképét a konyha- 
asztalon felejtette.

Tehát akkor összegezzek: te
mető, koldusok, pálinka, forróvi
zes fürdő, pufajka, szappan. 
Vászja. A Lalu család. Ez valóban 
létezik. M inden elism erésem  
azért, amit abban a rohadt város
ban csináltak. A szovjet hadsereg. 
Előbb a német mérnök. Vászja 
féltékeny. Túl fiatal, tehát barom. 
A halott nő. Vászja nehéz. Vászja 
bűzlik. Nyitott ablak.

Akert vadságát megszelídíti a 
déli napsütés.

A kövér dióleveleken átszűrő
dő fény. Sárga szemek. Zöld sze
mek, mint a gidáknak. Barna sze
mek, mint a csirkéknek. A gerlé
nek, ha vannak szemei, sárgák.

Soha nem láttam zöldszemű 
gerlét. Sem kékszeműt. Azt hi
szem, az a gerle valójában Vászja 
barátom tenyerébe tévedt gagauz 
volt. Vagy az állandóan bolyon
gó, testet kereső lélek, amelyben 
menedéket találna Sztálin elvtárs 
szelleme. Nem állok bosszút 
Vászja barátomon, bár megsér
tett. Végül is, bármennyire igye
keztem elkerülni a temető sétá
nyait, mégis találkoztunk. Ahogy 
illik is egy olyan városban.

Ültem és bámultam a képet. 
Semmit sem értettem. Persze, 
nagy marha voltam, amiért ki
dobtam, mielőtt arra kényszerí
tettem volna, hogy elmondjon 
mindent, amit tud. S elfog a hány
inger a gondolattól, hogy újra 
utána menjek. Fizikailag lehetet
len, így okoltam meg akkor. A 
bűz miatt.

Még sok napot kellett eltölte- 
nem a városban, hát róttam az 
utcákat. Amennyire lehetett, ke
rültem a temetőt. Nem mintha 
féltem volna Vászjától, vagy fe
szélyezett volna, még csak nem is 
utáltam. Csak egyszerűen nem a- 
karódzott. Persze, azt is meggon
doltam, milyen lehet egy barát
sággal biztatott koldus viszo
nyulása. Odajön, vállon vereget s 
azt mondja: hogy vagy öregem, 
fizethetnél egy fél dedt. Ez volt a 
legjobb, amit el tudtam képzelni.

Általában Vászja tökrészeg 
volt, nem tudott beszélni, csak 
dadogott. Trágárságokat muto
gatott, és folyt a nyála. Idiótán 
vigyorgott, majd hangosan rőtem. Igen, de te nem.

Andonisz Papadopoulosz rajza

högni kezdett, míg kicsordult a 
könnye. Mindig pénzt kért.

Ahogy m inden nő imádja 
Chopint. És egyik sem érti meg 
Wagnert. Akinek tetszik, az nem 
nő. Vászja sem tudta meghazud
tolni önmagát.

Egy önkiszolgálóban talál
koztam vele, pont akkor, amikor 
a pezsgőt tettem bele a kosaram
ba. A polgármester írnoka testvé
rem orvosnő feleségének volt 
születésnapja. 35 évet töltött, és 
ezt a nők nehezen viselik. A férfi
ak rá sem hederítenek. Mint min
dig, akkor is részeg volt, de a 
pezsgő láttára pont úgy reagált, 
mint Pavlov kutyája, amelyiknek 
az üres tál láttára elkezd csorogni 
a nyála. Hunyorított és azt mo
tyog ta  m aga elé: hö lgyből 
könnyen lesz kurva, de az úr a 
pokolban is úr. Telitalálat.

Utálom az ilyenfajta családi 
bulikat. Biztos voltam benne, 
hogy az orvosnő kapott még leg
alább hat-hét pezsgőt, szühnapi 
csúszópénzként. Mint ahogy ab
ban is biztos voltam, hogy jelen
létem mellőzhető. Sőt, kényel
metlen, mivel mindig megkérdi 
valaki, hogy mivel foglalkozom, 
és ők nem mondhatták az épp 
divatos mesterségeket: munkás 
vagy mérnök vagy tanár. Hát ezt 
válaszolták: értelmiségi. Egy kis 
mosollyal megtoldva. Épp elég 
ahhoz, hogy szarul érezzem ma
gam. Elhatároztam tehát, hogy 
maradok, a pezsgőt Vászja test
vérrel közösen isszuk meg. S 
hogy veszek még két üveggel.

Úram, mondta hirtelen Vász
ja, pont akkor, amikor megfeled
keztem arról, hogy mit keresek 
ott, tehát arról is, hogy miért 
isszuk együtt az ünnepelt pezs
gőjét. Milyen jó ismerni a román 
nyelvet, mondta.

Nagyon tisztán beszélt, ért
hetőbben, mint az est kezdetén.

Ezért közbeszóltam:
— Finom a pezsgő, Vászja?
— Majdnem olyan jó, mint 

egy jó fürdő, mondta és vigyor
gott.

Kitűnő fogai voltak.
— A borban lévő csersavtól, 

mondta. És az ésszerű táplálko
zástól. Mi nem zabálunk sülte
ket. Este a piacon megesszük a 
maradék gyümölcsöt. Ez a mar
ha Ceaugescu tud valamit, jó ta
nácsokat kap. A növények meg
szelídítenek, kiölik az erőszak 
idegét. Csak néha, nagyon rit
kán, valami jó véres pecsenye. 
Nem mondom meg, honnan van 
a hús, röhögött újra.

Mondtam, milyen jó ismerni 
a román nyelvet.

Vajon hogyan kellett volna vi
szonyuljak?

Úgy viselkedtem, mint egy 
ökör, az én-ma jd-adok-neked-pi- 
álni elv szerint.

folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról

M it kellett volna megérte
nem, hogy Vászja tudja, mit gon
do lok  én a rokonaim ró l?  
Lehetetlen, én sem tudtam igazá
ból, s egyébként is, ha ismer lé
n yeg te len  ap ró ság o k a t, azt 
jelenti, lényeges apróságokról is 
van tudomása. Kinek lényeges? 
Fontos nekem, hogy semmi ked
vem jópofát vágni az unokatest
vérem feleségének szülinapján, 
vagy fontos az, hogy valójában 
szerettem volna ott lenni a sok 
golyvás közt, hogy rávegyem 
őket, ismerjék be: semmirekellő 
ostobák, akik szarják össze ma
gukat a holnaptól való félelem 
miatt, engedelmesek és töketle- 
nek, képesek minden analfabéta 
körzetis seggét kinyalni, ha rajta
kapták, a-mint lehugyoz egy fát, 
tehát a közrend ellen vét, vagy 
még rosszabb, merényletet követ 
el ágyukban alvó kisasszonyok 
szemérme ellen?

Vagy talán lényegesebb az, 
hogy volt már ilyen élményem, 
és undorodtam tőle, miként kö
vetkezményeitől is.

Vagy talán még fontosabb, 
hogy— jól tudtam— nem annyira 
az élmény számított jelen esetben, 
mint inkább az, hogy nekem kel
lett kiváltanom. Könnyen ment ez 
nálam, belülről fakadt, az osztály
utálat mélyéből. Bensőmben két 
osztály vergődik, s mikor az egyi
ket védem, elítélem a másikat. 
Nincs ebben semmi természetel
lenes, m indig is úgy éreztem, 
egyetlen elemből fakadtam. Vagy
is csak az egyik akarta, a másik 
engedelmeskedett.

És így tovább.
Azt mondta Vászja:
— Nem tudod meghatározni 

magad.
Azért vagy egyedül. Mikor 

magadra ismersz másban, meg
ijedsz és elszaladsz. De előbb ki
csinálod a másikat. Magadat csi
nálod ki, te marha!

Hallgattam. Mindenképp po
fán kellett volna vágjam, azt kel
lett volna csinálnom. Hasonló al
kalmakra gondoltam, amikor le- 
marháztak, és hogy hogyan rea
gáltam. Első alkalommal nálunk 
a konyhában történt, mikor leej
tettem egy tál savanyú zöldpara
dicsomot, és anyám azt mondta: 
marha. Ráugrottam és megha
raptam a mellét. Azután a stadi
onban, a Ceahlául Piatra Neamf 
— Corvinul Hunedoara mécs
esén, mikor tökmagot ettem és a 
markomba köpködtem a héját, 
mert azért tapintatos vagyok. S 
akkor gólt rúgott a Ceahlául, s én, 
mint mindenki, felugrottam és 
ordítottam, hogy GOOOOOOL s 
a kezeimet is felemeltem. A te
nyerem kinyílott, természetesen. 
A tökmaghéj egy előttem ülő fic
kó nyakába hullott. A kretén. Fel
ment a cukra, és azt mondta: mit

csinálsz, te marha? Én még idege
sebb lettem. Felül voltam, hát ép
pen a fogsorába rúgtam egyet.

Majdnem éjszaka volt, az é- 
gen a hold úgy nézett ki, mint egy 
lyukasztóval lekerekített köröm. 
Nem annyira hold volt, mint in
kább a hiánya. Mint egy birsalma 
héja, mert birsszag volt? Olyan 
hold volt, mint amikor távol vagy 
valakitől, akit kívánsz, és magad 
mellett érzed az illatát. Magával 
sodor ismert utcákon, azon a ké
vésén, amelyekben megmarad
tak a szép épületek, egészen a 
Pionírházig. Tudtam, ezt ő is 
mondta, ott volt a Laluék háza. 
Sehol senki, egy őr sem, úgy 
mentünk be, mintha haza. Aföld- 
szinten, kovácsoltvas rácsok mö
gött, két vérszegény lámpa pislá
kolt.

A falakon hülye gyerekrajzok 
a nép megvalósításairól, annak a 
népnek, amelyiktől erednek és 
még sokáig eredni fognak. Egy 
pirosra pingált, ötágúra tűrt kar
tonspirál lógott láncon a meny- 
nyezetről, egész pontosan kimért 
félmagasságban. Nem volt címe, 
de azt hiszem, a tudományok 
győzelmét ábrázolta. Itt táncol
tam vele először, súgta a fülembe 
Vászja, mintha ijesztgetni akar
na, mintha a frászt akarná rám 
hozni. De én épp egy dög nagy 
ötá gú csillagot képzeltem a nagy
apám vagy bárki más nagyapjá
nak mellére tűzve, amint szédí
tő sebességgel forog, egybenő vi
selőjével, felemeli a földről, fel az 
égbe, gomolyfelhők, pehelyfel- 
hők és esőfelhők közé, a lekerekí
tett körömre hasonlító, birsszagú 
hold közelébe, a zöld bolygó kö
zelébe, aztán a Nagygöncöl csil
lag fölött lévő kis csillag köze
lébe, amelyik az északot mutatja. 
Elképzeltem azt a kis csillagot, 
amelyiket úgy hívnak, mint en
gem, amint azt mondja az ötágú 
csillagnak, amelyik engem röpít 
a végtelenbe, szóval amint azt 
mondja: dögölj meg!

— Megmutatom, hogyan tán
coltam akkor Cristinával, súgta 
újra a fülembe.

Ez már túl sok volt!
Vagy mégsincs semmi egybe

esés, gondoltam néhány pillanat 
múlva, mikor kissé magamhoz 
tértem.

— De előbb igyuk meg a pezs
gőt. így nem is tudnék táncolni. 
Azon az estén is pezsgőt ittunk. 
De igazit, nem üyen szart.

Minden a pezsgő miatt tör
tént. Én felrázva szerettem, sok 
habbal, és nagyot pukkanjon fel
nyitáskor. Dörrennie kellett. A 
reszketés fog el a csend és a kör
nyező hegyek felerősítette éjsza
kai lövés gondolatától. Azt hi
szem, valamelyik előző életem
ben mesterlövész lehettem, leg
alábbis úgy gondoltam azon az 
estén, miközben ráztam a pezs

gőt, hogy minél hangosabbat 
pukkanjon. S nagyot durrant. 
Vászja közben bedugta képét az 
ablak rácsai közé. Azonnal felis
mertem, hogy tévedtem, mint 
gyerekkoromban, mikor tűvel lö
völdöztem a varjakra. Láttam, 
mint vergődnek fél szárnyukkal, 
és rájöttem, hogy tévedtem. Tud
tam, mi fog következni, sajnál
tam a varjakat, mindegyre kihúz
tam volna a tűt szárnyukból.

Vászja felém fordult és azt 
mondta, menj a francba, hülye 
barom. Ez már a negyedik alka
lom volt. A barom is ugyanolyan, 
mint a marha, nem? Nem is szá
mított. Nekem is megvannak a 
babonáim . Nem hagyhattam  
annyiban. Vászja, kiáltottam, te 
Vászja, te, mit csinálsz?

Az anyádat, azt csinálom, te 
marha, mondta. Mi a franc ütött 
beléd azzal a rohadt pezsgővel?

Mélyet lélegeztem. Felnéz
tem az égre. Olyan volt, mint egy 
telehugyozott mosdótál. Orrom
ban éreztem a szagát. Csípett. 
Azt mondtam magamban: bo
lond vagyok. De nem hittem, 
már számtalanszor mondtam ezt 
magamnak, és soha nem történt 
sem m i. Továbbm entem . A zt 
mondtam magamban: buta va
gyok, szart sem ér a képzelőe
rőm. Vártam a visszhangot ma
gamban, valamit, egy megpen- 
dülő húrt, egy ellentmondó ide
get, a kitartó gőgöt, hogy képen 
töröljön egy melléknévnyi ostor 
csattanós hegyével. Semmi. Gon
doltam: talán berúgtam. Majd: 
nem lehet, semmi olyant nem ér
zek. Azaz mégis. Azt érzem, 
hogy a földön vagyok, és fölöt
tem egy bűzlő, telehugyozott 
mosdótál van. Megszagoltam az 
ujjamat, talán tőlem jön a bűz. De 
nem. Vászjához nem volt mer- 
szem közel menni, újra eszembe 
jutott, hogy nézett ki és milyen 
sovány volt akkor este, mikor 
odaadtam a pufajkát. Én csak ne
hezen hiszek, Hitetlen Tamás va
gyok, de amit érzek, annak hi
szek. Most azt éreztem, hogy ha 
bedugom az ujjamat a fülembe, 
verni fog a szívem. Hogy ha so
káig tartom egymással szemben 
a tenyereim, melegedni, majd 
vibrálni kezdenek, mintha testek 
lennének. Érzem, hogy egy élő
lény van mellettem. Érzem, mint 
vergődnek a levelek fejem fölött, 
és tudom, hogy fémes hangot 
hallatnak. Mintha fejem fölött 
kardok csapnának össze, nem ár
talmatlan levelek. Éreztem, hogy 
fölöttem valahol két erő viasko
dik, zajong értem. Éreztem, ver
sengenek értem. Kívánnak en
gem. Valami fenséges ez az érzés, 
hogy érezzed: kívánnak. Nem 
annyira fenséges, mint amikor 
azt érzed, hogy szeretnek, mert a 
szerelem hatalmat biztosít társad 
fölött, de így is jó. Néha, pillana

tok töredékéig, még jobb is. Tud
tam, hogy jó, de nem tudtam  
pontosan, m iért, és azt sem, 
hogy kinek. Mégsem volt teljes
séggel ism eretlen érzés, m eg
szoktam  a kettősséget. M ost 
azonban neved akartam kiálta
ni. Csak úgy, hirtelen. Üvölteni 
akartam , m in t a farkasok, s 
üvöltésem a te neved legyen. 
Nem érdekelt, hogy senki, még 
te sem onnan, ahol vagy, nem 
értené üvöltésem értelmét.

