
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szerkeszti: 
Tar Károly 

 
Munkatársak: 

Békássy N. Albert, Kasza Imre,  
Kovács Ferenc (szerkesztő helyettes)  

Maros Miklós, Ortman Mária,  
Sulyok Vince, Szente Imre, Ungváry Tamás 

       
 

 8-9.  szám    (879– 1126. oldal)  ☻  2004. 

SK
A

N
D

IN
Á

VI
A

I M
A

G
YA

R
 IR

O
D

A
LM

I  
É

S 
M
Ű

VÉ
SZ

E
TI

 L
A

PF
O

LY
A

M
 



 
Tartalom         

 
 

Tar Károly: A hídember — Mervel Ferenc emlékezete 
IRODALOM 

Kovács Ferenc versei                                                                           884 
Klein György: Haza helyett — részlet                                                 890 
Neufeld Róbert versei                                                                          918 
Molnár István: Mint pillangó a tűzhöz —  regény                               922 

AKIK ELŐTTÜNK JÁRTAK 
Solymossy Olivér írásai                                                                     1007 

AKIK MELLETTÜNK JÁRNAK 
Borka László: Elfelejtett felvidéki nyelvőreink                                 1016 

ÉSZAK HÍRNÖKEI 
Mervel Ferenc: A tűz, a jég és a sagák földje                                    1020 
Ingibjörg Haraldsdóttir versei — Mervel Ferenc fordítása                1024 
Lars Gustafsson: Az alagút végén — Mervel Ferenc fordítása          1028 
Kalevala  —  Szente Imre fordítása                                                   1034 

RÜGYEK 
Havasi-Krasznai Erzsébet                                                                  1046 
Fazekas Marianne                                                                              1053 

PÁHOLY 
Vers és foci  — Publik Antal szolgálata                                            1057 

ZENE/SZÓ 
Gaál Zoltán                                                                                         1060 
Bogányi Gergely                                                                                1064 

KÉPTÁR 
Martinovits Katalin: Róth Miksa üvegablakok Norvégiában             1069 
A Magyar Gyermekrajz Világmúzeum                                              1076 
Ambrus Lajos                                                                                     1079 
Boros Katalin                                                                                     1081 

KÉP/FÉNY 
Balogh Sándor                                                                                    1082 
Páhi István                                                                                          1083 
Tiglezán József                                                                                   1085 

JÁRKÁLÓ 
Rokenes K. Erzsébet: A tojásfestés                                                    1087 

KÖNYVEK                                                                                          1093 
MEGJEGYZÉSEK                                                                             1098 

Martinovits Katalin: Az Ághegy — a skandináv lapfolyam              1099 



Tar Károly: A Haza éltető figyelme                                                   1102 
 
 
A SKANDINÁVIAI MAGYAR ALKOTÓK NÉVSORA               1113 
KÉPTÁR MELLÉKLET                                                                   1115 
 
 
 Az első oldalon Páhi István (Göteborg) Ághegy című munkája  
 
 
Lapszámunkat Ambrus Lajos, Balogh Sándor, Boros Katalin, Dohi Alexandru, 
Fazekas Marianne, Páhi István, Tiglezán József munkáival és gyermekrajzok-
kal díszítettük. 



 
A hídember 

 
Mervel Ferenc emlékezete  
 

Ez a jelző már foglalt, hiszen a „legnagyobb magyar”-t, a Lánchidat építő Szé-
chényit illeti. Amióta, azonos címmel, elkészült és sikernek örvend történelmi 
nagy játékfilmünk, még inkább magyarázatra szorul az, hogy Mervel Ferencet 
miért nevezzük hídembernek. Merthogy az volt – nem vitás. Az Északi Fény Ma-
gyar-Skandináv Kulturális Társaság például, még a jeles fordító életében, nem 
véletlenül, Mervel — Hidak címmel rendezett skandináv irodalmi- és filmestet 
Budapesten, az Uránia filmszínházban. És a  Skandinávia-barátok találkozói az 
Eötvös Collegiumban, az ott létrehozott Mervel Ferenc Könyvtár is mutatja, hogy 
tehetségét, egyszemélyes intézményét, egész munkásságát számosan  nagyrabe-
csüléssel figyelték. Az, amit divatos szóval virtuális, tehát látszólagos hídnak ne-
vezhetünk, Mervel Ferenc páratlan fordítói munkáival építette a magyar és a 
skandináv irodalom jobb megismerése érdekében. 

