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•  Csávossy György, Egyed Emese 

és Létay Lajos versei
•  Bálint Tibor novellája
•  Lászlóffy Csaba: Az emberkerülő
• Robert Hammerstiel:

Ikonok és patkányok
• SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ
Búcsúkeringő

tánya szmirnovának 
hát elsüllyedtek a tengerészek 
s az irgalmatlan hold forog 
most már minek bolygatni őket 
tengerfenéki rubljovok 
halak zenéje jeges vízben 
oroszhon-anyácska álmodik 
hajnalonta zabszalma zizzen 
számoljunk ezertől háromig 
nem látta senki nem hallotta

az emlék mindent elsodor 
élnek tovább — uszonyos holtak 
északi fény s hullámfodor 
még mindig szebb mint űrbe veszni 
ott annyi minden megesett 
itt virágot lehet vízre vetni 
és írni hozzájuk verseket 

zinocska fölriad még néha 
beszédet érez simogatást 
mikor is történt sokszáz éve 
jégmadár kiált suhog a sás 

2000. október 7.

SZŐCS ISTVÁN
ÚjraOLVASÓlámpa
1. G lob alizáció  —  
és h om ogen izá lás?

A globalizáció világlelkesítő tanai — 
és kritikájuk, amilyen újaknak tűnnek a 
XXI. század elején a fiatal olvasó számára 
(aki a múltba legfennebb csak Rejtő Jenőn 
és Hasekas Csapeken át tud némileg be
hatolni), olyan fejfájdítóan kimerített té
mák azok számára, akik már hatvan- het
ven éve olvasnak.

Itt van például az a tétel, hogy a vüág- 
méretű globalizáció maga után vonja a 
régiók kifejlesztését: vagyis: minél na
gyobb egységek jönnek létre a világgaz
daságon belül, annál inkább lábra kap a 
kis övezetek "önmegvalósítására" törekvő 
mozgalom, a világpolgárság lokálpatrio
tizmust nemz: az internacionalizmus fel
támasztja a "helyi" nacionalizmusokat, az 
egyetemesség lelkülete világprovincializ
mussá változik: nem is véletlen, hogy a 
globalizációsok világfalut szeretnek emle
getni: s hogy a világ nemcsak kitágul, ha
nem — össze is zsugorodik.

Németh László recenzálta a két háború 
között Ferdinand Fried tanulmányköte
tét1,(Das Ende des Kapitalizmus), s az újra
olvasó csodálkozik: hogy-hogy nem em
legetik ma sem többet a globalizáció kap
csán sem Fried, sem Németh László előze
tes aggodalmait: mint ahogy Huxley Szép 
új világát is csak félénken és félszájjal.

Talán azért, mert végül is jóslataik nem

mind váltak be? Mint sokan mások, Fried 
is úgy látta: a kapitalizmus előbb kimerí
tette az újonnan felfedezett kontinense
ket, aztán a nagy találmányok feltárta 
lehetőségeket: de — (akkor úgy látszott, s 
vajon miért?) a nagy feltalálások lehetősé
gei éppen úgy elfogytak, mint az ismeret
len földrészek, szigetek és bányakincsek: 
a gőzgép, a villamosság, a vegyipar után 
már nem jöttek hozzájuk hasonlóan forra
dalmasító találmányok és nem is fognak 
jönni: tulajdonképpen a repülés, a rádió
zás után nincs is már mit feltalálni! Még 
az atomkutatás sem hozott olyan mélyre
ható nagy változásokat — legfennebb a 
politikában és a hadászatban —, mint a 
régi nagy találmányok, vagyis megint 
csak a gőzgép, a szövőgép s a többi.

A globalizáció és az örök újdondászság 
szószólói lenézően mosolyognak: csak azért 
állíthattak ilyeneket, mert nem is sejtették 
még az informatikai felfedezéseket, ame
lyekről beszélve kötelező a "forradalom" és a 
"robbanás" kifejezések szájontartása.

Azonban a lényeges dolgokat mégis 
előrelátták: "...ahogy Amerika felfedezése 
(legalábbis Európa nyugati partjain) meg
bontja a régi statikus gazdasági életet s 
anyagok és emberek oda-vissza áramlásá
val mozgó gazdasági életté alakítja át, úgy 
oldja fel még szédületesebb mértékben a 
kapitalizmus az állandó egzisztenciák ko
rát az áramló egzisztenciák korává".

Az áramló egzisztencia kifejezés találó, 
de nagyon szemérmetes, amikor arról van 
szó, hogy egy szakképesítés érvénye is 
csak addig tarthat, mint egy személygép-
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kocsié, azaz nyolctól tizenkét évig, s ha még 
nem esik is szét, akkorra már végzetesen 
megkopik erkölcsileg: sokkal őszintébb vol
na a cserélhető egzisztencia, a változtatható, 
eldobható, az egyszerhasználatos: mert a mai 
ember ideiglenesen űzi foglalkozását, átme
netileg lakik otthonában, egyszerhasznála
tos fecskendőkkel szurkálják (az ápolónők 
lelke rajta), idegen bútorok és értékrendek 
közé költözik, gyermekeit másokra hagyja, 
mások gyerekeit neveli, az az ideális termék, 
ami könnyű szívvel eldobható, akárcsak a 
haza, a szülőföld, az anyanyelv. Az állandó
ság, a maradandóság — szégyen. A Szép új 
világban erkölcstelenségnek számít, ha egy 
szerelmi kapcsolat túl hosszú ideig tart, a 
legobszcénabb kifejezés viszont az apa.

A konzervatívak azonban azt mondják: 
ahol ideiglenesség — átmenetiség, azaz 
áramló egzisztencia van —, ott nincs szabad
ság. Lehet, hogy reakciós vagyok, vagy po
pulista, vagy fundamentalista, de nekem is 
ez az érzésem.

Ki hitte volna e század elején, liberalizmus, 
világpolgári hangulatok, az áruk és eszmék sza
bad áramlása idején, hogy tervgazdaság lesz és 
— vasfüggöny?

Szóval a kapitalizmus globalizációja létre
hozta a kartelleket, aztán az államgazdaságot, a 
védővámrendszerek zárt, önellátó gazdálkodá
sát

"Mivel kivinni nem lehet, minden állam 
vagy államszövetség gazdasági élete ará
nyos fejlesztésére törekszik, arról, amit nem 
tud előállítani, inkább lemond, hogy a mér
leget ne rontsa. Mint Gandhiék, bizonyos fokig 
minden nép úszónadrágban kezd járni."

A z  úszógatyára vetkőzés sem az utolsó 
állomás.

"Míg a független középosztály elolvadt s 
a tömegek arányszáma is csökkent, a függő 
középosztály, a szellemi proletariátus, hihe
tetlenül megszaporodott. Az egyetemek és 
akadémiák gyártják a művelt embert, a há
romféle bürokrácia kiosztja számára a mun
kát. Az egyetemen művelt emberré képzik 
őket, bizonytalan szellemi szomjúsággal, (de) 
a hivatal beállítja őket a mozgó láncba, gépke
réknek... Senki sem kíváncsi rá, hogy ki vagy 
és mit tudsz. Az egyetlen kérdés, amit rádsze
geznek, a mennyi? Mennyi képesítés és 
mennyi munka? Az előmenetelnek egy faja 
marad meg: a hivatali. S ennek egy feltétele, 
kartellnél, szakszervezetben, államnál: a szol- 
galelkűség. Légy műveletlen és öld ki az egyé
niségedet." Akkor az úszónadrágra talán 
felvehetsz egy szép tarka fürdőköpenyt is.

Sok kriminológus a bűnözési kedvet a 
rom antika-vággyal m agyarázza (persze, 
csak "részben", mivel mindent csak részben 
lehet valamivel megmagyarázni). A magá
nyosan bűnöző azonban hamar megtanulja, 
hogy a maffia: az tulajdonképpen csak a kar- 
telinek egy formája, amelyen belül éppúgy a 
kettős könyvvitel rémuralma virágzik, mint 
a kapitalizmusban, vagy a szocializmusban.

Ha az ember romantika-vágyát semmivel 
sem csillapítják, akkor újraolvasásra ajánlha
tó a falanszter-jelenet a Tragédiából. De a tár
sadalom titkos erői, úgy látszik, erre is rá
jöttek.

Németh László a Fried-tanulmányt így 
fejezi be (még a 30-as években):

"Marxista barátaimmal vitatkozva gyak
ran mondtam, hogy akár az amerikanizmus 
eszi meg a világot, akár a szocializmus, az
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unalom, amely mindkét rendszer lényege, 
olyan reakciót fog felkavarni, amilyenre a 
kereszténységen kívül nincs példa a történe
lemben".

Ezt a veszélyt azonban mind az amerika
nizmus, mind a szocializmus részéről hamar 
felismerték, de hatékonyan csak — egyelőre 
— a nyugati világ tett ellene. A textil -, az 
autóipar, a villamossági ipar, a műanyagy- 
gyártás mellé feltalálták a szórakoztató ipart. 
Hiába emlegetik büszkén az informatikusok, 
hogy az ő tudományuk húzta ki a kapitaliz
must, egyben az egész vüágot az ipari fejlő
dés kimerült lehetőségeinek a kátyújából, 
valójában az informatikai "forradalom", az 
In- temetjével, mobil hírközlő eszközeivel és 
szimulátoraival végül is csak bedolgozója a 
szórakoztató iparnak. Persze, csak — "rész
ben"... de nagyrészben.

A másik út pedig — a fundamentalizmus 
volna? Vagy legalábbis az idealizmus. Ez utób
bit azonban fenyegeti az a kihívás, ami Mrozek 
Tangójában látható. A szépség, forma és rend 
nevében a világ dancsosulása ellen lázadó 
majdnemhogy fundamentalista ifjút is k ö n 
nyűszerrel átveri és kinyírja a házibandita. 
Úgy tűnik, a szórakoztató ipar segítségével...

2. A z irodalom  
csehül és 
környülállásairól
Ismétlem, nem a sörlucskos Svejkfélék 

íróit szeretem a cseh irodalomból, nem a Jó
zef, hanem a Karel Capeket: tizenöt évenként 
újraolvasom a Krakatit, Istengyár, Harc a 
szalamandrákkal című regényeit: vezeklésül 
is, amiért a Ha velek és Hrabalok olvasása oly 
fáradságos nekem, hogy bármikor lemon
dok róluk még egy szocreál cseh krimiért is. 
A csalódottságom is hozzájárul azonban el-/ 
lenszenvemhez, irántuk.

Volt ugyanis azokban az időkben a csehek
nek egy kitűnő írójuk. Páráinak hívták, utol
jára, azt hiszem, Katapult című regényét 
olvastam, fantasztikus volt és kitűnő... Prágá
ban jártamban, már 1968 után jóval, megkér
deztem a kedves tolmácsnőt, hogy mi van 
Parallal, nem találkozhatunk vele? Diszkréten 
ajkára helyezte ujját, psssztre intve. (Ugyanaz 
a cseh tolmácsnő volt, aki amikor megkérdez
tem tőle az ottani újságírószövetség egyik 
mord főnökéről, neve miatt, hogy nem szlo
vák-e, így válaszolt: Nem, csak sokáig dolgo
zott mezőgazdasági vonalon, azért olyan.)

Nos, a bársonyos forradalom után termé
szetesnek vettem volna, hogy különböző iro
dalmi műsorok, újrakiadások, kilátó rovatok 
legalább félannyit foglalkoznak vele, Paral
lal, mint HrabaÚal és Havellel. De az elmúlt 
tíz évben egy szót se hallottam róla.

Nemcsak a cseh irodalommal ez a helyzet, 
de például az osztrákkal is, vagy a némettel. 
Milyen ragyogóan tűnt fel az ifjú Süsskinddel, 
Nagybőgővel a kezében s a csodálatos par
fümjével — s mióta nem hallani róla?

A nyáron tíz Ifjú, angolfilológiával hiva
tásszerűen foglalkozó hölgyhöz intéztem 
körlevelet: "Ki ma a legnagyobb angol író? És 
mi a véleményük az 1600-as években élt Tho
mas Traheme-nek arról a kijelentéséről, hogy 
»Az erőszak, amit néha egy teremtményre 
árasztunk, csupán kicsiny szikrája a szere
tetnek, mely természetünkben voltaképp 
mindenek iránt benne rejtőzik«". Egyet
lenegy választ sem kaptam, pedig többnyire

mesterfokozatúak voltak. (Én magam vi
szont Molnár Miklósnál olvastam róla, akit 
egyetlen ismerősöm sem ism er.r

Hogy azért van mindez, mert az irodalmi 
műsorokban csak vihognak, kukorékolnak, 
legutóbb pedig egy tömeggyilkos emlék
iratait elemezték irodalom fejében s legfen- 
nebb ha Péter egy író, Nádas, Handke, 
Esterházy, akkor arcvonásait is tanu l
mányozhatjuk, különben áll az, amit Almási 
Miklós ír: "Csakhogy közben az információ 
jelensége elkurvult: ma már minden légyszar 
információ: — tévéreklám, telefonsex, SMS- 
üzenet, képdömping, galaktikus rádiójel 
egyaránt. Pedig ez a milliárd »információ« 
voltaképp infószemét, csak arra jó, hogy va
kulj, magyar, a dolgokat eldöntő mondatok, 
kézfogások, robbanások (magyarul kulcsin
formációk) nem jutnak el hozzád. Az álinfó 
szeméttengerét azért találták ki, hogy ne tudj
kulcsinformációk után kutatni, minden fon- 
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Ám ha az irodalmi fórumok irodalommal 

foglalkoznának, akkor ugyan hol találnák fel 
az egykori népirtók memoárjait? Szerintem 
próbálkozzanak a Politológusok vasámapesti 
kerekasztala rovatban, vagy a Mit üzen az ideg- 
gyógyász címűben...

3. Két apokrif szn ob  vicc, 
k iseb b ség i m űsorok  
számára újraolvasva
Valaha, mikor még nem nagyon szerepelt 

ez a Jacques Derrida, volt a cseheknek egy 
nagyon kövér írójuk, úgy hívták, hogy Drda. 
Egyszer, a cseh írószövetségben, amikor biz
tosak lehettek, hogy prezident Klementu 
Gottváldu náradová nem hallgatózik, azon 
vitatkoztak, hogy az ördög kövér, vagy so
vány? Végül is tekintélyi alapon, Goethére 
hivatkozva döntötték el, hogy kövér, mivel a 
német lángész azt írta egy helyen: Der Teufel 
ist wie Drda, "az ördög olyan, mint Drda": a 
gyengébbek kedvéért: "der Teufel ist wieder 
da" — megint itt az ördög.

De ki olvas ma Goethét? Aminap Kolozs
váron láttam a magyai színházban egy nem
zetiségi színházi fesztiválon harmincharmad 
magammal az Ős-Faustot. Egyetlen ismerős 
ifjú vagy öreg költő, népművelő, államtitkár, 
manikűrösnő, emléktábla-koszorúzó sem 
volt rá kíváncsi: ez is azt bizonyítja, hogy: der 
Teufel ist wieder da! Wie Derrida...

A másik adoma:
Valaha, a két háború között Budapesten 

járt egy irtózatosan híres nagy német zongo
rista, és természetesen Dohnányi Ernő igye
kezett jó házigazda lenni. Hangverseny után 
elvitte vendéglőbe. A prímás azt húzta, hogy 
Én vagyok a falu rossza egyedül. A  németnek 
nagyon tetszett, s kérte Dohnányit, hogy for
dítsa le a dal címét. Meg is tette, így: Ich bin 
nur allein ein Bösendorfer... Épp az az eset, 
amikor Vásárhelyen egy költőhegedűs a Fé
nyesben4 azt dúdolta Vári Attila fülébe, hogy 
Sok az ilyen-olyan vári, de csak magam Stradiva
ri...

1. Németh László: A minőség forradalma, a Püs- 
ki-féle kiadásban. I.k. 285.

2. Molnár Miklós: Orwell évadján, Kalligram, 
Pozsony, 2000.

3. Almási Miklós: Már a káosz se a régi, Mozgó 
Világ 2000/7.

4. A Fényes legelőbb New-York volt, aztán 
Dacia, utána Pannónia, majd Vörös csillag, később 
Mureful.
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LÉTAY LAJOS 

E d i t  é b re s z té s e
Oh hogy fütyülnek a rigók 
már hajnal óta künn a kertben!
Hát Te miért nem hallgatod, 
mért nem ébredsz, én édes lelkem?

Kitárok minden ablakot, 
hátha így majd életre kelten 
félrebillented paplanod 
s mellém állsz ágy-meleggel telten.

Oh hogy fütyülnek a rigók!
Dehát miért is hallgatnának?
Nebk csupán egy tél a bánat.

Fújják, fújják a riadót, 
honnan tudnák, hogy aki holt, 
meghalt és soha fel nem támad!

E g y  h a ra n g  h a ta lm a
Minden jót sajnálok magamtól, 
mert Neked nincs már benne részed: 
a virágot az ablakokból, 
a falról a nagy Mohi-képet.

M it ér mindez, ha Te nem nézed, 
nem látod, s finom falatokról 
hiába száz Krúdy-idézet, 
ha elnémulhat egy harangtól!

Tudom, Te mindent megbocsátnál, 
önzést, dühöt, mely ki-kirobban 
hiányod miatt s tán még jobban

szeretnél, látva, milyen árván 
tengek nélküled, s várva várnál, 
hogy megcsókolj a csillagokban.

E g y ü t t
Nyilván otthoni barátaimra 
gondolva, 2000. július 25-én éjjel 
W uppertalban álmodtam ezt a verset.

Jöttünk a hegyről lefelé, 
míg fenn voltunk, sütött a nap, 
mondogattuk egymás nevét, 
együtt a lelkes kis csapat.

Jöttünk a hegyről lefelé, 
mert lassan már alkonyodon, 
mondogattuk egymás nevét — 
s nem lesz baj, ha én meghalok.

Jöttünk a hegyről lefelé 
s szétszóródott a kis csapat, 
ki erre, ki amarra ment 
keresgélve az utakat.

S nem lesz baj, ha én meghalok, 
csak Ti éljetek legalább.
Mondogattam a neveket — 
s ők mentek mind tovább, tovább.

*

Ú ti  je g y z e te k
Azok a csónakházak a part mentén 
azok az ismeretlen nevű 
nem galamb nem csóka nem veréb 
városi madarak a szemöldökfán 
azok a vaskampók minden eresz alatt 
azok a virágárusok a hidakon a tereken 
az a színarany Nefertiti reggeli merő 
verőfényben a régi város közepén 
az a ragyogás akkor a szívemen
Azok a kimért erdők házak 
a pontos élet helyei 
a vadkacsák hófehér ludak 
seregük versem ellepi 
és minek szólni cuta szóval 
ott suhog már a tó fölött 
nekem is rikolloz a jós raj
A zsébkendőnyi lakáskertek 
kerékpárokon anya gyermek 
falépcsőkön koppan a perc is 
facipők csűrben kocsiszínben 
látom mondom 
s tudom hogy nincsen

Azok a magas emberek 
azok a nyugodtak azok 
a mosoly házában lakók 
azok igen
a hosszú csendben maradók
a régi várostomyok árnyékában
fűzfavessző székeken pihenők
ködre-homokra-vízre építők
azok
ott
nem
nem véltek idegennek
Én sem véltem magam de
salve
vale

EGYED EMESE 

Gyógy
Máriának 

A billentyű billenjen, 
megfelelően csengjen, 
a koszorú befonjon, 
az élet körbe, körbe, 
ahogy az kell, forogjon, 
és újuljon a vérünk, 
ha már tavaszt kell érnünk, 
és lélegezzünk csöndben, 
bár kamaránkban csönd van, 
és némi szorongással 
találkozunk egymással.
Egy tavaszi bolondság 
jutott a szív eszébe; 
félreka
limpált vészesen, 
és rossz irányba indult.
Te billenyű, te csöngő, 
mint a csillag az égen, 
te ér, vérkörök háza, 
s testünk rozoga váza!
Ha már tavaszt kell érnünk, 
hadd legyen, miért élnünk, 
ha gondviselőnk is van, 
ne ragadjunk a kínban.
Csendítsd szív, masinádat, 
Isten az éjszakádat, 
nappalaid is óvja, 
görcseidet feloldja, 
rendbe szed, tudja, hogy kell, 
(A gyógyulást — 
te
kezdd
el.)
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R e n d h a g yó  é v s z a k
Riasztó szép tavasz 
április tőzsdéjén 
máról holnapra
felszökkentek a Celsius-értékek 
beválthatók egy koraszült nyárra 
arankás reményű 
álom határra
Szélszórásban szállnak már 
a tegnap nyílott sziromlevelek 
az elmúlás céltudatossága 
megsimogatja a kezed 
Az őszre gondolsz 
mikor kék ölbe 
gyümölcsért nyúlsz majd
ha a megnevezhetetlen értelmetlenség 
frontátvonulása után az ágak 
infarktus utáni karok erőtlenségével 
nem kocogtatják meg az ablakod 
melyen át úgy ünnepeled 
a percnyi pontos pillanatot 
mint napfogyatkozást a vakok.
(1983)

A  X X I. s z á z a d  fe lé
Még a határértékeken innen 
és a virágillatokon túl, 
a gondolat magasfeszültsége alatt

biztosító háló nélkül...
a kötél túlsó vége
talán nincs is csomóra kötve...
(1983)

G lo s s z a
Cs. S.-nek

Egyébként
nézz körül a szellemi szürkületben 
egymásra mosolygunk mint a fényképek 
az aznapi újságot idézzük 
miközben mindenki mást gondol 

vagy ugyanazt
(1981)

K é r e g e tő  ének
Ne építsetek fekete utcákat!
Bár fehér botot adjatok: 
ígérgetések zebracsíkjain 
áttántorognak a vakok.
Ne építsetek fekete utcákat... 
jussunk a gyatra végtelen, 
a napfény tüzet orgonái, 
tapasszal véditek szemem.
Kék az akácok folyondára, 
piros köveken ballagok, 
felettünk sírva sikoltoznak 
hályogos szemű csillagok.
(1980)



A part pedig... 
szakad és omlik, 
szakad és omlik
K ozm a M ária  Partomlás
c ím ű  reg én y é rő l
Kozma Mária neve közismert az erdélyi 

kortárs irodalomban, az írónő, mintegy 20 pró
zakötet szerzője, több nagysikerű regény — 
Idővallató, Az ember bolond természete, A jó
ság síró vágya, Sárkányfogvetés, Márványká
osz, Asszonyfa — írója.

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozá
sában jelent meg legújabb regénye Partomlás 
címen.

A regény főhőse egy mai kisvárosi értelmi
ségi — újságíró — asszony, aki a humán értékek 
elkötelezettje, egy olyan világban, ahol az em
beri kapcsolatok érdekviszonyokká degradá
lódtak, az érvényesülés mércéje egyfajta 
mechanikus tudás és az ebből következő, szinte 
csak számokban kifejezhető érték. Számára 
szakmája hivatás, akkor, amikor kortársainak 
nagy része a közírást mesterségnek, pénzkere
sési lehetőségnek fogja fel. A kerettörténet egy 
kisvárosi — Csíkszeredái — tragédia: három 
kamaszgyermek halála és ennek oknyomozó 
leírása.

A főhőst, Vilmát, belső kényszer, igazság- 
szomj hajtja, hogy kiderítse a három gyermek 
halálának igazi okait, amelyek, érzi, tudja, hogy 
távol állnak a köz által elfogadott kompro
misszumos, kényelmes "igazságtól". Az okok 
sokkal mélyebben gyökereznek, rádöbben, 
hogy a "szomorú véletlen" nem is annyira vélet
len, a háttérben társadalmi, érzelmi okok hú
zódnak meg. A közvélemény "lecsúszott csa
ládok" gyermekeinek, vagy éppen másik vég
letként "agyonkényeztetett gyermekeknek" ne
vezi az áldozatokat, eleve elrendelt sorssal, és 
ezzel az elnevezéssel minden felelősség alól 
mentesíti önmagát. Vilmának van bátorsága ki
mondani: az iskolaudvaron alkohol kómából 
— az ötből — fel nem ébredő három gyermek 
haláláért elsősorban a pedagógusok hibáztat
hatok. áttételesen az egész társadalom, amely 
nem tud odafigyelni a gyermekekre, nincs ideje 
a gyermekek érzelmeivel törődni, ez a társada
lom az információk halmozását, a számonkér- 
hető tudás gyarapítását tekinti a tanítás, 
nevelés legfőbb feladatának, miközben háttér
be szorul az érzelmi, erkölcsi, etikai nevelés. A 
tanári hivatástudatot megnyirbálta az egzisz
tenciáért folyó küzdelem, a szülők a mindenna
pi betevőért hajtanak, ilyen körülmények kö
zött az anyagi javak megszerzése elsődlegessé 
vált az emberek értékrendszerében.

"Mit Iát a gyermek, amikor a szüleire tekint... és 
mit, amikor a tanáraira...?

