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Az irodalom ünnepei
A költészet napja, a költészet hónapja, a vetés sarjadásáé, a kaszálók zendüléséé, a 

szerelem pirkadásáé, a fényé és a derűé.

„Nem vagyunk alávalóbbak egyetlen más népnél sem!”

Üzeni a múló idő távolából számunkra elmúlhatatlan igazságként a költő Zrínyi. 
És ma is ezt érezhetjük, amikor író- és költőtársainknak ott hont ad a XVIII. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál. Ujjong a lelkünk, hogy alkotótársainkkal találkozunk. És 
ujjong, hogy fordítóként, kiadóként, barátként üdvözölhetjük őket. Mértéknek, zsi-
nórmértéknek szolgál a jelenlétük itt  között ünk, de magunk is mértékké leszünk az ő 
tekintetük által. Most mi mutatjuk be Európa írótársait, de lenne-e, eljöhetne-e olyan 
pillanat, mikor ők gyűlnének össze egy világvárosban, hogy fordításaikkal az élő magyar iro-
dalmat ünnepelnék? Merész feltevés? Reméljük, a sors és az idő meghozza erre a gon-
dolatunkra is a válaszrímeket.

Önzés volna-e kérésem? Vagy éppen hogy nem az!

„Csak másban moshatod meg arcodat!”

Figyelmeztet 20. századi költőtársunk, József Att ila. Nem lehetne-e ez a verssor a 
jövő Európa irodalmának a jelmondata? Ahogy Rimbaud is vallott a már: „Én, az min-
dig valaki Más!” Nem így van-e ez nemezetek, népek irodalmának találkozásakor is, 
egymáshoz hangolásakor is?

Jól érti, aki meghallja szavamat: az élő irodalmat említett em. Mert áprilisi egybegyű-
lésünknek is éppen az eleven élet a legfőbb üzenete! A Gutenberg-galaxis általunk él és 
akar élni az e-világhálóban szárnyalni kívánó kortárs nemzedékek korában is. Bár a 
„hálóban” költőnk, Pilinszky János óta tudjuk, gyakoribb a szárnyalásnál a vergődés 
– ó, „partra vont halak”!

Milyen hát élő irodalmunk? És milyen a világé a 21. században? Amit tudhatunk: 
alapértékeinkhez visszatér. Az izmusok évszázadát odahagyja, hogy az általunk any-
nyira szeretett  Salvatore Quasimodóval együtt  ne a modoros hazugságok bűvkörében 
éljünk, hanem a szív fájdalmas költészetét valljuk örömeinkkel együtt :

„…talán a szív marad meg nekünk, talán a szív…”

„Elég egy nap, s a világ helyrezökken.”
Turcsány Péter 

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!
A Kráter Műhely Egyesület adószáma: 19667348-2-43  A felajánlásokat köszönjük!
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A PoLíSz a Szellem városa
A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA

Grandpierre Att ila

Ének a Napistenhez

A Felső-Tiszavidéki házak sorozatból

Hajnalpírban, a láthatáron
Fölragyog egy csillag
Életadó fénysugáron
Tündöklő Napmadár villan!

Fényed röpít, új erőt ad!
Egy teljesebb valósághoz!
Újra kigyullad bennünk az erő!
Tisztább magyarsághoz!

Lelkünk tündér-erdő
Virágot hoz és felnő!
Életet ad egy szebb világnak
Szép magyar hazánknak!

Édes anyaföldem
Magyar táj körött em!
Ének szól a csillagokig, s ezt is
Tőled örököltem!
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Nézd azt a hegyoldalt –
A párás hajnalban a fák
Felhõket gyúrnak
Vízpárát bocsátanak ki
Eleven testükbõl
Saját táplálékukat
Ajánlják fel
Az Égnek
A vízpárát
Áldozati füstként
Az Égnek ajánlják
Ami legkedvesebb nekik
Az életelemüket –
Szertartás ez
Észrevétlen szertartás
Gyöngyözik a táj
Áldozati ünnepség zajlik
A kifeszített némaságban
Hódolat vitorlázik az ég felé
Vagy talán fohász
Egy távoli civilizációból
Különös hangulat fut át
A sejtjeimben
Végigfut bennem egy érzés

Megrezdül bennem egy húr
Ünnep van
Az élet ünnepe
A mi ünnepünk
Mind ki él –
Áldozzunk az Égnek
Ami bennünk a legszebb
Ami bennünket éltet
Ajánljuk fel az égnek
Énekeinket
Verseinket
Legszebb érzéseinket
Ajánljuk a hajnali Égnek
Adjuk képzeletben
Üstdobok távoli moraját
A fák áldozati szertartásához
Tam-tam-tam-tam
Csoda csoda csoda üzen
Micsoda érzõ lelkek
Tanulhatnánk tõlük
Ocsúdás
Ünneplõ lelkek fellegei
Gyöngyöznek
A párálló hajnali tájon
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Grandpierre Attila

A felhõk szertartása

Gerlachsheim 
(Németország)



Ha kedves az életed,
Csillagok játszanak Veled,
Kering Benned a teljes, szédítõ világ
Fényed felragyog a belsõ végtelenbõl,
Ha kedves az életed.

Ha kedves az életed,
Öröm zsibong és menned kell
Minden szépséget átélni, minden igazat tudni,
S a Nagy Egész átölel,
Ha kedves az életed.

Ha kedves az életed,
Az Élet igaza van Veled,
Az, hogy örömre születtél,
Örömbõl jöttél, és öröm vár Rád
Mindenhol, ahol az Élet jár
Papírvékony lesz a halál
Mindenhol, ahol az Élet jár.

Ahol a belsõ Fény, mint a Nap kigyúl,
Ott a sötétségnek vége,
A kozmikus Élet felragyog, tombol, varázsol
Lelkedben öröm fakad, és mennyei béke,
Az emberi lélek felragyog az égre,
Ha kedves az életed.
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Ha kedves az életed



Ó, én megértem,
hogy a bevásárlóközpontok
autósztrádák és banknegyedek
szorításában lebirkózott elme
amikor csillagot lát, nem érzékel mást,
csak amit belepréseltek
elõregyártott véleményt, amit
készségesen újragyárt:
„A csillagok égõ gázgömbök,
fényük az izzó hidrogéné és héliumé”
és voltaképpen, úgymond, nem is baj,
hogy nem látjuk a csillagokat teljes
valójukban
mert úgysincs több jelentésük,
mint egy izzó kályhavasnak
a panelház valamelyik dobozlakásában.

De ha lényem feléled
és az álomból eljut
a fél-éberség határára
ahol még nem csapódnak rám
a külvilág láthatatlan börtönei
és csillagot érzek –
ilyenkor azt is megértem,
hogy a világ csupa érzés
minden csillag egy-egy érzés
egy-egy hang, és ilyenkor
érzem, hogy hangjuk
szólít, szólít engem,
kér, kér engem,
hogy érezzem, ami
hangjukban szól
és ilyenkor
csodálkozva érzem,
hogy minden csillag
egy-egy hang

és hangjukban ott utazik
egy csodás hangulat
a hangulatban
egy egész sors
csillagsors
csillaglélek
sóhajtás
a végtelen sóhajtása
fölvillanó elmefény
érintése
érzem kopogtat
elmémen.

És aztán felébredek
Rányílik a szemem
Az éber felnõttek
modern szikár világába
ahol a valóság minden
feltáratlan birodalma
réges régóta
börtönben ül

És bennem felsír
egy teljesebb élet
õseim hangja
embertestvéreimé
körben a Föld bolygón
minden embertestvér
jobbik fele
bennem találkozik
és megerõsödve
megszépülve
új útnak indul
a teljes valóság
földi világba születõ
újjászületõ
virágzása felé.
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Csillagot érzek!



Édes Világ, a testvéred szólít!
Egy Ember!
Itt vagyok!
A fényhúsú csillagok alatt!
Meztelen élettõl rügyezõ testtel!
Ordító végtelen fütyül a hajamban!

Táguló örvények csendje párolog
Néma háztetõk üvegbúrái fölött.
Este van.
Levetem ruhámat.
Nemlétem közepén
Én vagyok a halhatatlanság.

Testem közepén
Kortalan csillagszóró ragyog.
A Végtelen irányítótornyából
A fénybe látomások röpülnek.
Az egész belsõ tájat
Varázserõ röpíti,
Mélyhúsú egek
Legbelsõbb tüzeinek
Kigyúlt vágyai felé

Elménk az a bûvös kõ
Ami mindent megmutat
Bárhol legyen a világon
A látomásra merészkedõ
A látomás-erõt maga elé röpítõ
Emberi elme!

Micsoda kincsek!
Igazságerõ!
Ítélõképesség!
Látóerõ!
Intuíció!
Életrevágyó kincsek
Veledszületett kincsek
Égigérõ kincsek –

Elméd mélyén
Körbeér
A Végtelen. 
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Körbeérõ végtelen

Makádi holtág



Katona Szabó István

Ítél a történelem
Egy diktatúra tündöklése és bukása 1968–1989

(részlet)

Unokámnak, Szabó Emma Zsófinak ajánlom,
akinek biztatására vállalkoztam erre a munkára.

A Kisebbségi sorsban 1918–1968 évekig terjedõ köteteinek (I. A megtévesztettek, II. A nagy
re mények kora, III. A nagy hazugságok kora) folytatását, negyedik részét írom, amíg erõm -
bõl telik. Olyan idõszak ez, amelynek résztvevõi, megélõi nagyrészt már nincsenek élet -
ben, alig maradt valaki, aki hitelesen, részleteiben tudná visszaidézni e kort. A fia ta lab bak
az elõzményeket legfeljebb szüleik elbeszélésébõl ismerik, és emiatt csak rész le tek ben
érthetik. A kutatás egyre több akkori dokumentumot tár fel, újabb és újabb tények
kerülnek napvilágra, melyek feltárják a kor arculatát. De akik benne éltünk az ese mé -
nyek forgatagában, alig tudtuk, hogy valójában mi történik, és milyen fondorlatos po li -
ti kai machinációnak vagyunk résztvevõi, cselekvõi és áldozatai. A dokumentumok csak
a szá raz tényeket tárják fel, de azt semmiképpen, hogy azok megélõi – a kisemberek –,
mit tudtak, és mit láthattak meg mindebbõl. Erre kívánok rávilágítani a magam ta pasz -
ta latainak feltárásával.

Mikor 1968 elején a román kommunista párt- és államvezetést kezébe kaparintó
„Kár pátok Géniusza” felszámolta a Magyar Autonóm Tartomány maradványát is, nem
sej tette, hogy a kivégzõ osztag elé vezetõ útjához az Erdélynek nevezett térségben (Te -
mes váron) fogják meggyújtani a jelzõtüzet. A hagyományos román nacionalizmussal
ölel kezõ, hatalmi gõggel vezérlõ „kommunista” vezér azt hitte, hogy magyar és más
kisebb ségeket felszámoló politikájával annyira elkábítja a román tömegeket, hogy cin -
kos ság ból elnézik neki és családjának, rabigába hajtásukat és tartásukat örök idõkig. A
csa lás sal és hazugsággal, hamis eszközökkel folytatott, egy ideig sikeresnek látszó ve -
zér ke dés, igaz, majd két évtizedig tartott, de végül kifulladt, és nagy „szövetségesével”,
a Szov jetunióval együtt, felszámolásra ítéltetett. S amikor ez kiderült, még véráldozat-
ok árán sem tudta megmenteni zsarnoki hatalmát.

Valójában 1968-ban még senki sem tudta, hogy mindössze jó két évtizednyi ideje van
hát ra a félévszázada összetákolt szovjet birodalomnak, amelyet még a második vi lág há -
bo rú sem rengetett meg. A magát „szocialista világhatalomnak” nevezõ együttes kár tya -
várként omlott össze, belsõ rothasztó ellentmondásai, hamis elméletekre és erõszakra
alapozott, a történelemben páratlanul kiépített hatalmi gépezete ellenére.

Az 1968-as évben alapozódott meg az a sajátos, totális román diktatúra, melyet Ceau -
şescu-rendszernek neveznek, és sok vonásában eltérõ volt többi „testvérétõl”. Ezért is
kel lett nem csendes úton, hanem véráldozatokkal eltûnnie.

Ennek a két évtizednek emlékeit elevenítem fel saját élményeim alapján, kiegészítve
az azóta feltárt hátterekkel, melyekrõl persze a maguk idején sejtelmem sem lehetett.
De talán sikerül megmagyaráznom a történéseket, amelyeket a mai nemzedékek már

PPooLLííSSzz

6



aligha értenek meg. Bízom és reménykedem, hogy õk nem kerülnek ismét olyan tör té -
nel mi helyzetbe, hogy hasonló eseményeket kelljen átélniök. Talán érvényesül ez egy -
szer a bölcs mondás: „a történelem az élet tanítómestere”. Mert sajnos már elõfordult,
hogy újabb és újabb nemzedékek megfeledkeznek azokról a tanulságokról, melyeket
elõdeik már kénytelenek voltak levonni.

I. Csaló ígéretek egy jobb jövõrõl 1968-1969
1.

Már azon a tavaszon kiderült, hogy más nótákat kell fújni, mint addig. A lát vány poli -
tizálás lett a fõtitkár-államfõ legtöbbet gyakorolt eszköze: hangoztatni egyet, gya kor -
latban tenni mást. A fõtitkár látványosan különbözni akart elõdjétõl, Georghiu-Dej-tõl,
nemcsak az intézmények átszervezésében, átkeresztelésében, hanem munkastílusában
is. Sok minden gondosan elõ lehetett készítve, hogy a kisebbségek és általában a ma gya -
rok azt érezzék: újabb lehetõségek nyíltak meg elõttük. S ehhez megvoltak már a meg -
fe lelõ emberek, a magyarok között is. Talán el is hitték, hogy egy jobb jövõ ügyét szol -
gál ják az erdélyi magyarság számára. Meglepetés volt, hogy majdnem azonos napon két
új magyar nyelvû lap indult a két székely megye székhelyén: Csíkszeredában, a Hargita
Népe, Sepsiszentgyörgyön, a Megyei Tükör. Két új lehetõség a megnyilatkozásra, és nem
el hanyagolható szempont: a honoráriumszerzésre. Mind a két lap fõszerkesztõjét
ismer tem személyesen. Nem volt, és nem lehetett kifogásom ellenük képzettségüket és
rá ter mettségüket illetõen. Albert Tóni székely gyerek, még bukaresti idõzésem idején
be já ratos volt hozzánk, a Falvak Népéhez, Moszkvából való visszatérése után. Dali Sanyi
szin tén régi, jó ismerõs. A Kovászna megyei elnök és elsõ titkár, Király Károly, a KISZ-
bõl került ilyen magas posztra. Új nevek, új szerepelõk kerültek elõtérbe mindenütt az
országban. Addig ismertebb vagy alig ismert középkáderek, pártfunkcionáriusok, de az
egy kori MNSZ-bõl alig maradt hírmondó. Takács Lajost vették elõ mindegyre és De me -
ter Jánost, de fõleg címeket aggattak rájuk. Egyébként hûséges kiszolgálói voltak az új
vo nalnak. Tudtam, hogy ezek az elõre elõkészített lépések fõleg Fazekas János szer ve -
zé sei. Már nagyrészt minden az õ kezébe összpontosult magyar ügyekben. Bár nagy
ter ve, a Székelyföld egyesítése egy nagy megyében, nem sikerült.

Marosvásárhelyen az volt látványos, és nem kis örömet okozó változás, hogy a mo -
dor talan és rámenõs Iosif Banc (magyarul: Vicc Jóska), magasabb régiókba evezett (mi -
nisz terelnök-helyettes lett, mivel õ is egyik bizalmi embere volt a fõtitkárnak). Maros
me gyébõl, Magyaróról származott, ott volt bojtár egy juhtartó gazdánál. Egyik ottani
riport utam alkalmával meséltek róla egy jóízû történetet. Már „nagy ember” volt, ami -
kor ellátogatott falujába s megpillantva egykori gazdáját, megszólította: „Mihály Bácsi
ma ga nem fizette ki a béremet!” „Ez igaz – felelte az öreg –, mert levontam annak a vá -
lasz  tott báránynak az árát, amit elloptál!” „No, no – próbálta elütni a dolgot az akkor
már tartományi elsõ titkár. Ez nem egészen így volt. Az egy gyerekcsíny volt.” (Tovább
nem foglalkozott az üggyel, de az öregnek sem lett semmi baja.) Banc „elvtárs” akkor
ke rült a Tartomány élére, amikor azt „Magyar” mellett „Maros” névvel egészítették ki,
hogy a magyar többséget meggyengítsék. Így aztán Csupor Lajosnak mennie kellett a
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„ve zetõtemetõbe”, az országos szakszervezeti tanácsba. Errõl a „Vicc Jóskáról” néhány
ér dekes történet még. Elõször kitúrta Rus elvtársat, a városi elnököt a lakásából, nagy
álla mi pénzzel átalakította, mondván, hogy ilyen rossz ízlésû épületben nem lakhatik, az -
tán beköltözött, és megvette az államtól olcsó pénzen. Sógorom, aki a tartományi egész -
ség ügyi felügyelõ volt, mesélt két történetet „intézkedéseirõl.” Amikor az állat te nyész -
tés lett a fõ pártfeladat, egy hatalmas disznóhizlalda-telepet tervezett Gernyeszegre, s az
ürüléket egyenesen a Marosba kívánta vezetni, vagyis néhány kilométerrel a város fölé.
Mikor ezt mint egészségügyi vezetõ nem volt hajlandó jóváhagyni, és megfelelõ el ve ze -
tést és szûrõberendezést követelt, az akkor elsõ titkár, annyit mondott: erre nincs pénz,
de a disznóhús kell. Végül az ügy megjárta Bukarestet is, és elhúzódott a telep be in  -
dítása. Banc elvtársnak csak annyi hozzáfûzni valója volt: „descurca-te!” (Bogozd ki Te!)
A má sik ügy a dicsõszentmártoni kombinát, melynek a vízellátását a városi víztelepre
kap csolva kívánta megoldani. Ez többet fogyasztott volna, mint az egész város la kos  -
sága. Meg sem fordult a fejében, hogy a vízhez meg kell teremteni a szükséges víz -
mennyi séget. Erre is az volt a válasz: „descucra-te!” Hát ez a „Vicc Jóska” lett, amint ér -
te sültünk, a kormányban a mezõgazdaságért felelõs miniszterelnök-helyettes. Az utána
jött elsõ titkár és megyei elnök Nicolae Vereş lett, aki nagyvonalúbb, mûveltebb és ba rát -
sá gosabb volt, mint elõdje. Egy Kóródszentmárton melletti kis faluból, Kóródról szár -
ma zott, Anyám szerint apja még osztálytársa volt az elemi iskolában. Nem jártam en -
nek utána, és neki sem említettem soha, pedig néhányszor találkoztam vele, és egyszer
járt feleségem mûtermében is, Sütõ társaságában. Veres jó kapcsolatot igyekezett tarta-
ni a magyar értelmiséggel, és a képzõmûvészeket külön gonddal pártfogolta.

Az elsõ hónapokban úgy tûnt, hogy tényleges javulás áll be a nemzetiségek és kü lö -
nö sen a magyarok kezelésében. Arról keveset tudtam, hogy Magyarországon milyen
vissz hangot váltott ki a Magyar Autonóm Tartomány végleges felszámolása. Erdélyben
a megyék látszólagos önállóságának erõsödése azt a hitet keltette, hogy ezután le he tõ -
sé günk lesz olyan egyéni kezdeményezésekre, melyekre elõzõleg gondolni sem lehetett.

Balogh Edgár megnyilatkozásáról, mely a Népszabadságban jelent meg, akkor nem
tud tam, de ismerve felfogását, mely szerint mindennek a jó oldalát látja elsõsorban, nem
le põdtem meg, amikor késõbb megnyugtató szövegét olvastam. De volt egy olyan mon -
dat benne, mely – bizonyára – nem véletlen elszólás volt, amikor azt hangsúlyozta, hogy
a kisebbségi magyar irodalom a magyar irodalom része is. Ezt eddig nem kellett han -
goz tatni, hiszen magától értetõdõ volt, már csak azért is, mert Arany János, Ady,
Kemény Zsigmond a mostani Románia területén született, Tamási, Makkay, Áprily,
Jékely és még jónéhányan, szintén Erdély szülöttei, Magyarországon éltek, alkottak és
hal tak meg. A Magyar Tudományos Akadémia által 1965-ben kiadott Magyar Irodalmi
Lexikon, melyet sikerült kötetenként becsempésznem, minden külön megkülönböztetés
nél kül a magyar irodalomba sorolta a határon túl élõ írókat, köztük engem is. Jelezve
per sze, hogy ki hol él. Természetes volt, hogy az író, aki magyarul ír, éljen bárhol a vi -
lá gon, magyar író. De különös volt, hogy a román kulturális élet milyen ellent mon dá so -
san minõsítette ezt a kérdést. Munkácsyt a bukaresti Mûvészeti Múzeumban, melyet az
egykori királyi palotában rendeztek be, a francia festõk közé sorolták, mert Párizsban
élt. De senkinek nem jutott eszébe, hogy Enescut és Brâncuşt francia mûvésznek mi nõ -
sít se, sõt még Panait Istratit sem, pedig õ franciául írta legjelentõsebb mûveit. Mégis kü -
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lön vitatéma lett, hova tartoznak az erdélyi magyar írók? A vitát az Élet és Irodalomban
meg  jelent cikk váltotta ki, mely beszámolt egy gyûlésrõl, melyet a Magyar Író szö vet ség -
ben rendeztek, ahol több felszólaló, sõt maga Darvas József mûvelõdési miniszter is ki -
je lentette, hogy az Erdélyben, vagyis a Román Szocialista Köztársaságban élõ és alkotó
ma gyar írók a magyar irodalomhoz is tartoznak. Ekkor „épült ki” a „kettõs kötõdés” el -
mé lete, mely szerint a magyar írók, mûvészek mint állampolgárok az illetõ országhoz
tar toznak, annak kultúráját is gazdagítják, de egyúttal az egyetemes magyar kultúra ré -
szei. Ez aztán heves vitát gerjesztett román párt-ideológusok (köztük magyarok is) kö -
zött, akik azzal érveltek, hogy a Szovjetunióban élõ és alkotó írók a szovjet irodalomhoz
tar toznak, írjanak bármely nyelven. Csakhogy a „szovjet” nem nemzetiségi meg ha tá -
rozás, a Tanácsköztársaságok Szövetsége elnevezés rövidített szövege, míg Románia egy
nemzet megnevezését viseli. A vita nem maradt pusztán szûk értelmiségi szinten, ké -
sõbb beleszólt a legfelsõ pártvezetés is. Talán ennek is tudható be, hogy meg szi go rí tot -
ták a külföldiekkel való találkozást.

Az év elsõ hónapvége olyan eseményt hozott, mely megrendítette Marosvásárhely
kö zönségét. Váratlanul, mint egy szálfa a viharban, kidõlt sorainkból Kiss László költõ,
szí nész. A Székely Színház robusztus alakja volt, az alapítás óta, mintegy jelezte, hogy
vele együtt múlt el ennek a színháznak minden szép emléke, sikere. Még ötven évet
sem ért meg, igaz nagy önpusztító, magát rongáló nagy erejû székely volt. Versei, no -
vel lái és drámája gazdagította sikereit. Bátor szókimondó volt, színpadon olyan hang -
súlyt adott egy-egy szövegnek, hogy a közönség megértve, nyílt színi tapssal jutalmaz-
ta. Ismertem még a református kollégiumi éveimbõl. Temetése valóságos néma tüntetés
volt: a Magyar Autonóm Tartomány elmúlását jelképezte. Halálával kezdetét vette az az
el múlás sorozat, mely évrõl évre ritkította az erdélyi magyar alkotó értelmiség, köztük
nem zedéktársaim sorait. Temetésük olyan tömegdemonstráció volt, melyet semmilyen
ma gyar ügyben nem lehetett már rendezni.

A pártszervezetekben március elején feldolgozták az RKP KB rendkívüli ülésének
ha tározatát, melyben a külföldiekkel való kapcsolattartásban óvatosságra intettek min -
den kit. Elõírták, hogy a román állampolgárok külföldiekkel folytatott beszélgetésükrõl
írás ban kötelesek beszámolni felettesüknek. Ekkor még nem építették ki a pro to koll -
fõnöki rendszert, melyet minden intézménynél kötelezõvé tettek, és a vezetõt kötelez-
ték egy személy megnevezésére, akit a Szekuritaté hivatalosan felkeresett és átvette az
ösz sze gyûjtött írásbeli jelentéseket. Ezt késõbb nyilvánosan feldolgozták az egész
közösség elõtt, tehát világosan megkülönböztették a titkos informátoroktól. Az illetõnek
jelen kel lett lennie, minden esetben, ha külföldi látogatott az intézményhez. Ezt néhány
évvel ké sõbb vezették be, de csírái már ekkor megvoltak.

Március utolsó hetében, a hivatalos lapban jelent meg a minisztertanács határozata a
Mû velõdési és Mûvészetügyi Állami Bizottság felállításáról. Magyar tagjait mind is mer -
tem, és a lap révén személyes kapcsolatba is kerültem velük. Bene József kolozsvári fes -
tõ, a Ion Andreescu Képzõmûvészeti Intézet tanára, az iparmûvészeti szak fõnöke, nála
ta nult és végzett feleségem. Csíky András jeles színész, Hajdú Gyõzõ az Igaz Szó fõ szer -
kesz tõje, Horváth Imre állami díjas költõ Nagyváradról, Kovács György állami díjas szí -
nész, a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színmûvészeti Intézet tanára, tanulmányi
igaz gatója, Létay Lajos költõ, az Utunk fõszerkesztõje, Sütõ András állami díjas író és
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Szé kely Zoltán régész, a sepsiszentgyörgyi, egykori Székely Múzeum igazgatója. Az Ál -
la mi Bizottságot a végrehajtó büró irányította, melynek magyar tagja Domokos Géza
lett. Tisztában voltam azzal, hogy a bizottság tagjai csak látványos, formai megbízást tel -
je sítenek, de megnyugtató volt a lap szempontjából, hogy Sütõ is tagja lett. Felmérve a
ma gyar tagokat, tudtam, hogy Horváth Imre beteges, és alig mozdul ki Váradról, Bene
József mindig elõzékenyen kiszolgálta az aktuális pártvonalat, Létay közismerten
oppor tunista helyezkedõ volt. Egyébként magunk között „Létai-néninek” hívtuk, mert
min denre szó nélkül rábólintott. Róla mesélte Tar Károly, régi illegalista ismerõsöm,
hogy együtt volt vele a tartományi párbizottságban, de az általa felvetett javaslatok mel -
lett Létay soha nem állt ki. Õ mesélte el, hogyan fertõzték meg szándékosan sárgaság-
gal a kolozsvári klinikán, és elpusztult volna, ha egy magyar orvos nem menti meg éle-
tét. Ekkor már híre volt, aki magyar befekszik a kolozsvári klinikára, onnan élve alig
kerül ki. Ezért az értelmiség ismert képviselõi Marosvásárhelyre jöttek, mert ott akkor
még ma gyar orvosok keze alá kerültek. Sokáig nem értettem, hogy Létaynak, aki tehet-
séges költõ volt és irodalomtanár, mi szüksége van politikai szerepvállalásra? Az Állami
Bizott ság magyar tagjaitól tehát sokat nem lehetett elvárni, s ezzel Sütõ is egyetértett.
De ma gyar színházi és könyvkiadási ügyekben remélte, hogy érdemlegesen lépni lehet.

Április utolsó hetében rövid tudósítást jelent meg, hogy az RKP KB plenáris ülése el -
ren delte egyes volt pártkáderek és aktivisták rehabilitálását. Részleteket nem közöltek,
hogy ez kiket érint, és október végéig nem is jelent meg semmi arról, hogy tu laj don -
képpen mit jelent ez a rehabilitáció. Ekkor hallottam, hogy rehabilitálták Fóris István,
egykori fõtitkárt, akirõl szûk, bizalmas pártkörökben mesélték, hogy a „sötét moldvai”,
vagyis Gheorghiu-Dej parancsára agyonverték, utóbbi fõtitkár lett, a tett végrehajtója
pedig belügyminiszter-helyettes. Ekkor értettem meg, hogy miért tiltakozott olyan ve -
he mensen Révy Ilona, aki felelt a magyar sajtóért, hogy Fóris Xéniát ne szerepeltessük
a lapban. A Fóris név miatt, mert „Stefan Foris”, mint áruló szerepelt a hivatalos párt -
tör ténetben. Arról hallottam, hogy Luka Lászlót még 1966-ban, Gh.-Dej halála után reha -
bilitálták, vagyis felmentették a vádak alól, melyeket Gheorghiu-Dej rakott reá. De Luka
ek kor már nem élt, a nagyenyedi börtönben halt meg 1963-ban. Patraşcanu ügye bo nyo -
lul tabb lehetett, mert õt l954-ben (vagyis Sztálin halála után egy évvel) végezték ki, és az
íté letét, amint késõbb olvastam, Nicolae Ceauşescu is jóváhagyta. Aláírása szerepelt a
KB határozatán. Az új határozatból kiderült, hogy nem a KB dönt a rehabilitációról,
hanem a Legfelsõbb Törvényszék. Tehát akkor még nem lehetett tudni, pontosan kiket
érint ez, és a valóságban mit jelent a rehabilitáció.

Szemmel látható volt, hogy az új fõtitkár igyekezett elhárítani magáról elõdje bûneit
és jóvátenni, amit lehetett. A párton belül úgy dolgozták fel a rehabilitálási törvényt,
hogy Ceauşescu végleg véget kíván vetni a „szocialista törvényesség megsértésének”.
Tehát új korszak kezdõdött az ország, és a Román Kommunista Párt történelmében.

Ehhez igazodott az a törekvés, ahogy a magyar és általában a kisebbségi kérdést ren -
dez ni kívánta. Ezért hívott össze egy addig még nem tapasztalt méretû megbeszélést a
ma gyar értelmiség vezetõivel. Ennek hátterét akkor még nem lehetett tudni, csak fel té -
te leztük, hogy a háttérben az Élet és Irodalomban megjelent beszámoló lehet, mely kö zöl -
te a Magyar Írószövetség Kritikai Szakosztályának ülésén hozott határozatot. E szerint
„magyar nyelvû irodalmak alakultak ki a szomszédos országokban, s ezek szerves ré -
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szei a magyar irodalomnak”. Azt is kijelentették, hogy „a felelõsség ezekért az iro dal -
ma kért közös...”. A román felsõ pártvezetés ezt „belügyeibe való beavatkozásnak mi nõ -
sí tette”, hevesen visszautasította, sõt megindult a szervezés az erdélyi magyar írók
köré ben, hogy tiltakozzanak írásaikban ez ellen. Juttassák kifejezésre, hogy nincs „ket -
tõs kö tõdésük”, csak a román állami és pártvezetésnek tartoznak felelõsséggel. A meg -
szo  kott elõimádkozókon és ideológusokon kívül, azonban egyénileg egyetlen író sem
kívánt nyilatkozni az irodalmat illetõen, csak a bukaresti magyar írók egy része, fõleg,
akik valamilyen vezetõ funkciót töltöttek be vagy annak várományosai voltak, (Domokos
Géza, Szász János, Huszár Sándor) tiltakoztak írásaikban. De a közös tiltakozás, melyet
kez deményeztek, nem járt sikerrel sem Kolozsvárt, sem Marosvásárhelyt a magyar írók
kö rében. Talán ennek is köszönhetõ, hogy a tiltakozó levél nem érkezett meg soha a Ma -
gyar Írószövetséghez. A levélrõl tudtam, mert Sütõ behívott, ha akarom, írjam alá, de
én feleslegesnek tartottam, és õ sem írta alá. Azt hittem, elalszik ez az ügy is, mint annyi
más képtelenség. De úgy látszik a felsõ pártvezetés nem pusztán írói kérdésként kívánt
a kettõs kötõdés ügyére véglegesen pontot tenni, mert váratlanul összehívta az ér tel mi -
sé gi nagygyûlést. Erre több mint száz magyar értelmiségi vezetõ, a magyar értelmiségi
elit kapott meghívást. Engem szerencsére nem hívtak, mert a Bözödi-ügy után nem szá -
mí tottam politikai tényezõnek.

Lelkem mélyén örvendtem, hogy kiszabadultam a pártvonal abroncsa közül. Ha ak kor
még nem is tudatosult bennem, hogy az „új vonal” egészen más, mint az addigi, érez tem,
hogy a lapnak minden lehetõséget meg kell ragadnia, hogy az erdélyi ma gyar ság öntuda-
tát erõsítsük. Az egész magyar kulturális hagyomány értékeinek tudatosítása a legfonto-
sabb feladatunk. Bözödi György visszaépítését az erdélyi magyar kultúrába sze  mélyes fel-
adatomnak tartottam. A Teleki Könyvtárban megtaláltam Orbán Balázs A Szé kely föld leírá-
sa köteteit és ötletem támadt, hogy sorozatot indítok arról, milyen vál to  zá sok tör téntek
Székelyföldön Orbán Balázs mûvének megjelenése óta. Bözödinek ked ve volt be társulni,
hogy beutazzuk azokat a székelyföldi falvakat, amelyekrõl Orbán Ba lázs írt. Õ fel idézi a
régmúltat, megkeressük, mi maradt meg az egykori értékekbõl, és mi lyen ál la pot ban van-
nak. A tervet Sütõ elfogadta, támogatta és érvelni tudott mellette, mert a szé kely megyék
fontos szerepet kaptak, és a múlt, a jelen mellett a jövõ terveit is be lehetett mutatni. Így
kezdtük el a Száz év után Orbán Balázs nyomában címû ri port so ro zatot Marx Józseffel, aki
a jelen állapotokat fényképezte és Bözödivel, hárman több hé ten keresztül utaztuk be a
Székelyföldet. Igaz, korszerûbb eszközökkel (nem sze kér rel és nagyméretû fotómasiná-
val, mint Orbán Balázs), hanem luxusautóval és az akkori leg mo dernebb fény  ké -
pezõgéppel. Sok mindent megtaláltunk a régi értékekbõl, fõleg temp lo mokat. Sajnos sok
helyen „ipari tájba” szorítva. Bözödi nagy hozzáértéssel egé szí tette ki az Or bán Ba lázs
által leírtakat, mert amint mondta, Orbán mindenütt õsi szé kely vá ra kat és vár ro mo kat
keresett, legendákat idézett fel kora romantikus történelmi szem lélete szerint.

Nyár elejére esett az egykor Mûvészet és utóda, az Új Élet alakulásának tizedik év for -
du lója, melyet meg kellett ünnepelni. Ezt hivatalosan az új megyei pártbizottság is fel -
hasz nálta a maga népszerûsítésére, és látványos fogadást rendezett a párt Maros-parti
üdü lõjében. Ezzel egyidejûleg kitüntetéseket osztogattak a magyar sajtó mun ka tár sai -
nak, ha volt tevékenységük a lapnál, ha nem. Engem természetesen mindenbõl ki hagy -
tak, mint kegyvesztett kádert. Még az ünnepi bankettre sem hívtak meg. Kitüntetést
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kap  tak olyanok is, akik néha besétáltak a szerkesztõségbe. Erre jegyezte meg Hunyadi
And rás rendezõ, mikor az utcán találkoztunk, az egyik ilyen illetõrõl: „Mivel érdemelte
ki, hogy kitüntessék, mit csinált? Sok konyakot ivott?” Engem különösebben nem ér de -
kelt. Már tisztában voltam azzal, kik és miért kapnak kitüntetést a párt javaslatára vagy
jó váhagyásával. Ha volt is valahonnan kitüntetésem, soha nem raktam ki, mint az egyik,
ak kor is, és késõbb is jól futó kritikus, aki a május 1-jei és augusztus 23-i felvonulásokra
épített tribünön, mellére kirakott kitüntetésekkel díszelgett a megyei potentátok között.
Szol gálatkészsége odáig terjedt, hogy késõbb, amikor Király Károly bizalmas kül de mé -
nyét vele küldte a magyar követségre, másolatát egyidejûleg vagy talán elõzõleg, be mu -
tatta a Pártközpontban. Ezt maga Király mesélte nekem Budapesten, évekkel késõbb.

Azon a nyáron (1968) emlékezetes feladatom, mely nem kis fejtörést okozott és anya -
gi áldozatot is jelentett, feleségem marosvásárhelyi kiállításának megszervezése volt.
Mert a képzõmûvészeti életet irányító hármas: Izsák – Bordi – Barabás, már nem tudta
meg akadályozni, hogy a Marosvásárhelyre került fiatal mûvészek új mûvekkel árasszák
el az évenkénti tárlatot, de önálló kiállítást csak szûkkeblûen és minden anyagi segítség
nél kül engedélyeztek. Megakadályozni már nem tudták, és egy szerény katalógus – in -
kább szórólap – elõállítását a marosvásárhelyi nyomda kis költségért vállalta. Az is köny -
nyí tett a dolgon, hogy az ismertetõ szöveget Sütõ András írta, aki jól ismerte Erzsébet
min dennapos küzdelmét, a galonyai helyszíntõl a mûtermi szövésig. Nehézségeit, majd
há romévi munkáját annak a nagy faliszõnyegnek, melynek tervét az Új Élet naptárában
már közöltük. Megvalósításának heroikus küzdelmérõl a mûterem látogatásakor maga
meg gyõzõdhetett. Mert a közel 20 négyzetméteres szõnyeg külön, saját költségünkön
er re a célra csináltatott, nagyméretû szövõszéken készült, több évi munkával... Szövés
köz ben minden látogató csak egy-egy darabot láthatott belõle. A kiállítás az akkori idõk -
ben csak úgy valósulhatott meg, ha sokan segítettek egy-egy részletében. Marx József
ké szítette a fényképeket a mûvekrõl, Deák Ferenc tervezte meg a katalógust grafikai-
lag, Sütõ írta a bevezetõ szöveget, a nyomda gépmestere az én közbejárásomra vállalta
a szo katlan technikai feladatot és az idõben történõ elkészítést. A rendezésben két kol -
lé ga, Sükösd Ferenc és Simon Endre festõk segítettek, akik a Mûvészeti Múzeum mun -
ka társai voltak, tehát a rendezéshez értettek. A megnyitót Barabás István vállalta, aki a
szö vetség vásárhelyi elnöke volt. A siker és érdeklõdés akkora volt, hogy még a film -
híradó is bemutatta a kiállítást, „véletlenül” Ceauşescu egyik munkalátogatásával együtt.

Eszembe sem jutott, hogy összefüggést keressek ezekre a véletlen egybeesésekre. Pe -
dig utóbb kiderült, hogy volt összefüggés. Mert a magyarországi elmarasztaló kri ti kák kal
szemben, Erdélyben minden magyar kulturális eseménynek azt kellett bi zo nyí ta nia, hogy
a romániai magyarság teljes egyenlõségben él, kultúrája megõrzését, fej lõ dé sét biz to sítja
a Román Kommunista Párt és annak fõtitkára, Nicolae Ceauşescu. Az sem vé letlen, hogy
ekkor bontakoztak ki a csehszlovákiai események, „az emberarcú szo cia liz mus” prog -
ramja, melyre a román pártvezetés úgy próbált reagálni, hogy szabad utat engedett a for-
mai kísérletezéseknek a mûvészeti életben. Csakhogy ezzel egyidejûleg olyan új tar tal mi
követelményekkel léptek fel, melyek teljesen eltértek az addig fennen hirdetett in ter -
nacionalizmustól. Ezeket akkor nem lehetett világosan látni és felismerni, mert még nem
hirdették meg nyíltan a „román” kommunista nemzettudat erõsítésének prog ramját, mely
kizárólag a román kultúrába beolvasztva fogadta el a nemzeti ki sebb sé gek kul tú rá ját.
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A sebtiben összehívott, több mint száz magyar értelmiségi vezetõvel folytatott ta nács -
ko zásról hivatalos közlemény nem jelent meg. Ellentmondó hírek szállongtak az ott el -
hang zottakról. Közvetlen résztvevõvel nem beszéltem, legalábbis senki nem mondta,
hogy jelen volt. Sütõ sem számolt be róla, még azt sem tudtam biztosan, hogy jelen volt-e.
Azt is hallottam, hogy a németek számára külön találkozót rendeztek. Az eseményt
még pártvonalon sem dolgozták fel. Késõbb hallottam Takács Lajos felszólalásáról, de
ez nem lepett meg, mert már az egyetem beolvasztásánál levizsgázott en ge dé keny sé -
gé vel. Ezen az értekezleten a román nyelvû oktatás hiányosságát hánytorgatta fel a ma -
gyar tannyelvû iskolákban. Szerinte ezek az iskolák nem megfelelõ színvonalon ok tat -
ták a román nyelvet, s ezzel nehezítették a fiatalok érvényesülését. Õ annak az elvnek
a hir detõje volt, amire késõbb is állandóan hivatkoztak, hogy a jogegyenlõség csak akkor
ér vényesíthetõ, ha minden magyar magas szinten sajátítja el a román nyelvet. Csak
akkor tud az ország bármely részén elhelyezkedni. Ezzel indokolták, hogy a középfokú
szak iskolákban csak román nyelvû szakoktatás folyhat, még a gyakorlati órákon is. Már
egy re ismertebbé vált Ceauşescunak az a megfogalmazása, hogy a munkásosztály egy -
sé ges, és csak egy nyelvet használhat, mely a „munka közös nyelve”. Marosvásárhelyen
ez akkor még keresztülvihetetlen volt, mert a fémipari és faipari szakiskolában, fõleg a
mes terek, akik maguk sem ismerték a román szaknyelvet, nem taníthatták románul a
ne bulókat. Legfeljebb egy-egy szerszám, gép, munkaeszköz, anyag nevét taníthatták
meg, de még a román mesterek is, akik Vásárhelyt tanulták a szakmát, magyarul jobban
tud ták megmagyarázni a teendõket.

Bizonyára ennek a központi értekezletnek és Ceauşescu kívánalmainak köszönhetõ,
hogy a Román Írószövetség magyar nemzetiségû tagjai nevében nyilatkozat jelent meg,
mely ben egyet nem értésüket fejezték ki a Magyar Írószövetség értekezletén meg fo gal ma -
zott „kettõs kötõdés, kettõs felelõsség” programjával szemben. Az állásfoglalás – az el vi
alapon kívül – arra a gyakorlatra és meggyõzõdésre hivatkozott, hogy a Román Kom mu -
nista Párt, akárcsak eddig, ezután is minden feltételt biztosít a romániai magyar iro  da lom
fejlõdése érdekében. Arra nem emlékszem, hogy kik írták alá ezt a „kincstári” szö ve get,
mely annyiban igaz volt, hogy két irodalmi folyóirat és egy ideológiai-társa  dal mi és irány -
mutató havi folyóirat jelent meg, mely irodalmat is közölt, és volt magyar könyv kia dás,
szín házi és mûvészeti élet. Mindez természetesen a Román Kommunista Párt po li ti ká ját
szol gálta abban a szellemben, ahogy ezt a legfelsõ pártvezetés elõírta. De ez ke vés le he tõ -
sé get és teret biztosított a romániai magyar kisebbség valós problémáinak fel tárására.

