
Amikor a kamrában
a szűk és magas, a valaha volt kolbá
szok és szalonnák, S betűvé hajló olda
lasok és felkiáltójel-sonkák szagával e l
jegyzett helyiségben (kié volt e mérhe
tetlen gyomroknak szánt gazdag gyönyö
rűség? — a kérdés ökörnyálként szál
longott odabenn, mindenkinek az arcá
ra tapadt, ösvényesen rátelepedett ar
ra, ki belépett a hűvös-félhomályos cel
lába);

kora tavasszal az eltett uborkák az öregto
ronyra em lékeztető üvegekben már megsár
gultak, vad, harsányzöld színük a hosszúra 
nyúlt tél alatt megkopott; senki sem figyelt 
föl a rejtett, szomorkás halványulás feltar
tóztathatatlan folyamatára, mert fontoskodva, 
kapkodva robbantak be a kamrába, a túl
fűtött konyhából rövid ujjú ruhában nyitot
tak be egy csipetnyi sóért, félmaroknyi petre
zselyemzöldért, lisztért, cukorért, ragacsos 
napraforgóolajat kaptak föl, mely a palack 
peremén túlfolyva poros-pelyhes jégbordákat 
hagyott maga mögött; mikor az uborkák leve 
már zöldes-zavarossá változott

nelem legyen, mesélni való történetek
ké, szabállyá és önmarcangolássá a má
sik előtt, mig az újabb nemzedék is ha
sonló sorsot érdemel ki és teljesít be; 
csak a jelm ezek váltakoznak és a sza
vak, a mondatszerkezet és a fájdalom, 
lényegét tekintve, kikezdhetetlen, akár 
egy határozatlan névelő.

Anya tehát a városi tanügyi osztály (Muyka- 
Gál Rozsébet elvtársnő) intézkedése nyomán 
a város egyik távolról sem előkelő, mondhatni 
nem patinás középiskolájába helyeztetett át 
az előkelő, mondhatni patinás Leányliceum- 
ból, egy hírhedettséget sem nélkülöző város
végi (akkor még kültelki) iskola falai fogad
ták be, m ely oktatási műintézetbe egyszerű 
emberek gyermekei jártak több-kevesebb rend
szerességgel. Na mostmár, a nagyhírű, mond
hatni patinás tanintézetek végzettjeiből — 
— némi iskolai kultúra és tapasztalat birto
kában bárki könnyen átláthatja — csak orvo
sok, mérnökök, buzgó és szolgálatkész hivatal
nokok, szakadt önérzetű tanárok lesznek és 
egyházi személyek (mely pályára a kor isko
lái egyáltalán nem készítették föl az ifjúsá
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mint az őszi holtágé, langyos, könnyű 
és síkos vízzé, hová szeptemberben még 
mindig fel lehetett úszni ráérősen, szé
les-m agányos tempóban, s attól sem  
tartva, hogy olyik vadbarom-vasárnapi- 
kocaevezös fejbekólint az ormótlan, 
szálkás lapátokkal, nem néznek rád 
m egvetően: hát ez meg mit fújtat a 
vízben? pedig ő a gályarab, nem te, a 
szabad úszó; botor elmék lapos csacso
gása nem zavar, s a csónak orra tar
kódon nem  koppan lágy erőszakkal; a 
vízben és odafönn a parton, mintha 
minden lassított film mé hínárosult volna, 

ebben a kora tavaszi, iskola utáni csillogás
ban, délben, a fiúk a konyhaasztal mellett 
körbeülték a vendégszereplésre felkért ubor
kásüveget, a csípőspaprika törpe süvege ki- 
kandíkált a haloványzöld tenyészetből,

kinn a kertben még nem olvadt el a 
hó, az összefüggő fehérséget szánkó- és 
csizmatalp-nyomok tették szeszélyesen 
egyenetlenné, bezzeg az utcán a déli 
napfényben a régen összepréselt hó fe
kete falaiban barlangok támadtak és a 
csúszás ellen  bőséggel leszórt homok és 
kavics között csermelyek eredtek el, me
lyeket sem m ilyen vízrajzi térkép nem 
jegyzett föl, hatalmasat lehetett lépni, 
m érföldeket a folyómedreken át, meg
annyi sziget és vízválasztó, mely bené
pesülésre várt, és néhol — egyszerűen 
hihetetlen — már száraz aszfalt szür- 
kéllett elő;

most volt legtávolabb tőlük az iskola, a délu
tán  majd úgyis fokozatosan visszaszoktatja 
őket a kényszerhez, de még mindig innen a 
hét derekán, jaj, olyan messze a szombat-va
sárnap álvakációja, és akkor a kisebbik fiú — 
éppen első osztályos, már minden tudható betű  
boldogtalan birtokosa — anyára függesztve 
tekintetét (jobb kifejezés nem is illett elégikus
cselekvésére), felsóhajtott,

nem Ágnesre nézett, pedig ő  volt a fő
zőmester, a végrehajtó; Anya minden 
reggel mindenkit végigtudakolt, mit főz
zünk mára, a fiúkra azonban ebben a 
kérdésben nem lehetett alapozni, ók 
mindig frivol és kitérő javaslatokat ve
tettek oda: „zsaskenyérhagyma“ vagy 
ha nagyon követelőző volt a felkérés, 
akkor lőtávolságon kívülre húzódva 
mondták: „szart kásával“, mindezek el
lenére továbbra is komolyan vették őket 
és újabb ötletekért nvaggatták mind- 
kettejüket:

így kora tavasszal már gyors egymásutánban 
többször is fasírozottat ettek melegházi spe
nóttal, vagy hirtelen-szeletet, melynek elké
szítése roppant egyszerű — ha belegondo
lunk —, ehhez ugyanis csak kipotyolt szép 
marhaszeletek kellenek, lisztbe-borsba forgat
va sütjük át, forró zsírba vetve (utóbb forró 
olajba, mert a szülők olvasták a koleszterin 
ellen  indított sajtóhadjárat összes megnyilvá
nulásait, és Anya nagyon hallgatott Kahána 
doktor úrra, aki az Előre ben megírta, h o g y . . . ,  
de aki erre még kíváncsi, az lapozza föl a hat
vanas évek elejének lapszámait, igaz, akkor 
sem sokat tudhat meg Anyáról, mert halla
ni kellett volna, hogyan kommentálja az ol
vasottakat, hogyan szervezi át a háztartást a 
legfrissebb Kahána-féle irányelvek szerint, 
hogy aztán a reform mindig visszacsússzon az 
eredeti üzemmenetbe, mert Ágnes képtelen 
volt az átállásokra, és amikor már a hatodik 
napja régi kenyeret hozott haza a boltból, 
Anya felelősségre vonta, de Ágnes, aki mégis
csak felfigyelt a divat hullámokban érkező in
gereire, természetes józansággal adta meg a 
kegyelemdöfést: „Há’sze a nasasszonyék úgyis 
az ántikot szeretik m ostan ában ...“):

egyszóval, akkor a család Benjáminja — 
akit csakazértis Péternek hívnak — ezeket só
hajtotta bele az em lített február végi fehér
délbe:

— Már most sajnálom szegény feleségemet! 
Egyáltalán honnan fog ő majd húst szerezni?! 
Neked könnyű. Anya, hiszen neked viszonyod 
van minden m észárossal. . .

Pedig a család Benjáminjának — mint már 
volt szerencsénk említeni, Péternek neveztük 
az elbeszélés folyamán — tudnia kellett vol
na, hogy a v iszony  Anya munkájának m el
lékterméke volt. Vagy sokkal közelebb férkő
zünk az igazság lényegéhez, ha megkockáztat
juk azt a kijelentést, hogy Anva a sors ke
gyeltjévé vált és vele együtt természetesen a 
négytagú család fennmaradó másik három 
tagja is.

De a fennmaradás nem könnyű álla
pot, azaz inkább folyamat, a nemzedé
kek egym ásra következése korántsem  
mentes a veszteségektől, sorsfordulóktól, 
elhamarkodott választásoktól és megbá
násoktól, eure két egymást követő nem
zedék különválva egvensúlyba jut és 
kialakul közöttük az érzelmek bizalmas 
en tróp iája , az egyik fél búcsú és ma
gamutogatás nélkül eltűnik, hogy tört!'-

got, ellenkezőleg, minden eszközzel meg kel
lett akadályozniok az efféle különös irányu
lást), szóval ott csupa olyan ember végzett, 
aki menthetetlenül ki van szolgáltatva a bol
tosok, árusok és mesteremberek kényének- 
kedvének. Ezzel szemben ha annak az isko
lának egykori tanulóira tekintünk, akik Anya 
kezei közül kerültek ki az áthelyezést kö
vető negyedszázad alatt, akkor orcánk menten 
felderülhet és nagy megkönnyebbedés tárgyá
vá válunk, ugyanis a beszerzés és javítás 
gondjai elhátrálnak tőlünk, tisztes távolságba 
húzódik vissza a nem -lehet-sem m it-sem -kapni 
és az ezt-a-vacakot-m ár-nem -érdem es-m eyre- 
perálni kezdetű balsors (mely régen tép). 
Ugyanis ezekből a nehezen kezelhető fiúkból, 
aranyos-romlott kislányokból drabális, a ke- 
zitcsókolomot előre harsogó hentesek, fehér
köpenyes boltvezetők, miniszoknyás kiszolgá
lók és elcigarettázott hangú szövetárusok, bi
zalmaskodó közvetlenséggel hunyorító cérna
vékony pékek és asztalosok lettek, keszeg 
suszterek, fontoskodó töltőtoll javítók, előkelő 
ékszerészek, szélhámosok, akik világnyelveket 
is beszélnek, virágkereskedők, amikor éppen 
nem ülnek orgazdaságért, de Anyának még 
a csütörtöki nagypiacon is akadtak ismeretsé
gei, a Trébelyből lejáró szépbeszédű gyümöl
csösök, a korai paprikák és paradicsomok 
nyárszagú emeberkéi, Laci úr, miközben ordát 
és túrót mért, kölcsönkönyvért folyamodott és 
egy tél alatt kiolvasta a Doktor Faustust, hála 
annak a nevelésnek, am ely nem ért véget az 
iskolában, hanem folytatódott a sajtmérés ide
jén is, mint postgraduate képzés.

Apáék társasága — talán megbocsátja 
nekünk az olvasó a természettudomá
nyos képzavart — vegytiszta  képlet 
volt: orvosok, jogászok és tanárok, a- 
kik folyékonyan és merészen olvastak 
az újsághasábok sorai között, bár el
kötelezettjei voltak egy eszmének, a- 
melyben látványosan csalódtak és kese
rűségük heves vitákat zúdított a házra, 
Ágnesnek egy-egy este akár négyszer 
is ki kellett ürítenie a hamutartókat, 
aztán leszoktak a dohányzásról, csak 
Apa maradt következetes káros szen
vedélyéhez és az igazsághoz; ebben a 
társaságban tilos volt piacról, beszerzési 
nehézségekről beszélni, itt könyveket 
ajánltak egymásnak, nem nótáztak, nem  
kártyáztak, cikkeket csapkodtak heve
sen visszakézből, régi nevek és bűnök 
merültek föl, és az idő összekeveredett 
a szögesdrótokkal meg a plenáris ülé
sekkel; a jövő egyre messzebb volt a 
pillanattól, melyet leépítések, kényszer- 
nyugdíjazások, áthelyezések, kivándor
lások, disszidálások és infarktusok tet
tek szakaszossá, ezalatt receptek íródtak 
és tanulmányok, miközben feljelentése
ket olvastak néhány utcával arrébb u- 
gyanerről a társaságról, és a telefonban 
rejtjelezett üzenetekkel riasztották egy
mást, a törvények ellenük szóltak, 
gyermekeik kivándoroltak, megnősül
tek, a társaság tagjai elmagányosod- 
tak és egyre több gyógyszer és beteg
ség neve került föl kesernyés neveté
sük címoldalára.

ök , a többiek, akik Anya tanítványai vol
tak ama negyedszázad lepergése alatt, nem 
vegyültek az előbbiekkel, nem jártak ugyan
abba a társaságba, de egy percig se higgyük, 
hogy bánkódtak volna ezért, hiszen megvol
tak a saját köreik, amelyek pontosan ilyen 
zártak, belterjesek és szenvedélyesek voltak, 
csupán nem volt miben csalódniok, mert ök 
nem hittek Anyáék eszméiben, ugyanis őket a 
történelem már akkor is úgy dobálta, ahogy 
a bűvész a karikákat és a fényes golyóbiso
kat, a folytonosan változó körzetesítés min
dig más és más negyedeket, utcákat és ház
sorokat csatolt az iskolához, a korábbiak kö
zül viszont sokat leválasztott, keverni kellett 
a kártyát, hogy ki ne alakulhassanak szoros 
kötődések, veszedelmesen szilárd barátságok, 
de hát ezek a mozgások csak Anya esélyeit 
növelték a fogyó-keseredő időben, ugyanis a- 
zok az egykori padbanvihogók, csereberélők 
(és csereberéltek), padfaragók, szeptemberben 
kopaszra nyírott, júniusban már hosszú tol
lú ifjoncok — azóta tisztes családalapítók, 
feleségverök, idült alkoholisták, sokgyerme
kesek, motorbi'ükli-tulajdonosok. telektula5do- 
nosok, kortészkedők, nyerészkedők— valam i
kor mind-mind Anyától hallottak először Ko
lumbusz Kristófról és Periklészről, aztán pe
dig hálásak voltak a Tanárnőnek, hogy nem 
gvötörte őket hármasszabállyal, legkisebb 
közös nevezővel, Arrhimédeszről elmesélte a 
dolgot a tükrökkel és a felgyújtandó gályák
kal (és mindig akadt egy fiú, aki csöndesen 
elmélázva megjegyezte az utolsó pádból: „nem 
r o s sz ...!“, a lángoló iskolaépületre gondol
va), tudnidlik Anya nagyon szeretett órán 
mesélni és felolvasni, voltak kedvenc köny
vei, melyeket minden osztályba bevitt, anv- 
nyira, hogy évek múltával is megállították az

emberek a fiúkat, amikor véletlenül kiderült 
a nevük, s mindjárt szenvedélyesen keresték 
a rokonsági fokozatot a fiúk és a Tanárnő 
között, örömmel zúdították reájuk em lékei
ket, hogy „milyen vagány volt egykor . . .  
ott, és, hogy a Tanárnő, akkor azt mondta 
. . . “. A fiúk örökölték ezeket az emlékeket 
— nem mertek visszaélni velük, nem csikar
hatták ki azt az előjogot, ami Anyának ter
mészetes módon kijárt, ezért aztán élhetet
lennek nevezték őket —. nem, nem lehet 
visszaélni ezekkel a tőlük függetlenül fogant 
és rögzült emlékekkel, hiszen Anya csak na
gyon ritkán vitte be őket azokba az osztá
lyokba, ahol tanított, legfennebb akkor, ha 
Ágnesnek be kellett feküdnie a kórházba, 
mert a lába és a dereka kegyetlenül haso
gatott, ha a szilvafákkal és agyagdombokkal 
bújócskázó mezőségi falujába utazott haza, 
ez is elemista korukban esett meg velük u- 
tóljára, aztán már otthon maradhattak és e- 
gyedül melegítették föl az ebédet még Apá
nak is!

És minthogy Anya — újból nyomatékosít- 
juk — nem  az összeadás és a kivonás mű
vészetével untatta halálra hallgatóságát, az 
egykori tanítványoknak bizony-bizony meg
szaladt a ceruzájuk (természetesen nincs köz
vetlen kapcsolat a történelem és a számolás 
nehézségei között), ha a pult mögül, a rej
tekhelyekről, a záróra utáni romos csendből 
előkerültek a félelm etesen gyönyörű hiány
cikkek. Amikor a fiúk figyelmeztették Anyát, 
újraszámolva a blokkot, hogy a boltban be
csapták, többet számoltak fel, Anya szánako
zó vagy fölényes mosollyal nézett le  a kal
márkodás jeges-tüzes fuvallatától érintetlen 
csecsemőire:

— Na és?! — válaszolt kérdéssel. — És a 
kockázat? Lehet, hogy pont nekünk, NEK
TEK, APÁTOKNAK tették félre? És ha rosz- 
szul számolnak, az nem az én hibám, hanem a 
számtantanárnőé. . .

A család önkéntes számvizsgálói pontosan 
tudták, hogy Anya szavai Sanyi Mamára u- 
talnak, akit csak otthon csipkedett meg gyön
géden, az iskolában örökké a védelmére kelt; 
becsületes polgári nevére nagyon kevesen és 
a kiválasztottak (az igazgató, a szervek — 
hivatalból, a régi tanártársak — udvariasság
ból) emlékeztek, ugyanis a tantestületi gyűlé
seken is Sanyi Mamának szólították, kriti
zálták, csepülték, titokban mindenki örült, 
hogy Sanyi Mama közöttük fejti ki az áldá
sost, vagy inkább áldástalant, így bármiféle 
grimbusz adta elő magát, az idősödő tanárnő 
nevét koncként lehetett odavetni, a felettes 
szervek püffögtek egy darabig, de végül is 
észrevétlenül elhagyták a küzdőteret, mert a 
„szocialista humár.izmus“ nevében nem en
gedhető meg olyasvalaki állástól való meg
fosztása, aki egymaga tartja el béna és te
hetetlen édesanyját, és hová is lehetett vol
na büntetésből áthelyezni, amikor ennél al
páribb iskola már nem is akadt a város köz- 
igazgatási területén belül?!! Mader Alexan
drának hívták, de mondom, ezt a nevet a 
szombatos hitfelekezetben sem ismerték, kü
lönben is ott nem a név a fontos — az o- 
lyan esetleges és véletlenszerű — hanem az 
ember és a lélek, mert Sanyi Mama belega
balyodott a hit hálójába és szombaton so
hasem tartott órát, vasárnap a pótórákon i- 
gyekezett valamit behozni az egész heti le
maradásból; pedig azt mesélik, valaha kiváló 
matematikusként ívelt föl, az egész ferdetor- 
nyú szász kisváros a lábainál hevert, és el 
akarták küldeni a berlini egyetemre, de be
lehabarodott állandó vitapartnerébe, egy ad
ventista vagy pünkösdváró, meg nem értett 
matematikusba, az egész ferdetornyú szász 
kisvárosban csak ők ketten értették, hogy mi
ről folyik közöttük a szópárbaj, és az egye
nesekkel összeszabdalt papírlapok szaporod
tak, szinte az egész várost elborították; a 
tanár hajlandónak mutatkozott a zseniért el
válni kitünően főző feleségétől, ha be nem  
hívják katonának, s mert nem foghatott fegy
vert, valami emberségesebb parancsnok a ke
leti fronton a híradósokhoz helyeztette át, de 
a matematika tanár ott mindjárt valami o- 
lyat tett, ami példa nélkül állott a hadsereg 
évkönyveiben: egyedül maradván a szikra- 
távíróval, belekopogta a szurokfekete ukrán 
éjszakába a maga fordította szöveget, oroszul 
a Mint a szép h íves patakra  kezdetű zsol
tárt, amiben a kémelhárító azonnal titkos ü- 
zenetet vélt felfedezni, lefogták, de ugyanaz 
az emberséges parancsnok a hadbírósági tár
gyalás előtt kivitette egy terepjáróval az er
dőre és sorsára hagyta. A tanár pedig folyton 
a 42. zsoltárt énekelve egész éjszaka az er
dőben bolyongott, míg a partizánok vagy a 
partizánvadászok — ki tudná ezt ma már el
dönteni — kiszúrták és agyonlőtték. Mader 
Alexandra azonban elutasította magától kö
vetkezetesen a férfi halálhírét: nem, Hügel 
Tivadar nem halt meg, kerestette a nemzet
közi vöröskereszttel és a máltaiakkal, amiért 
több ízben is meglátogatták Jóságosék a Ri
gó utcából, és megkísérelték különféle sze
líd eszközökkel jobb belátásra bírni, de Sa
nyi Mama minden délben kiment a Kisállo- 
másra, ott kellett áthaladnia a ferdetornyú 
szász kisvárosba tartó szerelvénynek, felszállt, 
végigjárta a vagonokat, hátha egy utolsó szál
lítmánnyal hazaérkezik; örökké vonatos pél
dákat hagyott föl házi feladatnak, és már
cius 28-án, Hügel Tivadar születésnapján a 
Szivküldi műsorában köszöntötte volt taná
rát és egykori szerelmét, mindig a 42. zsol
tárt kérte, de azt nem volt szabad közvetí
teni azokban az időkben, ezért az egyik szer
kesztő úgy gondolta, hogy a K ék nefele its  is 
megteszi, hiszen abban a nótában is van víz, 
és attól fogva következetesen ezt tettek fel 
Sanyi Mama heves tiltakozása ellenére: en
nek a nagyobbik fiú is tanúja lehetett, u- 
gvanis Sanyi Mamához járt különórára: in
gyen vállalta Anyára való tekintettel, ígérte: 
M iklós számtaniegyei évharmadról évharmad
ra javulni fognak: Miklós vonakodva ugyan, 
de leballagott abba a diiledező, fehérre me
szelt vályogházba, mely a Szentgyörgy tér 
felső végében állott, örökösen az volt az ér
zése. hogy a viskót már csak a vadszőlő el
fő.sült indái és szakállas ágai tartják össze, 
mintegy egybedrótozzák, akár egy széthul
lott paraszttányért, az utcáról aláereszkedve 
juthattunk be az udvarra, a szőlőlugasba, a- 
hol kora tavasztól k^so őszig kikészítve á llt 
az asztalon egy teríték, a házban örökké szólt 
a Szabad Európa,

Anya is hallgatta, és ha a fiúk az iránt 
érdeklődtek, miért kell délután ötkor, 
minden egész órában lábujjhegyen jár
ni a rádiós szobán keresztül, akkor A- 
nya felvilágosította őket, hogy ilyenkor
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Fiamnak

Minden autó-surrogásra 
Felkapom a fejem, 
mint annyiszor minden vasárnap, 
ez utcát kémlelem.

IAz asztal régen megterítve, 
csillog tányér, pohár, 
s ti nem jöttök, hiába várunk
hány vasárnapja már!

Jár-kél a Bikfic szimatolva, 
a kapun ki-kiles, 
aztán megy hátra, be az ólba, 
érzi, nem érdemes.

Nincs, aki az asztalhoz üljön, 
üres a helyetek.
Kifordul szánkból a falat, 
nyeljük a könnyeket.

Hulldogál a dió, 
hallgatom, ahogy koppan. 
Az ősz is mire jó, 
csak a szívem fáj jobban.

A nyár immár oda, 
a t-vasz csillag-messze, 
fecske több tán soha 
nem röppen az ereszre.

Mindent befog a tél, 
sárba fullaszt a hóié.
S aki most itt beszél, 
ki tudja, holnap szól-é?

Citrom lepke lebeg át a kerten,
Meg-megllbben a dohányvirág. 
Szemem semmi .egeken feleltem.
Csönd van. Senki nem hív, nem kiált.

Annyi minden van s volt a világon, 
tűnődöm, én vajon még vagyok? 
Mennyi volt a valóság, az álom, 
élni még vagy halni volna jobb?

Arcomat én már kezemre hajtom, 
elfödni kudarcom, szégyenem: 
mért hittem, hogy küszködve kitartón 
a világ majd jobb lesz énvelem?

Parajd közvetíti a híreket, és azok leg
alább nem olyan sótlanok, mint a köz
ponti adók lelkesedéstől ejakuláló tudó
sításai ;

mindig szólnia kellett, hiszen soha nem lehe
tett tudni, mikor üzen Hügel Tivadar az éte
ren át, addig is, míg életjelt ad magáról, 
Sanyi néni jóságos mosollyal leültette a sült 
alma szagú alacsony szobában, a szuvas ge
rendák alatt legalább száz esztendeje semmi 
sem változott, Miklós elővette a füzetét és 
a matematika egykor ragyogó csillaga, ez a 
női Bolyai János, teljesen behintette kar
mazsinnal a példákat, magyarázott, nem volt 
ideje a fiúra is figyelni, akinek a tekintete 
folyton a Sanyi Mama anyjára tévedt, az ö- 
regasszony lehunyt szemmel feküdt, s ha ki
nyitotta, akkor fintorított előbb, kiöltötte 
a nyelvét Miklósra, vagy a fejét ingatta, hogy 
ne hallgasson Sanyi Mamára, mert az nem 
teljesen épeszű, a kezét nem tudta megmoz
dítani, de a szemével akár egy szénaboglyát 
is felgyújthatott volna, annyi gúny és m eg
vetés volt benne; Miklós a terítő rojtjait fo- 
nogatta és néha valami felcsillant benne, 
mintha értené a magyarázatot, pedig csak at
tól a tekintettől félt, melyre megbűvölten 
minduntalan visszatért, képtelen volt függet
lenedni az öregasszony eszelősségétől.

A várost, ahol élünk, ezek a történetek 
tartják össze, mint a számtanos házat 
a vadszőlő, ha kivágod indáit, vagy ma
gát a szőlőtőkét, darabjaira hullik sz°t a 
város, csak lakhelyeddé lesz, s mi köt 
még hozzá?
Ezeknek a kis tragédiáknak nincs tu
lajdonosuk, az őslakók egymásnak ad
ják tovább, még holdas este sem kell 
hozzájuk; valahogy nemi is tudjuk, ki 
mondta először, vele születünk, elvisz- 
szük, cipeljük céltalanul és ezzel em
lékezünk a városra, amely folyton meg
másítja, átsminkeli arcát, utcasorok tűn
nek el, de a legendák kiirthatatlanok, 
ne akarj utánuk járni, mert saját ma
gadat is meggyűlölöd végül; a város 
HIT kérdése, nem a tudaté, vesd le a 
ráció szmokingját, merj érzelmes len
ni, hiszen ezeket a bő és meleg ruhada
rabokat soha nem hízhatod ki; és lát
ni fogod:
— azt a kis teret, ahol a cigányok lo 
pott dinnyét árulnak egy forró augusz
tusi délutánon;
— Kecskés Feri cigarettát kunyerál tő
led a Grand Hotel teraszán, és a pincé
rek nem hajkurászhatják el, mert csak 
te láthatod Kecskés Ferit:
— sőt feltűnik a szemed előtt a régi 
sofőriskola a Grand helyén, a kapun 
mindig Döngölő Gyuri fordul ki, hogy 
megfürödjön a templomtéri szökőkút - 
ban, hol volt még akkor Anita Ekberg 
a Dolce Vitából?:
— Anya rókagombát vásárol a piacon, 
amit beépítettek, a Városháza háta me- 
gett, fölöttetek egy kifeszített _ dróton 
gyufaszálnyi emberke trósnájderezik, 
fényszórók csápolják az eget;
— a volt főispán bajuszát leborotvál- 
tatja a városi pártbizottság, hogy ne 
hasonlítson a Népek Bölcs Vezéréhez, 
és felavatják a szobrát a 20. kongresz- 
szus tiszteletére;
— Fekete Andor — az utolsó polgár — 
konflison igyekszik a klinikára kivétet
ni a manduláját, mielőtt Régeni Domo
kos elvtárs, az orvosi egyetem kádere
se (azelőtt öntőmunkás) maga venné a 
kezébe a szikét, hogy megmutassa a sok 
rohadt entellektüelnek, miként kell, i l 
lik s méltó pártosan műteni,

Anya pedig kiborítja a bádoggal fedett kony
haasztalra a sok apró, egyforma, vulkanikus 
kúppal érdes uborkát, mely tavaszra sárgává 
érik, és Péter belesóhajt a februárba.. . .
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NADINE GORDIMER

A K I H A L L G A T Á S
NADINE GORDIMER (Springs, Dél-Afrikai 
Köztársaság, 1923. nov. 20. —): angol nyelvű  
dcl-afrikai írónő. Első novellái 1939-ben je
lentek meg, későbbi kötetei, a The Soft Voice 
of the Serpent (A kígyó halk hangja, novel
lák, 1953) és a Friday’s Footprint (Péntek láb
nyoma, novellák, I960.) a legkiválóbb dél-af
rikai elbeszélők sorába emeltek. Műveiben az 
emberi lélek finom elemzése a dél-afrikai 
élet hiteles ábrázolásával párosul. A World 
of Strangers (Idegenek világa, 1958) c. regé
nye a faji megkülönböztetést leplezi le. Egyéb 
művei: The Lying Days (Hazudó napok, no
vellák, 1953); Occasion for Loving (Alkalom  
szeretni, regény, 1963); Not for Publication 
(Nem közölhető, novellák, 1965); The Late 
Bourgeois World (A néhai polgári világ, re
gény, 1966); A Guest of Honour (A díszven
dég, regény, 1971); Livingstone’s Companions 
(Livingstone barátai, regény, 1972). Müvei ma
gyarul: Kései polgárvilág (regény, 1966), Li
vingstone baj társai (regény, 1972), July népe 
(regény, 1984).