Az Ághegy első és igazán lelkes munkatársa volt. Könyveinket kicseréltük, az 
első szám szerkesztése idején majd minden nap felhívott, villámpostán küldte új 
fordításait. Amikor tapasztalhattam rendkívüli jártasságát a skandináviai iroda-
lomban, többek között őt is felkértem, hogy vállalja el főszerkesztői teendőket. 
Szívesen dolgoztam volna irányítása alatt, de túlzott szerénységgel ezt elhárította. 
Különös érzékenységét tisztelve, még a címlapra kiemelt munkatársi névsorból is 
törölnöm kellett a nevét. 

Az évezred első évének telén találkoztunk Stockholmban. Enyhe volt az időjá-
rás, veszélyes jégcsapok lógtak a házfedelekről, ahonnan olykor kásás hókupacok 
zúdultak a járdára. Átmentünk a kétsávos utca kevésbé veszélyeztetett túlsó olda-
lára, és úgy közelítettünk kedvenc falatozójához, ahol, mint útközben büszkén 
mesélte, törzsvendégként ismerik, és kedvenc tojásrántottás szendvicsét mindig 
szívesen elkészítik. Beszélgettünk ott néhány órán át. Csodálhattam tájékozottsá-
gát a svéd irodalom rejtelmeiben.  

Akkor már tudtam, hogy Vecsésen született, egy évvel fiatalabb nálam. 1956 
októberében a Lőrinci Újság főszerkesztője volt. 1969-től a stockholmi Népi 
Egyetem nyelvtanára. Rendszeres svéd nyelvtanából tanultam magam is, az en-
gem befogadó ország nyelvét. Tudtam, hogy nemcsak svéd, dán, norvég, izlandi 
és feröeri nyelvből fordít magyarra, hanem több nyelvből svédre is. Megközelítő-
leg száz skandináv szerző művét fordította magyarra, svédül pedig közel félszáz 
magyar alkotó művét tolmácsolta. Szakcikkeket, tanulmányokat írt, Pillanatké-
pek címmel 1993-ban novellás kötetet jelentetett meg.  

S ahogyan ez már történni szokott, a hosszú beszélgetés alatt közelebb kerül-
tünk egymáshoz. Néhány héttel azelőtt vonult nyugdíjba, a hirtelen rászakadt ma-
gány lehangolttá tette. Azt hittem, érzékenységét az is tetézte, hogy kedvenc he-



lyén, a falatozóban, nem ismerték meg a kiszolgálónők, rég nem járthatott már 
ott. De kiderült, hogy felesége beteges zárkózottsága aggasztja, a rászakadt ház-
tartási teendők, a városszéli magány, a svéd magyar körök elismerésének hiá-
nya. „Az utóbbi négy-öt évben, egyetlen sorban sem foglalkoztak velem. Már 
nem zavar.” Keserűen eltúlozta, hogy rajta is beigazolódik a bölcsesség:  
„Egy próféta sem kedves az ő hazájában”. Erről panaszkodott némely világhá-
lón közzétett interjúban is. Miközben elhatárolta magát bizonyos személyek-
től — a Tollforgatók stockholmi találkozóin sem kívánt jelen lenni —, elfelejt-
kezett arról, hogy az Ághegy részletesen bemutatta munkásságát, és a Sall Lász-
ló által Két évszak címmel megjelentetett lemezein is ott vannak a fordításai. 
Tomas Tranströmer verseskötetének, a 117 vers-nek a kiadásakor ünnepelték 
Budapesten, hiszen, a súlyosan beteg, Nobel-díj várományos svéd költő, az Ün-
nepi Könyvhét díszvendége volt, és Mervel Ferenc a szóvivőjeként és fordítója-
ként is, akkor, a figyelem központjában állt.  