Augusztus folyamán készültem Magyarországra, mert ismét megkönnyítették az
uta zást. Budapesti tartózkodásom idején, az augusztus 20-i ünnepi hangulatban, vil lám -
ként csapott be a hír Csehszlovákia megszállásáról. Fábián Zoltán sógoromnál voltam
ven dégségben, ahol anyám is lakott. Fia, Fábián Zoli akkor az Írószövetség titkárságán
dol gozott, hozta a hírt, hogy magyar csapatok is részt vesznek a megszállásban, ami
nem keltett rokonszenvet senkiben, csak a rendszer hû csatlósaiban. Terjengtek olyan
hí rek, hogy Kádár csak kényszerûségbõl egyezett bele a bevonulásba. Másnap már
meg jött a híre Ceauşescu tiltakozó kiállásának. A bukaresti nagygyûlésen elhangzott a
be vonulást elítélõ beszéde, melyben egy szocialista ország szuverenitásának meg sér té -
se ként minõsítette a „testvéri segítséget” – ahogy a Varsói Szerzõdés csapatainak be vo -
nu  lását hivatalosan hirdették. Ceauşescu kiállása Csehszlovákia és a CsKP mellett a
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hiszé keny lelkekben rokonszenvet ébresztett, csak az idõsebbekben merült fel, hogy
1956-ban a román kommunisták mélyen hallgattak, sõt segítséget ajánlottak fel a magyar
„el len forradalom” leverésére. Én pontosan éreztem, hogy ez a látványos szembenállás
nem egyéb, mint taktikai trükk a rokonszenv megnyerésére, a román önállóság és külön
út bizonyítására. Fõleg Nyugat felé, hogy kétség se merüljön fel az új román politika el -
fo gadására. A Népszabadság, mely naponta kezembe került, óvatosan nyilatkozott a ro -
mán pártfõtitkár fellépésérõl, a Magyar Nemzet, akkor mint a Hazafias Népfront lapja,
azon ban már élesen bírálta. Sógorom, idõsebb Fábián Zoltán, aki megjárta Doberdót és
ott hon volt, amikor a román hadsereg 1918-ban bevonult Érmellékére, jól ismerte a ro -
mán kétkulacsos, helyezkedõ politikát, és annyit mondott: most kéne, hogy a „nagy test -
vér” egy füst alatt lépjen rá erre az ugató kutyára, mert késõbb saját gazdájába is bele -
harap. Nekem meggyõzõdésem volt, hogy román részrõl nagy átverés készül, melynek
az erdélyi magyarság ismét áldozata lesz. Tudtam, a román pártvezetésnek a magyar
írók megnyilatkozása elleni fellépésérõl, és kértem Fábián Zolikát, hozzon össze Do bo -
zy Imrével, a Magyar Írószövetség akkori elnökével. Dobozy hosszan elbeszélgetett
velem, biztosítottam, hogy az erdélyi magyar írók nagy része egyetért a Magyar Író szö -
vet ség álláspontjával, a kettõs kötõdéssel, egyetlen erdélyi magyar író sem akarja ki re -
kesz teni magát a magyar irodalomból. Ismertettem a román pártvezetés kétszínû po li -
ti káját, a magyar oktatásban bekövetkezett megszorító intézkedéseket és reményemet
fejeztem ki, hogy most talán alkalmas az idõ ennek leleplezésére, mert a cseh ese mé -
nyek világosan mutatják a román kommunista párt igazi arcát. Dobozy eléggé tá jé ko -
zott volt az erdélyi magyarság helyzetérõl, de nem volt olyan optimista, mint én a ma -
gyar kommunisták fellépését illetõen. Csak annyit mondott, a szovjet vezetés tisztában
van Romániával, meg lehet az oka ennek az engedékenységnek. Akkor én nem gon dol -
tam végig, hogy Ceauşescunak ez a nagy vitézkedése, nemcsak az õ egyéni bátorsága,
hanem szovjet részrõl is elfogadott lehet, bizonyos, távolabbi célok érdekében.

Nem sok értelmét láttam a további érvelésnek. Nem találkoztam többet Dobozyval,
de senkinek nem beszéltem errõl a találkozásról. Zolika sejtette, hogyan fogadhatta az
el nök „leleplezésemet”, mert annyit mondott, hogy Dobozy nagyon óvatos és semmit
nem tesz a pártközpont jóváhagyása nélkül. Ebbõl viszont megértettem, hogy a Magyar
Író szövetség fellépése a kettõs kötõdés és kettõs felelõsség ügyében, megkapta a leg fel -
sõbb magyar pártvezetés jóváhagyását.

Másik érdekes találkozásom Kardos Lászlóval, a Györffy Kollégium egykori igaz ga -
tó jával történt. Tudtam, hogy életfogytiglani börtönre ítélték ’56 miatt, és nagyon ör vend -
tem, hogy kiszabadult. Tisztában voltam azzal, hogy koncepciós per áldozata õ is, mint
a többi ’56 után elítélt. Sokat nem beszélt sem az ítéletérõl, sem börtönélményeirõl,
tudta, hogy engem nem kell meggyõznie ártatlanságáról. Kádárékról megvolt a vé le mé -
nye és ezt nem titkolta. Nagyon érdekelte az erdélyi magyarság helyzete. Tudtam, hogy
a régi kollégisták még találkoznak, és nem volt mellékes, hogy milyen tájékoztatást kap -
nak. Talán már ekkor említette, hogy készül egy nagyobb szabású emlékezõ gyûjtemény
a Gyõrffyrõl és a NÉKOSZ-ról, mert Jancsó készülõ filmje felkeltette az érdeklõdést a
né pi kollégiumok iránt. Ideje lenne szakszerûen feltárni, hogy valójában mi is volt ez a
moz galom? Õ feltétlenül be akarja építeni ebbe a gyûjteménybe az erdélyi népi kol lé giu -
mokat is, és felkért, hogy terjedelmes tanulmányban írjam meg a Móricz Kollégium és
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a többi erdélyi népi kollégium történetét. Én felvetettem, hogy ez a jelenben nehezen
old ható meg, mert még az irodalmi kapcsolatokat sem nézik el szívesen. A népi kol lé -
giu mok története pedig szorosan összefügg a Magyar Népi Szövetség és a Bolyai Tu do -
mány egyetem történetével, melyekrõl még említés sem lehetséges az akkori romániai
poli tikai viszonyok között. Õ bizakodóbb volt és hangsúlyozta: ez az állapot múlandó,
s abból, hogy Kádárék már nem fújnak tüzet a NÉKOSZ ellen, remélhetõ, hogy változ-
ni fog a légkör. Elmondta, hogy Kádár felajánlotta neki, hogy vállaljon közfeladatot, de
õ vissza utasította. Csak tudományos kutatással kíván foglalkozni, mint etnográfus és
szo cio gráfus, fõleg szülõföldje, az Õrség problémáival. Megígértem, hogy foglalkozom
a kér déssel, gyûjtök anyagot s meglátjuk, mit lehet kihozni. Arra kért, hogy Sütõt is tá -
jé koz tassam az emlék-kötet tervérõl.

Sokat tépelõdtem a felkérésrõl. A régi iratanyagom a Móricz Kollégium elsõ éveirõl
meg volt, mert szerencsére megmentettem. Elvittem haza és jól eldugtam. A többi anya -
got, – amint arról Bereczky András beszámolt – a román diákotthonokba való be ol vasz -
tás hírére elégették. A volt népi kollégistákat, mint gyanús elemeket kezelték. Azokat,
akik az egyetemen tanítottak, adjunktusok, tanársegédek, a kényszeregyesítés után me -
nesz tették. Még szerencsés volt, aki középiskolai tanár lehetett. Voltak, akik börtönbe
ke rültek, nem a kollégiumi tevékenységük, hanem késõbbi ügyek miatt. Az 1964-i am -
nesz tiával szabadultak, de hivatalos rehabilitálásuk évekig húzódhatott, vagy teljesen el -
ma radt. Abban sem voltam biztos, hogy egy ilyen tanulmány megjelenése Ma gyar or -
szágon nem lenne-e felhasználható a volt kollégisták ellen, akik fontos pozíciót töltenek
be a tudomány, irodalom és a közélet területén. De a gondolat, hogy azt a korszakot
meg kell írnom a maga valóságában, ahogy átéltem, megerõsödött bennem.

Nem akartam üres kézzel hazamenni. Zolika adott egy példányt az „Az üzen a nyol -
ca dik bolygó” címû tudományos-fantasztikus regényébõl, melyet Kulin Györggyel, a ne -
ves csillagásszal együtt írt F. Bian álnéven, s gondoltam, ezt lehetne folytatásokban
közöl ni az Új Életben. Zolikának tetszett az ötlet és számított egy erdélyi utazásra az el -
kö vet kezõ évben. Kulin György is örömmel fogadta, mert nemcsak rokoni, de baráti kö -
tõ dé sei is voltak Erdélyben, és amint mondta Xántus Jánossal állandó kapcsolatban volt.
Fel kerestem õt a Csillagvizsgálóban egy holdvilágos este, és a teleszkópon megmutatta
a Hold felszínét. Ekkor lelkesen számolt be a Mariner szonda sikerérõl, mely a Marsról
kül dött fényképeket. Ezekbõl mutatott néhányat. Õ ismerte, hogy az ûrkutatás olyan
kor szaka következik, melyrõl eddig még álmodni sem lehetett. Nem készült Erdélybe,
de Xántusszal, akit én is jól ismertem, állandó kapcsolatban volt. Ez megkönnyítette a
ho norárium kérdését is, mert közvetlenül vehették fel. Az átutalás olyan költségekkel
járt volna, hogy alig kaptak volna valamit.

Mikor szeptember vége felé visszatértem Vásárhelyre, már egészen más hangulat fo -
ga  dott, mint amikor elmentem. Ceauşescu országos körútja, melyet a Székelyföldön kez -
dett el augusztus végén, mindenütt a fejlõdés addig nem tapasztalt perspektíváját ígérte.
A függetlenség és be nem avatkozás hangsúlyozása, a román újjászületés je gy ében zajlott
le, és a román vezetõ körök úgy tálalták a fõtitkárt, mint a román nemzeti ellen állás hõsét.
A magyarok azt a téves következtetést vonták le, hogy a Szovjetunió nem tûrheti sokáig
ezt a különutas román politikát. Voltak, akik a Csehszlovákiához ha son ló megoldást re -
mél tek Románia esetében is. Alig gyõztem elhitetni azokkal, akik meg tudták, hogy Ma -
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gyar országon jártam, hogy szó sincs ilyesmirõl, Magyarország nem akar, de nem is mer
be avatkozni Románia ügyeibe. Mégis ilyen anekdota keringett szájról-szájra, a cseh ese -
mé nyek tapasztalatai alapján: „Megkérdezték egy szovjet tá bor nok tól, mennyi idõ kelle-
ne, ha Romániába hasonló katonai fellépésre kerülne sor, mint Cseh szlovákiában?” – Attól
függ – feleli a tábornok – békés lenne, vagy erõszakos. Mert ha erõszakos, akkor három
nap, de ha békés, akkor három hét. – Hogy, hogy – ér tet len ke dik a kérdezõ – miért há rom
hét, ha békés a megoldás? – Mert az üdvözlõ beszédeket vé gig kellene hallgatni minden
vá rosban, ahova bevonulunk.” Az anekdota jellemzõ az ak kori hangulatra. Ceauşescut
min denütt megtapsolták az elõre szervezett tömegek. Szé kelyföldön, még magyarul is
köszön tötte a dolgozókat. Csíkszeredán, Sep si szent györ gyön, miközben Székelyföld ipa -
ro sí tását, több üzem létesítését ígérte, azt az el mé le tet fejtette ki, mely késõbb vezérfonal
lett minden magyar sajtótermék számára, hogy az RKP iparosítási politikája teremti meg
a teljes egyenjogúságot, mert a kisebbségek olyan munkalehetõséghez jutnak, mint még
so ha, és ez egyúttal elõsegíti jólétüket és fel emel kedésüket a román néppel együtt. Ezután
ez lett a magyar vezércikkek elõírt fõ mon danivalója.

Október végén az RKP Központi Bizottságának plenáris ülésén maga Ceauşescu je -
len tette be, hogy Románia Szocialista Köztársaságban a marxizmus-leninizmus szel le -
mé ben végleg megoldódott a kisebbségek kérdése, és a Szocialista Egységfront meg ala -
ku lásával egyidejûleg létre kell hozni a nemzetiségi dolgozók tanácsait. Még aznap
közöl ték a Végrehajtó Bizottság javaslatát, hogy létre kell hozni Románia Szocialista Köz -
tár saság Magyar Nemzetiségû Dolgozói Tanácsát, valamit a Német Nemzetiségû Dol -
go zók Tanácsát. Feladatukat így határozták meg: „A szocialista demokratizmus fej lõ dé -
sé nek idõszerû követelményei... arról tanúskodnak: meg kell alakítani az együttélõ nem -
zetiségek reprezentatív jellegû szervezeteit, amelyek aktívan hozzájárulnak majd a párt
politikájának megvalósításához, a szocialista társadalom fejlesztési programjának ki -
dolgozásához és valóra váltásához.”

Én jól ismertem a Magyar Népi Szövetség születésének körülményeit, alulról történõ
szer vezõdését és csúfos végét. Világosan láttam, hogy itt olyan szervezetrõl van szó,
amely választott tagság nélkül mûködik, képviseli a román párt érdekeit, és legjobb eset -
ben néha kikérik tanácsát, melyet aztán vagy megfogadnak, vagy nem. És az is lehet, hogy
ki sem kérik. Világos volt, hogy a népfront taktika új formájáról van szó, mely azt a lát -
sza tot kelti, hogy a nemzetiségek maguk intézik ügyeiket. Sütõvel latolgattuk az „új hely -
ze tet”. Õ jóhiszemûen reménykedett, hogy legalább lesz egy fórum, ahol fel lehet vet ni
fon tos kérdéseket. Kételkedtem ebben, olyan látszatszervezetnek tartottam, mely ar ra
szol gál, hogy külföld és fõleg Magyarország felé mutassa: a romániai ma gyar ság nak van
kép viselete az államvezetésben. Késõbb, mikor õ is tagja lett ennek a tanácsnak, meg ta -
pasz talta, hogy formális gyülekezetrõl van szó, melyet idõnként összehívnak, hogy a kí -
vánt hûségnyilatkozatot megtegye a Román Kommunista Párt politikájának iga zolására.

Ígéretek pedig bõven voltak. Már ekkor szóba került egy Bukarestben megjelenõ tár -
sa dalmi, kulturális hetilap létesítése, a magyar nyelvû tv-adás megszervezése, a nem ze -
ti ségi könyvkiadás bõvítése.

Ekkoriban, 1968. november 1-jén jelent meg a bukaresti Elõrében a következõ meg le -
põ közlemény: Románia Szocialista Köztársaság Legfelsõ Törvényszéke részérõl – volt a címe.
Érdemes szó szerint idézni:
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„Az RKP KB ez év áprilisi plenáris ülésének egyes aktivisták rehabilitálására vo nat -
ko zó határozata nyomán Románia Szocialista Köztársaság fõügyésze, elemezve a per el -
íté lõ végzéseit és anyagait, felügyeleti felfolyamodást nyújtott be a bukaresti katonai
törvény szék 1951. augusztus 6-i 1165. számú ítélete és a volt katonai semmítõszék és íté -
lõ bí róság 1951. október 12-i, 3640. számú döntése ellen, amelyekkel Kurkó Gyárfást ha -
za  áru lásért és összeesküvésért, Bodor Bertalant pedig hazaárulásban való bûn ré szes sé -
gért ítélték el.”

„A felügyeleti felfolyamodás tárgyalásakor a Legfelsõbb Törvényszék katonai kol lé gi -
u ma megállapította a két elítélt ártatlanságát, a 94/1968. sz. döntésével helyt adott a fel -
ügye leti felfolyamodásnak megsemmisítette az elítélõ végzéseket és felmentette õket
min den büntetés alól.

Úgyszintén megvizsgálva a felügyeleti felfolyamodást a brassói katonai törvényszék
1959. szeptember 19-i 342. sz. ítélete, a III. katonai terület katonai törvényszékének 1959.
ok tóber 22-i 1377. sz. döntése és a Legfelsõbb Törvényszék katonai kollégiumának 1962.
szep tember 29-i 252. sz. döntése ellen, a társadalmi rend elleni üzelmek büntetéséért,
kü lönbözõ büntetésekre ítélt Birkner Andreas, Aichelberg Wolf, Scherg Georg, Bergel
Hans és Siegmun Harald ügyében a Legfelsõbb Törvényszék plénuma megállapította,
hogy nincsenek bizonyítékok a vádlottak bûnösségére, s 37/1968. sz. döntésével helyt
adott a felügyeleti felfolyamodásnak, megsemmisítette az elítélõ végzéseket, s meg szün -
tet te a bûnügyi eljárást.”

Akkor nem elemeztem alaposan ezt a közleményt, örvendtem, hogy végre 19 év után
be  bizonyosodott Kurkó ártatlansága, csak az volt furcsa, hogy 15 évi raboskodás után még
négy évet kellett várnia, hogy az igazság kiderüljön. Az is furcsa volt, és nem le he tett észre
nem venni a manipulációt, hogy brassói szász elítéltekkel egy közleményben hoz ták nyil -
vá nosságra, mintegy jelzéséül annak, hogy a Ceauşescu által vezetett idõ szak ban igazabb,
be csületesebb kisebbségi politika érvényesül, mint azelõtt. De akkor még semmi feltûnõ
nem volt ebben, mert már elõzõleg jelentek meg hasonló köz le mé nyek a Legfelsõbb Tör -
vény szék részérõl, melyekben román katonatisztek felmentését je lentették be, tehát ez is
része volt a rehabilitációs folyamatnak. Csak az volt furcsa, miért kellett erre négy évet
várni az 1964-i általános amnesztia után? Az is meglepõ volt, hogy ebbõl a közleménybõl
de rült ki hivatalosan elõször, hogy Kurkót miért ítélték el 1951-ben. Hazaárulás és össze -
esküvés? Ennek nem lehetett semmi alapja, mert a román nem zetgyûlés képviselõje volt,
mi kor letartóztatták 1949 szeptemberében Balogh Ed gár ral, Csõgörrel és Méliusszal
együtt, akik tíz évvel elõtte mind kiszabadultak. Ha velük „esküdt össze”, s õket fel men -
tet ték, Kurkót miért tartották fogva még tíz évig? Ha pe dig nem velük, akkor kikkel kö vet -
te el a „hazaárulást és összeesküvést”? Az is furcsa volt, hogy Bodor Aladárral együtt reha-
bilitálták, aki a Márton Áron elleni perben sze re pelt vádlottként. Nem tudom, Kurkó is -
mer te-e egyáltalán Bodor Aladárt, aki bankár volt, s abban az idõben, melyet közelrõl is -
mer tem, egyáltalán nem tartozott a Magyar Né pi Szövetség köreihez.

Akkor nem mertem senkivel így elemezni ezt az ügyet, még beszélni sem mertünk
ró la. Sütõ táviratban köszöntötte Kurkót szabadulása után.

Úgy tûnt, olyan enyhülés kezdõdött, hogy egyéni kezdeményezésekre nyíltak le he tõ -
sé gek. Engedélyezték a magán autók vásárlását, sõt állami vállalatok hirdették meg le -
stra pált autóikat, melyeket meg lehetett vásárolni. Arra számítva, hogy vándorkiállítást
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le hetne szervezni, kaptam egy olyan ajánlaton, hogy az egyik gyergyószentmiklósi üzem
eladja terepjáró autóját. Egy jó ismerõs ajánlotta, hogy érdemes megnézni és meg ven ni,
olcsón, részletre is adták. A szerkesztõség öreg, tapasztalt gépkocsivezetõjével men tem
a megadott üzembe, ahol már vártak. A szakember megállapította, hogy ér de mes meg -
ven ni, mert a motor jó karban volt, csak a gumikat kell majd valamikor ki cse rélni. De
nem kell egyszerre mind a négyet, még a télnek is neki lehet menni. A Dzsip tí pusú dup -
la differenciálos kocsi padokkal volt felszerelve, utasokat is lehetett szállítani. Szép, késõ
õszi idõben hoztuk haza a marosvölgyi úton. A gyönyörû, színes táj teljes õszi pom pá já -
ban bontakozott ki. A kocsit a mûterem udvarán helyeztük el a telek gaz dá ja en ge dé -
lyével, de arra nem számítottunk, hogy éjjelenként leszívja a benzint az autó tar tályából.

Akkor már kialakult az elképzelésem, az egyetlen, amelynek megvalósítására le he tõ -
sé get láttam, és amelyhez Sütõben megbízható szövetségesre találtam. A szerkesztõség
le hetõséget adott, hogy olyan mûvészi programokat szervezzek, mely a lap profiljához
tar tozott s egyúttal erõsítette a magyar irodalom értékeinek népszerûsítését, fõleg az if -
jú ság körében. Addig az Igaz Szó rendezett idõnként szavaló esteket Nemes Levente és
Illyés Kinga részvételével. Nekem az volt a tervem, hogy sorozat formájában, több szí -
nész bevonásával a világirodalom egy-egy korszakát mutassuk be a legkiválóbb magyar
mû fordítók tolmácsolásában, beépítve a mûsorba a magyar irodalom értékeit. Kezdtük
az ókorral és a középkortól már magyar költészeti anyagot lehetett beépíteni. Zenei
anyag ként az ókorhoz Enescu Ödipuszából vettem be részleteket magnóra, hogy ro -
mán szerzõ is szerepeljen. Mert tudtam, hogy egyre kevéssé fogadják el a csak magyar
anyagokat. Ekkor már átalakult a Székely Színház Marosvásárhelyi Állami Színházzá,
Gálfalvi Zsolt igazgatása alatt, mert Tompa Miklóst menesztették és szervezték a román
ta gozatot. Elvárás volt, hogy közös irodalmi esteket szervezzenek, melyeken román szí -
né szek is fellépnek. õk románul adták elõ a verseket, a magyar színészek magyarul, de
a közönség nagy része magyar volt. Ez ment egyszer-kétszer, de aztán a közönség any -
nyi ra megfogyatkozott, hogy rájöttek, nem lehet erõltetni, mert az ilyen szervezésre
sem a magyarok, sem a románok nem mennek el. Ez is megbukott, mint a szintén ki -
agyalt kétnyelvû lap. Néhány számot kihoztak úgy: egy oldal románul, mellette ugyan-
az magyarul. Egy-két szám után kiderült senki sem vette meg az ilyen dupla számot.
Vissza kellett térni az elõzõ megoldáshoz, külön Vörös Zászló és külön Steaua Roşie. Az
más kérdés, hogy a jóval nagyobb példányszámban megjelenõ magyar lap tartotta el
mind a kettõt. De ez a megyei néptanács költségvetésébõl került fedezésre. A színház
már bonyolultabb volt, mert a közönséget nem lehetett beerõszakolni a nézõtérre és a
ro mán elõadással nem lehetett megtölteni a nagytermet. Más volt az érdeklõdés, ha
orszá gos hírû román színészek jöttek vendégszerepelni. A bukaresti színház ven dég  -
játékai mindig zsúfolt nézõtérrel adták elõ a darabokat és felejthetetlen elõadásokat
mutat tak be. Az induló román színház inkább román lakta vidékeken turnézott, míg a
ma gyar színházat miden este megtöltötte a közönség, akárcsak a Szentgyörgyi István
Szín mû vészeti Intézet elõadásait.

Én fõként nem a Marosvásárhelyi közönséget akartam megcélozni, hanem a vidéki vá -
ro sokat a Székelyföldön, Gyergyóban, Csíkban, Udvarhelyt és Keresztúron, ahol gim ná -
zi umok mûködtek. Sütõ beleegyezett, hogy szervezzem, ahogy akarom, de a szer kesz -
tõ ségnek nem volt pénze a költségekre. Ezt én úgy oldottam meg, hogy a mû ve lõ dési

PPooLLííSSzz

18



házak belépõjegyeket adtak el, és abból fedeztük a benzint és a színészek szerény fel lé -
pé si díjait. Az Új Élet szerkesztõsége vállalta egy típus plakát költségeit, és Varga Kata lin
gra fikus adott egy szép metszetet egy jelképes madárról. Ez azonnal sugallta a so ro zat
cí mét: „Énekelj, Aranymadár!” – Az Új Élet irodalmi est sorozata. Nagy, aranysárga fe lületre
nyom tattuk ki olyan méretben, hogy feltûnõ volt városszerte. Akkor még le he tett csak
ma gyar nyelvû plakátot jóváhagyatni és kiragasztani Marosvásárhelyt, szem ben Ko lozs -
várral, ahol már az Állami Magyar Színház plakátjai is kötelezõen két nyel vûek voltak.

A versek és szövegek kiválasztását Tóth István költõvel beszéltem meg, aki kiváló mû -
for dító volt latinból, németbõl, franciából fordított, és irodalmat tanított a Szín mû vé sze ti
Intézetben. Nemes Levente vállalta a színészek szervezését és õ jött azzal a ja vas lat tal,
hogy a részt venni szándékozók maguk is válogassanak anyagot, amit szívük sze rint ad -
ná nak elõ. Ez nagyon jó kezdeményezés volt, mert minden színész álma, hogy olyan szö -
ve get interpretáljon, amit legjobban szeret, ne csak azt, amit kiosztanak. Gál falvi Zsolt, ak -
kor már színházigazgató, becsületére legyen mondva, nem akadályozta a kez de mé nye zést.
A színészeket engedte, ha éppen nem voltak igénybe véve, sõt egy kis pró ba ter met is sza-
baddá tett. Szokás szerint a színészeken kívül senki nem kívánt részt ven ni a kezdemé-
nyezésben, legfeljebb külön fizetésért. A plakátoló nem tette ki a pla ká tot a színház bejá-
ratánál, csak külön utasításra. Mindent el kellett járni. A szín mû vé szek nek név re szóló
meghívót kellett küldjek aláírásommal a próbákra. A legépelt szö ve ge ket, gon dosan kija-
vítva kellett átadnom, ha nem tetszett a vers, visszaadták és kér tek mást. Mégis kialakult
egy kis lelkes csapat: Nemes Levente, Illyés Kinga, Ferenczy Ist ván, Mó zes Erzsébet,
Kakuts Ágnes, Czikéli László, Tóth Tamás és felesége, Székely An na, Gyar ma ti István.
Aztán bõvült a társaság, Toszó Ilona, Réthy Árpád, Zalányi Gyula, Visky Ár pád is közéjük
tartozott, és Tóth Erzsébet népdal énekesnõ a népi együt tes tõl. A re ne szánsz estet kolozs-
vári színészekkel mutattuk be: Senkálszky Endre, Orosz Lujza, Ba logh Éva és még sokan,
mindenkire nem emlékszem pontosan. Mert aki nek kedve lett, be kérezkedett és hozta a
maga anyagát. Egy-egy est úgy zajlott le, hogy rövid bevezetõ is mertette a kort. Elõször
Tóth István, majd átvette Oláh Tibor, aki a világirodalom tanára volt és igen színesen,
hangulatteremtõ módon adott elõ és jel le mez te a kort, ami éppen sor ra került.

Ez a kezdeményezés egy ösztönös önvédelmi reflex volt az elkövetkezõ idõkkel
szem ben. De egyúttal újabb illúzió és alaptalan remény a jövõt illetõen, nemcsak nekem,
ha nem mindannyiunknak.

A következõ évben hamar kiderült, hogy az ún. maszek-világ addig nem ismert ter -
he ket rak az emberekre. A saját autó még lehetõvé tette, hogy kiállítást szervezzünk
Gyer gyószentmiklóson, Székelykeresztúron, és megszervezzem az Énekelj, Arany madár
estet Székelyudvarhelyen, ahova az én ponyvás kocsimmal vittük a színészeket. De ha -
mar kiderült, hogy ez olyan anyagi terheket jelent, melyeket én nem tudok elõ te rem teni.
Közben majd kétszeresére emelték a benzin árát, és a magán gépkocsikra külön adót
vetettek ki, melyet egy szállítmányozó vállalkozó talán ki tudott gazdálkodni, de a kul -
túraterjesztés semmilyen formája sem. Ráadásul télen nem lehetett a kocsit szabad ég
alatt tartani. Keresni kellett egy olyan udvart, ahol ha nem is garázsban, de legalább fe -
dél alatt állhat. Találtam is akkor még létezõ gazdálkodónál egy színt, ahol még álltak
autók, de ezért díjat kellett fizetni. Megállapítottam tárgyilagosan, hogy az autó akkor
is pénzbe kerül, ha jár, de akkor is, ha áll. Tavaszra sikerült is eladni veszteség és rá fi -

19

A történelem faggatása



ze tés nélkül. Még voltak olyan kisvállalkozók, akik az Új NEP-ben (mert így ér tel mez -
tük ezt az engedélyezést, hogy átmenetileg lehetõvé vált a kisvállalkozás). Ahogy
magyar országi elnevezéssel „gebines” mozgalomnak nevezték, mellyel Románia is
meg  pró bálkozott. Feltûnõ csak az volt, hogy errõl nem lehetett írni, különösen nép sze -
rû  sí teni. Fõleg kisvendéglõk nyíltak, ahova szívesen el-eljártunk, délutánonként, es tén -
ként. Egyiket egy ismerõs fõpincér nyitotta meg. Néhányszor elmentünk, de egyszer
azt mondta: rövidesen be fogja zárni, mert majd minden este szekusok jártak oda, és
soha sem fizettek. „Majd behozod másokon – bíztatták, jelezve, hogy õk azt nem vizs -
gál ják, milyen árakat számít fel. De gyergyói ismerõsünk nem kívánta vállalni ezt az
utat, és visszament fõpincérnek egy állami vendéglõbe. Ekkor már nálunk dolgozott
Bar tis Ferenc költõ, aki kiszabadulása után befejezte tanulmányait, melyet a Bolyai Egye -
te men 1956-ban „megszakíttattak” vele és így a marosvásárhelyi Pedagógiai Fõiskolán
vég zett, miközben a csíkszeredai lap, a Hargita Népe alkalmazta, igaz rövid idõre. Mert
hamar kiderült, hogy egy volt elítélt mégsem lehet egy pártújság munkatársa. Meg nõ -
sült, egy vásárhelyi leányt vett el, Gherasim Emil leányát, akinek apja ismert költõ volt.
Az egyik elsõ kétnyelvû, román–magyar kötet szerkesztõje, kiadója. Fia, tehát Bartis só -
go ra, Gherasim Emil a temesvári Szabad Szó fõszerkesztõje volt, de oda nem hú zód ha tott.
Tehát Marosvásárhelyt maradt. Még a Falvak Népénél megismertem, szóltam Sütõ nek
valamit kéne tenni, jó volna terepjáró riporternek. Igaz a nevét még nem hasz nál hatta.
Egyébként nagyon kellene valaki, mert az Énekelj Aranymadár! sorozatot sokfelé hívják,
de én a szervezést nem tudtam lebonyolítani. Sütõ ismerte még Bukarestbõl, a Falvak
Népe idejébõl. Egy nap szól nekem, hívd be Bartist, beszélni akarok vele, talán felvehet-
jük lapszervezõnek. Nem tudom kivel beszélte meg, ha egyáltalán megbeszélte. Sietve
szóltam Bartisnak, néhány nap múlva már közöttünk volt. Nem mindenki fogadta öröm-
mel. A vonalas, alkalmazkodók aggodalmaskodtak „múltja” miatt. Én befogadtam a szo-
bámba, helyet cserélt Marosi Ildikóval, aki már régebb önállósítani akarta magát a szín -
házi rovattal. Így hárman voltunk egy szobában, Bartis, Szépréti Lilla és én. Ez így volt
évekig, szép összhangban és zavartalanul. Mert minden szerkesztõségben, kü lö nö sen
azokban az idõkben, nem volt mindegy ki-kivel van egy szobában és milyen a bi za lom
egymás iránt. Ez nem volt másképp az Új Életnél sem. Hiába voltunk egy csó nak ban,
nem mindenki húzott egyfelé, és kialakultak a belsõ reflexek, ki elõtt, mit lehet beszél -
ni. Szerencsére Sütõ könnyen el tudta simítani az ellentéteket. Kitûnõ érzéke volt, és
bizonyára drámaírókészsége is hozzá járult ehhez. Hamar belelátott, kit milyen szán dék
mozgathat. Az intrikálókat nem szívlelhette, és erre hamar rájött mindenki. Ha vala ki
mondott valamit valakirõl, behívta szobájába a másik felet is, és felszólította az árul ko -
dót: „most ismételd meg elõtte, amit az elõbb róla mondtál!” Egy-két ilyen kínos hely -
zet után, már senki nem vette magának azt a bátorságot, hogy neki jelentgessen, vagy
vala kit befeketítsen. Még olyan eset is elõfordult, hogy így kérdezte meg: „Fenn tar tod-
e még, amit a szekuritaténak róla jelentettél?” Ebbõl tudni lehetett, hogy a je lent ge té se -
ket Sütõnek kellett kivizsgálnia. Õ nagyvonalúan intézte el az ilyen ügyet. Egy ilyen
eset re jól emlékszem. A kárvallott egy börtönviselt munkatársunk volt, akit vala miért
fel jelentett egy másik túlbuzgó „elvtársunk”. Jelentéktelen ügy volt, de kellemetlen a
szer kesztõség számára, és Sütõ elejét akarta venni az ilyen eseteknek. Ez volt a legjobb
mód szer, mert bizonyította: nincs értelme az ilyen piszkálódásnak.
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Valami változás történhetett a román–magyar viszonyban, mert Fábián Zolika egy fia -
tal írócsoporttal látogatóba jött Marosvásárhelyre. Csak késõbb tudtam meg, hogy ro -
mán–magyar államközi kulturális egyezmény jött létre s ez változtatott az eddigi merev
el szigeteltségen. Rövid találkozó után a szerkesztõségbõl a feleségem mûtermébe lá to -
gat tak, megnézték gyûjteménye anyagát. Látogatásuk emlékét az Emlékkönyvben be -
jegy zett szöveg õrizte meg.

Más látogatók is érkeztek és közöttük E. Fehér Pálra emlékszem, aki azzal dicse ke -
dett, hogy végiglátogatta a felvidéki írókat, és lejegyezte ki, hogy vélekedett a 1968-as
ese ményekrõl, aztán beszámolt errõl az elvtársaknak is. Ezt õ dicsekedve mondta, hogy
õ milyen befolyásos bizalmi embere Kádáréknak. Gondoltam: „jó, hogy szóltál, jelezted,
vi gyázni kell, mit mondunk elõtted”. A Népszabadságból ismertem az írásait, õ volt az,
aki kitalálta a „védekezõ nacionalizmus” terminológiát, melyet élesen elítélt, mint a na -
cio nalizmus sajátos formáját. Ezt fõként a szomszédos országokban élõ magyar ki sebb -
ség védekezésére értette, de különös módon a többségi nacionalizmust, mely jogaitól
fosz totta meg a magyarokat, nem találta elítélendõnek, sem Erdélyben, sem a Fel vi dé -
ken. Mikor Magyarországon találkoztam író ismerõsökkel és elmondtam az esetet, sen ki
sem csodálkozott E. Fehér Pál mûködésén. Tudták ezt róla, és csak a hasonszõrûek fo -
gadták be maguk közé. Nálunk Hajdú Gyõzõ tárgyalt és barátkozott vele hossza sab ban.

Fábián Zolika látogatása egybeesett az udvarhelyi sikeresnek nem mondható es tünk -
kel. Az történt ugyanis, hogy a másfél órára számított program alig egy órára si ke re dett.
Néhányan a színészek közül az elõadás lázában nem adták elõ a betervezett szö ve  geket.
Talán éppen azért, mert az Illyés Kinga és Nemes Levente dialógusa olyan ha tal mas
tapsvihart váltott ki, hogy a többiek sietve mondták el a maguk szövegét, de csak azt,
amit sikeresnek gondoltak. Én a magnót kezeltem, hogy beadjam az Eminescu rész le -
teket a terv szerint, nem volt ki ügyelje az elõadást, súgó sem volt beállítva, a szí né szek
maguk vállalták a súgást egymásnak, de a nagy drukkban elfelejtették vállalásukat. Így
történt, hogy a betervezett szünet elõtt vége lett az elõadásnak. Elnézés, bo csá nat ké rés
után vonultunk el. A színészek nem engem, inkább magukat hibáztatták, s gyõz köd tek,
hogy folytassuk, mert a következõ egészen más lesz. Szerencsére éppen Fábián Zoli is
Sütõnél volt, amikor Ferenczy István jött be magyarázkodni, és így az én leto lá som
elmaradt. Rájöttem, hogy rendezõ nélkül nem lehet felépíteni szakszerûen még egy ven-
dégszereplési elõadást sem, mert ez egészen más, mint a szokásos író-olvasó ta lál ko zó,
ahol az írók kitöltik az idõt, és egy-egy színész besegít. De egy egész estet betöltõ mû -
sort gondosan fel kell építeni és próbálni, még akkor is, ha a színészek jól meg ta nul ták
a szövegüket. Ez nem elég, minden elõadást meg kell konstruálni, ehhez pedig ren de -
zõ kell. Szerencsére Gergely Géza, a Színmûvészeti Fõiskola rendezõje felvállalta ezt a
feladatot, és a további elõadások az õ irányításával sorozatos sikert hoztak.

2.

A román–magyar kulturális egyezménynek emlékezetes eredménye volt a nagy vá -
radi Ady-megemlékezés, a költõ halálának félévszázados évfordulóján, 1969-ben. Ezt a
Ro mán Írószövetség vállalta, és személyesen Mihai Beniuc jeles költõ vezette le. Bözödi
Györggyel és Tóth Istvánnal együtt mentünk a marosvásárhelyi írók képviseletében.
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Kolozs várról Bartalis János és Salamon László jött el, az a Salamon László, aki háborús
bû nöst akart csinálni Bözödibõl 1945–46-ban, és akit emiatt nem csak meghurcoltak, de
vég leg el kellett költöznie Kolozsvárról. Érthetõ, hogy szót sem váltottak egymással,
Sala mon fapofával vette tudomásul, hogy Bözödi ott van a küldöttek között, nyilván ke -
rül te társaságunkat. Mi sem óhajtottunk társalogni vele, a vendéglõben, ahol a meg hí -
vot taknak külön asztala volt, vigyáztunk, hogy jó messze üljünk tõle. A magyarországi
küldöttek között volt Nagy László, akit Bözödi ismert, vele társalogtunk, Tóth István Vas
Istv ánnal foglalkozott, aki jeles mûfordító volt és így bõven akadt megbeszélni valójuk.
Nagy László többször is meghívott szobájába, mikor megtudta, hogy népi kollégista vol -
tam, hamar szóba került egész sor közös ismerõs. Teljes bizalommal beszélhettünk a
fenn álló helyzetrõl. Mikor beszámoltam a világirodalmi sorozatról, figyelmembe aján -
lot ta a bolgár költészetet, melybõl sokat fordított. A hivatalos ünnepségen éppen csak
meg jelentünk. Beniuc tartotta a bevezetõt, aki sokat fordított Adytól, a rossznyelvek
sze rint egész sorokat épített be saját költészetébe. Természetesen méltatta Adyt a kor
igé nyeinek megfelelõen. Nagy Péter a hivatalos magyar méltató és Méliusz József igye -
kezett beépíteni Adyt a szocialista költészet elõfutárai közé. Ezekre kevéssé emlékszem,
de életre szólóan megmaradt Nagy László, színes, szellemes egyénisége. Több versét ol -
vas tam és arról is tudtam, ahogy Darvas bírálta a szocialista realizmus jegyében. Dar -
vas nak ekkor már kevés becsülete maradt az írók körében. Bözödi és Nagy László kö -
zött olyan baráti kapcsolat alakult ki, hogy késõbb, ahányszor Budapestre ment, mindig
felkereste. Emlékezetes magnó felvételeket hozott a közös dalolásukról, melyeket Szécsi
Margitnál rendeztek. Éneklés közben Nagy László belerikkantott egy-egy jó mondást.
A közös éneklés az ilyen „mulatozás” elmaradhatatlan része volt az akkori idõknek. Az
Ady emlékére összejött találkozásunkon Franyó Zoltán is megjelent, akit külön tisztelet
és szeretet fogadott, mert tudtuk róla, hogy személyesen ismerte Adyt, verseit németre
for dította. Tehát õ volt közöttük az egyetlen, aki élõben láthatta Adyt, még a Hol na po -
sok kal is kapcsolatban volt. Akkor még külön becsülete volt annak az öreg írónak, aki
a nagyok közelében lehetett, pedig nem dicsekedett ezzel. Hallott már kez de mé nye zé -
sem rõl, mert gyakran járt Marosvásárhelyt, és figyelmembe ajánlotta Ehnaton fáraó ver -
sét, melyet õ fordított, hogy feltétlenül vegyem be az ókori mûsorba.

A nagypolitika eseményei nem érdekeltek különösebben. Az feltûnt mégis, hogy
egye dül Fazekas János karrierje töretlen. Az új Maurer kormányból kimaradt Szen ko -
vits Sándor és Levente Mihály, régi elismert magyar származású pártvezetõk. Az vi lá -
gos volt, hogy az új fõtitkár átrendezi a felsõ politikai vezetést.

A tavasz akkor olyan változást ígért és hozott, amelyrõl nem is remélhettem, hogy va -
la  ha elérem. Kovács György író, nemzetgyûlési képviselõ, a prezídium tagja ki köl tö zött a
Borsos Tamás utcából, három szobás, külön telken, zárt udvaron, nagy kerttel, igaz elég -
gé lepusztult lakásából, saját házába és szólt nekem, hogy átvehetem és így meg ol dó dik
feleségem mûterme is. Õ támogatta a kiutalást, de ez nem lett volna elég, ha nem adom
át régi lakásomat, melyet a pártbizottság egyik alkalmazottja szeretett vol na meg kap ni.
Én persze készséggel átadtam, így minden nehézség nélkül megkaptam a ki uta lást.

De meg kellett egyeznem a tulajdonossal, mert az új törvény szerint, annak a be le -
egye zése is szükséges volt. A ház valamikor az unitárius egyház tulajdona volt, de a hú -
szas években eladták egy román orvos családjának, aki Marosújvárt lakott és nem is
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akart Marosvásárhelyre költözni. A tulajdonos felesége jött el, hogy átadja a lakást, mely -
nek állapotáról jegyzõkönyvet készítettünk, melyet a tulajdonos is elfogadott. Meg -
egyez tünk, hogy a nagyjavítás költségeit beszámítja a lakbérbe, amikor pedig a szám -
lák kal igazolt összegbõl kiderül, hogy elérte az elõirányzott lakbér értékét, a további lak -
bért az adóhivatalba kell fizetnem az õ nevére. Méltányos, és anyagilag is elfogadható
meg oldás volt. Az asszony, talán õ is orvosnõ volt, igen nagyvonalúan azt mondta, õ
tud ja, hogy bennem megbízhat, és nem lesz semmi vita közöttünk. Késõbb megtudtam,
hogy a férjét arany rejtegetés címén bezárták, és volt vitája nem Kovács Györggyel,
hanem a feleségével, aki nekem is tudtomra adta, hogy igen könnyen, minden el len szol -
gál tatás nélkül jutottunk ehhez a nagy lakáshoz. Én nem tettem szóvá, hogy milyen álla  -
potban hagyták ott, és mennyit kell rákölteni. Azt sem tettem szóvá, hogy én egy két -
szobás összkomfortos, felújított lakást adtam ezért a lepusztult nagy lakásért. Nem
akar tam vitatkozni vele akkor sem, amikor eljött, hogy fizessek neki a kerítésre szerelt
szö gesdrótért, mellyel megakadályozták, hogy a szomszédos sportpályáról berepüljön
a labda. Annyit kért, hogy nem tudtam megfizetni, erre fenyegetett, hogy leszerelteti a
négy soros dróthuzalt. Hát azt mondtam, tessék! Hívott egy embert és levágatta drótot,
ami nek aligha vehette hasznát.

A javítás egész nyáron tartott, és csak õszre tudtunk teljesen beköltözni. A mûterem
a Képzõmûvészeti Alap nevére volt kiutalva, még sem tudták elfoglalni. Egy bizottság
ment, hogy vegye át. Piskolti Gábor jeles festõmûvész, egykori rajztanárom, Balázs Im -
re, aki akkor már Marosvásárhelyt lakott és még egy fiatal mûvész – egyiknek sem volt
mû terme – vette volna át, de a házigazda lakattal zárta be a kaput, nem engedett be sen -
kit. Hivatalosan nem volt hajlandó átadni, perelni kellett volna, de ezt a Képzõmûvészeti
Alap helyi vezetõi nem vállalták, mert költséggel járt volna.

Az új lakásban volt egy hatalmas, teremszerû szoba, melynek falára feltettük a nagy
szõ nyeget. Szinte állandó kiállítás jellege volt, ahova vendégeket lehetett fogadni. Jeles
sze mélyek fordultak meg itt az elkövetkezõ években.

A nyár eltelt a javítással, költözéssel, így nem figyeltem fel különösképpen az ese mé -
nyek re, pedig figyelemre méltó változások történtek. Kolozsváron a Románia Szocialista
Köz társaság Írószövetségének átalakítása után megalakul a Kolozsvári Írók Egyesülete,
mely a román és magyar írókat tömöríti egy szervezetbe, és vezetõje Dumitru Radu Po -
pes cu, a Steaua folyóirat fõszerkesztõje lett. A vezetõségbe tíz román írón kívül hat ma -
gyar író kerül. Látszólag önállósulnak ezek a helyi írószervezetek, azonban vigyáznak
arra, hogy a vezetésben pártaktivista író is legyen jelen. Marosvásárhelyt is megalakul
az írói egyesület, de az Igaz Szó irányításával mûködött. Jánosházy György az Igaz Szó
párt titkára, aki egyébként a szociáldemokrata pártból került az RMP-be egyesítéskor,
né ha megjátszotta a függetlent. Elõfordult késõbb, hogy amikor Ceauşescu egy-egy sé -
rel mes döntését kellett elfogadni, odasúgta nekem: „Ehhez semmi közöm... Te tudod, én
nem tartozom közéjük.” Abban igaza volt, hogy a Ceauşescu holdudvarában már egyet -
len szociáldemokrata vezetõ sem maradt. Stefan Voitec ült még alelnökként a pre zí di -
um ban, mint utolsó maradvány. Furcsálltam ugyan párttitkár társam különös meg nyi lat -
ko zását, de sejtettem, tudja, bátran beszélhet velem. Egyébként ritkán járt el a felkészítõ
gyû lésekre, Markó Béla, fiatal költõt küldte maga helyett, aki akkor már tagja volt a párt
bürónak. Az Írói Egyesület néha rendezett egy-egy elvi vitát, melyen Hajdú Gyõzõ fej -
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tet te ki a legújabb pártelvárásokat az írókkal és irodalommal szemben. Ekkor már Föl -
des ismét közölhetett saját nevén, teljesen elfelejtõdött „eltévelyedése.” Hajdú szerepe
egy re bokrosodott, õ maga dicsekedett el, hogy meghívást kapott a Varsói Szerzõdés
had gyakorlatára, õrnagyi rangban mint politikai tiszt, Kovács Györggyel együtt. Egyszer
meg hívott néhányunkat az Igaz Szóhoz, ahol vendégül látta tiszttársait, akikkel együtt
volt a hadgyakorlaton. Egyik, egy idõsebb, alezredes volt, másik, a fiatalabb kapitány,
aki nek orosz felesége volt. Mindketten a vásárhelyi tankkaszárnyában mûködtek. Ke dé -
lyes, viccelõdõ találkozás volt bõséges borozással. Nem sokkal ezután találkoztam a fia -
ta labb tiszttel, a városházából jött ki civil ruhában. Nem értettem, de õ megmagyarázta:
az orosz felesége miatt kitették a hadseregtõl és mérnökként dolgozott, mert mûszaki
tiszt volt, megvolt ehhez a diplomája. Késõbb hallottam, hogy Ceauşescu rendeletére a
szov jetben végzett tiszteket, és akiknek orosz feleségük volt, menesztették a román
had seregbõl. Ez a csehországi események utáni évben volt.