Esetlenül, szőkén, kopaszon tornyosult Bam- 
ford Smales a falu főnöke előtt, akinek ép
pen bemutatták. A főnök kezet szorított vele 
meg a feleségével, és tapintatosan nem vett 
tudomást a gyerekekről, akiken July és Da
niel láttán valami, a nevetési inger és a fu
ra megilletődés közötti bűvölet lett úrrá. Édes
anyjuk egy szem villanással értésükre adta, 
hogy hallgassanak.

Három-négy műanyag széket hoztak be ne
kik valahonnan a kunyhó mögül; a jelek sze
rint nem a főnök házában voltak, hanem  
amolyan idegenek fogadására szolgáló előud- 
varban. July és Daniel természetes könnyed
séggel egyenesedett fel; a többiek szép sor
ban leültek vagy leguggoltak a földre. Ha va
laki látni akarta, ki beszél éppen, előre kel
lett hajolnia, s kikukkantania a sorból. Né
hány asszony odaállt, vízhordó kannával a 
fején, egy-két méterre a főnöktől és kísére
tétől; ők voltak a közönség, közelebb lépni 
azonban nem mertek.

A csavarok, amelyek Bam székének alvá
zához erősítették volna a csillogó gyöngyfé- 
nyü műanyag ülést, igencsak meglazultak, s a 
férfi ujjai szinte automatikusan munkálkod
tak a megszorításukon, ö pedig hallgatta a fő
nököt, akinek beszédéből nem értett egy szót 
sem. A főnök annak az embernek az éles tü
relmetlen, gyanakvó hangján beszélt, aki gyor
sabb észjárású, mint akikkel körülveszi ma
gát, a fehér ember nyelvét azonban nem is
meri. Miért is ismerné? Nem feladata, hogy 
akár szolgaként, akár a bányák mélyén dol
gozzon. Kötekedő kérdéseket tett fel, de nem  
várt rájuk választ — kíséretén és Julyn fö
lényes vigyorral nézett végig, mint aki előre 
elveti a suta érveket. S mialatt mások beszél
tek, a szája szögletébe illesztett gyufaszálat 
rágcsálta.

July pedig tolmácsolt, Isten irgalmazzon 
szegény fejünknek. Honnan kerültek ide a 
jövevények? És miért éppen ide jöttek? — 
Aszongya főnök, ászt kérdi, hogy jó, jó, ma- 
gukná dógozok, de ő soha életbe nem lát olyan 
fehér, aki szógája falujába gyütt. — ̂ July a 
tolmács nemtörődöm arckifejezését öltötte fel: 
sorba rakta a szavakat, de a szavak mintha 
nem jelentettek volna számára semmit, s nem  
is rá vonatkoztak volna. Daniel úgy kunco
gott, mint valami kacér leányzó. Maureen is 
nevetett, egyenesen a főnök képébe, úgy 
látszik, ezt kell csinálni, a főnök elismerő 
tapsként fogja fel, ráncos, sötétpiros ajka szét
nyílik, sárgás szeme elismerést sugároz. Az
tán egyszerre komoly, személytelen ügyek ke
rültek szóba, akárcsak másutt, efféle alkal
makkor — ez hozzátartozik a hatalom rituá
léjához. Akár pápai audiencián, akár titkos
rendőrségi kihallgatáson, akár ha állásügyben 
fogad az építészeti tanszék dékánja (egyetemi 
éveidben), s amikor már úgy vélik, valameny- 
nyire megnyugodtál, de még nem közük veled azt 
a számodra ismeretlen döntést, amelyért ide jöt
tél, következik a társalgásnak a „beszéljünk, 
mint férfi a férfival“ szakasza. A főnök tud
ni akarta, voltaképpen mi történik Jewburg- 
ban.* (E rövidítés az adott esetben nem volt 
antiszemita jellegű, kiejtés kérdése volt csu
pán a dolog.) Ügy érti a főnök, hogy szeret
né h a lla n i. . .  szem tanútól. . .  fehér ember
t ő l . . .  hogy mi az, ami most, háromszázötven 
év után, feketék és fehérek között történt és 
történik.

— Kicsoda robbantja a pretoriai kormányt? 
Azok a sowetóiak?

— Nemcsak Sowetóból jönnek. Mindenün
nen. Most mindenki benne van. Magyarázza 
meg n e k i. . .  Minden városban folyik a harc.

— Ö tud észtét. És asztat kérdi magától, 
mér nem tartóztassa le  őket rendőrség úgy, 
mint 1976-ba. Meg 80-ba. Meg hogy a rendőr
ség mér nem lű?

— A rendőrség fekete bőrű tagjai csatla
koztak a harcolókhoz. Nem hajlandók többé 
letartóztatni a fajtájukbelieket. íg y  kezdődött 
az egész.

* Zsidóváros. Johannesburg gúnyneve. A  
D él-A frika i Uniónak ebben a városában lakik  
viszonylag  a legtöbb zsidó. (A  ford.)

— És fehér katonák? ö k  nem lűnek azokra 
a rendőrökre? — A főnök hallgatta, ahogy 
July fordítja a kérdéseit; fejét félig elfordí
totta, arcvonásai megfeszültek: őt aztán nem 
fogja átejteni senki.

— Ez háború. Nem úgy van már, mint va
lamikor. A feketéknek is vannak fegyvereik. 
Bombáik is vannak. — (Smales itt olyan moz
dulatot tett, mintha kézigránátot hajítana el.)
— Van mindenféléjük. Mindenféle halált ho
zó eszközük, akárcsak a fehér hadseregnek. 
Jönnek emberek Botswanából és Zimbabwé
ből, Zambiából meg Namíbiából, még Mozam- 
bikból is. Fegyverrel.

A főnök olykor megvitatta a hallottakat a 
kíséretével. Persze az anyanyelvén; a fehér 
embert egyszerűen kihagyta a társalgásból. 
Maureen figyelme azonban nem lankadt, s az 
asszony rántott egyet a gyeplőn: — Mit mond?
— tudakolta July tói.

— Aszongya, nem tud hinni. Fehér ember 
nem lü? Kormány nem öl meg azokat ott? 
Fehéreknek mindig megvót puska, tank, re
pülőgép. Réges-rég. Még tizennégy-tizennyóc- 
bul, a György király háborújábul. Még Smuts 
meg Vorster idejébül. Fehér nem tud fut, 
nem tud menekül. Sose. Most mér fut?

Mi meg ök. Igen, de most kicsodák a mi, 
és kicsodák az ők? — A fehérek persze lő
nek. Csakhogy most nemcsak nekik van pus
kájuk. Meg repülőgépük. A feketéket segítik  
a kubaiak, Mozambikból meg Namíbiából jön
nek, repülőgépen.

Mi meg ök. Amiről a főnök kérdezősködik, 
nem más, mint robbanásszerű szerepcsere. Ezt 
jelzi az is, hogy felrobbantják a kormányzati 
épületeket, s hogy felgyújtják az urak háló
szobáit.

— És meg akarják magukat ölni — mond
ta a főnök, ezúttal angolul. Magyarázatot 
nem adott, arckifejezése pedig eleve megaka
dályozta, hogy a vendégek meglepetést nyil
vánítsanak.

Maureen úgy értelmezte a főnök szavait, 
hogy a megjegyzés neki szól. A halotti csend
ben ismét fölnevetett — ránevetett a főnök
re. Megszólalni talán nem is tudott vo ln a^ ^  
Vér tolult felégett, szeplős arcába, finom bő
rén állandóan ott csillogott a verejték; sze
gényke a színét is olyan védtelenül váltogatta 
a főnök előtt, akár a kaméleon — s ezen most 
nem tudott úrrá lenni.

Bam p ed ig . . .  nos, ha csúfot akarnak űzni 
belőle, a „nagy fehér főnökből“ meg a fam í
liájából, ő, Bam, nem fog szólni hozzájuk egy 
árva szót sem. Még July se nézett most rá, 
arra a férfira, akit eddig makacsul az „urá
nak“ nevezett. Kiállított tárgy nem léphet fel 
semminő jogigénnyel. És meg akarják m agu
ka t ölni. Ha ez mulattatja vagy megdöbbenti 
a főnököt — értelmezd a megjegyzését, ahogy 
akarod —, hát a szíve joga; joga van hoz
zá ennek az ingerlékeny, rosszul táplált öreg
embernek, vándormunkások, vigasztalan va
donok, férfi nélkül maradt falvak, traktor nél
küli földek, rongyokba burkolt, kehes kisgye
rekek királyának. Ám amikor jönne a rendel
kezés, hogy Ki innét, takarodjatok!, ugyanez 
a királyi tekintély kénytelen lenne utasítani 
Julyt, hogy szolgáltassa vissza az autót; de 
vajon az alattvaló, aki oly sokáig lakott vala
melyik elővárosban, egy másik hatalom fenn
hatósága alatt, amelynek most a pusztulását 
látja (még fehér nők is fosztogatnak üzlete
ket: gyógyszert rabolnak!) — vajon ez az 
alattvaló akkor teljesítené-e holmi falufönök 
parancsát?

Egy-két ember fölállt és távozott; lehet, hogy 
vége az audienciának? Nem, csak amolyan át
meneti nyugalom állt be. A főnök hangosan, 
zajosan szívta lyukas fogát. Mindenki úgy 
hallgatta ezt a zörejt, mintha értelmes han
gokból állna. Amikor a főnök ismét beszélni 
kezdett, a saját nyelvén szólalt meg, July pe
dig ismét fordította a szavait

— Gondolják, ezek azokkal az emberekkel 
megtalálják ezt a helyet itt?

— Nem értem, mit akar mondani a főnök.
— Hát azokkal, akik velük harcolnak.
Daniel segítette ki Julyt. Beszédükből

Smalesék egyetlen idegen szót értettek: „ku- 
bákok“.

— Ügy érti, hogy a kubaiak idejönnek-e? 
Honnan tudhatnám?

— Főnök aszongya, kormány rég mongya 
neki, hogy oroszok meg azok a . . .  akikről 
Daniel beszél . . .  ők el fogják venni tőle 
észtét a fődjét itten.

— Ö, igen, a kormány. Amit a kormány 
mond! Azt, amit mindig is mondott a hazai 
vezetőknek, törzsfőnököknek. De ezt a hábo
rút most a feketebőrűek vívják, hogy min

denkinek visszaszerezzék a földjét a fehérek
től, akik annak idején elvették tő lü k . . .

— Főnök kérdi, maga fődjét is?
— Nekem sose volt földem, nem vagyok 

farm tulajdonos. . .
— Maga házát is?
— Ö, a házamat . . .  hát igen, talán a tel

ket, amelyen a városban csakis fehérek épít
kezhettek . . .  azt talán el fogják venni. De 
talán nem.

Lehet, hogy üresen áll a ház, és az is le
het, hogy fölgyújtották. Meg az is, hogy July 
nője, Ellen visszaköltözött a szeretője udvari 
szobájába, és szép csendben vigyáz min
denre . . .

A főnök ismét önállósította magát, és ango
lul kezdett beszélni. — Azok a sowetóiak! Ide 
gyünnek oroszokkal, meg azokkal onnét Mo
zambikból és mind el akarják venni ezt az 
országot az én nemzetemtül. Mi?! Ok nem a 
mi nemzetünk. AmaZulu, amaXhosa, baSo- 
th o . . .  meg tudomisén. Már itt is voltak a 
bányánál, egész a közeibe. Ha gyünnek, ak
kor kormány ad nekem fegyvert. Igen! Ad 
nekünk fegyvert, és mi megöljük őket, ha 
fegyverrel gyünnek ránk.

Egészen előredőlt, csontos térdével hegyes
szöget zárt be a lába szára, akár valami félig  
nyitott bicska. Amit pedig mondott — akár
ha fekete nőt ajánlott volna, kiváltságképpen, 
a fehér embernek.

— Maga idehozza puskáját, és megtanít 
minket lűni. Azelőtt fehér ember nem enge
dett minket puskát venni. Még nekem se, pe
dig vagyok főnök, még apámnak se, még az 
ö apja apjának se lehetett puskája, tudja? A- 
mikor gyünnek azok a sowetóiak, meg oro
szok, meg hogyhíjjákok, maga velünk lű. Ma
ga segít nekünk.

Azután hirtelen ékesszóló monológba kez
dett, az anyanyelvén; az egész hallgatóság
hoz intézte szavait, s az erőteljesen szárnyaló 
szónoklat azzal végződött, hogy a vasszinü és 
vasszikárságú főnöki mellkas, m elyet látni 
engedett az olcsó nyloning, méltóságosan meg- 
megremegett, és az öregúr sistergőn gyöngülő 
lélegzete a torka mélyén végül valam i taps
szerű magas hangot adott ki.

— Az én puskámat! — ugrott talpra Bam- 
ford Smales, és a felesége felé fordult. Az 
asszony ült, két ökle a térdén, s a férfi csak 
a szemgolyó mozgását látta Maureen félig  
lehunyt szemhéjának vékony hártyája alatt: az 
asszony a letaposott földre szegezte pillantá
sát, amely ösztönösen követte a látószögébe 
eső hangyaboly mozdulatait; a hangyák egy 
eltiport rovar kivájt teteme körül nyüzsögtek.

A hipnotizált ember aurája lebegett Mau

gyan ő maga is alkalmazkodni kezd, hogy rá 
lehessen húzni a vádat. Egyszerre csak nem  
hisz önmagának. Odabent, a nagyvárosban a 
fehérek mindig azt szajkózták: „Csak nem azt 
akarja mondani, hogy nem védené meg a 
saját feleségét meg a gyerekeit?“ Maureen 
látta, hogy férje elrúgja előle a nagy, döglött 
rovart —a tetem Gina és a fekete gyerekek
ből álló hármasfogat között landolt, úgyhogy 
a kölykök sikoltozva szaladtak ki a forróság
ba. A kislány futás közben bizalmasan bele
kapaszkodott az izgatott kis csoport tagjaiba, 
és Smalesnek utána kellett kiáltania, mert 
különben Gina eltűnik valamelyik kunyhó 
mélyén, ahol rendszerint nehezen lehet meg
találni; a kunyhók lakói ugyanis befogadták, 
ahogyan őt és a feleségét sosem fogadták 
volna be; mert a sörivók bizalmaskodó kap
csolata is csupán afféle kocsmai barátság aa 
olyan emberek között, akik az otthonukba 
sosem hívják meg egymást.

— Mi most elmegyünk. Legfőbb ideje.
— N e . . .  ne menjenek még . . .  Máris haza

mennek?
Igen, haza. Gina most már valóban otthon 

volt July kunyhójának csirkéi, tűzhely-hamu
ja és közös kukoricaliszt-vacsorái közepett. 
Bamford Smales, a felesége meg a falufőnök 
még néhány percig együtt maradtak, álldo
gáltak, toporogtak, mosolyogtak, eszmét cse
réltek arról, hogy jól jönne már az újabb 
eső; aztán kölcsönösen biztosították egymást, 
mennyire örültek a találkozásnak. A főnök 
értésükre adta, hogy megértéssel fogadná, ha 
bármi panaszuk merülne fel July ellen.

— Magukkal ott minden nagyon rendben. 
Neki megy jól, maguk kap enni; mi kell ott 
még?

Maureen volt az, aki rámosolygott Julyra, 
és azt mondta, amit mondani kellett:

— Végtelen nagy hálával tartozunk neki.
A két fehér ember, a nő meg a férfi egy

más után lépett oda a főnökhöz és tanács
adóihoz, kézszorításra. A főnök pedig úgy bú
csúzott a fehér férfitól, mintha meghívást fo
gadott volna el:

— Megyek magához megnéz puskát. Maga 
engem megtanít

•

Az autóban eleinte nem beszéltek July 
előtt. De aztán éppen July ösztökélte őket bí
ráló megjegyzésekre, bár lehet, hogy csak ma
gyarázkodni akart. (Maureen talán értette a 
magatartása okát, Bam azonban nem.)

— Afrikai ember fura ember. Nem akar 
tudni errül nemzetről vagy arrul nemzetrüL

reen körül, az olyan hipnotizálté, akihez ve
szélyes volna holmi valósággal közelíteni.

— Az 'én  puskámat? — ism ételte Bamford, 
s nem is tudta, hegy közben égnek em eli a 
karját, amíg észre nem vette, hogy July meg 
a többi fekete mind az ő nyitott és lassan le 
ereszkedő tenyerét nézi. — Nem, mégsem  
akarhatják megölni a saját embereiket! Nem  
akarhatnak feketéket gyilkolni! Mandela em 
bereit! Sobukwe népét! — (Elfelejtették ezek 
Luthulit? Egyáltalán: hallottak-e Steve Bi- 
kóról? Persze Biko nem az ö „nemzetükből“ 
való; de ismerik a nevét New Yorkban és 
Stockholmban, Párizsban, Londonban és 
Moszkvában.) — Csak nem azért fognának 
fegyvert, hogy segítsenek a fehér kormány
zatnak feketéket gyilkolni?! Vagy mégis? Ezért 
a . . .  ezért a faluért, meg ezért a kietlen bo
zótért? És ök le fogják gyilkolni magukat! Ne 
hagyják, hogy a kormányzatnak sikerüljön fe
ketével feketét gyilkoltatni! Az egész fekete 
nemzet a maguk nemzete!

Maureen — akárcsak a főnök, akárcsak July, 
akárcsak mindenki — azt hallotta most Bam- 
től, amit ök ketten mindig is mondtak; pa
naszosan, egész életük értelmét keresőn vissz
hangzottak a szavak az elcsöndesedett bozót
ban, ahová ők úgy zuhantak alá az életük szö
vetéről, ahogy lepottyan és elvész a megla
zult gomb.

A gyufaszál átvándorolt a főnök szájának 
jobb sarkából a balba. A főnök szívott egyet 
valam elyik fogán.

— Hány van ott, M wawate házában? — 
kérdezte. Egyik szemét behunyta, keze a lö
vés, a célzás mozdulatát utánozta. Persze, 
persze: a „July“ nevet csak a fehérek hasz
nálták; tizenöt éven át senki sem közölte ve
lük, hogyan is hívják voltaképpen a főnöknek 
ezt az alattvalóját.

— Egyetlenegy vadászpuska. Madárra lö
vünk vele. Madárra, amit megeszünk. Igen, és 
két varacskos disznót is lőttem vele.

— Nincs más fajtájú? Revolver?
Olyan, amilyet a fehérek köztudomásúan a 

hálószobájukban tartanak, hogy megvédjék  
rádió- és tévékészülékeiket meg féltve őrzött 
ruhadarabjaikat.

— Emberekre nem lövök.
A fekete főnök kurtán, utálkozva horkant 

fel; mögüle, a háttérből nevetéshullám.
És ha az embernek nem hisznek, valaho-

Csak falusi népről. Mindegyik csak a saját 
nemzetét ismeri. Minden egyes.

Maureen a jelek szerint követni tudta:
— A maguk falufőnöke szeretné, ha békén 

hagynák. De hát ez nem lehetséges.
— Ö csak beszél, beszél. Nagyon sokat.
Nem válaszoltak, és óvatoskodásuk valami

konokságra ösztönözte Julyt:
— Megmondhassák nekem, hogy micsináj- 

jon? Meg tuggyák mondani?
— De hiszen ő megmondta. Harcolni fog.
— Már hogy a fenébe harcolna? Hát har

colt, amikor gyüttek a kormánytul mondani, 
hogy fizetnie köll adót? Vagy amikor aszon- 
ták, hogy le köll vágnia észtét a jószágát meg 
asztat? Hogy csinájja észtét meg asztat! O 
a mi falufőnökünk, de nem harcol, amikor 
fehérek aszongyák, azt köll tennie, amit akar
nak — amit ők  akarnak. Ugyan hogy fog har
colni, mikor gyünnek fekete katonák, és 
aszongyák néki, csinájja észtét vagy asztat? 
Hogyan harcolna? Ö szegény ember. Főnök, 
de mégis szegény ember. Nincsen pénze. Ha 
ide gyünnek azok a hogyishijjátok, akiket 
hoznak sowetóiak, ők megeszik kukoricaliszt
jét, oszt megin megéheznek, levágják tehe- 
n it . . .  akkor ő ugyan micsinál? Nem tud csi
nálni semmit. Csak beszél, beszél.

A három testből áradó meleg szinte össze
forrasztotta őket az ülésen. July vezetett; 
majdnem a kunyhó ajtajáig vitte őket, az 
édesanyja házáig, amelyet nekik adott. Ügy 
váltak szét, ahogy a magvaváló érett gyü
mölcs húsa elválik a magtól. July elhajtott, 
hogy beállítsa a sárga furgont a rejtekhelyé
re; megkocsikáztatta Victort, Ginát, Royce-ot, 
s útközben fölszedett más gyerekeket is 
ugyanabból a bandából. Dániel is felült a ko
csira, elöl, úgyhogy ő meg July megint egy
más m ellett voltak. S amikor visszasétáltak 
a településre, ismét ott lapult July zsebében 
a slusszkulcs.

Smalesék tulajdonképpen most jöttek elő
ször igazán haza  a faluba: haza a vaságyhoz, 
a rezsóhoz, a rózsaszín üvegcsészékhez meg a 
rozsdafoltos zománctartón álló csészealjakhoz; 
a tejporos edényhez meg a vegyeskereskedés
ben vásárolt s újságpapírral letakart cukorcso
maghoz. Eddig valahogy nem tudatosodott 
bennük, hogy a kunyhóban laknak. Most azon
ban várta  őket a kunyhó. A tűző napról ho
mályos, zárt helyiségbe értek, s ezt inkább a 
szaglószervükkel, mint a látószervükkel érzé-
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LATIN-AMERIKAI KÖLYÖK

PABLO ANTONIO CUADRA 
(NICARAGUA, 1912—)

U R N A

A nagy vezér néma 
(rajzolom néma arcát).
i

A nagy vezér hatalmas 
(rajzolom erős kezét).

A nagy vezér a fegyveres erők
parancsnoka

(rajzolom a holtak koponyáját).

ERNESTO CAEDENAL 
(NICARAGUA, 1926—)

E P I G R A M M Á K

Ez lesz ez én bosszúm:
Kezedbe kerül majd egy nap 

egy híres költő könvve 
s e sorokat olvasod — 

neked írta a szerző 
de te nem tudsz róla.

Több lövés hallatszott az este.
A tenv tő felől ha’lszottak.
Senki sem tudja kit vagy kiket öltek meg. 
Senki s=m tud semmit.
Több lövés hallatszott az este.
Ez minden.

a Talán összeházasodunk ez idén,

! szerelmem, s lesz egy kis házikónk. 
A könyvem is kiadják talán, 
vagy külföldre utazunk mindketten. 

i Tán megbukik Somoza, szerelmem.

Agyúdörgésre ébred az ember,
|  aztán repülők húznak az égen,

I
 akárha forradalom volna.

Pedig ez csupán a zsarnok születésnapja.

PABLO NERUDA 
(CHILE, 1904— 1973)

T E N G E R J Á R Ó  S Z I N D B Á D

ij Amikor tizenöt esztendős lettem,
Ü megjött a nagybácsim, Manuel.

Testes bőrönd súlyától görnyedt:
benne több ing, cipő, s egy köpvr
Tengerjáró Szindöád — címe így szólt,
s én egyből tudtam,
hogy az eső függönyén túl
ott a világ,
fénylőn, mint dinnye,
sikamlón, virágba borultam
Lóháton tanultam mégis,
a szakadó esőben.

Ama tartományokban 
a búzától lengett a nyár, 
akár egy aranyszín lobogó, 
s patyolattiszta volt a magány.
Mint félig nyitott könyv, 
feledésbe süppedt szekrény, 
húszesztendei hajótörés, 
őrjítő küzdelem.

A homok kifutott alólunk, a kő, 
a lomb, mi egykor voltunk, 
a világra-nem-jött fojtó zsinórja 
elmarad és könnyet senki sem hullajt.
A város nem csupán azt a lányt 
falta föl, azt, aki Tolténből érkezett, 
és fonott kosara tele volt tojással,

tyúkkal,
téged is elnye’t,
keresztet hordó testvér,
ellenség nyugatról, rangsor csőcseléke.
És féreg ízű kezd lenni
apránként a föld,
és nem sarjad fű,
nem hull immár harmat a síkon.

CARLOS DRUMMOND DE 
ANDRADE (BRAZÍLIA)

Á L L A N D Ó  P Á R B E S Z É D

Sokféle párbeszéd van

párbeszéd a szeretett lénnyel 
a hasonlóval 
a m ásfélével 
a közömbössel 
az ellentétessel 
az ellenféllel 
a sük tnémávaí. 
a megszállottal 
az értelmetlennel 
a növénnyel 
az ásvánnyal 
a névtelennel

párbeszéd sajátir.agaddal 
az éjszakéval 
a csi'iagokkal 
a holtakkal 
a gondolattal 
az á’ommal 
a múlttal 
a jövővel

Keresd párbeszéded 
és
legjobb szavad 
vagy
legjobb csended
t
A csendben és a csenddel egyaránt 
folytatjuk párbeszédünket.

É N  I S  V O L T A M  M Á R  
B R A Z I L

Én is voltam már brazil, 
barna, mint önök.
Gitárt pengetten, Fordot vezettem 
és azt tanultam a bárok asztalánál, 
hogy - nacionalizmus erény.
De adott órában a bárokat bezárják, 
s megtagadják mind az erényeket.

Én is voltam már költő.
Hacsak asszonyra tévedt tekintetem, 
máris a csillagok jutottak eszembe 
meg a többi égitest.
De annyi asszony volt, s az ég oly

hatalmas,
hogy versem összezavarodott.

Nekem is megvolt a ritmusom.
Ezt mondtam, amazt csináltam.
S barátaim szerettek, 
gyűlöltek ellenségeim.
Én gúnyosan szárnyaltam, 
elégedetten ritmusomban.
De végül mindenbe belezavarodtam.

Most nem szárnyalok többé, nem, 
nem vagyok gúnyos többé, nem, 
nem kell a ritmus többé, nem.
|w>

ASZTALOS LAJOS fordításai

kelték — érezték a fakó, kiégett füvet és az 
edények s az emberi testek kigőzölgéseitől, 
nem pedig a harmattól és esőtől nedves föl
det. A lig tudták kivenni egymás alakját. Az 
ajtónyílás rajzolta bádogfényű csík közepén 
valam i csupasz nyakú szárnyas ült a holmi
jukat tartalmazó bőröndön. Maureen némán 
olvasta a kofferre ragasztott címkéket, mint
ha most látná őket először: Statler-Hilton 
Buenos Aires; Albergo San Lorenzo Mantova; 
Heerengracht Hotel Cape Town, Bam elker
gette a madarat.

— Ne feküdj az ágyra!
Most már látták egymást, bár a kinti nagy 

ragyogástól még mindig csak homályosan. A 
férfi éppen csak ránézett a feleségére: „Ki 
mondta, hogy le akarok feküdni?“, ezt jelen
tette a pillantása. Az asszony meggyújtotta a 
rezsót; az otthon olajos illata! Volt valamikor 
egy barátnőjük, akit letartóztattak, mert azzal 
gyanúsították, hogy együttműködik a feketék
kel ennek a forradalomnak az érdekében: nos, 
az a nő elégette a szvettereket, amelyeket a 
börtönben viselt, mert képtelen volt különvá
lasztani a gyapjútól annak a zárkának a sza
gát, am elyben azok a ruhadarabok jelentették  
a meleget.

Bamford a rádió gombját csavargatta, s az 
antennát igyekezett annyira elfordítani, ameny- 
nyire a forgó része megengedte. Ujjai tétova 
figyelem m el mozogtak, mintha tapintással pró
bálgatna valam i zárkombinációt, s az antenna 
remegett, mint annak a sebesült tengeri rák
nak a maradék csápja, amelyet Gansbaainál 
fogott valamikor. Aztán egyszerre észrevette, 
hogy Maureen a hüvelykujja s a mutatóujja 
között egy új elem et tart a két véginél; de 
Bamford a fejét rázta. Nincs már szférák ze
néje, a többi mítosszal együtt azt is megölte 
a tudomány; csupán a káosz hangjai léteznek, 
csak annak a süvöltő zúgásnak, repesztésnek, 
recsegésnek a hangjai, amelyből a világot je
lentő rend egyszer kialakult. E világon túl 
nincs béke — de magában a világban sincs. 
Amikor egy pillanatra megszűnt a ropogás, 
akkor is valam i kozmikus sóhaj hallatszott csu
pán: a tér és az idő lélegzését hallották, a 
hullámzást, am ely mindent egyensúlyban tart.

— Hadd próbáljam meg én — mondta 
Maureen.