Az idő mindent gyógyító malmában talán rendbe jöttek volna dolgai, Magyar-
országon mindinkább ismertté és elismertté vált, a Magyar Írószövetség elnöké-
ben támogatóra talált, de a kegyetlen sors csapásaként, az idén márciusban or-
vosa megállapította, hogy nyelőcsőrákja előrehaladott, Kosztolányi és Babits 
betegségével néhány hónapot élhet még, az esetleges beavatkozás aligha változ-
tatna ezen. Éppen Bengt Emil Johnsonnal készült akkor a budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválra, a svéd költő verseskötetének bemutatójára. Nem merte elkí-
sérni.  

Halála előtti hetekben még felvették a Magyar Írószövetségbe és megkapta a 
Pro Cultura Hungarica kitüntetést. Mit sem sejtetve betegségéről, még fogadta 
baráti üdvözletemet, s tervemet, hogy efölötti örömünket megoszthatjuk az Ág-
hegy következő számában olvasóinkkal is. Minden bizonnyal még tudomására 
jutott, hogy az idén, Kortárs svéd költők címmel, a Széphalom Könyvműhely 
díszdobozban, három önálló kötetben megjelentette Werner Aspenström: Ha-
nyatt a fűben, Lennart Sjögren: Tengertajték és Per Helge: Hullámhosszak című 
általa válogatott és fordított verseit. 

Mervel Ferenc 2004. március 23-án este, életének 68. évében távozott közü-
lünk.  

Nem kerülhetem meg a szokványos, de az ő esetében nagyon is igaz megálla-
pítást: nagy veszteség érte a skandináviai híd-teremtő magyarságot. Thinsz Gé-
za halála óta, talán a legnagyobb veszteség, amely az itt élő magyar irodalmi 
alkotókat érte.  

Munkásságát felmérni, gyümölcsöztetni, ha lehetséges folytatni: kötelessé-
günk. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam-
nak mindenekelőtt. 

                                                                                                    
                                                                                                   Tar Károly 



Kovács Ferenc versei 
 

Görög képek 
 
1. 
 
a fatücsök 
 
folyton folyvást  
recseg 
 
vélem szinte értem 
 
 
2. 
 
tenger felől szelek hordják 
a távol sirály hangokat  
vitorlás vébetűje zúzza 
vízre csobbant árnyuk 
s mire a roncsok partot érnek  
hang és sirály eltűnik  
koppannak a parti sziklán  
a madár-árny-tetemek 
árbocon csattogó hajókötelek  
s vergődő csónakok a hajók megett 
 
duda-kürt-tülök  
veszett robogás 
 
ebéd szieszta kávé  
tenger felől új szelek  
apró viharlöketek  
Neptun-szigony 
Zeusz-szikrák 
tarkítják sötétedés után az eget 
oly messze hogy dörejét 
nem is hallani 
 

884                                                    Irodalom 



 
pergő 
hadar  
nyelvzavar  
      
 
3. 
 
itt az évek ólomlábon járnak 
olajfák alatt rozsdáll az idő 
 
különös fények  
árnya-boga közt 
keletről fakadó szél 
szövi verseim 
nádhúron pendül 
s a csúcsokon át 
nyugat felé bukik 
 
 
Enikőnek  
 
ha egyszer  
barátság volt 
angyallá lett 
sorsunk 
 
ha egyszer 
összeforrt 
nem törik 
el soha 
 
kik itt, Te 
ott viseled 
szárnyba szökött 
hited 
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Tudom 
 
az angyalok 
csak filmekben jönnek  
harsonaszóval 
 
nálam egy Kerub 
titokban járt 
kalapot emelt 
mondhatni glóriát 
 
szárnyait 
mint esernyőt mások 
fogasomra tette 
 
nyújtotta  
angyali kezét 
és lesegített  
 
az ablakból  
a hetediken 
 
 
Megnevezhetetlenül 
 
tévé előtt 
háttal a világnak 
 
sötét képernyőjén  
ablakkeret 
tükröződik  
benne 
emeletes ház   
piros cserepek 
darabka égbolt  
— szürke most éppen — 
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négy ablak vaksi kerete  
egyik félig látszik  
 