Tanul tőlük kétségtelenül sok mindent, ta
nul szenvedni és tanul örvendeni, illetve látja, 
hogy milyen, csak éppen nem tud mit kezdeni 
ezekkel az érzésekkel, ha őt érik. Mert mintha 
mindenki elfelejtené a »buzgó« tanítás közben, 
hogy a gyermek nemcsak a világgal szembesül, 
hanem önmagával is. Hogy ez mikor követke
zik be, teljességgel kiszámíthatatlan. Még az is 
megtörténhet, hogy soha. Az első nagy szembe
sülés talán akkor van, amikor a gyermek rádöb
ben, hogy a felnőttek valami olyasmire kény
szerítik, amit ő nem szeret, nem akar megtenni, 
de muszájból rákényszerül. Azt mondják, hogy 
örülnie kell valaminek, ami neki szenvedést 
okoz. A világ hazugságát és képmutatását a 
saját bőrén érzi, tehetetlenül dühös, és alkal- 
mazkodóan lázadó. A kettősség miatt kialszik 
benne a gyermekkor szikrája, a kettősségbe be
leroppanhat, és sem ő, sem a környezete észre
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sem veszi. Rejtik szenvedésüket és örömüket, 
mert nem tudják, jutalom vagy büntetés éri 
őket, ha felszínre hozzák a lelkűk legmélyéről. 
A világ hamarább megtanítja nekik az elfojtást, 
mint az őszinteséget.

Micsoda gyötrő szomorúsággal lázadnak a 
mindenkori gyermekek, s milyen makacs és 
önös titkolózással teszik! Miközben senki nem 
is figyel rájuk, mindaddig, amíg a halál kézen 
nem fogja őket."

A hősnőnek az oknyomozás számos akadá
lyán, buktatóján kell átvergődnie, számtalan 
konfliktust kell megélnie, legszemélyesebb em
beri kapcsolatait kell átértelmeznie ahhoz, hogy 
az "érzelmi inelligencia" elvét érvényesíthesse.

Érzelmi partomlásként kell megélnie, hogy 
saját családjával is drámai konfliktusba kevere
dik, egyrészt mert menye maga is pedagógus, 
sőt a meghalt három gyerekből kettőnek osz
tályfőnöke is volt, másrészt az anyatársával 
összeegyeztethetetlen életszemléletük közötti 
konfliktus — egy anyagi tárgy, egy terepjáró 
autó vásárlása ürügyén — kiéleződik, és nyílt 
ellentétté fajul. Ez a közvetlen kiváltó oka an
nak is, hogy a hősnő saját édesanyjával való 
kapcsolata is ellenségessé válik.

Vilma női mivoltából eredő érzékenységét 
és érzelmi, intuitív viszonyulásait még egy 
misztikus tényező is tetézi — egy születési jegy: 
bal kezén hat ujja van. Ez pedig a magyar ősmi
tológiában a samanisztikus jegy. Vonzódása a 
mágiához, a mágikus eszközöldiöz — a Tarot 
kártya ismerője —, jelképekhez, ilyen jellegű 
háttértudása lelkivilágában, cselekvéseiben ál
landóan jelen van okként, vagy éppen magya
rázatként. Ebből adódóan a regényt mitikus
misztikus utalások, szimbólumok szövik át, a 
történések több idő- és térsíkot fognak át, a 
külső és a tudati belső világ, a múlt és jelen 
egymással dialektikus viszonyban állanak, ál
landóan értelmezik egymást. A hősnő sorsának 
tükrében négy nemzedék egymáshoz és az élet
hez való viszonya is körvonalazódik, a felfoko
zott konfliktushelyzet, "partomlás" jellemzi — 
a két egymás után következő nemzedék: a hős
nő és é- desanyja, a hősnő és fia-menye, menye 
és tanítványai kapcsolatát a meg nem értés, az 
egymáshoz való közeledés lehetetlensége, az 
áthidal- hatatlanság határozza meg.

Az írás mint eszköz és fegyver, mint mene
dék és megnyilatkozás, mint passzivitás és tett, 
mint mesterség és hivatás, mint a valóság és 
ugyanakkor a fikció, igazság és áligazság rög
zítésének eszköze, az írás mint ok és cél — 
állandó kettősségét, több arculatát, értelmezési 
lehetőségét villantja fel a regény. Az írás ellent
mondásosságát és többértelműségét, amely az 
egész regényen végigvonul, egy érdekes para
doxon, látszólagos ellentmondás tetézi, ame
lyet a megírhatatlanság paradoxomnak nevezek: a 
hősnő egész nyomozása lezárásaként, végkö
vetkeztetésként egy újságcikket készül megírni, 
ama nyomozás alatt fokozatosan ráébred, hogy 
képtelenség, mert nincsenek, nem lehetnek 
egyértelmű válaszok a feltett kérdésekre, nincs 
végkövetkeztetés. A történet mégis megíródik: 
a regényben.

A regény alakjai realisztikusak, mindegyi
kük a személyes jellemvonásai mellett generá
ciós jegyeket, a változó környezet hatásait hor
dozza. Összetett, egyénített, következetes, va

lósághű jellemek. A hősnő, Vilma jellemrajzát 
mozaikkockaszerűen egymásba illeszthető em
lékképek, írások, konfliktusok és konkrét hely
zetek gondolati háttere adja, a regény többi 
szereplőjének jellemzéséhez a kulcs szintén Vil
ma emlékeiben keresendő. Fontos szerepet kap 
az emlékezés: a hősök egy-egy jelenbeli cselek
vésének, reakciójának magyarázatát, okait 
gyakran egy-egy emlékkép segít tisztázni. 
Hely- történeti, várostörténeti érdekességek, a 
régi városkép egy-egy jellegzetessége villan fel 
szintén emlékképként, mintegy a helyhez való 
emberi kötődés magyarázataként, rávilágítva, 
hogy az ember és élettere között mennyire sze
mélyes kapcsolat létezik, ember és környezete 
meghatározzák egymást.

Objektív valóság és szubjektív valóság vi
szonyának kérdésköre fontos dilemmája a re
génynek, a hősnő újságíró lévén maga is szem
besül ezzel. Nincsenek általános érvényű igaz
ságok, csak egyéni igazságok, különböző néző
pontok különböző valóságlátszatot kínálnak. 
Az emlékek, amelyek az emberi lélektől elvá
laszthatatlanok, múltbeli valóságpillanat rögzí
tőiként szintén mérlegre kerülnek: igazság- 
tartalmuk nem általános érvényű, mert az ér
zelmek szűrőjén át szelektálódnak, ezek ural
ják, irányítják. Nem létezik tehát vegytiszta lo
gika és tényszerűség, az emberi cselekedetek 
legfőbb mozgatórugói az érzések, ezért az em
bernek meg kell tanulnia bánni az érzéseivel, a 
gyermekeket erre megtanítani talán fontosabb 
minden tárgyi tudásnál.

A hősnő a maga belső vívódásaival cáfolata 
a felszínes ember modelljének, nemcsak tettle
gesen, hanem egész belső lényével szembeszáll 
minden, csak a felszínre figyelő látszatérzéssel, 
álpátosszal tűzdelt érzelmességgel, amely kí
nosan vigyáz arra, hogy az őszinteség és a be
leérző készség csak a ícényelmességi határáig 
jusson el.

Vilma így vívódik magában: "Mif tehetek? 
írok egy újságcikket a témában? Azok fogják elolvas
ni, akik úgy gondolkoznak, mint én, mások pedig... 
ha mégis elolvassák, kinevetnek érte: »maradi, ós
di...« De mit tegyek, ha újra és újra megrettent az a 
dühödt támadás, az a kegyetlen frontépítés, amit a 
nem művi rend, a természetes béke és a lelki meghitt
ség ellen végeznek a magas IQ nevében és szellemé
ben? Tessék, most itt van egy helyzet, amelyben az 
IQ csődöt mond! Ki a hibás a gyerekek haláláért? Az 
1 Q-teszt szerint legmagasabb pontszámot azok érnek 
el, akik azt mondják, hogy »senki«. Válasz ez? Vá
lasz, persze, ez is, de elfogadható, érthető válasz? S 
ha nem az, ki tud másikat, jobbat mondani? Világos, 
hogy az IQ— az én szempontom szerint — megbíz
hatatlan. S akkor ez alkalommal eligazítanak-e, he
lyesen, az érzelmeink... amikor a gyászban nem ma
rad hely az intellektusnak, a rációnak és kizárólag a 
szív diktál? Az diktálja az érzelmi cselekvésmintát: 
a vétkesek kikutatását, az óhajt, hogy azok büntetést 
kapjanak, gyűlöletet a közömbösök iránt, a frusztrá
ció útvesztőiben valamiképpen megállítani az időt, s 
vele az emlékeket, amelyek, természetük szerint, nap
ról napra fakulnak."

A regény aktualitása nemcsak korszerű té
májában, mondanivalójában rejlik, hanem ab
ban is, hogy konfliktusai nem csupán jellem
beliek, a személyes ellentéteken túlmutatóan 
eszmei és generációs konfrontációvá mélyül
nek. Mondanivalója sokrétegű, utópisztikus 
kérdéseket, problémákat vet fel, amelyekre nin
csenek egyértelmű magyarázatok, válaszok, de 
amelyeken egyre szorítóbb szükség elgondol
kodni, mert egész emberi valónkat érintik.

Sokat lehetne még írni, úgysem lehetne ki
meríteni azt a gondolati gazdagságot, amely 
ebben a regényben van, s ez az értelmezés úgyis 
csak egy marad a sok lehetséges közül, mivel 
ahány olvasója, annyi olvasata van egy irodal
mi alkotásnak.

H E R JA  ÉVA
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A sétatéri pádon ült Noémi, sapkácskát 

kötött, s olykor a villogó tűk fölött a kisfiúra 
pillantott, aki kavicsokkal játszadozott a szö
kőkút mellett, félmeztelenül, tenyérnyi nad
rágjában: bőre aranylott a napsütésben. Az 
asszony nézte, és többször is hálásan arra 
gondolt, hogy égi ajándék neki, mert a fenn- 
való épp akkor küldte, amikor ő a legelkese- 
redettebb volt. Meg is halna, ha valami tör
ténnék ezzel a kis drágával! — mosolyodott 
el, s végül már a zsebkendője után tapoga
tott, hogy megtörölje a szemét.

Nagyon szerette ezt az apró Marcit, noha 
nem ő szülte. Háromesztendei szerelmi há
zasság után rájött, hogy meddő, s talán gyer
mektelenül kell leélnie az életét. Eleinte a 
férfira gyanakodott, azonban Bajnok László, 
amikor célzásokból megsejtette ezt, a hosszú 
utakat járó T1R sofőr tapasztaltságával kaca
gott fel az ő magtalanságán, s titkai mögül 
sejtetően még az asszony felé is vágott a 
szemével. Noémi megszégyenülten elhall
gatott, s miután a nőgyógyásznál is járt, töb
bé nem szólt, viselte a sorsát; de egy napon, 
amikor jócskán kapatos volt, Lad így szólt:

— Én népes családban születtem, gyerek 
nélkül nem tudok élni... Vagy váljunk el, 
vagy keressünk egyéb megoldást!

Rövid alkudozás után a menhelybe men
tek. Körbejárták a szobákat, ahonnan sírás, 
gügyögés, gyermekbeszéd hallatszott, mint 
a m adárpiacról, annyiféle hang. Később 
megálltak egy járókánál, ahol már időztek 
pár percet, s a férj a kisfiúra mutatott:

— Én ezt szeretném!... Hidd el, Kender- 
kóc, úgy értek a kis szarosokhoz, mint a 
görögdinnyéhez!... Ebből a semmiségből 
még miniszterelnök is lehet, édesanyám!...

Szaporán pislogott, mint aki örül saját 
választásának, a gyerek pedig épp akkor 
boldogan ugrálni kezdett a járóka keretébe 
fogódzva, és azt gügyögte: "Mama, mama!".

Bajnok László magasra lendítette mind
két karját:

— Látod, szívem! — kiáltotta. — Az ara
nyos kölyök már el is fogadott téged!... 
Hogyne vennénk hát magunkhoz!...

Az asszony rajongott Maráért. Néha el is 
tűnődött rajta: vajon, ha ő szülte volna, még 
jobban is szerethetné? Nem tartotta lehetsé
gesnek, s emiatt néha-néha egy kis zavart, 
enyhe bűntudatot érzett, bár csak amolyan 
áttűnő hasonlítgatás volt ez benne, hogy utá
na még odaadóbb anyja legyen ennek az 
árvának. Tisztában tartotta, dédelgette, or
vosi rendelőbe vitte tanácsért, mielőtt elal
tatta, meséket mondott neki. Egy este az ab
laknál állva Marci a téli tájat nézte merengve, 
utána kék füzetborítóra fogkrémmel, ecset 
helyett a kisujját használva, olyan hóhullást 
festett, hogy Noémi megcsodálta. A gyerek 
főként Mamához ragaszkodott: ha kiment a 
fürdőszobába vagy a konyhába, már utána 
hajolt síró hangjával:

"Kenderkóc, Kenderkóc, hol vagy, Ken- 
derkóc?!"

Osztálytársai ragasztották Noémire ezt a 
nevet, hosszú évekkel azelőtt, így szólította 
László, s utána a kisfiú is, aki szorgosan, jól 
tanult a közeli iskolában; még a vízzel is

megbarátkozott, még díjat is nyert pillan
góúszásban a kisiskolások között, és a ki
tüntetést cukrászdában ünnepelte meg a 
család.

Az asszony most ismét a gyereket nézte 
a trombitáló kentaurok és a nimfák közelé
ben, akikről csöpögött a víz a levegőben szét
porladó esőfüggönytől, amelyen át szi- 
várványosan ragyogott a fény: nézte Már
tont, és megint belésajdult a kisfiú tegnapi 
kalandjának szomorú története, bár lehet, 
hogy ezt is csak ő túlozta el: hiszen csupán 
annyi történt, hogy a gyerek talált a ház 
körül egy százlejest, beásta a homokbucká
ba, ahol játszott, és tovább szorgoskodott a 
várépítésben, amikor kicsiny ásója éle vala
mi keménybe koccant: hát nem újabb százle- 
jes volt?! Nosza azt is a másik mellé rejtette, 
s mert azt hitte, itt több pénz is rejtőzik, 
nekibuzdult a további keresésnek, de köz
ben úgy elfödte a korábban találtakat, hogy 
utána már hiába kutatta azokat...

Még a szíve is remegett, és a könny a 
szemében: Noémi a karjába vette, simogatta, 
csókolta, vigasztalta, hogy nemcsak a két 
százlejest adja vissza neki, de csokit is kap 
tőle... Nagyon megsajnálta azokban a per
cekben, s mert érzékeny volt minden apró 
fájdalmára, még álmában is gyakran mene

kült vele valaki vagy valami elől, s veszé
lyeknek százféle módját eszelte ki; még azt 
is, hogy térdel a kicsi betegágyánál, Marci 
tüzes homlokát simogatja, de aztán mintha 
mégsem az apróság lett volna lázas, hanem 
ő maga, s a forróságtól megint csak a sötétség 
birodalma felé irányultak képzelgései. Ilyen
kor a fürdőszobába ment, lemosta az arcát, 
utána pedig sokáig állt az alvó gyerek mel
lett, és hallgatta annak lélegzését.

Később már nem csupán az álmok sűrű 
bozótjába gabalyodott bele, de gyötörni 
kezdte a józan mérlegelés is: vajon hogy néz
het ki a M ard apja?... Mint egy betörő, mint 
egy gyilkos, akinek a tulajdonságai már ott
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lappangnak a magzat ösztönében, s később 
felszínre bukkannak? Mert tisztességes em
ber nem lehet az, aki párosodás után tova
surran a kémények, padlások erdejében, mint 
a kandúr! No és az anya? Ki lehet az a szuka, 
aki miután megszülte, a sorsra bízta a kölykét? 
És miként kerülhetett a csecsemő a menhely
be? Szemeteskukából halászták ki, bdvárosi 
kapualjban találták meg, egy darab rongyba 
pólyáivá, vagy a barátok templomának vala
melyik padjában? Csupa kínzó kérdés volt 
számára.

Ezekről azonban nem beszélt a férfinak, 
és jó iddg háborítatlanul éltek ők hárman, de 
Noémi fokozatosan azt tapasztalta, hogy az 
élettársa egyre ritkábban közeledik hozzá, s 
valahogy kielégülten jön, megy, mosakodik, 
nyugodtan alszk. A nők az ilyesmiből sok 
mindenre következtetnek. Egy esetben, ami
kor Lad pityókosan jött haza, ami nála nem 
volt ritka, szokása szerint nyalni-falni kezdte 
a gyereket, és büdös pálinkaszagot lehelt az 
arcába. Az asszony utálta az effélét, és ki is 
fakadt:

— Ne csináld ezt, tudod, hogy nem sze
retem... A múltkor is eldpelted erőszakkal a 
bárba, mindenféle söpredék közé, és tele
tömted édességgel... Hagyj már félbe az i- 
lyen tempókkal!...

De Bajnok ittasabb volt, mint amilyennek 
látszott, és részegen odatántorgott eléje, 
mintha meg akarná ütni:

— Te adsz nekem leckét a nevelésből, te, 
aki meddőbb vagy a bányából kihányt med
dőnél is?!"

Noémi az összetűzés után sokáig némán 
járkált a ház körül. Egyedül a gyerekkel vi
gasztalta magát: még rajongóbban szerette, 
s egyre gyakrabban vitte ki a parkba. Most, 
miközben ott ült ismét a megszokott pádon, 
hirtelen hűvös szél kezdett fújdogálni, s va
lahol a távolban megdörrent az ég. Ekkor a 
magasba pillantott, s bár még nem látszott 
egy darabka felhő sem, a kötést betette a 
táskájába, odasietett a gyerekhez, ráadta a 
kabátocskáját és ölbe kapta. Nem laktak 
messze a sétatértől, mégis rohant hazáig és 
kifulladtan csengetett az új bejárónőnek, akit 
nemrég vett fel. A nagyfarú nő billegve járt 
letaposott tomadpőjében, fújta a dgaretta- 
füstöt, s közben mintha mindig mosolygott 
volna valami titkon, amit csak ő ismer. Most 
is azzal a mosollyal nyitott ajtót.

— A gazda itthon volt— kezdte szaporán 
—, de éppen csak bekapta az ebédet, megbo
rotválkozott és már el is ment. Eléggé siethe
tett valahova, mert összefaragta az arcát...

— Jól van, Éva, ne mind prézsmitáljon!
— szuszogta Noémi. — Vigye a gyereket a 
fürdőszobába, és mossa meg a kezét. Én ad
dig készítek neki egy kis uzsonnát!

Egy idő óta, valahányszor László jött szó
ba, az asszony úgy érezte, valami célzatos
ság bujkál a bejárónő szavaiban, de nemigen 
törődött vele; most azonban, mialatt a két kis 
szelet kenyeret megkente vajjal, el-elakadt a 
kés a kezében; képzeletben látta a férfit, a- 
mint megszokott módon, az ő bosszantására 
hörböli a levest, amint káromkodva borot
válkozik, és eltűnődött Éva szavain: "Vala
hova nagyon siethetett..." Vajon hová?... De 
jobb, ha egy értelmes nő nem nyomoz a férje 
után, az ilyesmiből csak baj, veszekedés fa
kad... Házasságuk elején félig tréfásan meg 
is vallotta Lászlónak, hogy ő nem féltékeny: 
tőle mehet bárhova, nincs kipányvázva, csak

folytatás a 6. oldalon
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lapostetűt ne hozzon haza...
Az első célzások után Noémi azt is észre

vette, hogy a bejárónő le nem veszi a szemét 
a gyermekről, ha a közelében van, és a bizo
nyosság mosolya már-már kifeslik az arcán, 
miközben ragadós tekintetével tapogatja-la- 
pogatja Mártont, és igyekszik a szemébe me
redni. A háziasszonya, adakozó természete 
szerint, ruhácskákkal, kis cipőkkel, élelem
mel pótolta ki a napi díját, de ennél is jobban 
örvendett egy-egy doboz cigarettának, ame
lyet a férfi néha odalökött neki, így aztán ő 
maga sem tudta, ki mellé álljon a családi 
zűrzavarban, amelyet hamar áttekintett. Vé
gül Noémihez pártolt, mint az olyan cselé
dek, akik már vérükben hordják a haszno
sabb alkalmazkodást, és egy napon, amikor 
ide-oda csoszogva megint telebüdösítette a 
lakást szivarfüsttel, a szokottnál is tovább 
mustrálgatta a gyereket, aztán sunyin meg
szólalt:

— Mit szól ahhoz, hogy én ismerem en
nek a gyereknek az édesanyját...? Ott lakik 
mellettem a Klarinét utca nyolc szám alatt, 
és ahányszor csak ránézek Mártonkára, azt 
gondolom: olyan, mintha Elvira a száján 
köpte volna ki! A szeme, a szája, de még a 
mozdulatai is őt idézik...

Noémi ettől hatalmasan megriadt:
— Éva, Éva, az istenre kérem, ne mérgez

ze meg a ház levegőjét!... Mondja, maga nor
mális?!

Egész testében remegett, sápadt homlo
kán kivert a veríték. A bejárónő nem számí
tott ilyen hatásra, és megijedt. Nem tudta, 
hogyan tegye jóvá botrányt keltő elszólását, 
s még a cigaretta is kialudt az ujjai között, 
miközben csak állt ostoba tanácstalanul.

— Bocsásson m eg  de nem akartam sem
mi rosszat — mentegetőzött. Noémi azon
ban már tombolt, már magánkívül volt. Si- 
koltva ismételte:

— Én azt kérdeztem, észnél van?!... Tud
ja, miket mondott az imént?!... Takarodjék a 
szemem elől!

A bejárónő megvonta a vállát, s a maga 
buta módján védekezett:

— El is mehetek, pedig jót akartam... Sze
rettem volna ráébresztem a valóságra, amíg 
nem késő...

Noémi a fejéhez kapott; szédült és hányi- 
ger gyötörte. Azt hitte, a mai nappal vége az 
ő életének.

— Miféle jót akart, könyörgöm?! Hogy 
innen egyenesen a hullaházba vigyenek, ez 
volt a célja?!

Leroskadt az előszobában egy székre, és 
csak percek múlva tért magához, de akkor 
már tudta, nem a bejárónőt kell gyűlölnie, 
hanem azokat, akik aljasul rászedték!

— Ha már elkezdte, mondja tovább! — 
nyöszörögte erőtlenül. — Ki az a cafat, akiről 
beszél?...

Éva elmosolyodott a megkönnyebbülés 
mosolyával, mert megérezte, hogy ismét ke
gyelt lesz, talán még több is: a becsapott 
teremtés nemsokára cinkosává teszi — gon
dolta, s nekibuzdulva folytatta:

— Hogy ki az a lumnyi? Megmondom: 
így külsőre csupa csics-pics, elnézést a kife
jezésért. Szóval az a fajta, akire buknak a 
férfiak, aki a fenekével keresi meg a kenye
rét.

Most már nem tudott megállni.
— Azt mondtam, hogy a kenyerét?... De 

hiszen több arany ragyog mindkét kezén,

mint asszonyomén!... És az igazság az, már 
ne haragudjon, hogy László úr is odahorda
ná neki a világ minden kincsét... A tegnap 
megint ott láttam a TIR kocsit az utcánkban...

Miután az asszony elment, Noémi nem 
lelte a helyét, és hosszú pongyolájában hi
deglelősen járkált ide-oda; azon gondolko
zott, mit kell tennie, hogy reá ne omoljon a 
valóság és maga alá ne temesse, de a sors, 
miután beáztatta, ki is akarta facsarni: mi
közben gyötrődve kószált a lakásban, a férfi 
fekhelye közelében, az ágyneműtartó mel
lett lehullott fényképet pillantott meg; föl
vette remegő kezével, és sokáig nézte a sejtés 
gyanakvásával. Ez csak ő lehet, az a ringyó, 
a kazalnyi hajával, a nagy élveteg szájával, s 
íme úgy tűnik, még a képen is kacsint! — 
gondolta.

Marci fölébredt délutáni alvásából, szó- 
longatni kezdte, ekkor sietve a pongyolája 
zsebébe csúsztatta a fényképet és odament a 
gyerekhez, aki már fölállt ágyacskájában.

— Hol voltál, Kenderkóc? — zsémbelt a 
szemét törölgetve. Válaszként a nevelőanyja 
előbb szigorúan nézett rá, és most első ízben 
oktalan gyűlölet lobbant fel benne a fiúcska 
iránt, mintha László és Elvira mellett neki is 
része lenne a megkínzatásában.

— Semmi közöd ahhoz, hogy hol voltam! 
— kiáltott rá. — És mától kezdve többé nem 
vagyok neked Kenderkóc, megértetted?!... 
Kóc az anyád!...