— Persze, a varázsos érintés . . .
Bamford átadta neki a fekete dobozt: ez 

a fekete doboz azonban nem tartalmazza az 
ö katasztrófájuk krónikáját, a villanegyedből 
a vadonba zuhanásuk történetét. Csupán a 
Hadizóna Rádióhálózat utolsó híreit közli, mie
lőtt végképp elhallgat. Ami talán már be is 
következett. Az asszony is megpróbált min
dent, am it előzőleg a férje, aztán diihösen 
megfordult.

— Öcska vacak!
Visszaadta a készüléket, a férfi pedig arra 

a kampóra akasztotta, . amelyre a kunyhó 
előző lakója kapáját szokta fölaggatni.

Káosz helyett őket July — vagyis a főnök 
— rendjének hangjai veszik körül. Valaki a 
mozdulatainak ritmusára dúdol epy nótát. 
Egy felnőtt hátán rázkódó kisgyerek szag
gatott bömbölése hallatszik, öregek hangját, 
fiatalok kiabálását hallani abból a csődület
ből, am ely ezeknek az embereknek sajtó, 
könyvtár, levéltár és színház egyszerre. És 
távolabbról, messzebbről, onnét, ahol a fekete 
ágak alatt a sárga furgont még éppen ho<*y 
látta Maureen, idehallatszott a vízcsobogás, 
hallatszott, ahogy a víz egy agyagkorsó kés 
kény nyakáról csorog alá, és idehallatszott a 
hívogató madárhang, a kakukké, amely so
sem bukkant elő a végeláthatatlan bozótból.

— Ha legalább jobban hallottam volna. Még 
a portugál szövegből is kikombináihattam vol
na va la m it. . .

Maureen várakozó arckifejezése inkább ké
telkedésről árulkodott, mint bizalomról; Bam
ford szóra nyitotta a száját, aztán csak íel- 
sóhajtott; kezét görcsösen húzgálta az állótól 
az ádámcsutkájáig, mintha nem kapna leve
gőt.

— Mi volt a hullámhossz? Jól emlékeztél? 
Biztos vagy benne?

— Te magad is kipróbáltál minden hullám
hosszt.

— Talán a készülékkel van baj. Kölcsön
kérhetjük Dánielét, amikor visszajönnek. A 
kocsi ott van, úgyhogy nem tudom, hol le
hetnek, nem látom őket sehol.

A gyerekeiért már nem kellett aggódnia az 
asszonynak; táplálékukról gondoskodott, de 
egyébként gondoskodtak ők magukról, akár a 
feketék gyerekei.

A férfi ott ácsorgott mögötte a szűk kis 
kunyhóban; Maureen hallotta, amint a tenye
rébe csapja az öklét; akár annak idején, a- 
mikor valami építési vállalkozásról beszélt, 
m elynek tervezésével, azt remélte, megbízzák. 
El sem lehet képzelni, mi történik most azo
kon a villanegyedbeli sétányokon, ahol fehér 
családok együtt fagylaltoztak szombat déle
lőtti bevásárlásaik közben, trikókat vettek a 
gyerekeknek („Victor“, „Gina“, „Royce“ felirat
tal), és fényképkiállításokat néztek meg, me
lyeknek kedvenc témája a fekete települések 
élete volt: így ismerkedtek az idegen ország
részekkel.

— M egjelent valami tudósítás ta v a ly . . .  de 
az is lehet, hogy évekkel ezelőtt, nem tudom 
. . .  az Egyesült Államok Kongresszusával kö
zölte a kongresszus kutatási osztálya: lehető
ség van rá, hogy USA-repülőgépeket küldjenek 
az amerikai állampolgárok kimenekítésére, ha 
veszélyben forognak. És ezt megemlítették . . .  
nem emlékszel? . . .  a hírekben, az idec'rkezé- 
sünket követő héten, éppen, amikor megtöltöt
tem a tartá lyt, . .  Talán éppeh ezt hallottuk . . ,

— Te hallottad, nem én.
— . . .  lehet, hogy éppen ez volt. Pretoria, 

Johannesburg, az Egyesült Államok Kongresz- 
szu sa . . .

Maureen viszanyomkodta föld-piszkitotta láb- 
körmeiről a száraz pókhálóként rájuk nőtt 
bőrt. Az ajtónyílásban kuporgott Maureen, a- 
ki nem is olyan régen testileg olyan jól érez
te magát, s aki egy táncosnő biztonságával 
járt-kelt (bár nem táncolt valami pompásan), 
most pedig a négy fal közé szorulva a csakis 
önmagukkal foglalkozni kénytelen emberek

rögeszmés figyelm ével vizsgálgatta magát.
— Repülőgépek amerikaiak, kimenekítésére 

— mondta.
— Meg más európai nemzetbeliekére. Egész 

határozottan emlékszem. Egy Robson nevezetű 
ember jelentése a Kongresszusnak. Nem, nem  
Robson. Copson. Igen, ez az.

Maureennak nem kellett emlékeztetnie a 
férjét, hogy ők és gyermekeik nem ameri
kaiak, s nem is más nemzetbeli európaiak. És 
Bamfordnak sem kellett emlékeztetnie a fe
leségét, hogy lehettek  volna  kanadai állam
polgárságú európaiak. Ha minden fehér egy
formán ellensége lett a feketének, akkor miért 
ne lehetne minden fehér „európai“ az ame
rikaiak szemében?

Az asszony érezte, hogy a férfi nézi a láb
körmöket piszkáló kezet. Kinyújtotta a lábát; 
kezét a hóna alá dugta.

— Mit fogsz csinálni a puska-ügyben?
A férfi közelebb rukkolt, m elléje kuporo

dott. Mosolyféle játszott az ajka körül, mie
lőtt megszólalt.

— Tudod, eleinte mit gondoltam? Hogy va 
lami egészen másról lesz szó. Hogy azt fogja 
mondani, menjünk el innen.

Mert ehhez az egyhez képest minden más 
csak megkönnyebbülést jelenthet.

Maureen elfordította a fejét. .
— Mit fogsz csinálni a puskával?
•— El tudsz képzelni engem zsoldosnak?
Erővel magára irányította az asszony lelki 

szemeit. Mintha azt kérné a feleségétől, lássa 
benne a frissen beérkezettet; de Maureen azt 
a férfit látta, akit magára hagytak a bajban.

— Zsoldosnak! Amint dél-afrikai kézigráná
tokat dobálok, hogy megvédjek egy reakciós 
szegény ördögöt, egy nyomorult kis főnököt 
a saját népének felszabadulásától!

Az asszony kinyújtotta a karját, s a kezét 
kedvetlenül összecsapta. Ismét a régi nóta. A 
jól ismert beszédfordulatok, amelyeket még 
annak idején használtak.

— Mit gondolsz, mi vagyok én? — A düh 
elindított Bamfordban valami kereket, amely 
azonban nem akart forgásba jönni.

— Mit csinálsz, ha idejön? Hogy adj neki 
órákat céllövésből!

— Hülyeség. Egyetlenegy vadászpuska! Já
tékszer. Ez pedig dzsungelháború.

— A főnök csak mintadarabként gondol a 
puskára. Lesz majd más fegyver is. Dél-afri
kai kézigránátok, mint említetted. A kormány
zat utolsó ajándéka az ő hazai főnökeinek. 
Ügyhogy, ha idejön . . .

Pragmatizmus, ez az egész, mondta Mau
reen, amikor megérkeztek erre a szemétdomb
ra, és szemrehányást tett magának, amiért 
annak idején balettet tanult, nem pedig — 
legalább — a lenézett janagalót. És akkor a 
régi életükre Bamford azt mondta, ha ha
zugság volt, hát hazugság volt. Reménytele
nül küszködött Bamford Smales, hogy olyan 
szavakat találjon, amelyek nem a régi éle
tük beszédfordulatait alkották, olyan szava
kat, amelyekből itt, a helyszínen formálódik 
az igazság, a feketék jóvoltából, a saját ma
guk jóvoltából. Egy pillanatra érzékelte az 
egyhangú napokban megbúvó nagy drámát, 
éppen úgy, mint ahogyan felesége tudatában 
állandóan jelen volt a mindenütt egyforma 
bozótban elrejtett sárga autó. De azok a sza
vak sehogy sem akartak a felszínre törni. Út
jukat állta a régi szókincs: „falusi elmara
dottság“, „ellenforradalmi gócok“, „ha nem si
kerül békés megoldást találni, elkerülhetet
len a polgárháború“ — igen, Maureen mind
ezt tudta, már jóval a polgárháború kitörése 
előtt hallott minderről. És most, hogy meg
történt, olyan élmény lett belőle, amely elő
re nem sejthető. Az addig bevált eszközök
kel biztosan nem Nem voltak rá szavak; Bam
ford hiába erőltette az agyát, az indulatait.

— Láttad, ahogy odafelé menet „hagyott“ 
vezetni engem? Micsoda kegy! July igencsak 
magabiztos mostanában. Úgy látszik egyéb
ként, nincs valami jó vélem énnyel a főnök
ről. Hallottad, a kocsiban hogy beszélt róla.

Maureen szempillája néhányszor lassan 
megrebbent.

— Azt hiszem, July saját magáról beszélt.
— Saját magáról? Hogyhogy?
Igen, Maureen most m ondott valamit, de 

úgy mondta, hogy Bamfordnak ne kelljen  
kényszerűen kiadnia magát, ne kelljen olyan 
szavakat kimondania, melyeket maga sem 
ért. Bamford pedig nem akart kibújni az e- 
gyelőre laza hurokból, de azt sem akarta, 
hogy valami helytelen válasszal szorosabbra 
vonja azt a hurkot a nyaka körül.

— Ö volt az — mondta Maureen —, aki 
mindig azt tette, amit a fehérek mondtak ne
ki. Az igazolvány-hivatal. A rendőrség. Mi. 
Hogyne tenné azt, amit a feketék mondanak 
neki, még ha le kell is vágnia a teheneit a 
szabadságharcosok élelm ezése végett?

— De annak legalább lesz értelme! — (Né
melyik régi beszédfordulatnak is van . . . )  — 
A saját népéért tenné. Akkor is, ha annak a 
népnek szüksége van a kubaiak meg az o- 
roszok segítségére ahhoz, hogy segítsen ma
gán.

— Nem, July nem fog harcolni holmi szent 
háborúban azért az öregemberért. Nem gyil
kolt le minket sem álmunkban, és nem lesz 
a saját törzsének a harcosa sem.

— Még hogy nem gyilkolt le m inket. . .  — 
Bamford eddig tudta követni a feleségét a 
gondolat útjain, most azonban elvesztette a 
fonalat. — Csak nem azt akarod mondani, 
h ogy . . .  — (itt szünetet tartott) — . . .  hogy 
azért hozott ide minket, hogy feladjon? Ugye, 
nem?

— Hát mit gondolnak róla a feketék? Mit 
fognak gondolni róla a szabadságharcosok? 
Talán hogy csatlakozott a sowetóiakhoz? U- 
gyan! Fogta a maga fehéreit, és velük futott. 
Ne nevettesd ki magad! Ügy beszélsz, mint
ha nem bujkálnánk, mintha nem ijedtünk vol
na meg úgy, hogy idáig futottunk, jóval a 
folyón túlra.

— Persze hogy bujkálunk. Mégpedig. . .  — 
A férfi nyaka megmerevedett, nem mondhat
ni, hogy tagadólag rázta volna a fejét, in 
kább a kudarc érzése rándított rajta —, . . .  
mégpedig a gyűlölet átmeneti fellángolása e- 
151, meg az értelmetlen halál elől. És ő buj
tat bennünket.

— Tizenöt év alatt összeszokott velünk, és 
amíg csak él, senki se fogja tudni ezt az ösz- 
szeszokottságot semmivé tenni; erre gondolsz? 
Szép kis válasz azoknak a feketéknek, akik 
meghalnak, hogy felszabadítsák őt!

— Űristen! Hiszen a halállal játszik, mert 
idehozott minket! Bár, szerencsére, nem hi
szem, hogy tudja . . .

— Akkor hát jobb, ha elmegyünk.
Még sose látta ilyennek az asszony pillan

tását; élettelenül nézett rá Maureen és dia
dalmasan, mintha a férfi maga ölte volna meg 
azzal, hogy az asszony már semmit se vár
hat tőle.

— Szóval akkor jobb, ha elmegyünk — 
mondta Maureen. — Te nem lehetsz zsoldos, 
ö  pedig nem csatlakozott a népéhez a város
ban.

Mind a ketten nézték — Bamford is nézte 
önmagát — : itt áll egy testes, szőke férfi, a- 
kinek kivörösödött homlokára, dühös szeme 
fölé ráncokat vont a szorongás.

— Igen, de hová? Hová?
Ebben a pillanatban mindketten meghal

lották (s különös módon megint eszükbe ju
tott az a vasárnap reggel, az úri hálószobá
ban szerelmeskedő házaspár, amelyre mind
járt rá fognak törni), meghallották közeledő 
gyerekeik hangját.

De Maureen nem hagyta, hogy a férfi meg
kerülje a saját kérdéséből adódó logikus kö
vetkezményt. És miközben Royce berohant, 
elficánkolva, eltoporzékolva és el-árnyékbok- 
szolva a felnőttek életéről szóló hősi képzelgé
seinek egyikét, az asszony kimondta:

— Hogyan? S most hogyan?!

BALABÁN PÉTER fordítása
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AZ ÁRVÍZI HAJÓS

Szavalta  a pesti m agyar szín
házban április 27-én 1838. 

Laborjálvi Róza

Hogy népes ház-sorok 
Jegyzék az utakat,
Most vad moraj között 
Fut gyilkos áradat.

Rémséges jaj kiált 
Ingó falak megöl;
Rémesb a hallgatás.
Midőn a ház bedől,

S omlott házak fiié it,
Élők- s halottakon 
örvényesen kereng 
S zúdul el hab habon.

-K i ment meg en gémét 
Kórt, aggot és szegényt? 
Mindenre ami szent,
Oh ember, hozz segélyt!»

A fennmaradt kövön 
így  esd egy női hang,
S bajhirdetőn visít.
Mint vészben a harang.

És több hajó kereng 
Az ingó fal körül;
De a szegény anya 
Ott áll mentetlenül.

Ez pénzét, az magát_ 
Jövének menteni;
Van aki kedveseit 
Aggódva keresi;

S ki csak múlatni jár 
A köz veszély felett:
Az óni rá nem ér 
Egy hitvány életet.

S mindig dühösb az ár, 
S a bágyadt nő előtt 
Száz örvény tátogat 
Alásodorni -öt.

Még jő s megyen hajó; 
De ő már nem kiált; 
Tűr s várni láttatik  
A borzasztó halált.

«Ki él még itt?» riad 
Most egy hajós közel, 
Sajkája telve bár 
Menekvők terhivel.

S im sajka jő s rohan 
Az áradat taván;
De aki rajta űl, 
Embertelen zsivány.

S még jókor érkezik; 
A féltett kőfal áll,
S kihalt remény után 
A nő hajóra száll.

"Itt jó anyám, neked 
E kisded adomány,
Pénz s egy falat kenyér; 
Többet várj ég után.

Nekem nagy útaim  
Vannak még szerteszét: 
Ezreknek élete 
Kiált hajót, segélyt.»

Szólt s menne a hajós, 
De a hölgy, kit hozott, 
Tündér tekintetű 
Asszonnyá változott.

Arcán redők helyett 
Ifjú kellem  virúl; 
Szépsége bájoló 
Leírhatatlanúl.

Szebb mint a szerelem, 
Barátságnál hivebb 
Mindennél, ami kéj, 
Látása kedvesebb.

S az elbámult hajós 
Hall édes hangokat, 
Minőket emberajk,
Sem zenemű nem ad.

«Ha minden elhagyand,»
így szól az égi nő;
"Az ember és világ, 
Barát és szerető;

Nem emberélet az 
Miért ő eveze:
Tiltott vagyont keres 
Szentségtörö keze.

A sajka partot ér,
S a megmentett sereg 
A bátor férfinak 
Hálás búcsút rebeg.

Ha hozzád mostohák 
Szerencse és ipar;
S hű fáradásidért 
Rágalmak nyelve mar

S szívetlenül az agg 
Nő m ellett elsuhan; 
Mert egy batkát nem ér 
Mind, ami rajta van.

Csak a szegény beteg 
Agg nő nem távozik, 
S elfúladt kebliböl 
Sóhajtás hallatik.

Emlékezzél reám 
Sorsodnak éjjelén: 
önérzeted vagyok, 
Nevem Jótétem ény.»

Rendűit kebellel a 
Bátor hajós eláll 
Ez égi látomány 
Magas csodáinál.

Öt minden elhagyá,
Az ember, a világ; 
Csaknem maga maradt, 
Mint téli fán az ág.

Sorvasztok napjai,
S kietlen álmait 
Gyógyszer nem űzi el, 
Nem orvosolja hit;

De az nem tartja őt; 
Megy a szép vágy után, 
S még soknak élete 
Menik meg csolnakán.

S ha néha mardosóbb 
Fájdalma visszasír,
S a földön ellene 
Nincs menedék, sem ír:

fjeikének a dicső 
Hölgy képe feltűnik,
S szűz arca bájain 
Fájdalma megtörik.

1838

A z allegória „árvízi hajósa“ 
báró W esselényi M iklós, aki 
az 1838-i pesti nagy árvíz  
napjaiban sok em ber életét 
m en te tte  meg.

A z  árvíz pusztította Ferencváros

AZ UNALOMHOZ

Holdvilág az arcod, 
Kályha termeted,
Régi fejkötötől 
Boglyas a fejed.

Épen nem mondhatni, 
Hogy szép dáma vagy, 
Mégis tisztelőid 
Száma vajmi nagy.

Válogatni nem tud 
Tompa ízleted;
Aki hozzád hajlik,
Azt mind szereted.

A pimasz körökbe 
Mnkkfilkózni jársz, 
Lesben a vadásszal 
Sült galambra vársz.

Régi duska1 társad 
Minden jó uracs, 
Kinek esze tálban 
S szíve a kulacs.

S ami ellen annyi 
Finnyás nőke küzd, 
Téged el nem hajt a 
Drága pipafüst;

Sőt, hol orrboszontva 
Porzik a tobák,
S illatod, hiú fényt 
Rejtnek a szobák,

Ott is ásitozva 
Gyakran megjelensz,
S bűvös álomírral 
Szájt, szemet befensz.

Sok kis és nagy úrnál 
Ülsz te pamlagon. 
Karjaidba dőlnek 
Nő és hajadon.

S akik érdeketlen 
Nézik a hazát,
S nyugton veszni hagynák 
Legnagyobb fiát;2

Kiknek embertársok 
Jaja puszta hang,
Melyre nem csendül meg 
Leikökben harang;

S aki a dologtól,
Könyvtől idegen:
Az mind édeleghet 
Vaskos kebleden.
Sok munkás henyével 
írsz te verseket;
Hajdan így csináltak  
Nálunk könyveket,

És mondták: "A téli 
Est unalmiban 
A magyar nemzetnek 
E könyv írva van.

Olvasd el, magyar nép,
S tartson meg az ég!» 
Mert erő, egészség 
Kell hozzá elég.

ím e, szép asszonyság, 
Mily sok érdemed! 
Ráadásul hozzá 
Adj még egy kegyet:

Valahára köztünk 
Ünd meg magadat,
S hordd el más világra 
Régi sátrodat.

Szállj, oh szállj el tőlünk 
Túl a tengeren:
Nyűg elég marad még 
E jó nemzeten.

1841

1 M ulatozás, tivornya. 2 A  há
rom  év i nehéz börtönre íté lt 
W esselényi M iklóst.

LAURÁHOZ

Rád nézek, mert szeretlek.
Rád nézek, mert gyűlölsz;
Míg bájaid veszélyes 
Dacával meg nem ölsz.

Rád nézek, mert gyönyört ád 
Szemlélnem arcodat;
Rád nézek, mert öröm lesz 
Meghalnom általad.

Rád nézek, mert talán még,
Egy kisded percre bár,
Gyülölség és szerelmünk 
Cserében visszajár.

Még akkor érzenéd csak 
Mi a szívgyötrelem,
A mostohán viszonzott,
A gyűlölt szerelem.

Még akkor sínlenéd csak 
Kegyetlenségedet,
S nem hagynád ennyi kín közt 
Elveszni lelkemet. > *

1842

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek 
S a kúörö napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből 
S a szent béke korát nem cudaritja gyilok:

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús 
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
És áldozni tudó szív nemesíti az észt:

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával,
És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: «igazság!»
S e rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
Méltó emlék jelt akkoron ád a világ.

1839
A könyvnyom tatás feltalálásának négyszázaiik év 
fordulójára H einrich M aysr braunschweigi kiadó a 
legkülönbözőbb nem ze tek  íróinak közreműködésével 
G utenberg-album ot á llíto tt össze. Ebbe az em lékkönyv
be írta epigram m áját Vörösm arty.

LISZT FERENCHEZ1

Hírhedett2 zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának 
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?

Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj 
S  üdve lón a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Lázbetegnek volt hiú csatája.

Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
Rég óhajtott hajnal keletén.
Édes kínja közt a gyógyulásnak,
A  kihalt vágy s elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
Újra készek adni életet s vért.

És érezzük, minden érverését.
Szent nevére feldobog szivünk;
És szenvedjük minden szenvedését, 
Szégyenétől lángra gerjedünk;
És óhajtjuk nagynak trónusában,
Boldog- és erősnek kunyhajában.

Nagy tanítvány a vésznek honából,’
Melyben egy világnak szíve ver,
Ahol rőten a vér bíborától 
Végre a nap földerülni mer,
Hol vad árján a nép tengerének 
A düh szörnyei gyorsan eltünének;

S  most helyettök hófehér burokban
Jár a béke s tiszta szorgalom;
S a művészet fénylő csarnokoMian 
Égi képet új korára nyom,
S míg ezer fej gondol istenésszel,
Fárad a nép óriás kezével:

Zengj nekünk dalt, hangok nagy tanárja,
És ha zengesz a múlt napiról,
Légyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harc mennydörgése szól,
S árja közben a szilaj zenének 
Riadozzon diadalmi ének.

P!engj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban 
őseink  is megmozdúlianak,
És az unokákba halhatatlan 
Leikeikkel visszaszálljanak,
Hozva áldást a magyar hazára,
Szégyent, átkot áruló fiára.

És ha meglep bús idők homálya,
Lengjen fátyol a vont húrokon;
Legyen hangod szellők fuvolája,
M ely keserg az őszi lombokon,
Melynek andalító zengzetére 
Fölmerül a gyásznak régi téré;

S férfi karján a meggondolásnak 
Kél a halvány hölgy, a méla bú,
S újra látjuk vészeit Mohácsnak,
Újra dúl a honfiháború,
S míg könyekbe vész a szem sugára,
Enyh jön a szív késő bánatára.

És ha honszerelmet költenél fel,
M ely ölelve tartja a jelent.
M ely a hűség szép emlékzetével 
Csügg a múlton és jövőt teremt 
Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal,
Hogy szivekbe menjen által a dal;

S a felébredt tiszta szenvedélyen 
Nagy fiákban tettek érjenek,
És a gyenge és erős serényen 
Tenni, tűrni egyesüljenek:
És a nemzet, mint egy férfi, álljon 
Érc karokkal győzni a viszályon.

S még a kő is, mintha csontunk volna,
Szent örömtől rengedezzen át.
És a hullám, mintha vérünk folyna,
Athevűlve járja a Dunát;
S ahol annyi jó és rossz napunk tölt, 
Lelkesedve feldobogjon e föld.

És ha hallod, zengő húrjaiddal 
Mint riad föl e hon a dalon,
Melyet a nép millió ajakkal 
Zeng utánad bátor hangokon.
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének.

1841

1 A  kü lfö ldön  élő világhírű zeneszerző és 
zongoram űvész 1839—40-ben hosszabb időt 
tö ltö tt hazájában. 2 Híres. * A  „vészek ho
na“: a jú liusi forradalom  Franciaországa, 
1842-ig L iszt állandó lakhelye.

VASHÁMOR

Kard, eke, lánc készül a vasnak gazdag eréből;
Táplál, véd, büntet: hármasán őrzi a hont,

Kard s lánc kínszer lesz hódító s zsarnoki kézben: 
Csak használni tud a pór eke, ártani nem.

1839
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PIROS SZÁJ

Vörösmarty a „Fóti dal“-t szavalja

FÓTI DAL

Ocí. 5. 1842.

Fölfelé megy borban a gyöngy; 
Jól teszi,

Tőle senki e jogát el 
Nem veszi.

Törjön is mind ég felé az,
Ami gyöngy;

Hadd maradjon gyáva földön 
A göröngy.

Testet éleszt és táplál a 
Lakoma,

De ami a lelket adja,
Az bora.

Lélek és bor két atyafi 
Gyermekek;

Hol van a hal, m ely dicső volt 
És remek?

Víg pohár közt édesebb a 
Szerelem.

Ami benne keserű van, 
Elnyelem.

Hejh galambom szőke bimbóm, 
Mit nevetsz?

Áldjon meg a három isten,
Ha szeretsz.

Érted csillog e pohár bor, 
Érted vív,

Tele tűzzel, tele lánggal,
Mint e szív;

Volna szívem, felszökelne,
Mint a kút,

Venni tőled vagy szerelmet, 
Vagy búcsút.

Hejh barátom, honfi társam, 
Bort igyál.

Víg, komor vagy csüggeteg
vagy,

Csak igyál.
Borban a gond megbetegszik, 

Él a kedv.
Nincs a földön gyógyerőre 

Több ily nedv.

Borban a bú, mint a gyermek, 
Aluszik.

Magyar ember már busúlt sok 
Századig.

Ideje, hogy ébredezzen 
Valaha:

Most kell neki felvirúlni 
Vagy soha.

Bort megissza magyar ember, 
Jól teszi;

Okkal-móddal meg nem árthat 
A szeszi.

Nagyot iszik a hazáért 
S felsivít:

Csakhogy egyszer tenne is már 
Valamit.

No de sebaj, máskép leszen 
Ezután;

Szóval, tettel majd segítünk 
A hazán.

Ha az isten úgy akarja.
Mint magunk.

Szennyet rajta és bitor bűnt 
Nem hagyunk.

Rajta társak, hát igyunk egy 
Húzamost;

Bú, szerelmek, házi gondok 
Félre most:

A legszentebb-, legdicsőbbért 
Most csak bort,

De ha keilend, vérben adjunk 
Gazdag tort!

A legelső magyar ember 
A király:

Érte minden honfi karja 
Készen áll.

Lelje népe boldogságán 
ürömét,

S hír, szerencse koszorúzza 
Szent fejét!

Minden ember legyen ember 
És magyar,

Akit e föld hord s egével 
Betakar.

Egymást értve, boldogítva 
Ily egy nép

Bármi vésszel bizton bátran 
Szembe lép.

Ellenség vagy áruló, ki 
Hont tipor,

Meg ne éljen, fogyjon élte, 
Mint e bor.

Áldott földe szép hazánknak, 
Drága hon,

Meg ne szenvedd soha őket 
Hátadon!

S most hadd forrjon minden
csepp bor,

Mint a vér,
Melyet hajdan frigyben ontott 

Hét vezér;

S mint szikrája a szabadba 
Felsiet,

Ügy keresse óhajtásunk 
Az eget.

Legyen minden óhajtásunk 
Szent ima,

S férfi-keblünk szent imáink 
Temploma.

Én ürítsük a hazáért 
E pohárt:

Egy pohár bor a hazáért 
Meg nem árt.

Érje áldás és szerencse 
Mindenütt,

Ahol eddig véremésztő 
Seb feküdt.

Arca, mely az ősi bútól 
Halovány,

Felderüljön, mint a napfény 
Vész után.

Hű egyesség tartsa össze 
Fiait,

Hogy leküzdje éjszak rémes 
Árnyait:

Künn hatalmas, benn virágzó 
És szabad,

Bizton álljon sérthetetlen 
Jog alatt.

S vér, veríték vagy halál az, 
Mit kíván,

Áldozatként rakjuk azt le 
Zsámolyán,

Hogy mondhassuk csend-
s viharban:

„Szent hazánk!
Megfizettük mind, m ivel csak 

Tartozónk.“

AZ ÉLŐ SZOBOR

Szobor vagyok, de fáj minden tagom; 
Eremben a vér forró kínja dúl;
Tompán sajognak dermedt izmaim; 
Idegzetem küzd mozdúlhatlanúl.

Szemeim előtt képek vonúlnak el 
A népemésztő harcok napiból:
Véráldozók a szent, örök jogért;
S bérért ölök éjszak csordáiból.

És látom gyermekimnek árnyait,
A vég esatában elhullotakét,
Varsó falán s az égő falvakon 
Vad üldözőmnek vérrel irt nevét.

És hallom a vesztett csaták zaját,
Az árulók bal suttogásait,
S fejőkre hajh le nem zúdíthatom  
A megcsalottak szörnyű átkait.