Azon a nyáron megjelent a Brassói Lapok, igaz csak szerény hetilap lett az egykor
híres, legnagyobb terjedelmû és példányszámú napilap, melynek munkatársai közül né -
hánnyal még én is dolgoztam együtt (Szász István, Kakassy Endre, Kacsó Sándor,
Tamás Gáspár) és többet ismertem közülük. Liberális, baloldali lap volt, tulajdonosa
Kahá na Samu bátyja, Kahána Bernát, akirõl Samu sokat mesélt. Gyermekkoromban járt
ne künk is a Népújsággal együtt, ezekbõl szereztem elsõ ismereteimet a politikáról és a
kisebbségi helyzetrõl. Baloldali lap volt, de nem kommunista. Ezért lett utóda a Népi
Egység, melyet Kurkó Gyárfás alapított, mely még hasonlított valamit elõdjéhez. Az új
heti lap azonban halvány másolata sem lehetett. Talán sorsszerû véletlen, hogy éppen
ekkor tájt halt meg Halász Gyula, az egykori Brassói Lapok neves szerkesztõje, pub li cis -
tá ja, akinek a fia Brassai néven lett világhírû fotómûvész Párizsban.

Szemmel látható volt, hogy az új pártvonal valamiért nagy hangsúlyt helyez arra,
hogy látványos eredményeket mutasson a magyar kisebbség fejlõdésének bizonyítására.
En nek meg is volt a kívánt igazolása, július elején, amikor a Magyar Nemzetiségû Dol -
go zók Tanácsának plénuma összeült. Akkor már megtörtént a megyei tanácsok ki ne ve -
zé se és így olyanok is szerepeltek, akik azelõtt nem voltak politikai tényezõk. Sütõ be -
szá molt a gyûlés tartalmáról és arról is, hogy olyanok vettek részt, mint az öreg Franyó
és Dukász Anna egykor nagyváradi, most sepsiszentgyörgyi színésznõ. Kolozsvárt De -
me ter János és Balogh Edgár képviselte, de jelen volt Bányai László és természetesen
Do mokos Géza, aki az elnökség tagja volt. Meglepõ, új témát dolgoztak fel: a X. párt -
kong resszus elõirányzatait a következõ, 1971–1975 évi ötéves tervrõl és téziseket az
1975–1980-ra szóló irányelvtervezetrõl. Részleteket nem mondott el, és talán õ sem sej -
tet te, hogy valójában mi készül.

Nixon bukaresti látogatása, melyet a román külpolitika nagy sikerének állítottak be,
még jobban növelte Nicolae Ceauşescu népszerûségét, és azt a látszatot keltette, hogy
„füg getlenségi” politikája elnyerte a Nyugat teljes elismerését és támogatását. Komolyan
fel merült, hogy Románia rövid idõn belül részesül a legnagyobb vámkedvezményben,
mely olyan gazdasági elõnyt jelent számára, amilyenben egyetlen szocialista ország sem
ré szesül Jugoszlávián kívül. Nyilván ez adott biztatást Ceauşescunak, hogy olyan „meg -
ol dásokat” kezdeményezzen az emberi jogok terén, amilyenek addig szóba sem jö het -
tek. Így a kivándorlás szabaddá tételét, mely az emberi jogok egyik alapvetõ kérdése
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volt. Csakhogy arra senki sem gondolt, hogy Románia ezt hogyan értelmezi és valósít-
ja meg a gyakorlatban. Arra sem gondolhattak a nyugatiak, milyen lehetõséget te rem -
tet tek Ceauşescu számára sajátos nemzetiségi politikája alkalmazására.

Ezt még akkor mi sem tudtuk és nem mértük fel, amikor augusztusban a X. kong -
resszus elfogadta ezeket az új téziseket, és beindult a szokásos feldolgozás–sorozat
min den szinten. A számok és elõirányzatok hatalmas méretû iparosítást mutattak az
egész országban, de Erdély városaiban különösen. Arról persze szó sem volt és semmi
uta lás nem történt, hogy valójában Erdély magyarok lakta városai etnikai összetételének
gyors átalakítását irányozták elõ. A nemzetiségi kérdést megoldottnak tekintették, sõt
Ceauşescu nyíltan kifejezésre juttatta, hogy a tervek, és elõirányzatok megvalósítása so -
rán létrejön az egységes, homogén szocialista nemzet, mely egyenlõ jogot biztosít min -
den ki számára. Látszólag az osztályharc meghaladásaként lehetett értelmezni, vagyis
úgy, hogy három társadalmi kategória létezik: a munkásosztály, a szövetkezeti pa raszt -
ság és az értelmiség. Tehát már le vannak rakva a homogén szocialista nemzet alapjai.
De, hogy ez mit jelent valójában, senki nem tudta és nem is firtatta. Azt hittük, hogy ez
a szokásos szocialista szövegelés a nemzeti szuverenitásról, az RKP által vezetett egy -
sé ges Romániáról. Az etnikai homogenizálás fel sem merült. A téziseket magyarázó ér -
te kezleteken ezt a fogalmat úgy értelmezték, hogy az egyes vidék eltérõ fejlettségét kí -
vánj ák egy szintre hozni gazdasági és kulturális téren egyaránt. Így az sem keltett fel -
tû nést és megütközést, hogy Marosvásárhely kiemelkedõ helyet kapott ebben a tervben.
Új állami színház építése indult be az új lakónegyedek építésével egyidõben, melyek
már egyre nagyobb méreteket öltöttek.

Hamar kiderült, hogy ez a felgyorsított iparosítás egyúttal tömeges beköltöztetéssel pá -
rosul. Az iparvállalatok bõvítésével és újak létesítésével egyidejûleg az új lakó ne gye dek -
be tömegesen költöztek be új lakók. Kárpátokon túli területekrõl. Fõleg Moldvából ro mán
családok ezrei jöttek. Amit Kolozsvárt tapasztaltam egy évtizeddel azelõtt, most meg is -
mét lõdött Marosvásárhelyt. Én, aki részt vettem a kolozsvári népszámlásban 1944-ben
(amit Venczel József, a Bolyai Egyetem késõbbi statisztika professzora irá nyí tá  sával vé gez -
tünk) akkor a magyar törzslakosság száma meghaladta a 80 %-ot, már 1956-ban 47 %-ra
zsu gorodott, hogy 1966-ban alig haladta meg a 40 %-ot az akkor 185 ezer re gyarapodott
la kosságból. A 70 ezer körüli törzslakosság megmaradt, de a város „fej lõdésével” együtt
115 ezerrel nõtt, ezt a betelepült román lakosság adta. Nem tu da to sult eléggé, hogy Ma -
ros vásárhelyre is hasonló jövõ vár. Frontváros lett, de nem a Szé kely földrõl gyarapodott.
Ezt akkor még nem lehetett felmérni, mert az elõzõ években, a Maros-Magyar Autonóm
Tar tomány idejében, a város magyar lakossága évente kétezer rel nõtt, ebbõl a román az
ez ret sem érte el évente. Így a magyarság számaránya meg haladta a 69 %-ot.

Rövidesen szembetûnõvé vált azonban az idegenek, vagyis nem erdélyiek tömeges
betelepedése. Ez még feszültséget is okozott. Magam szemtanúja voltam egy kerti ven -
dég lõben, hogy odakérezkedtek a már foglalt asztalokhoz, mert történetesen az ár nyé -
kos helyeket már mind elfoglalták. Hiába voltak üres helyek a naposabb oldalakon, még
csoportok is hordták a székeket az árnyékosabb asztalok mellett ülõkhöz, de el fe lej tet -
ték, hogy legalább megkérdezzék, ülhetnek-e oda? Ez szokatlan volt a vásárhelyi kocs -
ma kultúrában még a románok között is, és parázs veszekedés támadt nem egyszer ro -
má nok között. A vásárhelyi és erdélyi románoknak már elegük lett a „homogenizálási”
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kísérletbõl, abból, hogy ezek elõnyöket élveznek, és a városi pártvezetés valami vé de ke -
zé si kísérletbe kezdett. Legalább szabályozni szerették volna, hogy évente hánynak ad -
ja nak letelepedési engedélyt. Az eredmény az lett, hogy a városi román elsõ titkárt és a
ma gyar néptanácsi alelnököt elmozdították. Ez egyúttal figyelmeztetõ volt min den ki -
nek, aki az új homogenizálás ellen próbált fellépni. Sajnos nem volt és nem lehetett rá -
lá tásunk arra, hogy a többi erdélyi városban hogyan alakult a magyarság számaránya.
Annyi azonban közismert volt, hogy ún. „zárt városok” jöttek létre, melyekbe a be köl tö -
zés, sõt még a visszaköltözés is lehetetlenné vált a magyarok számára. Temesvár, Arad,
Nagyvárad, Szatmár, Nagybánya, Kolozsvár, Brassó, Nagyszeben közismerten ilyen zárt
város volt. Hallottunk olyan esetekrõl is, hogy saját tulajdonú lakásukban a szülõk nem
fo gadhatták vissza gyermeküket, nem fogadhatták be unokájukat, akinek máshol volt
be jelentett lakása vagy tartózkodási helye. Csak akkor térhetett vissza, vagy kapta meg
a betelepülési engedélyt, ha hivatalosan áthelyezték vagy munkahelyet kapott az illetõ
vá rosban, és az állami vállalat igazolta, hogy nélkülözhetetlen szakember. A városi nép -
ta nács külön határozatban engedélyezte a letelepedést. Mindez ekkor már Ma ros vá sár -
hely re is vonatkozott, s a román többségû városvezetés keményen elutasított minden
sze mélyes indokból beadott kérést.

Az ötéves terv befejezésének végére már lényegesen változott a lakosság nemzetiségi
össze tétele Marosvásárhelyt is. A közel 130 ezerre nõtt lakosságból 45 ezer román, a la -
kos ság 35 százalékára nõtt. A folyamat aztán felgyorsult az elkövetkezõ években. Ekkor
világossá vált az állami tervgazdálkodás és iparfejlesztés igazi célja: a magyar többségû vá -
rosok elrománosítása. A román lakosság számának növekedését természetesen és jo go -
san követte a városok társadalmi és kulturális életének elrománosítása, melyet nem lehe-
tett észre nem venni. Sõt hivatalosan elvárták, hogy „elvszerûen” segítsük a román mû  -
vészek, írók „egyenrangúsítását”. Egyik elsõ döntés lett Ion Vlasiu szobrász, kép zõ mû vész
betelepítése a Teleki Tékába, és ezzel egyidejûleg a Nagy Imre Galéria fel szá mo lá sa.

A román–magyar kulturális egyezmény látszólag olyan engedmény volt, mely lehe -
tõ vé tette, fõleg a Marosvásárhelyi Állami Színháznak jeles magyar drámaírók meg hí -
vá sát. Ennek eredményeként a következõ évben Németh László és Örkény István lá to -
gat hatott el Marosvásárhelyre.

Az õsz legszomorúbb eseménye, apósom Bódis István, akit magunk között Apónak
ne veztünk, mondhatni váratlanul meghalt. A vidám és hangulatos október eleji szüret
után, néhány héttel kaptuk a hírt, hogy a pincében úgy esett el, hogy eltört a lába. Anyó
el beszélése szerint, Jakab Pistával mentek le az újbor kóstolására, amikor a pincében el -
esett, és maga alá törte a lábát. Valójában az elesést már enyhébb agyvérzés idézhette
elõ, amint ezt késõbb megállapították. Sándor akkor a Sanepid igazgatója volt, rohant
ha za autóval és elhozta a marosvásárhelyi klinikára. Sajnos a hosszas kezelés sem se gí -
tett, a 86-ik évében járó, egyébként igen szívós szervezetén. Mikor kiengedték, hoz zánk
jöttek, mert az utóbbi években a telet nálunk töltötték a legszívesebben. Még õ vigasz -
talt, ne búsuljunk, s kérte énekeljünk és iszogassunk. Bözödi Györgyöt nagyon ked velte,
könnyen szót értettek. Ott virrasztottunk mellette késõ éjszakáig, hárman: or vos fiával
és Bözödivel. Mikor vittük haza autóval, minden kalotaszegi faluban, ahol el ha ladtunk,
a régi szokás szerint, harangoztak a halottnak. Temetése mutatta, milyen meg becsült és
szeretett ember volt. Nemcsak a falubeliek, de a környékbõl, rokonok is me rõsök jöttek
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el temetésére. Jól ismert volt, ha egy idegen ment el a háza elõtt, behívta és meg ven -
dégelte, megkínálta legalább egy pohár borral. Kós Károllyal egykorúak vol tak, amikor
Zsobokon járt meglátogatta. Õ látta el Kóst olyan sompálinkával, amilyent csak õ tudott
fõzni.

Temetés után a zsoboki porta árván maradt. Beteleltük, vagyis behordtunk és be zár -
tunk minden mozdíthatót. Anyót magunkkal vittük, aztán így ment az élet. Tavasszal
vissza kívánkozott, mert folytatni akarta az életet. Így a feleségem, többnyire vele volt a
falu ban és intézte az ügyeket. De az élet többet soha nem lett olyan, mint azelõtt volt.
Elmaradtak a vidám és jóízû tavaszi és nyári összejövetelek. Mert addig, amikor csak
tehet tük, egy-két napra odaszaladtunk. Ilyenkor a többi testvér is eljött. De szüreteken
min denki otthon volt. Ennek ezután vége lett.

Az 1969-es év utolsó hónapjaiban két olyan döntés született, mely azt a látszatot kel -
tet te, hogy a Ceauşescu- korszak ténylegesen a nemzetiségi és magyar in téz mény rend -
szer bõvítését, fejlõdését hozza meg. Abban a szellemben, ahogy még 1968-ban a cseh -
szlo vákiai események idején, a varsói szerzõdés tagállamainak beavatkozás ellen fellépõ
Ceauşescu ígérte. Létrejött Bukarestben a televízió magyar adása, a román rádió magyar
szer kesztõsége egy részének bevonásával, és a könyvkiadás olyan átszervezése, mely az
addigi merev egy-egy állami szakkiadói rendszert, több vállalkozó formájú kiadóval vál -
tot ta fel. Létrejött a Kritérion nemzetiségi kiadó magyar, német és más nemzetiségi osz -
tá lyokkal és egész sor új kiadó, köztük Kolozsvárt a Dacia és más kiadó, melyek elvileg
ma gyar szerkesztõségeket szervezhettek.

Ezek látványos, a korszak fõ jelszavát a „fejlõdést” kifejezõ intézkedések voltak. Még -
is az ekkor elindított és elkövetkezõ két évtized gazdasági, társadalmi, politikai vál to zá -
sait meghatározó folyamatok, melyek magvait ekkor ültették el, teremtették meg az
alap ját annak a „termésnek”, mely húsz év múlva, 1989-ben, a román történelem talán
leg látványosabb gyümölcsét hozta, egy téveszme csúfos bukását.

(Részlet a szerzõ Tépett fa ágán címû tervezett visszaemlékezéseibõl.)
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Petõ László Árpád

A Tiprás napszakán
Meddig futhat a
szekér a bújtatott had
ellened – merev

sisakkal – karddal
hol van a mezsgye melyre
alig emlékszel

a vöröslõ városban
e határtalan lelki
tiprás napszakán.

(Budapest, 2006. október 23.)

Örökség gyanánt
D. J.-nek

Beázik – ázik az ég is
néha fedetlen fõvel
benézel – belátsz oda
honnan áldás kellene

áldott manna hulljon –
hiszen e közelgõ télben
már csak a fulladás
nélküli ragyogás maradt

hát íme itt vagyunk most
már beázott bõrrel, szívvel
a tovatûnõ látomásban ki-
fosztott sebbel, aggyal, léttel.

(2009)
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csizmák rúgása
döng fejeden ha zászlód
háromszínû gyolcs

lásd: csíkos hátad
kilõtt szemed véres ca-
fatjai lógnak

s látható a lecsupaszított
bokrok alatt a vágyako-
zás hogy itt mostanában
valaki talán feltámad –

feltámaszt országot, népe-
ket kik belefértek a máko-
nyos szemfényvesztésbe
az ellopott hit visszatértébe



Tüdõd mögött a dallam
Õszbe csavarva
szél libbenti zöld napba
még az eget is

s pirosan piros
ablakodban az ének
hisz látom tüdõd

mögött a dallam
mosolygósan – sírósan
feltör – egekbe

Átláss a kerítéseken
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Lepkeszárnyon élsz
utazol – óceánok
felett – ébredés

gyanánt kikelet –
mert ki korán kel – lepke-
szárnyon telelhet

s a nyárba – õszbe
kikelhet – kizöldülhet
ama fejekben

a csíra-ösztön
hogy lepkeszárnyon égbe
nem tömörülhetsz

csak saját angyal
lehetsz, szárnnyal a bálban
fénylõ madárdal –

és virrasztáskor
a kertbe érve átláss
a kerítésen…

szállna – dörömböl
lelkeden a mulandó
idõ – haza a

szülõföld pora
hív reggel és este már
hazajuthatnál

erdõbe – rétre
vizek partjára – hadak
nélküli égbe.

Paloznaki parasztház



Kemény telek, éles szavak,
a Bástya utca 6 alatt.
Hol teremteni volna jó,
a rögeszmék hivalkodó
reflektorsugara követ,
viselhetsz elv-erényövet,
a gyanakvás s a tilalom
szemében nincs más csak a gyom.
S minden elõdök kései
bûne: véletlen kései!

Az önsajnálat sem segít,
hol hinni a vakság tanít,
ahol a borzadály mereng
s a hír, mint nekrológ ha cseng:
te kimerülten, átkozott
idõben összebogozott
hálóban vergõdsz (buta hal) –
nem enged el, csak kitakar.
Félelmed s gondolataid
árnyéka fényt fal, úgy vakít.

(Ajánlás)

A világ lehet ostoba,
lányaim, fiam, ti soha
meg ne tudjátok, milyen az,
mikor hígagyú a tavasz,
midõn a nyár elégetett
mindent, amibõl vétetett
egykor a bõség, az igaz...

Ha van még család (és vigasz):
ebédkor tagadás, harag
szavai füstbe szálljanak,
s megannyi uzsonna-falat
ha unokástól zajlanak –
õk visszhangként se halljanak
hozsannát s vezényszavakat
a Bástya utca 6 alatt.

(Kolozsvárt, 2008 karácsonyán)
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Lászlóffy Csaba

Idõ-kantáta

Dukay Igor

Kishazánk, a Dera-táj
Turcsány Péter és Morvay Zsuzsanna Pomáz és a Deratáj címû, 2010-ben megjelent for -

más fényképalbuma ihlette tanulmányom címét. A könyvet kézbe véve elsõként valóban a kül -
csín ragadott meg: esztétikus, elegáns, kézbe illõ, visszafogottságában is figyelmet kérõ meleg
bar na alapszínû borító alkonyati-délutáni napfénnyel beszûrt patakmeder fényképével „do mi -
nál”, melyhez a szimbolikus keretet a környék biztosan legszebb kõhídja adja ...

A cím alapján a második reakcióm: „tájkönyv”. Nincs ilyen mûfaj: a monográfia ki fe -
je zés illene rá, de így ember- és természet-közelibb a hangulata. Éppen erre van szük -
ség: a tájat végre úgy közel hozni az emberhez, hogy az ne (csak) turisztikai célpontnak
tûn jön, bemutatása ne egy – mégoly fontos és megalapozó – kistáj-kataszterhez, ter mé -
szet tudományos vagy régészeti monográfiához hasonló adattömeg vagy a „környékünk
templomai, kastélyai” típusú, (számomra) életidegen kiadvány formájában történjen.

Belelapozva meggyõzõdtem arról, hogy a könyv „tudja ezt”. A címbéli – látszólagos – kö -
tött ség feloldódik az olvasóban, mert a könyv egyszerre szól a szeretett városról, Po mázról
és egy szer re az annak keretet adó tájról, melynek „gerince” a patak. A szép képek és



gondolatok, idé ze tek sora felfûzhetõ lett volna településenként vagy hegységenként (a Dera
két hegység ha tár vi dékén folyik!), régészeti vagy földtörténeti koronként, de nem így történt:

Pomáz mellett a széles – hegyek csúcsáig, gerincéig érõ – patakvölgy érdekes sziklái, fái,
dom bor zata-látképei, Szent-kútjai, kastélyai, római és késõbbi emlékei együtt, Pomázról a többi
Dera-táji településre, Pilisszentkeresztre, Csobánkára, Szentendrére kitekintve jelennek meg.

A szerzõk végigkísérik a patakot, forrásától torkolatáig, mely képzeletbeli úthoz az
aláb biakban további érdekességek olvashatók.

Patakunk neve az évszázadok során vál to -
zott, sõt, valószínû, hogy más patakokhoz ha -
son lóan, egyes szakaszait egyidejûleg más
néven illették. A legkorábbi adatforrás Bal la
An tal 1711-bõl származó térképe, melyen „Mélly
patak” néven szerepel. Ta lál koz ha tunk a Mély-
pa tak, a Kovács-patak, a Kovácsi-patak, a De ra -
patak (így, földrajzi tulajdonnév és köznév
társí  tásaként, nem önállóan „a” Deraként), Pi -
lis szent kereszti-patak, a Pomázi-pa tak névvel, de
az elsõ katonai felmérés 1780-as térképén a Pi -
lis’er Bach, „Pilisi patak” el nevezéssel is.

Magát a „dera” szót a szerb „rés”, „hasadék” értelemmel magyarázzák, és a pomázi szer  -
bektõl eredeztetik. A rés, hasadék, szakadék a szurdok kifejezéssel rokonítható, s így a név
valószínûleg a Szentkereszt alatti meredekfalú, keskeny, sziklás völgyszakaszra utal. A víz -
gyûj tõn hasonló pl. a Holdvilág-árok, a közelben a Bükkös völgye Dömör-kapu (!) kör nyé kén,
és nevezetes a Gaja szurdoka a távoli Bakonyban. Kõzettani sajátságok, a víz ol dó –pusz tító
munkája és évmilliók szükségesek e látványos természeti jelenségek ki ala ku lá sá hoz.

A Dera a Pilis és a Visegrádi-hegység leghosszabb patakja: közel 22 km hosszú, víz -
gyûj tõ területe csaknem 70 km2. Fõ forrásai és forráságai a vulkanikus anyagú Viseg rá -
di-hegységben találhatók, Pilisszentkereszt erdõ borította hegyoldalaiban. Ez a hegység
for rásokban leggazdagabb vidéke: több tucat ered itt, a legmagasabb hegycsúcs, a Do -
bo gókõ „szoknyáján”, és táplálja a Derát, a Bükköst, a Malom-patakot. Számos forrás a
tu risták kedvelt és ismert célpontja, mások, vízmûbe foglaltan Pilisszentkereszt víz el lá -
tását szolgálják. Érdekes, hogy a Dera vízgyûjtõterületén két Szent-kút nevû kiépített
for rás is van, egy Szentkereszttõl keletre, a másik Csobánkától nyugatra. A Dera talán
leg ismertebb forrásai a Joci-, a Hármas-, a Kinizsi-, a Golyvás-forrás, valamint a Klast -
rom-kút, melyek Szentkereszttõl a Két-bükkfa-nyereg felé találhatók. A Kinizsi-forrás a
leg bõvizûbb: hozama (260 l/s=huszonhat vödörnyi víz másodpercenként!) átlagosan öt -
szö röse a többiének.

A vízellátással elérkeztünk a patak egyik legjelentõsebb, de nem nyilvánvaló prob lé -
má jához: jelentõsebb hozamú forrásai (pl. Sólyom-/Chiló-/, Kõtáró-forrás /Hideg-kút/,
Mo gyorós-árki forrás) vízmûbe foglaltak. Több mint kézenfekvõ egy település víz el lá tá -
sát tiszta és bõvizû forrásokból biztosítani, ám ennek ára a patak alkalmi kiszáradása, a
szennyezõanyagok nagyobb koncentrációja. A Szurdokban és másutt is Csobánka felett
té len és nyáron is látni a patakmedret szárazon, mely oka a csapadékhiány mellett a kis -
vízi hozam lakossági felhasználása. Vegyük ehhez hozzá, hogy épp’ a Szurdokban tor -
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kol lik be az a mellékpatak, melyen Szentkereszt szennyvíztisztítójából – finoman szól-
va – „nem mindig tiszta” víz érkezik. Ez a források vize, használat után...

A patakvölgy egyik érdekessége az ismert természeti jelenségen alapul: a Visegrádi-
hegy ség vulkanikus kõzetébe a víz alig képes bejutni, ezért a beszivárgó csapadékvíz
az elsõ adandó alkalommal (pl. kõzetrétegek határán) a felszínre lép forrás alakjában.
Ugyan akkor a Dera völgyétõl délre esõ hegyoldalak a Pilis hegységhez tartoznak, me -
lyek kõzetanyaga (döntõen) mészkõ. Ez repedésekben gazdag, jól oldódó kõzet, mely-
be a felszínrõl könnyen beszivárog az esõk vize, a hólé. A víz a hegységben össze gyü -
le ke zik, majd kisebb számú, de általában bõvebb hozamú forrásban tör föl. A Derától
délre ezért jóval kevesebb a vízkilépési hely.

A völgyeket, domboldalakat elsõsorban a lemosott talajjal vegyes kõzettörmelék ta -
kar ja, de néhány helyen a kõzet szikla formájában elõtûnik. Ilyen a Szurdok, ahol a kis -
víz kor épp’ hogy szivárgó, árvíz esetében hömpölyögve rohanó patakvíz koptatta si má -
ra a fehér mészkõtömböket. És ilyen a Holdvilágárok, ahol andeziten törik meg a Dera
mellékvize és alkot vízesést. A két hegység kõzetanyagának látványos találkozása a fel -
szí nen a védett Hármas-forrás-völgyben, a patak medrében figyelhetõ meg: egyes ka -
nya rokban fehér, sokszor szögletesebb mészkõ-kavicsokból álló „zátonyok”, másokban
szür kés, foltos, gömbölyûbb andezit-törmelékbõl épült kavicspadok alakulnak ki.

A patak vízgyûjtõterületén nem csak mészkõ és andezit, hanem lösz, homokkõ és do lo -
mit is megtalálható. A jégkorszakban keletkezett, szélfútta finom porból álló lösz pl. Po -
mázon és Csobánkán fed hegyoldalakat. A híres csobánkai sárgás-vöröses, tengerben kiala -
kult homokkõ a Csúcs-hegyen, a kõbányákban táródik fel. Innen nem messze ta lál ha tó a
re kultiváció elõtt álló dolomitbánya is. A dolomit és a mészkõ szintén tengerben ke let ke -
zett, utóbbiban barlangok is kialakulnak. A Dera völgye fölé magasodó hegyek (a Pilis, a
Hosszú-hegy, a Ziribár, a Csúcs-hegy, az Oszoly, a Majdán) oldalában több mint negy ven
bar lang található Szentkereszttõl Csobánkán át Pomázig. Nevezetes közöttük a kis-kevélyi
Mac kó-barlang, mely az itt élt barlangi medve és jégkorszaki ember tanyája volt. Hasonló,
már a Dera-táj határán kívül lévõ õsmaradványokban gazdag barlang a pi lisszántói kõ fül ke.

Az említett hegyek alkotta gerinc képezi a vízgyûjtõhatárt, a vízválasztót dél felé, az
Arany hegyi- és a Barát-patakok vízgyûjtõje felé. Észak, a Bükkös vízgyûjtõje felé a Mesé -
lõ (Messelia), a Kis- és a Nagy-Csikóvár, a Bölcsõ-hegy és több további hasonlóképp kis -
kiterjedésû hegykúp „sorakozik” a Dobogókõig, majd a Pilis hegyig.

E hegységkeret fogja közre a Dera völgyét. Ugyanakkor már az ember tájátalakító te -
vé kenységének sajátos eredménye, hogy a Dera vízgyûjtõjéhez tartozik a Kõhegy keleti
fe le a Susnyár-patakkal és a horhosokkal (idõszakos vízmosásokkal), köztük a szent end -
rei Püspökmajori vízmosással. E vizek a Szentendre-Pomázi-sík mesterséges lecsapoló-
csatornáiba vezetve együtt folynak a két város határán a Derába. Különleges, a hegyközi
(kö zéphegységi) Dera-tájtól eltérõ, alföldi jellegû síkság ez, melyen nemrég még a Duna
ka landozott és mocsarak, lápok, szikesek lefolyástalan, madarakban gazdag világa volt.

A Dera többi mellékvize (például a Kanyargós- vagy Chiló-patak, a Salabasina- és a
Hold világ-árok patakja) természetes eredetû, néhány kilométer hosszú, a hegy ol da lak -
ból leszaladó, csapadékos idõszakban vad hegyi folyókká duzzadó patakocska. A kõ zet -
tani adottságok, a források miatt az északi, andezites oldalon jellemzõek, a déli, pilisi
oldalon egy mellékvíz érkezik Csobánkán a Derába.

PPooLLííSSzz

32



A táj domborzati adottságai alapján a Dera középhegységi, dombvidéki kisvízfolyás, mely
fel sõ szakaszán meredek hegyoldalak közt, nagy eséssel, általában sziklás, köves, ka vi csos
mederben halad (bukdácsol át vize a köveken, uszadék-torlaszokon, szivárog a fenék tör -
me lékanyagában), majd „megszelídülve” finom kavicsos, homokos, agyagos ágyá ban
áram lik lassan a Duna felé.

A víz mozgása, hõmérséklete, minõsége, mennyisége, a meder anyaga és számos
egyéb tényezõ befolyásolja a vízi élõvilágot, annak mintázatát: például az oxigénben
gaz dag, hûvös felsõ szakasz féltett ritkasága a kövi rák, melyet a torkolati szakasz felõl
fel vált a tágabb tûrõképességû, tájidegen cifrarák. Hasonlóképpen elsõsorban a középsõ
sza kaszokon él a kövi csík, a Dunától Csobánkáig a fejes domolykó, de szórványosan
más fajok is felhúzódnak a Dunából. Ebben különösen a dunai árvizek segítik õket, hi -
szen azok több km-re, Petináig hatolnak fel a patak medrében.

A halak a mederben lakó apró, néhány mm, esetleg 1-2 cm hosszú rovarlárvákkal,
bol harákokkal táplálkoznak (számuk több száz lehet a mederfenék minden m2-én!), õket
pedig a gémek, kócsagok, jégmadarak fogyasztják.

A patak és mellékvizei mentén a jellegzetes vízparti
fafajok ligetei sok helyen meg fi gyel hetõk. Általában fûz -
fák sora képez szegélyt, másutt nyárfák, gyertyánok dí -
szí tik és vé dik a partot, szolgálnak élõhelyül az állat -
világnak (a „Deratáj könyvben” több ilyen kép is látható).
A patak jelentõs hossza a leírtak miatt védett.

A patak(ok) ritka, de néhol sok kárt okozó árvizei el -
len a fák kivágásával és a meder kot rásával kívánnak vé -
de kezni országszerte. Ezek a beavatkozások az élõvilág
pusz  tu lá sával járnak, egyúttal nem mindenhol szük sé -
ge sek, nem mindenhol jelentenek meg oldást.

Több társadalmi szervezet (Pomázi Klímakör, Oszoly
Egye sület, Élõ Táj Egyesület, Véd egylet) aktivistái és szak -
emberei fogtak össze, hogy a települések ár víz vé del mének
meg oldását a táj élõ értékeinek megóvása ér de kében a
települések feletti záportározók ki alakítása felé tereljék.

A táj névadója csak így maradhat meg – a korábbi
me derszabályozások miatt kicsit meg kopott szép sé gé -
ben is – annak méltó büszkesége.

(A szerzõ természetvédelmi szakértõ)
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A Dera mentén nagyon meg rit -
kult, de Pomázon és Csobánkán

vissza telepített eny ves éger le ve lé -
nek és „termésének” a rajza.

Kövi csík
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halott barátaim helyett
mondom néktek
nincs idõ az öregedésre
mert az ifjúság olyan
mint a szél amelyben
lónyerítés fénylik
amelyben virágok
fák utaznak
és álmodó gyönyörû
estéken pirosmellényû
fecskék keresnek embert
akit láttak a csillagok

halott barátaim helyett
mondom néktek
szomorú büszkeséggel
az embertelenség nem evilági
mert a gyermekek
reménye ellen való
akik tekintetével
Isten szeret titeket

látjátok lennék inkább hallgatag
mint az elhagyott tó amelyben
színes halak fürgélkednek
értetek és halott barátaimért

Helyzetelemzés
állok bizonytalanul
egy ajtó elõtt
ami fölösleges lett
olyan reménytelen hogy
reménykedni kezdek
érdemesebb volna
írni talán verset
mint kitenni magam
egy véges tekintetnek

madarak röpte mint ének
nyelv amit nem értek
komorodó alkony
talán meghalok vagy alszom
de nem lehet mert várnak
fontos vagyok még
bizony hiányoznék
egy cserép virágnak

Kepes Károly

Halott barátaim helyett

Fogyatkozások
konok emberiség-hívõ
béke-fogyatkozáskor
darazsat szelidítek
egy kisgyerek kezén

kifosztom magam
rigó-fogyatkozáskor
hószín sírba fekszem
ünneplõ feketén



mindennap meg kell találjalak
mindennap meg kell találj
ne élj vissza mutasd meg magad
nehogy ráunjak keresésedre

én százig is számolok
de a visszaszámlálást te mondd
mielõtt kiéget a hétköznap-Molok
és cserepes üszög leszek mint emberáldozat

nincs nem is lesz újrakezdés
az akarat elbukott eleve
nincs valóság más csak a teremtés
csak a kegyelem és a te akaratod

mindennap meg kell hogy találj
akard ha én nem is akarom
elõttem mögöttem mellettem te állj
bár vakon de ha kinyújtom kezem téged találjalak
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Pál Ferenc

Egy magyar költõ elbeszélõ költeménye
Camo~es fogságáról és megszabadulásáról

A Vasárnapi Újság 1862. évi 14. számának Tárház rovatában rövid hír tudósította az ol -
va sókat arról, hogy „... sajtó alatt van Hiadortól egy kötet költemény, melynek tartalma:
Luis de Camoens fogsága”. A verseskötet 1863-ban, Hiador versei címmel valóban meg -
je lenik Szabadkán, az elõlapon Oblath Leót tüntetve föl kiadóként, a ma már kissé fur -
csá nak tûnõ „Oblath Leo tulajdona” formulával. A verseskötet elsõ ránézésre is ál név nek
tetszõ szerzõjének azonosításában egy Oblath Leo által két évvel korábban, 1861-ben
kiadott könyv, a Párizsi emlékek nyújt segítséget, amelynek címlapján zárójelbe téve meg-
jelenik a Hiador név a kötetet jegyzõ Jámbor Pál neve felett.

Az egykori káplán, majd országgyûlési képviselõ – aki a szabadságharc után tíz évet
töl tött önkéntes párizsi számûzetésben – 1863-ban megjelent kötetében végül is nem ver -
se ket – mint az újsághír olvastán várnánk – hanem egy rövid elbeszélõ költeményt szen -
telt a XVI. századi portugál költõnek. A Louis de Camoens címû hat énekre osztott, 143
nyolc soros félrímes, hat szótagos sorokból összeálló versszakot magában foglaló költõi
be szély a könyv mintegy hetven oldalát foglalja el, az 5-tõl a 76. oldalig.

Apostagi Zoltán

Mindennap



A korábbi években már számos, a szabadsághõsöket megéneklõ verset író, Kos su -
thot egy helyütt egyenesen „új Washington”-nak, az egész világ felszabadítójának ne ve -
zõ Jámbor Pált feltehetõleg a romantika Camo~es-kultusza ihlette meg, s a XIX. századi
ha zai tudatba beépülõ, emblematikus figurává váló portugál költõ ismertségére építve
al kotta meg a maga sajátos allegorikus Camo~es-képét.
A lusiadák költõje késõ-reneszánsz eposzában nemcsak Vasco da Gama-nak a por tu -

gál tengeri felfedezések csúcspontját jelentõ indiai hajóútját írta le, hanem bemutatta
Por tugália történelmét is a független királyság megalapításától a XVI. századig. Az szin -
te természetes, hogy a romantika Európa-szerte az egekbe emeli a hazája dicsõségét
meg éneklõ, a hatalmasokkal szembeforduló, ezért számûzetésre ítélt, mûvészetéért
min den áldozatra képes költõt, aki ilyenformán tûnik föl a hazai irodalom szemhatárán
is, már a romantika korai idõszakában, Batsányi több írásában is1. De a poklokat meg já -
ró, romantikus költõ képe a magyar viszonyok között árnyaltabban jelenik meg, mert
ha zaszeretete és a nemzeti irodalom érdekében kifejtett munkálkodása egybecseng a re -
form kor törekvéseivel. Ezért Kölcsey Ferenc a hazájáért minden áldozatra kész mû vész -
ként idézi õt meg Nemzeti hagyományaink címû írásában:

„Fájdalom, mi már akkor idegen befolyásnak nagy készséggel adtunk helyt; s azalatt, míg
Eu rópának végén, az éhséggel küzdõ Camoens hazája örök dicsõségének szentelte hangja-
it, a mi pécsi püspökünk római lanton zengette a nemzet elõtt idegen szép éneket.”2

Arany János Irodalmi hitvallásunk címû tanulmányában pedig olyan elhivatott köl tõ -
ként je le nik meg, aki egy hajótörés után a viharos tengeren A Lusiadák kéziratát mentve
úszik ki a part ra.

„Igen, a hivatás érzete ott van amaz úszó küzdelmeiben, ki pergamen-tekercscsel fogai közt,
vívja élethalál-harczát a tenger bõsz hullámival, hogy megmentse mûvét s életét, vagy együtt
veszszenek. Az úszó: Camoens, a tekercs: a Lusiada.”3

De A lusiadák-at a XVIII. század végétõl fogva latin, francia majd német fordításban
ol vasó magyar nemesség és értelmiség számára azért is fontos Camo~es, mert epo szá ban
em lítés történt egy szép történelmi hipotézisrõl. A Harmadik ének huszonötödik vers -
sza kában a portugál költõ fölveti a portugál királyi család magyar eredetét.4 Lehet, hogy
a magyar mítoszteremtõ költõ, Aranyosrákosi Székely Sándor – aki A székelyek Erdélyben
címû elbeszélõ költeményében megalkotta a képzelt magyar mitológia Hadúr fi guráját –
ezért kezdett bele a mû fordításába, 1818-ban. A kérdés azonban annyira fog lalkoztatta
ko rabeli eleinket, hogy a Tudományos Gyûjtemény 1828-as évfolyamának lap jain hosszú
dis puta alakult ki a „magyar eredet”-tel kapcsolatosan, s hiába bi zo nyí totta egy ta nul má -
nyában Fejér György, az egyetemi könyvtár igazgatója5, hogy ennek sem mi alapja nin -
csen, a nemzeti öntudat továbbra is makacsul ragaszkodott ehhez a szép hipo té zis hez.

Ennek bizonyítékaként említhetjük, hogy Gaál József, 1830-as 40-es évek sikeres írója 1836-
ban egy Walter Scott és Chateaubriand modorában írt történelmi regényt jelentetett meg az
Au rora lapjain A’ portugali gróf címmel6, amelynek végén a magyar származású Hen rik her -
ce get, mint az Árpád-ház egyik érdemes leszármazottját választják meg Por tu gália királyá nak.
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Ugyanebben az évben a Nemzeti Társalkodóban C.C.I. aláírással egy rövidke életrajz je -
lenik meg Camoensrõl7, 1841-ben pedig Eördögh István jelentet meg egy elbeszélést,
amely ben a költõ távol-keleti számûzetésének történetét meséli el, beleszõve a hajótörést és
A lusiadák kéziratának önfeláldozó megmentését a viharos tengeren.8 A kor jeles re gény -
írója, Kemény Zsigmond ez idõ tájban már írja ugyancsak portugál tematikájú mû vét, Élet
és álom címû regényét, amelyben az eposzköltõ és a királyi udvarhoz tartozó Catha rina de
Athayde szerelmének történetét beszéli el. Az inkább a lelki eseményekre, Camo~es költõvé
érésére és szerelmének tragédiájára, mint a külsõ eseményekre össz pon tosító regény a né -
met romantika modorában – Ludwig Tieck majd egy évtizeddel ko rábban keletkezett Tod
des Dichters (A költõ halála) címû regényének és Friedrich Halm 1837-ben bemutatott Ca -
moens címû egyfelvonásos színmûvének egyes melodramatikus ele meire rímelve (bár ki
tud ja, nem a portugál Almeida Garrett Camo~es címû 1825-ben szü letett elbeszélõ köl te mé -
nyébõl kiindulva-e) – ábrázolja a lángelme szembefordulását a konvenciókkal, a polgári jó -
lét tel szemben a testi és lelki szenvedésekkel teli élet vál la lá sát és a nyomorúságos halált.

Ezen elõzmények után jelent meg Jámbor Pál költõi beszélye. A portugál költõ ne vé nek
fran ciás átírása (Luis helyett Louis de Camoens) feltételezni engedi, hogy Jámbor Pál fran -
cia hatások is érhették Camo~es-szal kapcsolatban, s ezért találhatunk mûvében olyan mo -
tí vumokat is, amelyek eltérnek a Magyarországon kiformálódott Camo~es kép tõl: a történet
kö zéppontjában Camo~es távol-keleti fogsága, megszabadulása majd sze ren csés hazatérése
áll, ami lényegesen különbözik a „kanonizált” életrajzokra épülõ, illet ve azokat gazdagító
mû vektõl. Ezek szerint Camo~es Catharina de Athayde iránt ér zett szerelme és a királyi ud -
var ral meg nem békülõ természete miatt kényszerült a távol -keleti számûzetésbe, ahol
egyes beszámolók szerint viszonylag nyugodt kö rül mé nyek között írta meg elbeszélõ köl -
te ményét. Ennek az idõszaknak az egyetlen drámai ese ménye a Mekong deltájában történt
hajótörés, amely után a költõ kínai szeretõjét oda hagy va, A lusiadák kéziratával úszott ki a
partra. Lisszabonba visszajutva az udvari intri kák és az ifjú Sebestyén király háborús ké -
szü lõdése közepette elbeszélõ költeménye nem kapja meg a megérdemelt elismerést. A
köl tõ alacsony kegydíjból, betegen tengeti utol só éveit, és az Alcácer Quibir-i csatavesztés
után, látva hogy a királyát is elveszett Por tugália idegen kézre jut, meghal.

Jámbor Pál elbeszélõ költeménye a rövid, mindössze hat versszakot magában foglaló
Elsõ ének sajátos invokációjával kezdõdik:

„Szeretnék zengeni,
De nem lelek sehol,
Eszmét vagy nemzetet,
Mely nagy dicsõ, komoly” (1. vsz.)

Csak egyvalakit talál alkalmasnak arra, hogy babérral övezze homlokát, Camo~est, aki -
nek még három század után is „halhatatlanság ragyog” minden vonásán.

A hasonlóképpen rövid Második ének egy tar szirtek között fekvõ komor vár leírása:

„Egy indusvár mered
Tengerre feketén,
[...]
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Komor sötét fala
Oly meredek, magas
Hogy félve fordul el,
Ha arra száll a sas.” (7. vsz.)