Váratlan kifakadásától a gyermek arcán 
az ijedt meglepődés, a csalódás és a félelem 
groteszk játéka kezdődött el; a szeme 
könnyes lett, még a kis pizsamanadrág is 
remegett rajta, aztán egyszerre felzokogott. 
Ettől azonban nevelőanyja esett kétségbe, ki
ragadta az ágyból és vadul csókolni kezdte:

— Bocsáss meg, életem, gyémántocs- 
kám!— kiáltott fel. — Kenderkóc megbolon
dult, látod?!... Istenem, miért hagyod, hogy 
egy szóval is bántsam azt az ártatlant, életem 
egyetlen vigaszát!...

Még a könnyet is kicsókolta a szeméből, 
nem tudta, mivel nyugtassa meg. Mikor ké
ső este Bajnok hazajött az útról, ő épp ingeket 
vasalt a konyhában. A tekintetéből, a hallga
tásából László rögtön megérezte a veszélyt, 
és gyanakvón nézett szét, mintha nyomokat 
keresne.

— Valami történt? — kérdezte azután.
— Semmi — felelte Noémi megkésve, 

fáradtan, és tovább vasalt. — Minden a leg
nagyobb rendben.

De Bajnok, mint sok férfi ilyenkor, nyug
talan lett, bizonyosságot akart. Tovább pu
hatolózott hát:

— Miért hallgatsz, miért titkolózol?... Tu
dod, hogy ez mindig kiborít... Beszélj hát!...

Az asszony még mindig nem szólt. Lász
ló ekkor már gyanítani kezdte, hogy az új 
bejárónő hordja utána a pletykát; látta is né
ha a Klarinét utcában, és most, tudván, hogy 
szerda van, elborította a harag:

—• Megint itt volt az a trampli, az a kétlá- 
bon billegő budi?! — csattant fel. — Ugye, ő 
tömte tele a fejed mindenféle marhaság
gal?!... Takarítsd el nekem innen, amíg szét 
nem rúgom a bugyiját, hallod?!...

Állt várakozón, nekifeketedve; Noémi 
azonban csak nézte gúnyosan mosolyogva a 
vergődését:

— Olyan vagy, mint a gonosztevő! Nem 
az érdekel, hogy megöltél egy lelket, hanem 
csupán az, hogy ki volt a szemtanúja en
nek!... És ha már itt tartunk, azt is tisztázni

kellene, ki titkolózott éveken át, ki tartotta 
hülyének a másikat!...

A férfi nem tudta, mit válaszoljon, s úgy 
tett, mint aki vérig sértődött.

— Tehát gonosztevő vagyok? — motyog
ta maga elé meredve. — Köszönöm... Mondj 
még ilyeneket!...

Noémi határozott volt:
— Tudnék is mondani sok mindent, mert 

a színes kakukktojásodat beloptad a szere
tetem melegébe, hogy miután kikéit, én etes
sem, neveljem, tanítsam meg repülni!...

Indulatában nem tudott megállni.
— Már a cigánysoron is engem röhögnek 

miattad, te sátán... te vámpír, aki a véremet 
szívtad eddig!

Úgy zúdultak Bajnokra a szavak, hogy 
színészkedve a feje fölé kapta a kezeit, de 
utána fölnevetett, ezzel is meg akarta állítani 
az asszony dührohamát.

— Van még valami? — kérdezte kissé 
meghunyászkodva.— Akkor ki vele!... Itt az 
ideje a gyónásnak, aranyszarvú kis ördö
göm!...

Széttárt karral indult felé, de Noémi hir
telen eléje tolta a vasalódeszkát:

— Menj innen, iszonyodom tőled! — si- 
koltotta. — Nem is tudom, hogyan hordoz
hat a föld a hátán egy ilyen alávaló embert!

Ez már sok volt Bajnoknak, aki büszke 
volt férfiúi sikereire, aki sokszor éjszakázott 
a vámnál a TIR kocsi fülkéjében, és szinte 
minden úton fölcsípett egy-egy fiatalabb 
nőt, hogy aztán elszórakozzék vele a jól is
mert pihenőkön.

— Elég, elég! — intett ingerülten, meg
torpanva a konyha közepén. — Itt meg kell 
állni, anyám, hogy bemutasd az útlevele
det!... És tudod, mi van abba az útlevélbe 
írva?... Hogy én szerettem volna gyereket 
csinálni neked, de hiába tetted szét ezerszer 
is a lábad, mert nem jött ki belőle semmi... 
így volt vagy nem?...

Noémi megremegett a vasaló fölött a 
gőzben, érezte, hogy mindjárt kirobban be
lőle a sírás, de még tartotta magát:

— Tapintatos vagy, mondhatom!... Nem 
is vártam többet tőled!... De nem az fáj, hogy 
más az anyja a gyereknek, hanem a piszkos 
mód, amellyel az orromnál fogva vezettél, és 
hogy az első utad most is a kurvádhoz vezet, 
akit felékszereztél, míg nekem a tejpénz is 
gondom, nemhogy egy-egy kiló narancsot 
tudnék venni ennek az árvának!...

Kitépte a falból a villanyvasaló zsinórját, 
a fördőszobába rohant és bezárkózott; a férfi 
utána ment, és dörömbölni kezdett az ajtón:

— Megbolondultál, Noémi?!... Ne csi
náld a cirkuszt, hallgass meg engem is!...

Az asszony nem válaszolt, majd sírásba 
fulladó hangon megszólalt:

— Hét esztendőn át hallgattam a hazug
ságaidat, most már elég volt!... Visszaadom 
nektek a kölyköt, és anyámhoz költözöm!...

De nem tudott dönteni, s tehetetlenségé
ben éjjel-nappal a bosszúállás késeit feneget- 
te, köszörülte. Előbb arra gondolt, kina- 
gyíttatja Elvira fényképét és László párnájá
ra teszi, hogy amikor lefeküdni készül, ott 
találja a szeretőjét; lassan azonban ezt is ke
vésnek találta az ő szenvedéséhez képest, s 
tovább vívódott, emésztette magát; már az is 
megfordult a fejében, hogy öngyilkos lesz, 
de akkor belédöbbent, hogy a gyerek gazdát
lanul, gondozó nélkül marad, s bármi történ
hetik vele...

» » » » » »
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üvegre talált, amelyben középig barna folya
dék volt. Kidugta, beleszagolt és megérezte 
a rum illatát; emlékezett rá, hogy a vízszere
lőtől maradt, aki a csapot javította a konyhá
ban, és most hirtelen kedvet érzett hozzá, 
hogy igyék belőle, amíg kábult lesz, és többé 
nem gondol semmire. Kivitte az italt a kony
hába, leült az asztalhoz és töltött magának 
egy dednyit; aztán ismét és újra, s mikor már 
csak egy ujjnyi maradt az üveg alján, keserű
en átmosoíygott a helyzetén, de a kénysze
rítő leszámolás gondolata tovább fűtötte, és 
újabb és újabb módokat eszelt ki a véghezvi
telére. Végül sietve felöltöztette a gyereket, 
telefonon taxit rendelt, és megadta a címet: 
Klarinét utca 8.

Feleúton a gyerek egy kis gyanúval és 
szorongással pillantott fel a nevelőanyjára:

— Hova megyünk, Kenderkóc, hova me
gyünk?...

Noémi most elérzékenyült, mint a ru
mosüveg mellett, a szeme könnyes lett, be
harapta az ajkát, után azt mondta:

— Megyünk látogatóba egy nagyon szép 
nénihez, aki hozzád hasonlít, drága...

A választól M ard csak még nyugtala
nabb lett:

— Nem akarom, hogy hozzám hasonlít
son... Te hasonlítasz hozzám, és te vagy a 
legszebb...

Noémi magához húzta, erősen átkarolta, 
és már-már kitört belőle a sírás, de tudta, 
hogy amit elhatározott, bármilyen áron vég
re kell hajtania. Még akkor is, ha föl kell 
áldoznia a kisfiút! Mikor kiszálltak a kocsi
ból, a közeli pincelakásban olyan zenebona, 
olyan tivornya volt, hogy zengett bele az 
egész utca, és a ritkás függönyön át látni 
lehetett a füstben, párában imbolygó, besike- 
rált alakokat Elvira bugyiban, fekete mell
tartóban táncolt, és izgalmában Noémi egyre 
erősebben szorította a gyermek kezét, aztán 
behúzta a kapu alá, s onnan néhány lépcsőn 
le a pincelakás elé. Egy pillanatig megtor
pant, majd erélyesen hátracsapta az ajtót, és 
végső elszánással belökte a mulatozók közé 
a gyereket.

M ard rémülten tekintett szét a vad, ide
gen világban, s mikor rádöbbent, hogy nincs 
mellette az anyja, fölsírt, kétségbeesett, vad 
sírással. Elvira a kapatos nők vidám és jóin
dulatú kíváncsiságával sietett hozzá, és az 
ajkát csücsörítve kérdezte:

— Hát te hogy kerülsz ide, te kis ma
lac?...Nincs mamád, nincs papád, vagy talán 
van és most reám akarnak sózni?... Hé, gye
rekek! — fordult a társasághoz. — Töltsétek 
ennek a töpörtyűnek is egy kis pohárral, 
hadd mulasson velünk, egyem a szívét!...

Az egyik részeg, aki arcra, öltözetre úgy 
nézett ki, mint aki éjszaka a híd alatt hált, 
oda tántorgott a kicsihez, és erőszakkal a száj
ba akarta tölteni a pálinkát. Ekkor azonban 
már ott volt Noémi, ölébe kapta a gyereket 
és nekitámadt a szajhának:

— Majd mulat a temetéseden, te pálinká
ban ázott ringyrongy, te büdös csatakanca!... 
Azt hiszed, hagynám, hogy a koszos nya
kadba akaszd ezt a drága ékszert?!... Soha, 
megértetted: sohaL.Inkább megöllek téged 
is meg a latrodat is!...

És azzal menekülni kezdett a belécsim- 
paszkodó gyermekkel, mint vadászok elől az 
orángután...

Wolfgang Bauer:
Wolfgang Bauer szabadúszó oszt

rák író. 1941-ben született Grácban, 
színháztudom ányt, romanisztikát, jo
got és filozófiát tanult ugyanott és 
Bécsben. Művei között találunk hang
játékokat, m ikrodrám ákat, színjátéko
kat, verseket, regényt. A m űvek a 
"mában", azaz m indig keletkezésük 
korában játszódnak, a konzumtársa- 
dalom  legszélsőségesebb témái között 
mozognak, az amerikai pop irányzat, 
valam int a bécsi csoport hatásának 
nyomait viselik.

Témáit az élet sokféle területéről 
meríti, mindenféle színpadi eszközzel 
és rendkívül sokrétű nyelvi ezközzel 
él. Műveit m ár akkor interkulturális- 
nak nevezném, amikor még nem volt 
divatos ez a kifejezés. Világot járt és 
"látott", semmit sem szalasztott el, sőt 
felhasználta, átdolgozta, beleszőtte al
kotásaiba. Verseit olvasva vele együtt 
érezhetjük  m agunkat O laszország
ban, Kubában, Mexikóban, átélhetjük 
a hangu la to t és ízelítő t kapunk  a 
nyelvből is.

A Magic A fternoon egyfelvonásos 
darab, amelyet 1968-ban m utattak be 
először. Körmönfontan naiv, realiszti
kus m ű, amelyben a szerző új, laza 
formákat alkalmaz az új egyéni és tár
sadalmi tapasztalatok szemléletes áb
rázolására. Létfontosságú kérdéseket 
vet fel szereplőit és történetüket illető
en. Két fiatal író és partnereik gondol- 
k o d á s m ó d já t,  b e s z é d m o d o rá t ,  
szexuális magatartását, és a hasishoz 
való viszonyát ismerhetjük meg. A 
szereplőkre ez alkalommal is az egy
kedvűség, az unottság, a passzivitás 
jellemző.

A darab színhelye egy osztrák tar
tom ányi székhely, Charly szüleinek 
háza. A szülők elutaztak, s a házban 
csak Charly van barátnőjével, Birgit- 
tel. A férfi a harmincas évei fele köze
ledik, magát írónak tartja, de nem  ír 
semmit, mert amúgy sem tudná, hogy 
m it is kellene írni. Kint gyönyörű idő 
van, de ők tehetetlenül, örömtelenül 
hevernek a telefüstölt szobában az 
ágyon. Egyetlen, a saját korukban 
m ár-m ár tettnek számító cselekede
tük, hogy beat- és popzenét hallgat
nak, közben civakodnak és nemso
kára feszültség vibrál a levegőben. Eb
ből az á ldatlan  helyzetből csupán 
Charly író barátjának, Joe-nak a beje
lentkező telefonhívása képes kizök
kenteni őket. Joe nem  egyedül ér
kezik, természetesen vele van a bará- 
nője, Mónika. Az ő viszonyukra is az 
unottság és az egykedvűség jellemző. 
Mivel nincs épkézláb elképzelésük az 
együttlét kitöltésére, hamarosan rom
bolási őrület, agresszió üti fel a fejét,

Magic Afternoon
am elynek kövekeztében M ónikának 
eltörik az orra és kórházba kerül. A két 
fiatalember hasist szív és annak hatá
sa alatt őrült homoszexuális játékba 
kezd. Ezzel próbálják Birgitet provo
kálni, am i azonban túlzottan jól sike
rül. Birgit kijön a sodrából, és am ikor 
Joe le akarja tepem i, felragad egy 
nagyollót és leszúrja vele. A hulla előtt 
aztán megpróbálja a rém ült Charlyt 
elcsábítani. Ezt azonban ham ar feladja 
és eltávozik, magára hagyva a férfit, 
aki a félelemtől reszketve egy szek
rénybe m ászik a valóság elől. A világ 
borzasztóan rossz — hangzik el a vég
következtetés a Magic Aftemoonban. 
Nem  a m eghatározható korabeli tár
sadalom, hanem  a "világ". "A világ 
örök", nyilatkozza Charly, és nem  úgy 
gondol rá, m int valam i m egváltoztat
ható, változó, örök m ozgásban levő 
valóságra. Az ő korosztálya nem  har
col a polgári társadalom  értékei — 
karrier, család, siker — ellen, hanem  
egyszerűen tagadja ezeket.

Bauer szereplői nem  találják, amit 
keresnek: az Életet, vagy annak szen
zációkkal tele, izgalmas eseményeit. A 
későkapitalizm usnak olyan emberek
re van szüksége, akik m aradéktalanul 
szófogadó fogyasztók, fogékonyak a 
hanglem ezek, -felvételek és a mozi 
iránt, de brutálisak a rendőrséggel, a 
hatalomm al szemben.

Bauer egy kis csoport intim  m aga
tartásán keresztül felerősítve mutatja 
be a társadalom ban uralkodó norm á
kat: a terrort és a mély rezignációt. 
Szereplőit azonban nem  a társadalom  
sajnálatra méltó áldozataiként m utat
ja be. Ezek a szereplők megpróbálják 
a társadalom  eszközeit ellenállásra 
felhaszálni, s e sikertelen próbálkozás 
közben saját cselekedeteik áldozatai
vá válnak. A klikk szétesik.

Nyelvi forma: szaggatott beszéd, 
félmondatok, idegen nyelv használa
ta. A dialektikus bevetése a régióöntu
dat kifejezőeszköze. A legextrémebb 
osztrák  d ialek tus keveredik  angol 
vagy más idegen szavakkal: "Magic 
Afternoon".

A hagyományos értelem ben vett 
dialógus néha csorbát szenved: A sze
replők elbeszélnek egym ás mellett, 
m indenki saját gondolatainak  akar 
hangot adni, a többieké nem  érdekli.

Bauer darabjai nagy sikert arattak 
a közönség körében (a Magic Aftemo- 
ont 50 német színházban játszották), 
úgyszólván m aguk is konzumcikkek- 
ké váltak.

S. BÁLINT MÁRIA
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VEKÉN*! Máimul 171
ha majd minden rabszolga nép 
járm át megunva olajra lép

szerkesz ti:
F ekete Vince 2000

SZ O N D A  SZABOLCS  

Egyszersült
Valami nyersre vágyom. Esetleg félnyersre. 
Amihez nem kell sok bíbeló'dés, 
és mélységekhez közelítek vele. 
Megforgathatom és megemészthetem.
Csak fűszerezni szükségeltetik előbb.

Szeletekre vágom a szövegtestet: 
azt hiszem, flekken lesz ebédre.
*

Ámornak tele van
Hogy meghódítlak egy mosollyal, 
elhiszed. Tán csak a fogam sajgótt.
Egyazon idegen fu t mind2 érzés, 
átrágja magát rajtad, egér a sajton, 
hogy beállítod az ébresztőt —  
tere legyen a reggeli vágynak!
A  csörgés vajon mit hoz rád, 
elrejted, ha kérded a sejted, 
miféle ösztönök falkáját őrzi, 
szembeültetsz életet halállal.
Véletlen nincs. Egyikük felfigyel.

Az elhatározás kézifékkel
Tegnap felmondtam a rohanásnak, 
lassabban haraptam bele az estbe. 
Engedtem, a tükör visszanézzen, 
és ezt írtam le, szinte öregesen:

tegnap egy nap volt a hajsza vége 
golyóstoliamnak nyakát törtem 
és kidobtam a telep szemetébe 
a billentyűzet ellen törtem 
a lakás pora hadd lepje végleg 
hadd billenjen helyre a mérleg 
lehetnék-e kicsit aki voltam 
előkerestem régi töltőtollam

(A tévé a tintagyártásról szól.
Á t kéne kapcsolni.
Rossz a távirányító.)

Szélrózsa
Szerjózsa
oly kevéssel megelégszik 
a buszra
éppen csak felszáll
megbújik
az ajtó közelében
ha menekülni
kell ne érje meglepetés

pezsgőt 
önt és hallgat 
nevet

ha derítik 
félelmeit
zsebkendőjébe gyűri 
eldobja
a sarokhoz érve 
amikor
ránéznek visszapislog 
van
hogy úgy véli 
egyéb
sem történik 
a tükröt
gyakran tisztogatja 
a füvet

télen veszi észre 
a jégvirágot
ahogyan kibontakoztatja

nem tesz 
pórázt a kutyára 
csak úgy
mondja ha szól néha 
semmi
ség oda se neki 
menne
a születésnek, esetleg

SZILÁGYI OTTÓ A z  id e á l

Csöppnyi éji vers
Fáradtan bólogat a Hold. Csupa csoda. 
Magába zár az éj, mélysötét kaloda.
Fellegek utaznak lustán. Csillognak csöppet. 
Unottan úsznak a rongyos táj felett.
Eb vonyít valahol. A  csöndet csorbítja.
Elém csüng a kék, nem látni át rajta.

Gondolat, reggel
M induntalan szól a dal 
már-már dicshimnusz gyanánt, 
hogy a holnap új jövőt hoz, 
fényesebbet s boldogat. 
Elhinném, de nagyon bánt, 
hogy mindig mára ébredek.

Hát kérem, ez lenne itt 
maga a tökéletes egyed.
Azt hihetné az emberfia, 
recept szerint gyúrta 
ilyenné valaki. Pedig nem.
Így született, s lám 
felismerhető benne 
— mások által irigyelt — 
sok jó tulajdonság, bizony, 
miket nem vett ám 
a piacon; 
ilyen Ő,
már-már túlzottan formaszerű. 
Ezek után nem meglepő, 
hogy sokan
olyanok szeretnének lenni, 
mint a fentemlített.
Ő hát a minta mondhatni, 
s bár őkelme is csak affajta 
földi lény, de mégis, 
van benne valami 
különleges, amellett, hogy 
tökéletes.

BALÁZS K. ATTILA  

Cante Jondo
(pogány daltöredékek)

E l ő h a n g

Egy szoba a homályban kitárul 
a síkon vérebek hevernek 
az ösvény remegő gitárhúr 
egy felhő száll alá tehernek 
a csendből egy acélszeg kipattan.

Előbb csak szuszog meredten 
majd hangjának öble mindent átfog 
és ott áll már páncélban hívatlan 
lova a fényre riadtan tátog —

guruló húsgolyók remegnek.

1 . t ö r e d é k

lova ködöt fújtat 
portyán ellent méreget 
lova szemén hóka 
lova mögött vérebek 
tőre halált bújtat 
sárkánymérget mért vedel 
m it hörög tág torka 
vérben miért térdepel 
álmok mögül úgy hat 
m int ki árnyat kéregét 
hóka szemű lóval 
moccan felénk 
lépeget

2. t ö r e d é k

dobogó dalra ébredünk 
víziójára messzi 
moccanó lovasnak 
testünkben hajnali 
derengés
s a sípszó m it hallani 
mélykék és barna 
s nem bír ébren 
tartani (...) 
testünk
csak fáradtan mereng 
és támolyog jobbra- 
balra akár egy távoli 
nádas ceruzarajza

3. t ö r e d é k

ki az ki sárkányt megülhet 
s álmok mögül közülünk 
szemébe nézni ki mer 
s kié lesz a kréta-vázlat 
amin szörnyű arc hever

4 .  t ö r e d é k

páncélján kibuggyant a rozsda 
vérét a sárkány visszakérte 
tőrét három szűzlány mossa 
sárgás árnyék már a vértje 
lova helyett szőrös bálvány 
—  csontja acél vére márvány —  
rogyik le a piactérre
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B Ö L Ö N I PÉTER 

M á r to n  úr, 
a z  u to ls ó  g e n tle m a n
Márton úr egy régi bérházban lakott,
az udvaron dúlt a társadalmi élet,
és Márton úrról mindenki tudta,
hogy nem veri a feleségét,
és a gyerekeknek is csak néhanapján
kevert le egy-egy pofont, mint amikor például
a középsó' — mert három fia volt
Márton úrnak és Mártonnénak —
mint amikor a középsó' eltépte
Márton úr egyik könyvét,
mert Márton úr az újságot mindig elolvasta,
és volt egy polcon ötvenkét könyve,
kettőt hiába várt vissza a városi könyvtár,
van ott épp elég, mondogatta Márton úr.

És Márton úr felesége szerdán sírt, 
mert Márton úr rózsát vett 
a születésnapjára meg fekete selyemharisnyát, 
és nem vette fel még a templomba se, 
a fekete a gyász színe, szokta mondani, 
de nem is számított igazán, 
csak hogy Márton úr gondolt rá, 
és mindenki tudta, hogy Márton úr 
nagyon szereti a feleségét, 
és nem szólt senki, hogy estére 
nyitva felejtették az ablakot, 
csendben üldögéltünk, cigarettáztunk, 
és jól szórakozott mindenki.

Márton úr az állomáson dolgozott, 
és túlórázott, mert a legkisebb fia,
Mihály, így, felnó'ttesen szólította,
szóval Mihály jól tanult,
és Márton úr szerette volna,
ha Mihályból ügyvéd lesz,
vagy ha nem ügyvéd, akkor valami más,
és Márton úr eltelt szeretettel,
amikor arra gondolt, hogy Misi,
mert ilyenkor Misi lett belőle,
szóval Misi majd vesz nekik egy házat,
nem túl nagyot, hisz megszokta már,
hogy öten három szobában és a konyhában,
és a lefolyó a fürdőszobában
folyton eldugult.

Esténként aztán Márton úr 
kiült az udvarra,
az összeboruló emeletek árnyékában
elhalt a nap, a hold, a csillagok,
elhalt a halovány lámpafény,
és szomorú ez a világ, mondta egyszer
Márton úr, sörrel kínált,
ha beszélgetni támadt kedve,
mindig meghívott valakit,
és én is szomorú kéne hogy legyek,
azt hiszem, de nem vagyok,
és ez majdnem olyan, mintha káromkodnék,
és Márton úr nevetett, mintha
csak egy félresikerült hékli
volna az egész világ.

A sör pocsék volt, de nem szóltam érte, 
a barátság már csak ilyen apró 
áldozatokból áll.

M á r to n  ú r a v e rő fé n y b e n
Nem emlékszem szinte semmire, 
mondta Márton úr egy veró'fényes napon, 
leg in kább  csak  a n a g y  diófára, 
m eg a z  u d v a r  sarkában  a z  üres ku tya ó lra ,

és arra, hogy anyám alig szólt hozzánk. 
Azután elköltöztünk, nem volt istenhozott, 
csak a füstös vonatállomás és Kolozsvár, 
pocsék egy év volt, apámat lecsukták, 
és ott volt a város mocskosán, éhesen, 
és Zsuzsa meghalt tüdőgyulladásban, 
engem meg elütött egy teherautó, 
hiszen tudja, milyenek a gépek, 
eltört a lábam és bordám is pár.
De nem volt olyan rossz, 
mint amilyen rossz lehetett volna, 
a kórházban csend volt és nyugalom, 
apácák járkáltak körülöttünk és suttogtak, 
és amikor anyám megtudta, hogy

apám meghalt,
egy könnycsepp nem sok, annyit se hullatott, 
apám részeges volt világéletében, 
és a szomszédok szerint verte anyámat, 
de én félig-meddig szerettem ó't és sajnáltam, 
mikor anyám kizárta, ha részegen jött haza. 
Egyszer — tél vége lehetett, február,

március talán — 
felfázott és jókat mulatott magán, 
hogy nem tudott vizelni, mert fájt neki, 
és hiába próbálok emlékezni valami rosszra, 
pedig rossznak is kellett lennie, 
de Idiet, hogy csak ilyen az emlékek természete, 
és azt hiszem, ez jól van így.
Azután sört hozott Márton úr, 
találkozásainkban ez volt a leitmotiv, 
lddogáltunk és cigarettáztunk és nagyokat 

hallgattunk,
ahogy azt illik estefelé.