kémény fafüstje 
— ezt csak sejteni — 
a képernyőn még  
egyéb árnyak  
testes fotel  
tetején fejsziluett  
égő szemek  
— persze csak sejteni — 
 
másodkézből a 
VILÁG 
 
felhők jönnek-mennek 
mint surranó 
benzines szekerek 
omnibuszok 
százlovas hintók 
ördögkerék sportcsodák  
nyomában kékfény 
REND   
MENT  
ELTAKARÍT  
 
kézi-kamera 
rekord lámpája pislog 
a tévé üvegén 
visszfénylik ez is 
mint az ablakkeret 
benne háztömb  
felette felhők  
— most éppen — 
fotelben ülő alak-sziluett 
 
vállon kamera  
köldökzsinóron tévé 
millió fekete fehér  
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képpont zsizsik  
 
a kamera remegő képe 
villog az ernyőn 
abban újabb 
megint újabb 
még egy 
meg még egy 
számolhatatlan 
balra egyre eltűnő 
mint alagútkanyarban 
követett kocsi hátsó fényei 
 
a tévé üvegében fénylő 
ablakkeretben háztömb 
felhőtlen szürke ég  
— éppen — 
fotel s egy alak benne  
vállán kamera 
annak képei 
végtelen sok tévékészülék 
a látszat 
tükörkép 
 
képernyőn  
retinán 
ablakon át 
tükrözött világ  
hatolt be hozzám 
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Páhi István fotókompozíciója 



Klein György:  
 

Haza helyett 
(…i stället för hemland) 

 
Emlékiratok 
Bonnier Pocket Kiadó, 1984, ISBN 91-0-047466-5, 234 old. 

 
Ajánlás:  
Évának, Margarétának, Kerstinnek és Péternek,  
valamint Édesanyámnak, Ilonkának.                 

       A szerző 
  
   

Svéd – zsidó – magyar világpolgár? Egyed a természet örökös körforgásában? 
A hírneves nemzetközi rákkutató tudós svéd nyelvű önéletrajzi kötetében a „Ki 
vagyok és hogyan lettem azzá?” kérdésre keresi a választ – a szerző válogatott 
fejezeteinek közreadásával a fordító: 
                                                                                             Békássy N. Albert  

 
 

I.  rész 
Virradat 

 
„Mélységes mély  a múlt kútja. Vagy talán feneketlennek kellene nevezni?” 
 
Az emberiség múltjára utal itt Thomas Mann. Vajon egyéni létünkre nem vonat-

kozik ez ugyanilyen magas fokon? Életünkre, ami alig több mint egy kaleidosz-
kóp töredék a kollektív tapasztalaton belül, egy olyan kis töredék hogy létezése 
nem érdemel többet mint egy szórakozott vállrándítást. Vagy ellenkezőleg, csakis 
ennyi volna? Minden tapasztalat csak az egyének tapasztalatán át fogható fel, akik 
akár a teremtés koronáján, akár fajuk örökös DNS-fonalán a véletlen folytán létre-
jött röpke dudornak tartják magukat.      

Hároméves vagyok. Ki vagyok? Bár nem vagyok egészen biztos benne, de e 
miatt aligha aggódom. Egy igazán nagynak tűnő házban lakom. A faluban* ez az 
egyedüli emeletes épület. Itt lakom Édesanyámmal együtt. Szeretem Édesanyá-
mat. Esténként a konyhában néha agyag-galambokat készít nékem. Akkor szere-
tek vele lenni. Ám – amikor azt hiszi, hogy nem látom – néha sír. Rettenetesen 
elszomorodom, amikor sírni látom. Dühösnek és tehetetlennek érzem magam. 
Szeretném, ha mindig vidám lenne.  
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Azt mondják, Édesapám akkor halt meg, amikor egyéves voltam. Abban a múlt-
ban történt, amely egy örökkévalóság óta eltűnt egy sötét alagútban. Képeket mu-
tatnak róla. Idegen, de kellemes arcú, éles és kissé szomorkás tekintetű ember. 
Oly szívesen találkoznék vele... Tényleg lehetetlenség volna? Fájdalommal tölt el. 
Képzeletemben némelykor hirtelen megjelenik előttem.  