Magas férfi vagyok. Mindig is 
majdnem két méteres magassá
gomból néztem a világot. Egy 
reggel, zuhanyozás után, lenéz
tem a lábaimra. Csontosán és 
szőrösen lógtak ki sötétkék-fehér 
köpenyem alól. Gondoltam, még 
így szőrösen is vonzó férfi lehe
tek. Tudom, te boldog kimenetelt 
akarsz ennek a történetnek, Cris
tina.

Mindent megteszek. Boldog 
befejezést m agam ért

Minap, mikor a metróba be
léptem, egy gyerek megijedt tő
lem.

Torkaszakadtából ordítani 
kezdett. Nem tudtam, mitévő le
gyek: elszaladjak, vagy megvi
gasztaljam. Lassan közeledtem 
hozzá, mint kis állathoz, hogy 
meg ne ijedjen. Nem szeretem a 
gyerekeket, félősek, gyávák és ki
használnak. Gyakran fojtják meg 
a macskákat. Saját szemeimmel 
láttam, bádogdobozt kötöztek a 
farkához. Ezt senki le nem tagad
hatja. A gyerek, inkább kíváncsi
ságtól, mint félelemtől tágra nyüt 
szemekkel, szorosan belekapasz
kodott anyja kabátjának aljába és 
dbálni kezdte, mintha klotyóbán 
a vizet húzná le, pedig túl kicsi 
volt még a szaros ahhoz. Biztos 
vagyok benne, még mindig rette
gésben tartja a szüleit a bűzlő bi
lijével és nagyon is tudatában 
van ennek. Elég nagy lenne már, 
hogy kimenjen a vécére. Az anya 
arcára rá volt írva a rettegés. 
Érezte, kölyke veszélyben van, 
sietve felém fordult. Lemered
tem. Csontig hatoló nézése volt. 
Gyorsan leráztam a rám tapadt 
fagyot, hátat fordítottam és lelép
tem. Ezek ilyenek. És ilyen va
gyok én. Nem tehetek róla, nem 
változtathatom meg a világot. S 
m agam ról m it m o n d h atn ék  
még? Kösz, jól vagyok. Kívánlak. 
Ha még nem hallottad volna: 
Vászja m eghalt Piszkosul berú
gott attól a pocsék pezsgőtől, va
lahol kinn elaludt, nem találtam 
rá, azt hittem, hogy visszament a 
temetőbe, hogy megharagudott 
rám. Csak harmadnapra lelték 
meg, épp téli vakáció volt, s a 
pionírok nem  jártak  arra túl 
gyakran. Állítólag kipirult volt és 
mosolygott. Veled táncolt?

VÁRY O. PÉTER 
fordítása
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GERGELY EDIT

NAPLopÓ
2000. jan. 5,6.
Ma hasba rúgtam az anyámat. Játékból. 

Utána a megdöbbenésem meg az elborzadá- 
som (a tudatosítás menti) mellett volt egy kis 
megkönnyebbülés is. Őszintébben: sikerél
mény. (A vér íze.) Hogy kifejeztem a dühöt 
(mittudoménmit, valami dvódás nyomán 
serkenőt). Hogy megnyilvánultam. Tavaly 
augusztus vége óta nem nyilvánulok meg. 
Néha azonban hajnalig virrasztók és kitalá
lok egy-egy pótcselekvést. Aztán másnap 
délután ébredve csak fürdők, órák hosszat, 
aztán meg nézem a tévét éjszakáig (ha be
nyitna anyám, fülelve jó előre "éppen most 
jöttem ki a fürdőből" - re igazítom a forgató- 
könyvet, a tévét gyorsan kikattintom, terítő 
a fotelen egykettőre kisimítva).

Ma már holnap van, ezt a szöveget sem 
ma éjszaka koholtam, sőt, a kezdősokk állít
m ánya sem igaz, csak meggyőződésem, 
hogy ha nem iktatok be valami megragadót 
(captatio benevolentiae), akkor inkább saj
nálni fox, mintsem gyűlölni (ami erősebb, 
ergo az kell). S mivel e szövegelésnek közlés 
céljából a naplóíráshoz is köze van (vagyis 
teljesítményközpontú) pótcselekvésnek tel
jességgel alkalmatlan — de erről majd ké
sőbb. Mindenképp bejelentem: mától majd 
rögzítetlenül naplopok.

Egy ideig, igaz, az álmaimat jegyezget- 
tem, de nem kitartóan (persze, mint minden 
pótcselekvést, nem is gyakoroltam tervsze
rűen). Az álomfejtés még hátra van — előbb 
újra áttanulmányozni frajdot, s majd azután 
csak — a maga pótcselekvési beütemezettsé- 
gében adagolt utómozdulatként. Egyébként 
ezt sem én találtam ki, K ötlete volt (K har
mincas fess fiú, Pesten él, etnobizniszből), én 
meg csak rákészülök a lehetőségre, hogy majd 
beszámolok neki a következtetéseimről, de... 
(Egyszóval: az álmaimról még hantázhatnék, 
de Freudból — "vizsgázom".) Feladatom volt 
tehát (afféle önvállalt házi feladatom), amit 
ha nem teljesítek, fény derül akut semmitte
vésemre, aztán már csak a vállamat vonogat- 
hatom K IQ-ja előtt, az előtt a K előtt, aki nem 
a barátom (alkalmi szeretőm), hát nem oszt
hatom meg vele a semmi(ttevés) ágán ül szí
vem c. egzisztenciális válságom titkát. Tény, 
hogy az álomjegyezgetés életképes pótcse
lekvésnek m utatkozott kezdetben, aztán 
már a K-s máz (értsd: álmoti- váltság) leko
pott róla és megértettem a dolog igazi lénye
gét: nem  az álom jegyzés az időállóbb 
pótcselekvés, még ha K-s kihívás-imázsok 
által motivált is, hanem az álom, az ál-modás 
maga, a tudatalatti spontán termése mint tu
d a to s  cselekvésként, teljesítm ényként, 
"munkaként" való le/meg/jegyzése — hát 
ez maga a naplopás tökélye, a None-Alapú 
Tompa (lelki)Ismeret(furdalás)mentes Nap
lopásé (másként NATIN' [n Qin]). Úgyhogy 
mára már csak álmodom, 24 órából vagy 
húszat ébrenlét és álom közti kábaságban 
töltvén (?lementem volna Alfába), tagjaim 
ólomnehezek, agyam takarékon. Ve- getálok. 
(Azért nem tenném tűzbe a kezemet, hogy 
leírom-e ezt vagy álmodom.)

*
*
*
*
♦

*
♦
♦
♦
*
ez az oldal építés alatt áll 
ma egyébként az x.doc fájlom x-lexikona 

egy újabb lelettel gyarapodott, az ikszesre- 
torzított kedvenc szórontásaimnak kígyózó 
sorában minden idők eddigi \egkedvencemeb- 
bikével, félkövérrel kiemdve (sexpír, bár a
szaxervezet se kutya)

*
*
*
*
Július 27.
Reggel hívtam Baxit. Hogy a holnapi 

amatőr bokszmeccs helyett nem-e akarna if
jú képzőművészeket filmezni — leszek én a 
riportere. Ugyanis tegnap nyüt meg a Barát
ság képzőművészeti alkotótábor Gyergyó- 
szárhegyen, oszt van közte egy olyan csajszi 
is, akinek rövid vörös hajából hosszú piros 
tincs nyúlik ki csatra tekerve balfelől, a ruhá
ja meg batikolt. Nagymellű-e — kérdi Baxi. 
Hm. Batta meg — mondja. Enivéj, ejtsem 
útba a Stúdió felé.

Tamás meg akarta dugni a kis Szélest — 
avat be a történetekbe Baxi —> de kapott is a 
mucókjára! A kis Szélesen nem hagyott mély 
nyomot e zaklatás. Ott pillogtat a szoba kö
zepén, bizalmatlanul méregetve. Kis Széles = 
Szélesvásznú Leó, azaz az a tízhetes sötét
szürke perzsa kismacsek (kandúr), aki ter
mészetellenesen széles pofácskája m iatt 
érdemelte ki e vezetéknevet (alias Leo, 
mer'hogy o'an mint egy kis oroszlánkölyök). 
Leo-G —nak egyénisége van. Leo-Ci elmél
kedik. Leo-Ci -t nem lehet csak úgy simogat
ni. Csak úgy megcsutakolni. Csak úgy meg
dugni. Baxi ezt tudja. És most már Tamás is. 
Tamás a Baxi és a Malacka macskája, a kis 
Széles apukája. Malacka meg a Baxi felesége. 
(És én vagyok a Jani.)

Július 28.
Szárhegyen a kultúrház homlokzatán azt 

írja, hogy KULTÚRA. így. A kultúrház mel
letti kocsma szinte üres, NPZ, a megyei na
pilap fotósa kávéjával asztalunkhoz ké- 
redzkedik, ez alkalomból megtegezgetjük 
egymást (mint ő a tegnap Dézsivel, újságol
ja).

A kastély felé vezető bekötőúton Baxi 
megengedi, hogy én vezessek. Felpörgetem 
a motort, miután átültem, leforgatom a kere
keket, mikor a kuplungot hirtelen fel. Április 
12 óta most vezetek először (azóta nem volt 
fizikai időm rá, hogy kivegyem a jogsimat, 
Garfield meg Pécsid — különböző (sze- 
men)szedett-vedett okokra hivatkozva — 
nem hagyta). Én parkolok. Baxinak puszit 
cuppantok orcájára. Rég kívántam (a veze
tést). GA és MA táborvezetőkkel készítenénk 
interjút előbb. Az egyik bástyában kialakított 
raktárban festegetnek. MÁ bal halántékján 
golyónyomot hagyott a piros festék (nem 
szólunk neki). Végigjárom az egymástól a- 
rasznyira állított-függesztett festményeket 
— a Bartis Elemér Márton által nekem ado
mányozottakat nem találom (még Pecski, ki 
a kastélyt aligazgatja, ígérte, hogy berámáz- 
tatja őket nekem, születésnapomra. De aztán 
betették a raktárba, aztán át a másikba, aztán 
a kulcs GA-hoz került, Pecski meg Segesvár
ra — holnapig. Én meg április vége óta csak 
mind sóvárgok a két munka után, hogy

csüngnének már odabent, midőn kis szo
bámba toppannék). Felmegyünk a kapubás
tyában levő képtárba, GA előbb ledobja 
festékes fehér köpenyét, MÁ is igyekszik le
dörgölni a vérfoltot (!?!). Az állványt a kocsi
ban hagytuk, Baxinak már a térde is reszket 
a második negyedórás interjú után. Vágóké- 
pezéshez véleményt(!utasítást) kapunk az 
alanyoktól (vili, me' egyikük fia — a Vili — 
kameraman egy anyaországi tévénél). Meg
sértődünk, de nem mutatjuk.

Augusztus 6.
Friss turista-termés rajzás Szárhegyen, 

franciául gyöngyözik elő belőlük a szó. 
Eszembe jut egy nemrégiben olvasott újság
cikk, miszerint egyik jól informált idegenve
zető úgy mutatott rá az Asszonyok Háza 
vakolatán kipróbált restaurálást-megelőző 
festékminta tesztre, hogy lám-lám, így vi
gyáznak, így konzerválják a relikviákat a 
kastély adminisztrátorai, s a székely nép, 
meg a román állam. Próbálom kipuhatolóz
ni, hogy ki lehetett ez a bölcs ghid. Ez semmi, 
mondják alanyaink, de olyan is volt, hogy K. 
Mária elmondta valami magyarországiak
nak egy írótalálkozón, hogy a szárhegyi te
henek azért legelnek a hegyen felfelé, mert 
első lábaik rövidebbek, azaz hogy azért rövi- 
debbek, mert eme táplálkozási szokásuk 
mindig is (már őseink idején) ekként vala 
leend (poén, hogy ezt rögvest meg is írta 
valamelyik magyarországi lapba egy épp ott 
szemfüleskedő neves újságíró — ennyit a 
profizmusról).

A kolostorban alig lelünk művészt. Egy 
középkorú hölgy fröccsentett műanyagszé
ke lábaihoz igazított cipőkkel olvasgat, sze
müveg rajta, a könyvet méternyire tartva 
maga előtt, megfeszített karokkal. A könyv 
fölött meg ott feszít a gyergyói medence, déli 
napvilágban. Belepillantok, valami antoló
gia, Csordás Gábor nevét van időm csak ki
betűzni. Odabent csirkepaprikás illata, de a 
telep kong még (csak egytől az ebéd). A belső 
udvaron & középgeneráció két művésze, 
mindketten kikérik maguknak, amikor "a fi
atalokat" keresve érdeklődöm, hogy s akkor 
ők? Megegyezünk, hogy holnap majd visz- 
szatérünk (a témára), Baxi ifjúsági műsora 
este fél héttől startol, addig épp elég idő 
lenne a montírozásra. Még két ági, aztán 
haza. Zöldborsókonzverves-gom bakon- 
zerv-konzervhúst főzök a kis turistaaragá- 
zon (a nagy palackból két napja kifogyott). 
Kicsit tévézek, aztán bebújok az ágyamba. 
Garfield kellene hívjon (van egy megrende
lésünk, egy magyar tévének kell a művész
táborról tudósítani), hogy mikor is (a nyerset 
legkésőbb vasárnap kell szállíttatnunk), meg 
izé. Az HBO-n az Ángyalok érintése Nicolas 
Cage-val (már láttam). Azért újból felhábo
rodom ezen, hogy miféle-afféle Nikita-effek- 
tus, nehezen tudom megemészteni, hogy a 
Wim Venders-t is lehet épp oly édeskésre 
kommerszelni, mint a Luc Bessont (vaj'h jól 
állna nekem egy ilyen rövid göndör frizura, 
mint Meg Ryan-nak?).