S nem sírhatok, bár hő zápor gyanánt 
Szememben a könny százszor megered: 
Midőn kiér a zord világ elé,
Hideg, kemény jéggyöngyökké mered.

Agyamban egyik őrült gondolat 
A másikat viharként kergeti:
Szent honfitűz, m ely áldozatra kész,
S rút hitszegés, m ely nyomban követi:
S a bal szerencse minden ostora,
Mely népem érte annyi vér után;
Magas dicsőség a harc reggelén; 
ínség, halál, gyalázat alkonyán.
S szivemben — oh mondhatlan szenvedés! 
Lázongva forr a szent boszú heve;

Gyúlt ház az, mely ön gazdájára ég,
Kit nem ragad ki szomszédok keze.

S holott örökké él a fájdalom.
Nehéz mellem sóhajjal van tele;
De rajta áll megbűvölt gát gyanánt 
A szenvedő szív márvány fedele.

Nem szólhatok; nyögésem néma jaj;
Szó és fohász kihalnak ajkimon.
A gondolat s az érzés ölyvei
Csak benn tenyésznek gyötrő lángimon.

Emelten függ a harcra szomju kard.
De nem mozdúlnak a feszült karok; 
Dermedten állnak lépő lábaim,
S nagy kínjaimtól el nem futhatok.

Oldódjátok, ti megkövült tagok,
Szakadj fel dúlt keblemből, oh sóhaj! 
Légy mint a földrendítő éji vész,
Bútól, haragtól terhes és szilaj.

S te elnyomott szó hagyd el börtönöd, 
Törj át a fásult nemzedék szivén,
Hogy megcsendüljön minden gyáva fül 
Mennydörgésedtől a föld kerekén.

Kevés, de nagy, mit szólni akarok: 
«Ember, világ, természet, nemzetek!
Ha van jog földön, égben irgalom, 
Reám és kínaimra nézzetek!»

1841

NÉVNAPI KÖSZÖNTÉS 

LAURÁHOZ

Kár, hogy a pap megkeresztelt. 
Jobb volnál pogánynak,

Mert pogány vagy és kegyetlen 
Híved fájdalmának.

Vagy ha már meg kelle lenni, 
Mondtak volna másnak, 

Szép-, hamisnak, kellemesnek, 
Csak ne Laurának.

Mondták volna: légy gyönyörré 
Mindenek szemében,

És örömnek kútfejévé 
Férfiak szivében;

Vagy neveztek volna inkább 
Fájdalom napjának, 

Gyötrelmemnek, bánatomnak, 
Búm okozójának.

Gyötrelem bár s bánat és bú. 
De az enyém volnál,

Már keresztségedtől fogva 
Lelkemhez tartoznál.

Hátha még jobb szíved volna, 
Hátha még szeretnél,

Lelke lennél életemnek. 
Drágább enlelkemnél.

A  kö ltem ény az 1830—31-ben eltiport L en 
gyelországot szem élyesíti meg.

N nos rz a kincs, nincs dicsőség 
Melyért od’adnálak:

Egy életre elég volnál 
Isten áldásának.

IXd?

HARAGSZOM RÁD

Haragszom rád, mert fürtöd fekete, 
Haragszom rád csalárd kék szemedért, 
Mely rám oly bűvös láncokat vete, 
Haragszom rád kegyetlen ajkidért.

Haragszom rád, mert nyugtom elveszett, 
Haragszom rád szilárd erényidér’,
S mert bájid elrabolták lelkemet:
És nincs remény, hogy többé visszatér.

1842

A SZOMJU

Szomjas vagyok; de nem bort szomjazom, 
És szomjamat vízzel nem olthatom.
Nem oltaná el azt a Balaton,
Nem a mézes szölőjü Badacson.
Én lángot szomjazom, lángot, tüzet, 
Szemed tüzében játszó lelkedet; 
Szomjúzom a hajnalt szép arcodon,
És a mosolynak mézét ajkidon. 
Szomjúzom édes és forró sóhajt,
Mit kebled titkos szenvedélye hajt;
És szomjúzom kebled hullámait, 
Szivednek minden dobbanásait;
Szomjas vagyok, leánykám, bájaidra: 
Hibád-, erényed- s minden titkaidra.
Jöj, lelkem  várja édes ajkidat:
Ne hagyd elveszni szomjúság miatt.
1842

A  GY Ű JTEM ÉN Y T

SZERKESZTI

K . JA K A B  A N TA L

Égő szalag
Egy kisded száj határain, 
Édes szavak s csókok

Oh szűz ajak!
M: haszna vagy piros,
Ha meg item csókolhatlak? 
Miért kívánatos,
Ha el nem foglalhatlak? 
Szamóca is piros 
S a gyermek szereti, 
Piroslik a bor is 
S illatja mennyei;
Pirúl a hajnal is 
S a rózsa keble láng: 
Vadásznak az mi kéj,
S ez mint mosolyg reánk! 
Van vérszín drágakő,
Van bársony is veres,
Mit embercsontokon

Sok büszke szív keres. 
Én másnak meghagyok 
Akármi örömet, 
Szamócát, drágakőt, 
Rózsát s ki mit szeret. 
Miattam tartsa meg 
Király vérbíborát, 
Helyettem költse el 
A jó  bort jó  barát: 
Nekem rajtad derül 
Ébresztő hajnalom,
Te vagy miért vivők, 
Királyi bíborom.
Mikor jön a nap el 
Betölt reményivel, 
Midőn nem álmodom 
S azt mondhatom:
„Oh szűz ajak!
Szedém rózsáidat, 
Érzettem lángodat, 
Csókoltalak!“

1839

AZ ŰRI HÖLGYHÖZ

Fürtidben tengervészes éj,
Szemekkel, mint a csillagtűz;
Hol annyi gőg és annyi kéj,
Ki vagy te márványkeblü szűz?

Bírván az istenek minden kegyét,
Imádva férfiaknak általa,
Szép és dicső, s lélekben oly setét,
Milyen derült arcodnak hajnala.

Nincs hát remény? nincs semmi kegyelem? 
Hiába minden esdeklés szava?
Hiába kér a leghöbb érzelem?
Nem olvadoz fel kökebled hava?

Egy eskü kell, egy néma fogadás:
«Szeretni e mindent adó hazát!»
Mért hát szemedben büszke tagadás?
Mért áruló a hang, mit ajkad ád?

Pedig nem mondhatod, hogy nincs szíved. 
Szeretsz pompát, hízelgő csapodárt,
Hintót, lovat, sőt hitvány ölebet,
És selymidért imádod a bogárt:

Mind állat, és hívságos semmiség,
Hízelgőd is, ki hűséget hazud!
És mégis, mégis — oh türelmes é g ! -------
Kedélyed rajtok édelegni tud,

Míg a könyűk hiába fénylenek  
A hon szemén! — Hah gőgös Goneril,* 
Megemlékezz, hogy vannak istenek,
S még van kezökben bűnt torolni nyíl.

Az apaátok teljesedni fog,
Az apaátok súlya szörnyű lesz:
«Tennen fajodban éljen ostorod.
Csaljon meg akit legjobban szeretsz.

Hervadjon el szépséged! a gyönyör 
Váljék utálattá ha ízleled;
S midőn panaszban bánatod kitör,
Legyen kacaj reá a felelet.»

De nem, te nem vagy bűnös. Nevelőd  
Jellem telen kornak volt gyermeke.
Gyengéd szived hajlott a kény előtt,
S megvette a szellem tél hidege.

Mi vagy te most? Kérdezd meg magada' 
Angol talán? vagy német, francia?
Igen, ha megtagadnák fajokat;
De ah előttök szentség a haza!

Te azt nem ismered, — nincsen hazád 
Nincs nemzeted, — nincs mondható neved. 
És ami van, gyalázat szennye rád!
Mert esdeklő szülődet megveted.

Erényeidnek senki sem hiszen;
Mert ami fő, nincs meg sugári közt;
Csillag vagy tündöklő és üdvtelen;
Félünk, csodálunk, mint az üstököst.

Asszony vagy, a leggyarlóbb, semmi más! 
Nemednek nincsen tiszteltebb neve: 
Gyöngéd, hol annak lenni árulás,
Szivetlen, ahol égned kellene;

Buzognod e hon- és e nemzetért,
Mint égnek minden nemzet hölgyei:
Nem kérünk munkát s áldozatra vert; 
Miért esdünk: részvéted kegyei.

S mindeddig ezt te megtagadhatod!
Láttad, miként lcüzdénk és epedunk,
S csak egy enyhítő szót nem monda szád; 
Könyed nélkül mi kín volt vérzenünk.

De még előtted áll egy új világ.
Anyára vár egy újabb n e m z e d e k :
Akard, s erényed a fő polcra hág,
Neved dicsőség lángtüzében ég.

Mit szűz hevében égő szív teremt 
Költőt, művészt, hőst és nagy férfiat.
És mindent, ami szép, jó, tiszta, szent, 
Tőled, nemedtől várjuk hogy megadd.

Kezedben a gyermeknek álmai, 
Tündérvilága lelkes ifjúnak,
A férfi boldogsága; játszani 
Ily drága kincsek nem adattanak.

Emeld fel bájaidnak zászlaját,
Utánad kelnek a hon jobbjai:
Gyönyör lesz tűrni hosszú éven át.
Ha díjt szelíd kezed fog nyújtani.

Teremtsd elő azon dicső időt,
Hol a magyar szó s név imádva lesz; 
Midőn kegyelmet nem nyer szűd előtt 
Ki e kettőnek ellenére tesz.

A kisdedeknek néma szája kér,
Hogy adj nekik hazát. Ne vond meg az",
Áldás vagy átok vár e válaszért:
Határozz, és kimondtad sorsodat

1841

* Shakespeare Lear kirá ly  c. tragédiájában 
kit apja megátkozott.
a két hálátlan és kegyetlen leány egyike, a-
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ASZTALOS ILDIKÓ

JAKABFFY TAMAS

Neneaaa, dá-mi 
un leu de cinci!

A gyulafehérvári vársáncok mögül ma, 1991. ok
tóber 21-én m ár csak P arti Nagy Lajos hiányzik. Ha 
ő is i t t  volna, olyan összhang honolna a lelkemben, 
m in t villanyoltás és elalvás között pénteken. A vű 
kies: teh á t vársáncok, taknyos fű, elszórtan gépjárm ű
vek, katonai rendszám úak, civilek, népies iskoláslá
nyok, N.N.Ö. (Nagy Nemzeti ön tudat), h á tté rben  füs
tös malom, m ögötte Kiskapus. Szeben, Cim pulung, Bu- 
záu, B ukarest, T utrakan, Balcsik, Tenger. Felgyűrőd- 
nek, plisszérozódnak.

A látvány sokba kerül, de nem nekem, m ert a lá t
ványhoz én is hozzátartozom. Az A por-kastély k ivert 
ablakain egy közepes gyalogosszázad röppen ki, elhe
lyezkednek a Róm kat H ittudom ányi Főiskolával szem
ben a tetőkön, jól lá tha tják  Qum ránt, Texast, néme
lyik tollászkodik, egyik a fogát piszkálja, többen a fü 
ve t csipegetik az ereszcsatornában, dokkzubbonyban.

A lá tvány t akár vékony bergm ann-csövön keresz
tü l is fogyaszthatjuk, am elynek hossza ne haladja meg 
a tizenkét cm-t. Tavaly a látványért még nem kellett 
fizetni. Igaz, ma m ár gazdagabb a bédekker: m egtud
hatjuk , honnan vezényelt m iniszterelnök Feszítsd- 
meget.

Az idő, az is nekik dolgozik, na és persze nekem, 
hiszen egységes nem zeti létezésem m el nekik  dolgo
zom, nekik nem  tetszik nekem , nekik gyűlölködöm 
és hányom  szem ükre a hazám at, Fribourgban is nekik 
vagyok úgy, hogy m egint rögtön rám  néz a platina 
kisasszony, m iután  elmondom a címem, Bécsben is én 
„hattyazok“ sötétedés u tán , m iközben G yulafehérváron 
nem  lehetek állam polgár, csakis egységes nemzeti, Sa
la t Levente sem tud ja  ezt az egyenséget elhárítani, pedig 
ő tudja, mi m iért, a mi e lm entett fájljainkon éjjel ösz- 
szeverekszenek a betűk, korom és rozsda rakódik rá 
juk, míg dulakodnak, s á h írek  csikorognak reggel, 
m in t a hom ok a kenyérben a fogak közt.

Dá-mi un leu de cinci, m ondja egy koszos kisfiú, s 
ez úgy rázná meg P arti Nagy Lajost, ha itt  lenne, aho
gyan elvárom  tőle, persze le kellene fordítanom , ez 
sem bonyodalom mentes, aki nem  hiszi, próbálja csak 
türelm esen.

Ne legyen az, hogy nem  m ondtam , végleg lefordít- 
hatatlanok vagyunk, s nem csak az a baj, hogy ezek 
tizennyolc óta csak T rianont ta rto tták  be, m indenki 
ludas, m ert senkiről sem hiszi el m indenki, hogy lúd- 
talan, a mocskol ódás, csak az já r  i tt  jogkövetkezm é
nyek  nélkül, te disznó.

BÁLINT TIBOR

B e m  á r  t á s
Irodalmi ínyesm ester

A fekete bem ártás, bár kevesen ismerik, rendkívül 
élvezetes m ártásféle, és szükség esetén jól helyettesíti 
a több időt igénylő eláztatást vagy a berántást.

Elkészítési módja: kinézünk egy olyan személyt, 
akit be akarunk  m ártani, hogy m egkaparintsuk az á l
lását, vagy egyszerűen csak azért, hogy bosszúból le
buktassuk, s m ind járt feketíteni kezdjük. Ennek első 
m űvelete a gyanúkeltés.

Tízórai közben, am ikor látszólag véletlenül ju to tt 
eszünkbe a dolog, ilyen szavakat hu lla tunk  el: „Ezt a 
Szélpált bizonyára elő akarják  léptetni, m ert a teg
nap m ár nem  fogadta a köszönésem et!“ U tána két-há- 
rom napig szóba sem hozzuk a nevét, nehogy m unka
társaink reánk  is gyanakodni kezdjenek, akkor azon
ban ism ét néhány rágalmazó m egjegyzést teszünk:

„Szélpál egy szavahihető ú r meg egy illető jelen
létében azt ordítozta, hogy valam ennyiünket ki fog rúg 
ni, m ert semmi szüksége egy tu ca t m álébercire“ !

M iután ily módon sikerü lt a bizonytalanság és a 
fenyegetettség közérzetét m egterem tenünk körülötte, 
két hétig fütyörészve jövünk-m együnk, teszünk-veszünk. 
Szélpálnak előre köszönünk, és általában jó szívvel 
vagyunk hozzá. Sőt, bizonyos jelekkel igyekszünk ki
nyilvánítani rendületlen  hűségünket irán ta, s hogy 
leghőbb óhajunk továbbra is a beosztottjának lenni.

Ha erre elmosolyodik, zavar nélkül fo ly tathatjuk  a 
további bem ártást. Több kollégánkat is m agunk köré 
gyűjtjük, és közöljük velük: egyik szomszédunk csó- 
kolózni látta  Szélpált a Sétatéren! K ét nagy lánya 
van, és íme, ő fényes nappal csókolózik egy idegen 
nővel!

Ezzel teh á t Szélpált m int m unkaerőt, m int férfit 
és m int családfőt egyaránt bem ártottuk. Most m ár csak 
politikailag! kell kétessé tennünk  a helyzetét, ami a 
legpikánsabb és egyben a legkényesebb m űvelet. Pél
dául terjeszteni kezdjük, hogy az édesapjának h a ^ is -  
pénzverdéje volt Nagybányán, a húgát pedig Alaszká
ba szöktette egy ’eánykereskedő. Közben szüntelenül 
hivatkozunk am a ú rra  és illetőre, és úgy teszünk, m int
ha m entegetni, védeni szeretnők ezt a szerencsétlent. 
„Nam elég, hogy nagyratörő, hogy nőcsábász és még 
a sorsa is lehúzza a nyom orultat, a tetejébe oly nehéz 
szag párolog az asztala körül, hogy lehetetlen megállni 
a közelében.“

Szélpált előbb-utóbb hívatják. Ha ajka kifehéredik, 
és ő remegő kézzel babrál az ira ta i kozott, ez annak a 
jele, hogy a bem ártás sikerült. A m ártást bőséges kár
örömmel ad juk  fel, és a vállalkozás sikerére egy pa
lack bort is kibontunk . . .

S e b e k  é s  kötések
— Á rkossy-rajzok környékén —

Örökre emlékszem arra  a végtelen nyugalomra, ha
tárta lan  békére, amely Kafka novelláinak olvastán las
sacskán belém  költözött. A kkor sem ertettem , azóta 
sem, de hiszem, hogy lényem  szereplője volt egy olyan 
jelenségnek, am ely az értelem  számára re jté ly : ho
gyan lehetséges az, hogy a végsőkig feszített disszonan
cia pontos megformázása s az ebben való bárm ily fokú 
részvétei elegendő erőt tud  adni ahhoz az egy lépeshez, 
am elyre sa já t erőnkből m ár nem futotta volna? Ha
sonló érzés kerít hatalm ába most, hogy Árkossy István 
rajzait fürkészem , és a vonalak, formák párbeszéde 
m egérint, megszólít, s h irtelen  rádöbbenek, ez a világ 
régi ismerős. K arnyú jtásny ira  eszmény és valóság 
vibrálásának, egymásba átjátszásának különös bújócs
kája, s m ire észbe kapnál, m ár magad vagy a húnyó. 
Ezek a rajzok a to ta litást pályázzák meg, nem  többet 
és nem kevesebbet. S a totális kérdés, az egzisztenciá
lis létparadoxon tiszta form ája — mi más lehetne, 
m int a kereszt?  „A kereszt nem tagadja meg és meg 
sem sem m isíti az ellentéteket, hanem formává alakít
ja “ (Franz Rosenzweig). Innen e rajzok re jte tt sugár
zása: vízszintes és függőleges világok m etszéspontjá
ban állónak ez a m etszéspont egyúttal maga a kezdet, 
az ősorigó, a vonal eksztázisa  — a pont.

Vízszintes és függőleges világok? A kötőszó nem 
fe'sorolást, hanem  m ellérendelést jelent, s ez csak fi
gyelm eztet arra, hogy ez a viszony itt döbbenetesen 
őszinte, épp m ert e két világ m inden egyes fehér pa
pírlapon ú jra  megmérkőzik egymássá!, s a művész va
lóban m indkettővel egyszerre küzd; a tét itt nem iga
zán az, hogy m elyik győzi le a másikat, az igazi harc 
a k e t'ő  szeretetének aktusa: egy harmadik létform a 
a m egváltott. A világon kívüli létnek ez az igazi alak
ja  és nem az eszményiség, ahogy általában durván le
egyszerűsítik ezt az egyenletet. Anyagi világ és szél
erői világ ennek az egyenletnek a baloldalán áll, vagyis 

m indkettő m éltó a másikhoz, s ezért a tragikum itt so
hasem válik szentimentálissá.

I tt van például az a rajz, amely az evilági „kétla- 
kiság“, a szellemi és az anyagi világhoz való kötöttség 
tragikum át oly találóan fogalmazza meg. A lap te te 
jé t egy lehajto tt profil keretezi, fején jelzésszerű — tö- 
v ’s? királyi, rubinokkal ékesített? — korona, a rajz 
függőleges tengelyében az arc alsó vonalától induló 
kompozícióval, amely a lap alján groteszknek ható láb
fejben végződik, s amelyről hirtelenjében angyalláb
tól, lólábon keresztül rokokó lábbeliig sok m inden az 
eszünkbe jut. A rajzo t a felénél valamivel lennebb, 
stilizáltságában erősen m ateriális, erőszakosan m integy 
felfüggesztett, az álló alakra rátapasztott macska alak
ja  vágja ketté, a gyerm eki rajzokra emlékeztető mó
don a szájától a végbeléig kipontozott emésztőcsator
nával,hogy a m acskáról nehogy valami más is eszünk
be juthasson, m in t a szükségleteinkben tenyésző fizi
kai lét. A disszonancia élességét emeli ki a két ponto
zott vonal — a feje t ékesítő és a macska testé t rú- 
titó — párhuzam osságából eredő korrespondencia, csak 
felerősítve azt, am ely a két alak egymásra vetíte tt ke
resztjéből am úgy is m egkerülhetetlenül jelen van. S 
ettől, hogy ily távoli két világ a kereszt m etszéspont
jában „kénytelen“ egymással találkozni, a formák, az 
alakok m egszűnnek eredeti magányukban m egm arad
ni, a két értékrégió óhatatlanul átszínezi egymást — 
innen a groteszk hatás. A groteszk társadalmi, politikai 
dimenzióiba vezet a négy szörnyalakból készült átlós 
komDozíció. Az abszurdot fokozza az alakok „ruháza
tának“, külsőségeinek hangsúlyozása, a rajz — mond
hatni — diplomáciai jelképrendszere, elrendezése, s ez- 
zo! szemben szörnyek form átlansága, torz figurája.

Líraibb jellegű kontrasztra épül a hátizsákos alak 
köré szerveződő rajz. A két kompozíciós sík. a függőle
ges és a persDektivikusan a kép alján, rövidülésben 
m egrajzolt sakktábla és alagútbejárat által határolt sík 
között többféle viszony állítható  fel, s ezek közös jel
lemzője az, hogy nem a kizáró ellentét, sem az egyér
telm ű tragikum , hanem  egy nosztalgikus-békés össze
tartozás és elkülönülés kom plex jellegét emelik ki. A 
titokzatos, lebegő alak hátizsákja tetején a napot és a 
holdat viseli, tetőzve otthontalansága súlyát e nem 
zeti szimbólumok im peratívuszával; vonalszerű arca, 
üres szemnyílása, egyáltalán az egész figura kétdim en
ziós, síkszerü m egform álása felerősödik az alsó rész 
térszerű  jellege folytán. A tém a — hazatérés — igen 
sokrétű és találó megkom ponálásának érzem ezt a 
rajzot. A nem zeti történelem  tragédiái, eszkatologikus 
jelkép, és gyerm ekkori indiánosdik sokféle m otívuma 
keveredik a késes koronás főalakos kompozícióban. Az 
értékek  kevertségének okozója egyrészt a tény, hogy e  
mozgalmasságot, szabadságharcot, egyebeket sugallú 
figura a rajz alsó felében tájjá , egyfajta szfinxszé me
revedik, s ez a váltás megkérdőjelezi a fenti szimbó
lum ok érvényét is. A groteszk hatást az alak bal vál- 
lából kar he lyett kinövő svájci bicska tetézi.

Láthattuk, a grafikus m entes álszemérmektől, pa- 
tetikus szólamoktól, a képm utatás apró csecsebecséitől.
A játszm ák nála mindig ú jra  indíthatók, ameddig lé
teznek valódi konfliktusok. Sebek fedik e világ testét,, 
de senkinek sem ju t eszébe alam izsnát osztogatni, a l
kalm asint épp azért, m ert m indnyájan egyszerre va
gyunk koldusok és eme pom pás fejedelmi lakoma m eg
hívottal.
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51.

Most már egészen biztos, hogy sosem de
ríthető ki, miért látogatta a Pászkán családot 
olyan odaadóan az a középtermetű, az apá

n á l néhány évvel idősebb, sárga félcipős, 
szürke öltönyös, kihajtott inggalléros, hátra 
.fésült hajú férfi, a Detektiv. Az Íróban az a 
határozatlan gyanú mocorog, hogy az illető a 
sunda, karika lábú, kommunista Palkovicsot 
elszalasztó nyomozók egyike lehetett. Nincs ki
zárva: restellte kudarcát vagy feltételezhető 
Szálasi-ellenességével összhangban egyenesen 
elősegítette a veresvizi bányából felvezetett 
fickó megugrását. Későbbi és többnyire „el
lenzéki" vélem énynyilvánításait Janiiknál az 
Író csakis ilyesm ivel tudja magyarázni. A De
tektiv jóelőre kerek perec megmondta: Már
pedig az oroszok bejönnek. Az apának nem
egyszer m elegen ajánlotta, hogy juhait, disz
nóit vágja le, mérje ki, mert a muszkáktól 
úgysem  lesz szabadulása; azok minden álla
tot elhajtanak, minden mozdíthatót elvisznek. 
Ne ringassa magát hiú ábrándokban. Az apa. 
Jani (okosan elfojtott) örömére, megfogadta a 
Detektiv tanácsát. Előbb a juhoknak esett ne
ki. Az istálló bolthajtásos előterébe vaskam
pókat szerelt, az elmetszett gégéjű juhokat 
azokra aggatva fosztotta meg bundájuktól. 
Naponta ötöt-hatot vágott le, annyit, amennyit 
a környék lakói pénztárcájukhoz mérten 
széthordhattak. Persze, a hús mindenkinek 
áron alul kellett, majdnem ingyen. Ez mar 
igy szokott történni. Amíg az apa az anya, 
Gyuri, Laci és Józsi segédletével mészárosko- 
dott. Janinak a disznókra volt gondja. A 
Tizház közelében, a Zazar partján gyepeltetett. 
Leginkább a nagy gerendakereszt tövében 
kuporgott. Számolgatta a disznókat, súldöket, 
malacokat és emésztődött: mi lesz velük, ha 
az oroszok bejövetele után újra feldarabolják 
Magyarországot? Telnek a napok, a németek 
csodafegyvere m eg nem és nem akar bein
dulni. Mi több, már oda jutottak, hogy az el
lenséges repülögéprajok zavartalanul húzhat
nak el a városok fölött, m ivel olyan magasan 
járnak, hogy a légvédelm i ütegek nem érhe
tik el őket. Az ágyúk ott sorakoztak a Zazar 
partján is, készenlétben, a tüzérek azonban in
kább a napozással, mint az „angolszász es 
orosz“ repülőkkel törődtek. Jani oda-odasom- 
fordált a félpucér katonákhoz, kérdezoskodott 
vagy messzelátóval bámulgatta az István to
rony órájának számlapját. A tüzérek érdek
lődtek, ki fia, ki borja, majd figyelmeztettek: 
bármilyen szép tárgyat (töltőtollat, öngyújtót, 
cigarettatárcát) lát a földön, fel ne vegye, 
mert robban. Jani bólogatott: tudja es mar 
hallott is egy esetet a Tizházból. Valakinek a 
fia kecskelegeltetés közben cigarettatárcát ta
lált, szaladt haza, jöjjenek, nézzék meg, mit 
dobtak le  az angolok, amerikaiak. O nem  
piszkált hozzá, mert azt sejti: veszélyes. Ment 
az apja, megnézte a tárgyat és, hogy a Zazar- 
ba repítse, belerúgott. A cigarettatarca hatal
masat pukkant és a meggondolatlan civil jobb 
lábáról az ujjakat eltűntette. Bakancsa feje- 
vei együtt. A tüzérek megpaskolták az arcat, 
csodálkozva ciccegtek: Ügyes vagy Te mar 
tudod, mitől döglik a légy. Jani írult-pirult de 
nem holmi szemérmességből, hanem mergeben, 
am iért annyira lebecsülik. A katonák kozott 
még olyan pimaszkodó fráter is akadt, aki 
meglepetésszerűen nekiszegezte a kérdést. Ki
nek  a lánya is vagy te? A Zazar túlsó part
ján a Virág utca végében, közel a lengohid- 
hoz’ német ágyúk és harckocsik szunnyadoz- 
tak“, hervadó lombú faágakkal letakarva. A 
ném et katonák is csak tengtek-lengiek, eset
leg csokoládét osztogattak a piaci legyekként 
szem telenül köréjük sereglő cigány rajkóknak.