És M á r to n  ú rban  
m e g d e rm e d t a d é lu tá n
A kényszerűség indította útnak,
s a tolókocsi lebillent a járdáról,
egy pillanatra mintha megdermedt volna,
megtorpant határozatlanul,
majd oldalára dóit, s a lány,
akinek három évvel ezelőtt
mindkét lábát levágta a villamos,
félig kizuhant, félig kigurult a kocsiból,
karórája hangosan koppant az aszfalton,
az üvegen eltűnt a két karcolás,
hogy apró erek futottak végig testében hirtelen,
és ezernyi szilánkba hullva
csillogó látomást szórt a járdaszegély oldalára.

Márton úr csak nézte a lányt 
és az összeverődőkíváncsiskodókat, 
és mosolygott.
Azt hiszem, mondta pár nappal később,
Isten akaratának ellenszegülni 
túl kicsi vagyok.

M á r to n  ú rn a k  v is z o n y a  v a n
És Márton úr megfürdött,
hajat mosott csalánkivonatú samponnal,
a modem kemikáliákat, mint mondta,
nem tartotta sokra, csak a pénzt
szedik ki az ember zsebéből
azokkal a süket jelszavakkal,
beszórta magát dezodorral,
amit karácsonyra kapott a húgától,
felvette fehér ingét,
szürke, elegáns öltönyét,
és ahogyan azt minden hónapban tette,
Márton úr színházba ment.
Kovács István, úri szabó és legjobb öltönyök, 
aki vagy két éve a szürke, elegáns öltönyt 
va rr ta  M á r to n  úrnak , ki is je le n te tte ,

hogy nem igazán érti Márton urat, 
hiszen a tévé sokkal izgalmasabb 
és a King Kong tényleg nagyszerű film, 
és akkor Márton úr bevallotta, 
hogy Csehovot szereti a legjobban, 
mert Csehovnál olyan szépen 
szenvednek az emberek.

Márton úr színházba menet 
végigjárta a megszokott utat.
A főtéren beült a kávézóba 
és megivott egy foiró feketét, 
nem azért, hogy fölvágjon vele, 
hiszen a kávézó nem volt egy elegáns hely, 
de jó kávét főztek, mondta Márton úr, 
és ha már az emb°r kimozdul otthonról, 
hát akkor adja meg a módját.
Ezzel még Mártonné is egyetértett, 
azzal viszont nem igazán volt tisztában, 
hogy a cigaretta mellé miért tesz 
mentolos cukorkát a zsebébe Márton úr, 
egy kétségbeesett pillanatban 
már-már arra gyanakodott, 
hogy Márton úr netán megcsalná őt 
valami flancos, könnyű nőcskével, 
a kurva szót nem szerette Mártonné, 
olyan vaskos, olyan illetlen, mondogatta, 
de Márton úr elmagyarázta, 
hogy a cigarettától és a kávétól 
büdös lesz a szája, és ezt a színházban 
személy szerint illetlennek érzi.
Másnap azután Márton úr mindig 

elmesélte,
hogy mily ostoba volt Othelló, fágóval 

ellentétben,
és hogy Ványa bácsi belesült a szerepébe, 
és szerettük az efféle másnapokat, 
mert az udvaron mindenki szerette, 
ha Márton úr mesélt.

M á r to n  úr
és a z  ö r ö k k é v a ló s á g
Minden dolog örökkévaló, 
szólt Márton úr egy délután.
(A kávézó teraszán ücsörgött egy csésze

fekete
és egy füstölgő cigaretta társaságában.)
Az autók is örökkévalóak, azt hiszem.

Ahogy ott állsz az út szélén és nézed,
míg elrohan melletted
és a szele taszít rajtad egyet,
szinte az árokba lök,
azután beleszalad egy másik autóba,
vagy egy fába vagy eltapos valakit.
Néha meg csak szépen megöregszik, 
elrozsdásodik, széthullik, 
és az omló forgácsokat beszívja a föld, 
fű  és virágok nőnek rajta haldokolni, 
fák az eltaposott fák helyett, és nem marad, 
csak az erőtlen, tehetetlen váz.
Mintha csak betegség lenne, 
egy vírus, egy járvány, 
elpusztíthatatlan, de néha megpihen, 
s mint a himlőhelyek a nők arcán, 
szinte észre sem veszed, 
de ha a szemedbe szúr, 
elmegy a kedved az egésztől.

Márton úr gondosan elnyomta 
a cigarettát a hamutartóban 
és megigazította nyakkendőjét.
Azt hiszem, mondta némi gondolkodás után, 
nem szeretem az örökkévaló dolgokat.
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JOHANN VON KRONSTADT

III. Előadás
(Egy elképzelt "bevezetés a világirodalomba")
Hölgyeim és Uraim!
Manapság, az olvasás alkonyá

nak korszakában, úgy vélem, min
dennél nagyobb szükség van a 
Közvetítőre, aki minél több ember
rel megérteti azt, hogy egyes csoda
bogarak miért oly lelkes hívei még 
mindig az irodalomnak.

Az irodalmat nem elég olvasni, 
az irodalommal beszélgetni kell. 
Ha csak olvassuk, csak meghallgat
juk, puszta szórakozássá válik, s ta
lán ebben a formájában valóban 
nem különb egyéb szórakozási le
hetőségeknél. Ám párbeszédet 
folytatva vele csodálatos dolgokat 
fedezhetünk föl. Az irodalom meg
közelítésének számos módszere 
van, ezen módszerek javarésze 
csak a "beavatottakat" érdekli, és 
sajnos időnként az irodalomtudo
mány ugyanolyanná válik, mint az 
egyéb tudományok: megközelíthe- 
teüenné a nagyközönség számára. 
És elég gyakran az irodalmi rend
szer elriasztja az amúgy olvasásra 
hajlamos embert.

Mindezek tudatában javasol
nék egy régi és jól bevált, egy fölöt
tébb pragmatikus megközelítési 
módszert. A módszer egyrészt 
szimbólumok és archetípusok ke
reséséből, megfejtéséből áll, más
részt "ugrándozásból", igen, ug- 
rándozásból a világirodalom térké
pén, összefüggéseket megállapí
tandó. Egy rövid példával azt hi
szem, explicitebb leszek. Jorge Luís 
Borges egy esszéjére hivatkozom, 
az Egy legenda változataira. Bizonyá
ra hallottak Barldm és Jozafát legen
dájáról, egy keresztény szerze- tes 
regénye, amely egész Európában 
elterjedt, Magyarországon 1526— 
1545 között fordították le. Jozafát 
királyfit az apja bezárva tartja, óvja 
a kegyetlen világ megismerésétől, 
ám Jozafát néhányszor kikocsiká- 
zik és egy vak, egy leprás és egy 
haldokló példáján ráébred az em
ber nyomorúságos sorsára, végül 
Barlám remete megtéríti őt az igaz 
hitre.

A legenda eredete nyilvánvaló: 
a Buddha-Sziddhártha mítosz ke
resztény változata. Sziddhártha her
ceg ugyancsak elzárva, önfeledt 
gazdagságban, testi gyönyörök kö
zepette tesped palotájában, de négy 
kikocsikázása alkalmával találkozik 
egy leprással, egy esküvői, majd egy 
temetési menettel, és egy szerzetes
sel, vagyis megismeri a betegséget, a 
szerelmet, a halált és a gondolkodást, 
és ennek köszönhetően ébred rá hi
vatására.

Mindeddig, gondolom, semmi 
újat nem közöltem Önökkel. A "rá- 
ébresztés" csak ezután következik: 
Borges kijelenti, hogy Oscar Wilde 
híres meséje, A boldog herceg is ebbe 
a legendakörbe tartozik, a Szidd- 
hártha-mítosz egyik variációja. És 
valóban,a boldog herceg haláláig 
nem törődött a világgal, de szobor
ként, a város fölé magasodva meg
tapasztalja mindazt, amit Szidd

hártha, és föláldozza magát azért, 
hogy másokat megsegítsen.

Ilyen "megvilágosodásaink" tá
madhatnak hát, ha kikocsikázunk 
az irodalomba, és szóba állunk egy- 
egy értő szerzetessel. Wilde meséjét 
gondolom mindannyian olvastuk, 
megértettük üzenetét, mondaniva
lóját. Ám így, hogy fölfedeztük ere
detét, összefüggéseit és helyét, 
gondolom, senki nem tagadja, 
hogy jóval érdekesebb. Ha sikerül 
eljutnunk egy olyan szintre, ahol 
már könnyedén fedezünk fel össze
függéseket, az olvasás párbeszéd
dé válik, esetünkben Wilde meséjét 
olvasva egyúttal gondolkozunk 
Sziddhártha mítoszán és Barlám és 
Jozafát legendáján, elménk-lelkünk 
kitágul, többet kapunk, egy több
szörös fantáziát.

Maradjunk meg ezen első előa
dásunkban a meséknél. Az iroda
lom a mesékből, mítoszokból vi
rágzott ki, a gyermek is a meséken 
keresztül jut el az irodalomig. Saj
nos felnőtt korunkban elfelejtjük if
júságunk olvasmányait, holott 
mennyi mindent fedezhetnénk föl, 
ha felnőtt fejjel újraolvasnók őket!

A következő mese fölöttébb hu
moros; az Ezeregyéjszaká-ból való és 
főhőse egy bizonyos Abu-Kasszim, 
fölöttébb gazdag és fölöttébb zsu
gori kereskedő. Abu-Kasszim a pa
pucsairól volt híres Bagdadban, e- 
zek a papucsok hitványabbak, för
telmesebbek voltak a legutolsó kol
dus papucsainál, a bagdadiak az 
undor példaképeként emlegették. 
Bárhogy is gyarapodott vagyona, 
Abu-Kasszim nem volt hajlandó új 
cipőket venni.

Egy szép napon igen jó üzletet 
kötött, potom áron vásárolt meg 
egy kristályedény szállítmányt, 
majd néhány nap múlva szert tett 
egy rózsaolajszállítmányra is, u- 
gyancsak potom árat fizetve érte. 
Örömében Abu-Kasszim úgy dön
tött, hogy végre áldoz valamit ma
gára is. No nem papucsot vett, szó 
se róla, hanem elment a közfürdő
be. Az öltözőben egy ismerőse 
megfeddte a papucsok katasztrofá
lis állapota miatt, és javasolta neki, 
hogy vegyen újakat. Már évek óta 
gondolkozom ezen — felelte Abu- 
Kasszim —, de még kihúzom velük 
egy darabig.

Amíg Abu-Kasszim fürdött, 
megérkezett a kádi is. Abu hama
rabb végzett, de mikor visszatért az 
öltözőbe, ronda papucsai helyett 
egy pár gyönyörű, új cipő várta. 
Hősünk nem sokat gondolkozott, 
úgy hitte, az ismerős lepte meg fez
zel az ajándékkal, így megelégedet
ten távozott. Nem így a kádi, aki 
szép cipői helyett egy pár undorító 
papucsot talált...

Abu-Kasszimnak igen sok pén
zébe került, hogy megússza a bör
tönt. Mérgében kihajította a bűnös 
papucsokat az ablakon. A papu
csok a folyóba estek, de pár nap 
múlva a halászok kihalászták, rá

adásul a bűnös lábbelik ki is lyu
kasztották a hálót. A dühös halá
szok behajították hát őket Abu- 
Kasszim nyitott ablakán, egyene
sen az asztalra, ahol a rózsaolajjal 
töltött kristály-edények állottak. Si
keresen széttörött-elfolyt minden.

A kétségbeesett Abu-Kasszim 
átkozódva vonult a kertbe elásni 
papucsait. Azonban egyik szom
szédja észrevette, és azt hitte: kin
cset ás el. Rögtön feljelentette, hi
szen a törvény szerint a talált kincs 
a kalifáé, lévén az az igazhitűek 
földjének tulajdonosa. A törvény
széken persze nem hitték el neki, 
hogy csak a papucsait ásta el, így 
ismét hatalmas büntetést kellett fi
zetnie.

A papucsok-üldözte Abu a tár
gyalás után kisétált a városból, és 
egy tóba dobta életének átkát. De 
mit ad Allah, a tó a város vízgyűjtő
je volt, a papucsok a vezetékig sod
ródtak, és eldugaszolták azt. Abu- 
Kasszim ismét hatalmas büntetést 
fizetett, és visszakapta papucsait.

Abu úgy döntött, hogy most 
már tényleg megszabadul a ször
nyű papucsoktól — elhatározta, 
hogy elégeti őket. De mivel nedve
sek voltak, kitette őket száradni a 
teraszra. A szomszéd kutyája azon
ban elkezdett játszani velük, és az 
egyik papucs leesett, egyenesen 
egy terhes nő fejére, aki ijedtében 
elvetélt. A férj a kádihoz rohant és 
kártérítést követelt.

Abu-Kasszim tehát hatalmas 
árat fizetett papucsainak rondasá- 
ga miatt. íme, mi történhet, ha va
laki nem cseréli elég gyakran a pa
pucsait — fejezi be a mesélő.

Vajon ez az egyetlen gondolat, 
melyet leszüretelhetünk erről a me
séről?

Mert úgy tűnik, valami monda
nivalója van annak a sok véletlen 
egybeesésnek is, mondanivalója 
van a struktúrának, ama malíció- 
zus ismétlődésnek. Tanmeseként 
elég lett volna egy-két mozzanat, 
de mesénkben a katarzis többszö
rös; a cselekmény már-már az ab
szurdumig tetőződik. Ha csak tan
mesének szánták volna, nem lenne 
ilyen hosszú, ilyen szellemes.

Egy történés-láncból egy egész 
sors szövődik. Az áldozat minden 
erőfeszítése, hogy véget vessen tra
gédiájának, csak fokozza azt. Az el
ső mozzanat nem a véletlen műve, 
a fürdőben szándékosan cserélik ki 
a fertelmes papucsokat. Tanmesé
nek ennyi is elég. A többi azonban 
mind a véletlenek különös egybee
sése. Ahalászok véletlenül fogják ki 
a papucsokat, a papucsok véletle
nül esnek pont az asztalra, a szom
széd véletlenül veszi észre a pa
pucsait elásó Abut, a papucs vélet
lenül zuhan a véletlenül pont ott és 
pont akkor elhaladó asszony fejébe.

Abu-Kasszim papucsaival a 
mitológia egyik nagy egzisztenciá
lis kérdéskörébe lépünk, abba a va
lamibe, amit a görögök sorsnak, az 
indiaiak karmának vagy mayának 
neveznek. Az ember nem kerülheti 
el előre meghatározott sorsát. Ödi- 
puszt hiába akarják elpusztítani, 
mégis beteljesedik a delphoi jóslat: 
megöli apját, feleségül veszi anyját;

Danaét hiába zárják feltörhetetlen 
toronyba, Zeusz aranyeső formájá
ban termékenyíti meg; Sziddhárt- 
hát, Jozafátot hiába zárják el a vi
lágtól, a boldogtalanságtól, még
sem kerülhetik el küldetésüket.

Mihelyt az emberben tudatoso
dik valaminek a jelentősége, az a 
valami kísérteni fogja, arra mindig 
figyel. Akár rögeszmévé is válhat, 
mint Danaé vagy Ödipusz apjának 
az unokája illetve a fia által okozan
dó bukás, vagy mint Abu-Kasszim
nak az egyszerre hihetetlen "ag
resszívvá" vált papucsok. Ez ellen 
ajánlják föl — főképpen a keleti fi
lozófiák, bölcsességek, vallások az 
önnön rögeszméidtől, szokásaid
tól, félelmeidtől való megszabadu
lást meditáció, imádkozás és fő
képpen magas szintű gondolkodás 
révén.

A következő kérdéskör a bűn- 
hődésé. Ami az embernek véletlen
nek tűnik, az lehet az emberfölötti 
hatalmak műve. Abu-Kasszimnak 
nem a papucsaitól kellene megsza
badulni, hanem attól, aminek azok 
szimbólumai: a fukarságától, a 
rosszindulatától. Abu-Kasszim 
nem érti meg, hogy nem a papucsai 
az igazi okai tragédiájának, hanem 
a jelleme, nem azon gondolkozik, 
hogy hogy tudná megváltoztatni 
jellemét és helyrehozni eddigi bű
neit, hanem görcsösen igyekszik 
megszabadulni a végzetes lábbe
liktől. Ezért térnek vissza azok, hi
szen küldetésük van, a büntetés 
eszközei, ők hivatottak egyensúly
ba helyezni a Rossz által kibillentett 
mérleget.

És végül, hogy egy kicsit pszi- 
chologizáljunk, pszichoanalizál
junk is: a papucs jelképe mindan
nak, amit Abu-Kasszim valaha is 
elért, gazdagsága ellenére lelki sze
génységének; a papucsok Abu sze
mélyisége, végösszege annak, amit 
életében megvalósított, ugyanak
kor hű tükre tudattalanjának. A pa
pucs Abu-Kasszim énjévé válik. 
Az, hogy a papucsok átveszik fölöt
te a hatalmat — mondaná Freud — 
a túltengő Thanatosz eredménye. A 
papucsok történetének alap-mon
danivalója az, hogy nem szabadul
hatunk meg önmagunktól. Énün
ket, Egonkat nem rejthetjük el, nem 
tagadhatjuk le, nem dobhatjuk el 
magunktól.

Abu-Kasszim meséje egy realis
ta mese, csoda- és mágikus elemek 
nélkül. Ugyanakkor népmese, te
hát nem annyira tudatosan "meg- 
költött". És láthattuk mégis, milyen 
jelentéseket hordoz. Hát akkor egy 
tudatos, a szimbólumokat jól isme
rő költő meséje? Példaként Mihai 
Eminescu Bolond Kalin (Cilin Ne- 
bunul) című meséjéről beszélnék. A 
Bolond Kalin a vadromantika egyik 
félelmetes és fenséges műve. Emi
nescu előbb prózában írta meg, 
több népmesét gyúrva egybe és 
megspékelve önnön fantáziájával, 
majd pedig versben is megkompo
nálta.

A császár három leányát, köz
tük a világszépe középsővel, há
rom visszautasított kérő — em
ber-alakot öltött sárkány rabolja el. 
A keresésükre indulók között van
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egy szegény ember három fia, a leg
kisebb a lusta, semmirekellő, kele
kótya Kalin. A legények úgy dön
tenek, hogy sorban őrködnek pihe
néskor, s ha valamelyik kialudni 
hagyja a tüzet, azt megölik. Az el
sőnek egy háromfejű, a második
nak egy négyfejű, míg Kalinnak 
egy nyolcfejű sárkánnyal kell meg
vívnia, míg a többiek alszanak. A 
Kalin által megölt sárkány vére ki
oltja a tüzet, ezért a fiú elindul tüzet 
keresni. Fölmászik a legmagasabb 
fára, onnan tüzet vesz észre, elindul 
feléje, útközben találkozik az Esté
vel, az Éjféllel és a Hajnallal, ezeket 
megkötözi. A tűz mellett tizenkét 
sárkány és két anyasárkány alszik, 
de fölébrednek, és elfogják Kalint. 
Életéért cserébe azt kérik tőle, hogy 
lopja be őket a Vörös császár palo
tájába, mert el akarják rabolni a csá
szár leányát, viszont a tisztátalan 
lelkeket az állatok megérzik. A- 
hogy elindulnak a palota felé, Kalin 
egy fához kötözött daliát vesz ész
re, aki a sárkányok távozásakor ki
tépi karjait tövestül, és elmenekül. 
A palota falán átmászva Kalin e- 
gyenként megöli a tizenkét sár
kányt, és kivágja nyelvüket. Majd 
behatol a palotába, a lány szobájá
ba, lehúzza annak gyűrűjét, meg
csókolja, és távozik. Visszaérvén a 
tűzhöz, megöli az egyik anyasár
kányt, de a másik elmenekül. A pa
rázzsal visszaindul testvéreihez, 
útközben kiszabadítja a Hajnalt, az 
Éjfelet és az Estét. Majd a testvérek 
folytatják útjukat. A Rézerdőhöz ér
ve Kalin arra kéri testvéreit, hogy 
hagyják egyedül továbbmenni. A 
Rézerdő sárkányát legyőzve kisza
badítja a legnagyobb királylányt, 
az Ezüsterdőből pedig a világszép 
középsőt, akibe beleszeret. Legne
hezebb harcát az Aranyerdőben 
vívja; a kiegyensúlyozott küzdelem 
végén a sárkány vörös, Kalin pedig 
zöld lángkarikává változik, a küz
delmet egy holló dönti el, amelyik 
inkább hallgat Kalin hízelgésére, 
mint a sárkány parancsára, ezért a 
vörös lángra szór vizet. Kalin visz- 
szatér testvéreihez, megosztoznak 
a leányokon. De irigy bátyjai álmá
ban levágják a lábát, és otthagyják. 
Fölébredvén addig kúszik, amíg 
egy fényes palotához nem ér, itt új
ra találkozik az ifjúval, aki annak 
idején karjait kitépve menekült el a 
sárkányoktól. A két nyomorék vér- 
testvérséget köt, a kar nélküli ki
rályfi nyakába veszi Kalint, és el
indulnak a Vörös császár kastélya 
felé. Útközben elfogják az elmene
kült anyasárkányt, és megparan
csolják, hogy növelje vissza vég
tagjaikat. A sárkány előbb a halál 
vizébe "tanácsolja" őket, de Kalin 
eszén nem járhat túl, így meg kell 
mutatnia az élet vizét, és a két vitéz 
visszanyeri testi épségét. A Vörös 
császár palotájában éppen esküvő
re készülnek, a cigány-kukta u- 
gyanis azt hazudta, hogy őölte meg 
a sárkányokat. Kalin beküldi a csá
szárleány gyűrűjét, majd megmu
tatja a sárkánynyelveket. A lányt 
azonban átengedi vértestvérének, 
és ő hazaindul hét éve nem látott 
szerelméhez. Otthon a kunyhó he
lyett paloták várják; a birtok szélén

egy kisfiúval találkozik, akiről ki
derül, hogy a saját fia, tőle tudja 
meg, hogy feleségét bátyjai szolga
sorba taszították. Testvérei kegye
lemért könyörögnek, mire Kalin azt 
javasolja, hogy dobjanak föl egy 
sziklát, álljanak alája, és bízzák Is
tenre a döntést. A szikla agyonzúz
za a testvéreket, Kalin pedig végre 
megülheti lakodalmát.

Rendkívül zsúfolt a történet, 
mondhatjuk joggal, hiszen több 
mesére való epizódot, elemet tartal
maz ez a 727 soros poéma.

Nem célom most a költemény 
részletes elemzése, lehetetlen is 
volna, hiszen minden sort, minden 
apróságot hosszasan lehetne taglal
ni. Néhány érdekességre szeretném 
fölhívni a figyelmet, példázandó 
azt, hogy milyen elvonatkoztatáso
kat, összefüggéseket kínálhat egy 
irodalmi mű.

Például vegyük a magyar vo
natkozásokat. Több epizód, motí
vum megtalálható a magyar me
sékben is, de ezek európai vendég
motívumok. Viszont nem véletle
nül említettem meg a cselekmény 
összefoglalásakor, hogy Kalin úgy 
keresi a tüzet, hogy fölmászik a leg
magasabb fára. Ez pedig ősmagyar 
motívum, ugyanis ez a legmaga
sabb fa a világfa, melyre fölmászva 
a hős láthatja az egész világot. A 
világfára pedig általában a sámán, 
a táltos szokott fölmászni. Kalin 
többletet hordoz az európai mesék 
hasonló hősével, a lusta, időnként 
félkegyelmű, de magát hőssé kinö
vő szegénylegénnyel szemben. E- 
minescu gyakran illeti a "nazdra- 
van" jelzővel, a szó körülbelül a ma
gyar bűvösnek-táltosnak felel meg. 
Tudjuk, hogy a sámán valamilyen 
különleges testi vagy szellemi jegy - 
gyei "megáldott" személy. Kalin fi
zikumáról nem esik szó, de minden 
cselekedete szeszélyes: a tűz körül 
alvó sárkányok azért ébrednek föl, 
mert Kalin nekiáll falatozni, holott 
sietnie kellene; amikor meglátogat
ja a Vörös császár leányát, Emines- 
cu gondolkodását ismerve nyilván
való, hogy magáévá teszi (lásd a 
hasonló jelenetet ugyanebben a 
műben, amikor a világszép közép
sővel alszik, vagy a Kalin — lapok 
egy meséből című költeményt), eb
ben megerősíthet a román hiede
lemvilág ismerete, a "Zburatorul", a 
Repülő mítosza (a lány úgy lesz 
szerelmes, hogy a Repülő éjjel meg

látogatja és "meggyötri"; a Kalin — 
lapok egy meséből című műben, mely 
a Bolond Kalin rokona, Kalin mint 
Repülő jelenik meg!); a szűzlány 
helyett azonban végül a nem szüzet 
választja (a sárkány által elrabolt 
királylány ugyanis már nem szűz); 
az anyasárkányt, akinek köszönhe
tően visszanyeri testi épségét, kö
nyörtelenül meggyilkolja, ugyan
így megbocsátani sem tud: testvé
rei halálának is ő az okozója, pedig 
azok annak idején megkegyelmez
tek életének, és tettük része volt Ka
lin sorsának, ha ők nem vágták vol
na le a lábát, a Vörös császár leányá
nak és a kéz nélkül maradt királyfi
nak a sorsa is másképp alakult vol
na — túl kegyetlen, túl keresz
tényieden volt tehát a büntetés.