Nagy kertünk van, amit szeretek. Ám egyben félek is az olyan kellemetlensé-
gektől, amik ott történnek. Fehér galambjaim az egyik reggelre véresek és élettele-
nek. A macska gyilkolta le őket. Hogy lehet a jóságos cica olyan kegyetlen?  

A gyerekek kétfélék. Egyesek bejöhetnek a kertembe és játszhatnak, mások a 
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* A fordító jegyzete: Mezőkaszony kárpátaljai, a mai ukrajnai falu. Magyarul és a külön-
böző szláv nyelveken tucatnyi névvel illették a Tisza felső folyása és a Kárpátok észak-
keleti gerince közé zárt, nyugatról nagyjából az Ung völgyével lezáruló mintegy 12.000 
km2-nyi területet. A helyi magyar lakosság Kárpátaljának nevezi, és ez vált elfogadottá a 
magyarországi sajtóban is. Más nyelveken a hivatalos orosz és ukrán megnevezés tükörfor-
dítását használják, így angolul a Transcarpathia kifejezés az általános. Közismert tény, 
hogy az I. világháborút követően széthullott  az Osztrák-Magyar Monarchia és az 1920-as 
ún. trianoni békediktátum a háború vesztes Magyarországot megfosztotta területének mint-
egy kétharmadától és lakosságának egyharmadától. Magyarország az elcsatolt területek 
teljes vagy részbeni visszaszerzésére tett kísérlete a II. világháború során kudarcot vallott. 
Az újabb háborúvesztést követően végül máig érvényesen kialakult az a helyzet, hogy a 
mai Magyarország határain kívül a szomszédos országokban kisebb-nagyobb őslakos ma-
gyar népcsoportok élnek, amelyek tagjai (és utódaik) akaratuk ellenére és önhibájukon kí-
vül lettek más ország állampolgárai. Az ún. Felső-Tiszaháton, nagyjából négy történelmi 
vármegye területén élő magyar etnikum a vele évszázados földrajzi és politikai közösség-
ben élő ruszinokkal (ruténokkal - a vidék szláv lakosságával) együtt a magyar államiság 
kereteiből kiszakadva előbb a Csehszlovák Köztársaság kötelékébe került (1920-1938/39: 
Klein György: „... i stället för hemland” (Haza helyett),  című kötetében ezt a korszakot 
dokumentálta), majd rövid időre a háborút viselő Magyarország visszacsatolta, végül 1944-
ben a szocializmust Európába exportáló felszabadító/megszálló szovjet csapatok befolyása 
alá került. Magyarországnak ismét le kellett mondania történelmi területeiről, és az 1945-
ben, Moszkvában megkötött szovjet-csehszlovák egyezmény értelmében a kérdéses terüle-
tet bekebelezte a Szovjetunió, majd kárpátontúli terület néven legkisebb közigazgatási egy-
ségévé szervezte. A Szovjet birodalom széthullása után 1991 augusztusában kikiáltott füg-
getlen Ukrajna nem etnikai nemzetként határozta meg magát, hanem törvényes rendként, 
területi és jogi entitásként, voltaképpen az Ukrán SZSZK utódállamaként. Állampolgárai 
változatos etnikai háttérrel rendelkeztek, egy részük ukránul, más részük oroszul, megint 
más részük egyéb nyelveken beszélt. Az új állam kijelentette, hogy minden hatalma „az 
ukrán néptől ered”. A poszt-szovjet Ukrajna alapítói tehát maguk is alkalmazták a „szovjet 
nép” fogalmát, egyszersmind hasonultak is hozzá; a „szovjet nép” a hivatalos felfogás sze-
rint sokféle nyelvet beszélő, változatos etnikai hátterű emberek együttese. Ám ez az eszme, 
ha más formában is, eredeti ukrán múltra tekint vissza: az 1960-as, 1970-es évek nemzeti 
mozgalmában alapozták meg ukrán disszidensek és polgárjogi aktivisták, amikor meghir-
dették azt az eszmét, hogy minden Ukrajnában élő személy ukrán állampolgár.   



kerítésen kívül állnak és nézhetnek befele. Ezeknek nem szabad belépniük, mezít-
lábasok és piszkosak. Egyszer aztán egyikük hirtelen felugrik a kerítésre, onnan 
rám pisil, szemében gúny és gyűlölet. Miért gyűlöl? Mit tettem ellene?  