Augusztus 18.
Ma egy hónapja mél jött szatitól: forrósá- 

gokat, kisKEDVes, ne haragudj, hogy ily suta 
módon török rád, de te vagy ama gergdyed.it, 
akinek négykettedes és egyilttvagyunknéhány- 
csípőmozdulatban és......???

az el nem értett mosolyokból csokrot fonok és 
homlokodra hdyezem.... -írja Attila, az angel-

folytatás a 12. oldalon
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fire-com-i (?komi). Eltekintve az enyhéd kép
zavartól, mint zavaró tényező: zavarba jöt
tem. Aztán megriadtam (?egy újabb csapda 
lenne), hisz volt már úgy, hogy a kötetem 
olvastán megmondták nekem cakompakk 
(Mard tette ezt velem, a klausenburgi, midőn 
a Fagyöngybe készülendő fotóimon bíbelőd
tünk a Sétatéren), hogy a szövegben rejlő 
femme fatale-t abszolút nem fedi az a "cso
magolás", aki vagyok (naigen, mert duzzadt- 
ajkú szőkének kéne lennem, kétméteres 
combokkal, meg nagy dudákkal, hogymást- 
nemongyak). Másik meg se szó se beszéd 
rámrontott valamelyik írótáborban, miután 
gyanútlanul felbaktattam megnézni a legfris
sebb, nyárára előre gyártott lapszámát (.lapra 
csalt avagy szobára mentem, vagy inkább ezt ITT 
ne feszegessük, jó), aztán turbánná gyűrtük a 
faltól falig rongyszőnyeget, míg gerjedelmé- 
től reszkettetve az ágya felé vonszolt (ez egy 
kicsit Zolás, ugye?), én meg az ajtó felé igye
keztem anyásán csitítgatva közben őkéimét 
d  egészen a méltatlankodásig, végül — me- 
xabadulván — zaklatottságomban órákra bezár
kóztam a vécébe leküzdeni ijedtséggel vegyes 
röstelkedésemet... Most meg egy hónapja már, 
hogy itt van szati, s ez vagy valamiféle (ezennel 
virtuális) kelepce, vagy pedig egy potenci
ális netflört. (Replay: www.topnet.ro/lelekdo- 
ki)

A ugusztus 20.
Újraolvasom Zabuzsko-t, meg Viktor Je- 

rofejev Az orosz széplány-át (Európa Kk., 
Bp., 1999. ford. Bratka László). Utóbbiról — 
melyben a szerző egyes szám első személy
ben, nőként van benne — egyidőben írja a 
londoni Daily Telegraph, hogy: "A nyugati 
ember szemével nézve ez a regény mélyen 
erkölcsös. Azonkívül remekmű.”, a moszkvai 
Lityeratumaja Rosszija, hogy: "Természetesen ez 
ízlés kérdése, de én még sohasem találkoztam a 
trágárságnak és az istenkáromlásnak ilyen förtel
mes elegy ével.", meg a washingtoni Nation: 
"Ez a könyv természetes láncszem az orosz 
irodalom természetellenes fejlődésében."... 
— ajánlom machók, feministák, hímringyók és 
hímsoviniszták figyelmébe, soxeretettel.

Az előbbi (Oxana Zabuzsko: Terepvizs
gálatok az ukránok szexuális életéről. Euró
pa Kk., 1998. Ford. Kömer Gábor) nyelve
zetével kapcsolatosan csak annyit, hogy a 
"szovjet" irodalomban a szerző az első nő, aki 
nem riad vissza a durva szleng, a "csúnya" 
szavak használatától és általában azoktól a 
témáktól, amdyekről eddig nem illett írni — 
legalábbis nőnek. Léteznek ugyanis bizo
nyos kanonizált dvek: nem arról van szó, 
hogy nem volt szabad a szexről írni, de a 
szexualitást vagy csak férfiak ábrázol- 
(hat)ták, vagy esetleg olyan nők, akik elfo
gadták az uralkodó patriarchális sztereo
típiákat (mármint hogy a nőnek a szex csupa 
boldogság, csupa mennyei nyögdécselés, 
csingiüngi, blablabla).

Oxana nagyon is tudatosan szakít ezen 
sztereotípiával (mondja a Bp.-i könyvvásár
kor az Új Könyvpiacnak adott interjúban): 
lehet, hogy ezzel elpusztítja az illető kultúra 
nőképét (hát persze, pontosan ez is volt a 
szándékunk vele...), de talán éppen e könyv 
kapcsán kialakulhat végre egy bájos vita ar
ról, hogy mi engedhető meg egy nőírónak és 
mi nem. Lényegében választani kell, hogy az 
ember a hagyományos mérce szerinti "tisz
tességes nő" akar-e lenni, vagy pedig jó író. 
(Ennyit a Balkánról.)

FRANZ H O D  JAK  

V a llo m á s
szavaimban
rejtőzik valaki aki sókkal 
többre képes mint én 
aki nem ismer akadályt 
aki nem adja fel
aki tiszta szívből szeret és gyűlöl
aki nem tud közömbös lenni
akinek még van valami mondanivalója
aki mikorén feladtam
nem hagyja magát
tovább megy
aki kényelmetlen
akinek sok barátja van
aki soha nem csukja be a szemét
aki határozott
aki megkímél minden nehézségtől 
aki segítségemre jár 
aki mindig bátorságot tud adni 
aki türelmes
aki nem óvakodik és nem 
hátulról közelít 
aki mindig megelőz 
szavaimban rejtőzik 
valaki amilyen 
én nem tudok lenni

T ill E u le n sp ie g e l  
á tu ta z ó b a n  N iim b e rg b e n
jóemberek döntsék el
kaphatok vagy adhatok pofokat
ahogyan óhajtják kedves emberek
kötélen táncolhatok éjjel-nappal
megtölthetem fejem fűrészporral
egyes vagy többesszámban jelenhetek meg
döntsék el jóemberek
tüsszenthetek akár egy kurtizán
böföghetek mint egy víziló
csizmámból konyakot ihatok
állatokat utánozhatok
járhatok hátulsó lábaimon mint az emberek
vagy egyszerűen mozgathatom füleimet
szóval döntsék el
leeshetek a lóról
vagy egyensúlyozok egy tojással az orrom hegyén
ahogy óhajtják kedves emberek
ugathatok a holdnak
vagy elcsavarhatom az orromat
elszámolhatok tízig
csak hazudni nem tudok jóemberek
és igazat mondani sem
jóemberek jóemberek

C sú f á lo m
eső esik
abszurd repülő 
tarka rendeleteket szór szét 
a sör rozsdásodik 
ami nem szállóige már 

nem számít 
fogytán a levegő 
gitárok váltnak fel mindent 
a falak összeszorulnak 
a kiröhögött ember érzése 
növekedik benned
reggel
mindennek vége 
és örökké újra 
kezdődik

M íto s z
hánynom kellett, hát 
beszaladtam az első 
közvécébe, azonban 
mikor megláttam miféle 
elméletek futnak össze 

a falakon 
csitult émelygésem,

kint vittem 
véghez, egy fának 
dőlve, te disznó, 
szólt egy csinos 
igen csinos hölgy, 
vannak
közvécéink is, hát 
nem tudod?

V illon  a m en n yb e  é rk e z ik
tisztelt bizottság 
újjászületve érzem magam
utazásom során addig ráztak az angyalok szárnyai 
amíg elvesztettem eszméletem
vártam öt hetet a szabályzat szerint
szélverte lépcsőkön és fűtetlen folyosókon meg termekben
végül beengedtek a hátsó lépcsőn 
a személyzeti ajtón

valószínűleg egy nyolcadrangú szent 
berántott egy kétemeletes neobarokk felhőbe
mindenféle nemkívánatos földi dolgot keresve megmotoztak 
felfordult lelkem legmélyéig
mint hangszóróból úgy tört ki egy csuklyából 
szférikus hangszínen az újabb tízparancsolat
tízszer tíz kardvirággal
szorgosan kitöltöttem minden kérdőívet
a fürdő elhagyásakor elcseréltem szaglásom 
egy széleskarimájú aureolára 
minden ágy mellett nagy esernyőkön tűntek fel 
jelenetek a pokol kilencedik bugyrából
hirtelen behatolt öt csillár az első álmom értelmébe 
amiben véletlenül éppen a vastag Margot-val beszélgettem

bemenetelemet a mirtuszerdei oszlopsorba 
nem hagyták jóvá a rövid szárnyak miatt
a meteorológiai intézetben nagy volt az öröm 
saját dobhártyáikból zacskókat csináltunk
jobb szememet odaadtam szereljék be lencsének 
a mindentlátó isteni teleszkópba

a másikat önkéntesen saját boldogságom 
beteljesülésére adományoztam
uraim őszintén csodálom az önök mennyei rendjét 
jelenlétem gondolom tévedés
kérem fontolják meg, megrögzött csavargó létemre 
egy napon összerogyhatnék e jóakarat súlya alatt

K IRÁLY Z O L T Á N  fo r d ítá sa i
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Árvaházi rettegések
A béke méhei zümmögnek, sétál a me

zőn, hihetetlenül szabadnak, boldognak, 
függetlennek érzi magát, s úgy süt a nap, 
mintha kárpótolni akarná valamiért, de ha
mar vége lesz ennek is, szertefoszlik a tébo- 
lyító napsütés, semmivé esik az andalító 
mező, szerteszélednek, mások álmába tűn
nek tova a béke nyugtalanítóan zümmögő 
méhei is, véget ér az édeni örömállapot, d - 
veszetten nézi a plafon szerteágazó repedés
labirintusait, am dyek között magatehetetle- 
nül már annyiszor tévedt el, és arra gondol, 
hogy ha most itt lenne az Evelin szobájának 
falán lógó kép — haladéktalanul meg kell 
beszélnie a doktornővel az áthozatalát —, 
most az őt tök ászra emlékeztető pimasz 
fickó, könyékre támaszkodva és pökhendien 
a szemébe vigyorogva nézhetné őt, akár gú
nyosan nevethetne is rajta, mint már annyi
szor az Evelinnel töltött, balcsillagzat alatt 
alakuló pásztorórái alatt, amikor annyira e- 
szeveszetten imádta az ágyon a spanyol bé
lyeg nőjének csábító pozitúrájában fekvő E- 
velin védtelenül kitárulkozó fehér testét, 
hogy képtelen volt magáévá is tenni őt, meg
elégedett azzal, hogy nézheti, távolról imád
hatja, és a fickó röhögött, jól hallotta, nem a 
füle csengett, más nem volt a szobában, de 
az is lehet, hogy most mégsem röhögne, 
megsajnálná őt elesettségében, és esetleg 
még Drakulával szemben is megvédelmez
hetné?! Ki tudja?...

De sajnos a kép még nincsen itt, csak 
Rodica nővér ül az ágya mellett s egy folyó
iratban lapozgat, s amikor észreveszi, hogy 
ő megint ébren van, résztvevőén tekint le rá 
és halkan kérdezi, nincsen-e szüksége vala
mire, és ásványvizet tölt egy pohárba s a 
kezébe adja. Spiridon felül, forgatja kezében 
a poharat, nézi a szétpattanó, de örökre ma
kacsul fölfelé igyekvő szénsav-buborékokat, 
s lassú kortyokban issza a vizet.

Kopognak.
"Ki lehet vajon?"
"Engedje be, Rodica drága, bárki is le

gyen..."
De a látogató türelmetlen, meg sem várja 

a választ, kivágja az ajtót és berohan a szobá
ba.

"Mi van, Irénke? Üldöznek?"
"Mindjárt jönnek."
"Kik? Kicsodák?"
"Ezek. Mindjárt itt lesznek."
Az izgatott dundi lány lehuppan a székre 

és lihegve bámulja Spiridont.
"Csak semmi pánik."
"Mindenkit kihallgatnak. Az őrnagy bá

csit is ki fogják hallgatni."
"Dehát ő ki se mozdult a szobájából..."
"Ezt te honnan tudod?"
"Itt őriztem egész délután. Be volt gyógy

szerezve és mélyen aludt. Most legalább 
nem gyanúsíthatják szegényt..."

"Hát nem tudom. Ezektől minden kitelik, 
Rodi, az egy jón kívül. A kapitány különben 
is mindenkire gyanakszik, s a segédje meg 
csak mereszti azt a nagy mélák szemét. Úgy 
néz rám, mintha nem látott volna még eleven 
lányt...”

"Rám is így nézett, nyugodj meg. Úgy 
látszik, tetszünk neki."

"Nálam nincsen semmi esélye. Olyan

máié, hogy a tej megalvad a szájában."
Kopognak. Spiridon megrezzen, úgy lát

szik, ma tényleg egymást érik a látogatók, s 
még egy ilyen önmagába visszahulló magá
nyos élet is, mint az övé, ám lám, ideig-óráig 
még érdekes is lehet! Ezen erősen elcsodál
kozik, majd éles hangon, tagoltan mondja: 
’Szabad!”

A doktornő lép a szobába, nyúzottan, el
keseredetten pislog s védekezőén kap a sze
méhez, kiejtve kezéből a dossziékat, amikor 
Rodica, tekintettel a sűrűsödő félhomályra, 
váratlanul elszánva magát, fölkattintja a vil
lanyt.

"Na hogy van, őrnagy elvtárs? Nyugta
lan még? Es ti?"

"Nem lehetett ő, igazgató néni, mostmár 
biztosan nem lehetett ŐL."

'S honnan vagy olyan biztos benne, Ro
dica kedves?"

"De hát itten voltam végig... Egész dél
után itten voltam. Erős nyugtátokat kapott, 
ahogy tetszett mondani, és végig mélyen 
aludt."

'Tényleg, igazgató néni, Rodi végig itten 
volt, hát nem az igazgató néni rendelte ide, 
hogy vigyázzon az őrnagy bácsira, mert na
gyon rosszul van és fél egyedül?..."

'Te vagy az ügyvédje, leányom?"
"Én csak...”
"Ebből elég!... Menjetek az ebédlőbe. 

Mindkettőtöket ki akar hallgatni a kapitány 
elvtárs."

"De hát már kihallgatott egyszer..."
'Most még egyszer ki fog. Menjetek... És 

még valami, gondoljátok meg jól, mit mond- 
tok neki, nemcsak a szanatórium jó híréről 
van szó, hanem rólatok is, lányok!... A kapi
tány elvtárs szerint — meglehetősen bizarr 
feltételezés, de ezt most hagyjuk — minden
ki gyanús, aki él, pláne ha a gyilkosság ideje 
alatt itt is tartózkodott az épületben. Fontol
játok tehát meg, hogy mit beszéltek. Mostan
tól minden, amit mondtok, felhasználható a 
nyomozás során, akár ellenetek is... Sok sze
rencsét. S ja igen, és arról is nyugodtan be
szélhettek, ha akartok, hogy szegény sze
rencsétlen Mária nem örvendett éppen köz
szeretetnek, a nehéz természete miatt..."

"De hát ez nem igaz. Ő igenis szerette..."
"Nemcsak Rodi, ő is... Az igaz, hogy so

kat szekálta őket szegény megboldogult, de 
jót akart, édesanyjuk helyett az édesanyjuk 
volt, s még koncertre is elcipelte őket..."

Spiridon nyitott szemmel, némán fekszik 
a hátán, nézi a plafont és el-eltéved a repedé
sek egymásra futó útvesztőiben, mint mos
tanában immár annyiszor, igyekszik nem 
gondolni semmire, félelmét mégis egyre ne
hezebben tudja visszafojtani. Hallja a nővé
rek távolodó lépéseit, nyílik, majd becsukó
dik az ajtó, és a páros gazellaléptek már a 
folyosón távolodnak, az ebédlő irányába.