Ugyancsak magyar motívum a 
költemény elején megjelenő ember 
alakú sárkány. A középkori Európa 
sárkányelképzelésében ugyanis 
kétfajta sárkány élt, a többfejű és a 
repülő sárkány. A magyar népha
gyományban (főképpen Északke- 
let-Magyarországon) azonban elő
fordul az ember alakú sárkány, akit 
a mesehős csak akkor ismer föl, a- 
mikor a szeme közé néz (Eminescu: 
"sötéten szép szépségű ifjak"!). Ez a 
sárkány típus sok szempontból az 
ural-altaji népek fekete sámánjához 
hasonlít: bajt hoz az emberekre, ter
mészetfölötti ereje van, és igazi ha
zája az alvilág.

Úgy tűnik, Eminescu jó ismerő
je a sárkányoknak. A mesében meg
gyilkolt kereken húsz sárkány kö
zött akad ember-alakú (a császárlá
nyok elrablóinak első megjelenési 
formája), akad repülősárkány (az 
elrablók másik megjelenési formá
ja), többfejű sárkány (az őrködő le
gényeket megtámadó három-, 
négy-, illetve nyolcfejű) és egy ne
gyedik típus is, a sárkánykígyó, va- 

yis az egyfejű sárkány (a tűz 
örüli sárkányok). A különféle sár

kányokról szóló képzetek közös 
vonása az, hogy a sárkány a rossz 
megtestesítője, a középkorban és a 
jelenkori folklórműfajokban is a 
rosszindulatú démonnak tartják. 
Erre utal Eminescu, a sárkányok 
szavaival, amikor mondják Kalin
nak, hogy nem közelíthetik meg a 
palotát, mert a kutya meg a kakas 
megérzik a rossz lelkeket.

Még két dologra szeretném föl
hívni a figyelmet. Az egyik az alle
gorikus alakok megjelenése: az Es

te, az Éjfél és a Hajnal emberekként 
jelennek meg, megkötözésükkel a 
hős megállítja az Időt. (Kalin kalan
dozásainak ideje, leszámítva a Réz- 
, az Ezüst- és az Aranyerdőkben 
töltött időt, kiszámítható: az első 
két testvér nyilainak megtalálása 
négy napot, Kalin nyilának megta
lálása három hónapot vesz igény
be, következik egyetlen hosszú, 
mitikus éjszaka; a királylányok 
megtalálásától a hazaérkezésig pe
dig nyolc év telik el.) Ha arra gon
dolunk, milyen korszakalkotó 
novella Borges A titokban végbement 
csodd-ja, amelyben a főhős egy év 
belső időt kap Istentől, hogy művét 
befejezhesse, és ez az egy év azalatt 
"történik", amíg a golyó a puska
csőből a melléig ér, akkor fölmér
hetjük ezen mozzanat jelentőségét. 
Egyúttal láthatjuk, hogy semmi 
sem új a nap alatt: a világirodalom 
a mitológiák és a mesék szimbólu
mainak, motívumainak más kon
textusba való helyezése, újraírása.

A másik dolog, amit még meg 
szeretnék említeni, egy apró érde
kesség. Amikor az Aranyerdő Sár
kánya és Kalin tűzkarikák formá
jában vívnak, egy hollót kérnek 
meg, hogy hozzon vizet, és oltsa ki 
az ellenfél életét. A Sárkány eléggé

f>arancsoló hangon szólítja föl, Ka
in azonban hízeleg, magasságos 

császárnak nevezi. Es a holló ezút
tal is hallgat a hízelgésre, mint an
nak idején, amikor kicsalták a sajtot 
a szájából...

Most pedig ejtsünk pár szót a 
mese mondanivalójáról. A Jó győz 
a Gonosz fölött, a rosszak elnyerik 
büntetésüket, a jók a jutalmat — 
mondaná a gyermek, és mi is, per
sze, még ha túlságosan is véres, ke
gyetlen, időnként igazságtalan is a 
mese. Nekünk, felnőtteknek, azon
ban föltétlenül meg kell jegyez
nünk a nép fölemelkedését: Kalin, 
a szegény ember legkisebb fia miti
kus hérosszá növi ki magát, és ezt 
egyrészt te^ti erejének, másrészt 
furfangjának köszönheti. A többi 
hasonló mesehősön kívül Kalin a 
mi János vitézünkkel rokon. A Bo
lond Kalin tehát szervesen beleil
leszkedik a romantika népies ten
denciájába.

És másfelől gyarapítja a roman
tika burjánzó fantáziájú tündérvilá
gát, meg az egyéniség piedesztálra 
helyezését. Hiszen nyilvánvaló, 
hogy a költemény a nép köréből 
kiemelkedő zseni allegóriája, az ön
magát elemésztő romantikus költő
alaké, aki szerelmet és kalandot 
hajhász, akit önnön népe, testvérei 
kivetnek maguk közül, akinek foly
ton hadakoznia kell a meg nem ér- 
tettség sárkányaival.

Hölgyeim és Uraim, remélem 
kis kalandozásunk megcsillantotta 
Önök előtt az irodalommal való 
párbeszéd szépségét. Számtalan 
hasonló kalandra nyílik lehetősége 
annak, aki egy kicsit erőt vesz ma
gán, és besétál ebbe a labirintusba, 
mely ráadásul még Minotauruszt 
sem rejteget magában. Ebben a la
birintusban nyugodtan eltévedhe
tünk, mert a fikció világába me
rülve sohasem fogjuk visszasírni a 
rideg, hűvös valóságot.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Az emberkerülő
(Meghiúsult házasság)
Árhullám után ragacsos sár

ban, gyomnövények közt bódo- 
rog. Elejti a bozótvágó kést. Sze
me sarkában a patyolat tollú 
hattyúk kiúsznak a láthatárra, 
messzire... Vagy ez is csak a fan
tázia gonoszkodó játéka, mint a 
szívét görcsbe szorító, melódiát- 
lan zenei futam?...

"Amióta nem találom a hege
dűmet!... Az a rendetlen némber 
képes volt eldugni, hogy ezzel is 
bosszúságot okozzon nekem?!"

Az elégedetlenséget letörli 
fonnyadt képéről egy kemény vi- 
gyor: 'Végre a magam ura leszek."

Visszaszerezni a függetlensé
gét! Erre vágyott mióta már. Nem 
neki valók a törvényben megsza
bott normák, a tucatpolgároknak 
kimért utak... Törvény?! Röhög
nie kell. Az apja vicsorogta volt a 
szemébe (maga elé képzeli a li
hegve siető trottyos hírnököt a há
zaséletére pontot tevő üzenettel), 
hogy az ifjú császár semmisnek 
nyilvánította az Orbán Rózával 
kötött — a környezetük szemé
ben amúgy is szégyentelen — fri
gyüket.

Valamelyik este (megvan már 
két éve is annak!) Rozi előtt tér
depelt. Olyanformán festhetett, 
mint Domáldra költözésük lege
lején Rozi, aki a háziúrnak, a Bo- 
lyai-nemzetség — Szent István 
koráig visszanyúló — utolsó le
származottjának háziasszonya: 
szakács- és mosónője, ágyasa 
(közös gyermekük akkor még 
nem volt), mindenese, színésznő 
minőségében is jelesként úgy ta
lálta helyénvalónak, hogy egy 
kedves bibliai jelenetet rögtönöz
vén megmossa az ő bütykös, el- 
nyomorodott lábát. (A hattyúkat 
sem látta ma fehérebbnek annál, 
amilyennek a nem közönséges 
művelet után érezte magát akkor.)

Az a hatalmas lavór. Ha bele
ereszti a két lábát, ijedten hőköl 
meg gusztustalan visszereitől, az 
idétlen (mikor nőtt?) csontgör
csöktől, az elhalt izmoktól — az 
idő megannyi riasztó jelétől.

Az arca csupa sár. A Nap rá
szárította esedékes szégyenét, 
nem csupán külső ábrázatára. A 
friss lepedő megnyugtató szaga, 
olyan, mint igaz-sem-volt gyer
mekkorában. Az anyja persze nem 
ilyen ételeket rakott elébe. Tejbe- 
kása, az is félig vízben, meg főtt 
kukorica (minden lyukas fogába 
beleragadt egy szem). De hát a 
nincsből többre nemigen telik...

Szúnyogfelhő tör be hirtelen, 
ahogy a függönyt elkapta a szél. 
S utána nyomban a falu púpos 
Aladárjának cincogása. "Álljak ki 
vele konkurálni, s persze, a te

nyeremet is tartsam magam elé, 
ahogy a falu cigánymuzsikusa 
teszi s ahogy szokás?!... Rozi ha 
nem is biztatott rá, de nem hara
gudna meg érte."

(Kiféle az úr?)
Félálomban szép, holdvilágos 

éjszakákon szekerezik. Az út is 
hagyján, nem nagyon gübbenős; 
hanem azért a fogat csak lépés
ben döcög. Váratlanul fegyvere
sek veszik körül a szekeret. 
"Kiféle az úr?!... Merthogy kato
navilág van. Annál is rosszabb. 
Urbán felizgatta az oláhokat..." 
Nehezen tudja kivágni magát, 
hogy miért nem sietett a szabad
ság zászlaja alá, ha úgymond in- 
zsenér kapitány? Ja, még hogy a 
császári seregben szolgált!... De 
még a harmincas években kvie- 
tált, itt a papír róla, olvassa, aki 
tudja... Vajon ki ajánlotta föl, ha 
nem ő, a forradalom  céljaira 
nyugpénzének 12 százalékát?!"

A honvédeknek sehogyan 
sem tetszik a német betű. O ki
abálni kezd rájuk (ez is csak álom 
már, vagy rosszabb annál): 'Negy
venezer ember életét csak úgy elpa
zarolni?! Megőrültek?! Kerüljön az 
életembe, de kiverem Erdélyből a 
császári sereget!"

A korlátlan hadvezérségből 
semmi sem lett. De az sem volt, 
kinek fölpanaszolhatta volna, 
hogy bár az ősi konstitúdó felfor- 
gattatott, s megszűnt a dézsma és 
a robot, de a jószágot gratis elven
ni s a szellemi javakat tűzre vetni 
— enyhén szólva túlzás.

Csuromvizesen lép ki a cse
ber jéghideg vízből, és állatbő
rökbe bújva felkapja hegedűjét. 
Játszani kezd; közben forogni 
kezd az udvar közepén. Sebesen 
fut a nyűtt vonó a húrokon, de a 
hegedűszót elnyomja a tűzoltó
zenekar rekedten bőgő trombitá
ja.

Fejét két keze közé szorítja. 
Erős fejfájására nincs gyógyír, 
legfeljebb egy kis levegőzés.

(Nyelves némber)
A mély, vízmosásos úton csak 

üggyel-bajjal vánszorgott előre a 
szekér.

Ha egyszer végképp maga 
mögött hagyja Domáldot, a te
metőszéli házat!... Az apja is itt 
volt gazda, miután megnősült. 
Az anyja szép volt, elragadó; kot
tából Mozart- és Haydn-dalokat 
énekelt s fortepianón kísérte ma
gát. Vajon hol tört rá először az 
őrület? Leszíjazott fehér teste és 
hangos jajveszékelései őt irtózat- 
tal töltötték el.

"Rá hasonlítok. Ezt vágja a- 
pám a fejemhez. Ő bezzeg kenet

teljes mások előtt, de mi, a rászo
rulók tönkremegyünk bele!..."

Alacsony, bosszúálló lélek be
szél belőle is; most méri fel, ami
kor lefelé szálló életével nincs mit 
kezdenie. Különccé vált Vásárhe
lyük, de másmilyen különccé, 
mint amilyen hóbortos apja volt. 
A furfangos, a hízelgő! (Habár 
vérbeli pedagógus.) Hányán ka
lapot emeltek s emelnek még ma 
is a professzor úr csinált virágko
szorúi előtt... A hiszékenysége té
vesztette meg Orbán Rózát is. 
(Ha nem tévedt meg maga magá
tól már korábban: a kurtanemesi 
família netán vénleány sorsra 
ítéltetett szépecskéje!) Akkor 
még adta a szemérmes úri höl
gyemén yt, midőn az öreg Bolyait 
úgymond a "szánalom" vitte rá, 
hogy pártfogásába vegye a félár
vát. (Á Rozi apját rajtakapták va
lam ilyen sikkasztáson, s ön- 
gyikosságba menekült; ha a kis
város közvéleménye dőtt a szé
gyent lehet-e így szépíteni e- 
gyáltalán?) A Bolyai kúriára bejá
ratos tanítvány hiúságának per
sze nem derogált, hogy az "öreg 
pók" kedvére szövi számára a há
lót, mint tette annyiszor.

"Farkasnak szólítottad, ne ta
gadd! — csapott le ő (új "gazdá
ja") a lányra együttlétük kezde
tén. — Tán még a hátam mögött 
is kacérkodtál vele?..."

"Eredj innen — tolta el magá
tól a heves legényembert Rozi. — 
Vár rád a Rhédey-lány, akit az 
úrfinak kiszemeltek, Kolozsvá
rott; csak ürügyet keresel, hogy a 
nagy hasammal itt hagyj, ne is 
tagadd!"

A felfogadott, majd hitestárs
sá és anyává avanzsált asszony
ból mérges, nyelves némber lett 
aztán, a férjurára mások jelenlé
tében is mocskot szóró, egyre kö
zönségesebb perszóna (nemcsak 
amiatt, hogy a dolog s a gyer
mekáldás külsejét is rútabbá tet
te); Antalnak, a nagybácsinak in
tő szavai mintha csak aggasztó 
jövendöléssé nőtték volna ki ma
gukat az évek során: miszerint a 
mihályfalvi asszonyt elvitte a ta
vaszi áradás, pedig az 5 vagy 6 
forintért vállalta volna öccse por
táján a háztartást, ámde ennek a 
nyelvelő Orbán Rozinak a kétszí- 
nűsködésére — aki "hol imperti- 
nens, hol hízelkedik; ha ő fizetne 
nekem, akkor se tartanám!" — jó 
lesz vigyázni...

(Okuláré és vakság)
Magába szállva tántorog ha

zafelé. Nem őt várják az ifjak a 
kaszinóban. Nem hiányzott soha 
neki a forró csokoládét hörpölő 
társaságban az elragadtatott ko- 
médiázás. (Ehhez az öreg Bolyai 
értett a legjobban.) Ő, fölső torony 
étage-ából, gőgös vigyorral nézte 
az emberi gyarlóság soros példá
nyait. De töprengésre késztető

hajlama egy idő után elapadt, s 
most toporzékolva, már-már un
dorodva (vakon gyűlölködni: azt 
ő soha!) fordul az ismerős arcok, 
imbolyogni látszó árnyékok u- 
tán. "Buzgó, jóérzésű voltam én 
mindenkor! — fojtogatja torkát 
az önigazoló szóáradat. — Miért 
nem látja ezt meg bennem senki?! 
Rozi se! Honnan velem szembe 
környezetemnek ez a méltatlan
sága?!"

Kezében az okuláré, amelyet 
még az apja küldött volt neki, 
hogy a Teleki-tékában jobban lás
sa a régi írásokat... Azzal hadoná
szik tehetetlenül: miért nem lett 
oda örökre a családi életerő— így 
tör fel cserepes száján —: a varázs, 
hogy befelé, önmagunkba is néz
hessünk azzal az okuláréval?!...

Tény, hogy vakságból, félre
értésből származtak a nagy né
zeteltérések közte és az apja 
között. Jól látták mind a ketten, 
hogy a filiszter város csak a ha
mis csillogást veszi észre. Pénz és 
hatalom tartja fenn a prosperi
tást. "Olyan per ez veled apám, 
melyben mindenik a maga szá
mára bíró... Balulértés volt leg
többször oka a botor dvakodás- 
nak. Sohasem tagadtam: minden 
tanodái tárgyban jártas, páratlan 
professzorom voltál te ne kém!..."

A nagyvonalú apa egyetlen 
dologban bizonyult "fösvénynek 
és engesztelhetetlennek": megta
gadva a kiszabott kaució kifizeté
sét, késleltette katona-fia házas
ságát. Talán az "égből pottyant" 
meny (akit ő egészen másnak: 
pallérozásra vágyó léleknek volt 
szerencséje megismerni s a mű
vészet áldásos melegét sugárzó 
szárnyai alá venni), a lány szár
mazása miatt volt elfogult Bolyai 
Farkas; vagy inkább az volt a 
szálka a szemében, hogy a Róza 
anyjának, özvegy Orbánnénak 
könnyűvérű nő hírét keltették — 
persze ugyanannak a köldökné
ző városkának a polgárai, akik 
feltételezni merték az ő fiáról, 
hogy beállt spiclinek, mint hogy 
megvonják tőle a Bécsből folyósí
tott nyugdíjpénzt?!...

(Mint a világ is látta)
"Látta, hogyne látta volna, 

hogy fia egy tenyérnyi, bogáncs
kórós puszta házhellyel is beéri, 
de még azt a domáldi vackot is 
sajnálta tőlünk. Hiszen akkor 
már megvolt a kis Dénes és Amá
lia; később világra jött aztán Gyu
la, a harmadik Bolyai-csemete is, 
mert én attól sem tagadtam meg 
a családnevet" — tusakodik ma
gában János a gyönyörű erdélyi 
őszben. Szüreti fényben úszik a 
hegyoldal, egy vén batul almafa 
áméykába van ereje még épség
ben leroskadni.

"Ismerik ott azt a férfit?" Re
kedtes, öreg hangot repít feléje a 
szél.
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"Én ugyan nem bajlódom az 
effélékkel."

"Mindent tudok róla: az Or
bán Rozi élt egy fedél alatt vele 
szinte húsz esztendeig... Gyere
kük is van: kettő vagy három. Az 
asszony vízbe akarta fojtani ma
gát a lelkifurdalástól."

"Na, azért megéri a pénzét az 
is..."

A legszömyűbb szavakkal il
lette a férfit. Könnyekre fakadt 
(majd elrohant az anyjához pa
naszkodni, hogy tovább nem bír
ja egyedül).

"Nem tanácsolom, hogy túl
ságosan felingerelj. Ne felejsd el, 
hogy úri nő vagyok, még ha nem 
is olyan hírhedt a famíliám, mint 
a tiéd. De dögöljek meg, hogyha 
még egyszer odaengedlek ma
gam mellé az ágyba!"

Besötétedés után ahogy ma
gára marad (a szél is más irányba 
fúj most), rémképek ostromolják; 
gúnyos hangokat hall, lehet, 
hogy át sem élte őket soha.

Csak tudná meg a világ, mi

(Onmagával vitázva: Meddig? 
A halálunk után is?)

Rozi: "Azzal áltattam magam, 
hogy ragadt rád valami az apád 
jó modorából..."

(Önmagával vitázva: Minden 
lehetséges.)

Rozi: "Azt hittem, úriember 
házába kerülök!"

Rozihoz: "És a gyerekek?"
Rozi: "Nem én akartam őket. 

Te erősködtél, hogy tartsam meg 
az elsőt, Déneskét...

Ha egy rossz utcai ringyót 
vettél volna el, azzal sem visel
kedhettél volna másképp."

"De hát a harmadik gyerek?!"
"Ahhoz semmi közöd."
A vérm érsékletük sehogy 

sem egyezett.
Legtöbbször a fantázia terem

ti meg azt a kiszínezett vagy el- 
szomorítóan egyhangú változa
tot, amit a mi külön világunknak 
fogadunk el...

A misztérium ezúttal elma
radt.

Amikor elköltözött Domáld-

Másnap üvöltözve fogadták, 
vagy észre sem vették a küszö
bön álló grófot, plébánost, uzso
rást.

"Titeket az indulat fog megöl- 
ni" — így a vednég köszönés he
lyett, s várta, hogy hellyel kí
nálják.

(Egyiptomi sötétség)
A sötétség körülötte mind 

vastagabb, és észrevétlenül meg
keményedik. Feláll. Elveszti e- 
gyensúlyát. A kilátás, a hang be- 
levész a sűrű sártengerbe. Az az 
érzése, hogy ő maga is elvész az 
alattomos mélységben, mint hol
mi haszontalan kavics.

Vasalatlan férfiingek, sokat 
hordott női ruhák száradnak ki
feszített spárgán. A foszlásnak in
dult matéria toldásra-foldozásra 
vár.

Rozi lép be a rideg konyhába 
mezítláb; az erősödő fejszecsapá
sokat hallva zaklatottan ki-kiles a 
félhomályba, észre sem veszi, 
hogy a férfitest elterülve fekszik 
a konyha földjén. Sarkán a repe

Moinár Dénes: Vadasd

lyen mostohán bánt vele, aki a 
geometriájával az egész emberi
ség boldogításáért fáradozott... 
Vagy a rokkant, de becsületére is 
kényes kapitányt akarja büntet
ni?!...

(Hagytam, hogy hasznot húzzon 
belőlem... — A sértettség elfedi az 
igazi fájdalmat, önként vállalt tra
gédiáját a kiválasztottnak, aki rég 
lemondott arról, hogy a létezés 
primordiális tevékenységének a 
valóság újraalkotását tartsa.)

Rozihoz: "De férjnek azért 
kellettem."

(Önmagával vitázva: Csak mi 
magunk teremthetjük újjá magunk.)

Rozi: "Elárulom, hogy min
dent érdekből tettem..."

ról, a falubeliek sokatmondó gya
nakvással néztek rá, majd egy
másra.

"Semmije sincs. Csak az ócska 
könyvei."

"Meg két ócska szekrény. 
Minden dohos, büdös."

(A stelázsi rakodás közben 
szétesett.)

"Fantaszta!"
"Azt mondják, sokat tud..."
"A, nem ér az semmit. Ha e- 

gész nap a könyvek közt ülsz, 
olyan leszel, mint egy múmia... 
De ki fizeti ki az adósságait?"

Egész úton végig macskasza
got érzett. Az utazóládák egymás 
hegyén-hátán.

Apja ölelésre tárta karját.

dezett bőr helyenként megfeke
tedett.

Rozi iszik, mégis ő járkál lő
dörögve, mint a részegek.

"Hlopják a sok fát, elhordják 
az erdődet!"

Neki ugyan óbégathatnak 
napestig. O hazatalált már; re
m élhetőleg utoljára. Megvan 
(az apja házában) minden: a régi 
kellékek és az új indulat. A két
személyes pokol.

Az asszony térdén ringatott 
lányka belealszik az unottan 
mondott mesébe.

"Soha többé nem láthatod ő- 
ket!" — Az asszony indulattól 
hullámzó teste fenyegetéssé vá
lik. Elég lenne egy mukkanás, s

képes volna a férfira zúdítani az 
elpazarolt évek minden keserű
ségét.

M ikor m ég o tt ta r to ttak , 
hogy: "Szakíthatunk... Apád szá
mára is megnyugvás lesz", ő a 
felszakadó sóhajt lesve könnyek 
után kutatott a Rozi szemében.

D ögletes é le thelyzete ibő l 
hányszor kísérelt meg családi- 
kör-hangulatot kialakítani. "For
dítva kell eljárni — biztatgatta 
magát —, mint ahogy a kör négy
szögesítésével tettem."

Lezárni az idő zsarnok törvé
nyét! — erre vágyott mindig. Mit 
törődött ő másokkal, a szom
szédságot életben tartó pletyká
val. Napi eseménynek számított 
a visítozás s az izgatott csődület. 
A kerítésen kívül megint hűtlen 
asszony  hátsó fe lé t porolják . 
Össze-vissza szaladgáló, rémült 
kölykök serege: sehogy sem fér
nek ilyenkor a magasba rántott 
alsószoknyák alá.