A Harmadik énekbõl, amely a 16-tól a 62-ik versszakig terjed, megtudjuk, hogy Barreto
in dus alkirály komor várában egy vitéz portugál, Olivarez, egy jókedvû spanyol, Morino
és maga Camo~es raboskodik, akinek „nem hajlott lelke meg / A sok csapás után” (30. vsz.),
„De arczán valami / Fonnyasztó bánat ül”. (31. vsz.) Az alkirály mindhármukat ha lál ra
ítélte, s miközben kivégzésükre várnak, azon próbálkoznak, hogy valahogyan meg sza -
ba duljanak börtönükbõl.

A szabadulást azonban nem a sok év alatt falba vájt alagút hozza el, hanem a Negyedik
ének elején egy õsz Brahmin álruháját magára öltõ, fekete bõrû indiai hercegnõ, aki titkos
sze relmét, a költõt és két társát életét kockára téve kivezeti a börtönbõl.

A hajón menekülõ három férfit és a hercegnõt eléri a végzet, hajótörést szenvednek.
Az Ötödik ének harmincegy versszaka a kopár, puszta szigeten tengõdõ Camo~est mu tat -
ja be, akinek egyetlen vigasza ebben a kilátástalan helyzetben, hogy elõkerül spanyol tár -
sa, majd egy portugál hajó kapitánya, akit Sebestyén király azért küldött ezekre a távo-
li tengerekre, hogy fogságából kiváltsa Camo~est.

Az elbeszélõ költemény csúcspontja a Hatodik ének, amelyben a tenger kiveti magá-
ból az A lusiada kéziratát, s a távolban megjelenik egy hajó, amelyen maga Sebestyén
király, a költõ odaadó híve közeleg a kopár sziget felé:

„Igen, hajó! hajó! –
A számûzött után,
A nagykirály maga
Jött, Dom Sebastián...

A szigetrõl s a biztos pusztulástól megszabadult, a visszaúton elbeszélõ költeményét
a királynak felolvasó költõ idilli állapota csak addig tart, amíg a hajó be nem fut Lissza -
bon ba. Hiába kerül elõ útközben Olivarez és a fekete bõrû hercegnõ, akik mégsem vesz -
tek oda a habokban, a boldog véget semmivé foszlatják a cselszövények és az ispotály,
amely Camo~esra vár:

„S elhunyt... nem tengeren
Nem kõsziklák felett,
De száraz földön – ott
Hol jobban éhezett.
Halotti ágya volt
Az ispotály köve
S koporsóján, ha ez,
Nem fénylett a neve.” (140. vsz.)

A költõi beszély lezárása hangulatilag visszatérés az Elsõ énekben olvasottakhoz – a
nagy költõ híre-neve fénylik „Háromszáz év után, jobban mint a tied, / Jó Dom-Sebas -
ti án. (141. vsz.) és a romantikus költõsors felidézéséhez, mivel az utolsó versszakban
Gilberthez, Moreau-hoz, Chattertonhoz és Homéroszhoz hasonlítja Camo~es sorsát:
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Királynak karja csak
Hû dalnokára vár,
Király s költõ között
Ily szép nagy pillanat,
Nem volt úgy gondolom
Kettõ az ég alatt.” (124–125. vsz.)



„Igy végzé Camoens.
Ez a költõk sora:
Átkozva élete,
De áldva van pora.” (143. vsz.)

Ennek ellenére nem feltételezhetjük, hogy Jámbor Pál célja a romantikus költõkép
meg erõsítése vagy kiteljesítése lett volna. Sokkal inkább elképzelhetõ, hogy a portugál
te matikát, illetve Camo~es alakját korábban feldolgozó kortársaihoz hasonlóan csak ürü -
gyül használta fel alakját. Gaál József és Eördögh István még csak a portugál költõt isme -
rõ közönség igényeit kívánta kiszolgálni kisregényével illetve elbeszélésével, de Ke mény
Zsigmond számára már a lángelme természetrajzának felvázolásához, és saját két sé gei -
nek megoldásához kellett Camo~es mindenki által ismert és elismert alakja. Az sem volt
véletlen, hogy Aranyosrákosi Székely Sándor belekezdett A lusiadák fordításába. Lehet,
hogy ugyanúgy a nemzetet és dinasztiát alapító magyarokra való utalás, régi dicsõség
ma gyar nyelvû megszólaltatása vezette õt el ahhoz, hogy lefordítsa a portugál eposzt,
mint Greguss Gyulát, aki 1865-ben megjelent fordításában, Aranyosrákosi Székely Sán -
dor szóleleményét (Hadúr) is felhasználva, a század elsõ harmadában született el be szé -
lõ költemények hangulatát és nyelvezetét támasztotta fel. Jámbor Pál költõi beszélye egy
igá ba fogott korban idézi meg a nagy, szabadságszeretõ költõ alakját, akit India alkirálya
fog ságba vet: nem véletlen, hogy az egész második éneket elfoglalja a komor vár leírá-
sa, ez az igazi „üzenete” az elbeszélõ költeménynek, a francia számûzetésbõl visszatért
ma gyar költõ ezzel a Camo~es életébõl és életrajzából hiányzó elemnek – távol-keleti fog -
ság ra vettetésének – költõi feldolgozásával akar üzenni rab nemzetének.

Jegyzetek:
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXIX. RÉSZ

Turcsány Péter

A szerelemkeresõ férfi történetei
Egy befejezetlen regény teljessége 

(elõhang az Altatódal a szerelemhez címû regényhez)

„Õ egy másik világban élt. Az igazi világban. Ez a mienk, ez az embercsinálta,
uniformizált, gépiesített, órára járó materialista világ idegen volt neki,
nem tudta megérteni, mint ahogy mi nem tudtuk megérteni õt soha.

Mégis, mi, akik ismertük õt, újra és újra rádöbbentünk arra,
hogy nélküle ez a világ még üresebb és még hidegebb lenne.

Már csak a puszta tény, hogy itt volt, elviselhetõbbé teszi számunkra
ezt az ércmintába sokszorosított, motor hajtotta, atombombás, órabérrel mért

saját világunkat, melybõl csak azért nem szakadunk ki, mert nincs hozzá erõnk.
S irigyeljük õt, mert nem ismerte el a törvényeinket,

melyek szellemünket gúzsba kötözve tartják.”
(részlet a regénybõl)

Önéletrajz helyett egy szenzációs, több látószögû ifjúság- és pályakezdésregény.
A szer zõ megkettõzte, megsokszorozta az írói narráció elbeszélõsíkjait. Így tudta oly
kö zel re engedni saját tudattalan és tudati emlékvilágát, amelyre ezen eljárásmód nélkül
so ha nem lett volna képes sem õ, sem más. A hasonmás hõs mintha nagyobb teljességet
mu tatna meg Wass Albert életérõl, mint az elszórtan megjelentetett életrajzi vissza em -
lé kezések. Önfeltáró, önleleplezõ, és önboncoló történetek feszes füzére az ifjúság és az
írói pályakezdés éveirõl!
A titokzatos õzbak íróilag átgondoltabb, erõsebben megkomponált folytatása. Az írás

rész leteiben tetten érhetõ hasonmás lakmuszpapírként elõhívja az író és mûvész fiatal -
em ber mások, rokonok, sõt barátok elõtt is rejtve maradt személyiségvonásait, mo ti vá -
ci óit, szándék- és cselekvésvilágát. Az írót visszaemlékezésének idõ- és térbeli távolsá-
ga is segíti a bátor vallomástételben. Visszaemlékezéseit sem a megkettõzött írói el já -
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rás mód, sem az emigráció nem homályosítja, nem szépíti, hanem önmaga irányában is
kí mé letlen pontosságra készteti, ugyanakkor bátran vallhat – én-képét látszatra háttérbe
szo rítva – saját személyiség-fejlõdésének értékeirõl is:

„Kissé lehajtotta a fejét, s az arca árnyékba borult. Késõbb, akik gyakran voltunk vele, is mer -
tük jól ezt a mozdulatát. Zavart és meghatódást leplezett. Valahányszor olyasmiért di csér -
ték, amire nem tartotta magát érdemesnek, ilyen furcsán és félszegen komolyodott el. Meg -
tör  tént gyakran, hogy elfordult az embertõl ilyenkor, s lehajtott fejjel, lassan eltávozott, mint
a megszidott gyerek. Nem szerette, ha dicsérték. És ha olyasmiért dicsérték, amire nem
érez te méltónak magát, az mindig elszomorította.”

Az író külsõ elbeszélõ módban illetve közvetett jellemzéssel fõhõs-önmaga fizikai
meg jelenését is olykor-olykor mítoszivá emeli:

„Az egyenes metszésû orr alatt vidám, ívelõ száj mosolygott, de mindezeken túl a szeme
volt az, ami lenyûgözte a figyelmet. Nagy, tiszta szemei voltak a fiúnak. De a legkülönösebb
a szeme színe volt: valami furcsa, ragyogó zöldeskék, tele élettel, nevetéssel, titokkal. S ezt
a titokzatosságot nem is annyira a szín okozta, hanem ami a szín mögött volt: az a különös
ra gyogás.”

A kisregény címét egy, a fõhõs által megírt dal címe alapján választottuk: Altatódal a
sze relemhez. A cím az író (fõhõs) ifjúságának egy korszakára utal, de jelezni kívántuk ez -
zel Wass Albert költõiségének a jelentõségét is, amely nem szorulhat háttérbe prózaírói
ér tékelésének hangsúlyozásakor sem.

Wass Albert életének egyik elsõ publikációs sikere a fõhõs, Weér Botond életének elsõ
ver séhez köthetõ. Erre így emlékszik vissza a regény úgymond fiktív elbeszélõje:

„Valamikor 1925 októberében egy igen jó kis vers jelent meg a kolozsvári Ellenzék címû na -
pi lap vasárnapi mellékletében. A vers alatt csodálkozva olvastuk az ismeretlen nevet: Weér
Bo tond, VI. gimn. oszt. tanuló.
Bárki elolvashatja ma is Weér Botond egyetlen verskötetében. Így hangzik:

„Mikor az esti csöndben
elnyeltek lent a fák,
a lelkembõl kiserkent
egy fekete virág.
S míg rálehelt az õszre
Egy könnyes, bús varázst,
az õszi hervadást...”

Ennyi volt az egész. Egy kicsit érezni lehetett benne az Áprily hatást, de ezen kívül, messze
túl ezen, valami volt benne, valami különös, ami megérinthette az embert, mint denevér
szár nya a sötétben.”
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A fikció visszarealizálása minden kétséget kizáróan jelzi a szerzõ és a fõhõs azo nos sá gát.
A költemény megjelentetésének dátumára is jól emlékszik az író: Virágok címmel az

Ellenzék 1925. október 5-én közölte. Ez a vers és a további szerelmi történetben szerepet
ját szó költemények nemcsak a Kuncz Aladár által szerkesztett Ellenzék vasárnapi mel -
lék letében azonosíthatóak, hanem Wass Albert Virágtemetés címû elsõ kötetében is.

S ugyanígy követhetõek az életrajzi adatok segítségével a sportsikerekre, az el ha lasz -
tott érettségire és a szerelmekre vonatkozó olykor bújtatott, olykor feltárt események.

Házassági kudarcok – írói sikerek

A befejezetlen kisregény rejtõzve–feltárva egyszerre araszol az önéletrajz és a sze mé -
lyes önelemzés kanyargós ösvényein. Az író kompozíciós eljárását az önfeltárulkozás
igé nye és a saját személyiségével való szembenézés szigora egyszerre artikulálja. Wass
Al bert az írói nézõpontok, a külsõ és belsõ nézõpontok, a megidézési idõsíkok összetett
rend szerét hozta létre ebben a mûvében (is). Mindezt – sajátos lelki többlettel – a val lo -
má sosság itatja át, ahogy ezt már az elsõ szerelmet lezáró jelenet is megmutatja.

„– Te? Senkifia koldus? Hát azt hiszed, az én lányom hozzád menne? Azt hiszed, az én lá -
nyom fõzne rád, mosna reád, foltozná a rongyaidat, mint valami cigányné? Úri dámának ne -
vel tem a leányomat, te taknyos, nem koldus-feleségnek! Egy napig nem maradna veled, mit
gon dolsz, bolond! Tudod-e egyáltalán, mennyi pénzbe kerül egy úri feleség, mi? De mit be -
szé lek itt neked, ki kíváncsi arra, hogy mit gondolsz, mit nem! Ha nem jössz velem ma gad -
tól, rendõrökkel hozatlak el, érted? Ereszd el a kezemet! Ereszd el rögtön!
A Weér Botond szeme zöld volt már és veszedelmes, mesélték késõbb a lélegzetvisszafojtva
le selkedõ kisfiúk, de még mindig csak állt, mozdulatlanul, fél kézzel fogva a bankigazgató
rán gatózó kezét.
– Istenit a koldus anyádnak! – káromkodott föl a bankigazgató tehetetlen dühében, s ebben
a pillanatban a fiú arca rettenetes vörösre gyúlt, zöld szemébõl pedig mintha szikrák pat -
tan tak volna. Eleresztette a kis kövér ember karját, s öklével belevágott az eltorzult, ká rom -
ko dó arcba. Rettenetes ütés volt. Kótay úgy tántorodott hátra, mintha fának szaladt volna.
Aztán elvesztette az egyensúlyát, s hanyatt esett az iskolafolyosó kõpadlóján. A fiú pedig
meg fordult, s szó nélkül visszament a tanterembe.”

Az író szegénységére, parti képtelenségére utaló indulatos szavak valós életrajzi hát -
tér rel bírnak, mint ahogy a hétköznapi értelemben használt „anyázás” is mélylélektani se  -
beket ejt úgy a hasonmás hõs lelkében, mint feltehetõen az íróéban. A nem min den na pi
és szenvedélyes válasz a szerzõ hirtelenharagúságát õrzi meg az utókornak, annak va lós
indokával. S nem elõször, hanem mondhatjuk, ismétlõdõen is, ebben a kis re gény ben.

Különös írói bravúrral éppen az egyes szám elsõ személytõl megfosztott narrációval
– mint Albert Camus emlékezetes hõsei esetében is – tudja a szerzõ a legárnyaltabb, leg -
pasz tellebb lelkiség-ábrázolást biztosítani.

Wass Albert életének egészére kiható nagy havasi szerelmének: az Anuta – Anikó –
Nuca történeteknek is valóságos élményköre tárulkozik fel a második szerelmi történet
meg kettõzött narratívájában: „– Ez Enikõ – mondta halkan a hajdani diák, s hangjában
volt valami furcsa, mély zöngés, amire felfigyeltem –, királykisasszony álruhában.”
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A havasok világában, a szabadság és Isten otthont adó világában ismét kudarc várja
a szerelemkeresõ férfit. A hozzá nem illõ pár választása miatti kudarc, csak éppen el -
len kezõ társadalmi elvárások alapján:

„– Az úrfi tanult ember – mondta csöndesen –, úri ember, nem közénk való, hiszen tudja az
úr fi. A mi leányunk soha nem lehet úriember asszonya, csupán szeretõje, ezt meg mi tud -
juk. Ez a leány pedig nem való szeretõnek, urak rongyának, ezt meg õ tudja. Így hát ez volt
a legjobb, higgye el, uram.
– Én nem vagyok úriember! – csattant föl a legény. – Én maguk közül való akarok lenni, tud -
ják ezt maguk! Együtt döntöttem a fát magukkal, kaszáltam a szénát, tereltem a juhot! Juhot
aka rok venni magamnak, s úgy élni itt fönt, mint maguk, Enikõvel!
Az öreg pásztor sóhajtott, s csöndesen, fejcsóválva mondta:
– Attól, hogy most itt járja a bolondját a hegyen, még mindig úrfi az úrfi, s az is marad. A
mi fajtánk nem ír könyveket, nem farag naphosszat kicsi szobrokon, hogy aztán a tûzbe
ves se õket. S a mi fajtánknak nem küldözgetnek tízezer lejeket csak úgy a városból, mink
egy évig is dolgozunk érte.”

Weér Botond „életrajza” nemcsak három viszonylagos szerelmi kudarc és egy sej tel -
mes–misztikusan tovább rezgetett szerelmi történet megidézése, hanem egyben sze mé -
lyi ség- és korrajz is. A plasztikusan bemutatott mellékszereplõkkel a két világháború
köz ti megnyomorított-megalázott szegénység jelenlétére is felhívja az olvasói figyelmet,
sõt az irántuk való részvét és prófétaság jeleneteivel is gazdagítja irodalmunkat. Nem -
csak a szerelmi kudarcok, de az írói pályakezdés bátorító sikerei is hitelt érdemlõen fo -
gal mazódnak meg a félbehagyottan is teljesség érzetét keltõ mûben.

A Wass Albert hátrahagyott munkái között föllelt kéziratot a Mentor kiadó jelentette
meg elõször [Weér Botond] címmel, a Kráter által megjelentett változat szöveghûen, de
az író hasonló regényeiben tapasztalt tagolási szokásait figyelembe véve alakította ki a
kis regény tipográfiai tagoltságát.

A történet folytatásának vázlata nem áll rendelkezésünkre. Ennek ellenére az alkotást
zárt egységnek tartjuk, ahogy a növekedésében meggátolt fa is õrzi teljességét, úgy e
mun kának minden egymáshoz illeszkedõ, egymással harmonizáló részlete is hordozza
a mûalkotás-mintázat sajátos törvényeit és összefüggéseit.

A fiziológiailag is önportré-jelleggel bíró hasonmás hõs – kiegészítve a nyomon kö -
vet hetõ lelki portré megrajzolásával – egyértelmûen hordozza a fiatal Wass Albert jel -
lem vonásait, jellemfejlõdésének állomásait.

A kisregényben olvasható szerény ars poétika szinte eposzi távlatokba helyezi írói
élet mûvét: „Az egész irodalom ebbõl áll – mondtam csöndesen –, papírra tesszük má -
sok szavait” Egész életútját meghatározó világlátását is a fõhõs látószögébõl ismerhet-
jük meg, egyértelmûsítve a hasonmás-azonosság meglétét:

„– Van egy másik mondat is a Bibliában – mondta halkan, különös zengõ hanggal –, mely
ezt tanítja: ismerjétek meg az igazságot, s az igazság szabadokká tészen. Az igazság pedig
az, hogy ezt az emberi világot, melybe mi beleszületünk, nem Isten teremtette, hanem az
em berek maguk. Mégpedig az olyan emberek, mint maga is: akik méltatlanul viselik Isten
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kép mását. Isten teremtette a hegyeket, erdõket, tavakat, folyókat, mezõket és embereket.
De az emberek építették a városokat, és csinálták ezt a társadalmi rendszert, amelyikben
élünk. Ez az igazság, amit tudni kell. S ez, hogy ezen csak úgy lehet segíteni, ha mindenki,
ma ga is, és fõképpen maga ebben az esetben, visszatér ahhoz az életformához, amit Isten
ter vezett az embernek. Ami méltósággal jár, Isten képének kijáró méltósággal.”

A fõhõs születési helyét és körülményeit életrajzi eltéréssel kedvelt környékére, a Ke -
le men-havasok tövébe helyezi, elszegényedett tanítócsaládba, árvaságba. Ezzel a finom
rejt jelezéssel éppen a legõszintébb feltárulkozás lehetõségét biztosítja kortárs olvasói
szá mára anélkül, hogy a történetek még élõ szereplõit ne kelljen egyértelmûen be azo -
no sítania. A fiatalember szegénységének hangsúlyozása és karrierjének elindulása is
való sághû, hiszen tudjuk, hogy a trianoni döntéssel nagybirtokait vesztõ Wass-család a
ko ra beli úri társasághoz képest szegényebb sorban élt. Maga Wass Albert is csak ta nult -
ság gal és rátermettséggel tudott kiemelkedni saját nemzedékébõl. A kisregényben em -
lí tett erdélyi és magyarországi könyvsikere is ma már dokumentált tény.

Az íróra utaló fõhõs, Weér Botond szerelmi kudarcai viszont azt mutatják meg, ami -
rõl minden valamire való ifjú hallgatna az õ helyében, hogy sem a kolozsvári úri tár sa -
ság, sem a havasi pásztorvilág nem fogadta õt be...

A Csaba címû regényének Saroltája azonos vonásokat mutat e kisregény Klárájával,
fel tehetõen az utolsó Trianon elõtti kolozsvári polgármester leszármazottját, unokáját
ke reshetjük a megmintázott leányalakban.

A Wass Albert életében valósan szereplõ Anuta-Anikó történetére már utaltunk a
Nap sugár címû színmû elõhangjában... Most csak megerõsíthetjük, hogy A funtineli bo -
szor kány nõalakjának és szerelmi történetének forrásvidékén járunk ennek a mûnek a
tör ténetét olvasva is... Sõt, Wassék kolozsvári, éppen Farkas utcai kis lakásának említése
ar ra enged következtetni, hogy már a háború alatt elkezdte írni nagysikerû re gény triló -
giá jának egy kiemelt részét, oly élethû a megírás lendületét kifejezõ leírás: „A könyv írá -
sa teljesen betöltötte. Benne élt, benne lélegzett, csak azon keresztül létezett a világ. Egy
másik világban élt, fent a hegyekben, a várost meg se látta maga körül. Enikõ volt a ki -
rály lány, és õ a csavargó.” (A kézirat Kuncz Aladárnak történõ átadása lehet egy, a mes -
ter halála utáni misztifikált gesztus az íróságában lelki atyjaként számon tartott szer -
kesz tõ felé.)

A hétköznapi élet sodrában nem egyszerûen Weér Botond részvétteljes magatartása
tû nik ki, hanem Wass Albertnek a Hanky tanár úr Amerikában címû történeteihez ha son -
ló an a fõhõs is meg meri változtatatni azok életét, akikhez a sors kihívásai révén közel
ke rült, és meg tudják érteni jobbító törekvéseit. S ugyanakkor Isten pörölyeként vi sel ke -
dik a morális értelemben megátalkodottakkal szemben. E kettõs tulajdonsága fel te he tõ -
en magának az írónak alkati jegyeit viseli magán, de egyben a cselekményszálak meg -
ha tározó mozgatójának is tûnik.

A budapesti–bécsi leírások, a képzõ- és zenemûvészettel való kacérkodás leírásai
egy szerre lehetnek valóságok és valóság-káprázatok, akár a nagy dél-amerikai írók ún.
fik ciós világaiban, de emberi jeleneteik ekkor is életrajzi, ill. ars-poétikus vonásokkal
telje sek. Korábrázoló és önjellemzõ a kortárs modernektõl – ma posztmoderneknek
mond hatnánk! – való távolságtartása is:
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„– S neked mi a véleményed az expresszionizmus vonalhûségének tudatalatti ér ték mé rõi -
rõl? – tette föl orrhangon, közönyösen a kérdést. Az asztalnál hirtelen csönd lett. Mindenki
kí váncsi volt, hogy mit felel erre a medvebocs. Az pedig barátságosan elmosolyodott, és úgy
mond ta, gondolkozás nélkül:
– Ha netalán egyszer majd én is eljutok oda, hogy nem tudom, mit kezdjek magammal, ak -
kor talán ráérek arra is, hogy ezen gondolkozzam. De mindenesetre megpróbálom elõbb
le fordítani a kérdésedet magyarra.”

Miért is tarthatjuk töredékességében is teljességnek ezt a munkát? Éppen az írói
maga tartás és hitvallás körkörös kimondása, a Mester és Tanítvány viszony Áprilyhoz
és Kuncz hoz kapcsolható egymáshoz rendelése teszi egységessé Wass Albert e különös,
szá  munkra nagy becsben tartott kisregényét. A Kuncz Aladár szájába adott igényesség,
a termékeny bizonytalanság és teremt? küzdés elvének egysége végig vonul Wass Al -
bert életmûvének minden darabján:

„– Nincs tehetségem semmire. Nem érek egy fabatkát sem – felelte a fiatalember ugyanúgy.
Kuncz Aladár elmosolyodott.
– Ha érezni tudod ezt, az már magában véve is elárulja, hogy tehetséges vagy. Csak a te het -
ség telen embernek nincsenek kétségei önmagát illetõen.”

Életre szóló tanítás és vallomás ez a nagyszerû kisregény. Az Altatódal a szerelemhez.
A magára hagyottság és magány ellen, mely mindegyikünkre mindenkor leselkedhet,
vá laszol – írónak és olvasónak egyaránt – a havasi álom magával ragadó emléke:

„Esetten állt ott, és nagyon egyedül a gyorsan kiürülõ pályaudvar üvegteteje alatt. A ked ve -
sei ket búcsúztatók sietve léptek tova, ásító vasutasok, álmos hordárok elcammogtak, s õ
egye dül állt, és bámult a fekete semmibe, melynek nyirkos füstszaga volt, idegenség- és ma -
gá nyosságszaga.
Megrázkódott és körülnézett. S mintha csak akkor döbbent volna rá, hogy egy idegen város
éj szakájában áll egyedül: egyszerre rettenetes vágyakozás fogta el a gyergyói hegyek után,
a csiribóki legelõk és a megszokott barlang után, annyira, hogy a könnyei is kicsordultak
tõle.”

Oly jó így egységben látni Kolozsvárt és a Kelemen havasokat, Budapest és Bécs kül -
vá rosait, az író fiatalkorát, elsõ szerelmeit és írói tanulóéveit, nem éppen „megszépítõ
tá volságban”, hanem megvilágító pontossággal, az önfeltárás és önfeltárulkozás lázas
tü zével és szomorúságával.

Ha csak ennyi volna is e mû értéke, már ez is nagyon-nagyon szeretetre méltóvá te -
he ti íróját és hasonmás-hõsét: Weér Botondot, a „nagymúltú család sarját”, az író- és
mû vészembert. De bízzuk inkább az olvasókra és az életmû kutatókra, hogy mit rejt
még, és milyen igazságokat hoz majd felszínre ez a kudarcokkal szembesülõ sze re lem -
ke resés, a szerelemkeresõ férfi pontos történetei.

(Az írás Wass Albert: Napsugár – Altatódal a szerelemhez
címû kötetének egyik elõszava, Kráter 2011.)
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Wass Albert

Anna emlékkönyvébe
Kismadár; hunyd le a szemed, s én majd mesélek a mi szép hegyeinkrõl.
Ahol kék az ég, olyan kék, mint a tavaszi virág, s a fenyvesek olvadt gyantája össze -

ke veredik a szélben a napsütötte nyírfák illatával. Ahol örökké zúgnak a patakok, su -
hog nak az erdõk, nyílnak a virágok és illatozik a levegõ. Ahol a csöndet nagy hegyek és
ki csiny harangvirágok õrzik, és ahol semmi sem változik soha, bármit is tesz csúnyát az
em ber ebben a megbolydult vad világban.

Minket sodorhat a történelem országútján a magyarok sorsa. De õk állanak, moz du -
lat lanul és változatlanul, örök-szépen, békésen és csodálatos illatokkal telve. õk, a mi
szép hegyeink.

Hunyd be a szemed, s én róluk mesélek neked, akkor is, ha hallgatva melletted ülök,
ak kor is, ha távol leszek, ha soha többé nem látsz, akkor is.

Mint a szellõ, aki valahonnan sûrû erdõkbõl indult, megborzolja a kis madarak tollát,
nyír fák, s virágok illatát hozza, s aztán elvész újra a mi szép hegyeink között.

Tapolcán, menekülésünk, bujdosásunk nehéz esztendejében:

Wass Albert
1945. február 25-én

(Részlet Vorzsák Anna: Méra naplója c. kötetbõl.  
(Szerk. Daczó Katalin, Ferencz Réka) 

Csíkszereda, 2010, Csíki Mûemlékvédõ Egyesület)
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Szerkesztõi helyesbítés

Elõzõ számunkban Kökéndy Mária: A megõrzött
em lék címû írásához kapcsolódó Wass Albert
levél ben a megszólított nevét sajnálatosan
tévesen kö zöltük. A mondat helyesen: 
„Sokszor gon do lok magára, édes kis Baba.”
Pót lólag mellékeljük Wass Albert fotóját is,
melyet „a sátoraljaújhelyi szép báli éjszaka
emléké re” adott Domján Babának.



Grazia Deledda

(Olaszország)

1871-ben született a szardíniai kisvárosban, Nuoróban, jómódú földbirtokos családban. Apja
he lyi dialektusban írt verseivel felpezsdítette a helyi kulturális életet. Irodalmi ismereteit ön kép -
zés sel szerezte. Már fiatalon elküldte néhány elbeszélését egy római lapnak. Huszonegy évesen
je lent meg elsõ regénye, a Fior di Sardegna (Szardínia virága). 1900-ban Cagliariba utazott, itt
is merte meg leendõ férjét, Palmiro Madesanit is, majd Rómába költöztek. 1903-ban jelent meg
Elias Portolu címû mûve, amely egy volt fogoly és a sógornõje szerelmét írja le. A mû ismertté
tet te, szinte minden európai nyelvre lefordították, így magyarra is, Szerelembõl gyilkolt címmel.
Két színmûvet is írt: L’edera (A repkény) és La grazia (A kegyelem). 1926-ban, nyolcvanöt éve
No bel-díjat kapott. Õ volt a második nõ Selma Lagerlöf (1909) után, és a második olasz Giosue
Car ducci (1906) után, aki ebben a kitüntetésben részesült. 1936-ban, hatvanöt évesen Rómában
halt meg.

Szárd mese
Azt hiszed, regényt olvasol, te kedves szõke kislány, pedig igaz történetet: olyannyira

iga zat, hogy meg kellett változtatnom a szereplõk és a helyszínek nevét, hogy el me sél -
hes sem.

Képzeld magad az én szép, titokzatos szigetemre, Szardíniába.
Csikitellának hívták, így mondják mifelénk, a mi szárd nyelvjárásunkban Fran ces chi -

nát. Mivel nem volt családja, nem volt vezetékneve sem: talált gyerek volt, senki nem
tu dott róla semmit. Tíz vagy tizenkét évvel ezelõtt egy öreg pásztor, aki hegyen-völgyön
te relgette a nyáját, az erdõ szélén, egy mohás kövön díszes ruhába öltöztetett, de az éh -
ség tõl félholt kislányt talált. Elképzelhetik, hogy meglepõdött, sõt, hogy bosszantotta is
a dolog. Ezt az öreg pásztort borzasztóan idegesítették a gyerekek, bár lehet, hogy nem
is voltak idegei a sötét bõre alatt.

Fiatalkorában Bastiano sokat szenvedett az emberek miatt: balszerencsével teli élete
va lóságos regény volt, szerelemmel és gyûlölettel, haraggal és vérrel írt szárd regény:
olyan, amit most felesleges és túl hosszú lenne elmesélni. A vége az lett, hogy Bastiano
örök re elhagyta a faluját. Pénzzé tette mindenét, száz birkát vett, melléjük pedig két
nagy kutyát. Ezeket a színük alapján Setétnek és Fejérnek nevezte el, majd megkezdte
nyu godt, kaland és szenvedély nélküli pásztoréletét erdeinkben, a gránithegyeken, az
ezüst patakok szabdalta völgyekben, a dús, zöld legelõjû síkságokon, a nyugodt égbolt
alatt a mezõkön, ahol teremtett lélek sem járt. Végül elfelejtette minden búját-baját.
Annyi ra jól érezte magát így, szinte vademberként, távol a férfiaktól és a nõktõl, hogy
el határozta: mindig így fog élni. Csak azért járt a falvakba és a városokba, hogy eladja a
ter mékeit, megvegye a vándorélethez legszükségesebb dolgokat, és legelõt béreljen a
nyá jának.
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A nyája, a kutyái! Borzasztóan szerette õket, mintha családtagjai lennének: és úgy
tûnt, ezek is bolondulnak érte, legalábbis a kutyák. Minden birkájának saját neve volt,
azon szólította õket, és végtelen fájdalmat érzett, ha betegségben vagy öregségben el -
pusz tult egy.

És tessék, itt terem ez a kisasszonyka, hogy megzavarja testét-lelkét.
Amint Bastiano észrevette, tépelõdni kezdett, hogy leszálljon-e a lóról vagy se – mert

lo va is volt, szürke színû, nagy, fátyolos szemû lovacskája, a neve Muritru –, de amint
meg hallotta a kislány sírását, úgy döntött, leszáll.

Kézbe fogta, és megvizsgálta, mint egy különös tárgyat: a kislány körülbelül egyéves
le hetett, soványka, sápadt, a szeme – akárcsak a haja – gesztenyebarna, arcéle keskeny,
fi nom.

Öltözete úri, fehérnemûjének hímzésén két betû volt látható: V. L. De Bastiano még
az ábécét sem ismerte.

– Francescának fogom hívni – jutott eszébe rögtön. – Franceschina, Csikit... igen, Csi -
ki tella.

Ez volt a kislány második keresztelõje.
A kicsi közben csak sírt, egyre sírt, tágra nyitva a szemét. És Bastiano, amikor rájött,

hogy a kicsi azért sír, mert nagyon éhes, megszánta az elhagyott csöppséget, és törni
kezd te a fejét: megindította az ártatlan lény könnytõl fátyolos, könyörgõ szeme.
– A jóistenit! – kanyarintotta el magát. – Mit tegyek?
Válaszként egy nagy, teli tõgyû birka közeledett. A pásztor a földre tette a kislányt,

és legott megfejte az állatot, és a még meleg tejjel megitatta Csikitellát. Két perccel ké -
sõbb a kislány jóízûen aludt Bastiano bácsi elõtt egy puha fekete szõrmén – a lovon,
amely csak ment-ment fölfelé a kiszáradt, aranyszínû ösvényen, az erdõ zöldes árnyai
kö zött, fel az aranyszínû páfrányokkal és smaragdszínû liánokkal keretezett legelõkre –
mi közben a birkák és a kutyák ott jöttek a nyomában.

Bastiano bácsinak egyszer csak az jutott eszébe, hogy lemegy a faluba, visszaadja a
kis lányt. Úgy vélte, egy hölgyekbõl és urakból álló kirándulócsoport felejthette a réten,
de a nyájat nem lehetett egyedül otthagyni az úton. Végül úgy döntött, hogy elõször el -
ve zeti az állatokat a legelõre, azután újból leereszkedik a faluba.

Bastiano bácsi hetvenéves volt, de olyan erõs és fürge, mint egy ötvenéves férfi. Hosz -
szú, göndör, hófehér haja kiemelte arcának sötétségét. Ráncos volt, különösen a szeme
és nagy szája környéke, de a bõrén egyetlen folt sem akadt. Nem viselt sem bajuszt, sem
sza kállt: nagy fekete szemei úgy csillogtak, mint fiatalkorában. Az arcéle teljesen sza bá -
lyos, homloka magas, orra görögös, az álla elõreugró. Az ifjú Bastiano nagyon szép em -
ber lehetett, mostani arcán furcsa kifejezés ült, egy olyan emberé, aki valamikor jó volt,
de az átélt viszontagságok, bajok miatt mára magának való lett, aki rossznak érezte ma -
gát, ha arra gondolt, min ment keresztül, de jónak érezte magát, ha a jövõre gondolt: bí -
zott magában és a Jóistenben.

Hát ilyen ember volt Bastiano bácsi, az öreg pásztor, akinek tiszta ruhája arra em lé kez -
tetett, hogy viselõje egykor módos szárd gazda volt – az öreg pásztor, aki egyáltalán nem
szerette a gyerekeket, és akinek most, lám, útjába akadt Csikitella. Vajon mire gon dolt a
nap hátralevõ részében, amikor újból megetette, rendbe tette a kislányt, és be ren de zett
neki egy kunyhót ott fenn, azon a vidéken, ahol a nyáron világra kell jönnie a nyá já nak?
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Nem tudjuk, de este, amikor tüzet gyújtott, és a vöröses fénynél figyelte a kunyhó jól
el  kerített sarkában egy gyékényen alvó Csikitellát, azt gondolta:

„Mindent megteszek, hogy megtaláljam a szüleit, de ha senki nem vállalja, nem adom
át a községházának, nem én: felnevelem és helyes kis asszonykát faragok belõle, aki se -
gít ségemre lesz majd öreg napjaimban...”

Ugyan mikor jönnek el ezek a napok, ha hetvenévesen még ilyen életerõsnek érzi ma gát?
– Csikitella! – Ez a név valamire emlékeztette a pásztort, mivel minden egyes al ka -

lom mal, amikor kiejtette, harag gyúlt az arcán. Kiment a kunyhóból, és az alatta elterülõ,
éj szakai árnyakkal borított tájat nézte. Minden aludt: az erdõ lombja, amit a hold sugarai
ra gyogtak be, a virágos, zöld sövény mögül áttetszõ felhõtlen égbolt, a nehéz illatú he -
gyek nagy virágai, a hatalmas sötét foltok, a borostyánnal, mohával fedett sziklák, amik
a félhomályban romos kastélyoknak és tornyoknak látszottak. Bastiano hosszasan fi -
gyel te a varázslatos, ezüstös éjszakát, azután visszavonult, egy darabig nézte a kicsit,
majd elnyúlt a gyékényen, és ezt mormolta:

– Csikitella!
A pásztor másnap lement a kislánnyal a faluba, és rövid úton tájékoztatott mindenkit,

ho gyan is találta. Képzeljék el, milyen felfordulást, zavart okozott, mennyi feltételezés,
vé lemény, vélekedés kapott lábra a jóemberek között. Két vagy három napig másról sem
be széltek, csak Csikitelláról. De senki nem hagyta el, senki nem ismerte, még a szom -
szé dos falvakban sem hallott senki arról, hogy egy kislány elveszett volna.

Manapság rögtön egy újsághoz fordulnának az emberek, de akkoriban Szardínia kö -
ze pén ritka dolog volt a hírlap, Bastiano pedig még hírét sem hallotta. Bevásárolt hát a
kis lánynak, és visszatért a hegyre.

Tíz év telt el.
Bastiano betartotta az ígéretét: Csikitellából kis asszonykát, valódi gazdaasszonyt

fara gott. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a kislány olyan bátor volt, mint egy férfi. A
pász tor gondosan eltette a ruhát, amiben találta, de Csikitella szülei tíz év elteltével sem
je lent keztek – talán nem is fognak. Nem lehet részletesen elmesélni, milyen volt a kis -
lány gyermekkora az árnyas és elhagyott erdõkben, a forró síkságokon, a me re dé lyek -
kel körülvett völgyekben, ahol heves hegyi patakok zubogtak állandóan az ezüstlevelû
olajfák, fûzfák, nyárfák között, a napégette fekete hegyeken, a tágas és csendes szárd
ré teken. Ezek a helyek alakították bátor jellemét, ezek segítették, hogy komoly, erõs és
okos legyen. Az életébõl hiányoztak a babák, a játékok: gyerekkora hûséges barátai Bas -
ti ano fehér birkái és nagy kutyái voltak. A szórakozása az volt, hogy fára mászott ma -
dár fészkekért, a sziklákon kapaszkodott a liánok és a masztixfák között, óriások által
ott hagyott mesés kincseket keresett a titokzatos régi kõépítmények, a nurágok között,
han gákat és vadrózsákat gyûjtött, és játszott a leoneddason, a háromágú sípon. Bastiano
bá csi nem tudott ezen a jó hangú levantei hangszeren játszani, de Csikitella órákat vett
egy campidano-i pásztortól, és nemcsak hogy olyan dallamokat játszott, amelyek még
Me yerbeert is elbûvölték volna, de el is tudta készíteni a nádsípot.

A forró délutáni órákban, amikor Bastiano és Csikitella már végzett a birkák fejésé-
vel, a sajt, a túró és az aludttej készítésével – látni kellett a kislányt, amint feltûrt inguj-
jal, állán megkötött kendõvel ügyködött –, Bastiano bácsi a lágy fûre dõlt a nagy fák vagy
a nagy sziklák árnyékában, és Csikitella kellemes, szomorú, álmosító dallamot játszott, s
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ez alatt ravaszul figyelte, mintha azt mondaná: „Elaltatlak akkor is, ha nem akarod!” – és
köz ben, mintha csak a patak mormolása, a körülötte levõ smaragdszínû réteken fúj do -
gá ló szellõ ringatta volna el, õ is átadta magát az álomnak.

Így zajlott ez nyáron, tavasszal és õsszel, de télen, amikor a köd a látóhatárra te le pe -
dett, a kopár erdõben szél fújt és hó esett, nem segített Bastiano bácsinak, mert õ, tudva,
hogy a hideg árthat a kislánynak, és egy heves széllökés a sziklának döntheti, sza ka dék -
ba taszíthatja, szigorúan megtiltotta neki, hogy a határban mászkáljon. Bent maradt hát
a tágas, fedett konyhában a tûz elõtt, és... varrt!

Igen, Csikitella gyönyörûen szabott-varrt: télen megfoltozta, megvarrta magának és
Bas tianónak az egész ruhatárukat.

A pásztor maga is megtanított „kislányának” néhány fogást, másokat pedig egy falu-
si asszony mutatott meg neki, akinek a házában töltötte az idõt, amikor Bastiano bácsi
a szi get déli részére utazott, hogy eladja a birkái kétévi termékeit. Ez idõ alatt Csi ki tel -
lá nak szenvedésben, de sok örömben is része volt, és sokat tanult. Szenvedett, mert úgy
érezte magát a házban, a barna falak és a szegényes bútorok között, mint a börtönben:
õ, aki megszokta a végtelen látóhatárt, a zöldet és a kéket, a puha moha-zsámolyokat, a
lián-függõágyat és a finom, illatos páfrány- és hangaágyat. Szenvedett, mert nem voltak
kö zel a barátai és különösen Bastiano, akirõl nem kapott híreket: de élvezte is, mert –
bár az asszonynak nem voltak gyerekei, akadtak szomszéd kislányok, akik annyi furcsa
és csodálatos dolgot meséltek, viszont ámulva hallgatták, amikor õ mesélt vad életérõl:
a sok kislány között barátnõkre is lelt, akikkel megígértette, hogy meglátogatják az erde -
jében, a síkságán és végül az otthonában. Élvezte, hogy ellátogathat az addig csak tá vol -
ról szemlélt házakba, a szegény és barna templomokba, amik lenyûgözték. Extázisba
esett, ha az orgona mélabús hangját, isteni zenéjét hallotta – ösztönösen szerette a mu -
zsi kát –, beszívhatta a mirha és a tömjén illatát, ami annyira más volt, mint a füveké és
a virágoké: ha megkóstolhatott addig soha nem próbált édességeket, ha megcsodálhat-
ta az emberek ruháit, különösen a gazdag hölgyekét vagy kisasszonyokét, ha a lakó he -
lyé hez hasonló tájakról készült képeket, vagy gazdag úri ház bútorait látta.

Ez utóbbiakban azonban Csikitella egy kicsit csalódott: miközben távolról, a hegy te -
te jérõl szemlélte valamelyik vidéki ház, palota, villa körvonalait és a körülötte levõ kertek
zöld jét, a kékben és fényben elmosódva, furcsa elképzelései – talán kusza és titokzatos
em lékei – támadtak a házak belsejével, a kertekkel kapcsolatban: bársonnyal bevont, fa -
ra gott bútorokat képzelt el, nagy, aranyozott keretû tükröket, márványszobrokat, mû vé -
szi szökõkutakat és olyan virágokat, amelyek nagyon különböztek attól, amik eddig a
sze me elé kerültek; végül elképzelte a jómódú urak házainak pompáját és gazdagságát:
ám amikor meglátta a falvak palotáit, ebbõl semmit nem talált.

Sok mindent megtanult, mert az asszony sok mindent megmutatott neki. Húsz vagy
har minc óra után kiszabta és megvarrta a saját blúzát és Bastiano ingét, a szoknyácská-
ját vagy a pásztor nadrágját és a bácsi fehér lábszárvédõjét. A nehéz skarlátszínû
szövetbõl, sú lyos vászonból, nagyon vastag posztóból készült öltözékek elkészítéséhez
a kezecskéi még nem voltak elég erõsek, de idõvel erre is sor kerül.

Képzeljék el Bastiano bácsi meglepetését, amikor hosszú útjáról visszatért, és Csi ki -
tel la megmutatta neki a sok szép holmit: azt javasolta a lánynak: maradjon a faluban,
foly tassa a tanulást, ha tetszik neki, de erre az elkomorodott. Nem, nem tudna itt élni,
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ezek között a fekete falak között, azokon a meredek utcákon, ahol a levegõ télen jeges,
nyá ron forró, olyan helyen, ahol nincs zöld, nincs költészet!

Fellázadt a pásztor ötlete ellen, így az kis lován kénytelen volt visszavinni a mezõre.
A faluban töltött idõ alatt Csikitella lefogyott, sápadt lett, de ahogy közeledett a me -

zõk höz, amint újra beszívta a virágzó rétek, a friss széna illatát, ahogy szemei a távoli
ró zsaszín látóhatárt kémlelték, ajkára visszatért a vidám mosoly, arca kipirult, orrlyukai
ki tágultak az örömtõl.

Nevetve tért vissza, megsimogatta nagy kutyáit, akik ujjongva fogadták, meglátogatta
ked venc birkáit, a madarait, minden barátját, és attól kezdve csak vasárnap ment vissza a
faluba, hogy meghallgassa a misét. Bastiano bácsi ugyanis a katolikus vallás szerint akar -
ta nevelni, és õ áhítattal és meglepõ hozzáértéssel követte a szertartást. Ezen kívül meg -
látogatta a barátnõit, és õk is felkeresték: gyönyörû, fejlejthetetlen napokat töltöttek együtt.