' Jani kívánta a csokoládét, de büszkeségből so
sem „ereszkedett le“ a németekhez. „Nekem  

: ne cváncigoljanak“. A valóság nv gis az lehe
tett hogy átallt a szutykos rajkok köze keve
redni Odahaza megtudta: a juhhús eladása 
veszteséges. Igaz, a bőrök megmaradtak; mi
helyt tehetik, kikészíttetik. Micsoda bekecseket 
lehet majd varratni azokból! Aki bekecset 
visel, nem kap reumát. Láttál már te reumás 
vásányt?, kérdezte Gyuri Janitól. Nem, vála
szolta naivan Jani. Hát almafán pokot. Azt 
sem. Akkor nyomj a seggemre egy csókot. 
Jani elkomorodott, aztán vigasztalgatta magát: 

Elvégre a tandíjat meg kell fizetni. Ezzel is 
többet tudok“. Estére megérkeztek a szatmári 
Sas-behívósok. Öradnára tartottak. Közöttük 
volt a Juliska néni férje, Kornya György is.
Az apa a konyha padlójára szalmát terített, 
azon hálatta őket. Óradnáról jövet Illés Já
nos, a sógor és Erdei Laci, a korán elhalt 
Pászkán Veronka második fia  kukkantott be.
A  Sas-behívósok nekik is szorítottak helyet 
a ropogós-rugalmas szalmán. Illés János termé
szetesen féltéglával döngette a mellét, milyen 
élete van neki Óradnán. Alakulata élelm ezé
séért felel és naponta leesik neki a liter in
gyen pálinka. Abervajsz, fejezte be a dicsek- 
vését, aztán egyből elaludt. Erdei Laci, aki- 
vei valamikor, „szamárköhögös korukban“, a 
Nagyréten a Pászkán — fiúk együtt csókolták, 
ugatták, vinnyogták, vonították át az éjszakát, 
hangtalanul pislogott a szalmában. Szöszke 
haja volt, mint Potocki Bandikának. Szoszke- 
sége később majdnem vesztét okozta, mert az 
oroszok németnek vélték. A lig érkezett ki
lépni a kocsislakás szabaablakán, hogy egy 
Kaput nyem eckit rikoltozó, részeg géppisztolyost 
elkerüljön. Az ittas „hős“ megpillantotta ugyan, 
de nem vette üldözőbe, mint ahogy az írót
sem ezerkilencszáznyolcvankilenc április ti- 
zennyolcadika délutánján, félnégy és félöt kö
zött az a két valószínütlenül magas és vékony 
szerb, akikről pedig úgy tudta: ellenségei. Az 
utcán vele szembe rohanó szerbek ot békén 
hagyták. Helyette más magyart késeitek meg.
Az író nem maradhatott közömbös, ezért egy  
lépcsőfokra em lékeztető betonhasábra alma
szelettel tiltakozó szöveget kanyarított. Vala
honnan előkerült kisebbik bátyja, Laci és a 
dühöngő rácokat alaposan lehordta. Azok 
szeppenten elsompolyogtak, Laci meg haza 
kerékpározott Szatmárra. Ezután az írónak  
emésztő hiányérzete támadt; nélkülözhetetlen  
iratokra lett volna szüksége, és nem tudta, 
miképpen tehetne szert rájuk. Hiányérzetét az 
is fokozta, hogy tiltakozó szövege a betonha
sábról nyomtalanul leszáradt. Éppen keseregve 
csellengett a városban, amikor a Közfürdő 
előtt a biciklin Szatmár felől befutó Laci gem 
kapoccsal összefogott, gépelt papírlapokat leb- 
bentett az orra alá. Ezek azok? Ezek azok., 
érdeklődött, de feleletet nem igényelve tova- 
karikázott. Ez volt az április tizennyolcadika 
délutáni tünyölődés. Másnap tizenkilencedikén 
reggel, munkába indulás előtt viszont a 
következőket jegyezhette be Álom-napló

jába: Feltúrt, helyenként sáros mezősé
gen menekült valam i Hruscsov-fejű uk
ránok elöl. A Hruscsov-fejű figurák osztódás
sal szaporodtak. Már-már elgázolták, lehenge
relték, ő meg áimélkodott: vajon mi bajuk 
van vele, amikor ö Hruscsovot mértéken felül 
szimpatizálta? Délután félnégytől félötig az 
üldözés már harci cselekm énnyé fajult. Egy 
tömbházlakás szűk előszobájában lándzsával, 
karddal, tőrrel felfegyverzett, torzonborz egyé
nek szurkálták, vagdalták egymást. Ö egy 
szobában arra törekedett, hogy bezárkózzék. 
Hosszú, hegyes rudat szerzett, azt a harcoló 
tömeg és a fal közé dugta, a tömeget helyé
ből kimozdította, majd az ajtót berántotta. 
Berántotta és mégis, hogy a harcosok a szoü í- 
ba ne özönöljenek, nem húzta, hanem nyom
ta. Ezúttal a csatározók nemzeti hovatartozá

rös hadsereg nem lehet más, mint piros po-.> 
tóból készült ruhákba bújtatott, mindenre el
szánt egyedek irdatlan tömege. Kár, hogy 
nincs kitől megérdeklődnie, mit jelent az á 
szó: szovjet. „Mit is jelenthet7“ Mindenképpen 
orosz lehet a szovje is. Amiért a kígyó le- 
vedli régi bőrét, attól még az új bőrében is 
kígyó őkelm;. Ugyanaz a kíg r S. Szabadságos 
katonák, '.eg.cg leszerelt hadirokkantak a Ja
ni füle hallatára, széltében-hosszában beszél
ték, hogy ezek a szovjet-vörösök annyian van
nak, mint csillag az égen. Ezeken egyetlen 
fegyver „segíthetne“, a csodafegyver. Táma
dáskor annyian indulnak meg, hogy kitüze
sed ik a puska, a géppuska, a géppisztoly, a 
goi ószóró, az ágyú csöve a túlterheléstől, de 
ök csak jönnek, csak jönnek. Mint laza, csap
zott kenderkazlakra, úgy kapaszkodnak fel

harctéri események megváltozásában, „jobbra- 
fordulásában“ reménykedett. Az apa meg 
várta, fiadzon le a koca, hogy végezhessen ve
le, besózhassa. A süldőt nem féltette az o- 
roszoktól. Es furcsa módon, a Bányaigazgató
ság, vagyis: a kincstár lovait se, a hat pom
pás paripát. Azonkívül nem gondolt a hámok
ra, a szekérre, a kocsikra, a hintóra. Ami nem 
volt sajátja, azt nem fél tette. A Detektív meg
pendítette neki, hogy a hintó belső bőrbevo
natát lefejthetné, eldughatná. Még az hiány
zik, hogy a muszkák majd falhoz állítsanak, 
amiért a hintót megpocsékoltam. Ha viszik, 
vigyék bőröstől. Esténként, amikor a Detektív 
elpályázott, a három zsidó leereszkedett a 
padlásról. Ittak némi pálinkát, vacsoráztak. 
Egyikük az apát borotvával ajándékozta meg. 
Svéd acél, mondta. Szóba jött Szatmár bom
bázása. A zsidók a padlásról, Janiék a bak- 
terház melletti nyersolajraktár, későbbi óvó
helyük tetejéről nézték. A bombák becsapó
dását tépett fénylegyezők jelezték. Az anya 
sopánkodott, mi lesz a szüleivel és Juliska né
nivel? Szétverik a Nagyrétet. A fejed lágyát, 
jött indulatba az apa, pont a Nagyrét fáj e- 
zeknek. A magasba mutatott, ahol égő gyufa
szálakként megjelentek a Sztálingyertyák. Hát 
talán a Farkas-udvar fáj nekik? Zsuzsi a- 
nyádtól még az ördög is elszaladna. Mi ba
jod anyámmal? Inkább azzal törődj, hogy 
szóltak a zörgők apád bocskorán, amikor a 
hegyekből leereszkedett. A Sztálingyertyák 
rohamosan növekedtek, égő lábasokká váltak. 
Miróc bácsi olyan „járatos“ volt, már azt is 
tudta, mire szolgál és miből van a Sztálin- 
gyertya. Arra van, okoskodott hátraszegett 
fejjel, hogy bombázás előtt a terepet megvi
lágítsa. Még a tűt is meg lehet találni a fé
nyénél. Orosz gyártmány, tette hozzá elége
detten. Tulajdonképpen ejtőernyőre akasztott 
óriásgyertya, de ezt nem fújja el a szél, gö- 
cögött a sötétben. Az ernyő anyaga olyan fi
nom, női papucsot lehet varrni belőle. Jani 
szeretett volna az öreg Mirócba belerúgni. A 
becsapódásokat követő fényvillanások, mint 
tüzes tűk, járták át- meg át az elméjét. Cse
repek, téglák, gerendák, tűzhelyek, bútorok, 
ágyneműk, könyvek közé keveredve emberi 
testrészek röpködtek a levegőben. Mindezt fő
leg lehunyt szemmel látta. A vijjogva érkező 
bomba átüti a tetőt, a mennyezetet, a padlót, 
és csak a pincében robban, hogy a házat tel
jes egészében megsemmisítse. Képzeletében a 
bomba alattomos élőlénnyé alakult, olyanná, 
amely számitóan pusztít. A vacsorázó zsidók 
nyugalma, higgadt beszélgetése a Jani kép
zelgését könnyűszerrel hatástalanította, őket 
hallgatva a magasba repülő tárgyak közül az 
emberi testrészek kimaradtak. A bombázás
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sáról nem volt tudomása. Az író öregesen 
morfondírozik: honnan ered és mi végre ez az 
üldözéssorozat? A  televízió- es rádióállomá
sok egyre lehangolóbb, ugyanakkor egyre 
meghökkentőbb eseményekről számolnak be. A 
konstancai kikötő éhező alkalmazottai megro
hanták és eltulajdonították egy norvég olaj- 
szállító hajó élelm iszer- és gyógyszerkészletét. 
A tiltakozó kapitányt megfenyegették: ha el
lenáll, hajóját körbe öntik olajjal, aztán meg
nézheti, mikor kap engedélyt a horgony fel
szedésére. A nép éhezik, fázik, betegségekkel 
küzd, de Ceau?escu és családja, valamint a 
zsíros, elfogyhatatlan pecsenyéjét sütögető ha
talmi csoport harsogó boldogságban úszkál: 
Románia Szocialista Köztársaság teljes egészé
ben kifizette külföldi adósságait. Április ti
zennyolcadikén a Magyar Demokrata Fórum 
nyilatkozatot tett közzé, m ely szerint fennáll 
a veszélye annak, hogy a még uralmon lévő  
párt fundamentalistái a hadsereg és a munkás
őrség felhasználásával katonai puccsot hajta
nak végre. Ez borzalmas cselekedet volna. A 
katonai hatalomátvétel negyven-ötven évre 
megint sötétségbe borítaná Magyarországot. 
Ennek az eshetősége úgy nyomasztja az fró 
tudatát, mint a Janiét ezerkilencszáznegyven- 
négyben a szovjet csapatok közeledte. A há
borús események veszedelmesen felgyorsultak. 
Az apa hozzálátott a disznóállomány felszá
moláshoz is. Csak egy fiadzós kocát és egy 
igénytelen kinézetű mangalica süldőt hagyott 
életben. Ezek m ellett Janinak kevés dolga 
akadt. Kedvére szem lélhette a Szatmár felöl 
érkező és a Kárpátok védelmi vonalához i- 
gyekvő német, majd magyar csapatok vonu
lását. Tankok, páncélkocsik, ágyúk, teherau
tók, gyalogos századok dübörögtek napokig a 
Misztótfalusi Kis Miklós utcán. Janit lenyű
gözte a pompás látvány. Abbeli tétova hite, 
hogy nem vész el az ország, megerősödött. 
Lelki energiájából mostmár kritizálgatásokra 
is futotta. A magyar tisztek miért* vezénylik  
lóhátról a gyalogságot? Miért nem menetel
nek együtt a közlegényekkel? Bezzeg, a né
met tisztek nem kapaszkodnak holmi lovak
ra. Apja mondogatja is otthon, hogy nézzék 
meg, m ennyivel nagyobb az egyenlőség a né
met, mint a magyar hadseregben. Vendéglői 
példát hozott fel, amit Jani nem ellenőrizhe
tett, mert vendéglőkbe nem volt bejárása, de 
képzeletben zavartalanul gyönyörködhetett a 
német tiszt készséges kézmodulatában, amely- 
lyel a közkatonát a maga fehér teritős aszta
lához bocsájtotta. Más síkon ugyanakkor fin
toroghatott afölött, ahogy a magyar tiszt fe
hér teritős asztalától felpattanva habzó száj
jal ajtót mutatott a közlegénynek. A Jani fe
jében, mint kaptárban a rrríhek, szakadatlanul 
zsongtak a gondolatok. A német és magyar 
haderő „levonulása“ után má? azt a találga
tást is megengedte magának, 1 ogy: Milyen 
lehet az annyit emlegetett szovjet vörös had
sereg? Nincs miért szégyellnie, hogy két nagy
bátyja. Illés János és Ciprok László vörös ka
tona is volt. Tőlük függetlenül, a szovjet vö-

az eléjük meredő hullarétegekre. A vissza
utat nem ismerik, mondta nemrég a vörösök
ről Miróc bácsi, a bakter. De volt, amikor 
túlságosan is ismerték, ellenkezett vele az 
őrház falán függő telefonkészüléket kurblizó 
apa. Volt, de már nincs!, mérgelődött fel az 
öreg Miróc, akinek két fia  vonult be a leven
tékkel. Jani önérzetét sértette a bakter nya
kaskodása. „Nem olyan jó magyar ember, a- 
milyennek eddig mutatta magát.“ Fokozatosan 
kezdte unni, utálni, sőt gyűlölni Miróc bácsi 
harctéri magyarázatait.

52.
Ezerkilencszáznyolcvankilenc április tizenki

lencediké éjjelén az író Szatmárra „utazott“. A  
Nagyrét, egészen pontosan: a szülök háza fe
lé gyalogolva viharosan hullámzó, hánykolódó 
víztömeggel találta szemben magát. Tenger 
Szatmáron!, gondolta ijedten, azután rájött, 
hogy csakis a medréből kilépett Szamosról le
het szó. Ekkor a szülők házának küszöbéhez 
ért. A széles konyhai ágyon, amelyen a Pász- 
kán-gyerekek annak idején kettesével, négye
sével aludtak, az Író nagyobbik fia, Attila 
szunyókált. Apja megjelenésére ösztönösen ki
nyitotta szemét és köszönt: Szerbusz. Fekhe
lye túlsó felén nyugtalanul gyüremlett az ára
dat., Egy-egy hullám olykor alája csapott. 
Ezek ellen takarójával, a vörös, fehér huzatú 
paplannal védekezett. Amikor a sütősen hideg 
víz mégis elérte, fel-felszisszent. Zsolt hol 
van? érdeklődött az fró. A szobában, mond
ta Attila. Az író a szobába indult és — fel
ébredt.

Április húszadika éjszaka kiterjedt, lécke
rítéssel körülvett területen, holmi nemzeti 
parkban, öreg tölgyfa kiálló gyökerein üldö
gélt. Mellette egy, csupán látásból ismert nő- 
személy foglalt helyet. A  nő szorgalmasan 
szorongatta kezét; szerette volna „bűnbe vin
ni“, de ő ingerülten jelezte: nincsenek ma
gukban. Felálltak, majd hosszan sétálgattak a 
tölgyek alatt, a tölgybokrok között. A „part
ner“, akárha bosszú sarkallná, kárörvendöen 
közölte: A Kondukátor Nagybányára látogat.

Mit hallok, szól Lázár Ica az ovális kony
haasztalnál, délutáni kávéját szürcsölgetve: 
Jön az aszaltszilva. Kávéja szerényen finom  
gőzét a Top cigaretta mérges füstje magabiz
tosan elnyomja; „semlegesíti“. Már csak ő 
hiányzik ennek a szerencsétlen, szennyezett 
városnak!, nyilall az íróba. Mint ahogy ezer- 
kilencszáznegyvennégy október tizenhetedi
kén a Sztálin generalisszimusz hiányzott. Ja
ni megint tördelhette, „gincsolhatta“ a nyel
vét, hogy ezt a méltóság-címet is megtanulja. 
Október tizenhetedikével kezdődően ugyanis 
Horthy Miklós öfőm éltósága helyén, a kira
katokban Joszif Visszarionovics Sztálin ge
neralisszimusz „ékeskedett.“

Két hét pereghetett le a magyar és német 
katonai alakulatok elszánt frontra vonulása 
óta. Vonulásukat a Misztótfalusi Kis Miklós 
utcán tankok vájta-kotorta gödrök, kottyanok 
jelezték. A két hét alatt Jani szüntelenül a

ni

is megszokható, szólt egyikük, mire Jani úgy 
vette észre, hogy Szatmár lakossága a legki
sebb félelem  nélkül, csupán mint légi parádét 
szemléli a bombázást. Az apa bedobta leg
újabb ötletét a zsidóknak: felpakolózik és re- 
tyerutyástól nekivág a világnak. Csengerig 
meg sem áll. Elvégre ott született, és Csenger 
a trianoni határ túlsó oldalára esik. A zsi
dók egyetértőén bólogattak. Ezután már ma
gukban is elboldogulnak, az volt a vélemé
nyük. Az apa másnap reggel hozzáfogott a 
pakolózáshoz. A lakást kiürítette, élelmüket, 
bútorzatukat szekérre rendezte, este elbúcsú
zott a szomszédoktól. Gedeon tanító néni meg
megújuló rohamokban sírt, a többiek száraz 
szemmel állingáltak. A Misztótfalusi Kis Mik
lós utcán a visszavonuló tankok, ágyúk, gép
kocsik fülsüketítően csörömpöltek. A harci 
járművek áradatában menekülő ruszinok lo
vasszekerei gyámoltalankodtak. A szekereken 
öregek és gyermekek gubbasztottak. A gyalo
gos ruszinok csordákat, nyájakat, kondákat 
tereltek maguk előtt. Az általános tülekedés 
az apát megijesztette: Mi lesz, ha útközben 
bombatámadás éri őket? Mi lesz, ha családját 
pusztulásba sodorja? Mi lesz, ha fogságba es
nek és aztán Szibériáig meg sem állnak? Az 
indulás reggelén Gyuri és Laci segítségével 
minden holmit leszedett a szekérről, a szom
szédoknak ajándékozott tárgyakat visszavette. 
Visszavette a Bencének ajándékozott süldőt 
is. Gedeonné kissé csalódottan megjegyezte: 
Hiába bőgtem annyira az este. Hiába, mond
ta az anya közömbösen. A szekér helyén sep- 
regetett. Magányos német tehergépkocsi féke
zett a ház előtt. Kiugrott belőle egy katona, 
az anyához trappolt, kérte a seprűt. Az anya 
a hátához dugta Nem adom, mert elviszi. A 
német mutatta: csak lesepri az autó rakterét, 
nem kell neki örökre. Az anya rázta a fejét: 
Nem adom. Azért se. Feltehetően eszébe ju
tott az a mendemonda, hogy a harctéren, me
neküléskor a németek szuronyukkal lecsap
kodják a teherautójukba kapaszkodó magyar 
katonák ujjait. Menj a fenébe innen! mond
ta. Kérj seprűt anyádtól. A német katona 
megperdült a tengelye körül, a gépkocsihoz 
szaladt, beült a vezető mellé. Értetlenkedve 
csóválta fejét. Társa szó nélkül indított és 
elrobogtak. Az anya büszkén folytatta a sep- 
regetést. „Megmutattam neki, a veres cván- 
cigolójának“! Jani magában szégyellte anyja 
kicsinyeskedését, hiszen láthatja: a németek 
nem rabolnak. Soha semmijüket nem vitték  
el. Sajnálta a visszautasított katonát, bár 
nemrég, amikor fiadzós kocájuk még élt, két 
német alaposan ráijesztett. Szuronyt rántot
tak és a koca tokájának szegezték, ö  meg 
elbőgte magát. A németek szembekacagták, 
majd vidáman trécselve követték menetosz
lopukat. Jani félénken utánuk lesett. Huszon
öt éves fiúk lehettek. Tiszták, frissen borot
váltak voltak. Rövid szárú börcsizmájuk sza
porán, magabiztosan ropogtatta a megviselt
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úttestre terített kőzúzalékot. Felsőbánya felöl 
ágyúdörgés hallatszott. Miróc bácsi, a bak- 
ter bejelentette: Két hét m úlva itt vannak az 
oroszok. Ez a „kinyilatkoztatása“ keddi nap
ra esett. Lefiadzott a koca, és az apa úgy dön
tött: egyetlen malacot sem tartanak meg. Fiai
val valam ennyit a Zazarba vettette. A Janira 
bízott malac véletlenül nem a Zazarba, ha
nem  egy szomszédasszonyhoz került. Esztendő 
m úlva kövér disznó lett belőle. Nagybánya 
fölött mind több ellenséges repülőgép körö
zött. Éjszakánként gépfegyversorozatok hal
latszottak. Valahol a Lápos erdőben hadia
nyagraktár volt, a repülők szakadatlanul azt 
keresték. Az apát néhányszor odarendelték 
szekérrel, de sosem vették igénybe. Mindig 
közbejött valami. Egy alkalommal Gyurit és 

Lacit magával vitte. Hadd szekerezzenek, mond
ta az anyának. Nehogy bajuk essen, aggo
dalmaskodott az anya, és mit ad Isten, az
nap indult a leghevesebb támadás a muní
ciólerakat ellen. Kora délutántól késő estig 
valóságos háború dúlt a Lápos erdőben. Az 
anya tördelhette a kezét. Valamivel éjfél 
előtt aztán megjöttek a „harcosok“. Az apa 
be volt csiccsentve, Gyuri és Laci pedig nem  
győzték ecsetelni, mit „álltak ki“. Verést ér
demelnétek, nem vacsorát!, örvendezett ne
kik az anyjuk. Reggeliben magyar gépesített 
osztag nyomult a Kén Gyuláék előtti három
szög alakú, füves területre. A katonák szívé
lyesek voltak; a köréjük sereglett gyerekeket 
kétszersülttel, cukorkával kínálták, azután e l
látták őket az ágyúgolyók tölteteiben haszná
latos foszfor-makarónival. Ezek meggyújtva 
gyönyörűen világítottak az éjszakában. Per
sze, éjszakáig még sok volt. Addig a fiúk fel
mászhattak az irgalmatlanul nagy tehergép
kocsikra vagy a katonák töltetlen fegy
vereivel rohangálhattak, hadonászhattak. 
A fel-fellobbanó veszekedésekből, oszto- 
zódásokból sem kellett kimaradniuk. Az e- 
gyik kocsi oldalát egy másik kocsi vezetője a 
maga ormótlan járgányával csúnyán behor- 
pasztotta, mire kitört a botrány. A „sértett 
fé l“, aki rangban a „vétkes“ fölött állhatott, 
szabotázsakciót kiabált, majd felkoncoltatássaí 
fenyegetőzött. Sokáig pattogott, a másik meg 
csak ült bambán a fülkéjében, a kormánynál. 
Lerítt róla, hogy őszintén bánja tettét, de 
szótlan bánkódása a másikat tovább hergelte. 
Feljelentem ! Felkoncoltatom! Adok én szabo- 
tálást magának, h ogy!. . .  Szinte habzott a 
szája. Jani a szabotálásról nem tudta volna 
megmondani, mi az, de a feljelentést és a fel- 
koncoltatást tisztán értette. Már látta is, mint 
rohan a kiabálós parancsnokához, a főhad
nagyhoz, akinek egyetlen szavába kerül, és 
a „szabótálót“ valakik megragadják, lefogják, 
elvágják a nyakát vagy szíven szúrják, azután 
módszeresen kicsontolják, mint apja a juho
kat, a disznókat. A főhadnagy azokban a per
cekben éppen az apával tárgyalt. Szeretné, 
mondta, ha lenne olyan jó és megengedné, 
hogy náluk, az ő tűzhelyükön készítsék el va
csorájukat. Tábori konyhájukat ugyanis a re
pülőgépektől tartva nem gyújtathatja_ be. Az 
apa a főhadnagy kérését azonnal teljesítette, 
sőt segédkezett a feláldozásra kiszemelt üsző 
levágásában. Egész este sült a hús, minden
ki teleehette magát. A főhadnagy katonáinak 
annyi vacsorát adatott, amennyi beléjük fért, 
az italfogyasztást viszont megtiltotta. Hajnal
ban megyünk tovább. És reggel valóban nem  
voltak sehol. Jani nagyon sajnálta őket, de 
a sajnálkozás nem akadályozta a játékban. 
Elöszedette a foszfor-makarónikat, egyet-egyet 
meggyújtott, a többit azonban estére tarto
gatta. És m ihelyt besötétedett, a környék „ha
szontalan kőlykei“ mind ott rohangáltak a 
kisvasút mentén, a Misztótfalusi Kis Miklós 
utcától a Zazarig és vissza, fölöttük pedig 
sisteregve szikráztak a foszforcsóvák, mintha 
az oroszok előnyomulását üdvözölnék. Jani a 
maga csóváival a Kén Gyuláék háza elé ka
nyarodott. Akkor vette észre, hogy Kénék e l
menekültek. Ezeknek is kijut, gondolta, ezer- 
kilencszáznegyvenben a Zsil vö!gyéből kel- 
lett távozniuk, most pedig Nagybányáról. A 
ház bejárati ajtaján lakat függött, az ablakok 
sötéten meredtek a világba. Az udvaron, a 
híg őszi szélben meg-meglebbent a hinta. A 
tornácon arasznyi magas kottahalom hevert. 
Aljában még „járatlan“, fázékony kisegér 
szöszmötölt. Talán kóstolgatta.