"így jár, aki bolonddal költö
zik össze" — Roziból valósággal 
tüzelt felé a vád. Lefekvéskor pe
dig nyersen tolta el magától a fér
fi közeledését.

Aztán váratlanul egyszerre 
hízelegni kezdett neki (hányszor 
hallotta már: az asszonyok csal
hatatlan ösztönnel ismerik föl ál
dozatukat), hogy itt az alkalom 
kihasználni a helyzetet. Pedig ő 
már kereste a kibúvót, hogy távol 
maradhasson a hivatalos foga
dásról.

"A V ásárhelyre  lá to g a tó  
Wohlgemuth generális, Erdély 
kormányzója hírét sem hallotta 
az abszolút geometria m egte
remtőjének. A főbűnösöket ke
reste, akik bujkálnak a felelős
ségre vonás elől... Ez az ideges 
járású volt császári tiszt — otthon 
Rozinak, habár csapnivaló szí
nész vagyok, be is mutattam, ho
gyan botladoztam  a társaság 
színe előtt — bizonyára hipo- 
chondriás, gondolta róla a gene
rális... Ha már gyugdíjat húz a 
kincstártól, illenék azt meg is 
szolgálnia!... »Kegyelmes Úr — 
tértem ki a célozgatás elől —, én 
részint keveset járok ki, részint 
alig van társaságom...

»Ne feledd — szólalt meg Ro
zi —, hogy sok múlik a befolyá
sos emberek bizalmán, jóaka
ratán.« »Itt minden közeledési 
szándék, figyelmesség-színlelés 
kétes. Mit gondolsz, hol élünk? 
— srófoltam feljebb az elfojtott 
rémületet. — Egyiptomi sötétség 
ez, midőn szinte semmit sem sza
bad tudni, látni, hallani, sőt gon
dolni is. Bármikor betörhetnek 
lakásodba, feldúlhatják, elkoboz
hatják irataidat!«

De Rozi nem hagyta magát 
könnyen leszerelni.

»Ha meghallgatnád az okos, 
ésszerű tanácsot, legalább egy-
» » >  folytatás a 14. oldalon
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szer... nyugodtan élhetnél az em
beri kor legvégső határáig — itt 
már nyomatékkai —, s én is kitar
tanék melletted. Különben...« Ki
hívón villant meg tekintetem: 
»Különben?!« »Képes volnál koc
káztatni a nyugdíjadat?!... Még 
tömlöcbe is zárhatnak...«

Ez volt a nő, akivel addig a 
legbensőbb lelki és szellemi kö
zösségben éltem. Vagy csak ámí
tottam magam... Ha részt köve
telne az életemből ma is?!..."

Ki tudja, kinek mennyi a sze
repe abban, hogy a kisváros 
"szarkanépe" izgatottan — zseni 
helyett — besúgót suttog a háta 
mögött?

(Ugrándozó, szürke 
emberkék)
Újabban T. grófné üzenget J.- 

nek.
"ő  is nőszemély. Akar valamit 

tőlem. Nem önzetlen jóakaró."

Valósággal élvezi, ha szen
vedhet.

"Ha ki lehetne szellőztetni a 
házból a szenvedés szagát is, 
akár a nyirkos ruháét!" Akislány, 
a sárgafogú Amálicska, ha az ut
cán találkoznak, integetni nem 
mer, de rávigyorog. Sárgarépát 
rágcsál.

Több sz ín re  J. ritkán  tart 
igényt... Ugrándozó, szürke em
berkék. "Egymás hátán, egymás 
bocskorában." (Ezt még a dajká
tól hallotta.)

Eladta nekik — a városnak — 
az eladhatókat (csak magát nem, 
soha!). Az alm árium ot, a ke
ményfa székeket, a hordókat, a 
p o nyváka t, m ángorolókat; a 
nagy vörösréz üstnek is lába kelt, 
miközben szólt az udvarban a 
dob, s a nép lassan összegyűlt, 
persze a szegényebbje.

"Seprőpálinka urasági sajto
lásból, és friss kolbász. Kóstolja 
már meg..."

Az előtérben a kicsattanó pi
ros képű örmény gyógyszerész 
udvarolja körül; a korrupt hiva
talnok-had rá se hederít. Ugyan
azok — a terebélyes m agyar 
menyecskék dúcos vállacskáit 
fogdosó gyűrűs férfikezek. Az is
ten ített vásárhelyi polgárság, 
akik között az ember halálra ehe
ti, vagy halálra kacaghatja magát. 
Malac sült, ropogósán, mint a jó 
papiros, és spékdve. Vargabéles 
túróval, mazsolával, tejfellel le
öntve. S hát az a tökéletes ká
poszta, öt hónapig főtt borban!

"Falánk, csúszómászó urakat 
ne lássak!"

Nem emlékszik, hogy milyen 
hangosan mondta és kinek. A 
csattogó, piros nyelvek láttán 
vad, utálatos érzés vett rajta erőt 
megint.

Bozontos szakállú, kuszáit

hajú emberek. (Az új nemzedék 
már simább, vasaltabb képű, gát
lástalanabb is; a kényszer-restau
ráció busásan megfizet nekik 
bizonyára.)

A borpincébe költözik le né
melykor a "forum romanum", íté
let is elhangzik, persze, csak ó- 
vatosan. A radnóti, a koronkai, a 
vajai, a szentimrei elöljáróságnak 
m indenféle hivatalt árulnak; 
krumplis és zabos zsák mellett 
parolázva becsületet, nevet is ve
hetsz.

S az "aranyszívű" vargák, mé
szárosok — bérescsizmában, sza
kadozo tt, fo ltos nad rágban , 
bütykös kezekkel, legyűrt szélű 
kalappal?! Azok az utcán egye
nesen szemberöhögik, mihelyt 
felismerik.

A többi: költészet, ábránd! És 
melankólia, ha erődből már az 
egzakt tudományokra sem telik.

Az a pillanat, midőn T. grófné 
hidegen villogó szemének kéksé
gében meglátta magát — szőke 
hajkoronája m egrázkódott, a- 
mint látszólag könnyedén ráne
vetett —, villámcsapásszerűen 
megérttette vele, hogy a pusztu
lás felé tart. Kamaszkorában vol
tak ilyen ih le te tt p illanatai; 
később még egynéhányszor a 
könyvtár kolostori csendjében. 
Az önmagától megundorodó fér
fi tévutakra vezető, zsákutcába 
ért magánéletét most attól az ár
tatlan, hivő lelkű kamasztól kérte 
számon, akit valamikor megve
tően kinevetett, mert a megpatta
nó rugók zajában az izgatottság
tól — anélkül, hogy a képzelt sze
relem tárgyát: az érzékeit vadul 
felajzó női idomokat megérintet
te volna — magában elélvezett.

(Volt egy visszatérő 
álma)
Mint egy gutaütött ült a ka

rosszékben, s Rozi rázni kezdte a 
vállát magából kikelve:

'Most se aggódsz?! Nem talá
lom a fiamat... A fiunkat — tette 
hozzá kelletlenül. — Úszni látták 
a sziget felé. Aztán egyszer csak 
már nem látták... Déneske eltűnt 
a Marosban."

Ő, félig már ébren, a lelkét 
kétkedéssel mérgező sugallattal 
viaskodva józanságra intette ma
gát.

"Bele ne gabalyodj egy mon
datba, mely félrevert harangként 
visszhangzik tudatodban. Vagy 
egy véletlen epizódba... Hogy az
tán a lelkiismeret útvesztőin vég
képp eltévedj."

Hogy lehet, hogy sohasem ju
tott eszébe a fiát, a lányát dédel
getni? Pláne kényeztetni őket, a 
kedvükbe járni. Legutoljára is, 
amikor Dénes fiával találkozott, 
kurtán, szótlanul kezet fogtak, s 
máris hátat fordítottak egymás
nak. Az ő keze mintha megreme

gett volna, de sietett egyébre gon
dolni. Aztán, ahogy mind jobban 
távolodtak egymástól, vissza- 
vissza pillantgattak, gyanúsan 
nézelődtek.

(Új, alázatos lélek?)
A folyó partján térdepel (ez 

nem álom), nem emlékszik rá, 
mióta. Erőlteti a hányást. Előre 
dől, s szinte beleszédül az isza
pos vízbe.

Egy koldusasszony, mint va
lami kísértet, odaszalad hozzá, 
ráborul, babusgatja. Bűzlik a pá
linkától. Ő elhúzódik tőle, majd 
durván ellöki magától, de már 
késő. A gyomra még jobban fel
kavarodott.

"Rád fújok, gyermekem — a 
csoroszlya mint egy ráolvasást 
leheli a borostás, beteg arcba —> 
hogy új, alázatos, türelmes lélek 
szülessék belőled."

("Azt hitte, hogy öngyilkos 
akarok lenni!")

... Most már jól emlékszik rá, 
egy emberöltő telt el azóta, hogy 
az anyák a folyóparton szalad
gálva gyermekük után kiáltoz
tak, és karjuknál, fülüknél fogva 
hurcolták őket hazáig.

Idelátszanak a háztetők, a 
vártemplom tornya. A kétfejű 
osztrák sas szabadon szállong a 
fülledt légben.

Sohasem kereste a rokonlel- 
keket, akik őt megértsék. Voltak- 
e ilyenek egyáltalán?... Gauss és 
az apja!

"Gausst apám elérhetetlen pi- 
edesztálra emelte. Nem harmad
napig, mint Plútóval, évekig lehetett 
vele valaki anélkül, hogy megtudja 
nagyságát! — ezt hajtogatta foly
ton. Mathesisi szenvedelem s er
kölcsi egyezés kötötte egybe ő- 
ket; többször sok-sok mérföldet 
tettek meg együtt gyalog, úgy 
hogy órák hosszat meg sem szó
laltak... A Szellemóriás egy fedél 
alatt élt és nőtt Vásárhelyen ve
lem. Elküldtem neki az Appen
dix első példányát, de a kül
demény a kolerajárvány miatt 
valahol elakadt. Az újabb pél
dányt egy fél év múlva indította 
útnak apám... Álszent udvarias
kodás volt rá a válasz. Gauss e- 
lőbb hosszasan saját meg nem írt 
munkáira hivatkozik, majd a ké
nyes helyzetből azzal vágja ki 
magát ügyesen, hogy: »most már 
a fáradtságtól megkímélhetem 
magam, és nagyon örvendek, 
hogy éppen régi barátom fia az, 
aki engem ilyen csodálatos mó
don megelőzött«... A későbbiek 
során, anélkül, hogy az Appen
dix nagy becsét nyfltan elismerte 
volna, jámbor kívánságok köze
pette inkább csak a kellő művelt
ség hiányát panaszolta volt föl.

Gauss meghalt, apám is a sír
ban. Nincsenek pályatársaim; ve
lük vitatkozom még ma is...

Társaság?! Minek?... A magá
nosság tesz erőssé igazán.

Még ha a szorongás örök is, 
hogy ami történni fog velünk, el
kerülhetetlen.

Ha elnézőek tudnánk lenni 
másokkal szemben is!... Akinek a 
szervezete roncs már, annak fö
lösleges k ín lódás e ltanulni a 
megértést, a boldogságot — má
soktól. Ú gyszintén hasztalan 
próbálkozás lenne mímelni a csa
ládi összetartozást, a meghitt vi
szonyt szülő és gyermek között 
(atyai gesztusokban, pózokban, 
fogadkozásokban  volt része 
elég!): úgysem lehet képletbe 
foglalni azt, ami rendszerint egy
szer történik meg s talán a vélet
lenen múlik.

Bármerre is haladjon a világ, 
az érzelgős ember nevetségessé 
válik, különösen, ha tulajdon ér
dekeivel kerül ellentétbe. A mély 
meggyőződés viszont nem zárja 
ki az érzékenységet. Ha az orr
szarvúval meg tudná értetni va
laki, hogy az ember bőrén a 
szúnyogcsípésre hólyagok tá
madnak, az orrszarvú agyvelejé
ben b izonyára  valam i olyan 
képzetféle derengene fel, hogy: 
az ember igen gyatra és alsóren
dű állat. Pedig abból, hogy az orr
szarvú bőre föl se veszi azt, ami 
az érzékenyebb bőrű embernek 
már egy kissé fájdalmas, nem az 
következik, hogy az orrszarvú 
egészséges, az ember pedig be
teg...*

Az én érzéketlenségem titka, 
hogy tulajdonképpen már halott
nak számítok... Éterrel, erotiká
val kicsikarni még pár perc él
vezetet, nem törődve azzal, hogy 
mind nevetségesebbé válunk a 
blazírt képű örökkévalóság e- 
lőtt?!"

(Az utolsó havazás)
Víg fakorcsolyáktól sebes téli 

világ. Megfázott, kopott forgó
csontjai csikorognak.

Otthon besötétíti a szobát, a 
zsalurések közt fekete tollakat fe
dez föl. Reszketve, viszolyogva 
bújik a takaró alá. Egy állati kielé
gülés talán még segítene, hogy ki 
ne hűljön végképp... A fűtött ajkú 
szörnyeteg ölébe rejteni fejét.

A nyomorúságos hálókamara 
hatalmas teremmé tágul, s varjú- 
pelyhek borítanak el mindent, őt 
is. Hiába hadonászik, hadakozik 
a feltartóztathatatlanul aláhulló 
fekete tollpihékkel. Ereje fogy
tán; érzi, hogy mire a legutolsó 
lebegő varjúpelyhet m egkapa
rinthatná, eltelt az élete.

Álmában mégis kiröhögi a 
puha, fekete toliakkal fojtogató 
m úlandóságot. Az ő földi ke
resztjét ne keresse senki; nincs 
egyszerű talajba beásva.

2000. február 6.

Ambrus Zoltán: Midás király
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ROBERT HAMMERSTIEL

Ikonok és patkányok
B ánsági gyerm ekkor, 1939— 1949

R észletek
Gyermekkori utcák — 
szépek és csúnyák
Kora reggel van. A kondás kürtjére ébre

dünk. A kapuk már mind nyitva állnak, 
hogy a disznók szabadon mehessenek a 
hang után.

— Friss tej! — kiabálják menet közben a 
tejesasszonyok. A nagymama ablakot nyit, 
kezében kanna, lötyög a tej. Az udvaron nap- 
számosnők ülnek, kosarukban kenyér, szép, 
színes kendőkkel betakarva. Anya és apa a 
kemencét fűtik, az első adag kenyér máris 
kinn hever a deszkán. Megérkezett a ba
rátom, Mischi. A meleg kenyeret targoncára 
tesszük, és még iskola előtt bevisszük a vá
rosba, a kereskedőhöz.

Szomszédasszonyunk, Seka Kaja, zöld
séget meg gyümölcsöket pakol a kosarába. 
Közben reggeli dalokat dúdol, az ablakból 
üdvözli nagymamát és dugig tömött kosara
ival elindul a piacra.

A sütödében, a liszteszsákok alatt békák 
alszanak. Keményen dolgozhattak éjszaka, 
mert itt benn csak úgy hemzsegnek a boga
rak. A vadgalambok lármáznak a kertben.

— Meleg napunk lesz — mondja a nagy
mama, és búcsúzóul csókot ad.

Este a napszámosok visszajönnek a föl
dekről, a disznók, tehenek meg utániak. Ha 
az állatok zárva találják a kaput, jó nagy 
ricsajt csapnak: a tehenek múznak a ház e- 
lőtt, a malacok meg a kaput döngetik az orruk
kal. Besötétedett, így hát Seka Kaja most esti 
dalokat dúdol nekik. A nők tüzet gyújtanak és 
körésereglenek, mi, gyerekek átugrálunk raj
ta, körbefutjuk, az öregek meg csak ülnek és 
mesélnek. Lányok, fiúk zenére táncolnak.

Felébrednek a békák, és újra munkához 
látnak. Apa megcsinálja a kelesztőpróbát a 
reggeli kenyérhez. A tűz kialudt, magasan 
jár a hold, elcsendesül az ének. Éjszaka van.

Felkelt a nap. Ma a nagymama izgatot- 
tabb, mint rendesen, a gyönyörű, fekete ken
dőjét vette fel. Mischi meg én segítünk 
kivinni a piacra a kenyeret, süteményt, 
zsömlét, brióst, perecet. A nagymama óriási 
kosarat visz a fején, és ettől olyan egyenesen 
jár, mint a gyertya. Mi, fiaik a többi kosárral 
előremegyünk a hetivásárra. A földön össze
kötött lábú tyoikök ücsörögnek, mellettük 
nők agyagedénnyel. Majmok táncolnak szo
m orú zenére, körbe-körbe, és táncol egy 
medve is, a gazdája vezeti láncon. Sovány fiú 
dobolja az ütemet az öklével. Fával megra
kott szekerek várakoznak, a román bányá
szok és erdőművelők szekerei, akik azért 
tették meg ezt a hosszú utat, hogy aztán itt a 
városban adják el az árut. Ládákból malacvi
sítás hallatszik. Kacsák és libák, mézeska
lács, törökméz. Nők húst sütnek roston, a 
közelben halaskádak, arrébb cipőt, szandált 
próbáló, csecsemőt csitító asszonyok, biliző 
kisgyerekek, dinnyeárusok; illatos szőlőfür
tök, darazsak, méhek, legyek dongása. Aföl- 
dön valaki rákit iszik, mások kártyát vetnek, 
tenyérből jósolnak, és haza viszik az összekö
tött lábú tyúkokat.

Mischi meg én együtt járunk iskolába. 
Folyton együtt vagyunk, egymás mellett 
ülünk, együtt sírunk, ha valamelyikünk 
rossz jegyet kap, és együtt nevetünk, mikor 
a hittan tanárnő valami humoros történetet 
mesél.

Egyszer az osztályfőnöknő behívatta 
anyát, és azt mondta neki, hogy szerinte Misj 
chi nem a megfelelő társaság számomra. Ő 
még arra sem merne megesküdni, hogy nem 
tetves az a gyerek. Egyszer ugyan már kü
lönválasztott minket, de nem használt sem
mit, újra összebújtunk. Ideje leime, hogy 
végre méltóbb barátot keressek magamnak, 
hiszen Mischi szülei mégiscsak egyszerű 
napszámosok, ráadásul még egy rendes ru
hájuk sincs.

Az idén Mischi megbukott. A nagy szü
net után, mikor újra elkezdődött az iskola, én 
új osztályba kerültem. Törtük a fejünket, mit 
csináljunk.

— Egyszerűen mindketten a te osztá
lyodba megyünk, és egymás mellé ülünk! — 
mondta ő.

Az új tanárnő visszavitte Mischit a régi 
osztályba, és én egyedül maradtam. Hasz
nálhatatlan lettem, makacskodtam és foly
ton sírtam, míg végül a nénikém, egy ta
nárnő, valahogy elintézte, hogy megint 
együtt ülhessünk.

Május eleje van. A házak mind fel vannak 
díszítve orgonával. Mischivel harangvirágot 
tűztünk a ruhánkra, megyünk a templomba. 
Messziről hallani, milyen tompán kong a 
nagyharang. Már a templom is csupa virág. 
Mi, gyerekek sorbanállunk a padoknál, mö
göttünk a bérmaszüleink. Egészen fiatalok, 
tizenöt-tizenhat évesek, és főleg nők, hiszen 
a férfiak most háborúban vannak. Majdnem 
három év eltelt már azóta, hogy apa utoljára 
itthon járt. Nyár volt, az utcán már meggyúj
tották a tüzet, amikor kikísértük az állomás
ra. Apa sírt, és a vonat elindult Belgrád felé.

Alikor apa nélkül mentünk haza, anya, 
Alfréd bátyám meg én. A mi utcánk nagyon 
sötét, minden ablak el van függönyözve. 
Semmi fény nem szűrődhet ki, sokszor van 
légiriadó. A nők már nem ülnek kint az ut
cán, a lányok és fiaik nem táncolnak és éne
kelnek többet. Mind bebújtak a házaikba. 
Csönd van.

Mi is elbújtunk, de nem a házunkba, ha
nem a föld alá, a bérmaszüleink kertjébe. Mi 
— mármint ez a néhány, úgy körülbelül fél 
tucat német család, akik itt a város szerb 
részében élünk. Mischi meg a testvérei, 
Wastl és Helen, és a mamájiok is velünk van
nak a gödörben. Sötét van, szó nélkül kupor
gunk. Az utcáról fegyverek hangját lehet 
hallani.

Másnap véget ér a lövöldözés, és min
denfelé emberek kiáltoznak örömükben 
egész estig. Akkor a város belseje felől tompa 
lármát hanoink: mindenki összegyűlt ott, ün
nepelnek. Közben mi, németek kimászunk a 
föld alól, és félve nézünk körül az utcán, 
Helen, Mischi nővére és a bérmaapám fia, 
Joschi, lassan kisündörögnek az utcára. Biz
tatnak bennünket, hogy nyugodtan men
jünk vissza a házba, sehol egy lélek.

Szerb szomszédaink jönnek vissza a föl
dekről. Mi ijedten állunk ott az utcán, de ők 
ránk szólnak: ne féljünk, nem fognak feladni 
minket. Nem akarnak bántani senkit. Beme
gyünk a házba, és várjuk, mi történik majd 
ezután. A nagymama egész éjjel, reggelig 
csak bámul ki az ablakon. Nem jár már erre 
tejesasszony, a szomszédasszony nem dudo- 
rászik, és kosarat se visz a piacra. Ehelyett 
átjön hozzánk, és a konyhánkban csak ki
abál, és sír hangosan. Szürke, októberi reggel 
van, ő meg azt kiabálja, hogy látta: a német 
negyedben lakókat mind lelövik. Anya az 
ajtónak támaszkodik, hogy el ne ájoaljon. A 
körmei úgy mélyednek bele az ajtó fájába, 
mint egy keselyű karmai.

A mamáink, Mischi, én meg a két kisfiú 
kocsival (girhes, öreg lovunk hoizza) a sző
lősbe menekülünk. Ottmaradtunk estig. Mi
vel minden csendesnek tűnik, és már a ló is, 
mi is megéheztünk, nemsokára elindulunk 
vissza a városba. A sötétben egyszercsak lát
juk, valami közeledik. Egy lovas kocsi, de 
kocsis nélkül, mint egy kísértet, úgy robog 
felénk! Mischi mamája nagy lélekjelenléttel 
gyorsan berántja az árokba a lovunkat, hogy 
a kísértetkocsi ki tudja kerülni. Úgy száguld 
a kocsi, mintha kergetné az ördög, és a végén 
lovastól, mindenestül eltűnik a szemünk e- 
lől. De már jön is utána a másik, egy nő ordít 
nekünk valamit a szekérről:

— Ne a városba, az Isten szerelmére, ne 
a városba, megölnek mindenkit!! A Dreilau- 
fergassén az emberek kint hevernek az ut
cán, a lovak átmennek rajtuk, és mindenütt 
vér van, mindenütt vér!!

Éjszaka kinn maradunk a földeken. Reg
gel vízért indulunk lovunknak, mely szintén 
meg van rémülve. Találkozunk asszonyok
kal, akik megállás nélkül imádkoznak és sír
nak. Azt mondják, hogy nem szabad visz- 
szamennünk a városba. Aférfiakat, fiaikat ott 
mind lelövik. Még a parasztokat, akik a cef
rét hozták a városba, még őket is lerángatják 
a kocsikról, és szép sorjában agyonlövik 
mindet.

Pár nappal később gyalog visszame
gyünk a városba, nem akarunk éhen halni. A 
nagymama sírva fogau az ajtóban. Már azt 
gondolta, hogy mindenkit lelőttek, és egész 
magánkívül van, de nemcsak ő, a kutyánk is, 
mely most örömében majdnem a nyakunkba 
ugrik.

— Kétszáz német lányt le akarnak lőni — 
jelenti a nagymama —, minden tizennyolc és 
hoísz év közöttit!

Mischi nővére, Helen, aki most hoiszéves, 
azonnal el is bújik a házban, pont a kút mellé. 
Ha jönnének érte, hogy elvigyék, előbb be 
kell ugraniuk a kútba. Tényleg jönnek érte, 
és helyette anyát viszik magukkal. Egyedül 
maradunk gyerekek. Este Helen előmászik a 
rejtekhelyéről, a haja ki van bontva és kócos. 
O soha nem hord olyan fejkendőt, mint a- 
nyáék, olyan szép feketét, mely a vállat is 
betakarja. Mi sírunk — azok az emberek ta
lán már meg is ölték a mamáinkat! Helen 
vigasztal bennünket: vissza fogják küldeni 
anyát és Mischi mamáját, ha már nem lesz 
szükség rájuk. Miközben ezt mondja, a tükör 
előtt áll és fésülködik. Egyszercsak valami 
hangot hallunk a bejárat felől, Helen rögtön 
visszabújik az üregbe. Mikor meghallja a- 
nyáék hangját és a kutyaugatást, megint ki
mászik a búvóhelyéről, mi meg ugrálunk és 
kiáltozunk örömünkben. Már éjfél is elmoólt.