"Hogy érzi magát, kedves őrnagy?"
"Nem a legjobban..."
"Legalább aludt?"
"Igen, de az álmok..."
"Mit álmodott? Nem szeretné elmonda

ni?"
Spiridon egy pillanatra a doktornő jeges

kék szemébe mélyed, szegény Evelin most 
már soha nem tudja meg, mi is van a kék

függönyön túl, a kék szemek mélyén bordó 
pontok, a balsejtelem lüktető pontocskái 
pulzálnak, s mintha valaki tényleg játszana 
vele, Drakula szemévé állnak össze, a sötét
ség fejedelme szánakozva néz rá és madárrá 
változva repül ki a nyitott ablakon, magával 
sodorva a szúnyoghálót is, a pillangók azon
nal berepülnek a szobába, s tébolyodottan 
kezdenek zümmögni a szabad utat kapott 
szúnyogok is. Spiridon arcához kap, meg
rezzen, s az ablakra mered.

"Na, elmondja?"
"Ki vagyok merülve, doktornő..."
'Talán magának is jobb, ha elmondja."
"Apám jelent meg álmomban. Éljött, 

hogy megvédelmezzen és elkergesse, esetleg 
meg is ölje Drak’Tát, gondosan kihegyezett 
karót ütve át mohó és gonosz szívén."

"De hát erről már beszélt. Mikor is történt 
ez?"

"Valamikor a háború alatt. Arvaházban 
volt akkor, huszonheten aludtak egy szobá
ban, szorongó, örökké taknyos, háborús ár
vák, emeletes ágyakban. Talán ezért hosszú 
éjszakákig elkerülte az erdőben ólálkodó 
rém, nem zavarta, már-már azt is hitte, telje
sen megfeledkezett róla, lemondott elrablá
sáról és megrontásáról, és eltűzött másokat 
kísérteni, amikor egy teliholdas éjszakán, éj
fél után a baglyok huhogása ébresztette. He
gyek között, sűrű erdő közepén volt ez az 
árvaház, a baglyok huhogása borzongató 
volt, képtelen lett volna visszaaludni, a hó
lyagja is feszített, kiment tehát az ámyék- 
szélóre, s már amikor vizelt, úgy érezte, hogy 
valaki áll a háta mögött, ugrásra készen, de 
nem bírt megmozdulni, csak állingált a bűz
lő félhomályban, a holdfényben, az árnyék- 
széken, mint egy silbak; a baglyok is eltűntek 
valamerre, csak a feltámadó szél motozott 
egykedvűen a tölgyek lombja közt, érezte, 
elveszett, nincsen hova menekülnie, hiába 
kiabál, nem hallja meg senki, éjszakánként a 
nevelő magukra hagyta őket és lement a 
faluba a tanítónőhöz, aki már elég régóta a 
szeretője volt ahhoz, hogy igényt formálhas
son az éjszakáira, de ha segélykiáltásait meg 
is hallaná valamelyik nagyobb fiú, mit is 
tehetnének a háborús árvák a sötétség feje
delme ellen?... Nézte sárgán habzó vizeletét, 
amint tócsába gyűl a lába körük s hirtelen 
villant fel előtte édesapja arca, amint arról 
purpárlézik, hogy igenis a halálban fognak 
győzni ők, Szent Mihály arkangyal légiói. Az 
apja, igen, ő talán segíthetne?... Félelme hir
telen illant el, erősnek, magabiztosnak érezte 
magát, s megfordult, a homálygróf, ahogy 
sejtette, dühösen vicsorítva állott az árnyék- 
szék bejáratánál, elállta az útját, s az erősödő 
szél, amely a vihar jövetelét ígérte, egyre 
fájdalmasabb hangokat csalt ki a fák lombjá
ból, kitett kutya- vagy macskakölykök sírá
sára emlékeztető hangokat, libegtetni kezdte 
Drakula belül bordóvörös fekete köpönye
gét is, s a telihold fénye rosszat sejtetően 
csillant meg ijesztően nagy metszőfogam. 
Kinyújtotta feléje a kezét, s mély hangon 
mondta: "Gyere! eljött a te időd is, gyere!" — 
ismételte meg, hangja mély volt, mintha hor
dóból jött volna, s ahogy megmozdult, átme
net nélkül erősödött föl a szél, m intha 
összefüggésben lett volna a vámpírkirály 
hangulataival? már-már bőgött a fák között, 
az ágakat, lombkoronákat dühösen marcan
golva, mint egy megsebzett vadállat; felhők 
közé veszett a telihold szomorú, mélakóros
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bohócképe is; villámlani kezdett, ő egyked
vűen számolt, tizenegynél hallotta meg a tá
voli dörgéseket is, mintha valahol, egy távoli 
tekepályán ütődtek volna palánknak a jó is
ten kugligolyói, és a villámok felszikrázó, 
ezüstösen komorló fényében különösen mo
hónak és ellenszenvesnek tűnt Drakula rá
meredő arca; szörnyűséges szeme már-már 
bordóvörös fényben izzott, egy lépést tett 
feléje, és akkor belőle óhatatlanul is felsza
kadt a sikoltás, "Apu, segíts!", s abban a pil
lanatban egy tébolyító villámlást követő 
mennydörgés mozgatta meg az ámyékszé- 
ket, félelmében lehunyta a szemét, s mire 
kinyitotta, már ott állt mellette az édesapja, s 
amikor az erősödő, dübörgő szélvihar arcába 
csapta a hatalmas esőcseppeket is, s várható 
volt, hogy hamarosan zuhogni kezd, atyja 
egyik kezében egy kihegyezett karóval, a 
másikban egy fakereszttel eléje állva, testével 
is védve őt, éneklő hangon, mintha el akarta 
volna bűvölni a dühösen dobbantó vámpírt, 
mondani kezdte: "távozz tőlünk, kísértő! 
menj vissza a pokolba és hagyj békét a fiam
nak!..." ő  szólni se tudott a döbbenettől, Dra
kula felüvöltött és tovább dobogtatott, künn 
egyfolytában villámlott és mennydörgőd, s 
az orkánszerű szél ott sivítozott az erdőben, 
meghajlítva, csavargatva a fákat, nem tudta 
megállapítani, a dühöngő szélvihar mozgat
ja-e az ámyékszéket, vagy földrengés van? 
minden mozgott, inogott, hajladozott körü
löttük, félő volt, hogy a nyomorúságos pajta 
szétesve, velük együtt a kettényüó földbe 
hull, félelmében behunyta a szemét, s így 
nem is látta, mi történik, csak Drakula ide
ges, sipító hangját hallotta és atyja kárörven
dő kacagását, a két hang összefonódott, 
beleivódva az égzengés és a vihar eszeve
szetten tomboló zajába, s mire erőt gyűjtve ki 
merte nyitni szemét, csak azt látta, hogy a 
sötétség fejedelme előbbi helyén szikrák pat
tognak, füstfelhő kavarog, s a viharban meg
hajtó fák ágai között egy hatalmas, sebzett 
szárnyú, fekete madár próbál elmenekülni, 
de nem tud kikeveredni a fák ágai közül, 
mert az egyik óriási szárnyát atyja kihegye
zett karója szúrja át, mintha meg lenne jelöl
ve, és a hatalmas fekete vércseppek a sű
rűsödő esőfelhőben is egyelőre még jól kive
hetően hullanak, már-már permeteznek a 
nedves avarra, mintha ismeretlen, titkos ha
talom pontjai és kettőspontjai lennének, s ő 
hihetetlenül megkönnyebbülve fordul atyja 
felé, meg akarja köszönni neki, hogy vissza
jött a másvilágról és megmentette őt és elűzte 
a rémet, de édesapja is eltűnik időközben, 
helyén csak láthatatlan kérdőjelek vibrálnak, 
és az ámyékszék félig kinyíló, szélbe nyikor
gó ajtajához támasztva — atyja visszatérését 
bizonyítva — ott van az egyszerű, kézzel 
faragott, házilag festett fekete fakareszt, é- 
desapja utolsó utáni ajándéka... Felragadta, s 
bőrig ázott ugyan, de azonnal berohant a 
hálóterembe, és a keresztet magához szorít
va, mindenre elszántan vackolódott el az á- 
gyában; a többiek vakon hortyogtak, né
melyik fiú beszélt is álmában, vagy eltűnő, 
talán soha nem is látott édesanyját hívta; a 
keresztet szívéhez szorítva feküdt: a társai 
hajóként úsztak az álom vizein, horkolásuk, 
szuszogásuk lassan megnyugtatta és álomba 
ringatta őt is; az ablak keretében, ebben a 
bűvös fekete négyzetben a valóságból kisza
kítva és mintha bekeretezve jól látszott a vi
harban síró nagy tölgy ágai között még
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mindég fáradhatatlanul küszködő utálatos 
fekete madár.

De hogy mi történt vele, végül sikerült-e 
kiszabadulnia és elrepülnie az elágazó ösvé
nyek kertjén túli kínkastélyába? már nem 
tudja meg soha, mert elalszik, és reggel, a 
vihar pusztító nyomait számbavéve, meg
rendülve fedezi fel a nedvesen gőzölgő ava
ron a hatalmas felkiáltójelekké és kettős
pontokká és körökké összeálló fekete vér- 
csöppeket, amelyek kihívóan különülve el a 
megszokott erdei környezettől, rátartian va
lami olyasmire utalnak, ami bármennyire is 
fantasztikusnak és irreálisnak tűnhet, de ám 
lám, puszta létükkel bizonyítják, hogy mégis 
megtörtént!... Felkapaszkodik a viharban 
csúfosan megtépázott tölgyfára, próbálja ke
resni a helyet, ahova a madárrá változva me
nekülő, sebzett D rakula az éjszaka be
szorulhatott, és váratlanul két bűzlő, korom
fekete számytollat is talál!

Szinte rosszul lett akkor a rémülettől, hát 
mégsem képzelgés? De még mielőtt leért 
volna, hogy elkérje az egyik lenn bámészko
dó fiútól, Prokoptól, a nagyítóját s megvizs
gálja, a toll kihívóan egyenesedett ki a ke
zében — esküszik, mintha külön életet élt 
volna! —, s akkor váratlanul meghallotta 
Drakula röhögését, a kárörvendő hahota ott 
úszott az erdőben, a fák között, de a ho
málygrófot most nem látta sehol, s mire 
visszafordult, mindkét toll eltűnt a kezéből, 
sokáig tébolyodottan hitetlenkedve kereste, 
de nem találta, és furcsa módon egyik pilla
natról a másikra tűntek el az előbb még gő
zölgő avart kihívóan pettyező fekete vér
cseppek is, Drakula kínos szabadulásának 
vibráló bizonyítékai, csak a nedves avar gő- 
zölgött egykedvűen tovább, és a többiek, a 
nagy tölgy alá gyűlve, érdeklődve figyelték 
őt, ahogy az ágak között gesztikulál, és har
sányan biztatták, hogy repülj fel, Nicolae, 
repülj fel! és kacagtak, aztán parittyából kezd
ték lődözni a lábát, hogy szálljon már le közé
jük, de ő még eszelősen tovább keresgélt az 
ágak között, s így talált rájuk az erdőben fütyö- 
részve közeledő, vidám nevelőjük; szétkerget
te a többieket, megvárta, amíg ő lekászálódik 
a fáról, és aggodalm askodva kérdezte 
meg:"mi van, Nicukám, rosszat álmodtál?" Ő 
volt az egyetlen ember, akit nagyanyja halála 
után beavatott a titkaiba és akinek megval
lotta szörnyűséges kísértéseit. A nevelőben 
azért is bízhatott, mert ismerte édesapját, ő is 
vasgárdista volt, de ő, ellentétben atyjával, 
néhány veréssel megúszta, minek következ
tében bal lábára örökre sánta maradt (vasda
rabbal törték el a gazemberek, s rosszul forrt 
össze), viszont ennek következtében nem 
kellett bevonulnia a háborúba. Ez az életerős 
fiatal férfi, amikor meghallotta az ő látomá
sait, megborzongott, látszott rajta, hogy 
ugyan nem kételkedik benne, mert miért is 
hazudott volna becsült mártírbajtársa egyet
len fia, de valahogy nem is hiszi el, mindene
setre buzgón nekilátott tanulmányozni a 
faluban, a pópánál az idevágó iratokat, sőt az 
öreg paphoz is többször lekísérte őt — akit 
láthatatlanul maga Drakula is kísért. Az 
öregember rezzenéstelen arccal hallgatta vé
gig az ő töredelmes, meg-megszakadó gyó
nását, szenteltvízzel hintette be az arcát, 
szórt a ruhájára is, rázta a füstölőt addig, 
amíg a szoba is, ők is nem úsztak a vadító, 
erős bazsalikomillatban, s aggódva jegyezte 
meg, mintha véletlenül:"a hit, kisfiam, a hit 
csupán egyedül a hit védelmezhet meg a

gonosztól, csak az Isten segíthet meg a tisz
tátalan elleni küzdelemben", és különféle 
v ám p írtö rténe teke t m esélt, am elyeket 
hosszú, tartalmas életpályája során hallott 
azokban az isten háta mögötti kis hegyi fal
vakban, ahol szolgálatát megkezdte, hogy a 
hit erejével és a kereszttel harcoljon az éle
tünket különféle talányos alakban fenyegető 
gonosz ellen, amely elszaporodik a modem 
korban is, mint a piacon vagy istállók kör
nyékén a légy, és számtalan dákot öltve je
lentkezhet, de minden formájában csak e- 
gyetlen vágya lehet, hogy elragadjon, magá
évá tegyen, magához hasoníthasson ben
nünket, következésképp nekünk egyetlen 
célunk lehet és kell is legyen, ezt minden 
erőnkkel, m inden rendelkezésünkre álló 
eszközzel megakadályozni... Mihai atya li
hegett, fölemelte a szenteltvíztartót, újra 
meghintette őt állott szenteltvízzel, rázta a 
füstölőt is, már-már kóvályogtak a bazsali
komszagban, érezte arcán a cseppeket, s hir
telen (már nem is tudja, miért?) azaz éjszakai 
vihar jutott eszébe, amikor a szélben síró fa 
ágai között vergődött a megsebzett Drakula, 
vérző szárnyú madár képében, és ő hipnoü- 
záltan bámulta, miközben arcára hullottak a 
nyári zápor meleg esőcseppjei... S miközben 
figyelte az öreg papot, ritkás fehér haja, sze
líd tekintete akár meg is nyugtathatta volna, 
kék szeme mélyén nem pislákoltak az őrület 
szikrái, s ha nagy, meleg tenyerét a fejére 
tette, hogy megáldja, mindég meg is nyugo
dott valamennyire, most azonban, miköz
ben a kereszttel hadonászva egy furcsa és 
saját meghatározása szerint is eszelős törté
netet igyekezett annak rendje és módja sze
rint, elejétől végig előadni, megborzongott, 
ugyanis a kereszt árnyéka a papilak dolgo
zószobájának fehérre viaszkolt padlójára ve
tülve hirtelen (maga sem tudta, miért?) a 
vaságyak vándorló árnyékait idézte fel, az 
éjszakáit a hálóban, amikor a telihold vörös
lő fényében nem merve elaludni, félve az 
álom szörnyetegeitől és kínos helyzeteitől, 
égő szemmel, rettegve figyelte a vaságyak 
vándorló árnyékát a padlón, és tudta, hogy 
hamarosan ide, ebbe az árnyékok tagolta, 
ma még biztonságosnak tűnő térbe is betör 
a sötétség fejedelme, és nem törődve az ál
modó háborús árvákkal, az állandó horkan- 
tásokkal, fel-felkiabálásokkal, sírásokkal, 
szimmogásokkal, szuszogásokkal, álombéli 
szófia beszédekkel, kinyújtja feléje hatalmas, 
szőrös és karmokban végződő szörnyű man
csát és elragadja, végérvényesen elragadja...