53.
Másnap megkezdődött Nagybánya teljes ki

ürítése. Bezártak a hivatalok és a katonaság 
nyomában útra kelt a csendőrség, a rendőr
ség, a városháza, a bíróság, a posta. A nem  
helybéli tisztviselők gépkocsikon, szekereken, 
kerékpárokon mentették nélkülözhetetlen szer
zeményeiket. Jani lakásuk előtt, a lépcsőn ül
dögélve nézte az elkeserítő nyüzsgést. Vele 
egyirányban, a Misztótfalusi Kis Miklós ut
cán, egy ütött-kopott kerékpárról leszállt a 
Detektív és magához intette. Amikor hozzá 
trappolt, összehajtogatott, sötétszürke szőrpok
rócot (lópokrócot) nyomott a kezébe. Nektek 
adom. Akadályoz a menésben. Jani beszaladt 
aj pokróccal, mutatta anyjának. Az anya 
megtapogatta: Nem rossz. Remélem, nincs te
le  bolhával. Tele éppen nincs, de félig biz
tosan, mondta Gyuri. Nyomozó-bolhák, vigyo- 
rintott Laci. Józsi, a „vízhordó“, az ágyra 
lökte, kibontotta, alábújt és hogy bolhának 
tűnjék, a hátát púposította. A kötelezően nyit
va tartott ablakokat félelm etes robbanások 
rezegették. Az állomás körzetében vasútrészek 
em elkedtek a magasba. A mozdonyfordító 
óriás gyűrűként legalább száz méterre perdült 
eredeti helyétől. Minden robbantás kőesőt o- 
kozott. Egy két-három kilós forma terméskő 
a Janiék udvarán ért földet. A felnőttek, gye
rekek aztán órákig hálálkodhattak, hogy nem  
csapott agyon senkit. Az anya aprólékosan 
taglalta, mi lett volna, ha a háztetőt találja 
el. Abban az esetben nemcsak a három zsidó
val, hanem vele is végez, hiszen a csikótűz
helyen éppen az ebédet készítette. Mert ne
kem az a feladatom, rám azt rótta az Isten, 
hogy megtöltsem a hurkátokat, förmedt fiai
ra. Fakanalával jókorát koppintott az aján
dékpokróc alatt bolhát, „nyomozó-bolhát“ ala
kító Józsi gerincére. Józsi ijedten lelapult, 
majd színpadiasán hüppögve fájlalta a hátát. 
A Bányaigazgatóságról sietve megérkezett az 
apa. Elmondta, hogy a németek aláaknázták 
a Zazar hídját, de Kadlik főtanácsos kérésé
re az aknákat magyar katonák hatástalanítot
ták, kiszerelték. Annak a hídnak semmi stra
tégiai jelentősége nincs, magyarázta a család
nak. Rajta vagy mellette, reggelre az oroszok 
úgyis ide érnek. A vasút az más, azt tény

leg muszáj megpocsékolni. No és az ország
utak. Már nem mernék kocsival végighajtani 
a Misztótfalusi Kis Miklós utcán. Nem én. 
Akna aknát fog érni, figyelmeztettek a Bá
nyaigazgatóság katonai parancsnokságán. Ma
ga, Gyuri, csak csücsüljön otthon. Kár lenne 
a gyönyörű lovakért. Nevetgélt keskeny ke
febajusza alatt, mert hát nem egészen így 
mondták. Pont tréfálkozáson jár azoknak az 
eszük. Most ugyebár. Jókedvűen ült asztalhoz 
is. Ebéd után lepihent. Estefelé utasította 
fiait, hogy ünneplő ruhájukat, bakancsukat 
vegyék fel: ha menekülni kényszerülnek, leg
jobb öltözékük legyen rajtuk. A városközpont 
felől gépfegyverropogás, „ugatás“ hangja hal
latszott, majd irtózatos robbanás rázta, ren
dítette meg a környéket. Rövidesen kiderült, 
hogy lőszert szállító magyar szekér gördült 
aknára a közelben, a Közfürdő előtt. Az apa 
is a helyszínre száguldott, hátha segíthet. A- 
mikor visszatért, eléggé vaskos irattárca volt 
nála. Annyi maradt a katonából, aki a fo
gatot hajtotta. Húscafatait a házak faláról 
kellene lekaparni, de kinek van arra alkal
ma? Belei a telefonhuzalokon lógnak. A lo
vakból, a szekérből szintén nem maradt sem
mi. Sopánkodás indult meg; az aknászok meg
előzték ezt az elesettet. A gazemberek. Le
het, németek voltak. Akkor pedig miért tar
tóztassák magukat? Nincs olyan káromkodás, 
amelyet meg ne érdemelnének. Az irattárcát 
a vértől vizes ronggyal kissé utálkozva meg
tisztogatták, kinyitották. Papírpénzt és fény
képeket, találtak benne. Vizsgálgatták a ké
peket, ámuldoztak, milyen fiatal! Kicsi gye
rekei vannak. Szegények, ők már apa nél
kül nőnek fel. Két kisfiú és egy kislány. A 
kisfiúk apjukhoz simulnak, a kislány anyja 
szoknyájába kapaszkodik. Földműves lehetett, 
mondta az apa, mint Béres Jóska. Azzal is 
mi lehet ezekben a napokban? Ne is em le
gesse, Gyuri bácsi, szökött könny a Flóri 
szolgáló szemében. Szakad meg a szívem, ha 
rágondolok. És a fia is már milyen nagy! 
Ekkora, tette jobb tenyerét csípőjéhez, vi
lágra, mint az apja. Mintha a száján köpte 
volna ki. Az apa bólogat, helyesel, de inkább 
az foglalkoztatja, miképpen értesíthetné az 
ismeretlen katona családját? Lakcíme szerint

magával, Bencéné három gyerekkel, Miróc 
bácsi, a bakter és feltehetően az a megsár
gult képű bányász, aki a fürdőt kezelte. A 
robbantások, lövöldözések rohamosan megsza
porodtak. Repülőgépek gépfegyverezték a vá
rost. Ez volt a legfélelmetesebb Janiékra 
nézve, m ivel a gépek Felsőbánya felől támadva 
golyóikkal az óvóhelynek kinevezett pince 
rozoga deszkaajtaját bármelyik pillanatban 
rostává lyukaszthatták volna. Jani a jobb ol
dali falnál, az ajtó felöl, a viszonylagos vé
delmet nyújtó sarokban, a fordított, lefekte
tett nagy el betű (L) alakzatban kuporgott. 
Lázas agyában, mint kézidarálóban a kuko
ricaszemek, ugráltak, ropogtak, törtek egyre 
apróbb darabokra a Mi Atyánk, az Üdvöz- 
légy, a Hiszekegy szavai, szótagjai, betűi. Per
cenként látta magát koporsóba helyezve, ar
cán szemfedővel, feje alatt gyaluforgács-pár- 
nával. Sajnálkozott, hogy a felnőtt kort nem  
érheti meg, nem láthatja, hova jut Magyar- 
ország, apja, anyja, Gyuri, Laci, Józsi. Saj
nálkozásán, akár belenyugvóan-széppé mere
vedett arca a szemfedőn, kötelezően átütött 
a bizakodás, amely a sikeresen kikerekedett 
Magyarországot sugaras dicsfénybe vonta. Az 
apa feszesen tartotta a parádéslovak gyeplő
jét, fekete kalapja két szalagja lobogott a 
szélben, úgy kerülte meg többször is a főte
ret. Az anya a csikótűzhelynél állt, juhpör- 
költet készített, kóstolgatta: Hogy szerette ezt 
Jani. Istenem, ha megérhette volna! Gyuri 
fütyörészve lépet főzött fagyöngyből, Laci 
nyírágseprűvel az udvart hozta rendbe, Józsi 
a konyhaablakban könyökölt és tette magát, 
hogy a szorzótáblát tanulja. Janinak rosszul
esett, hogy testvérei nem emlegetik, pedig mi 
mindent akart ő véghez vinni! Például pap
ként. Először is pártolta volna a szegényeket. 
A nincstelen gyerekeknek ruhát, bakancsot a- 
jándékozott volna, meg ingyenes mozi'egyet, 
hadd örvendezzenek. Képzelgését utóvédek
ként hátra hagyott magyar és német katonák 
szapora dübögése szakította félbe. Éppen a 
pince tetején, a szellőzőcső közelében kezdett 
kelepelni egy géppisztoly. A jó húsban lévő, 
széles arcú, téliesen bekötött fejű Bencéné et
től a kelepeléstől úgy begazolt, hogy sírva 
fakadt. Nagy barna tehénszemét az aránylag
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szolnoki. Az Író élesen látja Janit, mint ta
lálgatja, hogy a térképen merre is eshet Szol
nok? Nincs térkép otthon, így kénytelen em 
lékezetére hagyatkozni. Elcsügged: földrajz- 
tudása rettenetesen hiányos. Szolnok nem és 
nem ugrik be, hiába gyötri magát, mintha sej
tené: író lesz belőle, ö  lesz az Író, aki ezer- 
kilencszáznyolcvankilenc április huszonkette
dikéről huszonharmadikára virradólag amiatt 
reszketett, hogy Magyarországon újra erőre 
kap, uralomra jut a kommunizmus. Voltak 
időszakok, amikor úgy vélte, már uralomra is 
jutott, másképpen miért szorítanák őt mun
kahelyén, a műhelyben alantas feladatok el
végzésére? Ócska, rozsdás, kenőcsös vasdara
bokat cipelt egy szemétdombra, amelynek a 
tetején vörös feliratos, fehér tábla jelezte, 
hogy az a magafajta népellenes személyek  
gyűjtőhelye. A kommunista uralmat egy gyil
kos oroszlán testesítette meg. Ennek a véreng
ző vadnak valamiképpen levágta a fejét. A 
fej azonban tovább élt. Veszélyes sugarakat 
bocsájtott ki magából. Gondolta, azért is ki
fog rajta. A Stadion kocsmába vitte, a mo
sogatókagylóba dobta és ellepette vízzel. Ar
ra riadt: Oroszlánfejből műanyag fagylaltos- 
pohárrá változott, de a sugárzást nem hagyta 
abba. Körülötte, a víz alatt apró, mérges bu
borékok keletkeztek és pukkantak el. Ez a 
tünyölődése április huszonharmadika éjszaka 
a következő látomással egészült ki: Négykö
tetes irodalmi mű, talán az önéletrajz meg
írására készülődvén a vasútállomás tájékára 
moziba ballagott. A  Nagy Kondukátort iste
nítő film et vetítettek, közben sörözésre is volt 
kilátás. Pincérek sürögtek-forogtak a terem
ben; csapoláshoz készülődtek, azután pima
szul bejelentették: sör nem lesz, ne is ácsin
gózzék. Lehangolódva, fe ’ében a négvkötetes 
mű tervezetével Nagybánya másik szélére, a 
Vegyi Kombinát elé kutyagolt. Ott Paulovics 
László festőművésszel találkozott. Kerüljünk 
a Tűzoltóság felé, hátha szert tehetünk né
mi sörre. Paulovics nem ellenkezett. Borús 
nap ülte meg a tájat, olyasmi, mint valam i
kor, ezerkilencszáznegyvennégy októberében, 
az oroszok bejövetelét megelőző délután 
vagy inkább este. amikor az óvóhely
re vonultak. Tulajdonképpen nem volt 
az óvóhely, csak közönséges nyersolaj- 
raktár. Néhány nappal előbb kitakarították és 
lócákat helyeztek el benne. Igazság szerint 
mehettek volna a veresvízi bányába, de az 
apa örökké okosabb volt, mint más. l  egyen 
a lakás és a lovak közelében, és ha már ő 
ott van, a család miért legyen máshol? Kö
rülbelül tizenöten-tizenheten zsúfolódtak ösz- 
sze az öt-hat négyzetméter területen. Ésne- 
dig: a Pászkán család hatan Potockiné ötöd

k:s átmérőjű szellőzőnyílásra szegezte. Jaj, 
gránátot löknek ránk a németek! Jaj, gránátot 
löknek rank a németek!, sikoltozott. Miért 
tennenek ilyet a németek, arról nem volt 
fogalma Sikoltozásával, a karjában szendergő
^ r ^ , eyerekét- az éppen pályás kisfiút vagy kislányt^ úgy megrikatta, hogy az reg- 
gélig egyet bőgött. Innen számítva ez a ,pu- 

a legfőbb veszélyforrás. Az előbbi 
dubógesek észrevétlenül megszűntek. Jani a 

a â óvakodott, lássa, mekkora. 
Meghűlt benne a vér: azon a vascsövön a 
tojasgránát bizony könnyedén bepottyanhat. 
A tojásgránát elől neki sem lenne menek
vése. Újra sorra kerültek az imádságok. Több
ször ledarálta őket, miközben el-elfordította 
fejét, hátha megpillantja az őrangyalát, ö  
fiúként a mennyországban akár angyal is le
hetne. Ide-oda röppenne, selymesen suhogná
nak a szárnyai, talán meg is tudna állni a 
levegőben, mint a kolibri, az a csöppnyi ma
dár. Olyasmi, mint egy jókora dongó, hozzá 
képest az ökörszem seregély. Milyen kár, 
hogy Európában nem élnek olyan csodálatos 
állatok és madarak, mint Afrikában, Ameri
kában, Ázsiában, Ausztráliában. Európában 
nincs u g y e ...  kolibri, beszélő papagáj, pa
radicsommadár, elefánt, víziló, orrszarvú, o- 
roszlán, tigris, leopárd, kenguru, struccmadár, 
óriáskígyó. Mi van itt nálunk? Medve, far
kas, róka, sündisznó, vakond. Nevetséges. Af
rikában hétfejű óriáskígyók csúszkálnak ösz- 
szevissza. A fejek mohás ágakként állnak ki 
a pikkelyes törzsből. Folyton zsákmány után 
szimatolnak. Hét fejnek hét nyúl kell egy
szerre. Esetleg hét négus pulya. Az ilyen kí
gyónak a Bencéné visítozó gyereke meg sem 
kottyanna. Jani azon kapta magát, hogy már 
nem fél. Szétnézett, öccse, Józsi és Potocki 
Bandika mélyen aludtak kijelölt helyükön. A 
Potocki-lányok, Bözske és Julcsu egymásba 
kapaszkodva hallgattak. Mi járhatott a fe
jükben, mire, kire gondolhattak? Elhagyott 
szülőföldjükre, a Felvidékre vagy a lelem é
nyes, „úri hölgy“ Máriára, aki ezt az éjsza- 
kát_ sem hagyja kihasználatlanul, soros sze
retőjére, a pallérra, amint éppen . . . ,  esetleg 
két fiú testvérükre, akik nem egyszerűen a 
leventékhez, hanem egyenesen az SS-hez vo
nultak be? Jani fanyalgott: Milyen fiúk az 
ilyenek? Aki magyar, annak a magyar had
seregben a helye. Hát nem? „Világos, mint a 
vakablak“. Julcsu szeme fehérje átütött a sö
tétségen. Janit hirtelen irigység fogta el: Po- 
tockiek tudnak szlovákul. A tót nyelv o’yan, 
mint az orosz. Mennyit fognak ezek reggel 
a muszkákkal handrikázni!

MOLNOS LAJOS Anno 1991
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Néhány

j tudnivaló 
a H alott

: Hadseregről
(195Ü októberére emlékezőn)

A  Halott Hadsereg — ellentétben a 
közhiedelemmel és közhíreszteléssel is! — 
a iegnyugodtabo valamennyi hadsereg kö
zül: eg>énként is minden katonája le-

I győzte végképp az életét, így hát nem 
erlieti okét soha többé — személy sze
rint sem — szégyen, vereség vagy bár
m iféle megaláztatás, ahogy például min
ket már-már naponta ér;

A Halott Hadsereg egyszersmind a leg- 
szabada bü-elvü valamennyi létezhető 
hadsereg közül: nem zsarolhatja például 
őket az idő, mindenféle érzés, indulat; 
nevetnek csak a rangokon s cafrangokon, 
ametyeket mi, az örök rangkórságban (is) 
szenvedők időről időre mániákusan reá
juk aggatunk, a Halott Hadseregben 
ugyan.s az a régi és jól bevált „szokás“, 
hogy ki-ki kedve szerint lehet, mondjuk, 
öreg zupás, pelyhedző állú baka, család
fő, szeretett jó barát, félkarú vagy éppen
séggel szétlőtt fejű felderítő, miként le
het közlegény is, ezredes, dandártábornok, 
zászlóvivő és így tovább, és így tovább; 
a Halott Hadsereget ugyanis nem keli 
komandérozni, mindig pontosan azt és 
úgy teszi, amit és ahogyan tennie kell (et
től ez és ilyen  ez  a hadsereg!), így hát 
egyetlen újoncának sem kell például at
tól rettegnie, hogy gyáva lesz, áruló, 
szökevény, istenverése-kétbalkezes, miként 
vezénylő tisztjei sem idegeskednek többé, 
h így netán rosszul mérik fel, elmérle
gelik a harci- és a politikai helyzetet s el
vethetik a kiadandó parancsot, a takti
kát, stratégiát — a Halott Hadsereg már 
nem gyávul, nem árul, nem vét el sem
mit és soha!;

A Halott Hadsereg hangulata, közérzete 
nyilvánvalóan a legjobb minden lehetsé
ges hadsereg hangulata és közérzete kö
zül; katonái soha nem csalódnak s nem 
csalnak, el sem felejtenek, miként az vé
lünk gyakorta megesik;

A Halott Hadsereg katonáinak zsebé
ben nem rongyolódik tovább, felismerhe- 
tetlenné az a fénykép , nem gyűrődik- 
foszlik elolvashatatlanná-olvasottá a le
vél, ugyanis a Halott Hadsereg minden 
katonája már maga az a fénykép, maga 
lett az a levél:

A Halott Hadsereg a legfélelmetesebb 
s így a legirigyeltebb sereg minden volt 
és lehetséges hadseregek közül!; az ellen 
már-már beleőrül, eszelősen keresi, ku
tatja a Halott Hadsereg bakáit, táborno
kait, de csak mindenféle zsoldosokra buk
kan, vagy szabadcsapatokra, megátalko
dott és randa civilekre mindenütt, ahol a 
Halott Hadsereg bakáit, tisztjeit sejti, 
keresi — a Halott Hadsereg nincs sehol, 
bekeríthetet-len, szétlőhetetlen, katonái 
foglyul nem ejthetők, tarkón nem lőhetők
-  és a Halott Hadsereg mégis ott van, 
mindenütt, amerre az ellen kutakodik, 
gázol, tapos, tipor: szívós gyökerek, szi
várgó talajvizek titkos útjain, pitypan
gok szálló pihéiben, zsongó, sugdosó 
szellőben árad szét folyton a négy égtáj 
felé, és egyszer csak ott van, mindig ott 
van, amikor éppen ott kell lennie: a 
gyermekek játékaiban, az imádkozók 
imáiban, a férfiak káromkodásának dü
hében, a lányok mosolyában, az anyák 
könnyeiben, a szomjat oltó vízben, a be
tevő falatban, a tüdőnkben rakódó por
ban, a kecskegidák átvágott torkában, a 
virágban . . .  búvó falvakban, nyílt róna- 
ságon, zajos városok falai közt! — Ó, a 
Halott Hadsereg katonái roppant lelemé
nyesek, már-már agyafúrtak, ravaszul 
hűek, nyugtalanítóan hűségesek, így hát 
nem lehet nem tudni róluk, elfelejteni 
va<*y meg- és letagadni őket, hiába min
den efféle igyekezetünk —

A Halott Hadsereg tehát — akaratunk
tól, céljainktól, pártállásunktól függetlenül
— boldog, nyugodt, szabad hadsereg, a 
legfélelmetesebb és legirigyeltebb min
den volt, létező és lehetséges hadseregünk 
közül.

Vannak, akik azzal áltatják magukat: 
végül mindannyian a Halott Hadsereg 
katonái leszünk: bakák, ezredesek, tábor
nokok, vének, fiatalok tetszésünk szerint, 
s tehát: boldogak, szabadok, nyugodtak, 
félelm etesek és irigyeltek mi is.

Minő fatális tévedés — mosolyog szo
morúan a Halott Hadsereg közlegény-tá
bornoka —, hiszen még ma is köztudott 
lehetne: van, aki egyszerűen csak m eg
hal, m in t. . .  mint például, hogy mást ne 
mondjunk, a caplató, unott bivaly patába 
alatt szétreccsenő éticsiga . . .  úgy, ponto
san úgy, drágajó feleim a csigaházban . . .

Kolozsvár, 1991. október 23.



4

?

'— *'4 j( * 1 '*■* . _
Finta Edit Kolozsvárról ér

kezett. Oda, Kézdialmásról il
letve a Szilágyságból.

Akik e földrajzi véletlen  
okán idilli, büszke fenyőket, 
vagy szívtépő népnyomort vár
nak tőle: csalódni fognak. 
Javaslom nekik, mindezek 
megtekintésére utazzanak sze
m élyesen Romániába, lehető
leg segélyszállítmányok kísé
rőiéként. Ott meglátják majd, 
hogy a fenyőfa sem olyan, 
mint a képeken. A népnyo
mornak pedig a láthatatla
nabb, a lelki része a súlyo

sabb.
Finta Edit képei mégis csak 

Erdélyben születhettek meg.
Gyűjtőcímükül legszíveseb

ben azt adnám: A  tenger elő- 
érzete . Nem maga a tenger, 
jiem  is holmi érzelem. Ha
nem  a tenger közelsége, a le 
vegője — és ennek már-már 
testi érzete.

A tenger — mondjuk úgy 
—: csalóka közhely. A tágas
ságot jelenti. De termő, te
remtő közeg is. Formagazdag 
tenyészet. Ugyanakkor veszé
lyek hordozója. A befogadó 
és az ijesztő elem egyszerre, 
önm agában is misztikus. Az 
egy  helyben változó végtelen  
maga. Lecsiszolja a formákat, 
é s  minden egyszerűbb lesz 
benne.

Talán ilyenek, efféle értel
mekkel, érzetekkel és formák
kal terhesek Finta Edit képei 
is. A reménykeltő messzeség 
és a kihívó idegenség kísért 
rajtuk.

Bennük az emberi a la k . . .  
Milyen fontos, és m ilyen je
lentéktelen! A látvány lénye
ge és kelléke is egyszerre. 
Többnyire arctalanul. Nem tí
pus, hanem sűrítmény. Jel. A  
méltóság és a bánat, az ér- 
zelmesség és a sóvárgás tes
tet öltött alakzata. És mindig- 
mindig veszélyeztetett. Ha 
nem másért, azért, mert ha
sonlítható másvalamihez. Ter
mészeti alakzatokhoz, például. 
Identitása mintegy kétségessé 
válik. De így lesz a világ ré
sze, beleoldódva és kiválva be
lőle.

- _— <1
Minden Finta Edit-képen 

efféle sóvárgás vonzza magéi
val a rátekintő embert, csaló
ka messzeségbe.

Erről a művészetről verset 
valahogy így lehetne kezde
ni. „Amikor minden egymás
ba já tsz ik . . . “ Az idő és a 
formák. Abban a meghatáro
zatlan ,,amikor“-ban. Valahol. 
Tárgy, lény, vonal egymáson 
átdereng, egyik a másikába 
áttűnik. Az áttűnők csupa hi
ányt hagynak helyükön, ame
lyet csupa vágyakozás tölt be, 
és nem annak oka vagy tár
gya. Ezeken a képeken kellé
keink, időmérő és egyéb szer
kezeteink velünk egyenrangú- 
ként foglalják el a helyüket. 
Az elhagyott tárgyak — mint 
a magány jelei. Semminek 
nincs magyarázata ezek közül, 
aminthogy célja sincs más, 
mint önmaga.

Filozófiába bonyolódunk las
san. Miközben nem kívánok 
mást tenni, mint szavakkal 
érzékeltetni a képiek által 
belőlem kiváltott érzéseket, 
érzeteket, gondolatokat. Re
ménytelen vállalkozásba fog
tam így, tudom.

A sugallatosságnak pedig, 
am ely nemcsak e bevezető, cíe 
a képek sajátja is, egyébként 
sem kedvez zajos korsza
kunk. A kiáltás, sőt a kiálto
zás ideje ez. Finta Edit ké
pein azonban csend van. Va
lami fojtott, mormoló, távo
li csend. Mondhatnám: hang
szünet. Éppen akkora, a- 
mennyi egy festmény, gra
fika nézéséhez szükséges.

Kívánom önöknek, hagy
ják beleveszni magukat ezek
be a nemlétezö tájakba, táv
latokba. A szemüknek higy- 
gyenek, ne az én értelmezé
seimnek. önmaguknak higy- 
gyenek a befogadás, az értés 
védtelen és boldog állapotá
ban.

Finta Edit gödöllői kiállítá
sát, minden állításomat visz- 
szavonva, ezennel megnyitom.

CSÍKI lAszlö
Kihangzott 1991. október 4- 
én a gödöllői galériában.

Szeptember elején a ha
gyományos Bécsi M űvészeti 
H ét keretében Peter Brook 
és társulata négy alkalommal 
lépett fel az osztrák főváros 
Tabor utca 10-es számú é- 
pületének) tornateremre em 
lékeztető színházában, az 
Odeonban. A jegyek nem ke
vesebb, mint 300 schillingbe 
kerültek, és az érdeklődés 
óriási volt.

A fenti hírrel nem árulok 
el különösebb újdonságot, hi
szen a világszinház talán 
legnagyobb óriása és nem
zetközi együttese szinte ál
landóan utazik, nemrég ép
pen Bukarestben játszottak 
nagy sikerrel. Azonban szá
momra és negyvenkilenc ma
gyarországi, továbbá ötven 
cseh színházi szakember szá
mára mégiscsak emlékezetes 
dátum 1991. szeptember 3-á- 
nak délutánja, ugyanis mi — 
hála az Országos Színháztör
téneti Múzeum és Intézet 

francia lektorának. Lakos An
na szervezésének — Peter 
Frook vendégeként tekinthet
tük meg a külön  nekünkf!) 
előadott produkciót. Brook 
gesztusa önmagában is meg
ható, de ha még ehhez hoz
závesszük az előadás élm é
nyét, akkor különösen hálá
sak lehetünk.

A bemutatott mű a Mester 
egyik, talán ismeretlenebb ar
cához vitt közelebb bennün
ket. Annak ellenére újszerű 
volt a W oza A lbert!  című 
afrikai propaganda-darab szín
padra kerülése, hogy Brook 
„harmadik világ“ iránti von-

DARVAY NAGY ADRIENNE

PETER BROOK ajándéka
zalma köztudott. Az eredeti 
színdarabot a Johannesburg
ban kb. húsz évvel ezelőtt 
alapított, és az apartheid 
rendszer idején többször be
záratott Market Theatre-ben 
mutatták1 be. A W oza A l-  
bert!-e t két színész, Percy 
Mtwa és Mbogeni Ngema 
együtt alakították ki a ren
dező Barney Simonnal: majd 
rögzítették a játék közben 
kikr.stályosodott színpadi al
kotást, amely óriási sikert 
aratott. Brook és assziszten
se, Marie-Héléne Estienne (a 
vendéglátónk) annyira meg
szerette ezt a művet, hogy 
hazavitték Párizsba. Itt Jean- 
Claude Carriére franciára ül
tette át, majd Brook kiosz
totta a két szerepet két leg
kitűnőbb fekete színészre, a- 
kik tovább alakítgatták a dél
afrikai anyagot. Ez a formá
lás bizonyos „európaiasítást“ 
jelentett, ugyanis a szenegáli 
Marnadou Dioume és a Bali- 
szigetekről származó Bakary 
Sangaré egyaránt életük jó 
részét az európai kontinensen 
élték, élik. Bőrszínűk miatt 
azonban ugyanazokat az igaz
ságtalanságokat kellett és 
kell elszenvedniük, mint af

rikai társaiknak, hiszen a pri
mitív hivatalnokok, rendőrök 
szemében az nem lehet „érv“, 
hogy például Peter Brook e- 
gyik leghíresebb rendezésé
nek, A  viharnak  Antonióját 
(M. Dioume) és Arieljét (B. 
Sangaré) tisztelhetjük bennük.

A W oza A lbert!  tizenöt 
majdnem önálló jelenetből 
áll, amelyet a szereplők vá
rakozó helyzete, a csodavárás 
és a forradalom előtti fe
szültség köt össze. A két szí
nész, P. (valószínűleg az ere
deti premier Percyje) és M. 
(Mbogeni) különböző alakban 
és helyzetben jelenik meg 
előttünk, amellyel a kiszolgál
tatottságot mutatják be kü
lönböző formában. Általában 
feketék, de amikor a jelenet 
szükségszerűen fehér embert, 
a hatalmat kell megjelenítse, 
akkor az apartheid rendszer 
fennsőbbségét kifejező színész 
fehér krémet ken az orrára. 
Egy esetben a munkafelügye
lőt játszó P., azaz Bakary San
garé nem fehér ember ugyan, 
de már a feketéktől elsza
kadt, a fehéreket elvtelenül 
kiszolgáló köztes állapotot kell' 
megformáljon, így orra piros

A helyzetgyakorlatoknak is 
beillő jelenetekben szerep
lőink az elnyomottak földi 
szenvedéseinek bugyrait idé
zik meg: rendőr és csavargó, 
bebörtönzött rabok, utcai 
árus és öregasszony, borbély 
és vendége, szénárusok, le 
győzött katonák, munkanél
küliek stb. A két színész já
téka, rezdülései, mozdulatai, 
arckifejezései leirhatatlanok, 
csak felsőfokon lehet beszél
ni róluk.

A jelenetek dialógusainak 
visszatérő témája Moréna, az
az afrikai nyelveken: a Meg
váltó. Jézus, akit várnak, 
hogy megszabadítsa őket a 
szenvedésektől; aki nem hagy
hatja tovább, hogy emberek 
a bőrük színe, a nemzetisé
gük, a vallásuk, származásuk 
vagy meggyőződésük miatt 
alárendelt helyzetbe kerülje
nek; aki megakadályozza, 
hogy nukleáris robbantás 
pusztítsa el az emberiséget; 
aki — a darab címe és az 
utolsó, temető-jelenet tartal
mának megfelelően — feltá
masztja az afrikai Lázárt, A l
bert Luthulit, a Nobel-dijas, 
meggyilkolt Reményt és a 
többi békeharcost, akik a né
gerek egyenjogúságáért és 
szabadságáért küzdöttek. 
(„Woza Albert!“ a zuluk 
nyelvén azt jelenti, „Támadj 
fel, Albert!“)

Peter Brook rendezése a 
Der Spiegel egyik tavalyi hír
adása szerint „hozzájárulás az 
1989-es forradalmi esztendő

lesz. -íLhöz“

Idilli k ép et. . . ,  ahova egy- 
szercsak behatol a sötét fe
nyegetés, majd a kellő p il
lanatban fröccsen a v é r . . .  
szerelmesek szakadnak el 
egymástól vagy éppen itt, e 
zűrzavar kellős közepén ta
lálnak egym ásra. . .  A hős 
menti a hősnőt, miközben ő 
maga még nagyobb veszélybe 
k erü l. . .  de hősiesen  kivág
ja magát. Mert hát ellenáll
hatatlan, jóképű, leleményes, 
bátor, kemény és nem této
vázik, ha lőni, vagy vere
kedni kell. Látványosságok, 
hatalmas fékcsikorgásokkal 
fűszerezett üldözés, csodála
tos bravúrok. . . .  a gyilkos
ságot az utcán vagy vala
mely sikátorban követik el, 
persze az éj leple a la tt . . .  
vagy ha mégis fényes nap
pal, a sugárút forgatagában, 
a tettes könnyen elmenekül 
a megriadt tömegben, vagy 
egy gyorsan száguldó, min
den közlekedési szabályt át
hágó au tón . . .  A kocsik 
márkája sem megvetendő . . .  
De az a luxusvilla sem, a- 
honnan mindezt irányítják . . .  
Itt minden szép, sőt, szebb 
nem is lehetne. A hős mégis 
győz. Ha netán m égis meg
halna ez a csodálatos tulaj
donságokkal felruházott fér
fiú, akad egy cimbora, aki 
m egbosszulia. . .  És minden 
kezdődhet elölről.

A másik változat a jó 
zsarué. Egy gyilkosság után 
nyomozva belebonyolódik egy 
olyan szálba, amely már, 
úgymond, nem az ő hatáskö
rébe tartozik. Itt is, ott is 
falba ütközik, még a közvet
len főnökei is megtiltják ne
ki a nyomozást. Teljes zárlat 
alá kerül, de a lelkiismerete

M FAZAKAS EMESE .....

film term és és filmművészet
AVAGY

mit nyújtanak 
filmszínházaink?
nem engedi elsiklani egy 
ilyen ügy mellett. Vagy 
talán a hiúsága? És saját 
szakállára folytatja a vesze
delmes játékot. Bele is bu
kik. törvényszerűen meghal a 
film  végén, de előtte sok-sok 
gonosztevővel végez, még a 
túlerőt is legyőzi. És itt a 
vége, fuss el véle.