A családom nagy. Apai nagyanyám és négy nagybátyám van. Csillog a szemük, 
amikor rám néznek. Aztán kissé szomorkássá és ünnepélyessé válik a hangula-
tuk – hiszen árva vagyok ...     

Egyik nagybátyámmal péntek esténként a zsinagógába járok. Ünneplőbe öltöz-
ve, épp úgy, mint a többiek, akik a főutcán járnak. Természetesen csak a zsidók 
járnak, mert mások akkor aligha mutatkoznak az utcán – vagy csak én nem látom 
őket? Engem mindenki lát és ismer, rám mosolyog, viccel, beszél velem és kér, 
hogy Édesanyámnak adjam át üdvözletét.       

Zsúfolt a zsinagóga. Érthetetlen a beszéd. Az imavezér miért énekel úgy, mintha 
sírna? Miért veri néha a mellét?  Jó, amikor mindennek vége, mert akkor mind-
nyájan összegyűlünk a nagymama házában a (kidus – péntek esti vacsora) a szo-
kásos szabbath vacsorára  Ott hirtelen mindennek értelme támad. A nagymama – 
alacsony termetű zsidóasszony, a hithű zsidó nők hagyományos vendéghajával – 
néki minden olyan természetes, és végtelen melegség sugárzik belőle. A család-
tagok és sokan mások is gyakran tanácsért fordulnak hozzá, ételért vagy éppen 
néhány kedves szóért.  

A nagymama szigorúan betartja a vallási szabályokat. Otthonában mindenki tud-
ja mit, és miért tesz – nyugodtan, világosan és feszültségmentesen.  

Egy kis mellékhelyiségben mindig akad kosztos a helyi zsidó vallási iskola 
(yeshiva) tanoncai közül (bochers). Azok más világba tartoznak. Hosszú fekete 
kaftánba öltöznek, a fülük mellett hosszan lecsüngő hajtincset, pajeszt és széles 
fekete kalapot viselnek s vagy egyáltalán nem, vagy csak rossz magyarsággal be-
szélnek - a vallásos zsidó élet nyelvén: jiddisül értekeznek. Ők nem látogatják a  
„mi” zsinagógánkat. Nékik sajátjuk van, rabbijuknak királyi tisztelet jár és az ima 
ott sokkal sírósabb.  

Telnek az évek. Négy, majd ötéves lettem. Nyári éjszakán, a nyitott ablakon át 
hallom, a hatéveseket és idősebbeket, ők fennmaradhatnak, amikor nekem le kell 
feküdnöm. Az a keserű érzés fog el, hogy kizártak a közösségükből. Néha nehe-
zen alszom el. Akkor megkísérlem magam elé képzelni a jövendőmet. Legszíve-
sebben egyedül élnék egy erdőben, vagy egy sziklacsúcson, ahová senki sem jut-
hat fel. Az ételt egy kosárba helyezik, amit naponta felhúzok... 

Most már jobban megértem ki vagyok, és hogy ki nem. Falum neve magyarul 
Mezőkaszony, vagy a rövidség kedvéért Kaszony. De a postabélyegzőn és a vas-
útállomás tábláján Kosino áll csehül és ugyanaz a név ruténul** cirill-betűkkel 
nyomtatva. Ám a falu lakosai közül senki sem beszél sem csehül, sem ruténul. Az 
egyenruhások csehül beszélnek. Azok vagy rendőrök, vagy katonák – messzi föld-
ről, idegenből jöttek. Mindenki, akit ismerek, magyarul beszél. De Magyarország 
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az országút túloldalán van, amit határnak neveznek. Oda nem szabad egyedül 
mennem. Azt mondják, mi Ruténiában vagy Podkarpatska Russ-ban vagyunk, de 
a ruténokból épp oly keveset látok, mint a Kárpátokból. Néha a keleti látóhatár 
mögötti kékszínű hegy-völgy tájképről álmodozom. Egy nap aztán, először éle-
temben, két igazi rutén parasztot láttam. Vásárolni jöttek a nagybátyám vaskeres-
kedésébe – számunkra, a gyermekek kedvenc tanyájára – a legkedveltebb atyai 
nagybátyánkhoz. Úgy bámultam őket, mintha holmi mesealakok elevenedtek vol-
na meg.   