Erre gondolt akkor, és rázni kezdte a hi
deg. A pap éppen az avasi faluról mesélt, 
ahol szolgálatát elkezdte, és ahol szintén ele
ven, a napi valóság szerves, elidegeníthetet
len része volt a kísértetekben, boszorká
nyokban, ördögökben, Mércékben és rossz 
tündérekben, törpékben, manókban, sár
kánykígyókban való osztatlan hit. Nem csu
pán képzelték, hogy ezek a pokolbeli ször
nyetegek élnek és bármikor el is jöhetnek 
értük, vagy hozzájuk, hanem tudták. S a 
vámpírok természetesen sorra szedték áldo
zataikat. Mos Die, egy részeges és kissé ha- 
bókos, a falu legszélén, egy roskatag ka
lyibában lakó öregember, a nagy vámpírva
dász m indég kihegyezett karókkal jött- 
ment, a karók úgy álltak Id a tüszőjéből, mint 
rablóvezérek kései és handzsárjai, s a zsebé
ben tartott bütyköséből kortyolva azt taná
csolta a vámpíroktól rettegő falusfeleinek, 
hogy a halott meUé, a szájába, fülébe, orrába

14



tegyenek néhány szán  kölest, pár darab ka
vicsot, ha biztosak akarnak lenni a dolguk
ban, akkor tehetnek mindkettőből, a kö
lesből is és a kavicsból is, a fejéhez külön 
kilenc patak csiszolta apró kavicsot tegye
nek, és a szájába, fülébe, orrába kölesszeme
ket, mert a kilenc kavics varázsereje megba
bonázza és lenyűgözi majd a vérszípó ször
nyeteget, amikor szokásos éjszakai vadásza
tára indul, s a kölesszemektől se látni, se 
hallani, se szagolni nem fog tudni, s a kopor
sóba tegyenek puliszkakeverő fakanalakat 
is, ezek ugyanis szintén visszatarthatják 
nagy varázserejükkel a vadászni induló 
vámpírt, de rakjanak a koporsóba gyékényt 
is, ezen elcsúszik majd a mégiscsak feltá- 
pászkodó makacs és mohó rémség, s vége
zetül beteg és tehetetlen szíve fölé — amely 
állandóan az élők közé sóvárog — tegyenek 
egy csipkebokor ágaiból összeeszkabált ke
resztet, a legbiztosabb viszont mégiscsak a 
nyárs, a kellően kihegyezett fakaró, amelyet 
egyetlen biztos mozdulattal kell a felmaga
sodó falánk vámpír mellébe szúrni, de úgy, 
hogy egyből átdöfjük nyughatatlan és go
nosz szívét, s ezzel azután vége is, végleg 
megszabadultunk tőle, elégetni nem kell, 
amúgy sem ér a tisztátalan ellen a tűz mar- 
dosó lángja szinte semmit, ellenben ha me

szesgödörbe dobáljuk, azonnal szörnyű si- 
valkodások között, ellenkezve enyészik el, a 
sósav vagy a kénsav is megtenné, csak hát 
honnét szerezzünk, mink szegény emberek, 
só- avagy kénsavat?...

így beszélt a kissé félnótás öregember, s 
amikor felelősségre vontam, hogy ne mind 
riogassa a népeket, sunyin, kissé meglepőd
ve pislantott rám, engedélyt kért, hogy ihas
son egy kortyot, és az a szerencse és meg
tiszteltetés is ért akkor, hogy feldúlt arcomba 
meredve engem is megkínált jófajta szilva
pálinkával, és előadta, hogy igazán nem i- 
jesztgetni akarja az embereket, félnek azok 
eléggé az ő rémisztgetései nélkül is, csakhát 
a helyzet az, atyám, mondotta térdre hullva 
és a kezem csókolva (éreztem pálinkától 
nedves bajuszának érintését a kezem fején, 
és összerázkódtam), hogy éjszaka nagy itten 
a forgalom, elképesztően nagy a jövés-me
nés, állandóan érkeznek és távoznak a vám
pírok, nem is lehet nyugton ülni tőlük!... S

azt is közölte, bizalmasan a fülembe suttog
va, hogy a múltkoriban a szép Ileánát egy 
ismeretlen, vörös arcú ifjú kereste fel a fonó
ban, és hevesen udvarolni kezdett neki. A 
leányzónak — és ezeknek mind kajtár az 
elejük, atyám, jobb ha tőlem tudod meg! — 
tetszett is, meg nem is a dolog, csupán az 
borzasztotta el, hogy az ifjúnak olyan hideg 
volt a keze, mintha jégbarlangból szalasztot
ták volna el, és amikor lihegve a vágytól 
végre csókolgatni kezdte az ő nyakát, és, 
tisztesség ne essék szólva, a combjai közé 
nyúlkált s a pundját kezdte volna simogatni, 
úgy érezte, hogy egy varangyosbéka mászik 
az alhasán, hányinger tört rá, de meg is 
ijedt... És? — kérdeztem én, még egyszer 
meghúzva mos Die szilvapálinkás butyko- 
sát, amelyben még jó adag pálinka lötyögött 
biztatóan, ittam én is egy kortyot, talán hogy 
erőt meríthessek belőle az elkövetkezők
höz... És akkor ő — mondotta az öreg bizal
masan közel hajolva hozzám (egy piUanatra 
csipás, vöröslő, fekete szemébe mélyedhet- 
tem, ahol hangyabolyokként kavarogtak az 
őrület lángjai, és önkéntelenül is megbor
zongtam) — azt tanácsolta a szép leányzó
nak, ezeket mind hajtja a forró vériik, atyám, 
egy-két este, s máris kettyinteni akarnának a 
fiúkkal a buglyában vagy a szénapadláson,

hogy még mielőtt széttenné a szép lábait a 
derék, veres arcú, hideg kezű fiújának, fűz
zön egy hosszú gombolyag cérnát a ruhájá
ba!... Hát ezt ugyan miért? — kérdezte ál- 
mélkodva a szép leány, s döbbenten én is, 
mire az öreg vámpírvadász fennsőbbsége- 
sen legyintett, te többet tudsz az Istenről, 
atyám, és megint éreztem pálinka áztatta 
bajszának érintését a kezemen, ahogy meg
csókolta, de a tisztátalanról én tudok többet, 
hát azért, mert így tudhatja teljes bizonyos
sággal meg, hogy honnan is jön az udvarló
ja... Mos Ilié felvihogott, s úgy, olyan 
hangsúlyokkal kezdte tovább magyarázni 
tervét, mintha egy gyereket akart volna fel
világosítani valamiről. Na és ez a jéghideg 
kezű, veres arcú, furcsa gavaUér honnan 
jött?! Nyilván a temetőből! Ugyanis a dobo
gó szívű, ijedt leányzó hajnalban egészen 
egy behorpadt sírig követte a gomolyáról 
tekergőző szálat, s alapos gyanúját beigazol- 
tan látva, úgy megijedt, hogy szinte rosszul
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lett a rémülettől, de végül csak eltámolygott 
hozzám egy sereg tébolyultan vonító kutyá
val a nyomában, felzörgetett, nem is keUett 
sokat dörömbölnie, a magamfajta vénember 
nyitott szemmel alszik, mint a nyúl, a nya
kamba vetette magát, csak egy pohár pálin
ka és két pofon kellett ahhoz, hogy hiszté
rikus áüapotából valamennyire magához té
ríthessem, hogy nagyjából összefüggően elő 
tudjam adatni vele mindazt, ami mégiscsak 
a halálból érte visszajáró udvarlójával és vele 
esett meg... Néztem a nyakát, nem volt rajta 
harapásnyom, kézenfogtam, s az ideges, a 
falut felugató kóborkutyafalkával a nyo
munkban: irány a temető! A sír természete
sen még nyitva volt, átkozódva leemeltem a 
koporsófödelet, s akkkor megláttam a csu
daszép Deanca veres képű, jéghideg kezű 
udvarlóját, kinyílt a szeme, mert ő is meglá
tott engemet, atyám! meg akart volna moz
dulni a szaros, hogy megakadályozza a jó
vátehetetlent, de én gyorsabb voltam, és az 
előre kihegyezett s előkészített karót egyet
len mozdulattal a mellkasába döfve, átszúr
tam hitvány, telhetetlen és egyre az élők 
forró vérére sóvárgó gonosz szívét!... Eddig 
jutott az atya a történetben, amikor váratla
nul szörnyű és megmagyarázhatatlan huzat 
keletkezett a zárt helyiségben, az öregember 
mintha tudat alatt valami ilyesmire is várt 
volna, felsóhajtott, de láthatólag nem ijedt 
meg különösebben, ellenben hangosan kez
dett imádkozni. Ellobbantak a gyertyák is, és 
a sötétben, a kert bokrai között meglátta Dra- 
kula fölmagasodó alakját és meghaUotta gú
nyos, kárörvendő röhögését is, se az öreg 
pópa, se a nevelő, édesapja egykori bajtársa, 
nem láttak semmit, s haUani is csak a szom
szédban váratlanul egyszerre és eszelősen 
felvonító kutyák hangját haüották, s amikor 
nagy nehezen gyufát gyújtva szétnéztek a 
szobában, nem értették, hogy hova tűntek az 
előbb még lánggal lobogó gyertyák, és azt 
sem értették, hogy ő miért olyan halovány és 
mitől reszket? Egyre a gyertyacsonkokat ke
resték, hiszen nem nyelhette el őket a föld, 
aztán a sokat tapasztalt öregember mégis
csak megsejthetett valamit, mert meleg és 
puha tenyerét az ő fejéi, nyugtatva arról pré
dikált, hogy csupán a jó istenbe vetett végte
len hit menthet meg bennünket, sokat vét
kező halandókat a gonosz tréfáitól és incsel- 
kedéseitől...

Hát nem is keU mondania "segítségnek", 
ez azért elég kevés volt az éjszaka, amikor a 
félhomályban botorkálva a fák között — az 
atya nem marasztalt, s én nem mertem kez
deményezni, hogy maradjunk ott éjszakára
— az erdei úton közeledtünk az elhagyott 
árvaházhoz, már annyira féltem, hogy szólni 
se tudtam, hiába kérdezgetett egyre idege
sebben s rosszat sejtve Ionica, a nevelőm. 'Mi 
van, fiú? — hökkent meg, csak nem kísért 
most is az a fránya Drakula?" — és nevetett, 
de nevetése mögött ott bujkált az érzékelhe
tő iszonyat is, az ismeretlentől és az értel
münk számára fölfoghatatlantól való féle
lem, s ez, noha értettem, rettenetesen meg is 
zavart. 0  vajon mitől fél? — töprengtem, de 
aztán előrehaladásunk nem várt nehézsé
gekbe ütközött, több alattomos fának is ne
kimentünk, egyszercsak a vaksi szemünk 
előtt termő sunyi bokrok karmolták össze az 
arcunkat, s ráadásul az ösvényről is letéved
tünk a sötétben, s rádöbbenhettünk arra is, 
hogy pillanatnyilag fogalmunk sincsen ar-

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

TŐI, hogy hol, a rengeteg melyik részén kó- 
válygunk?! Elhatároztuk, nem is erőltetjük 
tovább, s hazatérésünk hülye ötletét feladva 
elhatároztuk, hogy visszatérünk az atyához. 
Némi botorkálás, fának ütődés árán végül is 
ez sikerült, s addigra már egymást és ma
gunkat is sikerült meggyőznünk arról, hogy 
végeredményben ez az egyetlen okos dolog, 
amit tehetünk, és semmiképpen sem kellene 
az éjszakát az erdőben töltenünk, szabad 
prédájául a vámpíroknak vagy a vadálla
toknak... Mihai atya — mint mondotta, ak
kor már arra gondolhatott, hogy visszafor
dulunk, mert ott állott a parókia kapujában, 
magasra emelve nyolcszögletű, fura ábrák
kal díszített lámpáját, előzékenyen világított 
nekünk. A konyhában ültetett le, pohárka 
szilvóriummal, kenyérrel, túróval, szalonná
val, zöldhagymával kínált, s arról mesélt 
(miközben mi mohón faltunk, mintha soha 
nem ettünk volna), hogy fiatal pap korában, 
amikor igen-igen megzavarták a kis avasi 
falu bizarr, nyomasztó és eszelős vámpíi tör
ténetei, felettesei engedélyével és ajánlóleve
lével (a püspök atya személyesen is jó 
ismerőse volt az írónak!) elzarándokolt Bog
dán Petriceicu Hasdeuhoz, a haza bölcséhez 
is, aki leánya, a világszép Júlia tragikusan 
korai halála után, önvádaktól marcangolt lé
lekkel, búskomorságba esvén saját tervezé
sű, bizarr remetelakában élve zárkózott el a 
külvilágtól, és történetírói munkásságát hir
telen befejezve, a szellemvilággal kezdett be
hatóan és a rá jellemző kitartással és szen
vedéllyel foglalkozni, s éjszaka, ha a Címpi
nán terjengő szóbeszédnek hinni lehetett — 
tornyában kékes fények villantak fel és 
hunytak ki, ilyenkor összesúgva vetettek ke
resztet a dmpinaiak, Bogdan a szellemekkel 
társalog, mondogatták és behúzott nyakkal 
igyekeztek haza. A szeánszokon állítólag 
többször is vendégül láthatta halott leánya 
szellemét, és ha valaki, akkor éppen imádott 
Júlia leánya adhatott volna tanácsokat neki, 
hogy mit tegyünk a telhetetlen és a falunk 
békéjét és nyugalmát megbolygató vámpí
rok ellen?! Mivel a püspök atya fölháborod
va a vámpírjaim garázdálkodásain, felbáto
rított: "ha valaki, akkor Hasdeu segíthet, lá
togasd csak meg, Mihai!", egy szeptember
végi napon, amikor már kurrogtak a leve
gőben a darvak, hogy ék alakzatokban száll- 
dosva repüljenek el a kéklő hegyeken is túl
ra, ő is útnak indult. "És meglátogatta a 
remetét, atyám?" — hökkent meg a nevelő, 
és kortyolva pálinkájából, egészségtelen, sá
padt arcszíne mintegy varázsütésre tűnt el, 
arcára nagy és szabálytalanul vöröslő folto
kat varázsolt az erős ital s az izgalom. Vára
kozóan nézett az emlékeibe révedő, motyo
gó öreg papra, s ő, ahogy rossz előérzettől 
vezérelve, az ablakhoz lopakodva kipillan
tott a kertbe, a két fa között, kísértetiesen 
ugyanott, ahol néhány órával azelőtt, meg
pillanthatta a szobrozó fekete köpönyeges 
Drakulát, a homály és az árnyékok kényurát, 
amint mozdulatlanul várakozva mered rá, 
mintha látná is a félhomályban bujkáló alak
ját a függöny mögött, és hálát adott az isten
nek, hogy mégsem kell az erdőben éjszakáz
nia, ahol álmában bizonnyal rácsapott volna 
ez a falánk rém, hogy végérvényesen elra
gadja!...