Samuel Fuller úgy gondol
ta „ . . .  a filmművészet las
sacskán átformálja a világ 
gondolkodásmódját ezekről a 
kérdésekről, s nem engedi, 
hogy sorsunk balul az űrbe 
hulljon. A filmművészetnek  
apránként sikerült megváltoz
tatnia az emberek általános 
felfogását a háborúról, az
által, hogy megfosztotta at
tól a hamis dicsfénytől, a- 
m ely korábban övezte, és an
nak mutatta be, ami: vagyis 
színtiszta őrültségnek.“ Csak
hogy a háborús film ek he
lyett az akció film ek  jelentik  
manapság az élvezet tetőfo
kát. Legalábbis a mozikban. 
És csakis amiatt, hogy itt 
más nincs is. S ez egyálta

lán nem hasonlít arra a film 
művészetre, amitől Fuller 
várt valamit, de még m űvé
szetnek sem lehet nevezni, 
ezt a hatásvadászatot. Eleget 
hallottuk, hogy a film  is 
m ily nevelő hatással van az 
emberre; Amerikában pl. kü
lön bizottság foglalkozik az
zal, milyen filmet ne bocsás
sanak a kedves néző szeme 
elé. De nem erről van szó. 
És nem is az öncenzúráról. 
Mert ma már eléggé tisztá
ban vagyunk azzal, hogy az 
emberiség silány lelkivilágá
ért nem lehet hibáztatni a 
filmeket. Egyes producerek
nek sokkal kényelmesebb 
szájbarágós, fantasztikus öt
letekkel gyönyörködtető,
kasszasiker-filmeket gyártani. 
Mert ez üzlet, s anyagilag ez 
kifizetődő.

Nemcsak a mozik ontják 
magukból az ilyen produkció
kat, hanem az ún. videoté
kák is. A műsoron különböző 
címek alatt ugyanazok a mű
faji meghatározások láthatók: 
akciófilm, szex, horror, néha 
egy-egy jelzővel megtoldva.

No igen, ami még a mozikba 
nem hatolt be, már hatalmas 
sikernek örvend itt: a horror. 
Sokban hasonlít az előbbiek
hez. Sajátosságuk, hogy e- 
zekbe a látványokba az igaz
ság motívumát is bele lehet 
hazudni. Ettől lesz még na
gyobbá a hős. Hogy miért 
ilyen mindez? Válaszokat ad
ni nem az én feladatom.

S ha már a sikereknél és 
a kérdéseknél tartunk, hadd 
hangozzon el a következő 
is: Miért látunk a mozikban 
olyan keveset azokból a si
kerfilmekből, amelyeket W. 
Allen, Antonioni, Bertolucci, 
Gothár, Menzel, Pasolini, 
Tarkovszkij vagy akár Waj
da neve fémjelez? Hogy csak 
egy pár nevet említsek. Ko
lozsváron volt legalább egy 
mozink, ami majdnem min
den héten alkalmat adott 
arra, ha csupán a késő órák
ban is, hogy találkozzunk a 
filmművészettel. De egy pár 
hónapja mintha kifogytak 
volna ezekből a produkciók
ból. A diákház rendez né
ha egy-egy filmhetet, de ak
kora az érdeklődés, hogy he
tekkel előtte (a meghirdetés
kor) kell jegyet váltani, más
ként hoppon marad az ember. 
A mozik azt hangoztatják, 
nem kifizetődő. Hiszen akik 
az egyszer vetített filmre be
jutnak, ötször olyan keve
sen vannak, mint a kinn ma
radottak. S csak a diákságot 
érdekelnék ezek az alkotá
sok? Kételkedve hiszem . . .

Mégis egy-egy ilyen filmhét 
felcsillantja azt az ábránd
képet, hogy van még esély 
arra, hogy a film m űvészete  
is teret kapjon magának 
film színházainkban.

A ZENE HÁROM VALÓSAGA 4.

A svájci kakukkos > óra
Valahogy így titulálta Mon

sieur Croche, azaz Debussy 
azt a részletet Beethoven
VI. Szim fóniájából, ahol a fu
volán a csalogány, az oboán 
a fürj, a klarinéton a kakukk 
hangját utánozza, lehetőleg 
m inél naturalistábban a ze
neszerző. Talán ez a natura
lista jelleg késztette Debussyt 
e megjegyzésre, és arra is, 
hogy a teljes szimfónia meg
hallgatása helyett inkább egy 
valódi természet-élményt a- 
jánljon olvasóinak. Ez annál 
meglepőbb, hiszen ism erve De
bussy természetfestő zenei 
hajlamát ő maga is hajla
mos volt ilyenféle zenei na
turalizmusra. Gondoljunk csak 
a Tenger  hullám-játékaira, A  
szól és a tenger párbeszédére 
vagy akár a L ép tek  a havon  
zongoraprelüd balkéz-oszti- 
nátójának hóba rajzolt láb
nyomaira. Egyetlen zeneszerző 
sem mentes a természeti va
lóság néha szinte „tudomá
nyos“ leírásának, lemodelle- 
zésének kísértésétől. Roppant 
izgalmas dolog a muzsikus 
számára valahogyan megra
gadni a természeti valóságot.

A szó mágiájával aránylag 
könnyen megragadhatjuk az
rp*--

I. valóság tárgyi világát. Bár 
a szó csak nagyon nehezen 
fejezi ki a dolgok lényegét, de 
a részletező körülírással va
lahogyan mégiscsak sikerül 
hozzájuk férkőzni. A szavak 
csak fogalomhordozók, végte
len számú jelen tésváltozat 
kifejezői. De mégis „közvetle
nül“ utalnak a dolgokra.

A kép és főleg a szobor 
már nagyon közel hozza hoz
zánk a környező világot, kéz
zel kitapinthatóvá teszi, tük
rözi azt. A modern képzőmű
vészet nagy vívmánya, hogy 
leszakadt a természeti való
sághoz kötő köldökzsinórról 
és abban a pillanatban zenei
vé vált. Ez a metamorfózis a 
modern képzőművészet legna
gyobb kalandja.

A zene képtelen megragad
ni a természeti valóság je
lenségeit, legfeljebb valam ifé
le hasonmásáig, imitációjáig 
juthat csak el a természetáb- 
rázolás rögös zenei útján. Pe
dig kísérletekből van éppen 
elég, különösen a két utóbbi 
száz év zenéjében.

Természetes, hogy a mu
zsikus legelsőként a termé
szeti valóság hangi elemeit 
ragadja meg és azokat imi
tálja. A  legkézenfekvőbbek

a madárhangok. A  kakukk
hangja újra és újra felcsen
dül ezer év európai többszóla
mú zenéjében; se szeri, se 
száma a kakukkutánzásnak, 
szinte minden hangszeren és 
minden zenei együttesen meg
szólalt már. A madár-hívóje
lek, hiszen dallamvonal és 
ritmus ötvöződik egybe ben
nük, mindig valam iféle kihí
vást jelentettek a muzsika al
kotói számára: íme egy darab 
muzsikáló természet! MA- 
DARZÉNÉ! Korunk sem men
tes a természetbe való visz- 
szavágyódást kifejező madár- 
zenéktől. Bartók III. Zongo
raversenyé  nek gyönyörüszép 
lassútételét is egy ilyen ma
dármuzsika, erdőzsongás-zene 
díszíti, a Beethoven-gesztust 
is jellemző naturalista esz
közök igénybe vételével. És 
ezt teszi a zenei absztrakció 
egyik legnagyobb mestere! A 
modern zene egyik legérdeke
sebb művészegyénisége, M es
siaen  sokkal tovább megy 
ennél: művészete egyik vo
nulatának központi elemévé 
emeli a „madárfolklórt“, úgy 
gyűjti és tudományosan elem 
zi a madár-hívójeleket, mint 
ahogyan ezt a folkloristák te
szik a népi dallamokkal. Mes
siaen egzotikus madárzenéje 
a modern zene egyik legkirí
vóbb kísérlete arra, hogy az 
I. valósághoz kötődjön, mint
egy megújuljon belőle. Mert 
nemcsak az elveszett Éden 
utáni nosztalgia készteti a 
mai muzsikust is a természet

hez vissza, hanem a felfris
sülés, az újjászületés örök 
vágya is.

De tudják — tudjuk! —, a 
zene minden kísérlete, hogy 
gyökeret eresszen a termé
szeti valóságba, eleve elvetélt. 
Maga a zene a II. valóság 
termékeként végzetesen és 
örökre elszakadt az I. való
ságtól. Ezért is olyan hiába
való, meddő a zene magya
rázása, lefordítása, hiszen 
minden ilyen kísérlet a ze
nét egy olyan közeghez sze
retné visszakapcsolni, amihez 
lényegénél fogva nem tarto
zik. Bármilyen sikerült is 
legyen az ilyen magyarázat, a 
zene igazi arculatát nem lesz 
képes megközelíteni.

Például Vivaldi Mégy év 
szakjának  csodaszép hegedű- 
versenyei mögött négy szonett 
húzódik meg. Négy szerény 
irodalmi termék! A zene nél
kül alig volna létjogosultsá
guk az irodalmi létre. Jaj an
nak, aki e muzsika szépségét 
nem érzi, és e szövegek se
gítségével akarna behatolni e 
hangzó csodába. A „menny
dörgést“, a „lombok és virá
gok susogását“ és megannyi 
más hangutánzást még csak 
kihallanánk a műből, de pél
dául a kutyaugatást, amit a 
szerző külön felirattal jelez 
a partitúrában, már csak a 
szövegutalás nyomán kísérel
hetjük meg valahogyan azo
nosítani. Hallgassuk csak meg 
a „Szörnyű szél“ feliratot v i
selő hegedűszólót, hogy vilá

gossá váljék: a zene messze 
túlmutat a szavakkal kife
jezhető fogalomrendszerünkön 
és messze több egy termé
szeti jelenség tükröződésénél.

Ha azt mondjuk, hogy a 
modern képzőművészet nagy 
kalandja a zenévé válás, ak
kor a XIX. század és a mi 
korunk zenéjének nagy eg
zotikus kirándulása a prog
ramzene területére, legyen az 
a zene irodalmiasitása, vagy 
a zenei naturalizmus Richard 
Strauss és mások kísérleteivel 
— bizonyul „aventur-nek“. 
Erik Satie M orceaux en form e  
de poire, „körteformában“ írt 
négykezes darabjai teszik fel 
elsőként a koronát e kísérle
tekre: ha a zene nem képes 
kifejezni a körtét, akkor lega
lább formájában jelenítse 
meg azt. A grafikus zene az
tán a végletekig fejlesztette

e „technikát“; mindent elkö
vetett, hogy a szem számára 
is láthatóvá tegye a zenét, 
legalább így, a partitúra kép
zőművészeti megvalósításával 
kösse a zenét az I. valósághoz. 
Kudarc, hogy e partitúrák 
rámába kívánkoznak, hogy 
képek gyanánt gyönyörköd
jünk bennük, és alig monda
nak valamit a fülünk számá
ra. E grafikus zenével kéz a 
kézben haladt a konkrét zene 
is, amely a hangrögzítő ké
szülékek segítségével lehetővé 
tette a természet eredeti 
hang-produktumainak a mon
tázsát. Ebből a kísérletünk
ből sem született harmónia 
zene és természeti valóság kö
zött. Ezt a harmóniát, más, 
magasabb szintézis fokán kel
lett és kell megkeresnünk.
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A HARGITA MEGYEI EPITO-
SZERELŐ-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4100 CSÍKSZEREDA, GÁL SÁNDOR út 16. sz.

ALKALMAZ:
— kőműveseket
— ácsokat

külföldi munkára is!

Jelentkezni lehet a Csíkszeredái, székelyud
varhelyi, gyergydszentmiklósi és maroshévizi 
munkatelepek székhelyén.

Telefon: 958/11580
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A Csíkszeredái Tricohar MC-SA 
kiváló minőségű,

divatos női, 
férfi és gyermek 

felsőruházati kötöttárut

kínál nagy választékban!
Nagy tapasztalattal rendelkező 

szakembereink lépést tartanak a műszaki 
haladással.
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Jelszavunk:
gyorsaság, kiváló minőség, 

a vásárló igényeinek tökéletes kielégítése.

Húsz éve szállítunk kötöttárut Európába, 
Ázsiába és Amerika számos országába.

© A K olozsvári Á llam i M agyar Színház  Árkosi Árpád 
m. v .rendezésében mutatta be Katona József B ánk bán  
című drámáját. Díszlet: T. Th. Ciupe m. v.; jelmez: Do- 
bre Kótai Judit; dramaturg Bérezés László m. v.; zene: 
Dem ény Attila. Szereplők: Csiky András, Borbáth Júlia, 
Bács Miklós. Czintos József m. v., Rekita Rozália, László 
Gerő, Boér Ferenc, Katona Károly, Bogdán István, Péter- 
ffy  Lajos, Salat Lehel, Lőrincz Ágnes, Sata Árpád, Bíró 
József, Nagy Dezső. Békétlenek: Dehel Gábor, Elek Ká
roly, li le  Ferenc, Jancsó Miklós, Kozma Lajos.

© A Monica Noveanu és Búzás Pál alkotta zongoraket
tős az idei zenei évadban W. A. Mozart és M. Reger ha
lálának 200., illetve 75. évfordulója alkalmából a két ze
neszerző müveiből összeállított műsorával Kolozsváron, 
Segesváron, Székelykeresztúron és Brassóban lépett föl, az
után — Mosonyi Mihály négykezes zongoraművével kie
gészítve műsorát — Magyarországon: Szekszárdon, Kecske
méten és Pécsett hangversenyezett.

•  Az p í  M agyar H írek  októberi számában Sylvester La
jos Szülő fö ld jén  kapott szobrot K riza  János című cikke ol
vasható. A lapban Zika Klára Földrengés u tán  cím alatt 
ír tanulmányt Erdély néhány műemlékéről.

© Október 25-én nyílt meg a kolozsvári M űvészeti M ú
zeum ban  Zimán Magda és Victor Gaga közös képzőművé
szeti tárlata.

•  A M agyar Napló  13. számában Metz Katalin (Máig 
S zk ü llá k  és K harübdiszek között?) és Sylvester Lajos (Vágy- 
vaav. Vagy???) színházi cikke olvasható. A szám közli Csí
ki László Délszak című versét.

•  á  Hét. 42. számának első oldalán Magyari Lajos K ér
dések  című verse. Ágh Attila politológussal, a budapesti 
Közgazdasági Kgvetem, tanszékvezető tanárával Rostás Zol
tán készít interjút. (A z átalakulások három  szakasza'. Je- 
cza Péter szobrászművésszel Sylvester Lajos beszélget (Szo
borarcok születése); cikket, esszét jegyez egyebek mellett

Bogdán László (Reklám  és jövő), Kozma Mária (K önyves  
gondok), Lászlóffy Aladár (Erasmus ernyője), Fodor Sán
dor („Az elvtársak várjanak . . . “), Szász János (Irodalmi 
Nobel-díj, 1991), Bakk Miklós (Szöveg és körülm ény) és 
Ágoston Hugó (Gondolatjel). A lapban olvasható továbbá 
Nadine Gordimer Oroszlán az autópályán  című, Benedek 
Mihály fordította prózai írása, valamint Kiss Jenő három 
verse.

© Az Üj írás 10-es számában Bálint Tibor Jaj annak  
az országnak, haragom botjának  című elbeszélése olvas
ható.

•  A  H itel 21. számában Kozma Szilárd A  politikai gon
dolkozás erkölcsi krízise  cím alatt beszélget Smaranda Éna- 
chéval. Ugyanitt olvashatjuk Dávid Gyula A z  1956-os for
radalom  és a romániai magyarság, Aurél Baghiu A z  1956-os 
rom ániai diákm ozgalm ak, valamint Cseke Péter A z erdélyi 
ifjúság és Széchenyi István  című írását.

© Az Élet és Irodalom  október 18-i számában Bodó Bar
na K i k it segít? című jegyzete, valamint a Tompa Gábor 
— Visky András szerzőpáros (felülről táncnak lá ts z ik . . . )  
című verse olvasható.

© A Lukács György A la p ítvá n y  kuratóriuma posztumusz 
Lukács György D íjat adományozott Németh Lajosnak, a 
nemrég váratlanul elhunyt művészettörténésznek.

® A B recht-archívum  az Alexanderplatz alatt a taka
rékpénztár trezorjában van elhelyezve. Most védetté nyil
vánították, és felvették az értékes nemzeti kultúrkincsek 
listájára. Tárgyalások folynak arról, hogy az archívumot 
a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tegyék.

® Albert Camus K özöny  című regényének kéziratát egy
millió frankért adták el egy párizsi árverésen. A kéziraton 
a regény négy cím változata is szerepel: Szerénység; Egy 
boldog ember; Egy szabad ember; Égy olyan ember, m in t 
a többi.___________

LEGYEN ÖN IS A PARTNERÜNK

Címünk: 4100 MIERCUREA CIUC, 
str. Leliceni nr. 66.

Tel.: 40—58— 11250, 11541 
Telex: 065—67237 

Fax: 40—58—12728.
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Vén juh az ősz
K á n y á d i  S á n d o r  v e r s é b ő l  i d é z ü n k  a  v í z s z i n t e s  I . t f ü g g ő l e 

g e s  1 6 . ,  5 3 .  é s  v í z s z i n t e s  2 4 .  s z á m ú  s o r b a n .

VÍZSZINTES: 1 Az idézet első sora (zárt betűk: V, Ö, P, 
E, H, B). 16. Súly, románul. 17. Lágy testű kis állat házának 
védőburka. 18. Folytatásban van! 19. Rabotnyicseszko . .  „ na
pilap Bulgáriában. 21. Moro, m eggyilkolt olasz politikus sze
m élyneve. 22. Thor Heyerdahl papiruszhajója. 23. Elkülönített 
női és családi lakosztály a mohamedánoknál, ahová idegen 
férfiaknak tilos a bemenet. 24. Az idézet negyedik sora (zárt 
betűk: E, L). 25. Távirati ö . 26. EEEEE! 27. N o n . . .  ultra; 
vm inek a netovábbja. 29. Az Akasztottak erdeje című regény 
főhőse (Apostol). 31. Közösséghez tartozó asszony. 33. Megkü
lönböztető jegy. 35. Nagy tapintatta] kezelendő. 37. Recept
38. Juttat. 39. Nem ad. 41. Brazil kikötőváros az Atlanti-óceán 
partján. 43. Ággal: növény! 44. Fali kárpit. 47. Kezdet nélküli 
eső! 48. Visszaver! 54. A felvételi anyagok fényérzékenységé
nek Közép-Európában használt mérőszáma. 55. Ugyancsak. 57. 
Cselszövés, áskálódás. 58. Csupán. 61. Amin nincs szenny. 64. 
A réz latin neve. 65. Keletien! 66. Kínai súlymérték. 68. Pép
szerű, ragasztásra alkalmas anyag. 70. Számtalan. 71. Több 
erő együttes hatása. 73. Franciaországi kikötőváros. 75. Gyó
gyító eljárás. 76. Iráni város. 77. A rubidium vegyjele. 80. For
dított kétjegyű mássalhangzó. 81. Gyümölcsöt tartósít. 83. Ope
rája: Is királya. 84. Kutya. 85. Finom az így tartósított uborka. 
88. katonai elgondolás. 91. Könnyű, szúró fegyver.

FÜGGŐLEGES: 2. Valami miatt. 3. Tiltószó. 4. Ismert árul
kodó. 5. Méh, románul. 6. Aleppo Szíriái város másik neve.

7. Parányi anyagi részecskék. 8. Zenedarab! 9. Sport Club. 10. 
Duplán: női név. 11. Ezer méter, gramm. 12. A leegyszerűsí
tett angol nyelv (Basic english) megszerkesztője. 13. . .  .-ce, kí
nai filozófus. 14. Indulatszó. 15. Geometriai. 16. Az idézet má
sodik sora (zárt betűk: A, U, G, Z). 20. Valamely ország állam 
polgárává fogadott személy. 23. Hullni kezd! 24. Az élet. 26. 
Hatvan hónap. 28. A földre vet. 30. Levegő, románul. 32. De
rékpánt. 34. Mészpát. 36. Idegen női név, 39. Maga, népiesen.
40. Észak-Amerika nyugati területeinek első telepeseinek va
lamelyike. 42. Üzérkedik. 45. Kettőzve: játékszer. 46. Nagy 
Sándor. 49. Költeménv. 50. Kínai férfinév. 51. Mint az előbbi. 
52. Az imént em lített időben. 53. Az i d é z e t  h a r m a d i k  s o r a  
(zárt betűk: M, S, B). 56. 10 és 11 szótagú jambusi sorokból 
álló nyolcsoros, kötött rímképletü versszak. 59. E r é l y e s  fel
szólítás. 60. Az angol felsőház élethossziglani tagja. 62. 
. . .  Francisco. 63. Folyóirat, latin szóval. 67. Négyszázötven, ró 
mai számmal. 69. Trópusi fákon képződő bevonatból készített 
gyantaszörü anyag. 70. Francia író (Eugene, 1804— 1857). 72. 
Sálbak. 74. Város, németül. 75. Atlaszkötéssel' készült, egyik 
oldalán fényes pamut- vagy müselyemszövet. 78. Román mese. 
79. Kazan személyneve. 81. . . .  melegséged, Ady-verscím. 82. 
Farmernadrág-márka. 84. Energia. 86. A közeli. 87. Holland 
autójelzés. 88. Amennyiben. 8 9 .  Pro . . .  c o n t r a .  9 0 .  Veretlen!

( N a g y  Elek T i b o r )

A HELIKON 43. számában közölt, K ö n y v m o l y o k  

című rejtvény megfejtése: Az ihlettel irt lapokat, /  molyok, 
rágjátok össze; /  csak ne az aranyos kötést, /  arra gazdája 
büszke.

sí

A HELIKON A ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGÉNEK
F ő s z e r k e s z t ő :  S Z I L A G Y I  I S T V Á N  

f ő s z e r k e s z t ő - h e l y e t t e s :  K I R Á L Y  L Á S Z L Ó  

„ • e l e l ő s  t i t k á r :  S I G M O N D  I S T V Á N

S z e r k e s z t ő k :
M Ó Z E S  A T T I L A  s z é p p r ó z a  
K .  J A K A B  A N T A L  v e r s .  l e v é l v á l t á s  
J A K A B F F Y  T A M A S  k r i t i k a ,  e s s z é  

•r

K Ö Z P O N T I  H E T I L A P J A  — M E G J E L E N I K M I N D E N  P É N T E K E N

S Z A B Ó  G Y U L A  k u l t ú r t ö r t é n e t ,  h a g y o m á n y  
L Á S Z L Ó F F Y  A L A D A R  v i l á g k u l t ú r a  
S Z Ö C S  I S T V Á N  t á r s m ű v é s z e t e k  
M O L N O S  L A J O S  s z e m l e

A  s z e r k e s z t ő s é g  c í m e :  3 4 0 0  C l u j ,  
B u l e v a r d u l  E r o i l o r  n r .  2 .  
P o s t a f i ő k  ( C ä s u ( ä  p o s t a l á )  2 4 5 .

T e l e f o n :  9 5 1 /1 1  2 4  2 0

\  40 440

N y o m d a :  
I .  P .  C l u j



/ í ...hangtalan pezsgés ez a tér...

A mi városunkban a kövek
ben beszél a történelem — 
mondották büszkén a Balti
tengeri forradalmár-város írói 
valamikor a hetvenes évek  
elején, nem kis büszkeséggel, 
s én rejtett mosollyal arra 
gondoltam akkor: a mi tör
ténelmünk ezek szerint egész 
regényfolyamokat ad elő a 
kövekben, a széthulló, gyep
től fölvert várfalakban, temp
lomok támpilléreiben, régvolt 
kastélyok szétzüllesztett, hu
zatos termeiben.
A történelem sohasem volt — 
különösen ezeken a tájakon 
— vidám hétvégi sétalovag
lás, halihós, derűs barátkozás, 
önfeledt gyönyörködés a szí
vünkből szakadt tájban — és 
ma sem az.
Mégis: nézve-simogatva a kö
vekből „kinéző“ faragott ar
cokat, arcemlékeket, elmúlt 
mozdulatok nagyszerű üzene
tét, időnként elárad bennünk 
a nyugalom: talán vigyáz ránk 
valaki.
Az ember — csapkodva néha 
tanácstalanul a mindennapok 
forgatagában — onnan merít 
erőt a túléléshez, ahonnan 
tud.
Kövek tekintete kísér bennün
ket, hallgatag, titokzatos kö
veké: illő megállnunk előttük 
néhanap, levett föveggel, alá
zattal a régi mesterek kitar
tása, konok biztatása iránt.
Az alkotó mozdulat maga a 
hit, az üzenet: a harangöntő, 
a kőfaragó, a kőbe asszonyt 
álmodó, az új épületre virág
csokrot tűző nem adtai fel 
soha.

KIRÁLY LÁSZLÓ

Körösfő Szabó Tamás felvétele

SS®

CSÍKI LÁSZLÓ

N A P S Z A K ,  É V S Z A K ,  M Á S  V I L Á G  

Napszak
A lemenő nap a vizek fölött átköltözteti 
dolgainkat árnyuk mentén egy más világba, 
ott vár kivetült képük, és reggel visszatér.
Éjjel ugyan m ivé változik át amott, hogyan él, 
kik sorsának díszlete az itthoni táj, 
meghitt tárgyaink m iféle idegen kézen kopnak, 
kifélék rontják el másnapra mindannyiszor, 
környezetünket ki szennyezi be virradatra?
Felkel a nap odaátról, fénye utolér, 
mint lassú öregség a gyors fiatalt.

Évszak
Mintha megcsókolnánk helyén a holdat,
gyermekül a fagyot magát,
mely ezüst kilincsként magasan ragyog:
ajkunkról leszakad a bőr,
egy más évszak tapétájaként
megtapad álomi életünk színhelyén
egy boldog szoba falán, érzékenyen,
s nem bírjuk megcsókolni már szeretőnket
a megépített és vágyott rejteken.

Más világ
Ott vagy hát végre, hova az álom szoktatott 
s az éhség, a fájdalom káprázata, a gyász.
Közepén szürke ikrás derengés, szélein egyre

világosabb,
sehonnai fényesség, hangtalan pezsgés ez a tér.
Senkit nem látsz a tieid közül, csak érzed 
tapogató suhanásukat, testtelen érintésük 
átfordít, pörget, taszít egyre bennebb, 
feloldódsz, elkeveredsz, homályló fénnyé válsz

magad is,
már vágyódni sem mersz-bírsz utánuk,
és látni sem akarsz. Magadat itt úgysem nézheted.
Miképpen mondjam el? Szavak nélkül lehetne csakl 
Semmi nincsen itt, de minden ismerős.
Egyetlen sóvárgás vagy mégis, mikéntha 
létezne odább újabb tér, terjengő állapot, 
léteznének tárgyak, melyeket odahagynál, 
valami boldog távoli veszély, biztonságos nemlét, 
érzékelhetően, de emléktelenül.
Senki sem vagy itt, és önmagad társa mégis, 
megszámlálhatatlan, akár a fény.
Nincs véged, a kezdet sem te vagy, 
öröklétszerű ez a Pillanat.
Nincsen kijárat, és nem vagy bezárva, 
nincsen fiad, és nem vagy árva, 
éppen csak megtaláltad, halálon innen, 
a helyet, hol semminek helye nincsen, 
s ahonnan, a halálon túl már, 
önként nem szabadulnál.

: , 1 ‘.k a p

SZABÓ GYULA

Pesti kifestőde
(első ábra)

Nagy felfedezés történt Pes
ten, a Kossuth Rádióban, an
nak Magyar Írás című adá
sában pénteken délután, 1991. 
október 11-én: felfedezték Bo
dor Ádám írót. Nem tudom, 
kérdezte-e valaki, hogy „Ádám, 
hol vagy?“, de ekkor össze
hajolt négy-öt magyar szer
kesztő-író, és csaknem egy 
órán át kiáltotta: „Itt van 

Bodor Adám!“ Magát azt, hogy 
Bodor Ádámról beszélnek, 
meg hogy ilyen értékelésben 
beszélnek róla, órákig is 
örömmel elhallgattam volna, 
mint ahogy általában öröm
mel szoktam hallgatni az 
olyan itt beszélőket is, mint 
Esterházy Péter vagy Csíki 
László. Ennek ellenére már a 
beszélgetés elején valami el
lenérzés kezdett gyűlni ben
nem, aztán ahogy ment a 
műsor, jött a csendes hábor
gás, és még m ielőtt véget ért 
volna az adás, már-már azt 
diktálta a gyomrom háboro- 
dása, hogy kapcsoljam ki a 
rádiót. Végül is nem lett ki
kapcsoló kéz abból, ami a 
gyomromat markolta — hi

szen végül is Csíki Laci be
szélt Bodor Ádámról —, és 
igy éppen annyi ideig hall
gattam a műsort, amennyi 
ideig tartott.