A nagyváros 
 
Hatéves vagyok, és hamarosan iskolába járok. A nagyvárosban lakunk, ahol 

mindenki magyarul beszél. Nincsenek sem cseh rendőrök, sem hosszúkaftános, 
pajeszes jiddis zsidók. Ez Budapest, Magyarország fővárosa, középen az óriási 
Duna folyammal, magas házakkal, nagy zöldterületekkel, sok gyerekkel és sűrű 
zajjal. Édesanyám döntött úgy, hogy szülei és testvérei közelébe költözzék. Néki 
magyar útlevele van, de nekem cseh. Ez mindaddig vicces és érdekes, amíg nem 
kell hosszabbításért a cseh nagykövetségre mennünk. Tört magyarsággal leszidja 
Édesanyámat a cseh tisztviselő. Szégyellje magát, hogy „cseh fia” egy szót sem 
tud a hazája nyelvén. Készem állok a sírásra. Hogy lehet valaki Édesanyámmal 
szemben ilyen gonosz? Akkor eldöntöm, hogy csehül soha sem tanulok meg egy 
szót sem.  

Anyai nagyapámmal sétálni a lehető legkedveltebb időtöltésem. Gyakran egy 
vasúti felüljárón megyünk át. Kíváncsian nézegetem a más országokból érkező 
vonatokat. Szeretnék elutazni mindezekbe az országokba. De nagyapa azt mondja, 
hogy ez nem is olyan egyszerű annak, akinek ilyen fura idegen útlevele van, mint 
nekem. Azután a nagybátyámról mesél, aki Mexikóban él. Még nem láttam őt. 
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** A ford. megj: A ruténok (nyelvük ukrán). A magyarok régebben a félnomád életmódot 
folytató kárpátukránokat más néven ruténoknak, ruszinoknak vagy a románokhoz hasonló-
an vlachoknak nevezték. A múlt században a rutén papság képviselői azt az elméletet talál-
ták ki, mely szerint a kárpátaljai ukránok már a magyarokat is megelőzően a honfoglalás 
előtt itt éltek a Kárpát-medencében, majd elterjesztették a nem létező „rutén hercegség” 
mítoszát. Ezzel szemben: a valóságban a ruténok első csoportjai a XI. században, majd a 
XIII. századtól kezdve szivárogtak át Galíciából Máramaros, Bereg, Ung és Zemplén me-
gyék gyéren lakott hegyes vidékeire. Első betelepítésükről egy 1326-ban kelt oklevélben 
olvasunk egy Kálmán király által betelepített rutén csoportról. Első 15 településüket Bereg 
megyében a XV. században találjuk. A XV-XVI. században már a termékeny síkvidékekre 
is lejutottak, majd a XVII. században a lengyel földesurak elől sokuk költözött hazánk terü-
letére. A Rákóczi-féle szabadságharcban a magyarok mellett harcoltak, de a szabadságharc 
leverése után nem mertek ősi szálláshelyükre visszatérni, így a szomszédos magyar várme-
gyékben Tokajba, Bodrogkeresztúrra, Mádra, Olaszliszkára, Tarcalra, Tolcsvára és Sze-
rencsre költöztek. A lakosok és lakhelyük nagy  része a trianoni döntés után Csehszlovákiá-
hoz tartoztak,  a második világháború után a Szovjet Ukrán Köztársasághoz. 



Legfiatalabb nagybátyám hamarosam Dél-Amerikába költözik. Valamiképp ter-
mészetesnek tűnik, hogy valaha elköltöztek, épp most költöznek, vagy valamikor 
elköltöznek. Én is szeretnék költözni, amikor megnövök. De itt itthon vagyok. 
Ám, „mi” nem tartozunk „hozzájuk” bár ugyanazon a nyelven beszélünk, és 
ugyanúgy szeretnénk kinézni. Igazából valódi zsidók vagyunk? Akkor miért né-
zünk félelemmel és gyanakodva a vallásos „keleti zsidókra”?  