Spiridon eddig jut zavaros történetében, 
amikor erőteljes, makacsul ismétlődő kopo
gás zavarja meg, fáradtan pillant a doktor

----------------------HELIKON —

nőre, Maja Flitgart, a lélektan Sorbonne-on 
végzett tudora remegve, elfehéredő arccal 
pillant vissza rá, s szeméből szinte süt a ret
tegés, notesze előtte hever, de kezével takarja 
el a dülöngélő sorokat, talán hogy az őrnagy 
ne láthassa, miket jegyzett le, noha ebből a 
távolságból amúgysem tudná elolvasni.

'Szabad!"
Az ajtó kinyílik, és a köpcös zsaru lép a 

szobába, mögötte pattanásos arcú, nyakig
láb, elmaradhatatlan segédje biceg, a délutá
ni esés fájdalmas következményeként lát
hatóan húzza a lábát.

"Jó estét.”
"Mondtam már Ónnek, kapitány elvtárs, 

hogy ne mind zargassa az őrnagy elvtársat. 
Akármit is hisz maga — mióta illetékes a 
milícia szkizofrénia és különféle bonyolult 
elmekórtani esetek megítélésében? —, Spiri
don elvtárs súlyosan beteg ember, akinek 
betegsége az átélt izgalmak hatására, ha le
het, még súlyosbodott is, momentán tehát 
nincsen kihallgatható állapotban, ezért az a 
kérése a kapitány elvtárshoz, hogy ne mind 
zaklassa feleslegesen a betegét, hiszen 
amúgysem tudhat meg tőle semmi érdeke
set, semmi olyasmit, ami kilendíthetné a 
holtpontról a nyomozást, hiszen Spiridon 
elvtárs a gyilkosság ideje alatt begyógysze- 
rezve aludt, s ezt Rodica nővér is tanúsíthat
ja, aki végig a szobájában volt és felügyelt 
rá..."

A doktornő elhallgat, a köpcös zsaru ta
gadhatatlan jóindulattal, kissé szánakozva 
néz rá, majd a hátán fekvő plafonrepedés 
útvesztőiben bolyongó, mozdulatlan Spiri- 
donra pillant, széket húz az ágy mellé, leül 
és utasítja a segédjét, menjen a konyhára és 
hozzon egy üveg ásványvizet, mert igen
igen megszomjazott, egészen kiszáradt a tor
ka ebben a melegben...

"Beleegyezik, hogy néhány kérdést te
hessen fel neki" — pillant a nyomozó érdek
lődve Spiridonra, mire a doktornő emelt 
hangon újólag kiutasítja 'betege" szobájából, 
de a köpcös nevetni kezd: "Ön, drága doktor 
elvtársnő, momentán nincsen abban a hely
zetben, hogy utasításokat osztogasson ne
kem, maga is gyanúsított, ezt egy pillanatig 
se felejtse el!", s szemével vezényli ügyefo- 
gyott, nyakigláb beosztottját, aki karonfogja 
a kapálózó öregasszonyt, s egészen egysze
rűen kiviszi a szobából, ellenkezésével sem 
törődve.

"Ezt még megkeserüli — hallja Spiridon. 
— Panaszt fogok tenni..."

"Nem fog panaszt tenni, doktornő..."
"Na, kérdezzen, kapitány! Türelmetlenül 

várom, még mi a nyavalyára kíváncsi, hal
lotta, hogy a második gyilkosság ideje alatt 
végig aludtam a szobámban, tehát..."

"Igen, kihallgatta a nővéreket — tűnődik 
el a nyomozó, és bőrszivarat húzva elő a 
belső zsebéből, látható élvezettel kezdi nyo
mogatni, orrához emeli, megszagolja. — De 
hát honnan veszi az őrnagy elvtárs — teszi 
vissza a zsebébe lemondóan sóhajtva a szi
vart —, hogy őt gyanúsították volna egy 
pillanatig is?! Nem! ez azért így nem felel 
meg a valóságnak. Ők, a maguk részéről 
soha nem gyanúsították..."

"De hát, akkor?"
"Igaz ugyan, hogy ez az egész cirkusz, 

főként az Evelin kisasszony meggyilkolásá
nak bizarr, megtervezetten teátrális jellege 
az őrnagy elvtársra irányíthatta volna a köz
figyelmet, de neki, és meg kell vallania ezt is,

hogy érthetőbb legyen az egész, már az ele
jén mindez a lehető legteljesebb mértékben 
gyanús volt, túlságosan is klappolt minden, 
túlságosan sok volt a, hogy is mondja, a 
terhelő bizonyíték, és azonkívül a holttestet 
megvizsgálva arra is rájött, természetesen az 
orvossal is konzultálva, aki határozottan 
erősítette meg ebbéli meggyőződésében, 
hogy a nyakon lévő, a vámpírok harapására 
is emlékeztető, nem is túlságosan mély sebek 
egyszerűen nem okozhatták a harmincéves, 
jó fizikai erőben lévő kisasszony halálát. A 
bizonyítékok tehát Spiridon elvtárs ellen 
vallottak ugyan, de túlságosan is megterve
zetteknek tűntek, hogy ne is mondja, hogy 
eleve késznek, túlságosan is bizonyítani 
akarták, hogy ő, csakis ő, kizárólag ő lehetett 
a tettes, aki nemhiába képzeleg arról, hogy 
megjelenik előtte a sötétség fejedelme, sőt 
időnként ő maga változik át Drakulává, hi
szen ám lám, a gyakorlatban is igyekszik 
képzelgéseit és rémlátomásait átültetni s 
utánozni is ama kóros és képzelt személyi
ség, a vámpírok királya tetteit, már csak a- 
zért is, mert Drakula immáron hosszú év
tizedek óta befolyásolja ítélőképességét, fel
őrölve ellenállását, saját képére formálva őt. 
Kimerítő voltam, őrnagy elvtárs?"

"Folytassa!"
"Nos, eleve sejtettem, hogy Evelin kis

asszonyt sem Ön gyilkolta meg, a főnővér 
esetében pedig alibije is van, méghozzá meg
dönthetetlen, erős lábakon álló alibije. Meg
súgom, reggelre remélhetőleg a laboratóri
umi vizsgálat első eredményei is megérkez
nek, s akkor legalábbis Evelin kisasszony 
sajnálatos esetében tisztábban láthatunk, 
végre tudni fogjuk, hogy legalábbis a tudo
mány mai állása szerint pontosan mi is okoz
ta szörnyű halálát?! Ő most egészen más 
dolgokról szeretné bizalmasan kérdezni Spi
ridon elvtársat! Szeretné, ha elmondaná ne
ki, hogy milyen kapcsolatban állott a fő
nővérrel, és milyen kapcsolatban van a dok
tornővel, a szanatórium európai hírű igazga- 
tónőjével, a román lélekgyógyászat élő 
büszkeségével? annál is inkább, mivel, ta
nulmányozva a laikusok számára, bevallja, 
elég nehezen érthető kórlapját, döbbenten 
fedezhette fel azt is, hogy Ön, drága őrnagy 
elvtárs hűséges, visszajáró betege az intézet
nek, évről évre hosszabb-rövidebb időszak
ra, de visszatér ide, és..."

"Nyilván azért, kapitány, mert nincsen 
pénzem nyaralni, és kihasználom a képzelt 
betegségem összes előnyeit."

"Kérem, ne gúnyolódjon, őrnagy elvtárs. 
Nem hiszem, hogy rászolgáltam volna."

"Ki innen!... Azonnal hagyjon magamra, 
kérem. Hatalmaskodását nem tűröm el, kér
déseire nem vagyok kíváncsi, szegény Má
riáról pedig mit mondhatnék? Es a dok
tornőről, akinek azért mégiscsak köszönhe
tem, hogy ilyen tutyimutyi állapotban is, i- 
lyen ramatyul is, hebegve is, elgyengülve is, 
de egyáltalán még élek!"

"Fontolja meg, őrnagy elvtárs, ő soha egy 
pillanatig nem kételkedett..."

"Ki innen!... S vegye tudomásul, hogy 
holnap felhívja egykori cégét, még van ott 
elég befolyásos ismerőse, és sürgősen pa
naszt tesz hatásköri túllépés miatt. Hát még
is mit gondol?! Nyugodtan zargathatja őt, 
belétörölheti sáros cipőjét?... Mégis mit kép
zel?...”

"Nem szerette volna megbántani."
A köpcös nyomozó sóhajt, feláll, újra elő-
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halássza belső zsebéből bőrszivarát, élvezet
tel kezdi nyomogatni, forgatja az ujjai kö
zött, orrához emeli, többször is mélyen 
beleszagol, résztvevőén pillant Spiridonra, 
aki továbbra is elutasítóan mered rá, majd 
megvonva vállát, elköszön és kiballag a szo
bából.

Spiridon fekszik az ágyán, nem tudja el
dönteni, helyesen cselekedett-e vagy nem? 
megképződik előtte a doktornő aggódó arca, 
kék szeme, aztán a főnővér halálban kisimu
ló ráncos arcát látja és megborzong, felemel
kedve megkeresi papucsát, köpenyét, ki
ballag a fürdőbe, hosszan, élvezettel zuha
nyozik, engedi fejére és sajgó testére a meleg 
vízsugarakat, utána fürdőköpenyébe burko
lózva hosszadalmasan beretválkozik, két
szer is megvágja az arcát, de a timsó segít, s 
miután a vércsík eltűnik, volt-nincs, nem 
változhat át a Maja fiatal arcáról szivárgó 
örök vércsíkká, erre különben igyekszik nem 
is gondolni, pusztán a tényekre, a kettős gyil
kosságra koncentrál. Nyilvánvaló, a gyilkos 
aljas, nemtelen indulattal, ismeretlen indok
ból, de rá akarja — akarta? — kenni az egé
szet, rá akarta terelni a gyanút, felhasználva 
betegsége baljós kellékeit. De kicsoda? És 
miért?

"Hát itten van, Nicu bácsi? Mit csinál?"
"Látod, kislányom. Beretválkozok."
"Kinek akar tetszeni?"
"A halálnak."
"Ne beszéljen így, az még messzire van, 

én viszont valamit még el szeretnék monda
ni. Én nem is tudom, de annyira gyanús, 
hogy..."

"Mondjad, Irénke..."
"Az a zsaru, az a detektív, mintha min

dent tudna, nem is a részletek érdeklik, leg
alábbis nem a szörnyű gyilkosságok szörnyű 
részletei, nem is a sebek, hanem a jóvátehe
tetlenül halott személyek kapcsolatai?! Nem 
a gyilkosságok körülményei, hanem a viszo
nyok. Hogy milyen viszonyban voltunk mi 
itten szegény Mária nénivel, hogy milyen
ben vagyunk momentán az igazgató néni
vel, magával, egymással? Olyan harcsa az 
egész1..."

"Az ilyen szimatoknak az agyukra megy 
egy idő után a mesterségük, s ezért azután 
már nem is annyira a sajnálatos esetek érdek
lik őket!... Azaz annyiban talán mégiscsak 
igen, hogy a maguk teljességében szeretnék 
rekonstruálni az eseményeket. Ehhez vi
szont tényleg mindent meg kell tudniuk ró
lunk."

"Én eztet nem értem, őrnagy bácsi... De 
azt elmondottam nekik, hogy szegény jó Má
ria néni Rodit is és magyar létemre engemet 
is valóban sokat szekált, de szeretett is, mint
ha a lánygyermekei lettünk volna, neki, aki 
vénlány lévén sóvárgott a szeretetre. Smitő- 
lünk meg is kapta, szerettük és ugyanakkor 
felnéztünk rá, s mint ápolónővérek is sokat 
tanultunk tőle, ellenben tényvalóság az, 
hogy a doktor nénitől mindig is féltünk, én 
is, Rodi is, sőt azt hiszem, maga Mária néni 
is, kimondhatatlanul féltünk és félünk most 
is, mert..."

"Te ezt mondtad nekik?"
"Hiszen ez a tiszta igazság."
"Ezt kérdezte a detektív is, míg az a pat

tanásos arcú, langaléta kamasz, a segédje 
esetlenül vigyorgott a háttérben s akkora sze
mekkel nézte őt, hogy azt is hitte, lenyeli..."

"S megmondtad neki?"
"Mindent, csak ne üssenek..."

"Hogyan? Ütöttek is?...”
"Kézzel nem, csak a szavaikkal... Adetek- 

tív, tudja, olyan furcsán meredt rám, hogy 
kétszer is azt hittem, pofonver, ezért az
után..."

"Elmondtál mindent?"
"El."
"Azt is, hogy miért félsz az igazgató né

nitől?"
"Azt is."
"És miért?”
"Mert mindég olyan hidegen, olyan jege

sen néz rá, hogy úgy érzi, kifut a lábából az 
erő, elgyengül, mint egy őszi légy, s mozdul
ni sem tud..."

"És?"
'Még a végén én leszek itt a ti mumuso

tok!"
"Jaj, ő nem szerette volna... nem állt szán

dékában megsérteni az igazgató nénit, ő..."
Spiridon az elvörösödő és a fürdőből ki

rohanó kis magyar nővér után néz, aztán a 
tükörben váratlanul találkozik a tekintete or
vosa tekintetével. Érzi, hogy Flitgart doktor
nő ideges, fél valamitől, s ez újfent megza
varja.

"Na, mit akart a nyomozó?"
"Hogy mondjam el, milyen kapcsolatban 

voltam a megboldogult Máriával, és milyen 
kapcsolatban vagyok Önnel, drága igazgató 
néni! S azt is, hogy lehetőleg mi a vélemé
nyem..."

"És elmondta nekik? Spiridon, maga en
gem egyre kíváncsibbá tesz.”

"Nem mondtam semmit... Kidobtam."
"Mit csinált?"
"Elküldtem."
"És miért?"
"Egyszerűen nem volt kedvem beszélget

ni vele, idegesítettek a kretén elméletei, a 
naiv és ostobácska konspirációja... Azt is kö
zöltem vele, hogy ha tovább zargat, szólok 
egykori bajtársaimnak is, hogy bepanaszo
lom, hiszen szaros milidsta létére folyton 
zaklatni mer betegségemben, engem, aki 
mégiscsak az állambiztonság nyugalmazott 
tisztje vagyok, nemcsak engem, a szekut is 
sérti a hülye gyanúsítgatásaival..."

"Ezt mondta?"
"Igen. De miért olyan meglepő? Mond

hattam volna összehasonlíthatatlanul dur
vábban is."