Tehát: felfedezték Bodor
Ádám Írót Magyarországon a 
pesti rádióban, és én ezen há- 
borogtam, s amikor Csíki La
ci mondta a maga igen értő, 
helyénvaló értékeléseit, szív- 
lélek meleg „jellemzését“, hogy 
valamiképp — a lehető leg
jobban — eleget tegyen a „Bo
dor Ádám bemutatása“ című 
feladatnak — mert a műsor 
eljutott erre a pontra: „Ki is 
hát tulajdonképpen ez a Bo
dor Ádám?“ —, akkor én 
már a gyomorfeszültség felső 
pontján voltam, és szinte sze
rettem volna a Csíki Laci 
szájával belehangoskodni a 
pesti mikrofonba: „De hát, 
uraim, ne vicceljünk! Kérdez
zük, hogy ki magyar kicsoda 
vagy magyar ki kicsoda Bodor 
Ádám? Egy holmi Holmi-díj 
meg hangos Réz-ágyú — Pali 
lelkünk, Réz Pali lelkünk! — 
kell ide ahhoz, hogy valahogy 
belekürtöljük az éppen most

minket hallgató magyar fül
kagylókba a Bodor Ádám vi- 
lágirodalmilag rezonáltatott — 
Gabriel Gárcia Márquez, Kaf
ka, Kuprin stb. — írói nevét? 
Hát mindig csak ilyen magya- 
ros-lovasrohamos lovatlan ma
gyarok tudunk lenni, ahogy 
Zrínyi Miklós —■ nem a szi
getvári kirohanó, hanem a 
dédunokája mondta: »Belé, 
Balázs, lovat ad Isten!«? Mert 
ha nekem most be kell mu
tatnom, felfedeztetése alkal
mával, Bodor Ádámot, akkor 
ezt azzal kell kezdenem, hogy 
Bodor Ádámot kereken hu
szonhat esztendővel ezelőtt 
— ami több egy negyedszá
zadnál — kész írói tehetség
ként felfedezték Erdélyben, 
Kolozsváron, a Szentegyház 
utcában, az Utunk szerke 
tőségében, s azután a buka
resti Irodalmi Könyvkiadó 
Forrás-sorozatában, s azutan 
a P lusz-m ínusz egy nap  meg 
a M egérkezés északra  című, 
Kriterien kiadvány könyvé
ben: az Utunk 1975. évi „zsű
rije“ által neki juttatott Pezs
gő-díjjal is külön »felfedez
ték«, majd A  Zangezur hegy
ség című kötete ugyancsak 
annyira Bodor Ádám volt, 
hogy én — Csíki László — 
ma sem tudok mást hangos
kodni a magyar rádióhallga
tók fülébe, mint amit például 
1978-ban írtam fülszövegként 
a M egérkezés északra  című 
kötetéhez. Elnézést kérek, de 
idézem: »Bodor Ádám írásai

ban a tájnak neve van, mégis 
mintha képzeletben létezne. A 
képzeletbeli emberek pedig 
valóságosakként járnak át 
ezen a tájon. A cselekvés itt: 
szavak, gesztusok — s egy-egy 
mozdulat fejezi ki a mond- 
hatatlant. Felhőkből épül a 
hegység, s levegőbe emelked
nek súlyos formák. Áttűnés 
mindez, nem ellentét; létezik, 
ami elképzelhető: mert em 
beri lesz« . . .  Bocsánat a za
varásért a felfedezésben, de 
én ezt, úgy is, mint a kötet 
szerkesztője, már 1978-ban 
felfedeztem Bodor Ádámról, 
odaát, az úgynevezett romá
niai magyar irodalomban, en
nek is megvan már tizenhá
rom éve, s az imént azért 
mondtam azt, hogy »például«, 
mert három esztendővel ké
sőbb, minthogy szintén én 
voltam A  Zangezur hegység
n ek  is a szerkesztője Kolozs
várott — ott: odaát —, ugyan
csak az én ajánló szavaim
mal fülesedett Bodor Ádám 
könyve, amikor is többek közt 
— de nem is, idézem egészé
ben, mert rövid, mint egy 
Bodor-írás — ezt írtam: »E 
Zangezur hegység Bodorban 
van, akárcsak a kihalt pár
ducok. Ügy tűnik, Bodor 
Ádám több hegyet, síkságot, 
várost is alapított — de sze
mérmesen a már meglévők 
nevét adta nekik. Ilyen rea
lista ö. Furcsa népek akar
nak felszárnyalni, vagy haza
találni ebből az elképzelt va

lóságból, de (végül) csak egy 
halálra telik nekik. Gyerekek 
nézik azt. Ugye, van valami 
gyermekesen ártatlan, dús szí
nezés Bodor Adám valóság
térképén? S annyi humor, a- 
mennyi az elrajzolt vonalak- 
ban-határokban lehet. De sen
ki nem neveti ezt e könyv 
írásaiban. Ezen már el lehet 
gondolkodni.» Részemről eny- 
nyi, ha már egy idevalósi, ma
gyarországi kolléga tett egy 
futólagos említést, hogy ami
kor ő Kolozsváron Ádámot 
meglátogatta, éppen írhatott 
valami másfél oldalas írásocs- 
kákat kéthetenként valam e
lyik magyar irodalmi lapba.“ 

Mi lett volna, ha? . . .  Meg 
fájult volna-e a Csíki La' í 
szája-nyelve, ha egy kicsit — 
ha nem is az itt „idézett“ 
súlyban-mennyiségben, de 
legalább az irodalom történeti 
tényéké t elmondva — „haza
beszél“ ebbe az igazságba: 
„Kedves pesti barátaim, Bo
dor Ádámot mi »otthon«, oda
át a maga igazi írói méretei
ben már negyedszázada meg
pillantottuk, felfedeztük, s az 
a negyedszázad még egy írói 
pályán is eléggé nagy idő 
ahhoz, hogy Pesten csak ak
kor essenek hasra és hanyatt 
attól, hogy nini, ilyen »állat« 
is van, egy ilyen »Bodri ku
tya«, amint — mi, barátaiul 
tudjuk — bizalmas családi 
körben szokták őt em legetni.“ 

Miután Csíki minderről egy 
szó említést nem tett, engem

pedig a világtechnika mai 
szintjén úgy szorítottak a kő
falak, hogy nem beszélhettem  
bele élőben az adásba sem a 
magam, sem a Csíki „nevé
ben“, valam iféle „hasbeszélés“ 
formájában, háborgásom tető
fokán beleindultam szobám 
négy fala között, hogy ezt a 
„hazabeszélést“ kibeszéljem, 
mint olyant, ami amúgy is- 
már régóta idült, s ennélfog
va épp eléggé idülten idősze
rű. Egyelőre maradtam 
Ádámnál. Nem került három 
lépésbe sem, hogy hazai fel
fedeztetésének dokumentálása 
végett könyvespolcaim hazai 
részlegének „felhányásába“ 
fogjak. De elakadt nyomban 
a „razzia“, mert két kötete hi
ányzott a polcról, s a kettő 
közül az egyik éppen a For
rás-kötete volt, az indulás, az 
első igazi felfedeztetés bi
zonysága. Akkor valami elő- 
rémlett az egy évtizeddel ez
előtti időből, s lépéseimet 
megtoldva, a lakás másik vé
gében „tanyázó“ Mátyáshoz 
siettem: „Vannak nálad Bo
dor Ádám-kötetek?“ „Hogyne 
— mondta, s nyúlt is értük, 
vette le a polcáról. — Itt van 
három.“ Fejből tudta, mint 
egy könyvtáros, ideadta a há
rom szerény vékonyságot, ott 
volt köztük a Forrás-kötet is, 
amitől megnyugodtam volna.

Folytatása a 2. oldalon
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P e st i kifestőde
Folytaidq az 1. oldalról

de mindjárt fenn is akadtam: 
„Hogyhogy három? . .  Nálam  
csak kettő hiányzik!“ Hiány
zott az első, A  tanú, s a Pezs
g ő -d íja s  P lusz-m inusz egy 
nap  — mind a kettő igen 
fontos bizonyság —, de A  
Zangezur hegység  nem hiány
zott. Fennakadásom láttán 
fiam magyarázta: „Az az 
enyém, nekem dedikálta 
Ádám." Hát éppen ez volt az 
imént az az előrémlö emlék, 
ami a Mátyás szobája felé 
indított, de felnyitva a köny
vet a dedikáló szavak és az 
időbe tájoló dátumok „fő 
lapjánál“, egy újabb kis fenn
akadással megkérdeztem: „Te 
hány esztendős voltál ekkor?“ 
A dátumok 1981-et írtak. „Én 
tizenkettő.- Igen, igy van: egy 
tizenkét éves gyermeknek egy 
kötet Bodor Ádám-karcolat és 
-novella! „Szabó Mátyás (Já- 
nos)-nak sok szeretettel: Bo
dor Ádám Kv. '81. V. 31.“ 
Egyszerre eszembe jutott, 
megvilágosodott minden.
Sz mszédok voltunk Ádámék- 
kal, Ádám írogatta csaknem  
heti rendszerességgel az egy
két flekkjeit a maga Utunk- 
beli rovatába, bizonyára iröi 
tehetsége is ösztökélte erre, de 
nem volt utolsó szempont az 
sem, hogy ezzel folyamatosan 
meglegyen a heti kenyérre a 
folyópénz, s minthogy a 
szomszédságos barátság mel
lett az Utunk próza-rovatának 
a gazdája is voltam, sokszor 
egyszerűen házhoz hozta az 
írást, egyrészt azért is, mert 
így nem kellett külön avégett 
„becocókáznia" a külnegye- 
dünkből a városba, másrészt 
egyúttal a konyhai-főzési dol
gokról is válthattak informá- 
ciócserés szavakat Irmával. 
Mi pedig Mátyással — aki 
akkor valahol a kilenc-tíz éve 
körül járt — olvastuk első 
olvasókként az Ádám legújabb 
szerzeményeit. A többes az 
olvasásban úgy keletkezett, 
hogy egyszer Mátyás kíváncsi
ságból beleolvasott az egyik 
friss írásba, tetszett neki, s 
azután szinte várta, hogy hoz
za Ádám az írást, úgyhogy 
neki az első igazi írói élményt 
Ádám nyújtotta, s nem — 
például — a tulajdon írói 
apja, és Ádám is, amikor er
ről a kettős házi-szerkesztői

„munkáról“ tudomást szerzett, 
azt hiszem, kíváncsibb volt a 
kisebbik „szerkesztő“ vélem é
nyére, és büszkébb volt an
nak az elismerő véleményére, 
mint aki azt nagyobbként „hi
vatalból“ művelte. Így állt 
elő aztán az a ritka eset, 
hogy ugyanaz az egy könyv 
kettős dedikálásban, két pél
dányban került ugyanattól az 
egy szerzőtől a házunkba. 
Mindezt az „információt“ szí
vesen bocsátom a Magyar 
Írás szerkesztőségének rendel
kezésére, miközben Csíki Lász
lótól is megkérdezem: tudott 
valamit — mint szintén szo
ros baráti kötelék Ádámékhoz 
itt Kolozsváron — arról, hogy 
van egy ilyen gyermeki olva
sója, értője s „nagyrabecsü- 
löje“ az Ádám írásainak, vagy  
csak empatikus iránytűje rea
gált a mágneses térre, ami
kor azt mondta — bocsánat: 
írta —, hogy A  Zangezur 
hegység elképzelt valósága 
Bodorban van, és „Gyerekek 
nézik azt“, merthát ,\,Ugye, 
van valami gyermekesen ár
tatlan, dús színezés Bodor 

Ádám valóság-térképén?“ Mon
dani nem mondott erről sem
mit a rádióban, épp ezért le
írtam, hogy Bodor Ádám „tér
képét“ már egy tíz éven aluli 
gyermek is fel tudta fedezni 
Kolozsváron, ezelőtt tizenva- 
lahány évvel, és ehhez, azt 
hiszem, még egy gondolatomat 
is hozzátársíthatom: Nem tu
dom, egy Holmi-díj pekuniá- 
risan m ennyit visz az Ádám  
pesti konyhájára, de azt bi
zonyosra veszem, hogy egy 
ilyen puerilis olvasói értés, 
tisztelet és szeretet nem cse
kély erkölcsi tőke és fedezet 
egy író számára.

Végül is hogy volt a kez
det, az indulás, Bodor Ádám  
első-igazi felfedeztetése? El 
lehet mondani: olyan volt az 
indulás, mint az egész pálya. 
A szerző rendhagyóan sze
rény, az írás rendhagyóan 
kész. A szerző — a névtelen  
„kezdő“ — nem is hozta be 
személyesen a „próbálkozását“ 
az Utunk szerkesztőségébe. Ö 
akkor egy „másoló-fordító iro
dában“ dolgozott; az Utunk- 
nál pedig dolgozott korrektor
kén t-fordítóként-gépírónöként 

— s egyben m üveit irodalom- 
értőként — egy szerény-csen
des Bors Gizi, aki egy napon, 
1965-ben átadott a próza-ro
vat szerkesztőjének egy kéz

iratot, s mondott egy-két be- 
ajánló-méltató szót a szerző- 
röl-keziratrói. A szerkesztő 
elolvasta a Bodor Ádam nevű 
szerző írását, s ámulva „fe
dezte fe l”, hogy a kezdő szer
ző kész író. Ennek folytán sor 
került a személyes találkozás
ra, a megismerkedésre, az 
írás természetesen megjelent, 
s utána a szótlan-halk szerző 
hozogatta rendszeresen az 
„irásocskáit” — emberként is 
jó érett ember volt, már a har
mincadik évében járt az „új 
toll“ —, és harminchárom éves 
korában kész volt, megjelent 
az első kötetecskéje is Bodor 
Adámnak, az ifjü, induló, el
ső kötetes szerzők Forrás-so
rozatában, A  tanú  címmel, és 
a kötet „fülén" maga a szer
ző volt az indulásának-íelfe- 
deztetésének a tanúja: „Min
dig szerettem volna író len
ni, de mégis többet hallgattam  
zenét, mint amennyit olvas
tam, pénzemen sífelszerelése
met egészítettem ki, szabad 
időmben pedig a hegyek kö
zött gyalogoltam. Huszonkilenc 
éves voltam, mikor első no
vellámat megírtam. Ez, a 
Teli napok, 1965 őszén jelent 
meg az U tunkban. Azóta több 
novellámat, karcolatomat és 
fordításomat közölték. Jelen
leg is Kolozsváron élek.“

Ez az igaz története Bodor 
Ádám felfedezésének. Igazi 
felfedezőjét, indulásának hite
les tanúját, Bors Gizit egy 
éve, tavaly szeptemberben kí
sértük ki Kolozsváron a Ha- 
zsongárdi temetőbe. Ö már 
nem él, de él ugyanitt, Ko
lozsváron, ugyancsak az 
Utunk-utód Helikon szerkesz
tőségében K. Jakab Antal, s 
bár Ádám-hasonszőrűként ö 
sem szokta feleslegesen be
széddel rontani a levegőt, rit
ka megszólalásai során B o 
dor Ádám debütáló kötetéhez 
megírta az írásokhoz méltóan 
magvas bevezető-ajánló sza
vait, az Előszót, és annak leg
végén, az utolsó passzusban ő 
így „tanúskodott“: „Tartózko
dása attól, hogy ránk kény
szerítse egy divatos lélektani 
naturalizmus mindentudását, 
agresszivitása abban, ahogyan 
feladatot ad és határt szab 
okadatoló értelmünknek, a bi
zonyosságoknak és a bizony
talanságoknak ez a nagyszerű 
játéka, az elbeszélő stílusnak 
ez a szabatos határozatlansá
gi relációja okozza, hogy Bo
dor Ádám novellái a megvi
lágosodásszerű felismerésnek 
azzal a kettősségével hatnak 
ránk, amely Platónnál a meg
ismerés maga: meghökkente
nek, mintha sohasem tapasz
taltunk volna hasonlót, és 
megnyugtatnak, mintha csak 
visszaemlékeznénk valamire, 
amit elfelejtettünk. Valahogy 
így vagyunk a szerzővel is. 
Meghökkenünk: hogyan lehet
séges, hogy ez a Bodor Ádám  
a »kísérletezés«, a »szárnypró
bálgatás« szakaszát egyszerűen 
átugorva, egyik napról a má
sikra a hazai magyar próza- 
irodalom élvonalába em elke
dett? És megnyugszunk: úgy 
tűnik, mindig is itt volt.“ A 
„pártfogoló“ kritikus, aki a 
lényegi felfedezést az előszó
beli szavaival elvégezte, hat 
évvel fiatalabb, „kötetlen“ í- 
róember volt, hasonlóan „kész“ 
ítész, és az idézett passzust 
most újraolvasva, az ember 
csakugyan „meghökken“: hu
szonkét évvel e mondatok meg
jelenése után a pesti rádió 
Magyar írásában a Bodor
felfedező szerkesztök-írók — 
olykor még az Előszó szavait 
is használva, nemcsak gondo
latait a „kettősség“ eszmekö
rében — ennyire jól elolvas
ták K. Jakab Antal huszon
két évvel ezelőtt írt szavait, 
ennyire „emlékeztek valamire, 
amit elfelejtettek“?

A szerkesztő érdeme a fel
fedezésben annyi, hogy a 
kész író már elsőként kész 
írását — s utána sorban a 
többi kész írást — nem dob
ta a papírkosárba, hanem a 
nyomdába adta . . .  Most meg 
— épp e szavak kopogása 
közben, illetve a kopogást ab
bahagyva, hogy halljam, mi 
ütötte meg a fülem a m el
lettem kotyogó pesti rádió
szóból — azzal ajánlják a 
napi műsort a Kossuth Rá
dióban, hogy közvetíteni fog
ják Bodor Ádám A  k ís é r e 
tek  című novelláját — az e- 
lözetesként elhangzó részlet
ben hallhatom az igen is
merős „Pincés elvtárs“ ne
vét is —, s mindjárt utána 
ismét megáll az írógépkopo
gás, mert azt hallom: Csíki 
László indulását bemutatja 
Dénes István kompozíciója . . .  
A tegnapi napom meghökke
nése pedig az volt, hogy miu
tán félbehagytam délelőtt az 
írást annál a résznél, hogy 
a „puerilis olvasói értés er
kölcsi tőkéje“, amely abból 
kerekedett ki, hogy Csíki Lász
lótól „kérdeztem“, vajon „em
patikus iránytűje“ reagált-e 
arra, ami a Bodor Ádám  
„valóság-térképén gyermeke
sen ártatlan“, alig értem be 
Kolozsvár „térképén“ a Fő
térre, annak túlsó sarkán, 
hajdani írói-művészi gyűlde- 
helyünk, a COLA előtt egye
nesen Csíki Laciba botlottam, 
s az örvendező ölelés azon
nali „kibontakozásaképpen“, 
szinte már a fülébe mondott 
szövegként „újságolhattam“, 
hogy éppen őt szidom többek 
között, éppen vele bajlódom  
abban az írásban, amelyből

az imént „szálltam ki“ ott
hon . . .  Ügy látszik, most már 
„készen" az égben szerkesz
tik ezt a dolgot, az éter is 
egészen tele van e téma mág
nesességével, úgyhogy „fel- 
villanyozódva“ folytathatom. S 
minthogy most épp nagyobb- 
felsöbb „hatalmak“ szólnak 
bele az írásba, még a műfaj
változást is diktálják: teg
nap még cikket írtam, ma 
már kénytelen vagyok naplót 
írni a cikkbe. Mert — most 
már másnap délután van — 
ha még tegnap azt elevenítet
tük Csikivel a Helikon szer
kesztőségében, hogy az ö leg
első novellája, amit a Szent
egyház utcai CAFE BAR-ban 
nekem kézbe adott, nem a 
„Hattyúdal“, hanem a K am a
szok  címet viselte, de amiről 
„szóit“, az valóban hattyúdal 
volt, ma — mármint másnap 
— délután a reggel „beharan
gozott" Csiki-indulásban Dé
nes István olyan mágne
ses érzékenységgel „kap
csolódik bele“ az égi szer
kesztés munkájába, hogy 
egyszer csak szétáll a fülem: 
az általam ezelőtt húszvala- 
hány évvel átvett és az U- 
tunkban közölt legelső Csiki- 
hattyúság megrázó szavait- 
kamaszjeleneteit hallom meg
elevenedni a „kompozícióban“, 
úgy, ahogy húszvalahány év
vel ezelőtt a szemem előtt e- 
levenítették meg az ugyan
csak „kész“ új tehetséget, az 
azóta is kamaszosan hattyú
dalos Csíki Lászlót, nagyjá
ból egyidejűleg a romániai 
magyar irodalom másik új í- 
rói egyéniségével. Bodor A- 
dámmal. Mindeme naplós moz

zanatok révén nagyot eny
hül bennem a cikkirást elin
dító kezdeti lobbanás. Külön 
köszörülte a „csorbát“ az is, 
hogy az „induló"-műsorban 
Csíki a személyes vallomásá
val remekbe szabottan a he
lyére „méretezte“ magát, 
többek közt azzal is, hogy a 

„Sepsiszentgyörgy-Bukarest- 
Kolozsvár »Bermuda-három- 
szögben«“ elveszett sok holmi
ról beszélve nem veszett el, 
mert ott volt a vallomáste
vő szövegben az „Utunk-szer- 
kesztö” és „Kriterion-szerkesz
tő" Csíki, a mindenki által
— ezt már én szabom hozzá
— legekkel minősített könyv- 
és lapszerkesztő.

De hol van Ádám? A köny
vei itt vannak, teszem-veszem, 
lapozgatom, „szabadítom a 
szellemet" újra belőlük. Benn 
a szerkesztőségben is előve
szem az 1977. évi Utunk-kol- 
lekciót, abból az időből, ami
kor „valamelyik magyar lap
ban kéthetenként egy-két ol
dalt közölhetett“ (a Magyar 
írás-beli szavak szabadon), s 
noha ma csak 1977. augusz
tus 12-éig jutottam el, ennyi
ből is látható, hogy A  tá j 
vonzásában  cím alatt akku- 
rátos keretben „futó“ Ádám- 
tömörségek olyan sűrű rend
szerességgel vannak jelen, 
hogy a lapszámozás sorát te
kintve is alig van foghíj: 5.,
6., 7„ 8., 9„ 10., 13., 14., 16., 
17„ 18., 20., 22. stb. Ilyen „szor
galommal“ hozta hozzám vagy 
a szerkesztőségbe az írásait a 
szerző, s így kerültek a lapba, 
ahol a tördelő főnökség, sok
szor a lapzárta utolsó pilla
natáig várva, nyitva hagyta 
az „Adám-sarok“ kockáját.

HAJOS JÓZSEF

Francia szerzők 
apai Pariz Ferenc 

könyvtárában
. . .  légyen kö n yvekke l való  
beszélgetés. . .

PPF, 1680

Vita brevis (Ho biosz brakhüsz) — mondotta Hippokratész 
demokratikus önkritikával, a kellő tanulás hosszadalmasságá
ra célozva. Ezért sem teendő vita  tárgyává, hogy hány száz 
kötet járt Pápai kezében. De most. halála 250. évfordulóján jó 
hangsúlyozni: a könyvtárát alkotó művek száma nem „leg- 
fennebb másfélszáz“, hanem legalább kettőszázötven. A figyel
met eddig elkerülő ilyen művek azonosítása folyamatban van, 
beles, alig decibeles csöndben „zajlik“, és Pápai Páriz apjának, 
a K eskeny  ú t című puritánus mű szerzőjének a hagyatékát sem 
ignorálja.

Pápai nagyapja kereskedő volt, méghozzá — ahogy az egy 
derék nagyapához illik  — Pápán.

A legidősb, még nem Pápai elönevü Páriz Ferenc pont azon 
végvárban működött, melyben 375 évvel ezelőtt létrejött az 
első „tökéletesen" öreg (görögül preszbüsz) magyar reform á
tus presbitérium. Ez a végvár véletlenül — nagyon burkol
tan is (német közvetítéssel) — nevében a pápára utal, és 
Vesz prém  megyében található. Pápai Páriz Ferencnek volt egy 
Veszprémi István nevű, Utrechtben „de arbore boni et m aii“ 
vitázó, a Szilágyságban lelkészkedő, spinózista hírében álló ve- 
je; ezt a Veszprémit egyesek összetévesztették az 1723-ban, 
45 évvel a Veszprémmé Pápai Páriz Borbála után zületett 
debreceni polihisztor orvostörténésszel, a szintén Hollandiá
ban is tanult Weszprérni Istvánnal, aki nagyon sokat tett 
Pápai Párizék — a híres enyedi professzor és némileg hírhedt 
fiai — jellemzése terén.

Pápai Páriz Ferencnek férfiágon nem voltak unokái; „vi
szont“ kétségkívül volt apai dédapja, akiről jó volna meg
tudni valamit, már csak azért is, mert Pápai Páriz Ferenc 
ékezet nélkül irta családnevét (ezt eddig nem emelték ki), és 
külföldön, a Paricz, sőt a Paries verziót is használta. Külföl
dön itt német és svájci terület értendő. Francia földön hő
sünk tudtunkkal nem járt, noha — mint „hű barátja, Michael 
Halicius, karánsebesi nemes római polgár“ 1674-es hozzá írt 
román nyelvű, magyar helyesírásé, de spondylitist vagy hexen- 
susszt nem okozó, spondeusokat kötelezően tartalmazó hexa
metereiből is, a borús időnk ellenére kiderül — szándékozott 
Párizsba menni, nyilván nemcsak azért, mert ilyen út „jól 
állt volna“ fővárosias hangzású családnevéhez, valamint a 
frankokra áttételesen utaló utónevéhez. — Orvostudományi 
múltunk legnagyobb, úttörőén sokoldalú Ferencét persze a leg
kevésbé se késztette frankofóbiára a franc (francu) betegség
név etimológiája, sem az, hogy nyugati tanulmányutukon sokan 
„Galliában gallinákat keresnek, és hazatérve csak a francia 
kór erősségét veszik számba“. NB: Pápai helyénvalónak tar
totta ezt a szójátékot emlékbeszédben; egyik levelében pedig

figyelmezteti Teleki Pált, kedves tanítványát, hogy peregriná- 
ciójának nagy „ráadása“ lenne „penetrasse Gallianp vidisse Do
rnum urbi et Urbem Orbi parem, cum Domino“, vagyis „el
jutni Franciahonba, látni a várossal felérő dómot és a világ
gal felérő várost".

Még megoldásra váró feladat annak részletes kimutatása, 
hogy francia szerzők milyen szerepet vittek Pápai Páriz esz
mevilágában. E feladat elvégzése érdekében — és nemcsak 
ezért — jó m inél többet tudnunk francia szerzők Pápai ke
zében járt műveiről. Az alábbiakban inkább csak futólag érin
tünk ilyen müveket, éspedig előbb latin, majd (részint vagy 
egészükben) francia nyelvűeket. Az R betű utáni számok a 
kolozsvári Akadémiai Könyvtár református állagában levő pél
dányok jelzetei.

1. Nyolc szerző mintegy 15 l a t i n  munkájával kezdjük — 
a szerzők betűrendje szerint, rövidítve egyes címeken, és nem 
kimondottan orvostörténészeknek szánva megjegyzéseinket.

1.1. BARBETTE, Paul: Opera chirurgico-anatomica . .. ,  Ley
den 1672, R 114888. Főleg a vérkeringésről tárgyal; röviden a 
pestisről is. Pápai bizonyára már megjelenése évében szerezte 
meg, ugyanis az eléje kötött két Horne-mű egyikének, a szin
tén sebészeti Mikrotechnének a címlapjára ráírta, hogy 1672- 
ben vásárolta Lipcsében. Barbette Strasbourg-ban született, 
ele Amszterdamban működött, s ezért munkáit eredetileg hollan
dul írta. (1692-ben olaszul, 1718-ban németül is kijöttek.) A 
huszárvágás határozottságával ellenezte az érvágáspártiakat, és 
azon fáradozott, hogy verítékeztetéssel gyógyítson minden be
tegséget. Ebben a szintén francia ősöktől származó De le Boe 
híve volt, akinek két könyvét vette meg Pápai 1672 novem
berében.

1.2. BEGUIN, Jean: Tyrocinium chymicum, Wittemberg 
1634, R 85926. A könyvet — és Althusius Dicaeologiáját? — az 
Enyeden 1663-ban szubszkribált Uzoni Pétertől kapta Pápai. 
Utolsó lapjain német, latin és magyar nyelvű receptek vannak.
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