Bastiano mindent megengedett a kislánynak: szinte megbabonázta: annyira szerette,
hogy néha feltette magának a kérdést, nem lehet-e, hogy mégis az õ lánya. Ha Csikitella
nem lenne, belehalna a fájdalomba. Betöltötte a lelkét, az életét: a ligetek kis tündére
egyet len mosolyával eltüntette szomorú emlékeit és kétségbeesését.

Hát így telt el a tíz év.
Lehetetlen megrajzolni Csikitella arcképét: elsõ ránézésre, tiszta, de szegényes ru há já -

ban nem tûnt nagy szépségnek, de ha figyelmesen nézték, csodálatot ébresztett, és egy
mû vész órákig bámulta volna. Arcéle, törékeny alakjának eleganciája különlegesen fi nom,
arisz tokratikus, szabályos volt. Haja tört szõke, hullámos, majdnem rézszínû, de nem csil -
logó: finom bõre is fénytelen, szintén különös, meleg napbarnított színû: az ajkai húso-
sak, vérvörösek, a szája kicsi, a fogai pedig ragyogóak: a szeme... milyen színû is a szeme?

Látták már a nyugati eget alkonyatkor, naplemente után? Azt a ragyogó, de meg ha -
tá rozatlan csíkot, ami olyan, mint az igazgyöngy: kékkel és zölddel, sárgával és lilával,
ró zsaszínnel és arannyal vegyes? Ilyen volt Csikitella szeme, egy szóval zöldeskéknek
le hetne mondani, furcsa kifejezése, mint a macskáké gyertyafénynél: nagyon szép volt,
és ki lehetett belõle olvasni a kislány egész lényét, szeretetét, mosolyát és bánatát...

Egy õszi napon Bastiano holtsápadtan tért vissza a kunyhóba, rázta a hideg: lefeküdt
a gyékényre, vizet kért. Csikitella megdöbbent, és csaknem sírva kérdezte, mi a baja.

– Beteg vagyok, úgy érzem, meghalok! – kiáltott fel az öreg pásztor. – Megtennél egy
szí vességet, drága kis Csikitellám? Menj le a faluba, és hozz papot! Nekem is vannak
bû neim.

Erre a kislány is elsápadt, nagyon aggódott, mégis bátornak tettette magát. A tá vol -
ban meglátott egy pásztort és odahívta.

– Francesco bácsi – mondta neki –, a papám rosszul érzi magát. Nem maradna itt vele,
amíg én hozok egy papot? Bárcsak megtalálnám a körorvost is! – A pásztor akart le men -
ni, de Csikitella felkiáltott:

– Nem, nem, én gyorsabb vagyok, hamarabb megjárom!
Fogta, és vállára vetette kis szõrmebéléses kabátját, megcsókolta Bastianót, és el in dult.

Egész úton sírt, és néha így sóhajtott fel: – Mi lesz velem, ha a papám meghal?
Nagy nehezen elért a falu egyetlen papjához, akinek a házában óriási vendégjárás

volt. Azon a reggelen érkezett Sassariból egy fiatal katonaorvos, a pap unokafivére, és
a falu minden jelentõs személyisége ott volt, hogy kezet fogjon vele, megcsodálja ra gyo -
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gó egyenruháját. Ezen a vidéken eddig még nem láttak hasonló uraságot, és úgy üd vö -
zöl ték, mintha maga a király lenne. A fiatalembert meghatotta ez a fogadtatás, noha a
lel ke mélyén megmosolyogta ezeknek az embereknek az ártatlanságát. õ is megcsodál-
ta a falu fiatal lányait, akik a ház ablaka elõtt elhaladtak.

Meg is dicsért egyet-egyet az öreg szolgálónak, aki akkor a nagy felfordulás ellenére a
legboldogabb szolgálóasszony volt a faluban. Egyszer csak azt mondta a fiatal em ber nek:

– Azzo doktor, itt van egy kislány, akibõl szép, igazán szép nagylány lesz majd!
És a kertre nézõ ablakon keresztül rámutatott Csikitellára, aki éppen akkor fedezte

fel az öreg papot a barackfa alatt, amint egy nyugodt pillanatban a breviáriumát olvas-
ta. A fiatalember rámeredt, és összerezzent. Nem a lány szépsége kavarta fel, valami
más, amit elõször nem is tudott mivel magyarázni. Hosszan, figyelmesen nézte a kis-
lányt, aki épp most lépett be a pappal a házba.

– Azzo öcsém – kiáltott fel az utóbbi –, akarsz jót cselekedni? Ennek a kislánynak be -
teg az apja: azért jött, hogy megkérjen: keressem fel, és én már szaladok is. Eljönnél te
is velem, mint orvos? Egy óra múlva visszajövünk.

– Egy órán belül? Tehát egy közeli faluba?
– Nem, doktor úr! – kiáltott fel Csikitella közelebb lépve, elpirulva: örült, hogy egy

orvos sal térnek vissza a beteghez, föl a hegyre. – Az apám egy szegény öreg pásztor.
Hir te len rosszul lett, és arra sincs ereje, hogy lejöjjön a faluba.

Az orvos figyelmesen hallgatta a remegõ hangú Csikitellát, majd szolgálatkészen ezt
mond ta:

– Menjünk hát!
– Ó, köszönöm, doktor úr!
Amikor a kunyhóhoz értek, úgy tûnt, Bastiano bácsi a halálán van, egyetlen szót mor -

molt idõnként: – Csikitella, Csikitella!
Azzo megvizsgálta:
– Tífuszláz! – kiáltott fel. – Nem súlyos, de a kislánynak távol kell maradnia. – Csi ki -

tel lának villámlott a szeme, és úgy érezte, lelkébõl elpárolog a fiatalember iránti hála.
– Távol!? – kiáltott fel. – Távol az apámtól? És ki néz rá, ki ápolja, ki ad neki enni és in ni?
– Hát én itt sem vagyok? – kérdezte Francesco bácsi.
Eközben Bastiano, kezét a papéra téve azt kérte, gyóntassa meg. Csikitella, a pásztor

és a fiatal orvos elhagyták a kunyhót: Bastiano és a pap egyedül ma radt.
Azzo receptet írt fel, és megkérte Francescót, ereszkedjen le a faluba, és váltsa ki az

or vosságot. Francesco bácsi elvállalta az ápoló szerepét, mivel Bastiano legközelebbi ba -
rátja volt: fogta a receptet és elindult. Azzo és a kislány a kunyhótól távol, a mohákkal fe -
dett sziklákra ültek le, a nagy fák árnyékába. A nap már lemenõben volt, Csikitella zo ko -
gott, és a fiatalember nem tudta, nem álmodik-e. Gyerekkora óta nem volt a sza bad ban.

– Hogy hívnak? – kérdezte Csikitellától.
– Csikitellának!
– Tehát Franceschinának, nem?
– Nem tudom, Csikitellának hívnak, és az apámat, aki meghal, Bastiano bácsinak hív -

ják. Jaj, mi lesz velem, ha a papám meghal?
– Ugyan, nem hal meg, ne sírj úgy, kislány: biztosan már máskor is volt beteg!
– Nem, nem, soha. Apám meghal, igaz, hogy meghal?
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– Hát nincs édesanyád, nincsenek rokonaid? Itt a szabadban éltek?
– Igen, itt élünk. Nekem nincs édesanyám, kevés a rokonunk, és nem ismerem õket:

a falunk is messze van.
– Hogy tudtok a szabadban élni? – kérdezte az orvos, mélabúsan nézve a magányos

zöld hegyet, és a városra gondolt, ahol eddigi életét töltötte tömegben és zajban.
A kislány meglepve nézett rá:
– És ön? – kiáltott fel. – Hogyan tud a városban élni?
Felállt, szeretetteljes pillantást vetett a ligetre, a mohára, a szikrázó napra, azután le -

haj totta a fejét, és szomorúan mormolta:
– Ha az apám meghal, ó, igen, akkor lesz fájdalmas az élet, egyedül!
Azzo elnézte a kislányt ebben a lelkiállapotában, és azt gondolta:
„Isteni ez a kislány! Meg kell írnom Giacomónak, ha másért nem azért, hogy el ké -

szít se az arcképét! De mégsem, lehet, hogy feltámadna a fájdalma!”
– Csikitella – mondta késõbb –, elmegyünk megnézni a nyájadat?
A kislány összerezzent. Egy órája nem gondolt a juhaira, a kutyáira, a bárányaira.
– Jöjjön, doktor úr! –, és egy kicsit feljebb vezette a férfit, a magas sulymok és páf rá -

nyok között csobogó pataknál legelõ juhokhoz.
Francesco bácsi hamar visszajött. A fiatal doktor elmagyarázta neki, hogyan adja be

a betegnek az orvosságot, és ismét figyelmeztette Csikitellát, hogy maradjon távol.
– Eljöhetsz velünk, a házamba – mondta kedvesen a pap, megsimogatva a kislány ha ját.
– Nem, itt maradok. Nem hagyom itt szegény apámat, itt maradok...
Elmentek, és amint eltávolodtak, a kislány belépett a kunyhóba, és megcsókolta az

öreg pásztor forró homlokát.
– Csikitella! – kiáltott fel Bastiano. – Menj távolabb, de figyelj rám! Érzem, hogy meg -

ha lok, de ebben a különleges pillanatban egy hang azt mondja nekem, kislányom, hogy
meg vannak a te szüleid.

– Maga az édesapám, egyedül maga! Ne haljon meg, tegyen valamit, hogy ne haljon
meg, mert én is belehalok a fájdalomba...

Bastiano mosolygott, és megpróbált erõt venni a zûrzavaron, amit a láz okozott az
el  méjében, és folytatta:

– Nem, Csikitella, nem én vagyok az apád! Ismered a történetet, tudod, milyen gaz -
da gon voltál öltöztetve: valószínûleg jómódú és mûvelt emberek gyermeke vagy, nem
egy olyan szegény és faragatlan pásztoré, mint én. Gondosan megõriztem a ruháidat: a
kuny hónak ebben a sarkában vannak elásva, a fejem alatt. A segítségükkel meg ta lál ha -
tod azt a személyt, aki elvesztett, de mivel nekem tízévnyi kereséssel, amit egész Szar -
dí niában folytattam, nem sikerült, lehet, hogy Te sem jársz eredménnyel, így hát gon -
dol tam a jövõdre. Az egész karám, amit az állatainkkal együtt elfoglalunk, az enyém: a
Tied lesz, akárcsak az állatok, az a legelõ, amit lent, a síkságon hagytunk, mielõtt ide jöt -
tünk. Tudsz olvasni. Itt, ebben a bádogdobozban van a végrendeletem.

– De hát akkor édesapám gazdag! – kiáltott fel Csikitella. – És én azt hittem, hogy
nincs egyebünk, csak a lovunk, a juhok és a kutyák!

– Nem csak az van, drága Csikitella! Te erõs, bátor vagy, én pedig betanítottalak, úgy -
hogy a juhaid termékeivel, anélkül hogy legelõt kellene bérelned, jól élhetsz. Ha akarod,
azt is megteheted, hogy kölcsönadod a juhaidat egy másik pásztornak, és megosztjátok
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a hasznot: ezen kívül gondoltam arra is, hogy gondoskodjam rólad azon a napon, ami -
kor egyedül hagylak. Itt van a megtakarított pénzem. Kétszáz scudo!

Elõvett a ruhái közül egy vasládikát, egyfajta perselyt, és odaadta a kislánynak, aki
egyik ámulatból a másikba esett. Mostanáig azt hitte, hogy koldusszegények, és most
azt látta, hogy a falu leggazdagabb kislányai között tündökölhet. Két karám, száz juh, két -
száz scudo, egy ló, két kutya!

Bastiano bácsi kérette a másik pásztort, és a kezét megszorítva így kiáltott:
– Francesco, te voltál az egyetlen barátom, az egyedüli ember, akit don Martinón (õ volt

a pap, aki meggyóntatta) és Csikitellán kívül jó, szavahihetõ embernek ismertelek meg.
Megengeded, hogy rád bízzak valamit? Csikitella pásztorként, vidéken akar élni, igaz?

– Igen, igen! – kiáltott a kislány.
– Nos, Francesco, te még fiatal vagy, téged az Isten még hosszú évekig éltet, meg kér -

lek, vigyázz apaként Csikitellára, amíg egy másik férfi feleségül nem veszi, és õ óvja majd!
Francesco bácsi könnyekig meghatódott, hatalmas kezét a kislány szõke fejére tette.
– Bastiano, esküszöm, vigyázok rá!
Az öreg pásztor, hosszan, elismerõen nézte, azután becsukta a szemét és azt mor mol ta:
– Csikitella, most kérlek, menj messzebb, ahogy az orvos elõírta.
– Ó, apám, apám! – kiáltott fel a kislány, letérdelve elõtte. – Nem fogsz meghalni, Isten

nem akarja!
– Öreg vagyok, Isten veled, mindazonáltal reménykedjünk... Isten veled! – mondta

Bas tiano, akinek a láztól nem volt ereje a további beszédhez. Hosszasan nézte a kislányt:
ar ra gondolt, hogy ez a kis teremtmény talán sok bajtól megóvta, tíz évre nagyon
boldog gá tette; arra gondolt, hogy csupán egy dolog miatt hal meg nehezen, azért, mert
csak nem egyedül hagyja ezen a földön. Tekintetével Francesco felé fordult, hogy még
egy szer figyelmébe ajánlja, és egy mozdulatot tett, hogy menjen távolabb.

Csikitella három napon át sírt és imádkozott, mohából és virágból oltárt készített
ked venc szentjeinek, lámpát gyújtott imádott Madonnájának, de az ég nem hallgatta
meg buzgó könyörgését. Bastianónak letelt az ideje, és meghalt, Azzo doktor minden
erõ feszítése ellenére. Keresztény módjára halt meg, Istennek és Francesco bácsinak
aján lotta hõn szeretett Csikitelláját.

Az öreg pásztor földi maradványait a faluba vitték, és tisztességgel eltemették. Csi ki -
tel la erõsnek mutatkozott a fájdalomban: mindent megtett, hogy öreg barátjának meg -
adják a végtisztességet: megvette a földet, ahova helyezték, és vaskeresztet állíttatott.

Hiába kérlelte don Martino, hogy maradjon a házában, õ visszatért a hegyei, birkái
kö zé, a kunyhójába, magányos és nyugodt életébe, az ég és a vidék zöld csendjébe.
Minden vasárnap bement a faluba: meglátogatta ismerõseit, azután imádkozott az öreg
pásztor keresztjénél, majd mohából, borostyánból és mezei virágokból készített ko -
szorút helyezett rá.

Két évvel késõbb, egy szép õszi reggelen történt. Az ég tiszta, mély aranyoskék színû
volt, sütött a nap: a síkságon a szõke kalászok úgy hullámzottak, mint az arany tenger: a
hegyekre a halványkék köd furcsa mintákat festett, mögöttük az erdõ kékje ragyogott. Egy
festõ álldogált fenn, a sziklák és a masztixfák párájában: a tájat csodálta, amelynek szí nei
ebben az órában elbûvölõek voltak. A nyakában festõláda és egy nagy látcsõ ló gott, de a
jelek szerint egyiket sem akarta használni. Kisujjának körmét reszelgette, és így tûnõdött:
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– Ó, Azzo barátom, miért akartad, hogy idejöjjek? Azt írtad: „Kedves Giacomo, min -
dig azt mondod, hogy elkeseredett vagy, és nem találsz olyan tájat, ami alkalmas volna
rá, hogy lefesd. Nos, az imént tértem vissza egy Szardínia belsejében tett utazásról, és
azt tanácsolom, te is keresd fel ezt a vidéket.” Majd hosszan leírtad a tájat. Emlékszem
né hány részletre. Igen, igen, itt van: „Költészet melegével van tele, amint végigmegyek
a hegyeken és a völgyeken, felemelkedem a magas hegyhátakra, amiken örökké zöldell
a masztix: amikor gondolatoktól lángoló tekintetemet a vad, érintetlen partokra, a távoli
ten gerre szegezem, amelynek hullámai az egek tisztaságát tükrözik: a tavaszi hajnal hal -
vány vörösre, az alkony pedig bíborszínûre festi.

Ilyesmikre gondolt a festõ a hegyi mohán elnyúlva, az eléje táruló széles látóhatárt
szem lélve. Azután messzelátójáért nyúlt, és ezt mormolta: – Szépség és magány! De hát
sen ki sem lakik ezen a Szardínián? – Ez az úr harmincöt vagy harminchat éves lehetett,
de nem látszott annyinak. Nagyon fiatalnak tûnt: szép, szõke ember volt, barna szemét
ara nyozott szemüveg keretezte, ebbõl rögtön kitalálható volt, hogy olyan gazdag nemes,
aki csak szórakozásból fest. Ám néha furcsa ránc rajzolódott ki a homlokán, arcáról
nem csak az évek voltak leolvashatók, hanem az is, hogy múltja szomorú, fájdalmas.

A faluban rögtön don Martinóhoz ment, akit fiatal barátja, Azzo ajánlott a fi gyel mé -
be. Azt mondta, szólítsa egyszerûen Giacomo Viola úrnak: azért jött, hogy szárd hegyi
tájakat fessen. Don Martino tisztelettel fogadta, boldog volt, hogy valaki felkeresi ma gá -
nyá ban. A fes tõ rögtön munkához látott, bejárta a környéket, vezetõt sem kért.

Azon a reggelen, miközben azt mondta: – De hát senki sem lakik ezen a Szardínián?
–, mintha csak meg akarták volna cáfolni a szavait, egy vékony hangot hallott, egy fur-
csa dalt, amit mi, szárdok, mutosnak nevezünk.

Ez a távolban remegõ hangocska furcsán hatott Giacomo úrra. Egy pillanatra meg me -
revedett, és figyelmesen hallgatta. A dalból a festõ egy szót sem értett, ám a hang, a
hangszín, az erdõ sûrûjében ma dár hangként szálló, bájos ritmusú dalocska, amely össze-
keveredett a masztix és a hegyi ró zsák illatával, a lelke legmélyét megérintette: száz ked-
ves emlék jutott eszébe, például egy kedves kéz által zongorán játszott dallamé.

Felemelte a fejét. Nagyon magasan, az ég kékjére romos kastélyként kirajzolódó zöld
szik lák között sebesen haladó kis fekete pontot látott – mintha egyenes úton menne. A
fes tõ már nem hallott semmit, de biztos volt benne, hogy a hang fentrõl jött. Újból elõ -
vet te a messzelátót, szeméhez illesztette, és figyelt. Az a pont egy kis, sötét ruhás, nap -
szít ta, szõke fürtös teremtmény volt, magas szárú cipõben, az arca mosolygós, hófehér
fodros blúzának gomblyukai körül rózsák. A blúzt leszámítva minden ruhadarabja sötét
volt, a szoknyától az elöl nyitott ingvállig, a kötényétõl a fejkendõjéig. Egy pillanatra
meg állt, mély kékeszöld szemei a végtelen tájat kémlelték: a festõ úgy bámulta, mint egy
ter mészetfeletti jelenséget – talán a hegy angyalát –, borzongott és szédült. Elõbb a
hang ja ütötte szíven, most a külseje, szemeinek kifejezése. Látta, hogy a kislány gyorsan
tá volodik, eltûnik az éggel határos borostyánok között. Leeresztette a távcsövet, egyik
ke zét sápadt, izzadságtól gyöngyözõ homlokára tette.

– Istenem, Istenem – gondolta. – Ki lehet? ... Ó, õrület! – Hangosan felnevetett, ki nyi -
tot ta a táskáját, és felvázolta a tájat: a sziklák között, az ég és a borostyán szürkéje-zöldje
kö zé egy kislányalakot rajzolt: olyan jól, olyan tökéletesre sikerült a rajz, hogy amikor
vissza tért a faluba, és megmutatta a vázlatot don Martinónak, az felkiáltott:
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– Nahát, ez Csikitella!
– Csikitella? Ki az a Csikitella? – kérdezte a festõ.
Nem ez volt az a falu, ahol Bastiano a keresést kezdte, és az eltelt idõ alatt el is fe lej -

tet  ték a kislány történtét, így tehát don Martino csak annyit válaszolt, hogy Csikitella
talált gyerek, egy öreg pásztor vette magához, aki meghalt, miután megtanította a kis -
lányt, hogyan éljen meg a mezõkön, az erdõkben.

Giacomo fájdalmasan lehajtotta a fejét, és a nap hátralevõ részében mintha súlyos
gond foglalkoztatta volna. A szokásosnál több ránc rajzolódott ki széles homlokán, de
va  lami titokzatos öröm tüzei is gyúltak sötét szemében.

Másnap folytatta útját a hegyre, de ha az elõzõ napokban keveset dolgozott, aznap
szin  te semmit: egész nap barangolt a sziklákon, felment a csúcsra, látcsövével vé gig -
pász  tázta a hegyet: végül szomorúan lement a faluba. Hiába kereste Csikitellát.

– Don Martino – mondta –, szeretném lefesteni azt a kislányt, akit valamelyik nap lát -
tam: hol találom?

– Holnap, ha akarja – felelte don Martino –, ha úgy akarja, a kislány lejön a faluba.
– Nem, én akarom felkeresni, a birkái közt, az erdei füvön és a hegyi mohán.
De másnap sem Giacomo, sem don Martino nem gondolt erre: a faluban nagy fel for -

du lás volt: Azzo, az elegáns Azzo érkezett meg váratlanul. Miután hadnagyi címet ka -
pott, még fessebb lett és még nagyobb feltûnést keltett, mint korábban.

Amint egyedül maradtak don Martino kerti lugasában, Azzo megragadta Giacomo
ke zét, erõteljesen megrázta, és felkiáltott: – Nos, nos, nos? Úgy tûnik, már bánod, hogy
el hagytad Rómádat, a nagy, fenséges, zajos és ragyogó Rómádat, hogy ide gyere, erre a
sze gény, vad és lakatlan Szardíniára, ahol más sincs, csak a föld zöldje, az ég kékje és a
nép vendégszeretete.

– Nem bántam meg! – kiáltott fel mosolyogva Giacomo.
– Láttad, milyen képtelen és szomorú, hogy a szárdoknak az a hírük: forróvérû em -

be rek, szenvedélyük dühödt, és hajlamosak a bûnre?
– Láttam, hogy kevesen laknak errefelé, de az itt élõk jó emberek: talán tudatlanok,

de vendégszeretõk, és nem bántanak senkit.
– Jól van! Látod, az ég...
– Végtelen az egetek kékje – mondta a festõ, megismételve a levél egyik mondatát –,

szé les völgyeitek örökké zöldek: leírhatatlan látványt nyújtanak a tájaitok.
– Tehát megtaláltad végre?
Giacomo úrnak kigyulladt az arca: felpattant és felkiáltott:
– Igen, igen! Azt hiszem, megtaláltam! õrültség, elismerem, de meglátod, tökéletes a

ha sonlóság!... Ó, õrület! Várj, várj!
Beszaladt a szobába, amit don Martino a rendelkezésére bocsátott, és a hegyi váz lat -

tal tért vissza. Azzo egy pillantást vetett rá.
– Csikitella!
– Mondd csak, hasonlít, nem igaz?
– Igen, igen, hasonlít...
Mindketten fájdalommal telve néhány pillanatra lehajtották a fejüket: egy idõ után fel -

emel ték, és mereven nézték egymást.
– És ha õ lenne? – kérdezte reszketõ hangon Giacomo.
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– Lehetetlen! Rómától idáig...
– Az a nyomorult mindenre képes volt...
Gyûlölet és fájdalom cikázott a mûvész nagy, mélytüzû szemében. Milyen szörnyû

em lékeket ébresztett fel benne Csikitella aranyos arcocskája és szeme? Azzo va ló szí nû -
leg tudta, mert megfogta a kezét, megszorította és ezt suttogta:

– Barátom, magam is észrevettem, és már régen, hogy ez a kislány szinte Fosca mása.
Tájékozódtam, és ennek hatására elhatároztam: írok neked, ide hívlak, hogy találkozz
Csi kitellával. Soha nem hívtam volna fel a figyelmedet a kislányra, ha nem ismerted vol -
na meg, soha nem élesztettem volna fel benned a legkisebb reményt sem, ha nem ma -
gad mondtad volna: „Az a nyomorult mindenre képes volt.” Ám mivel ezt tetted, én is
feltételezem...

Giacomo két keze közé fogta a fejét, mintha meg akarna õrülni, mintha ezzel a moz -
du lattal akarná bent tartani a menekülõ észt.

– Istenem, Istenem, Istenem!
– Fáj a feje, a kobakja, drága uram? – kérdezte távolról don Martino, a két fiatalem-

ber felé közeledve.
– Nem, nem! Köszönöm! – mondta a festõ magához térve.
– Akkor jó. Ne is fájjon, mert holnap, holnap vasárnap lesz, nem igaz? Jól kell éreznie

ma gát, hogy velem tudjon jönni. Te is jössz, Azzo, jön az egész falu!
– Ejha! – kiáltott fel ijedten az orvos. – És hova?
– Hova, hova? Holnap vasárnap van, szeptember huszonötödike, nagy ünnep minden

kör nyezõ faluban. A hegyünk tetején van egy templom, abban van egy kis Madonna,
an nak lesz az ünnepe holnap. Én vagyok a káplán. Holnap felmegyünk a hegyre, és ott
ma radunk egész nap, és ön, Giacomo úr, szabadon válogathat a képeihez a ruhák és a
tájak között.

Vajon ott lesz Csikitella? – gondolta a festõ.
Újra szóba került a furcsa kislány: don Martino megismételte mindazt, amit tudott,

majd hozzátette:
– Micsoda kislány az! Bátor, mint egy férfi, jóságos, mint egy szent. Ha tanulna, élénk

eszé vel, lángoló fantáziájával a világ legmûveltebb asszonya lehetne, túlzás nélkül mon -
dom! A gondolkodásában nincsenek korlátok, olyan, mint az elõtte kitáruló látóhatár:
in telligenciája tiszta, mély, határtalan, mint a felette levõ ég, mint a tengerek, amiket
hiúz szeme a magas csúcsokról is meglát, ahol sétál... Nem is kislány ez, hanem kész
csoda. Bastiano bátorságra, állhatatosságra tanította, egy kis mûveltséghez juttatta, de a
töb bi tudást... a többi tudást, édes jó istenem, ki tudná megadni neki, ha nem ön. Kép -
zel je el, amikor legutóbb lement a faluba, teljesen lázba jött, amikor meghallgatta az or -
go nakísérettel elénekelt misét, majd megkért, hadd nézhesse meg ezt a hangszert, és
hogy játsszanak rajta a jelenlétében. Amikor Luigi úr, az iskolamester játszott, lángoló,
csil logó tekintettel, meredten figyelte minden mozdulatát... Azután elmosolyodott, le -
ült... és játszott. Igen, játszott, majdhogynem jobban, mint Luigi úr.

Giacomo úr rápillantott Azzóra, hosszan nézte – ebben a tekintetben az volt: „Fosca
is megõrült a zenéért.”

Másnap reggel don Martino, két fiatal vendége és a falu összes elõkelõsége lovon ide -
je  korán a hegyekbe indult.
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Don Martino igazat mondott: sok ember, sok népviselet, sok jellegzetes figura jelent meg.
De Giacomót nem érdekelte ez a látvány. Az erdõ félhomályában, abban az ezüstös
fényben, ami a távoli sziklákat keretezte, a tö megben, a virágos bokrok között, a mohán,
a borostyán és lián között egész nap egy aranyszínû arcot, egy tengerszínû, hosszú pil-
lájú szempárt keresett, ami elfeledtetett vol na vele minden mást.

Azzo segített neki, de az arcocskát csak hosszas keresés után találták meg.
Csikitella – más falubeli lányokkal – egy kicsiny fennsík szélén ült, ahol a helyi kör -

tán cot járták, és egy kis barátnõjével beszélgetett vidáman.
Azzo és Giacomo közelített felé.
Az egyik kislány azt mondta: – Menjünk mi is táncolni.
– Nem lehet, gyászolok – mondta Csikitella, azután megfordult: meglepõdve nézte a

fia talember arckifejezését és ruháját.
– Csikitella – mondta emez mosolyogva –, megismersz?
– Az úr...
– Azzo úr!
– Hát persze, Azzo úr, don Martino unokaöccse. Újra itt? Hogy van?
Könnyedén nyújtott kezet, mint egy valódi, jól nevelt kisasszony, közben a társnõi a

sze müket meresztgették. Azzo kedvesen megcsókolta, és felkiáltott: – Örülök, hogy újra
lát lak, drága kis barátnõm. Én jól vagyok, köszönöm: hát te? Nagyot nõttél. Még mindig
kint laksz?

– Még mindig. És don Martino? Még nem láttam. Itt van? Ó! – kiáltott fel mosolyog-
va –, látogasson meg ma. Nem messze lakom innen. Ott, a fák között van a házam!

Látta, hogy Giacomo elhûlten, sápadtan nézi, megremeg a hangját, szavait hallva.
Nem értette, mert a kislány tájszólásban beszélt, amit csak Azzo ismert és beszélt. Csi -
ki tella rámutatott, és azt mondta: – Tegnapelõtt ezt az urat láttam a hegyrõl. Talán a test -
vé re, Azzo úr?

– Mit mond? – kérdezte a festõ, és felélénkülve elõrelépett, mivel megértette, hogy a
kis lány róla beszél.

– Azt mondta, látott téged tegnapelõtt a hegyrõl.
Giacomo csodálata egyre nõtt: õ maga csak messzelátóval látta jól, a kislány pedig

pusz tán a nagy szemeivel, segítség nélkül, és fel is ismerte.
– Nem a testvérem – mondta Azzo. – Egy olyan úr, aki fest: tudod, mint jelent festeni?
Csi kitella mosolygott. Szempillájának sûrû és nyugtalan remegésébõl Azzo látta,

hogy a kislány nem biztos abban, mit jelent ez a szó.
– Nem tudom, hogyan kell festeni – mondta egyszerûen –, de tudom, hogy festeni azt

je lenti: megalkotni azokat az alakokat, akiket a képeken látunk.
– Úgy van, úgy van! Ez az úr szeretné lefesteni a kunyhódat, a birkáidat, a fáidat. Te

is akarod? Örülsz neki?
– Persze, végtelenül örülök. Don Martino is jön?
– Igen, de ma nem lehet. Késõ van, és don Martinónak énekelnie kell a vecsernyénél.

Hol nap fellovagolunk a kunyhódba.
– Jaj, de örülök!
Giacomo egyre csak nézte, és minden szíven ütötte: szemének kifejezésétõl az ajka

moz gásáig, furcsa hajszínétõl a különös nyelvjárásáig.
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Don Martino beérte õket. Módfelett örültek egymásnak a kislánnyal, akit a pap csak
„lá nyomnak” szólított. Egyszer csak azt mondta:

– Ez a Giacomo úr gazdag, nincs gyereke, de szeretne, ugye, Giacomo úr? El akarsz
vele menni, Csikitella? –, és ravaszul intett: jelezni akarta a festõnek, hogy Csikitella ha -
rag szik, ha megemlítik neki: hagyja el ezt a vidéket. – A városában, ami óriási, mint az
a terület, amit a legmagasabb hegycsúcsról látsz, akkora paloták vannak, mint maga a
hegy: olyan kertek, mint az Édenkert, ahova az Úr Ádámot és Évát helyezte. Olyan ha -
tal  masak a templomok, hogy ha a legtávolabbi kapujánál állsz, a benne levõ végtelen fé -
nyes ség ellenére sem látod a papot, aki a misét celebrálja: olyan szépek, hogy azt kér -
de zed, valóban ember emelte-e õket, olyan gazdagok és mesterien kialakítottak, hogy
meg kérdezed: nem a hívõknek ígért paradicsomban vagy-e. Olyan hatalmas terek van -
nak ott, mint a mi síkságaink... és van ott minden, ami csak a tanult embereket kö rül ve -
he ti, vagy azokat, akiknek minden vágyuk, hogy tanuljanak – mint az én kicsi lá nyom -
nak is. Vannak ott olyan tanárok, akik megtanítanak zeneszerszámon játszani, akik
meg mutatják, hogyan kell festeni, hogy mindig elõtted legyenek azok a helyek, városok,
vagy tájak, amik szíven ütnek szépségükkel: megtanítanak, hogyan írd le prózában
vagy versben – mert azt hiszem, te ehhez is értesz – a hegyeidet, síkságaidat, a völgy -
tor kokat, amiknek a szépsége lélegzetelállító: a zöld erdõidet, a szegény falvaidat, az
egész végtelen, szegény, vad Szardíniádat.

Don Martino leült a mohával borított sziklára, maga mellé tette a botját, levette a ka -
lap ját és megtörölte homlokát nagy, fehér virágmintás kék zsebkendõjével, majd figyel-
te, milyen hatással vannak a szavai a kislányra.

Annak idején Don Martino is megjárta Rómát, eljutott egészen a pápáig, rózsafüzért
ka pott tõle – ezt úgy õrzi, mint egy ereklyét, és mivel gyermekkora óta verselt, köl te -
ményt írt logudorói tájszólásban, elmesélte az Örök Város szépségeit, hogy milyen
fény ûzõen fenséges a Vatikán, milyen jóságos õszentsége.

Csikitella figyelmesen hallgatta, nézte, mosolygott. Azzo úr és Giacomo egyre csak õt
bá multa: azután nyugodtan ezt mondta:

– Don Martino, nem hagynám el a kunyhómat ezer palotáért sem!
– Még azért sem, hogy megnézd, milyenek? – kérdezte Azzo.
Csikitella összerezzent, lehajtotta a fejét, és ezt mormolta: – De hiszen tudom! – És

ár tatlanul elmesélte azokat a képeket, amelyek zöld magányában lepték meg: távoli, el -
mo sódó, megfoghatatlan emlékek voltak. Ezekre a szavakra Azzo és a festõ hosszasan,
kér dõn és reménykedve egymásra pillantott:

„Ó, ha ez igaz lenne! – gondolta Giacomo. – Ha mindez...”
Hosszan elbeszélgettek a kislánnyal: egyebek mellett Azzo azt kérdezte, hogy rossz -

nak tartja-e az embereket, hogy úgy távol marad tõlük.
– Bastiano bácsi sötét színekkel festette le nekem õket – mondta, és a szeme meg -

vil lant –, de ha mind olyan jók, mint azok, akiket ismerek, lehet, hogy Bastiano bácsi
té ve dett.

– Hát akkor miért ragaszkodsz ahhoz, hogy egyedül élj?
– De hát... ezt szoktam meg! Tudna-e ön, aki megszokta, hogy a városban él, vidékre

köl tözni? Nem! Szeret idejönni néha, de nem marad itt. Én is szívesen mennék azokba
a nagy, szép városokba, de nem maradnék ott!
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– Ó – kiáltott fel Giacomo, miután Azzo elmagyarázta neki ezeket a szavakat –, kér dezd
meg, hogy szeretne-e a városban élni, ha megtalálná a szüleit, megtalálná a pa pá ját...

Azzo megkérdezte: Csikitella elkomorodott.
– A papám meghalt! Nincsenek rokonaim, nincs apám! Ó, a mamám! Gyakran ál mo dom

a mamáról: az én szép, sápadt, szõke anyám azt mondja: „Aludj, aludj, én vigyázok rád”.
Ki tudná leírni szavainak szomorúságát, mélabúját? Az égre emelt tiszta, csillogó, bi -

za kodó és épp olyan kék tekintetet, mint az alkonyi szellõben és fényben csillogó tölgy -
fák közül látszó ég?

A fiatal hadnagy, vidámsága és közönye ellenére elérzékenyült. Don Martino olaszul, hogy
a kislány – aki nem jól értette ezt a nyelvet – ne tudja, mirõl van szó, így korholt: – Miért szo-
morítjátok az én kislánykámat? – Reszketõ kezét, aminek mutató- és hü velyk ujja bar na volt
a dohánytól, Csikitella fejecskéjére tette, és megkérte, maradjon a ki lenc órás mi sé re.

Igennel válaszolt. Mielõtt elváltak volna, Azzo, a festõ és don Martino édességgel és
olyan apróságokkal halmozták el, amelyek óriási elragadtatást okoztak neki: meg csó kol -
ták, megígérték, hogy másnap feltétlenül felmennek, és felkeresik a birtokán.

Lassan-lassan mind elhagyták a hegyet: amikor a távoli égen, ott, ahol az alkony lila
fáty lával csillogóvá tett tengerrel találkozik, felkelt a nagy bíborszínû hold, Csikitella a
temp lomban volt, és imádkozott. És amikor az õr bejött, hogy becsukja az ajtókat, és lát -
ta, hogy a reszketõ lámpa fényénél térdel, szõke fejecskéjét a korlátra hajtja, és meg kér -
dez te tõle: – Mit keresel még itt, kislány? –, õ azt válaszolta: – A mamámhoz imád koz tam!

Kiment a kis templomból, és a hold által meseszerûen megvilágított ligeten keresztül
vissza tért a kunyhójába. A nyája addigra visszavonult az elkerített akolba: a nagy kutyák ébe -
ren õrködtek. Nagy örömmel fogadták kis úrnõjüket, de az most nem volt olyan vidám, mint
máskor: ép  pen csak megérintette barna, ideges kezével a hátukat, azután otthagyta õket.

Nagyon szomorú volt, bármit mondott is, don Martino szavai, Azzo szavai még
vissz hangoztak a lelkében, furcsa vágyat ébresztettek. Család, rokonok, város!

Csikitella szerette erdei életét, Bastiano halála után mégis bizonytalan vágy ébredt
ben ne az iránt, hogy másokkal éljen együtt: más kislányokkal, egy másik apával. Anyát
nem kívánt, mert biztos volt abban, hogy az övé az égben van.

Sétálni kezdett a fennsíkon, ahol a kunyhója volt, a kezét összekulcsolta a mellén, don
Mar tino szavaira gondolt, tekintetét úgy fordította néha a háza, a nyája, az ege felé –
mely nek kékje ezüstös volt, mély –, mintha el akarta volna hagyni õket.

A háza! Igen, szép és jó ház volt, kõmûves húzta fel, piros tetejû, amin zöldessárga,
fi nom moha nõtt, két helyisége volt, jó ajtaja, és nagyon jó ablakai. Csikitella, amikor a
gaz dagság közepén találta magát, úgy gondolta, hogy kényelmesen fog élni. Elmondta az
öt letét Francesco bácsinak, aki nélkül semmibe nem kezdett, és az jóváhagyta, sõt, töb-
bet is tett: gondoskodott kõmûvesrõl, és õ irányította a munkákat. És egy hónap múlva
Csi ki tellának sok más tulajdona mellett ott volt a háza is! Igaz, sokat költött rá, de
micsoda ün nep volt, amikor ki tudott nézni az ablakon, amikor messzirõl meg tudta
szemlélni a festõi látványt: szürke-piros házát a talaj zöldje és a fák zöldje között. És az
övé volt. Nem elégedett meg ezzel, be is akarta bútorozni. Az elsõ helyiséget konyhának
ren dez te be a régi kunyhó tárgyaival: a másikba tette a remek ágyát, a székét, az asztalt
és az ele gáns képeket, amiket don Martino aján dé ko zott neki: az ablakpárkányra egy fa -
lá dá ban szegfût ültetett, ami hamarosan óriásira nõtt.
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Élete boldogan, nyugodtan telt, a liget kék és végtelen csendjében, egyedül, a múlt
fáj dalmas emlékei nélkül. Csikitella erõsnek érezte magát, hozzászokott a pász tor élet -
hez, elégedett volt a sorsával, nagy boldogságot okozott neki a háza, ahol idõrõl idõre
fo gadta öreg és fiatal barátnõit, akik nagyon szerették, és akiknek örömmel fõzött egy
csé sze kávét, de néha furcsa szomorúság tört rá, kimondhatatlanul vágyott több sze re -
tet re és tartós társaságra. Emberi hangokat akart maga körül, nem elégedett meg a
patak mormolásával, a lombok susogásával, a nyája bégetésével és a madarak énekével;
nem, most már nem elégedett meg ezzel: ezek az egybeolvadó hangok félelmetesen el -
nyu godtak, amikor elkezdett a leoneddason játszani – dalainak furcsa ritmusa ezüst szo -
mo rúságot árasztott. Azután bájosan nevetett egyet a szomorúságon, de az egyre csak
vissza tért, ahogy Csikitella nõtt, egyre gyakrabban, olyannyira, hogy azon az éjszakán,
ami kor don Martinóra gondolt, minden korábbinál jobban megsiratta önmagát, az egye -
dül élõ, család és szülõfalu nélküli kislányt. Az éj közepén vonult vissza, amikor a hold
az ég közepén ragyogott: arról s szõke, fehér asszonyról álmodott, akit „mamájának” hí -
vott. Anélkül, hogy megszólalt volna, az álomkép egy távoli pontra mutatott, és a látó -
ha tárt borító ködön keresztül Csikitella látni vélte egy végtelen, csodaszép város – Róma
– mesés képét! Egy nagy és gazdag palota csukott ablakának függönyén keresztül Csi -
ki tella egy urat látott, aki képet fest: azt a hegyet, ahol volt és fent, a kék lepelbe bur ko -
ló zó masztixfák között egy kis pásztorlányt.

A festõ Giacomo volt.
Csikitella a szõke asszonyra meredt, magyarázatot várt tõle, de az eltûnt, anélkül

hogy megszólalt volna.
Hajnalodott, és Csikitella felkelt, és mivel arra gondolt, hogy aznap fontos vendégei

lesz nek, gondosan elkezdte takarítani a szobáját, a konyháját. Azután türelmetlenül vár -
ta don Martino érkezését. Don Martino és fiatal vendégei kilenc körül érkeztek. Gyö -
nyö rû nap volt. A festõ, amint a hegy ligetes oldalán fárasztóan kanyargó ösvényen
haladt, a lelkében dúló ti tok za tos aggodalom ellenére ámulattal figyelte a csodaszép ég
ra gyogását, a távolban a nap és a magány tengerében eltûnõ, hullámzó völgyeket, az
erdõk végtelen sokszínûségét. A magas fák, amelyeknek göcsörtös törzsét üde moha
borította, csillogtak a napon az arany fényben, az õszt jelzõ elsõ borostyánszín füstben.

A kis lovak ügyesen, könnyen haladtak a meredek ösvényen, a csípõs illatú páf rá -
nyok között, az elmúlt évekbõl itt maradt csokoládészínû avarszõnyegen. Egyszer csak
don Martino megálljt intett nekik. Engedelmeskedtek is: Azzo és Giacomo maga elé né -
zett, majd don Martinóra.

A jámbor pap csak mosolygott a meglepetésükön és felkiáltott:
– Íme Csikitella kunyhója, jobban mondva, kastélya!
Elképzelhetik, mennyire meglepõdtek a fiatalemberek! Azt hitték, hogy Csikitella kuny hója

olyan, mint a többi szárd pásztoré, ezzel szemben egy kis, szürkére festett, pi ros tetõs kas-
télyt láttak, ugyanolyan kiváló és elegáns párkánnyal, mint az igazi pa lo tá ké. És milyen cso-
dálatos látvány a burjánzó, sötétzöld levelû, bársonyszegélyû, óriás vi rá gú rózsaszínû szegfû.

És az akol: a ház melletti tiszta, zöld kerítésû karám, ami egy mohával, hangával, fe -
ke teszeder-bokorral borított gránitkõ-csoporthoz simult! Mennyi költészet, de ugyan -
akkor ésszerûség is volt abban, ahogy Csikitella a természet elbûvölõ nyugalmában élt,
ma dárdallal körülvéve.
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Csikitella az akol melletti sziklákról figyelte, mikor érkeznek a barátai: amint ész re -
vet te õket, eléjük futott. Megcsókolták, és õ is megcsókolta õket. Amikor Giacomo úr
aj ka megérintette a homlokát, mind a kettejüket különös érzés kerítette hatalmába, ami
ar ra késztette õket, hogy néhány pillanatig egymás szemébe nézzenek.

– Giacomo úr – mondta végül õszintén Csikitella –, ma éjjel önrõl álmodtam!
És miközben segített Azzónak levenni a nyerget a lovakról, elmesélte az álmát.
– De hát ez az Úr keze! – kiáltott fel a festõ, aki már kezdte érteni Csikitella rossz

olasz ságát.
– Az Úr keze! – kiáltott fel don Martino és a kislány. – De miért?
– Hogy miért, azt majd késõbb mondom el... Ó, ha ez igaz – tette hozzá õszinte hév-

vel, szemét az égre emelve –, ha mindez igaz, akkor én, aki állandóan kételkedtem a lé -
te zésedben, Uram – és talán ez az oka a büntetésemnek is –, a legbuzgóbb híved, a leg -
oda adóbb imádód leszek!