"S mondja, őrnagyom, nem fél?"
"De mitől, doktor elvtársnő, az istenért? 

Ha félek is — mert bevallom, mostanság 
sokat rettegek —, egészen mástól félek, tudja 
azt maga nagyon jól, hogy mitől! Én saját 
magamtól félek, pokolbéli kísérteteimtől fé
lek, Drakulától félek, a haláltól félek, attól 
félek, hogy a sötétség fejedelme végül mégis 
elragad, s akkor még a halálban sem nyu
godhatok meg, vámpírként járhatok vissza 
kísérteni."

"És az fel sem merül magában, őrnagy, 
hogy esetleg újra egyesült Drakulával az el
múlt napokban? Hogy esetleg nem is volt 
öntudatánál, amikor meggyilkolta azt a sze
rencsétlen Evelint?! ? Hogy nem is tudott ma
gáról? hogy még nem is tudatosította ma
gában — éppen ezért! — ezt az egész kínos 
esetet, hiszen ezt végeredményben nem is 
maga, hanem a magában lakó, magát állan
dóan kísértő, a magát megszálló, a magával 
egyesülő, a maga tudata fölött uralmat élve
ző Drakula gróf követte el... Hát nem is tu
dom..."

A doktornő sápadtan mered a szintén

elfehéredő Spiridonra, megfordul és kitámo
lyog a fürdőből. Az őrnagy tehetetlenül néz 
utána, azután a tükörképet figyeli a gőztől 
bepárásodó tükörben, és hirtelen szörnyű 
gyanú támad fel benne, megszédül, lehet, 
hogy el is esne és a nedves padlóra zuhanna, 
ha a belépő Rodica nővér a legutolsó pilla
natban el nem kapná.

M i van magával, Nicu bácsi? Nagyon 
rosszul néz ki."

"Rosszul is vagyok. Most aztán tényleg 
kámpec. Nézd meg, a végén tényleg én is 
megkrepálok, érzem, ki fogok purcanni, Ro
di, nem bírom tovább."

A lány átöleli, vigasztalja, nesztelenül je
lenik meg a sápadt Irénke is — hallgatóztak 
volna? —v közrefogják, támogatják, végigtá
molyognak a folyosón, visszaérkeznek a 
szobájába, lehúzzák róla gőztől nedves, bor
dó köpenyét, lefektetik az ágyára, betakar
gatják, s Rodica résztvevő arccal, könnyes 
szemmel egy tablettát nyújt feléje, de ő utol
só erejével csak annyit tud kinyögni: "a 
gyógyszert aztán nem, azt aztán soha töb
bé!", s érzi, hogy a váratlanul megjelenő Maja 
szánnivalóan fiatal arcán a Gelu brutális ha
rapásai nyomán keletkezett sebből szivárgó 
vércsík megnő; nő, nő, nő, eltakar mindent, 
előbb-utóbb elnyeli őt is, rózsaszín, majd 
egyre sötétedő lilás-bordó körök forgatják, 
tévelyeg ebben a vörös körben, ebben a ful- 
lasztó vérvörös ködben, maga sem tudja, 
még mire vár? valahol távol motoszkálás 
hallatszik, de hiába erőlteti a szemét, képte
len felfedezni, hogy ki is közeledik feléje? 
félelmébe alszik bele, álmában ott tévelyeg 
elveszetten az árvaház körüli erdőben, s nézi 
a feje fölött kóválygó hold talányos, vöröslő 
arcát, és tudja, ő már soha nem juthat el az 
emberek közé, mindörökre arra ítéltetett, 
hogy egyedül ténferegjen a világban s egye
dül küszködjön meg pokolbéli kísérteteivel, 
akik előbb- utóbb amúgy is minden ellenál
lását felőrlik, ízzé-porrá zúzzák szabad aka
ratát is, legyőzik őt és elragadják magukkal 
a vad képzelgések birodalmába, ahonnan 
többé nem lesz visszatérés!...

Mert hová is lehetne ONNAN visszatér
ni?!?

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

*A Drakula megjelenik című regény ha
todik fejezete
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B Á G Y O N I SZABÓ  ISTVÁN  

v e r s d a r a b o k  e g y  k o n té n e rb ő l  
a v a g y :  S o ro k  e g y  f u ta m  e lé
Ha csak leütnek, mint a labdát, 
köszönd meg útonúllóidnak.
Ha csak leütnek, s abbahagyják: 
minden vesztes nap idnap...
És vonulhatnak cintámyérral 
a "kabátosaik" hahotázva — 
méz pörög csak, nem kerget méhraj 
egyik nyárból a másik nyárba...
Nincs akkor senki, tán te se', 
ki eltűnsz a sorok mögött, 
mint képzelt csata győztese. —
Csupán egy van, ki hőbörgött 
és tüntetett önmaga ellen, 
de kitől azt is elvitatták, 
mert más az érdem s más a jellem, 
a telenség és a talanság...
És másként könyvelik az akták

a "vereséges győzedelmet".
Másként, ki helyt maradt, s ki elment 
választani hú fejedelmet.
Vagy őt cipelni tenmagadban.

"Persze,
vitt mást is, mit a vám eresztett, 
jövője van, kinek van mersze" — 
vésik húsodba a keresztet...
Nyerő vagy, aki tétet vesztett.
Oldaladból kiáll a sínpár.
Nincs kötőfék, lóhóhér sincs már. 
Kötelet fonnak. Hát ki játszik? 
Ablakodon minden belátszik. 
Fél-vámos jön és betekint 
álmod üvegén,

fel kint —
hulló mannára, vár zsíroskenyérre, 
ágyad, párnád is jól kinézte.
Ingén vérfoltok hánynak, égnek. 
Jelzőlámpák a messzeségnek?
Karján tetovált vénleányok.

Szájában szép mondatfoszlányok. 
Fogai — mintha írógéped 
magányos hangzói lennének. 
Ordít rád, ördög — más torok. 
Remegsz, nem védnek mesterek, 
se mássalhangzó-pásztorok...
Az égkosár lukas rostáján 
áthull az ocsú — át a szem... 
Fütyül a vonat, indul minden, 
gyereked ül az őrhegyen.
Álom-é ez, vagy végítélet?
Halnod kéne vagy mégis élned?

Ki üt le, mint vgről labdát?
S ki ösztökél, ha abbahagyják?

Óra ébreszt, vén riasztód.

Halálodat elhalasztód.

Végig nyomomban volt a halál
B alogh László M ú ltb ir to k o s o k  j ö v ő  n é lk ü l  
cím ű könyvéről

Balogh László a Pallas-Akadé- 
mia Könyvkiadó gondozásában 
megjelent Múltbirtokosok jövő nélkül 
című könyve több műfajkategória 
találkozása: riport, élettörténet, 
oral history szépirodalom — de 
ugyanakkor korrajz is.

A kötet kilenc történetet, mély
interjút tartalmaz— kilenc riporta
lany személyes vallomása de
portálásokról, politikai üldözött- 
ségről, ártatlanul elszenvedett fog
ságról. Mintegy 10 évet felölelő 
események krónikája: a 45-utáni 
kommunista hatalomátvétel idő
szakáé, amikor az egyenlőség és a 
népi demokrácia jegyében beindul 
a kollektivizálás folyamata, ami
kor ez a humánumot hirdető rend
szer az erőszak és megfélemlítés 
terrorjával érvényesíti hatalmát. A 
Trianont amúgy is sokként megélő 
erdélyi társadalomra az egziszten
ciális válság mellett ránehezedik 
egy olyan hatalom, amely nem vá
logatja az eszközeit: az emberség 
jelszavát lobogtatva megfélemlít, 
megaláz, kínoz, bebörtönöz, de
portál, átgázolva az emberi méltó
ságon, az ember legszemélyesebb 
kapcsolatain.

Balogh László előszavából 
idézve, az elmesélt dolgok, "így té
telesen egyetlen történelemkönyv
ben sem lesznek benne, mert nem 
az a történelem szerepe, hogy eze
ket rögzítse, viszont itt, ebben az 
alulról építkező világban hozzájá
rulnak a közelmúlt egyfajta érzel
mi megközelítéséhez, egyfajta kép 
kialakításához, amit talán aki nem 
élt meg, el sem hisz."

Az elbeszélt eseményeket va
lóban nehéz elhinni és megérteni, 
alig pár évtized távlatából is, ho
gyan volt lehetséges mindez a hu
szadik században, amikor az 
Emberi és Polgári Jogok Nyilatko
zatának megszületése, 1789 óta

mintegy kétszáz év telt el, amikor 
majdnem minden ország alkotmá
nyának leghangsúlyosabb, lega
lapvetőbb, leg magától értetődőbb 
alaptétele a személyi szabadság, a 
magántulajdonhoz, biztonsághoz, 
zsarnoksággal való szembenállás
hoz való jogok szavatolása. És Ro
mániában éppen az államhatalom, 
amelynek legfőbb szerepe ezen 
emberi jogok garantálása, védel- 
mezése, veszi semmibe mindezt.

A lejegyzett beszélgetések kor
jellemző dokumentumértéke vi
tathatatlan, a "szereplők" — a 
csíkszentsimoni Virágh Benedek, a 
dálnoki Beczássy Erzsébet és Bá
nyai Vilma, a gyergyószentmiklósi 
Csobotár István, a berecki Bedő 
Gábor, a torjai Lőrincz Károly, a 
brassói Albert Mihály, a szebeni 
Gifei Gheorghe, a csíkdánfalvi 
születésű Zsók László — őszinte 
tényfeltárása tragikus, megdöb
bentő. Törekvésük: a túlélés, em
bernek maradni a legembertele
nebb körülmények között, a leg- 
megalázóbb élethelyzetekben. Az 
olvasó hiteles képet kap a Trianont 
és a második világháborút követő 
korszakok erdélyi társadalmáról, a 
"nagy politikai földrengésekről". 
Nem könnyű emberségesnek ma
radni — sejtetik ezek az írások — 
egy olyan erőszakos világban, ahol 
a humánumot, pozitív hagyomá
nyokat őrző és felvállaló emberek 
— szinte elrendelt — csakis áldo
zattá válhattak. Egész életüket, 
karrierjüket törte derékba a hamis 
eszmékből táplálkozó, igazságta
lan rendszer.

Néhányukat ellenállóként, az 
erőszakos kollektivizálás elleni til
takozásáért, másokat hihetetlenül 
banális, koholt vádakkal tartóztat
tak le. Legtöbbjük lényegében an
nak a bosszúhadjáratnak esett ál
dozatául, amelyet a román kom

munista rendszer a magyar 56-os 
forradalom után indított az Er
délyben is eszmélkedő értelmisé
giek ellen. Egymást érték a kon
cepciós perek, az úgynevezett ki
rakatperek, mindenki rettegett a 
beszervezett "besúgóktól", senki 
nem bízhatott meg másban. Köny- 
nyedén osztogatták a súlyos bün
tetéseket, koholt vádakkal 10- 
20-30 évi börtönt, kényszermunkát 
mondtak ki, nem volt ritka a halál- 
büntetés sem. A kivizsgálások, ki
hallgatások, tárgyalások az elelve 
meghatározottság, a teljes kiszol
gáltatottság jegyében zajlottak. 
Mellékes volt, hogy bűnös vagy 
sem az illető, a védőügyvéd csak 
díszlet volt, aki vádlottak padjára 
került, az bűnösnek találtatott.

Sokukat egyik börtönből a má
sikba hurcolták, végigjárták a ro
mán börtönvilág néhány hírhedt 
állomását: Nagyenyed, Szamosúj- 
vár, Zsiláva, a Brailai-nagysziget, 
Salcia, Focsani, Stoinesti stb. mun
katáborait, ahol az éhezés, és az 
emberfelettien nehéz fizikai mun
ka is elviselhetőbb volt az emberi 
méltóság meggyalázásánál...

Elmesélik a börtönélet ször
nyűségeit, a szabadságától meg
fosztott ember életének ritka, apró 
örömeit, mesélnek rabtársaikról, 
őreikről, a külvilágtól, családjuktól 
való teljes elszigeteltség fájdalmá
ról, az életük könnyítésére, a nyo
mor által kikényszerített apró kis 
taktikákról és túlélési stratégiák
ról, közben bevezetnek a börtönvi
lág "szakzsargonjába" is. A bör
tönélet borzalmai nem érnek véget 
az amnesztiák által meghozott vár
va várt szabadulással: a börtönvi
seltek még azután is évekig viselik 
"előéletük" bélyegét, az emberek 
előítéletei, a nyomasztó élmények 
sokáig akadályozzák társadalmi 
beilleszkedésüket, normális életvi
telük kialakítását.

A családtagok szenvedéséről, az 
édesanyák, feleségek, testvérek kín
jairól ez idáig keveset jegyeztek fel: 
előbb vallomásra akarták rávenni, a 
feleségeket később válásra, ha nem 
álltak rá, zaklatták, besúgóvá akar

ták tenni, fenyegették, kitették a 
megélhetést biztosító munkahe
lyükről. 4

A kötet két női riportalanya, 
két asszony: Bányai Vilma és Bec
zássy Erzsébet elbeszélései a hata
lom másik kegyetlen, embertelen 
büntetőeszköze, a deportálás bor
zalmait villantják fel. A vagyonuk
tól, m indenüktől megfosztott 
családokat egy szál ruhában indít
ják útra, marhavagonokban, em
bertelen körülmények között, 
embertelen munkára kényszerí
tik... A legnagyobb tragédiájuk a 
sok megaláztatás és sokszor évti
zednyi szenvedés után is az, hogy 
nincs ahová hazajönniük, mert 
mindenüket elvették.

Bár az idő távlata általában 
megszépíti, könnyebbé teszi az 
emlékezést, az átélt szenvedések, 
amelyek egy időben fizikaiak és 
szellemiek is, súlyossá teszik ezt a 
vallomás-gyűjteményt és monda
nivalóját: meg kell ismernünk a 
múltat, ahhoz, hogy elkerülhessük 
szörnyűségeinek megismétlődé
sét.

A mélyről fakadó vallomások 
egymást kiegészítik, hitelesítik, 
képszerűen érzékletes leírásokkal, 
nyelvi szikárságukban is kifejező
dő tényszerűségükkel hátborzon
gató katartikus élményt nyújtanak 
az olvasónak.
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‘K & D T X —
G A Á L  IS T V Á N
T ű n ő d é s
1999-ben III. Innocent (ismétlem: "Innocente") pápa megin

dította az Egyház küzdelmét a heretikusok ellen. Létrejött az 
Inkvizíció, mai és keserves közelmúltbeli tapasztalatból nyert 
szóval az Államvallás Védelmi Hivatal. Ez a 18. század elejéig 
buzgón működött.

1916-ban David Wark Griffith, minden idők egyik legna
gyobb filmrendezője készített egy kolosszális alkotást, a címe: 
Türelmetlenség. Intolerance. Ez a zseniális művész négy törté
nelmi csomópontban vizsgálja az emberi viselkedést. Babilóni
ában időszámításunk előtt öt és fél századdal, Krisztus ide
jében, majd 1572-ben a Szent Bertalan éjen és a film készítésének 
idején. Mindegyik alkalommal azt a szomorú tényt rögzíthette, 
hogy a konfliktusok oka mindig a vallási türelmetlenség, a 
szeretet hiánya. Griffith deus ex machinával zárja filmjét: a mo
dern háborúban egymást ádázul gyilkoló katonák egy égi 
hangra eldobják fegyvereiket és egymás nyakába borulnak.!...]