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
Milyen gyönyörű fehéren világít most ma
máink arca a sötétben a fekete kendő mögül! 
Felcsavarjuk a lámpát, az álldogáló két alak 
nagy fekete árnyékot vet a csukott ajtóra és 
sima, fehér kezünkre. És minél beljebb lép
nek a szobába, árnyékuk annál hosszabbra 
nyújtózkodik a padlón.

Következő nap anya levág egy disznót. 
Nézem, ahogy csorog a vér a lábosba. A 
többiek kifenik a késeket, mi Mischivel csak 
a hólyagot várjuk. A lábosban kavargatják a 
vért, a leforrázott disznót pedig kiakasztják 
a létrára, oda előre, ahol a folyosó kezdődik. 
A kondérban forr a víz. Hirtelen beront a 
szomszédnő sikítozva:

— Hűzik magukat a házukból, a német 
negyedből mindenkit elűznek!

A disznó csüng a létrán, az anyukák fut
kosnak a szobákban, és a szekrényajtókat 
nyitogatják.

A kapu felől nehéz lépteket és hangosko
dást hallunk. Idegen férfiak lépnek be a szo
bába. Én anyához futok. Az idegenek rá
szólnak, hogy tíz perce van pakolni. Anya 
egyik szobából a másikba szalad, kicsapkod
ja a szekrények ajtaját, fehérneműk, köny
vek hevernek a földön. Anya rámkiabál: 
hagyjam a könyveket, inkább ennivalót pa
koljak gyorsan a zsákba! Nem vihetem ma
gammal a könyveimet, csak egyet, egyet
lenegyet sikerül gyorsan bedugni a táskába.

Egy egyenruhás férfi segít anyának cso
magolni. Azt mondja, mindenképpen vi
gyen magával paplant, segít is betömni a 
hátizsákba. Kiterelnek minket az utcára. A 
bolgár szomszédasszony bezárja a kutyán
kat magához, nehogy lelőjék. Nagyon mesz- 
sziről is halljuk még, ahogy vonít.

Felsorakoztatnak minket, Mischi meg én 
megyünk egymás mellett, előttünk Helen, 
hátán a kisöccsével, mögöttünk anya és Alf
réd, mellettünk Mischi mamája. Nagyon 
hosszú a sor, és csak nőkből meg gyerekek
ből áll. A városon kívülre, hangárokba vezet
nek minket, amelyek már majdnem teljesen 
tele vannak. Mi, szerb negyedbeli németek 
szorosan együtt m aradunk. Velünk van 
Rutschmarie is. Egy kis kétkerekű talicskán 
ül, amelyet a szamarával húzat. Régen min
dig a piactér sarkán állt. Mikor iskolába men
tünk, ő már ott volt a talicskájával — pon
tosabban ült benne, mivel lába nincs neki —, 
és kártyát vetett. Körülötte mindig rengeteg 
tengerimalac nyüzsgött, ők húzták ki a lapo
kat. Az emberek, akik a piacra igyekeztek, 
szívesen jósoltattak maguknak a malacok
kal, kíváncsiak voltak, lesz-e valami jó üzlet 
aznap.

Lassan mindenkit betereltek a barakkok
ba, leülünk, lefekszünk a földre. Mischi meg 
én a mamáinkkal és testvéreinkkel pont 
Rutschmarie szamara mellett szerzünk fek
vőhelyet. Az anyukák előveszik az enniva
lót, és a gyerekek ehetnek. De sokan vannak, 
akiknél nincs semmi ehető, mivel nem volt 
idejük a csomagolásra: nincsen se kenyerük, 
se takarójuk vagy kabátjuk. Pedig hidegek 
ám a novemberi éjszakák.

A terem sötét, közeledik az éjszaka. Bók
lászó árnyakat lehet látni. Aztán megint 
ránkvilágít egy őr vakító zseblámpája. Min
denki a padlón kuporog, fekszik, csak a csa
csi áll és lógatja a fejét. Bődül egy nagyot, és 
a bőgése a gyerekek sírásával meg az öre
gasszonyok jajveszékelésével együtt furcsa 
kórust alkot. Anya kiteríti a paplant, mi, gye
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rekek bedughatjuk alá a lábunkat, és az öreg 
igazgatónő is, aki a szamár és miköztünk 
ágyazott magának. Mischi és én szorosan 
összebújva alszunk.

Reggel egyenruhás őrök jönnek keresztül 
a termen. Az emberek vízért és ennivalóért 
könyörögnek. Helen abrakot és vizet kér a 
szamár részére. Az őr nevet és a fejét rázza. 
Viszont amint megpillantja Rutschmarie-t, a 
nevetés rögtön fintorgássá változik. Ráme
red a nőre meg a tengerimalacaira, akik kár
tyákat húzgálnak a kezéből (máskor is ebben 
az időben szokta a piacon megjósolni a jö
vőt). A kis állatok egyre csak huzigálják a 
kártyákat, jósolnak, Rutschmarie biztosan a 
saját jövőjét fürkészi a lapokból. Az őr bá
mulja a talicskát meg a lábnélküli nőt, és 
minket, gyerekeket, akik a talicska és a sza
már közelében fekszünk. Szó nélkül eltűnik. 
Nemcsokára emberek érkeznek, szénát meg 
egy vödör vizet hoznak. Annyi szénát hoz
nak, hogy jó pár napra elég lesz, így legalább 
a csacsi nem hal éhen. Helen kisegíti Rutsch
marie-t a talicskából, hogy belepakolhassák 
a maradék szénát, aztán visszaültetik a tete
jére. A tengerimalacok elbújtak valahova. A 
szamár vidáman nyeldekli a finom vizet a 
vödörből, mintha mi sem történt volna, 
mintha minden rendben lenne. Csak a gye
rekek csapnak lármát, mikor látják, hogy a 
csacsi vizet kapott. Sírnak, a nők meg imád
koznak. A szamár nem issza ki az egészet, 
úgyhogy mi, gyerekek egymásnak ugrunk a 
maradékért.

Parancsnokok, őrök és egyenruhás szerb 
nők vonulnak át a termen. Ébresztő, sorako
zó. Újra kezdődik a kiabálás, sírás-rívás, fo
hászkodás. Szorosan együtt maradunk a ta
licska mellett, mintha mindannyian, Mischi 
mamája, Helen nővére, Wast öccse meg mi 
Rutschmarie-hoz és a szamarához tartoz
nánk, mintha fő támaszunk lenne az a sza
már meg a bujkáló tengerimalacok.

Neveket kiabálnak, és ha az, akit éppen 
szólítanak, nem lép elő a sorból, akor kirán- 
dgálják a barakk elé. Néha lövés hallatszik, 
és a kiráncigáltak többet nem jönnek vissza 
a sorba. Mi, gyerekek átkaroljuk a mamáin
kat, ők meg olyan szorosan ölelnek minket, 
mintha el se akarnának engedni soha. A pad
lón kis patakok kezdenek csordogálni, tő
lünk számaznak. Félve kérdezgetjük, vajon 
nem hívnak-e ki minket is?

— Nem tettünk semmi rosszat, marad
junk nyugodtan! — feleli anya.

Néhány r.ő elájul, a többi tovább imádko
zik. Mischit és engem ráz a hideg, végül is 
még csak gyerekek vagyunk, tizenkét éve
sek.

Most egy anyukát szólítanak, aki pont 
mellettünk áll, és akinek a gyerekei ugyan
olyan kis patakokat eresztettek, mint mi. Az 
anyuka nem mozdul, mire ráordít egy e- 
gyen ruhás:

— Ha nem jössz ki, ott lövünk le a helye
den!!

Előrángatják a sorból — a gyerekei úgy 
tapadnak rajta, mint a piócák. Lerázza őket 
magáról, a kicsik legurulnak a földre, köz
ben a mamájukat kiviszik — nem fog visz- 
szajönni többet.

Három óra múlva kizavarnak minket a 
szabadba. Akik összeestek, fekve maradnak. 
Mi közvetlenül a talicska után megyünk, 
Mischi meg én szorosan bele is kapaszko
dunk. A fénytől fáj a szemünk, mert gyönyö
rűen süt a nap, ma, 1944. november 19-én.

Végigterelnek minket az egész városon. 
Anyák és gyerekek többen is összeesnek a 
fájdalomtól. Elhagyjuk a várost. Előttünk 
nyújtózik az ugar kopasz eperfáival. Kezd 
sötétedni. Csüngünk Rutschmarie talicská
ján, és botladozunk mindenféle hátizsáko
kon és más holmikon, amiket azok dobáltak 
el, akik már nem bírták tovább. Ájultak he
vernek a földön, Rutschmarie kénytelen ke
rülgetni őket.

Éjszaka van. Csak az anyukák siránkozá
sát és a gyerekek sírását, kiabálását hallani. 
Most még nehezebb előrejutni, mert nem 
látjuk, mi van előttünk — zsákokon lépke
dünk vagy embereken? Mindegy is, csak e- 
lőre, előre, mert ha leállunk és hátrasodró
dunk a sor végére, leütnek minket.

Az anyukák már nem cipelnek zsákokat, 
táskákat, csak a gyerekeiket. Helen a kis- 
öccsét, Wastlt cipeli, anya pedig a nyolcéves 
kis Alfredot. Mischivel még mindig a döcö
gő talicskán kapaszkodunk. Ha megenge
dik, hogy pihenjünk, mi rögtön a földre ro
gyunk. Ánya biztatásul a sötétben megsimo
gatja az arcomat. A hátán lóg a kisöcsém, 
most lerakja a földre, ő is melléfekszik — 
kiterül, mint egy béka. Mi is lefekszünk. 
Megy minden tovább. Fényt látunk messzi
ről közeledni: egy teherautó lámpája. Aztán 
megint sötét. De nemsokára újabb fény jele
nik meg, mozdulatlan fény, oda szabad men
ni hozzá. Később sem tűnik el, ott marad és 
világít nekünk. Egy reménysugár, elindu
lunk felé — mintha valami gyönyörűség felé 
mennénk, mintha anya várna ránk egy ajtó 
mögött.

Ismét lefeküdhetünk a földre. Nagy, 
hosszú és széles fény csíkok esnek ránk, ame
lyek mozognak ide-oda, minket vizslatnak, 
aztán megint elfordulnak.

— A határon vagyunk — mondja Helen. 
— Ha szerencsénk van, átmehetünk a romá
nokhoz.

Megint: ébresztő és indulás. Érdekes, 
hogy itt a határon már nem ütik azokat, akik 
nem bírják tovább, egyszerűen hagyják he
verni őket. Sírunk örömünkben, hogy átju
tottunk, hogy eddig kitartottunk, hogy még 
nem öltek meg minkéi. Egyszercsak azt or
dítják az őrök:

— Megfordulni, indulás visszafelé!
Az emberek sírnak.
— Haza kell menni, megint hazavisznek!
Fekvő alakokon b o tlad azu n k , m ár

Rutschmarie szamarának se nagyon akaró- 
dzik továbbmenni. Senki se tudja, mi van. De 
elindulunk visszafelé.

Kis idő múlva a sor megáll. Nagy lármát, 
sírást, kiáltásokat, jajveszékelést hallunk a 
sor elejéről.

— Most aztán lelőnek mindnyájunkat! — 
sopánkodnak a nők, kitör a pánik, hisztéráz- 
nak. Egyikük üvölt:

— Megyünk haza!!
Elöl, ahol a sor kezdődik, egyre hango

sabb, egyre elviselhetetlenebb a kiabálás, 
úgy hangzik, mint az állat üvöltése, akit vá
góhídra visznek. Mi lehet ott elöl? Meg fog
nak ölni minket, erre gondolunk. De nem 
hallunk lövést. Imádkozik az egész sor. 
Fényt látunk, ez az őr zseblámpája, az arcuk
ba villogtatja — merev gyerekarcokba, két
ségbeesett anyukák arcába világít bele. A 
menet jobbra kanyarodik:

— Égyesével, egymás mögött, egyesével, 
egymás mögött!

Mert hiszen itt nem vezet utca, csak



Werschetz felé. Az utca jobb oldalán van a 
nagy mocsár, arra vezényelik a csoportot. A 
nők siránkoznak, hogy ezek bele akarnak 
fullasztani bennünket a mocsárba, hogy go
lyót se kelljen vesztegetni ránk. Valakinek az 
anyukája rákiált:

— Az Isten szerelmére, ne rontsa tovább 
a helyzetünket, így is elég rossz! Nézze, egy 
földút is vezet erre!

Tulajdonképpen ez egy ösvény a mocsá
ron át és Vatinába, egy jugoszláviai román 
faluba visz. Nincs más választás, mivel az 
országút román területen halad, és a romá
nok nem engednek át minket a határon.

Minden nyugodtan folyik, mint mikor a 
halálraítéltet kiviszik a cellából az akasztófá
hoz. A talicskás Rutschmarie meg mi jövünk 
most sorra, hogy lemenjünk az útról, és be
lelépjünk ebbe a homályos mocsárba. Az őr 
erre irányítja a lámpáját — először ránk, fi
úkra, aztán anyára, aki az öcsémet cipeli, 
aztán Helenre, aki meg hétéves öccsét von
szolja a hátán.

Üvöltenek az őrök:
— A szamár meg a talicska marad, a nőt 

meg szedjék ki a kocsiból, szedjék ki onnan!
Helen kiabál velük, hogy ennek az asz- 

szonynak hiányzik a lába.

anya kénytelen volt a hátáról levenni, most 
rám csimpaszkodik. Helen még mindig az 
öccsét cipeli, de most neki is le kell tennie, 
mert már túl mélyen merültek a mocsárba. 
Még mindig hallom Rutschmarie panaszos 
hangját, az anyukák jajveszékelését és a gye
reksírást — ezek a hangok összekeverednek 
a felzavart mocsári madarak rikoltásaival. 
Alig haladunk már, inkább csak csúszunk. 
Mi, gyerekek nem bírjuk tovább. Folyton azt 
kérdezgetjük, mikor lesz már vége ennek az 
ösvénynek.

— Légy nyugodt, légy egész nyugodt, 
már nincs sok! Csak egy kicsi még, egy egé
szen kicsike van hátra, aztán újra szilárd talaj 
lesz a lábunk alatt, csak egy kicsi még, mu
száj kitartanod, különben elvesztünk!

Istenem, fogok én valaha szilárd talajt érezni 
a lábam alatt? Mikor állhatok meg végre bizto
san, mikor toppanthatok a földön egy jó nagyot, 
úgy, hogy nem süllyed bele a lábam?

Végre elértük az utat, nem fulladtunk 
bele a mocsárba. Mind megvagyunk! Késő 
éjjelig ölelgetjük egymást, és ez nagyon jó. 
Szilárd talaj van alattunk, akár ugrálhatunk 
vagy hempereghetünk is a földön.

Fáradtak vagyunk nagyon, de milyen 
könnyű kibírni ezt a fáradtságot a süppedős,

— Könyörüljenek rajtam, az Isten szerel
mére, engedjenek meghalni, öljenek meg a 
szamárral együtt! — mondja Rutschmarie. 
Az őrök ránk bődülnek, haladjunk már to
vább, föltartjuk az egész sort. Rutschmarie 
ottmarad, minket meg az ösvényre lökdös- 
nek. Mischi meg én szorosan anyába kapasz
kodunk. Érezzük, hogy puha az út, bele
süpped a lábunk, de teljesen csak akkor 
süllyednénk el, ha lecsúsznánk az ösvényről. 
Még mindig halljuk Rutschmarie jajgatását, 
biztos lelövik. Csend. Egy őr Helenhez lép, 
megsimogatja a haját, és azt mondja:

— Kitartás, kitartás, nem hosszú az út, 
már nincs sok hátra, kislányom!

Sűrű köd száll ránk. A nehéz csomagokat 
el kell dobni, és nagyobb gyerekek sem ma
radhatnak az anyjuk hátán, kiabálják az 
őrök, különben együtt fognak elsüllyedni. 
Én anyába kapaszkodom, Alfred pedig, akit

félelmetes mocsárhoz képest! Mischi meg én 
megint egymás mellett megyünk, mögöt
tünk anya és Mischi mamája, előttünk He
len, hátán a kisöccsével, és az én öcsémet is 
megint anya viszi.

A ködből valami fény bukkan elő, házak 
is vannak ott. A menetoszlopunk két oldalán 
házak árnyékait látjuk, otthonos biztonságot 
árasztanak — kapuk nyikorognak, minde
nütt suttogás hallatszik. Újra meg újra fény 
gyullad az egyik kis házban, megvilágít ben
nünket, még ha nagyon sápatagon is. Hosz- 
szú árnyak vetülnek a szemben levő ház
sorra. Egy kicsit reménykedni kezdünk, a 
mamánkat kérdezgetjük, szabad-e bemenni 
a házakba, és a finom padlón aludni egyet. 
A kis házakban biztos nem férünk el mind
nyájan, de vannak itt istállók meg pajták is. 
Szorosan befeküdhetnénk egy tehén mellé, 
lehet, hogy még meleg tejjel is megkínálna!

De tovw' ^haladunk a falu főutcáján az 
alacsony templom és a csendben lapító há
zak előtt. Mintha el akarnának bújni vagy a 
mocsárba merülni. Ó, milyen jó is az istálló
szag! Csakhogy ezekbe a házakba, istállók
ba, pajtákba mi nem mehetünk be.

Előttünk megint földek. Már nem me
rünk kérdezősködni se, csak észrevétlenül, 
csöndben sírunk. Szerencsére nem is lehet 
észrevenni, hiszen éjszaka van. A sor megáll, 
és a rendes útról egy földútra terelnek ben
nünket. A száraz, megkeményedett agyag 
minden lépésnél finom hangot ad. Elfordu
lunk jobbra, és úgy látszik, egy hosszú falhoz 
érkeztünk. Lassan áthaladunk egy kapun, 
mik ezek a kereszt alakú árnyékok itt... Jó ég, 
egy temetőbe hoztak minket! Néhány hisz
térikus nő megint rákezdi:

— Itt fognak lelőni minket! Mindegy is, 
úgysem bírjuk már tovább, így legalább vége 
lesz, minden kínunknak vége lesz...

Ledőlünk egy sírhantra, melyet beboríta
nak a régi koszorúk, elszáradt virágok, de 
már kinőtt rajta a fű is. Anya előszedi a pap
lant a zsákból, mi, gyerekek pedig betakar
juk vele a lábunkat. Borzongató hideg van, a 
lábunk és a ruhánk is vizes.

Egyenruhások vonulnak el előttünk lám
pásaikkal. Keresztek, emberek, köd — eny- 
nyit látunk a lámpafényben. Anya szól az 
egyenruhásoknak, hogy csupa víz a gyere
kek ruhája, hozzáfagy a testükhöz. Nem le
hetne tüzet gyújtani? Fakereszteket hal
moznak össze és meggyújtják. Őrült tolako
dás kezdődik. Mindenki a saját gyerekét 
akarja a tűz közelébe juttatni, nekünk semmi 
esélyünk odakerülni. Helen megszólít egy 
őrt, nem engedné-e oda őt a négy gyerekkel 
a tűzhöz. Az őr a fegyverével csinál nekünk 
helyet. Valaki rákiált Helenre:

— Micsoda ribanc, lepaktál velük!
A finom tűz nemcsak átmelegít minket és 

megszárítja a ruhánkat, mindenféle árnyé
kokat is vet a temető falára. Figurák remeg
nek és táncolnak rajta. Az őr Helen mellett 
áll, nézem az arcát, könnyek csorognak rajta. 
Láttam sírni apát, amikor utoljára otthon 
volt. Az őr is pont úgy sír, mint apa.

Vissza keŰ mennünk. A férfi megsimo
gatja Helen haját. Mi, gyerekek bebújtatjuk a 
lábunkat a paplan alá. Ama mák viszont csak 
ülnek mereven, mintha vadállatok leselked
nének rájuk, és így maradnak egész éjszaka. 
Én elalszom, és mellettem Mischi is. Apát 
látom a pékségben, ahogy szalmakosárba 
teszi a kenyeret. A kemence tüze a sütöde 
falára vetíti apa sötétpiros árnyékát — de 
más árnyak is nyüzsögnek ott: az őré, aki sír, 
anyáé és a miénk.

Anya ébreszt. Látom, hogy világos van, 
a ködön keresztül látom az anyák és gyere
kek megkeményedett, merev arcát is. Es azt 
is látom, hogy nincs már több kereszt. El kell 
hagynunk a tábort — anya elrakja az értékes 
paplant a zsákba. Sok idő, amíg kivonulunk 
a megkopasztott temetőből, mindannyiunk
nak egyetlen szűk kapun kell átpréselőd- 
nünk. Teljesen kábult vagyok.

A parasztok kinéznek az ajtók mögül, 
kikukucskálnak az ablakon. Füstölnek a ké
mények, mint máskor. Ha már elvonultunk, 
a parasztok visszabújnak majd a házaikba, 
megisszák a tejüket és leülnek a kemencé
hez, a munka nagy részét elvégezték már. 
Köd szállt le, befagytak a pocsolyák. Tehe
nek és kecskék szaga érződik az istállóból.

folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

Világos van újra, még így is, hogy a fe
jünkre szállt a köd. Már nem kell félnünk, 
hogy elsüllyedünk a mocsárban, vagy hogy 
az előttünk járók sarkára lépünk, és az arcá
ba sem ütnek senkinek.

Egy gátra visznek minket. Mellette nagy 
kenderföldek. (...) A köd eloszlott, és az asz- 
szonyokat megint hátbaütik puskatussal, ha 
nem bírják az iramot. A gyerekek kiabálnak. 
Szép, késő novemberi napunk van. Két 
templomtorony emelkedik ki a mocsárból, 
mint két nagy mutatóujj, úgy nyújtózkod
nak az égbe. Ismerjük azt a falut, ez román 
terület — nem mehetünk be, csak átvonu
lunk rajta. Végre egy kis pihenő. Ihatunk a 
werschetzi csatornából, mely erre vezet. A 
nők és gyerekek valahol a sortól nem messze 
elvégezhetik a dolgukat. A csatornában ki 
lehet mosni a gyerekek nadrágját meg a hát
só felüket is. Jeges a víz. Indulás tovább.

Helen rövid időre leszakadt tőlünk. Ta
lálkozott azzal az őrrel, aki tegnap a tűzhöz 
segített bennünket. Megkérdezte tőle, mit 
fognak csinálni velünk. Ijedten kutatjuk az 
arcán, milyen szörnyűséget fog mondani, de 
ő nincs kétségbeesve.

— Zichydorf az úticél — mondja —, az 
innen még tizenkét kilométer. Odáig me
gyünk, és ott is maradunk.

Zichydorf német terület, szokványos kis 
sváb falu. Viszonylag rendes út vezet arra, 
még telegráf is van, látni a póznákat. Ahogy 
elmegyünk mellettük, az jut eszembe, ahol 
telegráf van, ott nem kell félni, hogy elsüly- 
lyedünk a mocsárban. Hogy szeretem én e- 
zeket a póznákat! Messzire elvezetnek, el 
sem látok odáig.

Parasztok vonulnak arra cukorrépával 
megrakott szekereiken, a répahalmon nők és 
gyerekek ülnek. A szekerek megállnak, mert 
az egyenruhások fegyvert szegeznek rájuk. A 
parasztasszonyok rémülten néznek le ránk. 
Fel kell venniük a kimerült gyerekeket és öre
gasszonyokat a kocsira, mi meg nekiesünk a 
répának. Kiabálás, sírás, a lovak magasra 
ágaskodnak idegességükben. Végül is to
vábbmehetnek, mi pedig még pihenünk és 
esszük a répát. A távolban egy barokk temp
lomtornyot látunk, csillogó tetejűt. A nők uj- 
jonganak:

— Az ott Zichydorf!
Megint kezdődik a sírás, nevetés, most az 

örömtől. Megyünk tovább
Végre elérjük a falut. Asszonyok, gyere

kek jönnek hazafelé a földekről, a tehenek 
meg a legelőről. Az egyenruhások ordítanak:

— Mindenki a házakba!
De a kapuk zárva vannak. Az egyenru

hások, az anyák és gyerekek föltépik az ajtó
kat, a tömeg beomlik a házakba. A lovak és 
a hazatérő tehenek megbokrosodnak, mert a 
tömeg annyira beszorítja őket. Emberekkel 
telik meg minden istálló és pajta, udvar és 
szoba, konyha, kamra — még a disznóól is. 
Helen megy elöl, mi nyomakszunk utána. 
Kisöccseink óbégatnak, de nics most idő tö
rődni velük, csak befelé, be az udvarba, már 
tele van minden, de csak tovább, tovább!

Mischi meg én egymás kezét fogjuk. 
Nincs kegyelem, csak gyerünk, be a követ
kező házba, gyerünk, gyerünk! Dehát már 
megtelt minden. Mindjárt sötét lesz, és még 
m indig sokan az utcán bóklásznak: embe
rek, lovak, tehenek. Helen kiabál:

— Muszáj valami menedéket keresnünk, 
különben végünk!