– Giacomo úr – mondta szigorúan don Martino, akit meghatottak a különös szavak –,
nem szabad kételkednie Isten létezésében! Ez baj lenne, õrültség! Nem érzi talán, ami -
kor a varázslatos természetet csodálja? Ki teremthette mindezt a szépséget, tö ké le tes sé -
get, ami megbékéltetheti az élettel, ha nem õ? – Az égre, az erdõre, Csikitellára muta-
tott. Giacomo gondterhelten lehajtotta a fejét. Jobb belátásra tért volna? Lehet...

Don Martino, hogy jobb kedvre derítse, tubákkal kínálta, amirõl emez úgy gondolta:
el kell fogadnia, azután követték Csikitellát a ház belsejébe. Tejeskávéval várta õket.
Reggeli után kimentek. Giacomo néhány vázlatot készített: Csikitella a birkái között; Csi -
kitella, amint igazi gazdasszony módjára sajtot készít; Csikitella, amint a pataknál
mosakszik; Csikitella, amint bájosan a leoneddason játszik. Don Martino egyre-másra az
Is tenhez intézett titokzatos szavakról kérdezõsködött, de õ mindig azt válaszolta: –
Késõbb, majd késõbb!

Amikor délben visszatértek a házikóba, újabb meglepetés várta õket: Francesco bácsi
fen séges ebédet készített. Reggel Csikitella ezt mondta a pásztornak:

– Ma don Martino és két úr meg szeretné nézni a hegyünket, és meglátogatnak en -
gem, Francesco bácsi, megtenné nekem azt a szívességet, hogy ebédet készít nekünk?

Francesco bácsi igent mondott. Amikor Csikitella és a vendégek kimentek, levágott
egy bárányt. És mikor visszajöttek, a nagy fák susogó lombjai árnyékában már elkészült
az ebéd. A sült hús és a forró hamuban pirított vér illata az égig szállt: Giacomo fi no -
mabb nak találta a Francesco bácsi készítette makarónit, mint amit Nápolyban evett,
Azzo ízesebbnek a Francesco sütötte húst, mint amit Milánóban kapott, don Martino
pe dig aznap több túrót evett, mint addig egész életében: kijelentette, hogy finomabb,
mint amit... Etna szigetén evett. Képzelhetik, hogy örült a pásztor!

Csikitella jóízûen nevetett, meg volt gyõzõdve arról, hogy ezek a dicséretek csak arra
szol gálnak, hogy Francesco bácsi büszkeségét legyezzék.

– Eljönne velem Sassariba vagy... Firenzébe? – kérdezte Azzo a pásztortól. – Magát
el sõ osztályú szállodában alkalmaznák szakácsnak, és úgy megfizetnék, mint egy ge ne -
rá list! Eljön?

Francesco bácsinak megvillant a szeme, azután ránézett Csikitellára, és ezt mondta:
– Elmennék én... de ki vigyáz akkor a kislánykámra?
Csikitella egyre csak nevetett: ez a Francesco bácsi mindent elhisz!
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Amikor leszedték az asztalt, miután Csikitella már a kávét is felszolgálta, Azzo és Gia -
como úr eldõlt a füvön, és hosszan egymásra néztek. A festõnek furcsán el ne he ze dett a
feje, mintha álmosság, valami kéjes álmosság kényszerítené, hogy becsukja a sze mét. És
valóban be is csukta, de egyszer csak megrázkódott, kinyitotta a szemét, és fel ült. Látta,
hogy Csikitella rátekint, talán ösztönösen, de a tekintet szíven ütötte.

Hosszasan nézte a kislány arcát, a kezét a homlokához érintette, és felkiáltott:
– Gyere ide, Csikitella, ülj mellém: és maga, don Martino, hallgassa meg az Isten lé -

te zésérõl mondott szavaimat... – Mosolygott, megsimogatta a kislány orcáját, és Fran ces -
co bácsit hívta: néhány kérdést tett fel neki.

Negyed óra múlva furcsa képet mutatott a társaság.
Giacomo elalélt: elnyúlt a füvön, feje a ló nyergéhez támasztva, szõke, göndör haja a

már ványfehér és –hideg homlokára omlott, az ajka összehúzva, jeges: mintha meghalt
vol na. Kalapja és szemüvege sok más tárggyal együtt szanaszét a földön: ezek közt volt
egy szalag, egy kising, egy fõkötõ és más, az idõ során elsárgult, de gazdagon és gyö -
nyö rûen hímzett kislányruhák. A hímzett levelek és virágok között két vörössel szõtt
betû: V. L. Ezek a ruhák voltak Csikitellán, amikor Bastiano rátalált: gondosan õrizte
õket elõbb õ, aztán a kislány.

Azzo a barátja fölé hajol, sápadt az örömtõl, mint õ, a mély és õszinte meg ha tott ság -
tól, megpróbálja feléleszteni ecetes-vizes ruhát téve a homlokára.

Csikitella mintha kõvé dermedt volna: egy fatörzsnek támaszkodik, a lábai elöl, fe jecs -
ké jérõl lerepült a kendõ, ujjai között egy szalag, ami a fõkötõcskérõl szakadt le, és me -
re ven nézi a festõ arcát. Ajkain mosoly, nagy zöldeskék szemébõl könnycsepp gördül le.
Megpróbál megmozdulni, beszélni, de nem tud.

Don Martino ül. A félárnyékban nyugodt arcán csak jóindulatú mosoly látszik. A dél utáni
szellõ megborzolta maradék ezüstfehér hajszálait, nagy fekete kalapja eltûnt a sár gás fûben.
Dohányzacskója kézrõl-kézre jár, mozgásban van, mint a jó pap tiszta, mo soly gós tekintete.

Az események nem lepték meg don Martinót: hosszú ideje elõre látta õket, legalább-
is így gondolta.

Csikitella Giacomo úr lánya.
És ettõl a felfedezéstõl ájult el a fiatalember. Francesco bácsi részletesen elmesélte,

milyen titokzatos körülmények között akadtak a kislányra, és ez alátámasztotta azt a
gya nút, ami már régóta élt a festõben: hogy Csikitella az õ tizenkét évvel ezelõtt eltûnt
– jobban mondva: elrabolt – lánya. Azzót, aki ismerte a kislány anyját, már az elsõ ta lál -
ko zásnál megütötte, hogy mennyire hasonlít a két nõ egymásra.

Ugyanaz a furcsa és határozatlan színû szem, ugyanaz az arckifejezés, ugyanaz a
hang, ugyanaz az arcél, ugyanaz a haj- és bõrszín! Azzo ismerte a kislány elrablásának
tör ténetét, és amikor tájékozódott Csikitelláról, meglepték a kapott hírek. Ekkor arra
gon dolt, megpróbálja rávenni Giacomót: jöjjön Szardíniába. Talán egy kicsit túlzott, ami -
kor leírta a festõnek a vad, erdõs tájakat, de elérte célját: Giacomo felkerekedett.

Az elsõ reményt az ébresztette benne, hogy Csikitella hasonlított a feleségére: oly -
annyira hatott rá, hogy csaknem megtébolyodott: nem tudott aludni, elvesztette a nyu -
gal mát, szinte az eszét is. És reménye nõtt, amikor Francesco bácsi elmesélte, hogyan
lelt rá Bastiano Csi ki tel lá ra, milyen hosszú és eredménytelen keresést folytatott az egész
szigeten, milyen gaz dag öltözék voltak Csikitellán.
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– Francesco bácsi – mondta Azzo, aki ugyanúgy megrendült, mint a barátja –, vissza
tud emlékezni, milyenek voltak ezek a ruhák, a színük, a díszítésük, milyen monogram
és hímzés volt rajtuk? Giacomo, te biztosan jól emlékszel, igaz?

– Igen!
– Nem, nem – mondta szomorúan a pásztor.
Csikitella felállt, és gépiesen eltûnt, mintha nem is ébren cselekedne. Egy ruhákkal teli

ba tyut tett le Giacomo elé, és kinyitotta: megmutatta a festõnek a ruhácskáit, és aggódva
fi gyelte.

Giacomo lélegzet-visszafojtva nézte a ruhákat, majd egyet felkiáltott, és elájult. Fel is -
mer te a kislánya ruhácskáit, amiket elrablásakor viselt, és amikor Luisina Vio lá nak hív -
ták. Lehetetlen leírni azt a jelenetet, amikor Giacomo hosszú ájultságából magához tért.
Csodálkozva nézett körbe: nem nagyon emlékezett, mi is történt vele, és a társai nyúj -
totta kép, akik mozdulatlanok voltak a vakító ég és a naptól bearanyozott liget háttere
elõtt, annyira megrendítette, hogy késõbb egy csodaszép képet is festett róla, amit utóbb
egy olaszországi kiállításán sokan megcsodáltak.

Ám amikor Csikitellát meglátta, minden eszébe jutott: vérvörös arccal, dobogó szív -
vel felugrott, de földbe gyökerezett volna a lába. A kislány sietett hozzá, így kiáltva:

– Papám, apukám! ... Te vagy a papám, ugye? Igen, mert egy órája úgy érzem, szí -
vem ben megtelik az az õr, ami az elsõ, jobban mondva a második papám, Bastiano
bácsi halá lakor keletkezett!... Igen, Te vagy a papám, szeretlek!... Hol van a mamám?
Meghalt?

Aggódva nézte a mûvész szemét, hogy minél elõbb megtudja a választ, és abból való -
ban, mielõtt a száját szóra nyithatta volna, könnycsepp gördült ki.

– A mamám meghalt!
Giacomo bólintott, majd don Martino unszolására elmesélte, miért rabolták el Csi ki -

tel lát. A kislány valódi neve Luisina, de tiszteletben tartva Bastiano bácsi akaratát, Gia -
co mo továbbra is ezen a szárd néven hívta.

Giacomo gazdag római család sarja volt, aki pusztán azért, hogy fejlessze a készsé-
gét, a szépség, a mûvészet iránti rajongása miatt rajzórákat vett, és jó, ismert festõ lett.

Tizenöt évvel ezelõtt ismerte meg Csikitella mamáját. M... Fosca kisasszony és a festõ
egy hangversenyen találkozott, egy gazdag és nemes hölgy házában. Fosca húszéves
volt, gyönyörû, szõke, zöldeskék szemû. Azon az estén Fosca zongorázott, énekelt,
meg tapsolták: és azon az estén Giacomo õrülten beleszeretett.

Néhány hónapig az ifjú csak kétszer-háromszor nyúlt az ecseteihez, és eme két-három
alkalommal a lány angyalarcát vázolta fel.

Ekkor Giacomo félretette õket, úgy látta: üres a lelke, ha nem Fosca lesz az élete társa.
Meg kellett küzdenie a családjával, mivel a lány szerény, csaknem szegény polgári

csa ládból származott, õ viszont nemes volt és nagyon gazdag: de sikerült érvényesíte-
nie az akaratát.

Nõül kérte Foscát. Örömmel fogadták, annál is inkább, mert a lány szerette.
Az esküvõ elõtt nyolc nappal szomorúnak, hallgatagnak látta, szeme vörös volt a sí -

rás tól, és Giacomo megkérdezte az okát.
– Giacomo – válaszolt a lány –, szörnyû bajtól félek.
Egy névtelen levelet mutatott: reggel kapta kézhez.
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A levélben rettentõ sértések és fenyegetések kíséretében megparancsolták neki:
mond jon le Giacomóról.

– De hát biztos valami bolond írta – mondta a férfi meglepetten, azután mosolyogva
hoz zátette: – Hacsak nem valamelyik irigy barátnõd...

Fosca sírni kezdett, és azt suttogta:
– Nem, nem! Olyan férfi, aki képes megölni engem, megölni téged, ha nem engedek

az akaratának! Úgy hívják, hogy... – és megmondta a nevét. – Feleségül kért, és mivel
vissza utasítottam, most azzal fenyegetõzik, hogy bosszút áll.

– Biztos vagy abban, hogy õ az?
– Igen, felismertem az írását. Félek!
Giacomo megnyugtatta, de õ meg volt gyõzõdve, hogy a levelet egy irigykedõ barátnõ

írta: ám egy hét múlva, két nappal az esküvõ elõtt õ is megijedt, mivel késõ este, midõn
ott honába tért volna, egy magas, sápadt, csillogó fekete szemû férfi állította meg.

– Tehát – mondta emez halkan, de fenyegetõen –, ön úgy határozott, hogy feleségül
ve szi Fosca kisasszonyt?

– Igen, két nap múlva. Talán ön írta a névtelen levelet a menyasszonyomnak?
– Igen! És van szerencsém megismételni szóban is, amit a levélben írtam. Ha Foscá -

ból Viola asszony lesz, szörnyû bosszút állok, esküszöm...
Giacomo összerezzent a haragtól, annyira meglepték a rettenetes szavak, és em lé -

kez ve a levél véres sértéseire, a felháborodás hevében arcul csapta a vetélytársát: a
pofon olyan erõs, olyan csattanós, olyan ideges volt, hogy még õt is áramütésként érte.
Sze ren csé re gyorsan a revolvere után kapott, különben a másik megfojtotta volna, az -
tán meg ál lapodtak, hogy másnap párbajoznak, kijelölték a helyet és megállapodtak a
fegy ve rek ben.

A következõ nap, Fosca tudtán kívül, sor került a párbajra. Giacomo, aki járatos volt a fegy-
verforgatásban, megsebesítette – bárha könnyedén – ellenfelét. Riválisa aznap el hagy ta
Rómát, és Giacomo fellélegezve feleségül vette Foscát. Megszületett Luisina: más fél év telt el.
Giacomo és Fosca boldogok voltak: õrülten szerették a kislányukat, a legboldogabb pár -
nak hitték magukat a földön, mígnem egy nap, jobban mondva egy éjszaka, szörnyû sze -
rencsétlenség történt.

Amikor hazatértek a színházból, beléptek a kislány szobájába, hogy megnézzék, és
az ablakot nyitva, az ágyat szétdobálva találták, a gyerek pedig sehol nem volt. És a
dada, aki a szomszéd szobában aludt, hogy a közelben legyen, ha a kislány hívja, nem
látott, nem hallott semmit.

Fosca, aki elõre megjósolta a történteket, elájult. Giacomo halálosan sebzett lélekkel
lá zasan tûvé tette a házat. A szomszédos házakban is kereste a kislányt, de minden
hiába. Luisina eltûnt. Reggel a rendõrségre sietett. Amikor visszatért, Fosca egy frissen
érke zett levelet nyújtott át neki. A fiatal nõ abban a pillanatban pontosan olyan lett, mint
a neve: komor. Arca ólomszínû, szeme elhomályosult, és homlokát ráncolva a bal sze -
ren cse szobrának tûnt.

A levélben ez állt:
„A lányuk eltûnt, elraboltam. Ne keressék: nem találják meg. Soha nem tudja meg,

ki nek a lánya, nagyon messze lesz önöktõl, nyomorúságban és nehézségek között fog
élni. Miért ütött arcul?”
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Fosca ágynak esett: egy hónap múlva meghalt. Szegény Giacomo is az öngyilkosság
sza kadékának a szélére került, s talán el is követte volna ezt a szörnyû tettet, ha a re -
mény, hogy bosszút állhat, és hogy esetleg megtalálhatja a kislányát, nem tartotta volna
élet ben. õ is megbetegedett, de az idõ és az ápolás meggyógyította.

De, ahogy a levélben megjósolták, minden hiábavaló volt. Jó tíz évig a lányának és az
el rablójának a legcsekélyebb nyomát sem találta.

Ekkor megfáradva, reményt vesztve meghajolt a sors akarata elõtt, és hogy vigaszt
ta láljon még mindig égõ fájdalmára, visszatért, vagy legalábbis megpróbált visszatérni a
mû vészethez, de álmai összetörtek. Fosca meghalt! Talán Luisina is meghalt, vagy ha él
is, „nyomorúságban és nehézségek között”. És ki tudja, milyen lett volna az õ élete, ha
da cára gazdagságának, családjának, barátainak, egy nap a sziklás csúcsokon meg nem
látja Csikitella barna arcélét, zöldeskék szemét, szõke haját, amilyen Foscáéi is volt!

Egy hónap múlva Csikitella – akire kisasszonyos, krémszínû csipkével díszített fekete
se lyemruhájában rá sem lehetett ismerni; a haja is divatosan fésülve (a színe is mintha
vi lágosabb és finomabb lenne, de még mindig a hegyi levelek és virágok illatát hordoz-
ta) – apjával elhagyta Szardíniát és Civitavecchia felé indult.

Sötétedett. A végtelen, tiszta égboltot a reszketõ alkony zöldes fénnyel vonta be. A
Föld közi-tenger hullámzó kék habjaira lila köd ereszkedett. Az újhold halvány de ren gés -
be borította a magas, szürkés, köd csipkézte szárd hegyeket, rajtuk a tengeri szellõktõl
ba rázdált erdõket. A kihalt, barna part lassan távolodott, és messzirõl a magas, fekete,
ezüst hullámok korbácsolta sziklák romos kastélyoknak látszottak.

Giacomo a hajóhídon élénken beszélgetett más utasokkal, de idõnként nyugtalan pil -
lan tást vetett Csikitella felé, aki a korlátra dõlt, a karjára hajtotta a fejét. Fürtjeit szél bor -
zolta, mereven nézte a távolodó sziget sötét és mozdulatlan körvonalait a fehér habok
és a zöldeskék ég között...

A kislány a házát kereste, szikláit, zöld sövényét, a ligetet és a sziklákat, amelyek csú -
csá ról gyakran nézte ezt a tengert, amelyen most ismeretlen helyre megy, kereste a bir -
káit, a kutyáit, szürke lovacskáját. Figyelmesen fülelt, talán hallotta is a madarak énekét,
kép zeletében látta a falut, amelynek szerény temetõjében ott feketéllett öreg papájának,
a jó Bastianónak a sírkeresztje, és elszorult a szíve, amikor arra gondolt, hogy többé sen -
ki nem tesz a sírra mohából, hegyi rózsából és illatos babérlevélbõl készített koszorút...

Két könnycsepp gördült le Csikitella szemébõl. A szigetnek, amit a kislány hazájának
te kintett, sötét körvonalait lassan már nem lehetett látni: a fekete bokrok is utoljára re -
meg tek meg az égbolton, amelyen immár megjelent a hold arany sarlója, mintha is ten -
hoz zádot mondana, aztán minden eltûnt.

(Mészáros Piroska fordítása)
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Pósa Zoltán

Abban a korszakomban történt...
Abban a korszakomban történt, amikor már tudtam annyit a táguló univerzumról,

hogy semmit sem tudok, de azt még csak sejtettem, hogy ezt a tudást át kell lépnem.
Már szajkóztam, hogy a pogányok bölcsességét be kell építenünk saját gon do lat  rendsze -
rünkbe, de ismereteiket illik elfelejtenünk. Mint jó kis eminens, eljutottam a Csan-budd -
hizmus ama kérdéséig: „Egy bivaly keresztülmegy az ablakon. Feje, szarvai, négy lába már által
mennek. De miért nem megy által a farka”. Sajnos, fogalmam sem volt a vá laszról.

Ebbõl aztán egyenesen következett, hogy felfüggesztettem egyetemi tanul má nyai -
mat, s elszegõdtem a kijózanító intézetbe ápoló-, lefogó- és kidobó fiúnak.

Keménymarkú, de humánus gyerek hírében álltam. Maga a „detox” a városka ka to li kus
temploma melletti hûs, árnyas, barokkos utcácska legnyomasztóbb épületében mû kö dött.

Az ablaküvegek mögött, a fekete függönyök elõtt sûrû rácsozat sejtette, hogy itt va -
la mi „cikis” hely rejtõzik. A rozsdás vaskapu alagutas bejáratrészt zárt le. Azon át köz -
le kedtünk, azon keresztül tuszkolták be a rendfenntartók tevékenységünk tárgyait.

A zsaruk bûnözõnek tekintették õket, én betegnek, a kataton mereveket, a szederjes
arc cal õrjöngõket, a szuicid hajlamú síró-rívókat. Csak akkor fogtam le és kötöztem a kar   -
szék hez egy-egy szerencsétlent, ha már mást nem tehettem, mert ütlegelni kezdett en -
gem is. Akkor a kis morfinista doktortól, aki totál belõve is pontosan, lel ki is me re te sen
vé gezte kötelességét, injekciót kapott, vagy gyomormosást. Ilyenkor a vizs gá ló asztalra is
át kellett segítenem az ittas egyént, s az áldhatta a szerencséjét, hogy velem hoz ta össze
a jó sorsa, mert váltótársam, Jenõ, a közlegényveréseirõl híres és hírhedett ex-ka to natiszt
igencsak élt az alkalommal, hogy kiélhesse szadisztikus hajlamait. A piá so kon állt bosz-
szút derékba tört karrierjéért, hiszen már századossá való elõléptetésének kü szö bén
rúgott be úgy egy november hetedikei díszszemle hajnalán, hogy a szovjet ka tonai de -
legáció szeme láttára kezdett el hugyozni az elsõ sorban. Bár a hivatalos ün nep ség ak kor
még nem kezdõdött el, s kíméletesen elvonszolták, mielõtt kitört volna az igazi nagy bot -
rány, egy szovjet õrnagy ragaszkodott ahhoz, hogy örökre fosszák meg a mun dértól. –
Még így is enyhén bánnak el vele – hangoztatta, – nálunk egy ilyen ügyért fõbe lövés jár.

Jenõ világgyûlöletének így most az alkoholisták itták meg a levét – mert ugye nincs
lo gikusabb annál, mint hogy egy alkoholelvonó intézményben az ápoltak többségénél
jó val idültebb módon narkomán orvos és egy alkoholizmus miatt lecsúszott káder dol -
goz hat pártunk és kormányunk nagy dicsõségére. Én viszont csak átkísértem, tes sé kel -
tem vagy cipeltem õket a kórterembe. Nagy hodály, benne harminc „férõhely” – remek
szó – ajtajának a küldõ felén van csupán kilincs, belülrõl nyithatatlan. Fizetési napokon
elég telennek bizonyult a harminc ágy, legtöbbször a vizsgálóasztalokat, sõt, az ápo ló -
szoba díványát is be kellett dobnunk. Jenõ páciensei ilyenkor különlegesen mélykék mo -
nok likkal távoztak.

Az idültek, a visszajáró lelkek hamar megkedveltek. A jubileumok megünneplése is
e népszerûség következménye volt. Régi ismerõsömet, Trefán Jóskát éppen akkor tusz -
kol ták be a rendõrök egy január végi hideg napon, amikor az egykori híres maszek hen -
tes, a boltjának elállamosítása óta egyfolytában tintázó Tóth Béla bácsi százötvenedik
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gyo  mormosásáról és detoxikálásáról emlékeztünk meg. Õ már minden nagyszabású
hör pölõske után megérdeklõdte (lehet ugyan, hogy ez csak legenda), hogy melyikünk
van ügyeletben, s olyan ütemre hangolta kortyainak ritmusát, hogy az én égiszem alatt
hoz zák be. Vettem az ünnepi alkalomra egy üveg pálinkát, s kijózanodása után közösen
el szopogattuk (ez az évfordulótól függetlenül is elõfordult már jó néhányszor, ma gya -
rán kezdtem nagyon is beleilleni ebbe a fura csapatba). A velem egykorú, tenyeres-tal -
pas szépségtõl, Loncitól, a „fültõl”, a megyei központ-besúgótól kellett volna csak tar ta -
nunk, de most a jóságos, kövér Margit néni az inspekciós ápolónõ. A kis doktor már
szak szerûen és keményen belõtte magát. Trefán Jóska most is dulakodott. A med ve -
karú, oszloplábú, ám keskeny csípejû galerivezért inkább szelíd diákgyereknek nézte
vol na mindenki, mint a város rémének. Arca rózsáspiros volt, orra kedvesen pisze, te -
kin tete derûsen álmodozó. Ez tévesztett meg mindenkit az elsõ pofonjáig, a másodikra
már nem nagyon volt szükség. Aktív egyetemista koromban, pontosabban kilencedik
fél évem utolsó hónapjában, három héttel ideiglenes szökésem elõtt (annyi eszem még
ne kem is volt, hogy minden vizsga kötelességemnek eleget téve, lezárt, befejezett fél -
évet hagytam magam mögött hajszálpontosan a félidõben) kézenfogva vonultam egy
lánnyal a sárga ruhás, zöld fejû emberpárt formázó református templom elõtt. Béla bácsi
itt szokta ordítozni részegen: „Tóth Béla csak egy van!”, amíg be nem kasztlizzák hoz -
zánk. De most a Trefán gyerek szegült nyomunkba híveivel. Harminc-negyven tetovált
képû, láncokkal fölszerelt alak, hozzájuk mérten feltûnõ volt, hogy a vezér mily ember
for májú, sõt, légies. Futni kezdtünk, Trefán felgyorsított, a kanyarnál száznyolcvan fo -
kos fordulatot vettem, belerontott kitartott öklömbe – s eszméletét vesztve zuhant hátra.
Ilyen még nem volt a városban. A banda meredt tartásban állt, szóra képtelenül, nem is
vé dekeztek, amikor lekapcsolták õket a rendõrök. A jaksik gratuláltak, amiért leendõ ta -
nár létemre ily keménykötésû, acélöklû fiú vagyok, az önvédelem meg ugye vi tat ha tat -
lan... Trefán magához tért közben, támolyogva vérzõ orral hagyta magát betuszkolni a
rabomobilba.

– Még találkozunk, professzorkám! – ígérte akkor. S íme, lõn! Most is szitkozódott,
rán gatózott. nem akartam bántani, elvégre neki is köszönhetem a herkulesi Barna Zol -
tán hamis nimbuszát, s közvetve a jelenlegi állásomat is. De úgy látszik, tudat alatt mégis
bán tani akartam, mert e fals glória is hozzájárult nulla egész két százaléknyival ahhoz,
hogy elûztem magam az egyetemrõl. Egyszóval, olyan szerencsétlenül ragadtam meg
Jós ka karját, hogy kiugrott a válla a helyébõl. Irtózatos jajveszékelést csapott. Margit
néni ijedten szaladt ki a nõvérodúból, döbbenten nézett rám, ilyesmi csak Jenõ ügye le -
tein szokott elõfordulni. A kis doki is föleszmélt, egy kissé imbolyogva, de egyetlen
moz dulattal rántotta helyre az elcsúszott forgócsontot. Trefán kezessé szelídülten bújt
ágy ba, délután ébredt föl. megvártam, pedig Jenõ már átvette a terepet. – Kettõ null oda,
pro fesszorkám – búcsúzott vigyorogva, s Jenõ is, szokatlanul barátságosan köszönt el
tõ lem, életünkben elõször kezet nyújtott, s én zavaromban elfogadtam. Utána egye ne -
sen a megyei központunkba siettem, és szerzõdést bontottam, azonnali hatállyal, s bár
január 31-e volt, oda hagytam veszni a teljes havi fizetésemet is, csak hogy nyomban ki -
ad ják a papírjaimat. Másnap reggel fél nyolckor az egyetemen topogtam a dékáni hi va -
tal elõtt, még délelõtt visszairatkoztam az éppen beinduló félévre, s már aznap délután
az auditórium maximumban ültem és jegyzeteltem, mint egy kisangyal.
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Sok-sok évvel késõbb aztán már családos, diplomás emberként kitört rajtam az a bi -
zo nyos negyvenedik iksz körüli nagy betegség-trauma, nálam a seminoma, amelynek
kö vetkezményeit élete végéig viseli az ember még akkor is, ha per pillanat „orvosilag
ma radéktalanul gyógyulnak tekinthetõ”. A hat és fél órás nagy mûtét utáni eufóriában
még azt sem tudom, hol vagyok és mikor, elõtte-utána... rózsapiros, pisze, derûsen ál -
ma tag férfiarc hajol fölém... Úristen, maghaltam tán, s ez lenne az angyal? Vagy ha nem,
ak kor... Õ kedélyesen megszólít: – Na ugye, most megint összefutunk, professzorkám...
Kezé ben szike, rajta fehér köpeny – De aztán nehogy olyan hamis következtetést von-
jon le a találkozásunkból, hogy a szerencse forgandó! Azaz: el ne higgye, hogy bármit
is ért még. A nagy fényösvény felé vezetõ úton mindig azt hisszük, hogy az ellenkezõ
irányba kell haladnunk. S alapjában véve mindig tévedünk. Illetve örökké igazunk van.

Amikor még kissé ingatag, roskatag állapotban, feleségem kajára támaszkodva ha za -
felé indultam a kórházból, megkerestem Bogyó kezét, s erõtlenül megszorítom – Ez vol -
na a visszatérés?– kérdeztem tõle, de közben elénk állt az egyik fõorvos. – Mondták-e
már neked, Zolikám – kérdezte, hogy egy már nem egészen fiatal, de még frissen cse -
léd könyvezett, késõn diplomázott doki kiájult a mûtétedrõl? Végig talpraesetten visel ke -
dett, de amikor fölélesztettünk, föléd hajolt, motyogott valami az arcodba, aztán esz mé -
let lenül hátrazuhant. Még az orra is vérzett, mint ha behúztál volna neki egyet. Másnap
át is kérte magát a járóbeteg részlegünkhöz, mondván, ott nincs annyi vér, a sebészetet
nem bírja még elviselni. Pedig nagy vagány volt valamikor, az átkosban felfüggesztett
bör tönbüntetést is kapott.

Csak a feleségem értette meg, miért sápadok el. Nos, az ájulós doki nevét nem kér -
dez tem meg, mert egyrészt féltem a választól, másrészt, mert tudtam a választ, így a
kér dés fölösleges lett volna. Mert az is hazudik, aki letagadja maga elõtt, hogy ilyesmi
lé tezik, de az is füllent, aki tudja, mikor nyitja ki elõtte szirmait teljes pompájában a
lótusz. Eszembe jutott megvilágosodásként az a régi Csan buddhista kérdés a bivaly far -
ká ról. S ráébredtem: nem a választ kell megtalálnom, hanem a kérdést kell újra helyesen
föl tennem.

Most Bogyó szorítja meg mosolyogva a kezemet, majd válaszol az elõzõ kérdésemre:
– Nem, ez már nem a visszatérés, hanem az újrakezdés.

69

Merített szavak

Mediterrán ház



Bíró József

Elveszett éden
-   feleségemnek   -

Akit  már
nem  vakít

a   HÓ

‘kire  már
nem   terít   fátyolt

a   KÖD

akit  már
nem   vezérel
CSILLAG

:   HALOTT  VAGYOK

-     s z e r e l m e s      -

:      H   A   L   O   T   T

Sonntag Gábor

Világok vízfolyásában
(és íme belépek)

és íme belépek a lélek hûvös birodalmába
most hogy néhány nap múlva vége az útnak
s nem kell többé a lovakat minden nap
megetetni fölnyergelni és fölmálházni
ez a hegy ötezer méter magasra nyúlik föl
itt csak a szelek süvítése hallható
itt az emberek zarándokokká válnak
és a hegyhez imádkoznak
a legmagasabb hegy szent hegy
nem megyünk föl rá
inkább megkerüljük
a kóbor szellemekhez imádkozunk
hogy az összes gombát el tudjuk adni
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már egy hete úton vagyunk
mély völgyek és magas hegycsúcsok között
s íme az úti célunk
a lovaink a földön szárítják föl hátukról a verítéket
és mi is megkapjuk a hosszú és kockázatos út árát
hazaindulunk ugyanazon úton amelyen jöttünk
hogy újra eljöjjön az útrakelés ideje
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ha lépni mernél
egy nagyot az ûrbe ott
csillagon járnál

szárnysuhogásban
és nem lennél egyedül
hát hidd nekem el

én is beléptem
a faltalan sötétbe
s galamb burrogott

a szerkezetben
összetartván az ódon
toronysisakot

az átsuhanó
éjszakai imádság
fémtengerében

a fölsóhajtó
alvó lények világa
vízfolyásában

(ha lépni mernél)

mígnem föltárult
ragyogó fényben járva
a harangos ég

(ködfüggöny mögül)

ködfüggöny mögül
méltóságteljes tánccal
jött meg a reggel

akár sejtelmes
sziklák kéklõ ormain
a remegõ lég

fuvallatával
simítva végig lágyan
mi szívemben ég



fû-
vel
be-
nõtt
vá-
lyog-
kuny-
hó-
szen-
tély
áll

fû-
vel
be-
nõtt
vá-
lyog-
szí-
vem
kö-
ze-
pén
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(fûvel benõtt...)

(friss lepedõt...)

friss lepedõt húzz
ágyad feszületére
s hajtsd le a fejed

míg bezörgetek
tágra zárt pupilládnak
sötét ablakán

(föltámadok)

iszapos vízbe fúlt papok
köd-szitálta oldott remény
beleimben szikkadt kenyér
álmaimban föltámadok

Alsóörsi református templom



Karácsony?
miért tetted?
nem látod: nem kellesz az embereknek –
téged soha nem értettek –
õs-bölcsesség gyerekszemben,
Isten erõ gyermektestben,
édesvíz a sós tengerben.

ez messze van, túl idegen,
annyira más, hogy ne legyen.
maradhattál Betlehemben?
egyszerûen, ismeretlen?
sírva mondod: nem tehettem.

fáj, hogy tovább nem élhettem,
testem ebeknek vetettem.
zöld levélként letépettem,
érettetek elvéreztem,
jóanyámba tõrt döfettem,
sikoltani nem engedtem.

Csillag támadt Betlehemben,
mûbáránykák álketrecben,
viasz cseppen bölcs-szakállra,
aranyra, tömjén- s mirhára.

(1996. december 26.)
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Gáspár Erika

Szentfiú 1.

Szentfiú 2.
Karácsony?
Idejöttél,
Szerencsétlen emberférgek közé,
Megnézni, hogy
Maradt-e még egy kis
Isten darabka bennünk...
Fájdalom világa, szeretet darabkák elvétve simultak hozzád
Nem tudtad, hogy az ember
Pokla mély, s
Csillagod túl magasan fénylett...
Nem kellettél, s ma sincs másképp, a mély zavartalan.
A felszínen kapirgálnak a tudni félõ szerencsétlenek.
A gyógyultak látták szemedben az Istent,
S mégis a feszítsd meg sikoltott belõlük...
Isten arc elásva mélyen.
Néha,
Mint víztükörben a töredezõ árnyék – felbukkan
S elvész...
A mûbáránykák elé térdelve nézünk, Istenfiú...
S lelkünk mélyén az álom elhalványuló
Emlék csupán...
Talán elkéstél...

(2011. április 1.)



Szappanos Gábor

Szindbád az alvilágban, 2036-ban
– Te mit mûvelsz ott, boldogtalan lélek?! – morgott a hajósra morózusan az alvilági

ré vész, akinek hosszú, gyér fehér szakállát az elátkozottak sóhajainak gyenge szellõje
len gette búsan. Szindbád ugyanis megpróbált egy kicsit nagyobb helyet kikönyökölni
ma gának a lelkeket a túlpartra szállító zsúfolt bárka tatján.

– Jógázni szeretnék, hogy megnyugodjak... Szomorú látni itt körülöttem ezt a sok bá na tot...
– Jógázni?! Mi a fenének, te átkozott?! Neked már úgyis mindegy, minek akarsz te

meg nyugodni, tégedet sírni-ríni-jajveszékelni küldtek ide, óbégatni az idõk végezetéig,
nem azért, hogy elátkozott lelkedet pátyolgasd itt nekem... – mondta a révész, és dü höd -
ten nagyokat kezdett húzni az evezõjével, olyan nagyokat, hogy a szokottnál egy teljes
perc cel korábban értek át a túlpartra.

– Tévedés – felelte Szindbád higgadtan, és a rozoga szürke bárka oldalában heverve
a szennyes szürke vízbe nyújtotta a kezét, és hagyta sodortatni, mint amikor odafönt, a
világ ban egy kellemes nyári estén egy dunai holtágban idillizált egy halászladikban va -
la mi nõvel, és hallgatta a békák unott kuruttyolását és figyelte a barna kánya röptét az
al konyatban összeboruló sötétzöld ártéri fák között. Itt csak az alacsonyan gomolygó
gond felhõket figyelhette, amelyek éppoly szürkék vagy inkább színtelenek voltak, mint
szin te minden itt az alvilágban. – Tévedés, elõször is: én nem leszek itt az idõk vé ge ze -
téig, mert engem elõbb-utóbb újra föl fognak támasztani, és újra odafönt fogok élni hús-
vér emberként; másodszor, én nem azért vagyok itt, mert bûnös volnék, tudniillik világ
éle temben jó ember voltam. Nem, én azért vagyok itt, mert alkotóm, egy író egyik figu -
rá ja vagyok, és ezúttal azt akarta, hogy egy darabig itt tartózkodjam ezen a bárkán, és
ve led beszélgessek... Harmadszor: jelenleg ugyan történetesen halott vagyok, de itt a
po kolban csak látogató, hiszen megindult boldoggá avatásom folyamata, mert egy fo -
lyón kimenekítettem egy csomó hajótöröttet a halál torkából.

Kháron elõször hápogni sem tudott a döbbenettõl. Oly sok különös információt vág -
tak a fejéhez, hogy azt sem tudta, melyikre feleljen elõször, vagy melyiket utasítsa el
elsõ nek, magából kikelve. Inkább nem szólt semmit, hanem amikor megérkeztek a
Sztüx túlpartjára, a hatalmas szürke evezõvel, amelyrõl nyúlósan csöpögött a lé ök löm -
nyi csöppekben, durván lökdösni kezdte kifelé a lelkeket, hogy megkapják a be osz tá -
sukat a pokol különféle köreibe. Túl sok foganatja nem volt a noszogatásnak, lévén hogy
a halottak árnyak voltak, és az evezõ a semmit taszigálta, mindenesetre barátságtalan
gesz tus volt a révész részérõl, és nem esett jól az amúgy is a kétségbeesés legmélyebb
bugy raiba zuhant lelkeknek.

Utoljára Szindbád maradt volna, de õ, Khárontól nem zavartatva, most épp japán ülés -
ben meditált.

– Na, mi lesz?! Eriggy utánuk!
– Nem megyek – felelte nyugodtan a hajós, kissé ingerülten, amiért kizökkentették a

me ditációból.
– Hogyhogy nem?! Mit képzelsz?! Itt fogsz ingázni a két part között?! Még az obu-

lust sem fizetted meg, amivel tartozol.
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– Nem is fogom.
– Milyen alapon helyezed magad mások fölé?
– Boldoggá fognak avatni, te szerencsétlen révész, én csak megfigyelõként vagyok a

bár kádon...
– Hm... hm... – hümmögött valamelyest enyhültebb ábrázattal Kháron, és szakálla

sem rezgett már úgy a felháborodástól. Egy kicsit persze rezgett a hófehér szõrzet, meg
Szind bád figyelmes mûvészszeme azt is észrevette, hogy maga a holt víztükör is rezeg
kis sé – 2029-ben ugyanis, vagyis hét esztendeje (amennyi idõ alatt az élõ ember összes
sejt je kicserélõdik, és amennyi idõ alatt a pokolban az égvilágon nem változik semmi),
te hát hét esztendeje a Föld közvetlen közelében suhant el az Apophis nevû kisbolygó,
és a megzavart gravitáció miatt azóta is folyamatosan rezgéshullámok futnak végig a
Föld felszínén és gyomrában. – Hm... Jó hétszáz esztendeje járt már erre egy különös
szer zet, Danténak vagy minek hívták, no, az még élõ is volt ráadásul, a római költõ, Ver -
gi lius kísérte, de õk mentek tovább, le a Pokol fenekére.

Kháron észre sem vette, hogy máris engedett Szindbád óhajának, tudniillik már visz -
sza is fordult vízi alkotmányával a többi várakozó lélekért.

– Na, látod, vén zsugori, kivételek még a pokolban is vannak. Évszázadokon át nem
tör ténik itt semmi, én a helyedben belehalnék az unalomba... – mondta a hajós, és nagyot
ásí tott hozzá, mert egészen elernyesztette az üres bárka ringatózása, és a félhomályos,
szür ke környezet. – Szoktál beszélgetni a lelkekkel, akiket szállítasz?

– Nem. Annyira meg vannak rettenve a rájuk váró sorstól, hogy képtelenek rendesen
gon dolkodni. Még nekem is nehéz elviselni ezt a sok rettenetet, ilyen irdatlan mennyi -
ség ben. Egyszer, azt hiszem, háromszáz éve lehetett földi idõ szerint, bár itt az idõ elég -
gé egybefolyik, mert az öröklétben nincs valami nagy jelentõsége, szóval, úgy há rom -
száz éve háromnegyed esztendõre kiestem a munkából, depressziós lettem a sok szo -
mo rúság láttán. Idegösszeomlást kaptam, egy darabig mozdulni se bírtam, Cerberusz
mint egy kutyakölyköt elvitt a szájában egy sufniszerû kalyibába itt a vízparton, egy
kicsit távolabb a zajgó tömegtõl, látod, ott balra azt a sziklát? Na, amögött van egy nyu -
god tabb hely, oda nem hallatszik a jajveszékelés. Persze a kárhozottak sóhajaiból kiala -
ku ló szélvészek oda is elérnek, egyszer egy ilyen össze is döntötte a kalyibámat. Én épí -
tet tem fel újra a törmelékekbõl, és nagyon jót tett a lelkemnek, mert a magányos fizikai
mun ka ilyenkor gyógyít, elvonja az ember gondolatait a bajáról.

– Igazad van, Kháron, én is voltam már depressziós, én port szerettem törölgetni ott -
hon, meg úgy általában takarítani, ugyanazért, amit te is mondasz... Na, aztán mi lett a
de presszióval?

– Amilyen gyorsan jött, olyan lassan múlt el. Volt idõm gondolkozni, megedzeni a lel -
ke met. Beláttam, hogy nincs más megoldás. Én vagyok a Sztüx révésze, nekem kell szál -
lí tani a lelkeket, punktum. Meg aztán a lelkek hozzák a nyelvük alatt az obulust, arról
sem szívesen mondanék le...

– És ugyan mire használod azt a rengeteg obulust, amit eddig kaptál?
– Hú, a mindenségit! Mondasz valamit, ember, tényleg, most jövök rá, hogy nem hasz-

nálom semmire, hiszen nincs szükségem sem ételre, sem italra...! Ha legalább lenne egy
át kozott kocsma, ahol elihatnám, de nincs ezen a förtelmes helyen semmi. Csak gyûjtöm
az obulusokat, és nem csinálok velük semmit.
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– Te zsugoriak gyöngye! Még reményed sincs, hogy bármire is felhasználd a pénzt.
Egyál talán, hova teszed?

– Egy darabig a bárka gyomrában gyûjtöttem, de egy idõ után az alkotmány annyira
meg süllyedt, hogy kénytelen voltam más helyet keresni neki. Na, éppen akkortájt kap -
tam az idegösszeomlást. A kalyiba alatt ástam vermet az obulusoknak, azóta oda viszem
a napi bevételt. Szörnyen nehéz volt kiásni a földet, mert itt a pokolban a föld is olyan
ke mény, mint a szikla. Soha nem esik egy csöpp esõ sem, a talaj szikkadt, mint a kõ.
Mind össze annyi az örömöm belõlük, hogy tudom, hogy sok van, és együtt jól mu tat -
nak. A pokolban tilos a tûz használata, csak a kijelölt helyeken és az arra kijelölt bûnök
bün tetési eszközeként, de nekem van egy tûzszerszámom, és amikor hazaviszem az
obu lusokat, csiholok egy pici tüzecskét, a verem fölé tartom, és nézem egy kicsit, ho -
gyan csillognak az obulusaim. Ennyi.

Végszó is lehetett volna, közben ugyanis visszaértek a másik partra, ahol ismét lelkek
tu catjai tolongtak, hogy átkelhessenek. Úgy tülekedtek, mintha az életük múlna rajta.
Szind bád eltûnõdött, hogy vajon miért igyekeznek ilyen erõszakosan örök büntetésük
hely színére, aztán rájött, hogy még a rettenettõl beszûkült tudatú kárhozottak is al kal -
ma sint felfogják, hogy jobb a szörnyû bizonyosság, mint a szörnyû bizonytalanság.
Szind bád közben elfoglalta a bárka egyik legkellemesebb helyét, a tat egyik padján, egy
kis zugban, egy nagy kötélcsomó mellett. Onnan figyelte az újonnan érkezõket, és bár
fi gyelme kissé elkalandozott – azon merengett, amiket a révész mondott –, egyszer csak
fel figyelt egy zölden megcsillanó szempárra. Ez azért is volt különös, mert a pokol nem
bõ velkedik színekben, kivált az ilyen jellegzetesen földi színekben nem. Ez a zöld azon -
ban nem volt éppen kellemes, inkább riasztó. Nem a nyugalom, hanem a kegyetlenség
zöld je volt ez! Amikor Szindbád alaposabban szemügyre vette az illetõt, akihez a szem -
pár tartozott, legnagyobb döbbenetére rájött, hogy Dénesffy Anasztázia áll elõtte! Vé -
kony ujjaival már épp nyúlt a kontya felé, hogy elõkapja az odarejtett gyilkot, s leszúrja
Szind bádot. A hajós ezúttal nem nyugtalankodott, mert tudta, hogy – bár a pokol kapu -
já ban nincs sem motozás, sem detektoros kapu – szúró-vágó eszközt egyszerûen nem
le het lehozni az alvilágba. Ilyet csak engedéllyel tarthatnak az itt dolgozó szakemberek:
a különféle rendû és rangú ördögök. Miután Szindbád egykori kedvese hasztalan ku ta -
tott a hajzatában, olyannyira, hogy teljesen össze is kócolta az addig viszonylag ren de -
zett frizuráját, még jobban felizzott a szeme, és elõrelendülve a hajós torkának esett –
azaz esett volna, de mivel az alvilágban a lelkek testetlen árnyak, megszorítani sem tud -
ják egymás torkát, így Anasztáziának ez a kísérlete is eredménytelen maradt, hogy kárt
te gyen Szindbádban, aki annak idején nem volt hajlandó feleségül venni. Anasztázia ak -
kora lendülettel rontott a hajósnak, hogy volt szerelme árnyán átzuhanva egészen Khá -
ron lábáig csúszott a ritkán súrolt fedélzet nyákos, csúszós deszkáin.