Mintha egy új Bábel körvonala sejlene elő a harmadik évez
redből egy fellazult, egymást nem értő és érző, és érteni nem is 
akaró tömeg amorf vonulása egy új Chaos, mely — keserű 
tapasztalatból tudhatjuk — kíméletlen diktatúrát szül, s nem 
kizárt, hogy egy Huxley által megjósolt szerkezettel.

Szükséges az egyensúly, hiszen a művészettörténet által 
taglalt stílusok története nem más, mint a bennünk lakozó 
racionális és irracionális elem vetülete, mely mint két, egymás
ba kapaszkodó DNS spirál állandóan együtt halad, s hol egyik 
van hullámhegyen s a másik lenn, hol fordítva.

Hiszen lehetetlen pontos dátumot adni, mikor ért véget a 
román stílus s mikor kezdődik a gótika, vagy ezután a rene
szánsz meg a barokk, mely legutóbbi a gótika egyenes folyta
tása, míg az előtte lévő a románé.

Hiszem azt, hogy a tudomány és a művészet közös gyökerű. 
És egymásrautalt. Mint filmesnek, mint elbeszélőnek, munkás
ságom a hit fogalmazásaihoz kötődik, melynek nyelvezete ha
sonló a költészetéhez, amely szóképekben, parabolákban be
szél. De a képi kifejezéshez sokszor nyúlunk segítségért a tu
dományhoz. Amikor Gluck Orfeusz és Eurüdiké operájának film- 
revitelén munkálkodtam, a Boldog Lelkek alakzatainak meg
formálásához gyönyörű órákat töltöttem egy elektronmikrosz
kóp segítségével az anyagba lemerülvén, olyan tartomány ha
tármezsgyéjén, amin túl már nem létezik a tér és idő objektív 
világa.

Egy évszázaddal az inkvizíció megalakulása után egy fiatal 
költő felmászott egy hegy csúcsára, pusztán azért, hogy körül
nézzen. A hegyet Mont Ventoux-nak, a költőt Petrarcának hív
ták. Ez manapság közönséges mindennapi tevékenység, az 
1300-as évek elején azonban talán az első eset hosszú évszáza
dok óta. Majd megint egy évszázad múltán ez a "földi kíván
csiság" kiterebélyesedett Firenzében, s egy zseniális fiatalember 
megfestette a vetett árnyék s az egy szemmel érzékelhető pers
pektíva törvényét, amely azután majdnem öt évszázadon át 
egészen Cézanne fellépéséig kánon maradt. Masacdo volt.

Nekünk művészeknek az a feladatunk, hogy élet s halál 
kérdéseivel foglalkozzunk, az embert kell ábrázolnunk, a lel
két, az örömeit kell kutatnunk egy adott történelmi helyzetben, 
abban a szociális környezetben, amelyben él.

Ez a vágy ma már hat milliárd emberben feszül. A mi 
tenyerünk teljesen különbözik az állatvilág egyedeinek tenye
rétől. Hatmilliárd emberi tenyér csak egyet véve egyénenként 
nem különbözik. Ahogyan Goethe írja, "minden alak ugyanaz, 
s egymással mégsem egyenlő; egy titkos törvényt rejt az egész 
sokaság; szent, nagy rejtvényt."

Ez a rejtvény nem más, mint a religio. Ri-legare. Visszakötés 
Istenhez. [...]

Planck Istenhite köztudott Einstein "magasabb gondolate
rőnek" nevezte, Heisenberg lényegi Rendnek." Bartók így ve
tett keresztet: "a Természetnek, a Tudománynak és a Mű
vészetnek nevében."

ANGLIAI MAGYAR TÜKÖR 2000. június.
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ZENEI CSEVEGÉSEK 16. 
Törm elék-zene?!

Társaságban Wagnert hallgat
tunk. Nem a megszokott sláger
számokat, hanem a csodálatos 
szépségű wagneri zenei ékszert, a 
Sigfried-ldylh. Kamarazene szim
fonikus foglalatban 13 hangszer
re. Vagy! Szimfónia-tétel kama
razene együttesre. Nem szó- já
ték, valóban sajátos mű született, 
a szeretett feleséget KÖSZÖNTŐ 
("An Cosime Wagner") és a Wag
ner életében valóságos csodaként 
megjelenő fiúgyermek, Siegfried 
üdvözlésére (""Ein Sohn ist da!"" 
— der musste Siegfried heissen, 
írja Wagner a műhöz fűzött ben
sőséges ajánlásában). A melegszí
vű, rajongón szerető férj és apa 
SZÓLAL meg a hangokban és a 
szavakban . A Nibelung-gyűrű 
négy operájából kiválasztott, al
kalomhoz illő témák főleg Siegfri
ed alakja, szem élyisége köré 
fonódnak. De a zene csupa alázat, 
megbékélés a sorssal, öröm, szép
ség, boldogság. Az univerzumot 
ostromló, monumentális Wag- 
ner-zene helyét, családi meghitt
séget sugárzó, m inden pilla
natában simogató, majdhogynem 
becéző hangvételű, a szó igazi ér
telmében vett sinfonia domestica 
váltja fel. Páratlan jelenség a wag
neri hősök világában, az élet vég
ső célját, az emberi lét értelmét, az 
univerzumban elfoglalt helyét 
kutató, megfejteni igyekvő, konf
liktusoktól terhes légkörében. 
Egy képzeletbeli szimfónia lassú 
tétele is lehetne ez a zenei IDYLL. 
Első tételeként a Tannhäuser nyi
tány, befejezéseként a Mesterdal
nokok grandiózus ELŐJÁTÉKA 
szerepelhetne, Sdierzoként pedig 
a Walkürök lovaglása kerülhetne e 
szimfóniába. A véletlen — tud
juk: nincs véletlen! —, a sors úgy 
hozta, hogy a CD-lemezen való
ban ezek a művek kerültek egy
más mellé.

Élénk beszélgetés bontakozott 
ki a lemezhallgatás után. Mindig 
voltak és — talán! — lesznek is 
Wagner-ellenzők. A beszélgeté
sünkben azonban nem Wagnert 
vitattuk, sokkal inkább a 20. szá
zad zenéjét és abból is a hatvanas 
évek zeneújításait. Ugyanis vala

ki egy ötletet "dobott" be a cseve
gésbe: "Wagner nagyívű forma
szerkesztéséhez, motívum-fej
lesztő zseniális készségéhez vi
szonyítva az egész 20. századi 
zene — néhány nagyszerű művet 
kivéve! —, csak afféle TÖRME
LÉK-ZENE. Gyorsan indokolta 
is: "a formák széttöredeztek apró 
kis egységekre, ami épen maradt, 
azt szándékosan törték darabok
ra".

M indnyájan  elgondolkoz
tunk a summás ítéleten: valóban 
így lenne? Első értékítéletre igaz
nak látszik a megjegyzés. A nagy 
romantikus zeneépítmények he
lyét a kis formák színpompás ára
data öntötte el. Majdnem árvíz
ként törtek be a 20. századi zené
be a bagatellek, a miniatűr for
mák (a nagyívű szonátaforma 
miniatürizált változata is a sort 
gazdagította), a parányi egysé
gekre, zenei sejtekre széttagolt 
FORGÁCS—FORMÁK. Néha
napján még a művek címe is utalt 
ilyen törekvésekre: szilánkok, 
forgácsok, szekvenciák, stb. Ki
merült volna a motívumfejleszté
si zeneszerzői technikánk? Vagy 
egyszerűen nem akartunk ro
mantikus zenei nagyformákban 
gondolkodni? M indkettő igaz! 
De van egy harmadik ’lehetőség" 
is: megnövelni a kis formák ener
giakészletét, pattanásig feszíteni 
a bennük kifejlesztett nukleáris 
energiát. A modem zene általá
ban és a 60-as évek újításai két
ségtelenül ez irányba hatottak, 
haladtak. Legvégső esetben elég 
néhány hangú vagy egyetlen 
hangra koncentráló tételt is írni. A 
probléma csak az, hogy hogyan 
"győzöm" meg hallgatóságomat 
zeném energia, tehát kifejezésbeli 
telítettségéről. Millió formát talál
tak ki a zeneszerzők: zenén belüli 
és zenén kívüli pótlásokat. Egyet
len hangot fantasztikus sztereo- 
fóniával fel lehet nagyítani — 
hangban és időben, akár egy 
szimfónia tétel "magasságáig", 
n ag y ság ren d jé ig . Es, term é
szetesen, sokszáz hangot le lehet 
"kicsinyíteni" egy zenei bagatell 
mikrovilágára. Á 20. század iga
zából a szélsőségeket kereste, a 
kozmikus ellentéteket a végtelen 
nagy és teljes, és a végtelen kicsi 
és magábazárt világ pólusai kö
zött.

A 20. század "törmelék-zené
je", ha lehet azt egyáltalán annak 
nevezni, gyönyörű csillámokból 
áll össze fantasztikus üvegfest
ménnyé. A következő századok 
— valószínűleg!— egyetlen óriás 
méretű vitrónak fogják hallani- 
látni zenénket.

T E R É N Y I E D E
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25 éve halt meg Demény Ottó költő
140 éve született Jan Kasprowicz lengyel költő
10 éve halt meg Friedrich Dürrenmatt svájci író
540 éve halt meg Guarino da Verona olasz humanista
280 éve született Justus Möser német író
100 éve született Sanda Movilá román írónő
225 éve született Jane Austen angol írónő
160 éve született Enrico Panzacchi olasz költő
130 éve született Ion Al. Bassarabescu román író
200 éve született Czuczor Gergely költő
170 éve született Jules Goncourt francia író
425 éve halt meg Marcin Bielski lengyel író
390 éve született Charles Du Cange francia történész
100 éve született Cziffra Géza író
100 éve született Féja Géza író
260 éve született Benkő József történész
625 éve halt meg Giovanni Boccaccio olasz író
60 éve halt meg Scott Fitzgerald amerikai író
510 éve született Thomas Münzer német hitújító
125 éve halt meg Kemény Zsigmond író
110 éve született Komáromi János író
75 éve született Kovách Géza erdélyi történész
210 éve született Jean-Franjois Champollion
francia filológus
120 éve született George Eliot angol írónő
380 éve halt meg Reinhold Heidenstein lengyel történész
525 éve született Thomas M umer német költő
190 éve született Alexandrosz Rizosz Rangabé görög író
125 éve halt meg Emilio Praga olasz költő *
110 éve halt meg Heinrich Sdúiemann német történész 
90 éve született Gharles Olson amerikai költő 
450 éve született Vicente Martinez Espinel spanyol író 
75 éve halt meg Szergej Alekszandrovics Jeszenyin 
orosz költő
110 éve halt meg Octave Feuillet francia író
90 éve született Tolnai Gábor irodalomtörténész
60 éve halt meg Gjergj Fishta albán író
25 éve halt meg Zoe Verbiceanu román műfordítónő
50 éve halt meg György Lajos erdélyi irodalomtörténész
20 éve halt meg Jócsik Lajos író

/ /
Őszi viaskodók
n

vesző kincsét úgy kelleti, 
madarát is feledteti."

A vízszin tes 1. és a függőleges 17. 
sorban Csanádi Im re versének két 
h iányzó sorát találj uk.

VÍZSZINTES: 1. Az első sor. 12. 
M enüvel kapcsolatos. 13. Nyíló. 14. 
Ném et szövetségi állam  lakója. 16. 
Sütemény. 18. Utcára tevő. 20. Molib- 
dén vegyjele. 21. Férfi becenév. 23. 
M agyar rockzenekar. 25. E napon. 26. 
Jemeni, portugál és luxem burgi autó- 

27. Kakas dísze. 29. A végén 
akad! 30. Quod ... dem onstrandum . 
31. Libabeszéd. 32. Gyakorító képző. 
33. Délszláv nép. 36. Ruhát tisztít. 37. 
... királya (Lalo). 38. Kilátásba helyez. 
39. Antik. 41. Odaindul! 42. Felirat
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csomagokon: törékeny. 44. Kiteljesít. 
47. Szétesik. 49. M unkásosztályra jel
lemző. 51. Kritikusi.

FÜGGŐLEGES: 1. Adél egyne- 
műi! 2. Vissza: páratlanul betör! 3. 
Katonai egység. 4. Csillagászati talp
pont. 5. Mustárgáz. 6. Női becenév. 7. 
Cigaretta márkája. 8. Mulatóhely. 9. 
Ném et város. 10. Gépkocsi. 11. Közé
pen ellep! 15. Telefon jelzője lehet. 17. 
A második sor. 19. A jelölt helyre je
gyez. 22. Belga város. 24. Lemezlo
vas. 25. H unor társa. 28. Páncélre
kesz, névelővel. 29. Görög sziget. 33. 
Ném án súgó! 34. Felém  35. Kolum
bia fővárosa. 38. Felém tüzel. 40. Föl
det oszt. 41. Skandináv férfinév. 43. 
Éppen csak. 45. Háromnegyed arra! 
46. Lila foltok! 48. Luxemburgi, zam 
biai és olasz autójelzés. 50. Kétes! 52. 
Gyakori igevégződés.

BOTH LÁSZLÓ

A  HELIKON 21. számában közölt, 
Szitakötő című rejtvény megfejtése: 
"Bujdosik a szitakötőm, /  Nádon csillan 
szárnya." *"í__________________________

Decemberi évfordulók
1 — 90 éve született Hans Leberecht észt író

— 20 éve született Vörösmarty Mihály költő
2 — 110 éve született Moher Károly

— 50 éve halt meg George Bemard Shaw angol író
3 — 160 éve született Jules Qaretie francia író

— 200 éve született France Prestem szlovén költő
4 — 125 éve született Rainer Maria Rilke osztrák költő
5 — 130 éve halt meg Alexandre Dumas pére francia író 

— 175 éve született Eugenie Mariitt német írónő
— 25 éve halt meg Dinu Pillar román kritikus
— 75 éve halt meg Wladyslaw Reymont lengyel író

6 — 160 éve született Arnold Ott svájci író
7 — 140 éve született Takáts Sándor történész
8 — 450 éve halt meg Giangiorgio Trissino olasz költő

— 25 éve halt meg Thornton Wilder amerikai író
9 — 100 éve született Andrej Sirácky szlovák író
10 — 170 éve született Emily Dickinson amerikai költőnő

— 630 éve született Guarino de Verona olasz humanista 
— 130 éve született Pierre Louys francia író
— 125 éve halt meg Toldy Ferenc irodalomtörténész

11 — 80 éve született Elena Garro mexikói írónő

12-

13-

15-
16-

17 —

18 —

19 —

20 —  

21 —

22 —

23 —

24 —

2 5 -  
26 —

27 —
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