Ütik, rugdalják a gyerekeket.
— Gyerünk, kicsikém, légy csöndben, 

szívem, csöndben kell lenni!
A házak udvarán még emberek állnak, 

szeretnének bejutni, de már nem fémek el. 
Minden tenyérnyi hely, amely fölött tető 
van, réges-rég dugig megtelt. Tyúkok, ku
tyák, tehenek, kacsák, deák menekülnek, a- 
merre látnak, egyik a másik után. Éjszaka 
van és csikorgó hideg, a ködtől meg az izzad
ságtól már mindenünk csupa víz. Éjszaka 
van, megint leszáll a köd a házak udvarára 
és az emberek fejére. Nem bírjuk tovább. 
Alfred összeesik, anya zokog a sötétben. He
len anyja, Mischi és én is sírok, egyedül He
len nem, ő nem akarja elveszíteni a fejét.

— A szabadban kell éjszakáznunk — 
mondja.

Felveszi Wastlt, akit hátulról az anyja üt
legel, mert Wastl már úgy sír és üvölt, mint 
egy őrült. Mi már rég végigjártuk az egész 
falut, aztán vissza is fordultunk, és megint 
indultunk. Legszívesebben a földre rogy
nánk, nem bírjuk már tovább. De egyszer- 
csak egyenruhások jönnek, bevisznek a fa
luba és a fegyvereikkel összeterelik az embe
reket. így kapunk helyet végül az egyik istál
lóban.

Következő reggel még mindig ott bók
lásznak az állatok a házak udvarán, az em
berek tovább sírnak. Őrök jönnek és kiza
varnak minket a legelőre, mindenkit, a falu
siakat is. A falubeli nők jajgatnak, hogy az 
állatokat muszáj megetetni, és a teheneket is 
meg kell fejni. Miközben mi a legdőn ácsor- 
gunk, az állatok a hdyükre húzódnak, és a 
parasztok egy órára visszamehetnek a há
zakba, hogy ellássák őket. Vámunk kell rá
juk, leülünk a földre. Asztalt, székeket hoz
nak. Egyenruhás nők és férfiak foglalják el a 
helyeket. Listákat készítenek, neveket írnak 
föl. A zichydorfi parasztasszonyoknak, akik 
nemrég érkeztek vissza és most velünk 
együtt várakoznak a mezőn, elő kell lépniük 
és pontosan megmondani, hány szobájuk, 
mennyi búzájuk és tehenük van összesen. 
Minél nagyobb a vagyonuk, annál több em
bert osztanak rájuk: egy tehénre hét ember 
jut, kettőre már tizennégy-tizenöt, és így to
vább. Az egyik oldalon állnak a zichydorfi- 
ak, a másikon mi, werschetziek, közöttünk 
pedig egyenruhások vonulnak el. (...)

Az arc
(...) Anya megint lázas. Reggel van, és 

amíg a többi anyuka a hídhoz megy, én ki
szaladok a kertbe. Jani már vár. Szerzett ne
kem egy üvegcsét, ráadásul belerakta a 
gilisztákat, bogarakat, amiket tegnap gyűj
tött be! Elfutunk a falu másik végére, egé
szen az utolsó házig, ahol néhány napja a 
fiúkkal azt a gyönyörű lóherét találtuk. Már 
előkészítettük a zsákot, nekem a torkomban 
dobog a szívem. De attól nem félek, hogy 
Jani esetleg meghallja — ő hallhat mindent, 
ami bennem történik. És mintha én is halla
nám az ő szívverését.

Csak a teli zsákra gondolok és a csodála
tos lóherére, amelyet anyának adok majd. 
Milyen fenséges, különleges növény! Hal
kan megmoccan a lóhere. Egy kis szélfuval
lat megrezgeti a füveket. Reszketek, és Jani 
is reszket. A falhoz lapulunk. Az őr most 
nincs a toronyban, elhalad mellettünk, meg
fordul, aztán észak felől megy a toronyhoz. 
Elöl már mindent letaroltunk, muszáj kicsit 
beljebb húzódnunk a szántóföldön. Legug

golunk, és mint a bolondok, tépkedjük a 
lóherét, aztán gyorsan bedobáljuk a zsák
mányt a zacskóba. Jani mellettem van, mind
ketten lihegünk már az izgalomtól és az őrült 
féldemtől. Teljesen kábult vagyok. Ezen a 
kábulaton keresztül hallom meg azt a rémes 
"Stoj! Stoj!" kiáltást. Túl messzire mentünk 
be! Lövést hallok, rémületemben rögtön el
hajítom a zacskót, és mint az őrült menekü
lök, nem látok semmit, csak a házunkat 
keresem. Istenem, mikor érek oda? Végtele
nül hosszú most ez a pár méter. Egy golyó 
süvít el mellettem, amikor végre elérem a 
ház sarkát. Rohanok, mintha vérebek kerget
nének, átfutok a kopár kerteken. Most ébre
dek rá, hogy nem látom magam mellett Janit, 
és hogy mögöttem sincs. Akkor biztos a má
sik irányba szaladt. Ugyanúgy pánikba es
hetett, mint én. Most végre egy kicsit jobb, 
bár mintha hideglelésem lenne. Nem bírok 
már futni, megállók és körülnézek: Hol lehet 
Jani? Nem látom sehol, pedig már világos 
van, a hajnali köd elpárolgott. Továbbme
gyek, haza, hátha Jani gyorsabb volt nálam. 
Beszaladok a szobába, anya ott fekszik a 
szalmán, az arca sápadt és beesett.

— Az Isten szerelmére, hol jártál, te gye
rek ?! Olyan rossz előérzetem volt, azt hittem, 
bajod esett. Újra kérlek, fiam: ne menj túl 
közel a parthoz!

A gyerekek mind az udvaron vannak, az 
öcsém is. Anya egyedül fekszik a szobában, 
én a mellére borulok és sírok. Ő forró, nedves 
kezébe veszi az arcomat, simogatja a fejemet.

— Minden jó lesz nemsokára, Isten nem 
hagy el bennünket! — suttogja.

— Megyek, megkeresem Janit, megyek 
hozzá... a falu másik végén voltunk és... me
gyek Janihoz...! És... legközelebb csak a kert
ben gyűjtünk füvet!

— Kérlek, légy óvatos — mondja anya.
Itt az udvar, a ház — ebben lakik Jani. Az

utcán nők és gyerekek szaladnak valahova 
— éppen arra, amerre félórája én futottam! 
Mind a falu másik végére tartanak, velük 
megyek. Az utolsó ház előtt nőkből és gye
rekekből nagy kör kerekedett. A kör közepén 
egy alak hever mozdulatlanul, az arca leta
karva.

Jani olyan nyugodtan fekszik, mintha 
csak aludna. Közelebb megyek, és látom, 
ahogy ökle még mindig szorosan markolja a 
lóherésszatyrot. A hajamat hirtelen fölbor
zolja valami, mintha legalább ezer hangya 
futkosna a fejemen. Érzem, hogy megmere
vedik az arcom. Remeg a szám, aztán már az 
egész testem, megint ráz a hideg. Csak állok 
ott és nem tudom, mit csináljak, hova tud
nám eldugni a remegő kezeimet. Egy öre
gasszony lép oda. Lassan leroskad. O Jani 
nagymamája. Ráveti magát a merev testre, 
átöleli és hangosan kiáltja:

— Jani... Jani... Az Isten szerelmére, kisfi
am, mit tettek veled?!

Fölhajtja a kendőt Jani arcáról, hörögve 
kérleli:

— Ne, ne, az Isten szerelmére, ne!! Én 
vagyok az, a nagymama!!

Meg se ismerem Janit. Nincsen arca, csak 
egy húscafat helyette. Alig látok valamit a 
testéből, a nagymamája sötét, remegő alakja 
majdnem teljesen eltakarja. Lefekszik az u- 
nokája mellé, mint este lefekvéskor.

Pedig nappal van.
(...)

SZABÓ BORBÁLA fordítása
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(K ó < m x —
[...] Am ikor Lukács György — a nemzetközi befolyású 

m agyar filozófus — parancsot adott vöröskatonák megti
zedelésére, kétségkívül belegázolt saját korábbi meggyő
ződésébe, az emberi autonóm ia eszményébe. Ahogyan a 
nőt szokta legázolni némely donjuáni férfi. Ez az esemény 
nem  a szoknya körül, hanem  a gyilkolás, a kivégzés kör
zetében pergett. A tanácsköztársaság idején adta ki Lu
kács a statáriális parancsot az általa irányított — és 
m egfutam odott — vörös csapat megtizedelésére. Ezt a 
tettét később sem  vette morális vizsgálat alá — legalábbis 
én nem tudok róla. Meglehet, e nyílt bűnbánatkihagyás 
összefüggött azzal a szándékával, hogy megírja a lukácsi 
etikát. (Koestler a legmélyebb bűnbánattal egyenrangú 
m ódon m egtisztult akkor, am ikor megírta a Sötétség dél- 
bent.)

A mentális és m orális hűtlenség ormótlansága azért is 
szem betűnő Lukács tűzparancsában, m ert e tragikus tize
delés előtt, a háború kitörésekor Lukács önmagát felmentet
te a katonáskodás alól. Előbb Karl Jaspers ad neki igazolást, 
egy évvel később Korányi Sándor segíti hozzá, hogy a 
frontot elkerülhesse. Karl Jaspers kezelte Lukács első fe
leségének — egy orosz festőnőnek — pszichotikus szere
tőjét, a szerelmi három szög tagjai közös lakásban éltek: 
egyik szobában alkot a filozófus, másikban él a festőnő és 
szeretője. Jaspers megalázta Lukácsot: m egkérdezte tőle, 
azért menteti-e föl m agát a katonai szolgálat alól, m ert az 
életét félti? Az olvasható erről a m ozzanatról egy kitűnő 
tanulm ányban (Kelemen Gábor dr., Koltai Mária dr.: Men
tális donjuanzimus. A z Ibsen-drámák szerepe a fiatal Lukács 
György élményintegrációjában, Pszichoterápia, 1992. októ
ber), hogy Lukács ekkor nem  m utatott haragot Jaspersszel 
szemben. Ehelyett később elutasította a számára Jaspers 
által m egtestesített pszichiátriát és egzisztencialista filo
zófiát. Ez időtájt még, 1915-ben, Lukács a hadkötelezett
séget az em beri au tonóm ia m egcsúfolásának tartja, 
am iben nem  akar részt venni. Ez volt morális és mentális 
indoka önm aga felmentéséhez. Felmentése u tán  azt írja a 
költő Paul Em stnek, hogy a m odem  általános hadkötele
zettséget a valaha létezett legaljasabb rabszolgaságnak 
tekinti. De ahogyan a donjuáni férfi nem tud hű lenni a 
nőhöz a szexusban, Lukács saját eszméjéhez hűtlen: kato
nákat lövet. A sors ízléstelen iróniája, hogy személyében 
a pénzes burzsoázia szülötte adja ki a parancsot vörösba
kák légyilkolására a bolsevizmus érdekében.

Időrendben nem ez volt Lukács legelső imsert kötődési 
problémája, hanem  eltávolodása polgári famíliájától, le
válása annak tradicionális eszményeiről és életvezetésé
ről, a család asszimilációs törekvéseiről is. (Lukács apja az 
Osztrák-M agyar M onarchia jelentős asszimiláns pénzem 
bere, Lőwingerről Lukácsra változtatja nevét, Ferenc Jó
zseftől nemességet kap "szegedi" előnévvel. Ismert képén 
az apa vitézkötéses díszm agyarban áll, kezében kócsag
tollas fövegés díszkard. 1917-ig Lukács György még hasz
nálja az örökölhető nemesi előnevet és a "von" illetve "de" 
szócska külföldön nem  m arad el a neve mellől, felnőttként 
hosszú éveken át apja pénzéből él.) Majd átlép kasztja 
"korlátain", vált: marxista lesz, Georg von Lukácsból — 
Lukács elvtárs. A kom m unista eszmékhez való ragaszko
dása, a statáriális gyilkosság fölötti "elsiklása" m iatt m o
rálisan  nem  lehet au ten tikus em bernek látni, a fent 
említett tanulm ány egyik fontos m ondata ide kívánkozik: 
"... mentális donjuanizm usából végül olyan nem  igazi 
donquijoteizm us lett, amely túlságosan sok tragédiával 
járt ahhoz, hogy csupán nevetséges szélmalomharcnak 
lehessen nevezni."

M O H Á S  LÍVIA: D o n ju a n o k  és szé lk ak asok . M agyar  
Napló XI. évfolyam 2. szám
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P A R A M U Z I K O L Ó G I A  50.
Muzsikával a negyedik 
dimenzióban

Az empátia, az intuíció, mind
kettő a szubjektív elme érzékelő
szerveként átlép világunk rea
litásán és egy másfajta dimenziós 
rendszerben "megmártózva" tér 
vissza mihozzánk. A művészet— 
de a tudomány is! — JÁTÉK A 
DIMENZIÓKKAL. Pontosabban 
SÉTA az ismeretlenben, amit jobb 
híján négy dimenziós térnek ne
vezünk, bár sejtjük, hogy jóval 
több dimenziójú terek is léteznek 
a maguk sajátos, a miénktől gyö
keresen eltérő rendszerű világa
ikkal. Ha van érzékünk — legyen 
az a hatodik vagy HETEDIK a 
sorban! amivel átlépünk vilá
gunk határain, akkor azzal az ér
zékünkkel bejárhatjuk a koz
moszt, a kozmikus tudatot, még
pedig időtlen és határtalan moz
gásszabadsággal. A modem mű
vészet — tulajdonképpen — e- 
zekből a többdimenziójú világok
ból hoz üzenetet számunkra. Az 
elvágyódás minden korszak és 
minden művészeti irányzat jel
lemzője volt és lesz is. Az emberi
ség legnagyobb álma, hogy si
kerüljön kilépnie a FÖLD béklyó
jából. Ezzel együtt az érzékelés és 
a ráció börtönéből is szabadulni 
igyekszik. Soha olyan erős nem 
volt ez a csoda váró szabadulni a- 
karás, mint manapság.

Ha jól belegondolunk, ez a 
magunkról minden fékező dolgot 
lerázni igyekvő magatartás jel
lemzi az összes művészetet és a 
tudományt is. A táradalmi meg
mozdulások is ez irányban halad
tak mindig. Beethoven egyetlen 
operájának is központi gondolata 
a szabadulás. Don juan is széttöri a 
ránehezedő konvenciók bilincsét 
— nem véletlen, hogy Mozart 
olyannyira magára ismert ebben 
az operai figurában. Bartókot is 
ez a szabadulás-eszme vezeti a 
Kilenc csodaszarvas témájának fel
dolgozásakor. Jól érzékelhetően 
mindmegannyi figurája ezeknek 
a szabadulási témáknak nemcsak 
kitör a régi világból, de átlendül 
egy más dimenzójú térbe is. Nem 
a Földön építenek új rendet, ha
nem egy új tér rendjéhez igazod
nak, új "HAZÁT" találnak ma
guknak.

A négy dimenzióban eltűnik a 
földi értelemben vett idő fogalma. 
A tömegével megjelenő meditád- 
ós audiokazetták ilyen zenéket

keresnek maguknak. Kiürülnek 
az érzelmek is, nincs rájuk szük
sége a meditáló embernek. A me- 
ditádó szellemi tere az érzékelés 
formáit is visszaszorítja. Mind
ezektől m egszabadulva léphe
tünk be abba a másik dimenziójú 
valóságba, a SPIRITUÁLIS térbe. 
Palestrina zenéje ilyen, magas 
szellemiségű, anyagtalan, testet
len zene, SPIRITUÁLIS MUZSI
KA. Ha van zene, amit az embe
riség alkotott és amelynek sike
rült megszabadulnia a gravitád- 
ós tértől (legalább részben!) és 
levetkőznie magáról az organi
kus anyag terhét, akkor Palestri
na zenéje az, és mégsem sikerül 
teljesen megszabadulnia földi kö
töttségeitől, hiszen hanghullá
mokkal jut fülünkbe, a földi téren 
át érkezik, és földi időben bonta
kozik ki hangzásfolyamata is. Ta
lán csak Palestrina partitúráit 
OLVASVA érkezhetünk el a telje- 
sen felszabadult spirituális zené
hez. Sok mai kísérlet halad ez 
irányban. A tibeti kolostorok 
m élyzengésű kozm ikus OM-ja 
mind gyakrabban tűnik fel mo
dem zenei kísérleteinkben is. Ta
lán ez az ősi, mágikus zengő hang 
— egyetlen hosszantartott ZEN
GÉS — van legközelebb a spiritu
ális zene ideáljához. Stockhausen 
Stimmungjának több m int egy 
ó rá t "tartó" B-dúr nonakkordja 
szintén ilyen "negyedik dimenzi
ós" zenekísérlet. A hagyományos 
zene gyakran lendül Id a földi tér
ből, ezek a csak pillanatokig tartó 
"ELMOZDULÁSOK" a legnagy
szerűbb élményeink. Egész gyűj
tem énye van m inden m uzsi
kusnak ilyen pillanatokból. A tu
datunk kiszáll háromdimenziós 
világunkból, gyakrabban, mint 
hinnénk. Mindenki ismeri azt az 
állapotot, amikor "üresen" bámu
lunk a világba, megszűnik szá
munkra a körülöttünk zajló világ. 
Ha ilyenkor ránk szólnak, riadtan 
térünk magunkhoz és alig tud- 
nók megmondani, mi is történt 
velünk. Vörösmarty szép szavai 
jutnak eszünkbe: "Hová merült el 
szép szemed világa, /  Mi az mit 
kétes távolba keres..." A zenének 
is megvannak ezek az "üresjára
tú" pillanatai, ezek a "földöntúli" 
kilépések. Bizet Carmenjében a Vi
rágária végén van egy negyedik 
dimenzióra nyitó ütem. Amilyen 
váratlanul megjelenik, éppoly 
gyorsan tova is tűnik: kozmikus 
ablak nyílik fel egy pillanatra.

Sokszor elmondták: az ember 
kozmikus lény, a földi világba be
zártam

TERÉNYI EDE
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MOE-
Kolozsvárott október 13-14. között ke

rült sor az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsé
szet-, Nyelv- és Történettudományi Szak
osztálya, valamint az Erdélyi Magyar Közmű
velődési Egyesület rendezésében a Kolozsvár 
1000 éve Konferenciájára. Levezető elnökök: 
R. Várkonyi Ágnes, Benkő Samu, Tónk 
Sándor, Csetri Elek, Pölöskei Ferenc, Kötő 
József. Előadók: dr. Tónk Sándor, Csetri 
Elek, dr. Kiss András, dr. Pozsony Ferenc, 
dr. Vekov Károly, dr. Kovács András, dr. 
Kovács Kiss Gyöngy, dr. Balázs Mihály, dr. 
Pap Ferenc, Jeney-Tóth Annamária, dr. Si
pos Gábor, dr. R. Várkonyi Ágnes, Bíró 
Gyöngyi, dr. Magyari András, dr. Egyed 
Emese, Benkő Samu, dr. Tóth Béla, Egyed 
Ákos, dr. Kötő József, Pölöskei Ferenc, dr. 
Sas Péter, dr. Gaal György, Balogh Ferenc, 
dr. Benkő András, dr. Dávid Gyula, dr. Csú
csúja István, Nagy Mihály Zoltán, dr. Vince 
Gábor, Pillich László, Wanek Ferenc.

A  kolozsvári Reményi Sándor Galériá
ban október 14-én került sor a Pécs Testvér- 
városainak Művészei rendez te  k iállítás 
megnyitására. A vendégeket Pillich László, 
a Heltai Alapítvány elnöke köszöntötte. 
Megnyitó beszédet Gamus Árpád, a Pécsi 
Galéria igazgatója mondott. A kiállítást dr. 
Alexandra Rus művészettörténész és Né
meth Júlia műkritikus mutatta be. A mű
sorban  közrem űködö tt a Sotto Voce 
együttes.

A  Kolozsvári Állami Magyar Opera októ
ber 19-én mutatta be Erkel Ferenc Bátori 
Mária című művét. Szöveg: Dugonics And
rás — Egressy Béni. Rendező Dehel Gábor. 
Vezényel Háry Béla. Díszlet- és jelmezter
vező Witlinger Margit. Koreográfus Valkay 
Ferenc. Karigazgató Horváth József. Korre
petitor Nagy Ibolya, Incze G. Katalin, Las- 
kay Adrienne. Súgó Tatár Gizella. Ügyelő 
Gálffy Erzsébet. Színpadmester Tóth Már
ton. Fővilágosító Szabó György. A rendező 
munkatársa Bíró Aranka. Szereplők: Mol
nár János, Marton Melinda, Szabó Péter,

Merk István, Szeibert István, Szakács Le
vente, Ádám János, Veress László.

A  Balatonfüreden szeptember 7-10. kö
zött megrendezett nemzetközi költőtalál
kozón á tad ták  a Salvatore Quasimodo 
Költóverseny díjait. Az Emékdíjat Faludy 
György nyerte el Égi logika című költemé
nyéért. Különdíjban részesült Szőcs Géza 
901 évvel később... című verséért. Elismerő 
oklevelet kapott Bornemissza Attila Orfe
usz levele, Kabdebó Tamás Magyar antoló
gia szerkesztése, Kenéz Ferenc Acsolat üres 
terekben, Molnár Dániel Casanova, Mózsi 
Ferenc A haza mely..., Pardi Anna Óda egy 
régi európai vendégfogadó lakójához, Petőcz 
András Egy utazás zmlékképei, Péntek Imre 
Távolodóhoz, Pintér Lajos Betyárdal és Poós 
Zoltán Kötelező'haladási irány című verséért.

Koczkás Sándor József Attila-díjas iro
dalomtörténész, kritikus, nyugalmazott 
egyetemi docens, az irodalomtudományok 
kandidátusa, a Magyar írószövetség egykori 
főtitkára életének 77. évében elhunyt.

A  Duna világa — Folyókönyv című anto
lógia bemutatójára és felolvasóestre került 
sor szeptember 22-én a Goethe Intézetben. A 
könyvben a tíz Duna menti országból 41 
író, filozófus, tudós fogalmazta meg a mil
lenniumhoz kapcsolódó gondolatait. Ma
gyarországot Bállá Zsófia, Deák András 
Antal, Esterházy Péter, Földényi László és 
Komis Mihály képviselte.

-MI

S z ita k ö tő

Vízi király sikló-szánja 
útra készen várja."
Z alán Tibor versének két sorát 

ta lá ljuk  a v ízszintes 1. és a függőle
ges 27. sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az első sor. 12. A 
jelzett helyre jegyzetelő. 13. Távcső. 
14. H o ly ..., Dio lemeze. 15. Káliumot 
ta r ta lm a z ó . 16. M ákszem ek! 17. 
M unkácsinál ásít! 18. Török váltó
pénz. 19. Eleven. 20. Neon és kén 
vegyjele. 21. Görög betű. 22. Amely 
tárgyat. 23. S z é p ..., Arany János-bal- 
lada. 25. Jegyzetel. 26. Páros halőr! 28. 
Tejtermék. 29. Sémi nép. 31. De. 33. 
Idegen rt. 34. Siettet. 36. Kövérkés. 38. 
Fénykép. 39. Halotti lakoma. 41. Ér
zékszerv. 42. Előtag, jelentése: egy. 43. 
Tejtermék. 44. Biztatószó. 45. H atáro
zat elleni tiltakozás. 46. Vastag. 47. 
Összedőlő. 49. Ferdén.

FÜGGŐLEGES: 1. Francia jogtu

dós (Jean). 2. Olasz városból való. 3. 
Tanácsoló. 4.... irae, a harag napja. 5. 
Az ..., Gogol-elbeszélés. 6. Ásványi 
fűszer. 7. Női név. 8. Csarnok. 9. Mas
nidarabok! 10. Kiejtett m ássalhang
zó. 11. Olaszhon. 15. Női név. 18. 
M agyar rockzenész (Egon). 19. Né
mely részek! 21. Kúszó növényi szár.
22. Termést betakarít. 24. Kis Orsolya. 
25. Pusztító. 27. A  második sor. 29. 
Gépkocsi. 30. Mongol vezető volt. 32. 
Erdélyi m egyéből való. 34. Falusi 
összejövetel. 35. Magas építmény. 37. 
Nemesi cím rövidítése. 38. A fény 
kvantuma. 40. Szita. 42. Elgondolko
dó. 43. A nyomás egysége. 45. Némán 
vakol! 46. Faág darabjai! 48. Benyúló! 
49. Házfalak!

B O T H  L Á SZ L Ó

A  HEUKON 20. szám ában közölt, 
Illyés Gyula Gondolata című rejt
vény megfejtése: Elvárom az olvasótól, 
hogy ő is fejtsen ki annyi erőt a megértés 
érdekében, mint a költő a megértetés ér
dekében.
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