– Na, talpra, kisasszony, de szaporán, ne rendezzünk jelenetet! Itt minden földi igye -
ke zet haszontalan – szólt rá a révész egy fokkal enyhébben, mint ahogy a renitens kár -
ho zottakkal szokott beszélni. Rájöhetett, hogy bizonyára újdonsült barátjával állt vala mi -
lyen kapcsolatban a hölgyemény, ezért ítélte meg enyhébben.

Szindbádnak meg közben az okozott fejtörést, hogy a gazdag úrilány vajh mivel vív -
hat ta ki az örök kárhozatot. Valószínûleg azzal, hogy halála elõtt nem gyónta meg
Szind bád elleni gyilkos szándékát. Ja, igen, meg egyébként is mindig kokettált a sá tá niz -
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mus sal, egyszer el is adta a lelkét az ördögnek tíz boldog évért cserébe, de egy boldog
év sem lett belõle, mert legyûrte a betegség, és három évre rá meg is halt.

Ám ezt a gondolati pókfonalat követve Szindbád azon is elmorfondírozott – mi köz -
ben Anasztázia kászálódott föl a padlóról, de néha-néha még vissza-visszazuhant – a
többi lélek harsány röhögése közepette –, szóval, Szindbád azon morfondírozott, hogy
a skizofrének meg egyéb õrültek földi szándékai ugyanolyan súllyal esnek-e a latba az
íté letkor, mint az egészséges emberekéi? De aztán eszébe jutott a mondás, hogy „Akit
Isten el akar veszejteni, annak elõbb elveszi az eszét”, és ez egyelõre kielégítõ ma gya -
rá   zatot adott a hajósnak Anasztázia ittlétére. És az is nyilvánvaló volt számára, hogy a
föl di hibák, bûnök, betegségek, még a testiek is, itt egyszer s mindenkorra rögzülnek,
örök mementóként. Anasztázia ugyanolyan õrült volt – és lesz – itt is, mint odafönt. Bár
mint ha már odafönt megkezdte volna a kárhozatot, hiszen nem reagált a pszicho te rá -
piá ra, vagyis nem lehetett meggyógyítani. Végül minden másképp alakult, mint ahogy
Anasz tázia elképzelte: véletlenül öngyilkos lett egy karddal, amivel Szindbádot akarta
le szúrni, és most itt, a pokolban alkalmasint e végzetes szerencsétlenséget is Szind bá -
don akarta megtorolni...

A révész és a hajós között az a hallgatólagos megállapodás alakult ki, hogy csak akkor
be szélgetnek, amikor egyedül vannak a bárkán, vagyis amikor újabb transzportért men -
nek vissza a Sztüxön. Nem lett volna okos dolog idegen lelkek füle hallatára diskurálni
ba ráti hangon, furcsállhatták volna a kárhozottak, rossz, mi több, gonosz érzéseket kelt -
he tett volna bennük, hogy Kháron egyikükkel kivételez – sõt, ez a kivételezett még fönn
is marad a bárkán, és az õrájuk váró szörnyûségektõl egyre távolodik. Még be pa na szol -
hat ták volna a révészt a túlvilági bírák egyikénél, bár – az igazat megvallva – abban a
lel kiállapotban, amiben leledzettek, nem az árulkodás lett volna az elsõ gondolatuk: el
vol tak õk foglalva a páni félelmükkel, a leírhatatlan borzalommal.

Anasztázia nem búcsúzott el a kiszálláskor Szindbádtól – persze, azok után, ami tör -
tént, a hajós ezt nem is várta tõle.

– Na, és mi újság odafönt, ahol a nap süt, Szindbád? – kérdezte kedélyesen Kháron,
ami kor az utolsó lélek is vonakodva elhagyta vízi jármûvét.

– A helyzet a világban drámai, barátom! – tért a lényegre azonnal a hajós. – A Föld
meg bolondult, mindenhol árvizek, földrengések, szökõárak, aszályok pusztítanak... Tel -
je sen eluralta a világot a gonoszság, a szél dühödt fújásán érezni, hogy az már nem a
Szent lélek lehelete, hanem a Gonoszé... Alighanem egyre több munkád lesz, Kháron...

– Már észrevettem, hogy az utóbbi idõben az elkárhozottak száma meredeken emel -
ke dik. Lassan nem lesz elég a bárkám, vagy gyorsabban kell eveznem. Jó, mondjuk, any -
nyi elõnyöm van belõle, hogy több obulus üti a markomat...

– Jaj, te javíthatatlan!
Ekkor furcsa nõi hang ütötte meg a két barát fülét valahonnan a közelbõl:
– Szindbááád... Szindbáááád.... Segíts ki innen!
A hajós és a révész döbbenten egymásra meredt, majd Szindbád fürkészni kezdte a

szür ke vizet a bárka körül. A folyó közepén lehettek éppen. Nem látott semmit. Egyéb -
ként különösen hangzott a kérés: ha valaki azt akarja, hogy kimentsék a vízbõl, inkább
azt mondja: „Segítség!” vagy „Mentsenek meg!”, vagy valami hasonlót. Úgyhogy...

Úgyhogy...
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– Ááááááááá! – bõdült el Szindbád, amikor a tat egyik padja alatt észrevette a zöld szem-
pár villanását... azaz nem, nem kegyetlen-zöld volt már a szem színe, inkább meleg zöl -
des barna – Anasztázia szemének eredeti színe.

– Mi van, te itt maradtál?! – kérdezte a hajós, aztán indult is, hogy kisegítse a pad alól
a szürke szalagos cipellõjû Dénesffy kisasszonyt. (Fent a világban sárga és piros sza la -
gos lábbeliket viselt, de itt, a pokol kapujánál isteni törvény alapján minden szín auto -
ma tikusan szürkévé tompul.) Amikor Anasztázia ismét két lábon állt, noha még kissé
bizony talanul, annak ellenére, hogy cipõje sarka nem volt magas, a következõ kéréssel
for dult egykori kedveséhez:

– Vegyél feleségül, Szindbád!
Szindbádot tulajdonképpen nem lepte meg a kérés, inkább csak megerõsítette abbéli

hité ben, hogy az ember lelke az alvilágban mit sem változik.
– Nem tudlak, kedvesem, most már tényleg nem, még ha akarnálak sem, mert jelen -

leg mind a ketten árnyak vagyunk.
Kháron csöndben hallgatta a párbeszédet, csak evezõinek ütemes csobbanását le he -

tett hallani a nyúlós vízben. Lassabban húzta az evezõt, ebbõl lehetett következtetni,
hogy figyeli a helyzet alakulását két vendége között.

Ez volt a pokol utolsó nyugodt perce – már amennyiben az örök kínszenvedések vá -
lo gatott fajtáinak helyszíne egyáltalán nyugodtnak mondható. A Sztüx eddig legalábbis
nyu godt volt, de most valami olyasmi történt, ami még a pokoli tüzekhez meg a szen ve -
dõk sóhajai keltette viharokban bíborvörösen cikázó villámokhoz és a szokásos ör dög -
szel lentések kirobbantotta alvilági földrengésekhez képest is merõben szokatlan volt: ha-
 tal  mas robajjal megrázkódott a föld gyomra, a Sztüxön vad hullámok kéltek, és az örök -
ké sötét, csillagtalan pokoli ég boltozatja megnyílott, és oly metszõ fény áradt a szennyes
al világra, amely a holt árnyak lelki szemeit is szinte megvakította, kivált azo két, akik már
rég óta senyvedtek a pokolban. Szindbádét nem, mert õ a látók közé tar to zott, akik bír-
ják a fényt, mert ez a lételemük. Ebben a fényárban, amelyhez képest a nap fénye is hold-
sá padt, még inkább kiütközött a pokol undoksága, amelybõl eddig va la mennyit a homály
jó tékonyan eltakart. Szindbádnak az tûnt föl elõször, amikor kö rül nézett, milyen sivár,
hold béli e táj... Közben pedig jól meg kellett kapaszkodnia a bárka ócska korlátjában,
mert a rengés miatt úgy hányta-vetette a víz a hajót, mint ama szö kõár, amely Krétát
pusz tította el az Úr születése elõtt 1500 körül, aminek ifjúként Szind bád is szemtanúja
volt... Ahogy most fülelt, alig hallható csobbanást hallott, és ahogy ma ga elé nézett,
Anasz tázia szürke ruhába bugyolált lelkét látta hányódni a szennyes barna habokon.
Olyan volt egykori kedvese, mint egy hatalmas, amõbaszerûen mozgó lég buborék. Szind -
bád tanácstalanul Kháronra meredt, aki már nyújtott is egy csáklyát Dénesffy kis asszony
felé. (Mentõöv nem volt rendszeresítve a jármûvön.) A szürke gön cök be bújt lég bu borék
nagy csapkodások közepette egyre közeledett a csáklyához, és végül el is ér het te, mert
Kháron gyakorlott szemmel, bár erõsen hunyorogva meg ál la pí totta: – Már fog ja...

Igen, ebben a fényben a szürke is még lehangolóbb volt, akár a magyar alföld po rá -
nak a színe verõfényes nyárdélutánokon... Ahogy Anasztázia végül a nyúlós barna létõl
csö pögve, görcsösen a korlátba kapaszkodva megállt a fedélzeten, nem volt a leg von -
zóbb látvány. De legalább szerencsésnek mondhatta magát, mert a vízrengés gyorsan
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csil lapodott, és a révész meg Szindbád fel tudták húzni a bárkára anélkül, hogy õk ma -
guk is belezuhantak volna a folyóba.

Mielõtt Szindbád megkérdezhette volna, hogy hogy van, vagy folytathatta volna a
fény tõl bevilágított táj szemlélését, dörgedelmes szózat jött a magasságból, onnan, ahol
a fény szétrobbantotta a Pokol sötétjét:

– Én az Úr angyala vagyok, ti pokolfattyak, figyelmezzetek szavamra! Az Úr meg elé -
gel te, hogy állandóan a jók szenvednek a rosszak miatt, ezért úgy döntött – egyrészt a
víz özön sikertelenségén, másrészt az ember javíthatatlan természetén okulva –, hogy az
Apophis nevû kisbolygó segítségével két egyenlõ részre szakítja a földgolyóbist. Az
egyik féltekén a jók, a másikon a rosszak lesznek, immár az idõk végezetéig. Ter mé sze -
te sen a rossz féltekéhez tartozik majd a Pokol felszín alatti birodalma összes lakosával...
Mint mindenki tapasztalhatta az imént, a kisbolygó hatalmas robajjal csapódott a Föld -
nek, ámde a két félteke elválasztása egyelõre nem sikerült tökéletesen, a Pokol fenekén
a jégbe fagyott Belzebúb hátsófele és irdatlan szõrös lábai ugyanis – sajnálatos módon –
a robbanás következtében jelenleg az ûrben lógnak, miközben felsõteste továbbra is
moz dulatlanul áll jégpáncéljába szorítva. Illetve, nem is lógnak a lábai, hanem ka lim pál -
nak, a Fõgonosz szemlátomást nem átall próbálkozni, hogy a váratlan alkalmat ki hasz -
nál va teljesen kiszabaduljon börtönébõl. Az Úr, aki minden gondolat ismerõje, tisztában
van vele, hogy Belzebúb ismét lázadáson töri a fejét, de mint korábban, most sem érhet
el sikert... Annak a kérdésnek az eldöntése még angyali doktorainkra vár, hogy a két fél -
tekét milyen égi pályára állítsuk, pontosan hol helyezzük el õket az állócsillagok, boly -
gók és holdak hierarchiájában, milyen szférazenét rendeljünk a jók féltekéjéhez, és
egyál talán: formáljuk-e ismét gömb alakúra õket, vagy hagyjuk meg így, örök memen tó -
ként. Na, mindegy – köszörülte meg a torkát az angyal, olyan orkánszerû erõvel, hogy
a Pokol eddig le nem omlott meredélyei is megremegtek –, na, mindegy, ez legyen dok -
to raink dolga, majd õk kidolgozzák az eddig öröknek vélt dogmák átírásának tech ni -
káját, az én küldetésem az eddigiek közhírré tételén túl most még az, hogy bizonyos
Szind bád úrnak bejelentsem: õ a másik bolygón fog lakni, a jók bolygóján, s még kül -
de tésemhez tartozik, hogy megkérjem Szindbád urat, szíveskedjék megnevezni egy
em bert, akár élõt, akár holtat, akár boldogot, akár elkárhozottat, akit szeretne magával
hozni a jók bolygójára... Nos, Szindbád úr, várom válaszát. Egy perc gondolkodási idõt
kap, addig én itt elintézem egyéb hivatalos teendõimet.

Szindbád elõször a munkáját ideiglenesen szüneteltetõ Kháronra, majd a még mindig
a rozoga korlátra borulva pihegõ Anasztáziára nézett. Hirtelen nem tudta, hogyan dönt -
sön. Aztán elfutotta a szemét valami, amit nem lehet könnynek nevezni, hiszen egy –
föl di szóhasználattal – üres buboréknak vagy füstszerû árnynak nevezhetõ lény nem ké -
pes könnyezni, mindenesetre láthatólag kissé elhomályosult a tekintete, és fürkészve
néz te Anasztáziát, sajnálta a betegségéért, sajnálta, hogy már meghalt, sajnálta, hogy a
po kolra került, és sajnálta, hogy mindez részben õmiatta történt.

– Az összes kedvesem közül... te szerettél a legjobban, Anasztázia... – fordult végül a
ha jós elcsukló hangon a korláton lógó lucskos, szürke, szebb napokat látott göncökhöz.
– Sokat szenvedtél miattam, pedig én nem akartam neked soha rosszat. Csak mind a
ket ten mást akartunk...
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Ekkor Szindbád kérdõn Kháronra pillantott, aki elértette és rögtön megfelelt neki:
– Vidd a nõt, barátom, nekem itt van dolgom. Nekem ez a munkahelyem, ebben nem

lesz változás.
Szindbád hálásan mosolygott a révészre, majd ismét Dénesffy kisasszonyhoz fordult.

– Anasz tázia, gyere velem a jók bolygójára! Ha ott is létezik házasság, elveszlek fele sé -
gül, mert ott biztos minden másképp lesz, mint itt a földön volt... Itt olyan nehéz két
em bernek egymásra találnia... ott, az új helyünkön bizonyára minden sokkal könnyebb
lesz... ott majd meggyógyulsz, meglásd, mert ahol nincs gond és aggodalom, ott csak
egész séges emberek lehetnek... Lehet, hogy egy kicsit unalmas lesz az életünk – hu nyo -
rí tott huncutul a hajós, mert ilyen komoly dolgokról szólván sem tudta teljesen meg ta -
gad ni önmagát –, de legalább boldogok leszünk, ez az egy bizonyos. Rám is rám fér már
egy kis boldogság a szó legteljesebb értelmében ez után a földi szenvedés után, mert
bár ki bármit gondol rólam, sosem voltam igazán boldog, érzékeny ember lévén, mindig
na gyon bántott a világ sok igazságtalansága...

Tovább is folytatta volna, de a vizes gúnya megmozdult, és az azt megtöltõ, bi zony -
ta lan állagú árny alig hallhatóan így felelt: – Veled megyek, Szindbád... Köszönöm, hogy
rám gondoltál... Már nem haragszom, és nem gyûlöllek...

– Letelt a perc – harsant a levegõégben az angyal hangja –, jer, Szindbád, és hozd vá -
lasz tottadat! Lábaddal lökd el magad a földtõl, és repülni fogsz, ne félj.

– Béke legyen veled, Kháron, gyûjtögesd buzgón az obulusaidat! – búcsúzott a hajós
a révésztõl vidám félmosollyal, mielõtt, Anasztázia ruhaujját megragadva, ellökte volna
ma gát a bárka padlatáról.

– Legyetek jók, Szindbád! – búcsúzott Kháron.
– Mások nem is lehetünk – integetett vissza a hajós immár a levegõbõl, és vígan su -

hant az Úr angyalának szárnyai alá.
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Donkó László

Világok múlása
Keresztapám halálára

Pusztányi csend=tanyaromok
/Góbi lehet ily néma csak/
kergetõzõ barna-homok

mit az emlék szívemre rak...
megy a gyepen keresztapám
mint nyurga nyárfa menne át

rémalak inte? szent talán?
– kezében sírásólapát...

Különben õsz van – fúj és zuhog
Tehénke körbe-körbe jár
Varjú feketéll – kurvasok
S nem sejlik a látóhatár

Jönnek büszke vadlovasok
S elém dobják holtan keresztapám.

Matyikó Sebestyén József

Vasra vert fohász

Gyanútlanul a mennyországban
ebben a vasra vert szélfútta hazában
üveges szemekkel szántani-vetni
születni, élni, halni. Menni.

Végül is minden magányos játszma
körös-körül a rajzolt szürkületben
kifeszítve fölénk Isten umbellája
halálon túli fegyenc-fegyelemben.

A világítótorony Isten gyertyája
csukott szemmel oda az árnyék
diófák és szõlõk rendjelei között
a szõlõbõl bor lesz, vers és ajándék.
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Nem tudsz vele szembenézni,
bár jön feléd, de õ se néz,
sejted, itt lesz nemsokára –
és nem fogja fel semmi ész.

Bár jön feléd, de õ se néz,
vibrál mégis a kapcsolat,
felsírás óta van veled,
élet vagy, és nem áldozat.

Sejted, itt lesz nemsokára,
ideged és húsod súgja:
ha kezdet volt, lesz utaknak
egyetlen egy végsõ útja.

És sem fogja föl semmi ész,
(minek írom, hogy így igaz),
nem fogom föl, el sem hiszem,
s nincsen vigasz – vagy van vigasz.
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Kaiser László

Nem tudsz vele szembenézni

Négysoros
Maradtak bennem mondatok,
hiányért kiált a némaság,
nélküled többé nem vagyok,
elhagyta hívõ templomát.

Valaki altatja gyermekét
(Valaki altatja gyermekét,
hétköznap van, és velük az ég,
velük az ég, és ki tudja még,
hány árva keresi Istenét.)

Fénypontja napnak az este lett:
mellettem érzem a testedet,
két karod átfon és átölel,
s mindegy, hogy hallgatsz vagy kérdezel.

Nem enged messzire kis kezed,
maradnék örökre itt veled,
ez talán maga a végtelen:
sötétben száguldok fényeken.

(Valaki altatja gyermekét,
hétköznap van, és velük az ég,
velük az ég, és ki tudja még,
hány árva keresi Istenét.)

Kérés
Vágyad a tiszta világ volt: büszke fehéren a mában,

s barna hajaddal vitt el a kór ama régi idõkben.

Édesanyám, ugye hallod a hangom s olvasol engem?
Õszül az én hajam immár: vedd a kezedbe a sorsom!



Lill-el pár éve találkoztam, mikor tévémûsorral készültem a „férjébõl”. Fotóztam a la kás ban lévõ tár -
gya kat, fényképeket, sajnos az emlékeket nem lehet filmre venni, így Lill me sélt nekem férjérõl, aki korán
meg halt. Nádas Erzsébet, „Lill”, Szabó Zoltán író fe le sé ge volt, akitõl 1949-ben elvált, majd feleségül ment
Sar kadi Imréhez.

Nyár eleje volt, készült a Balatonra, hogy a Holdon töltse el a forró nyarat, (hajóján).
Volt régebben is hajójuk, Sarkadi a Kossuth-díjából vette, melyet Hannibálnak ne ve zett.
Szerették egymást, ugyanakkor Imre – Sarkadi –, bizony igencsak utánanézett egy-egy jó nõi lábnak,

fe kete szemek csillogása meg-meg vakította, egy vonzó tekintet bi zony el-elcsábította.
Nehogy azt higgyük Sarkadi Imre bohém, Don Juan volt. Szeretõ családapa volt. Vak me rõ volt. Te het -

sé ges író volt. Nem volt fantaszta, nem volt emberellenes, nem volt po li tikai alkat – talán cinikus volt –,
bár mennyire is úgy tûnik a Kossuth- és a József Attila-dí jak korai odaítélésébõl.

Minden politikai rendszernek szüksége van rá, hogy fölmutasson személyiségeket, te hetségeket, bi -
zo nyítva mûködésük tökéletességét. – Skizofrén korban skizofrén iro da lom. – A kultúra területén is. Pél -
dá ul Illyés Gyula is azok közé tartozott, akit a kom mu nis ta rendszer felmutathatott. Annak ellenére, hogy
õ is csak egy bizonyos határig me he tett el. Ám sok írótársán tudott segíteni, amikor azok megszorultak.
Anyagilag és er köl csileg. De azokban az években melyik író lehetett szabad-gondolkodású?

Hiszen az 1956-os népfelkelés után, 1957-ben, az ENSZ-nek írt levelet, aláírta a Ma gyar Írószövetség
min den (!) tagja, köztük õ is.

„A kritika pluralizálódásáról tanúskodik a Sarkadi Imre mûveirõl 1961 novemberében fo lyó vita. Néhá -
nyan bírálták az író 1956 utáni „kiábrándult” korszakát, szerintük Sar ka di nem „szocialista író”. Velük
szem ben felsorakoztak azok, akik éppen élet pá lyá já nak e szakaszát ítélték jelentõsebbnek, bár életmûvét
egy sé gesnek, szervesnek tar tot ták, „mely magas szinten tükrözi a korszak ellentmondásait, dialek tikáját”2

„De megmaradtunk, mert országot ölni sokkal nehezebb, mint egy-egy embert. Meg ma radtunk és föl -
det osztottunk, szocializmust építünk, mert okosít a tanulságtól terhes idõ...”3

Sarkadi tisztában volt a tehetségével, ám élete végén igencsak megcsömörlött az átpo litizált hét köz na -
pok tól, melyek üressé váltak, és gyökereiben kezdte keresni a ki lá tás ta lannak látszó helyzetek meg ol dá -
sait. Darabjaiban, novelláiban megerõsödött – ugyan úgy, mint Galgóczi Erzsébetnél például a Vidravasban
– az õszinteség hiánya és kiáb rán dul tság keveréke.

„... Aki a paplant adta, sírva gyakorolt önkritikát. – Helytelenül tettem, hogy oda ad tam neki a paplant...
meg szántam, pedig nem kellett volna megszánnom, gondoltam fá zik... Gondoltam, mégis jólesne neki...

Az elmeorvos egyszerre felismerte a vádlottat a vádlottak padján. Ez volt a legjobb ba rátja. Érthetet-
len volt...A vádlott azt vallotta, hogy a paplannal nem is takaródzott so ha sem. Azt megkapta persze, két -
ség te len, de mindig az asztalon tartotta...

Az ügyész közbekiáltott:
– És ki bizonyítja, hogy nem takaródzott vele?
.... A vádlott éppen meggyõzõen és szépen fejtette ki mentségeit, az ügyész köz be kiáltott valami dur -

va ságot. Az orvos közel állt az ügyészhez:
– Szétverem a pofádat, ha be nem fogod...!
Az ügyész visszanézett rá.
– Na jó, – mondta. – Ezért mindjárt felakasztjuk...”4

Valószínû, mint fiatalember mást várt: a kommunizmus a maga eredeti el gon do lá sá val valóban szép
eszme. Nem ez valósult meg. A hatalom terrorja tombolt az egész or szág ban. Pártkatonák irányítottak,
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Gyurkovics Györgyi

Sarkadi a paradicsomban
„Erkölcs, társadalom törvényét – magamra nézve kötelezõnek nem éreztem...”1



még hozzá, tehetségtelenül. Ilyen légkörben kellett tisz tának maradni, ami tudjuk szinte lehetetlen. Na gyon
kevesen tehették meg – te het sé güknél fogva –, hogy kívül kerüljenek ezen a körön. De meg is volt az ára.

„... diákkoromban Adyt tartottam a világ legnagyobb költõjének, akihez mérhetõ nincs. Ké sõbb
Petõfit, „akihez mérhetõ nincs”. S Adyt ez idõben szinte másodrendû költõvé deg ra dál tam ma -
gam ban, mintegy önmagam elõtti igazolás bosszújaként, amiért valaha azt mer tem hinni, hogy
egy-egy Ady-vers önmaga felér az egész õt megelõzõ századok köl té sze té vel. Evvel persze mást,
ha akarnék, se tudnék igazolni, minthogy mennyire másképpen ítél meg mûvészi alkotásokat az
em ber idõvel.”

1921-ben születetett Debrecenben, és 1961-ben halt meg Budapesten.
Érettségi után jogot tanul, párhuzamosan 1941-ben gyógyszerészsegédként kezd Deb recenben. 1943-tól

1944-ig nyomdász, és jogot hallgat a debreceni egyetemen.
1946-ban Budapestre költözik szerencsét próbálni a háború utáni idõszakban. Újság író nak szegõdik, rö -

videsen a Szabad Szó felelõs szerkesztõje.
1950-ben a Mûvelt Nép segédszerkesztõje. Elsõ írásait a Válasz és a Csillag közli. Kor tár sai szerint vir tus -

kodó alkat, élete szakadatlan kacérkodás a halállal.
1954–1955-ben, pedig már az Irodalmi Újság munkatársa. Jó kis tempó. 33–34 éves ek kor.
1951-ben kapja – az 1950-ben alapított –, elsõ József Attila-díját,
1955-ben Kossuth-díjjal jutalmazzák.
1955–1957 – dramaturg a Madách Színházban.
Élete utolsó éveiben írja „érettségi tételeit,” azokat a mûveket, amelyek az utókor, a mai emberek szá má ra

is tudnak olyat mondani, amit értenek, nekik szólnak.
1960 Oszlopos Simeon
1961 A gyáva
1961 Elveszett paradicsom

Korai mûvei közé tartozik, a Próféta (1943). A darab cselekményben nem, inkább dia ló gusokban, esz -
me futtatásokban bõvelkedik. A Szentírás jellegzetes ószövetségi alakját és annak elvárás szerinti ma ga -
tar tását jeleníti meg fonák módon. Virág –, a hedonizmus pró fétája. Ebben a mûvében is megjelenik a
bib liai toposz, a rosszra, a démonikusra való csá bítás.„Mondjuk azt, ami jólesik, tegyük azt, ami jólesik
együnk, igyunk... akkor le szünk örökké fiatalok”.

A Hannibál (1943) töredékben ránk maradt Sarkadi dráma. Melyben Hannibál nem a ret teget had ve -
zért, aki elefánt-háton átkelt az Alpokon, hanem a kényelmes életet, csá bító nõk társaságát élvezni kívá-
nó férfiként jelenik meg.

A Körhinta, az ötvenes évek közepén a magyar film újjászületését jelzi. Sarkadi Imre, Kút ban címû no -
vel lájából készült (Fábry Zoltán rendezésében), témája: két fiatalember már-már nemzedékinek ábrázolt
lá zadása, a választás termelõszövetkezet és az egyéni gaz dálkodás közti választás alternatívája is egyben,
ez a film közvetítette általánosabb ér té keknek és üzenetnek, ugyan nem tesz igazán jót, de nem is teszi
azo kat tönkre. A tör ténet abban a történelmi pillanatban készült, amikor a szövetkezeteknek – Nagy Imre mi -
nisz  tersége idején – rövid idõre komolyan megadják a lehetõséget önmaguk föloszlatására, a ta gok nak a kilépésre,
ön állósulásra. Vagyis a választási helyzet hiteles: hogy ezt a film tra di cionális értékek, és nemzedéki láza -
dás alternatívájával kapcsolja össze – elfogadható.

Reménytelennek látszó szerelem, hagyománnyal, szülõi akarattal, józan számítással szem ben. Hogy
most már a szocialista Magyarországon vagyunk, ez módosítja az esé lye ket, de nem jelenti a diadalmas
meg oldást. Hogy egy apa nem öli meg a lányát, a vé let lenen múlik, és nem az új társadalmi rend fel sõbb -
rendûségén, ahogy valószínûleg egy hasonló történet egy-két esztendõvel korábban bizonygatta volna.

Tanyasi dúvad (1953) A predesztináció és a szabad akarat, az elkötelezettség és a füg get lenség, a meg -
erõ sítõ törvények vágya és a bármitõl vagy bárkitõl való függés ret te ne te között vívódó író a korszak di -
lem máit testesíti meg kritikus szemléletû, érzékeny pró zájában. Egy év falusi tanítóskodás után alaposan
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be lelátott a vidék életébe. Regénye hõ se, a tehetséges és energikus, ám hatalomvágyó férfi az új politikai
rend szer konflik tu sait képviseli.
Viharban (1955) A vidéki értelmiséget ábrázoló kisregény Sarkadi utolsó korszakát ve ze ti be, melynek

té mája a kiábrándult ember akaratereje, amellyel a mélypontról kikerül. Sar kadi hõsei szembeszállnak a
sors sal, küzdenek a rosszért, ördögiek. Nincsen erkölcsi tar tásuk. A hõs – valójában csak fõszereplõ. Az
író azonban mindig némi megértéssel for dul feléjük. Ez a téma jelenik meg az utolsó két kisregényben,
a Bolond és ször nye teg ben, és A gyávában.
Oszlopos Simeon (1960) Az V. században egy Simeon nevû szíriai remete, aki szerette vol na minden

zavaró körülménytõl mentesen szemlélni a világ dolgait, elvonult a sivatagba, s egy nyolcvan láb magas osz -
lo pon élt hosszú évtizedekig. Arról, hogy milyen ta pasz ta latokat összegzett magában Oszlopos Simeon,
ke veset tudunk; mindenesetre a vi lág tól elvonuló, a társadalomból önmagát kiszakító ember jelképévé vált.

A drámát 1948-ban írott és töredékben maradt kisregényváltozatból drámai formába ül teti át. Osz lo -
pos Simeont korunkban, Kis János festõmûvész, jeleníti meg. A dráma kez detekor elveszíti állását, társ -
bér lõket kap, mert nem tudja kifizetni a teljes lakbért, ki kapcsolják a telefonját, és elhagyja a szerelme,
Má  ri a is.

Az áldozatnak kiszemelt Zsuzsit – társbérlõje felesége –, hidegen kitervelve el csá bítja. Miután sze re -
tõ jévé tette és a férjétõl is elhidegítette, a házmesterné segítségével át játssza a kéjenc Müller úr kezére,
aki a darab végén késsel megszúrja. Megjelenik Mária is, akinek Kis elmondja, hogy az aszkétaság kor -
sza ka a késszúrással elmúlt.

A darabban a rossz erõ, groteszk megtestesítõje Vincéné, a takarítónõ, aki a tipikus ma gyar feljelentõ.
Tönk retenné Kist és az új társbérlõket is. Mint általában a drámák több ségében itt is a megoldást, a nõk
je lentik. Sarkadi kiválóan formálja meg figuráit, az ab szurd dialógusok szellemesek és meglepõek, és nyit -
va marad a dráma végpontja is, túl éli-e Kis János a támadást.

Az Oszlopos Simeon az emberi bekerítettséget, kiszolgáltatottságot mutatja be, érett dra maturgiával.
Elveszett paradicsom (1961) A dráma egy korábbi szereplõje, a Bolond és szörnyeteg c. re génybõl ismerõs

vi déki orvos, Sebõk Zoltán sorsát ábrázolja, aki a maga immorális éle tét semmivel sem tartja rosszabb-
nak a környezete filiszteus szürkeségénél. Zoltán az apja házában jelenik meg, végzetes hibát követett el:
ille gá lis abortuszt hajtott végre a sze relmén, és Erzsi belehalt a mûtétbe. Sebõk elõször az öngyilkosságot
fon tolgatja, hogy ne jusson börtönbe, de olyan emberekkel találkozik, akik igazán értelmes életet él nek,
ezért újra kell gondolnia döntését. Komolyan beleszeret egy nála tíz évvel fiatalabb lány ba, és halvány esé -
lye van, hogy a börtönbõl szabadulva felér, méltóvá válik hozzá.

Sebõk Zoltán kijelenti: „Nem ismertem magam fölött mást, mint a saját magam tör vé nyét – s most se
is merek.” Az õ esetében nem a bûn, hanem a bûnhõdés kap hang sú lyosabb szerepet. Ám a darab nosz -
tal gikus hangvétele jelzi azt a távolságot, amely el vá lasztja Zoltánt ettõl az értelmes élettõl: az õ Para di -
cso ma már elveszett, és a nézõ nem tud hatja, hogyan dönt majd a hõs. Valójában ez a dilemma, Sarkadi saját
küz delme a korral.
A gyáva (1961) A kisregény újabb kudarc története a narrátor, Éva 30. születésnapján kez dõdik. A fõ -

hõs (történetesen nõ) hirtelen megelégeli korábbi életét, hogy a gazdag szob rász dekoratív felesége, és
elin dul a hétvégére. Egy faluba érve az autója elromlik, és Éva beleszeret abba a vonzó fiatalemberbe, Pis -
tá ba, aki segít szerelni. Mivel otthon a férje éppen házibulit tart, Éva hirtelen eldönti, hogy meghívja
Pistát. A fiatalember má sik társadalmi osztályba tartozik, de természetesen viselkedik a szokatlan kör -
nye  zet ben. Másnap reggel Éva a faluba utazik, ahol megmarja egy vipera, de õ Pista fi gyel mez tetése elle -
nére megragadja az állatot, józanul felvágja és kivérezteti a sebét. Pista di csé ri bátorságát. De amikor a
férfi a jövõt kezdi tervezni, egy munkaajánlatot is vissza uta sít Éva kedvéért, aki kezd elbizonytalanodni.
Szeretne elválni és saját, értelmes életet kez deni, de a férje jól látja, hogy nem fog tudni lemondani kel le -
mes életszínvonalukról. A következõ randevún Éva be akarja bizonyítani Pistának, hogy nem gyáva, és
meg  eszik egy hernyót. Ám Éva nem tud szembenézni, elsodródik, az élete semmiben nem válto zik.

Fõbb mûveit 1943-tól 1961-ig jelenteti meg: A Prófétától az Elveszett paradicsomig.
Sarkadit kortársai is sokra értékelték, a háború elõtti és a háború utáni írásaiért egy aránt. Filmkritikái

is sokatmondóak.
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„A szimbolikus mûfaj kezdete a népköltészet: majdnem mindig szimbolista jellegû – s a nagy iro da -
lom ban a görög tragédiák: kivétel nélkül másról beszélnek, de jelzik a mát. (Aischylos Perzsákja, az egyet -
len kivétel; ez a tragédia mából beszél a máról.)” – írja Sar ka di Imre Fellini Országúton (1954) címû film -
jé nek az elemzésében.

„A Strada realista remekmû. Mirõl szól? Arról, hogy a boldogságot minden ember szeretné. De
a boldogság mi? Sûrített pillanatok rövid ideje – s aztán megint a valóság jön. S ez a va ló ság már
nem a boldogság.
Nem vállalkozom rá, hogy többet mondjak a Stradáról. Ez a film költészet. Amirõl még be szél -
hetünk, hogy fér össze költészet és realizmus?
Petõfinél egy volt a kettõ. Nem összefért, nem megtûrték egymást, hanem egyek voltak. »A bá -
nat egy nagy óceán...« (Egyáltalában, szokjunk le már arról, hogy Petõfit a Talpra magyar, a Még
kér a nép, költõjeként kezeljük, hiszen evvel nem sokra vitte volna a vi lág iro da lom ban.)
Adynál egy volt a kettõ. Sokkal költõibb volt, mint Petõfi – a szó mindennapi értelmében. Leg -
alább annyira politikus, mint Petõfi. Szimbolista is volt? Persze. Csak az Ady-könyveket kell
kézbe venni. Vörös szekér..., Eltévedt lovas..., Ond vezér..., Õs Kaján... s költészete jó har ma da. A leg-
jobbak.
József Attila? Egy a kettõ. Kérem: »Komororrú bikát fejtem, rege róka, rejtem...« – „Karóval jöt -
tél, nem virággal...« Vagy: »Az égen, ha felhõ volna, égõ kendõként lebegne« (tökéletes Ka levala-
sorok egyébként)”.

2011. augusztus 13-án lenne 90 éves. Nem lehetetlen hogy egy ember ennyi évet éljen, de õ nagyon
hamar eltávozott közülünk, méghozzá amolyan „Sarkadiasan” lezuhant egy belvárosi bérház legfelsõ
szintjérõl. Hogy játék volt-e, véletlen, vagy tudatos szán dék, esetleg valaki más keze tette, sosem derül
már ki. Volt egy játékos szokása, kihívni a sorsot. Most is kimászott az ereszre, és azon egyensúlyozott.
1961. április 12-ig pöc köl gette a halál állkapcsát. Idén, 2011-ben 50. éve halott. Élt: 40 évet.

Kész a leltár:

„Éltem, és ebbe más is belehalt már”
(József Attila)

Jegyzetek:
1. Elveszett paradicsom
2. Standeisky Éva: Az írók és a hatalom – 1956–1963.
3. Téves szilveszter, novella, 1954.
4. Az elmeorvos, karcolat, 1958 vagy 1959
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Minden ellenkezõ látszat dacára a közéleti pub li -
cisztika szép csendesen halódik Magyarországon.
Amit ugyanis idestova két évtizede e címen mû vel -
nek: minden, csak nem a hagyományoknak és az
esz ményeknek megfelelõ, nemes és „irodalmi”, fe le -
lõsségteljes és „megemelt” mûfaj, az újságírás haj -
dani fejedelme. (Királynõjének az irodalmi ri por tot,
hercegeinek a glosszát és a tárcanovellát tar tották
egykoron.) Úgynevezett pártérdekek és „meg osz -
tott ság” mentén és címén aljas, primitív vag dal ko zá -
sok, ostoba eszmefuttatás-kísérletek és idi óta-trá gár -
kodó fogalmazvány-félék sorjáznak – s e téren a
nem zeti szellemû újságírás ugyan jobban – de ko -
ránt sem jól áll... Húsz éve alapvetõen az hiány zik
ezek bõl az irományokból, ami legvégsõ lé nyegük
len ne: bátorság és eszmei tisztaság, át te kint hetõ,
okos, logikus gondolatmenet, valóban szel lemes, ele -
gáns, pallérozott, nemes vagy éppen emel kedett stí -
lus, eredeti fordulatok, gon do la tok, következtetések.
Cikkek, esszék, tanulmányok – ez a mûfaji meg je lö lés

áll alcímként Juhász Györgynek a 2010-es könyv hétre
a Hungarovox kiadónál megjelent, Mi kor kezdõdik a
XXI. század? címû kötetében. Iga zá ból azonban ez az
összegyûjtött 25 írás: közéleti pub licisztika egytõl-
egyig, és ami a lényeg: ízig-vé rig magyar. Mert szá -
zad kezdet és -vég, Balkán és Kö zép-Európa, iro da -
lom és történelem: egytõl-egyig sajátságos és végre
va lóban a Németh Lász ló -i értelemben „mély ma -
gyar” szemüvegen át ke rül elénk. Pontosan úgy, aho -
gyan látni és láttatni kell térségünk közelmúltjának és
je lenének meg annyi ügyes-bajos dolgát, a Gorenje-
turizmustól a Vis egrádi Szerzõdésig és tovább: a hor -
vá tokkal va ló mostani és lehetséges viszonyunkig, a
ma gyar kül ügy szégyenteljes legújabbkori pro duk -
ció-so ro za táig, a koszovói példáig vagy éppen a dél -
vidéki ma gyar értelmiségiek árulásaiig – és végül, de
ko ránt sem utolsó sorban nemrég az öröklétbe tá vo -
zott egyik legnagyobb emberünk, Fekete Gyula a jö -
võ nemzedékek oktatásához kötelezõ jelleggel ajánl -
ható méltatásáig.

Miért felelnek meg Juhász György írásai a pub li -
cisztika fent elemzett, legmagasabb rendû kri té ri u -
mainak? Mert például nem fél kimondani a titói Jugo  -
szlávia egykori felkent irodalmi pápájának, Bori Im -
ré nek Illyést támadó, hírhedett 1983-as cik ké rõl, hogy
„aljas írás” „a cikk már önmagában is el bor zaszt, hát

még a megszületés körülményei!” (és in nen tõl máris
szá mos új, szenzációs in for má ci ót is ka punk!) –
ugyan akkor lényeglátó okos ság gal elem zi például a
ma gyar politikai vezetés per ma nens fé lel mét Belg -
rád tól, és olykor bravúros esz mei tisz tán lá tással vá -
zol ja fel a koszovói füg get len ség je len tõ sé gét és le het -
sé ges európai perspek tí váit. A sort még hosszan le -
hetne folytatni: Juhász György már elõzõ, 2006-ban
nap világot látott, Utak és útvesztõk – Dél szláv körkép
címû kötetében is bi zony ságát adta im po náló fel ké -
szült ségének – azon ban nemcsak bal ká ni–délszláv, de
– és ez a lényeg – magyar nem zet po litikai területeken
is. És ez az a pont, amire az esz mei tisztánlátás, a va -
ló ban mé lyen, átélten és õszin tén ma gyarpárti, „ma -
gyar  köz pon tú” gon do lat me ne tek so ra és a pub li cisz -
tika már emlegetett bátorsága épül. Épülhet is.

„A koszovói albánok azért élhettek ön ren del ke zé -
si jogukkal – túl a politikai helyzeten –, mert tud ták
azt, hogy mi a család, ki a családfõ, ki az édes anya,
kik a nagyszülõk, mi az anyanyelv és mi az anya föld.
A koszovói albánok nem tudják, hogy ki Fe kete
Gyula, mert nekik sok-sok Fekete Gyulájuk volt és
van, így nem tudnak mindegyiknek szobrot ál lítani.
Ha egy lett volna, mint nekünk, annak há rom szoros
életnagyságút állítanánk ötméteres ta lap zatra, neve
alá pedig azt írnák, hogy a nemzet lel kiismerete” –
írja Juhász György és ehhez aligha kell kommentár.
Kötete fülszövegében különben A pub licisztika halála
címmel nagyjából ugyanarról bo rong, amin e kis írás
elején ezen sorok szerzõje, az zal a különbséggel,
hogy röviden felvázolja és vé gig kíséri a legújabbkori
Magyarországon e téren tör ténteket – ám a könyv
hátsó borítóján, a Szá zad vég és századelõ címû írásban
jut el a a vég kez de téig – ami egyben a kezdet
kezdete is: Ma gyar or szág elé például Szlovénia,
Horvát ország és Ko szo vó tartja a tükröt, szilánkokra
tör ve – ebben lát szik a mi szegény hazánk, tegyük
hoz zá, a könnyes együtt érzéssel és az elkeseredettek
szi go rával tar tott, meglehet, ódon küllemû, magyar
mo  tí  vu mok kal díszített keretben. Juhász Györgynek
meg, ha olykor beleolvas a saját kötetébe, a
publicisztika ha lá la miatt nem kell aggódnia. Ez is a
kezdetekhez tar tozik. Századelõn pláne.

(Juhász György: Mikor kezdõdik a XXI. század?
Cikkek, esszék, tanulmányok, Bp., Hungarovox, 2010.)
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Madarász Imre

„Csúnya mese” a mélybõl
Niccolò Ammaniti: Én nem félek

Lehet-e „szép” irodalom az, mely valósággal sokkolja, traumatizálja olvasóit? Másrészt, hogyan le het -
sé ges, hogy az utóbbi évek egyik legborzalmasabb, legmegrázóbb olasz regénye olyan mû, amely men-
tes a könyvipar divatos horrorpaneljeitõl, nincs benne pszichopata sorozatgyilkos, szadista öldöklés, „in -
tel lek tuális” kannibál és hasonlók, a szörnyûségek nagy része részlegesen, utalásszerûen, sejtésként, fan -
tasz tikus és meseszerû elemekkel vegyülve jelenik meg történetében? Miként lett a közelmúlt Olasz or -
szá gának egyik legsúlyosabb társadalmi és kriminalisztikai problémáját, a szervezett-sorozatos em ber -
rablást („Anonima Sequestri”) a legmegrendítõbben és esztétikailag leghitelesebben bemutató könyv egy
„gyermekregény”? Ugyanakkor miféle „gyermekkönyv” az, amelyet kevés szülõ adna gyermekei kezébe,
s amely a felnõttek tûrõképességét és felfogóképességét is keményen próbára teszi?

Mindez csupán néhány kérdés azok közül, amelyek megfogalmazódnak Niccolò Ammaniti Én nem
félek (Io non ho paura) címû regényének olvasóiban. Mert nemcsak felkavaró, de kérdezõ mû is ez, min -
den képpen olyan, amely foglalkoztatja, nyugtalanítja címzettjeit, s e többsíkú és tartós hatása bizonnyal
köz rejátszott a regény „kétszintes”, kritikai és közönségsikerében. A meglehetõsen gerontokrata olasz (és
nem csak olasz) irodalmi életben – ahol a legünnepeltebb, legelismertebb írók gyakran életmûvük javát
évtizedekkel korábban megalkotó, immár reprezentálni is alig képes aggastyánok – fiatalnak minõsített,
1966-ban született római szerzõ harmincöt éves korában (az olasz irodalomban fontos–jelképes élet kor -
ban, a dantei „emberélet útjának felén”), 2001-ben megjelent, úgyszólván évezred-nyitó regénye egy -
más után, s egymástól aligha függetlenül érte el a kanonizáció állomásait: több kiadást megélt, nagy
pél dány szám ban, bestseller lett belõle, 2003-ban a neves rendezõ, Gabriele Salvatores kongeniális, méltó
és sikeres filmet készített belõle, 2006-ban a regényírót tekintélyes irodalmi díjjal, a Premio Stregával
ju tal maz ták, a sikerkönyvet negyvenöt országban kiadták – 2008-ban Magyarországon is az Európa
Könyv kia dó nál, Matolcsi Balázs fordításában –, egyetemi diplomamunkák születtek róla... A kultúripari
rek lám dömping és a tömegkommunikációs kampányok ismerete gyanakvóvá tesz a mai könyvsikereket
és siker könyveket illetõen, ráadásul az irodalomtörténész feladata a múlt vizsgálata, nem a jövõbelátás,
ezért csak óvatosan kockáztatható meg a feltevés, hogy az Én nem félek az olasz irodalom maradandó érté-
ke lehet, vagy ha mégis elfelednék – hiszen tudjuk, a múló idõben a feledés rostáján mennyi aranyrög is
ki hul lik –, az a szerzõvel szemben méltánytalan, az olvasó nemzedékek számára pedig veszteség lenne.

Mint a színvonalas irodalmi mûveknek általában az Én nem féleknek a becsét is csak haloványan, hiá -
nyo san, esetlegesen érzékeltetné tartalmának összefoglalása. Sõt, az Ammaniti-regény „par excellence”
olyan, hogy jellegzetességét és értékét inkább a „hogyan”, mint a „mit” adja meg. A cselekmény 1978 „el -
át kozott nyarán” játszódik, egy fiktív délolasz, falucskának is alig nevezhetõ helységben, „az isten háta
mö gött”, Acqua Traversében, ami „olyan kicsi volt, hogy semmi sem volt”. Érdekes az idõmeghatározás
meg lehetõs pontosságának és a térbeli meghatározatlanságnak ez az ellentéte. Az elõbbit vélhetõen az
in dokolja, hogy az elbeszélõ fontosnak tartja hangsúlyozni egyrészt a regénycselekmény egyidejûségét az
olasz országi emberrablási bûnözõhullám tetõzésével, másrészt – még inkább, nyomatékkal, ismételten –
hogy (mindkét) fõhõse mindössze kilenc éves volt akkor. Az utóbbi viszont – a „földrajziatlanság” – a
gyer meklélek mesés világának valóság fölöttiségét, történelmen-társadalmon kívüliségét, „hol volt, hol
nem volt” atmoszféráját érzékelteti.

Az az írói megoldás, hogy a történetnek nemcsak a fõszereplõje, de az elmesélõje is egy kisfiú – pon -
to sabban a narrátor ugyanaz a személy, aki felnõttként „visszalép”, újfent belehelyezi magát akkori énjé-
be – egyszerre ad költõi fantáziaszárnyakat melyek a reális(ta) szörnyûségek, naturális(ta) alantasságok
fölé emel nek és béklyót, amely megakadályozza, hogy az éretlen gyermektudat felérje ésszel a történése-
ket, a felnõttek számára is nehezen felfogható rémségeket.
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Az Én nem félek, mint minden gyermekekrõl szóló regény, tekinthetõ nevelõdési (fejlõdési) regénynek
is, olyan „Entwicklungsroman”-nak vagy „Bildungsroman”-nak, amelyben a nevelõdés, a fejlõdés drámai,
sõt tragikus felfedezéseken keresztül, érlelõ szenvedések révén következik be, már amennyiben egyál ta -
lán bekövetkezik, tudniillik ha fejlõdésnek, nevelõ tapasztalatnak nevezhetjük azt, ami a személyiségnek
minden bizonnyal életre szóló traumát, soha el nem múló fájdalmat, lelki komplexust okoz.

A kis Michele Amitrano „az évszázad egyik legforróbb nyarán” a határban, a „búzatengerben” csa -
va rogva, kerékpározva, egy elhagyott, romos ház elrejtett pincéjében iszonyú dolgot fedez fel, he lye seb -
ben egy emberi lényt iszonyatos állapotban: egy vele egyidõs fiúcskát nemhogy embertelen, de még ál -
lat hoz sem méltó körülmények között, olyan állapotban, hogy kezdetben azt sem tudja, él-e avagy halott.
A két gyermek elsõ igazi találkozásának jelenete a legszörnyûbbek egyike a regényirodalomban, nehéz
el viselni, még nehezebb elfelejteni:

„Odalent hidegebb volt.
A halott bõrén rászáradt sár és szar éktelenkedett. Meztelen. Olyan magas, mint én, de so vá -
nyabb. Csont és bõr. A bordái kiállnak. Körülbelül annyi idõs lehet, mint én.
Láb ujjheggyel hozzáértem a kezéhez, de nem adott életjelt. Felemeltem a lábát borító takarót. A
bo káján egy lakattal összefogott vastag lánc. Alatta a lehorzsolt, rózsaszínes bõr. Húsából sûrû,
szín telen váladék szivárgott, és csepegett végig a rozsdás láncszemeken, a láncot rögzítõ, földbe
mé lyesztett gyûrû felé.
Látni akartam az arcát. De nem akartam hozzáérni a fejéhez. Féltem tõle.
Végül tétovázva kinyújtottam a karomat, két ujjal megfogtam a takaró szélét, és készültem le -
húz ni az arcáról, amikor a halott behajlította a lábát.
Ököl be szorítottam a kezem, kitátottam a szám, tökeimbe a félelem jeges ujjai markoltak.
Aztán a halott felült, mintha élne, és csukott szemmel felém nyújtotta a kezét.
A hajam égnek állt, felüvöltöttem, hátraugrottam, de megbotlottam a vödörben, és szanaszét
fröcs költ a szar. Hanyatt estem, és tovább üvöltöttem.
A halott is üvölteni kezdett.
Hemperegtem a szarban. Végül egy kétségbeesett ugrással elkaptam a kötelet, és kiugrottam a
gö dörbõl, mint egy tébolyult bolha.”

Noha nélkülözi a hatásvadászó túlzásokat, keresve sem találnánk ennél ijesztõbben érzékletesebb le -
írá sát a rémmesék szörnyalakjának, az élõhalottnak, aki azon ban itt nem gonosz ragadozó, hanem ép -
pen séggel a gonoszság ártatlan áldozata: egy Filippo Carducci nevû (szintén) kilenc esztendõs fiú gyer -
mek (nehéz lenne megfejteni, miért éppen a klasszikus költõ családnevét kapta), akit jómódú „északi”
(paviai) szüleitõl raboltak el, hogy „nagyon magas váltságdíjat” követeljenek tõlük. A megkínzott kis fo -
goly képtelennek mutatkozik az alapvetõ életfunkciókra és emberi viselkedésformákra is: nem bír lábra
áll ni, a földön fekszik, a sötétben ideiglenesen elveszíti látását, s mikor Michele segítségével visszanyeri,
alig viseli el a napfényt, sokáig meg sem szólal, s amikor beszélni kezd, olyan hihetetlen, képtelen, össze -
füg géstelen, csodalényekkel teli mondatokat mond (mosómedvékrõl, a „férgek uráról”, õrangyalról) hogy
sza vait Michele eleinte „bolondériának”, õt magát „bolondnak” véli.

Ha lehet, még riasztóbb felfedezésre jut Michele, amikor odahaza kihallgatja szülei, azok ismerõsei és
egy lakásukban megszálló ellenszenves, gõgös, arrogáns „öreg”, Sergio Materia indulatos beszélgetését
a tévéhíradó elõtt: „A papa és a többiek rabolták el” Filippót. „Papa a mumus” (eredetiben „l’uomo nero”,
vagy is „a fekete ember”).. A regény talán legsúlyosabb mondatai ezek, kifejezik a szörnyû felismerést,
amely Michele gyermekvilágának alappilléreit rombolja le, „világképe” kereteit zilálja szét: a szüleibe ve -
tett hitet töri össze. Apja „nappal jó, de éjszaka rossz... De a mama nem”, áltatja magát, pedig látja rajta,
hall ja szavaiból, hogy õ is bûnrészese a gonosztettnek, bûntársa a „mumusoknak”, a „cigányoknak”
(zinga ri), a családfõt is megalázó bandavezérnek és a férjének, aki fogadkozik, hogy a fogolynak „mind
a két fü lét levágják” (ez akkortájt a szó szoros értelmében véres valóság, szörnyû gyakorlat volt az em -
ber rab lá sok során).
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Ennyi szörnyûséget, szenvedést, veszedelmet sem Filippo, sem Michele nem bír másképp feldolgoz-
ni és elviselni, mint valóságuk elõl a képzelgésbe menekülve, realitásukat meseszerûvé átalakítva, azon-
ban úgy, hogy „magánmeséikben” ott kísértenek a megélt borzalmak. Ezért gondolja és állítja Filippo,
hogy õ már halott, ahogyan apja, anyja, bátyja, nagymamája, dadája, „mindenki meghalt és ilyen lyukak-
ban él... A világ tele van lyukakkal, bennük a halottak”, ezért mond kishúgának Michele erõszakkal és
ocs mány sá gokkal teli „csúnya mesét”, közben lelki szemeivel azt vizionálja, hogy apja „levágja, majd
zsebbe teszi Filip po füleit. Aztán ráakasztja õket a kamion visszapillantó tükrére, mint két kabalaállatot”,
és fél, hogy az „öreg” õt is elrabolja („bedugja egy zsákba, és uzsgyi”), neki is levágva a füleit. A valóság
rémálom, a rém mese realista. Melyik a szörnyûbb?

De Michele cselekszik is: fel-felkeresi a „lyukban” Filippót, megeteti-megitatja, hírt visz neki szüleirõl,
a szó szoros és átvitt értelmében felnyitja a szemét, és elõször ideiglenesen, másodszor véglegesen ki me -
ne kíti börtönébõl. Magányos bátorsága hõssé teszi: bûnözõ szüleitõl eleve nem kérhet segítséget, tõlük
az tán a legkevésbé, neveltetése és helyzete miatt pedig eszébe sem jut, hogy a rendõrséghez, a ta ní tó já -
hoz, a paphoz vagy más „nagyokhoz” forduljon támogatásért. Teljesen egyedül van. Még „legjobb barátja,
Salvatore Scar daccione is elárulja, „beköpi”, eladja titkát („egy [autó]vezetésért”) az ellenséges, gonosz fel -
nõt teknek, felmondva gyermekszolidaritásukat. A család, a szülõi tekintély után a barátság illúziója is
odavész.

Michele a regénycímben is kifejezett bátorsága – ami valójában nem a félelem hiányából, hanem annak
le gyõzésébõl ered, önszuggesztióként ismételgetett önfelszólítás erõsíti – ott emelkedik gyer mek ol vas má -
nyai hõseinek („Tiger Jack”, „Tex Willer” stb.) tetteinél is sokkal magasabbra, amikor élete kockáztatásával
ki szabadítja Filippót. Kiderülvén a titka, hogy rájött, hol õrzik az elrabolt gyermeket, a bûnbanda a seb -
té ben máshová hurcolt kis fogoly meggyilkolása mellett dönt, s a sorshúzás Michele örök-vesztes apját
jelöli ki a gyermekgyilkos szerepére. A saját fiát a maga módján, elembertelenedett voltában is szeretõ
apá ra kegyetlen bosszút mér a végzet: a kiszemelt áldozat helyett tévedésbõl, a sötétben, annak ki sza ba -
dítóját, saját gyermekét lövi le. Meg- vagy agyonlövi? A regény egy korábbi passzusából („Körülbelül tíz
évvel késõbb a Gran Sassóra mentem síelni” megtudhatjuk, hogy Michele életben maradt, ám a regény
„zár lata” éppenséggel nyitott: nem befejezõdik, hanem véget ér, vagy inkább megszakad ott, amikor
Filip po, Michele ismételt, heves noszogatására, elmenekül (bár barátjával szeretne maradni), Michele pe -
dig megsebzetten-véresen vergõdik kétségbeesett apja karjaiban, miközben helikopterrel érkezett „feke-
te lények” (csendõrök) és kutyák közelítenek feléjük, „a domb urai” Hogy honnan jönnek? Miért éppen
ak kor? A „megoldás”, a „megszabadítás” Michele számára éppoly váratlan, érthetetlen, mint volt a
bûntény. Ebben a bûnös (mikro)világban pozitív fordulat, szerencsés végkifejlet csak kívülrõl érkezhet,
mint valami „deus ex machina” (felülrõl, az égbõl alászálló „gépen”, csakugyan), belülrõl nincs megoldás,
nincsen re mény (nem véletlenül suttogta a mama is gyermeke fülébe: „Ha nagy leszel, el kell innen men-
ned, és sosem szabad visszatérned”). Ami az olvasói kíváncsiságot kielégítetlenül hagyja s a történetet a
csúcs pont ján addigi logikájából nem következõ, szövedékétõl idegen végkifejletbe fordítja, mintegy
„elvágja”, az egy szersmind a végletekig fokozza az elbeszélés drámaiságát. A „befogadó” nemigen tudja
elfogadni, hogy kész, ennyi volt, itt a vége, fuss el véle, ahogyan, gondolja – de csak remélheti –,
Michelével „elfut nak” a kórházba, Filippó val is a családjához, az emberrablókkal meg a börtönbe.

A „jó véget” nem a regénytradícióban szokásos megnyugtató visszatérés jelenti a normális életbe –
an nál is kevésbé, mivel Michelét (szemben Filippóval) sosem vette körül normális viszonyrendszer, ahová
vissza térhetne –, hanem az erkölcsi imperatívusz gyõzelme a torz világ, a torzító nevelés ellenére és elle -
nében. A regénycímre rácáfolva Michele fél – ám sokkal inkább a bûntõl, mint a bûnözõktõl. Ez az õ üd -
vössége.

(A szerzõ az idézeteket Niccolò Ammaniti: Io non ho paura. Torino, 2001., 
illetve az Én nem félek. Budapest, Európa, 2008. címû köteteibõl válogatta.)
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Pasziphaé krétai királyné – Minósz király fe le sé -
ge – hmm, kissé anakronisztikus kifejezéssel élve,
meg lehetõsen felfokozott szexuális vitalitással ren -
del ke zett. Nevezhetnénk nagytermészetûnek is, ha
ez a fo galom nem a csalfa férfiak számára lenne
fenn tart va. A királyné ugyanis beleszeretett egy
bikába, még hozzá nem is átvitt értelemben: szó
szerint egy szarvasmarha iránt vonzódott. Igaz, a
bika ma ga egyáltalán nem volt átlagos küllemû:
hófehér pél dány, szarvai között fekete folttal. A
királyné min den ismert és ismeretlen trükkel meg -
pró bál ko zott, a szép és kihívó öltözködéstõl és
hajviselettõl a hízelkedésen át a bikának juttatott
ínyenc fa la to kig – ami alatt nyilván friss harmatos
füvet kell ér te ni –, mindhiába. 

Végül a Krétán élõ görög mûvész és mérnök, a
me nekült Daidalosz segítségét kérte. Daidalosz
Athén ben szakmai féltékenységbõl letaszította egy
szik láról unokaöccsét, a körzõ és a fûrész fel ta lá ló -
ját, Talószt. Mivel Krétán megmenekült a fe le lõs -
ség re vonás alól, a királyi pár minden kívánságát
tel jesítette. Pasziphaé számára életnagyságú fa te -
he net készített. A sóvárgó királyné belebújt az üre -
ges modellbe, melyen csak ott tátongott egy kis
nyí lás, ahol az igazi teheneken is szokott. A király -
nén hamarosan mutatkoztak az áldott állapot jelei,
majd megszülte a félig ember, félig bika ször nye te -
get, akit Minótaurosznak neveztek el. Minósz ki -
rály elborzadt a szörnyszülöttõl. Feleségét afféle
há zi õrizetbe helyezte. És megbízta Daidaloszt,
épít sen egy földalatti útvesztõt a szörny számára:
elég nagyot ahhoz, hogy ott leélhesse nyo mo rú sá -
gos életét, és elég kiismerhetetlent ahhoz, hogy on -
nan valaha valaki is megszökhessen. Vagyis: al kos -
sa meg a Labürinthoszt. Egy szörnyetegnek a
táplál kozása is szörnyûséges. Minótaurusz kilenc
éven ként egyszer hét ifjat és hét szüzet követelt. E
ret tenetes emberadó terhét Minósz az athéniakra
hárította. Már a harmadik szörnyûséges szállít -
mány indult útnak, amikor csatlakozott ehhez az
athé ni királyfi, a hõstetteirõl már addig is ismert
Thé szeusz. Amikor befutott a hajó, a knósszoszi
kikö tõben bámészkodó tömegben lézengett a kré -
tai királylány, a Minótaurusz féltestvére, Ariadné
is, aki egybõl beleszeretett Thészeuszba. Egy fo na -

lat adott neki: ha netalán szerencsésen végezne
bal jós küldetésével, ennek a segítségével kitalálhat
a Labürinthoszból. Hogy odabenn mi történt, nem
tud juk, de az tény, hogy Thészeusz legyõzte a ször -
nyet, s így a teljes athéni delegáció, az áldozatra
szánt fiatalokkal együtt, hazautazhatott. Vele szö -
kött Ariadné is, aki nem csak szerelme miatt, de
fél testvére halálában részes lévén, jónak látta
elhagy ni a szigetet. Ám egy másik pár is a titkos
szö kést választotta: Daidalosz és fia, Ikarosz. Talán
azért, mert maga is felelõsséget viselt a tör tén te -
kért – meglehet, õ adta a fonál ötletét Ariadnénak,
s talán a Labürinthosz bejáratát is õ mutatta meg
Thé szeusznak. De az is lehet, hogy egész egy sze -
rûen Minósz nem akarta elengedni udvarából a
bû nös titkok tudóját.

A Labürintosz-mítosz a legnagyobb való szí nû -
ség gel onnan ered, hogy a szigeten jóval késõbb
meg fordult görögök képzeletét megragadta a rom -
jai ban is impozáns, hatalmas méretû, s fõképp át -
te kinthetetlenül bonyolult alaprajzú knósszoszi
palo ta. A Kr.e. III. évezredben jelent meg az a né -
pes ség, amely ezt a palotát és az egész krétai civi -
lizációt megalkotta. Kr.e. 2500 körülre datálhatóak
azok a tégelyek, melyek Egyiptomban készültek,
szépítõszereket tartalmaztak, és Krétán régészek
buk kantak rájuk. Egy ilyesfajta lelet fejlett kul tú rá -
ra utal: import kozmetikai cikkeket csak gazdagok
használhattak, ami tagolt társadalmat feltételez. Az
im portárut exporttal kellett ellentételezni, ami fe -
les leg elõállítására képes gazdaságról árulkodik.
Minósz a történészek szerint nem személynév, ha -
nem a krétai királyok neve, funkciót jelöl. A sziget
gö rögök elõtti népességét is innen nevezték el
minó szi civilizációnak. Az elsõ paloták 2000 körül
épül tek. Többes számban – noha csak a királynak
le hetett ilyen méretû palotája. Krétán ugyanis több
ön álló városállam élt egymás mellett: Knósszosz,
Pha isztosz, Mallia, Zakro. 

Ez a mai ember számára talán meglepõ, hiszen
Kréta csupán 8336 km2 területû – szinte haj szál -
pon tosan akkora, mint Bács-Kiskun megye. Az
ókori államok nagy többsége azonban mai szem -
mel kicsi. (Egyiptom törzsterülete akkora, mint a
Du nántúl. A klasszikus Athén valamivel kisebb
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volt, mint Heves megye. Ezer évvel késõbb, az an -
tik görög Krétán több tucat, talán száz városállam
volt – állítja Németh György). 

A régi palotákat Kr.e. 1700 körül a paloták
újabb generációja váltotta fel – a régiek pusz tu lá sá -
nak oka ismeretlen. 

A krétai palota nem pusztán a királyi család la -
kó helye, az udvar bürokratikus és reprezentációs
köz pontja. Olyan – gazdasági, vallási – szerepkörei
is voltak, amikkel más történelmi korok palotái
nem rendelkeztek. Innen irányították az állami
föld birtok-komplexum termelését. A földmûvelést
a jellegzetesen mediterrán növénynégyes határozta
meg: búza, árpa, szõlõ, olajfa. Ezeket a kul túr nö vé -
nye ket persze a Kelet: Egyiptom, Mezopotámia,
Kánaán is ismerte. De a folyékony termékeknek –
bor, étolaj – Krétán nagyobb súlya lehetett, amit a
mediterrán éghajlat magyaráz. Itt, eltérõen a nagy
fo lyammenti öntözéses kultúráktól, nagyobb sza -
bá sú öntözésre sem szükség, sem lehetõség nem
volt. Az alapvetõ növények mellett a festéket adó
sáf rány, az illatos olajat biztosító fodormenta, a ko -
riander, s talán több zöldség és gyümölcs szerepelt
a növénytermesztés palettáján. A nyáron száraz és
sár ga, kopár legelõkön fõképp juhot és kecskét tar -
tot tak, de mint a mítoszból látható, szarvasmarhát
is.  A palotában mûhelyek és raktárak sorakoztak.
Kõ-, fém- és agyagedényeket állítottak elõ. E sorok
író ja gyermekként elcsodálkozott egy ókori fény -
képes albumot lapozgatva, de szerették ezek a virá -
got, hogy ilyen sok vázát használtak. Ma már tudom,
a krétai és görög „vázáknak” valójában csak egy
része dísztárgy, a többi edény és tárolóedény. Az
amph ora „göngyölegként”, csomagolóanyagként
szol gált, ebben lehetett biztonsággal tárolni és szál -
lí tani a folyékony termékeket. (Jellemzõ, hogy még
1000 évvel késõbb, Itáliában is úgy adták meg a
teher hajó méretét, hogy hány amphorát tud be fo -
gadni). A krétai ipar exportra is termelt fém kész -
terméket és félkészterméket, pl. Egyiptomba szál -
lí tottak további feldolgozásra váró bronztömböket.
Mivel Krétán sem rezet, sem ónt nem bányásznak,
ez import nyersanyagból exportra termelõ ipart fel té -
te lez. Ugyanez mondható el az elefántcsont-fel dol -
go zásról. Európából, a Balkánról kerültek elõ kré-
tai ivócsészék, fegyverek, dísztõrök. Krétai ex port -
cikk a gyapjúból és lenbõl készült textilnemû, ék -
szer, kõedény. És persze a korábban már említett
mezõgazdasági termékek, mindenekelõtt a bor és
olaj. 

Kréta volt az elsõ „kikötõ-típusú állam”, az elsõ
ten gergazdaság és tengeri hatalom a világon. Szép
mû vészi megnyilvánulásai ennek az ún. Kamaresz-
vázák, melyek tengeri élõlényeket ábrázolnak rea -
lista módon. A krétai hajóépítõ ipar egyiptomi is -
me reteket vett át, de azokat továbbfejlesztette.
Kré tai találmány a hajógerinc és a döfõorr – ami az
ágyúk feltalálása elõtt a hadihajók legfõbb fegyve-
re. A krétai államok flottája bonyolította le a sziget
kivi telét és behozatalát (ez utóbbi nyersanyagokat,
egyip tomi textíliát jelentett), és talán közvetítõ ke -
res kedelmet is folytatott. A legfõbb kereskedelmi
part ner Egyiptom. Emellett azonban a szíriai és
kis-ázsiai partok, az Égei-tenger szigetvilága, Cip -
rus és a Balkán egyaránt Kréta kereskedelmének
ha tósugarába esett. Az Eufrátesz melletti Mari vá -
ro sában talált ékírásos táblák krétai ritkaságokat
em lítenek, ami Mezopotámiáig ható kulturális
kapcso latokra utal. Kréta vált az obszidián-ke res -
ke  de lem központjává. (Az obszidián, ez a fekete,
üve  ges szerkezetû kõ jól hasad, ezért az olcsó és
tö  me ges vas megjelenése elõtt, a drága bronz
korában fon tos volt, mint penge- és más eszközök
alap anya ga). 

A kereskedelmi flottát hadiflotta egészítette ki –
szavatolva a sziget biztonságát, és féken tartva a
ka lózokat. Thuküdidész szerint ez a flotta a gyar -
ma tosítás, expanzió eszköze is lehetett. Milétosz és
Szan torin talán valóban krétai telepeseknek adott
otthont. A tény, hogy a mítosz szerint Athén fi -
zette a Minótaurusz számára a rettenetes véradót,
Athén politikai függésére utal. (A mítosz egyéb -
ként oly módon igyekszik ezt a függést elfedni,
hogy az adófizetésre vallási magyarázatot ad:
Athén megsértette a vendégjogot, meghalt Minósz
egyik fia a város hibájából. Az istenek súlyos
aszállyal büntették Attikát. Csak úgy lehetett kien -
gesz telni õket, ha a városállam Minósz kegyeit
kereste. A knósszoszi király pedig az emberadót
szab ta feltételül). A tenger hallal és sóval látta el a
minó sziakat. Igaz, a halászat antik viszonyok kö -
zött sokkal kevesebb jövedelmet biztosított, mint a
ké sõbbi korokban, de hát ez más gazdasági ága za -
tok ról is elmondható. Krétán nem tudunk só bá -
nyá ról. Ezért bizonyos, hogy a sót – a legolcsóbb
fû szert és tartósítószert – a tengerbõl párolták le
só kertekben, amint azt a mediterrán világban sok -
felé ma is teszik. A tenger nem csak halat és sót
adott, de bíborcsigát is. Ennek a kis állatnak a test -
ned ve szolgáltatta a bíborfestéket. 
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A mai értelemben vett pénzt (a pénzérmét)
majd csak a következõ évezredben találják fel Lü -
diá ban. Krétán pénz gyanánt súlyra mért ne mes fé -
meket és szabvány rézlapokat, állatbõr alakú fém -
töm böket használtak. Utóbbi arra utal, hogy egy -
koron élõ állat tölthette be a pénz szerepét. 

A Labürinthosz mítoszára nem a bonyolult
alap rajzú palotaromok ihletõ hatása az egyetlen
ma gyarázat. A Labürinthosz lehetett szakrális sze -
re pû barlangrendszer (Sarkady János szerint), de
az is elképzelhetõ, hogy a Gortyna melletti kõ -
bányák tekervényes alagútjaira, földalatti folyosóira
utal, mint Révay József véli. Az irodalmi Nobel-
díjas (tehát nem történész) Brodsy viszont a La bü -
rin thosz és az emberi agy hasonlóságára figyelt fel.
Mindenesetre tény, hogy maga a Labürinthosz szó
a görögben a labrüsz, labürosz – a bikakultusz szer -
tartásainál használatos kettõs bárd – nevébõl ered.
S ezzel elérkeztünk a krétai vallás prob lé má jához. 

Kréta, miként a kor többi civilizált területe:
sokis tenhitû, vallási képzeteiben nagyon õsi ele -
mek kel. Kígyó, bika, égitestek, fák, oszlopok, bar -
lan gok lehettek vallási jellegû tisztelet tárgyai. A
bika  istenség, a szakrális tartalmú bikaviadal, a
szarv  kultusz központi szerepet játszott. A krétai
vallást mér legelve talán Pasziphaéval is meg ér tõb -
bek lehetünk. Pasziphaé ugyanis Héliosz, a Nap -
(isten) lánya. A bikát Pasziphaé számára Poszeidón
isten küldte, s maga a perverz szerelem is, mint
õrület, isteni döntés nyomán, égi bosszúból szállt a
király néra: ezért és csak ezért közösült bikával.
Krétán a Nap istent bika alakban ábrázolták, a bika
szarva viszont holdszimbólum is. Kerényi Károly
szerint Paszi phaé és a bika násza egy Olümposz
elõtti világ rend részlete, melyben ez a szerelem
nem ször nyû, inkább csak „szent borzongás” tár-
gya. Erre utal, hogy a Pasziphaé nem görög szó,
való szí nûleg krétai (minószi), s jelentése talán:
király nõ. Zeusz is bika alakjában csábította el
Európét! A Minótaurosz másik neve pedig
Asztérion – csil lag fény. A Minótaurosz-mítosz egy
olyan világot mu tat, ahol emberek és állatok,
emberek és istenek sze  retkeznek (Minósz és
Thészeusz is félig isteni szár mazású). Az ember
végletekig kiszolgáltatott, min dent áthat a
szorongás. No, és a termékenység gon dolata.

Bizonyosan volt azonban a krétai vallásnak
üdébb és derûsebb oldala is. Erre utal az ének és tánc
szerepe a vallási kultuszban. Talán Kréta az egyet len
a magaskultúrák közül, ahol nem épültek nagy

temp lomok. A királyi paloták kis házi ká pol nái, a
sza badban, ligetekben elhelyezett oltárok, szent
hely ként tisztelt barlangok helyettesíthették a temp -
lo mokat. Szembetûnõ a nõi elem nagy je len tõ sége a
val lásban: papnõk, istennõk (pajzsistennõ, orosz lá -
nok úrnõje, kígyóval és galambbal ábrázolt istennõ.) 

Egyáltalán: a feltárt palotaromokon lévõ fal fest -
mé nyek egy friss, szabad, életigenlõ kultúrára utal -
nak. Díszkapuk, központi díszudvar, lépcsõk, ter -
mek, freskók. Az elõkelõk öltözete nem annyira
mél tóságteljes és hivalkodó, mint inkább divatos és
ké nyelmes, olykor erotikus. Szembeötlõ, hogy alig
kerültek elõ fegyverek, s a festmények közül egy
sem ábrázol harci jelenetet, kegyetlenséget, gyil ko -
lást, katonát. Nincsenek minószi korú erõ dít mé nyek
sem. Valószínû, hogy a sziget országai tar tó san
békében éltek egymással, talán gazdasági érde -
keiket is összehangolták (Phaisztosz palotájának
alap rajza megegyezik a knósszoszival!), s az ál la -
mok ban belsõ társadalmi béke honolt. A külsõ
ellen ségtõl pedig megóvott a kor legerõsebb flottá -
ja. No persze, szem elõtt kell tartanunk Sarkady
János szavait: Krétának nincs története a szó szo -
ros értelmében. Legalábbis, ha történelem alatt
köz történetet, politikatörténetet, esemény tör té -
netet értünk. Nem tudunk krétai háborúról és
béké rõl, törvényalkotásról és népfelkelésrõl, hó dí -
tás ról, királyokról, fõpapokról, hadvezérekrõl.
Kré ta „a történelembe csak félig lépett be.”

A krétai társadalom alapvetõen keleties lehetett,
kis létszámú bürokratikus és udvari (esetleg ka to -
nai) arisztokráciával, nagy tömegû szabad és fél -
sza bad munkaerõvel, kevés rabszolgával. Két lé -
nyeg bevágó különbség azonban mindenképpen
feltûnik az ókori Kelet államaihoz képest. Az
egyik: a hatalommal bíró, elkülönült papság hiá -
nya. (Ebben Kréta inkább a görög-római jövõt idé -
zi, semmint a keleti múltat és „jelent”). A másik:
úgy tûnik, a minószi társadalomban a nõk szerepe
na gyobb, helyzetük szabadabb lehetett, mint bár -
melyik más ókori államban. Nehéz eldönteni, hogy
az osztályharc, a trónviszályok és polgárháborúk
hiá nya vajon egyszerûen az adatok hiányával ma -
gya rázható-e. Vagy inkább azzal, hogy a krétai tár -
sa dalom kevésbé volt kasztszerû, „a társadalom
pira misának emelkedése nem volt olyan meredek”
(Sarkady), létezett bizonyos társadalmi mobilitás.
És talán az is szerepet játszhatott, hogy a „kikötõ-
típusú állam” nagyobb jólétet biztosított alatt va lói -
nak, mint a kor legtöbb más régiója.
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A minószi civilizációnak Kr.e. 1500 körül vá rat -
la nul vége szakadt. Külsõ támadás vagy belsõ anar-
chia sem zárható ki teljesen, de a leg va ló szí nûbb a
thírai vulkáni katasztrófa okozta össze omlás. Théra
(Szantorin) szigete 110 km-re fekszik Krétától.
Csakhogy vulkánjának kitörése ko ránt sem átlagos
esemény: Harangi Szabolcs professzor szerint ez
volt a történelmi idõk második leg na gyobb kitöré-
se. 60 km3 magma került a levegõbe. A kitörés
kaldéra-robbanással járt, ami földrengést és (9
méteresnek becsült) szökõárt idézett elõ. Való -
színûleg elpusztult a flotta, összedõltek a pa lo ták.
A termõföldeket talán hamuréteg takarta be – ami
hosszútávon termékenyítõ hatású, ám a ki tö rés pil-
lanatában pusztító, hisz tönkreteszi a ter mést.
Jellemzõ, hogy a szantorini kitörés nyomait
Kínában és Kanadában is kimutatták. A nagyobb
tûz hányók ideiglenesen az éghajlatot is mó do sít -
hatják: ha zömmel széndioxid kerül a levegõbe, az
fel melegedést, ha kénvegyületek, az idõleges le hû -
lést – akár nyár nélküli évet vagy éveket – is ered mé -
nyez het. Valószínûleg pánik, anarchia és éhínség
tört ki. A történéseknek szakrális jelentést tulaj do -
nít hattak. Sokan meghaltak, mások elmenekültek a
szigetrõl. Kréta válsága talán jótékonyan hatott az
elsõ görög civilizáció: a mükénéi államok fel emel -
kedésére – Thészeusz talán csak most szabadította
meg, vagy inkább fel Athént. 

1450 körül megjelent Krétán az elsõ görög nép -
csoport: a hódító akhájok. A sziget hamar újra fel -
len dült. Az akháj vezetésû, vegyesen akháj és
minó szi népességû sziget talán története során elõ -
ször és utoljára vált egyszerre egységes és füg get -
len állammá. Az új virágkor kb. Kr.e. 1450 és 1375
közöttre tehetõ. Knósszosz városa ekkor, a szak -
em berek becslése szerint, ötvenezer lakost szám -
lál hatott. Ma Krétán félmillió ember él. Kizárt
dolog, hogy az ókorban – még a mainál sokkal ala -
cso nyabb életszínvonalat feltételezve is – ennél töb -
ben éltek volna. Így, ha az adatokat egybevetjük:
(pár száz ezer lakosú sziget, több város, köztük
ötven ezres fõváros) nagyfokú városiasodást kell
fel té te lez nünk. Az új és immár végleges hanyatlás
oka isme retlen. A sziget az 1100 körül lezajló dór
be ván dorlással vált véglegesen és teljesen göröggé. 

Az ókori írók néhány toposzt kapcsolnak Kré -
tá hoz. Szerintük Kréta a törvényalkotás õshazája.
Innen való az elsõ név szerint ismert hellén tör -
vény hozó, Zeleukosz. De Hérakleidés Lembos már
a minószi korban törvényalkotást feltételez: Mi -

nósz király 9 év alatt építette volna ki Kréta al kot -
má nyát, amely a legrégibb a világon. Egy másik
toposz a „közmondásos” krétai vendégszeretet.
Ugyan csak Hérakleidés említi, hogy Krétán jelent
meg elõször a történelemben a fiúszerelem, a
homo szexualitás. A jómódú csábító 60 napig él he -
tett együtt az elcsábított fiúval, akinek ruhát, más
ap ró ajándékokat és egy ökröt adott. Ez utóbbi
olyan, mintha ma valaki egy motorkerékpárt aján -
dé kozna kedvesének. Mivel ma már tudott, hogy
mintegy 800 emlõsfajnál létezik a homoszexualitás,
azt bizonyosan nem a krétaiak fedezték fel – de
talán õk lehettek az elsõk, akiknél ez elfogadottá
vált és megjelent sajátos, szokásokkal szentesített
kul túrája is.

A legelterjedtebb vélekedés a krétaiakról az
volt, hogy önzõek, pénzéhesek, harácsolók, gát lás -
ta lanok, csalárdak. Jellemzõ, hogy ez a vélemény
már Homérosznál megjelenik (õ még az akháj-mi -
nó szi Krétáról tudósíthatott), de évszázadokkal
késõbb Polübiosznál, és Cornelius Nepos Han ni -
bál -életrajzában is felbukkan. Valószínû, hogy az
ag  rár társadalmaknak a kereskedõ alakjával szem -
beni ellenszenvérõl van szó, hiszen késõbb Fönícia
és Athén, a közép- és újkorban a zsidók, ör mé -
nyek, kínaiak is hasonló minõsítésben részesültek.

Hogyan helyezhetjük el Krétát a világ tör té ne -
lem ben? Talán Kréta az elsõ európai civilizáció.
(Azért csak talán, mert az elmúlt évtizedek régé -
szete egy észak-balkáni, délkelet-európai kultúra
lé tezését feltételezi, amely idõben megelõzte, s egy -
némely vonatkozásban meghaladta volna az egyip -
tomit, mezopotámiait. Kérdés persze, lehet-e ezt
civilizációnak nevezni?) Az mindenképpen bizo -
nyos, hogy Európában Krétán használták elõször
az ekét, a téglát, a kereket – ezek amúgy sumér ta -
lál mányok –, s a krétai az egyike annak a nagyon
kevés (6-8?) magaskultúrának, melyek önálló írást
fej lesztettek ki. Krétán született Európában elõször
nagy város. Kréta az elsõ „kikötõ- típusú állam a vilá -
gon. Kréta afféle összekötõ kapocs térben és idõben is
az ókori Kelet és a görög-római antikvitás között.

Kréta az ókori Kelet perifériáján keletkezett, de
ha marosan környezetének gazdasági és kulturális
cent rumává vált, és egy évezredig az is maradt. A
tör ténelem késõbbi évezredeiben azonban ment he -
tet lenül újra periféria lett. A klasszikus görög kor-
ban afféle elmaradott „vidék”, késõbb helle nisz ti -
kus birodalmak tartománya, kalózok tá masz pont -
ja, a Római Birodalom nem is túlságosan fontos
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pro vinciája. Aztán arab birtok, bizánci provincia,
velen cei gyarmat, oszmán-török tartomány. Csak a
XX. század utolsó harmadára lesz ismét virágzó,
bár korántsem élenjáró területe egy fejlett állam -
nak, a modern Görögországnak.

Még hátravan, hogy röviden elvarrjuk a mítosz
szálait. Thészeusz és Ariadné szerelme nem élte
túl az elsõ nászt, legalábbis ami a görög királyfit
illeti. A mítosz kevéssé életszerû mozzanata sze -
rint az alvó lányt csónakkal kivitték egy szigetre (õ
közben nem ébredt fel!), és sorsára hagyták. Ari ad -
né lehetne a történet egyik nagy vesztese, ha nem
találkozott volna Dionüszosszal. De találkozott. Az
isten megszerette, megvigasztalta, feleségül vette.
Thészeusz mint hõs és felszabadító lehetne a mí -
tosz abszolút gyõztese – ha nem fogta volna meg
az elhagyott Ariadné átka. Ha már elfeledte sze rel -
mét, büntetésbõl elfelejtette azt is, hogy apjának
meg ígérte, siker esetén vitorlát cserél, feketét fe -

hérre, hogy az öreg király messzirõl lássa, fia él-e.
Így az athéni uralkodó, a fekete vitorlás hajó kö ze -
led tekor, abban a hiszemben, hogy fia odaveszett a
Labürinthoszban, a mélybe vetette magát. Thé sze -
usz megbûnhõdött, de aztán jó királya lett or szá gá -
nak. Daidalosz és Ikarosz, mint közismert,
szárnya kat készített, s repülve próbálta elhagyni
Kré tát. Ikarosz odaveszett – Ovidius sorai meg rá -
zó szépséggel fogalmazzák meg az apa döb be ne -
tét, fáj dalmát, gyászát –, Daidalosz viszont eljutott
Szicí liába. Minósz flottájával üldözte a szökevény
feltalálót: remek bûnbak lehetett volna a Minó tau -
rusz haláláért, az egész családi szégyenért és drá -
má ért. De a krétai uralkodó a Kókalosz szicíliai
királlyal folytatott harcokban életét veszítette. A
lak osztályába bezárt Pasziphaé is odalett – király -
nõi méltóságának elveszítésébe halt bele. Mint lát -
ható, az események egyetlen túlélõje Daidalosz, az
okos, bátor, leleményes görög. Övé a jövõ.

95

Tájoló

Bibliográfia
• Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektõl Kr.e. 30-ig.

Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
•  Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora. Gondolat Kiadó,

Budapest, 1984.
•  Németh György: A polisok világa. Korona Kiadó, Budapest, 1999.
•  Kerényi Károly: A Nap leányai. Ford. Tóth Zoltán. Szukits Kiadó, Szeged, 2003.
•  Roman Hercog : Õsi államok – a hatalomgyakorlás eredete és formái. Corvina Kiadó, Helikon, Budapest,

1999.
•  Harangi Szabolcs : Történelemformáló vulkánok. História, 2010, XXXII. Évf. 4. szám
•  http//:hu.wikipwdia.org/wiki/Labirintus
•  http//:hu.wikipedia.org/wiki/Min%C3%B3szí_civiliz%C3A1ci%C3%B3
•  Németh György: Államéletrajzok, In: Hérakleidés Lembos kivonatai. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
• Publius Ovidius Naso: Átváltozások (Metamorphoses). Ford. Devecseri Gábor. Európa Kiadó, Budapest,

1982.
• Ovidius/Picasso: Szerelem. Ford. Bede Anna, Szathmáry Lajos. Európa Könyvkiadó, Helikon Kiadó,

Budapest, 1982.

Felhívás írók és olvasók számára!

Új honlap indult az írói-költõi ambíciókkal rendelkezõk bemutatkozására,
magyar anyanyelvünk õrzésére és szépítésére.

A Magyar Irodalmi Lap (MIL)  http://www.irodalmilap.net/

Email: szerkeszto@irodalmilap.net



KÉPZÕMÛVÉSZEK A POLISZBAN

Bemutatjuk Potyondi János grafikust
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A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes 
megfejtõi közül áprilisban az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:
Döbrögi Andás 1133 Budapest
Hechtl Zsófia 2040 Budaörs
Kovács-Szinak Bence 2890 Tata

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

Budapesten születtem 1948. február l1-én.
Nõs vagyok, egy lányom van. Csa lá dom Gyõr-
Moson-Sopron megyébõl szár mazik.

Fiatalabb éveimben 10 évig a Központi Mú -
zeumi Igazgatóságnál, kiállítás-ren de zõ  ként
dolgoztam; alkotó módon köz re mû ködtem
többek közt a gyöngyösi Or czy-kastély, a Gö -
cseji Falumúzeum és több más múzeum tör té -
neti, néprajzi valamint ter mészettudományi
kiál lításának ren de zé sében és kivitelezésében.
Ezt követõen an tik képkeretek restaurálásával
fog  lal koz tam olyan neves aukciós házak szá -
má  ra, mint pl. a Nagyházi Galéria. A fenti mun -
ká immal kapcsolatos feladatok mind kö zelebb
vit tek a különbözõ mûvészeti ágak hoz, a szob -
rá szathoz, mûvészi fa ra gás hoz (fa, csont, ele -
fánt csont alap anya gok felhasználásához) és a
raj zoláshoz. Ez a kifejezési forma áll jelenleg
leg közelebb hoz zám. Különbözõ vékonyságú
ce ru  za heggyel igyekszem tökéletesre vinni mû -
ve im ábrázolását. Intenzív természet- és ál lat -
szeretetem (különösen a lovak iránt) – már-már
rajongásom – hatalmas inspi rá ci ót ad, hogy
eze ket a témákat visszaadjam rajzaimban.

Kedvenc témáim közé tartoznak még a népi
építészet régi emlékei, valamint a mediterrán
világ jellegzetes hangulata, épületrészletei.
Mûvé szi törekvésem a látvány minél hõbb visz -
sza adása – hozzátéve saját „mûvészi” látás mó -
do mat.