Nagypapának nyugodt, széles, nagybajuszos arca van, és szép, falusi nyelvjárás-
sal beszél. Néha magyar kisparasztnak tartják. A család gyakran büszkén meséli, 
hogy zavartalanul ült egy kávéház teraszán mialatt a „fehér-terror” idején a zsidó-
kat mindenütt keresték – a rövid, de heves zsidóüldözés idején, amely Kun Béla 
kommunista rendszerének 1919-es összeomlása után következett. A vörös-terror 
után a fehér-terror következett, – erről ugyanolyan nyilvánvalósággal beszélnek, 
mint az évszakokról. Hasonló természetességgel és elkerülhetetlenséggel látják a 
háború és a béke közti váltásokat – mint valamiféle örökös körutazást. Amikor 
legközelebb háború lesz, azzal kell majd törődni, hogy annyira kevésbé látszódjék 
az ember, amennyire csak lehet. Keményen  kell dolgozni, hogy mindig szükség 
legyen az emberre. Mint anyai- és apai nagybátyáim. Leginkább orvosnak, vagy 
mérnöknek kell lenni. Legjobb biztosítéka ez a „saját szerencséjének a kovácsa”, 
és utazhat, ahová csak akar... 

Elkezdtem iskolába járni. Folyamatosan tanulok és felszippantok minden nyom-
tatott szöveget, amit elérek. Leginkább a meséket. Leggyakrabban azokat, ame-
lyek rólunk és szomszédainkról szólnak. Szomszédaink mind ellenünk – magya-
rok ellen – vannak, hiszen mi magyarok vagyunk! A szerbek kíméletlenek és na-
gyon hamar előrántják a kést; az osztrákok gyávák, akik inkább sört isznak ahe-
lyett, hogy a hazájukat védenék; a románok piszkosak és tetvesek. A szlovákok-
ban nem lehet bízni. A közmondás szerint is: „Fogadd be a tótot és kitúr a házad-
ból”. A magyar másmilyen. Hőslelkű, tiszta, megbízható, mindig kész hazája vé-
delmére. És a gyermekdalban is jóságos: 

     
Gólya, gólya, gilice,  
Mitől véres a lábad?  
Török gyerek megvágta,  
Magyar gyerek gyógyítja,  
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel  

 
Az iskolában naponta elmondják, milyen nagy volt az ország 1918 előtt. „Nagy-

Magyarországnak” hívják, és úgy oktatnak, mintha továbbra is létezne. Halvány 
szaggatott vonal fogja körbe a piciny magot a térképen, ami a mostani „csonka 
Magyarország”. Édesapám faluja épp a szaggatott vonalon kívül, északkeleten 
fekszik.  
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Heti néhány órás vallásoktatásban részesülünk. A héber ábécét tanuljuk. Nehéz 
és idegen. Bizonyosan nem a mesék világába vezet el.  A szöveg teljesen érthetet-
len. A zsinagógában használják, ahol a zsúfoltságon kívül, hőség és büdös van, de 
a zsidó nagyünnepekkor odakényszerítenek. Idegen testnek érzem magam ott is – 
talán még jobban, mint különben, mert azt várják el tőlem, hogy otthon érezzem 
magamat. Az első ellenőrizetlen pillanatban aztán meglépek. Fájdalommal emlé-
kezem az atyai nagyanyámnál töltött péntek estékre, ahol mindennek értelme volt.   

Néha hallhatunk a cionistákról. Egyszer látok is egy csoportot. „Vakbuzgó vad 
rajongók” mondja a családom és mindenki az ismeretségi körömben. Hogy lehet 
feladni a mi szép Budapestünk jó és csodálatos életét az arabok elleni kemény ég-
hajlatú sivatagi küzdelemért? Nos, nem. Minden rajongó veszélyes. Óvakodni kell 
tőlük. Tanulni és saját erejében kell bíznia a embernek...  

 
A tanintézetben 

 
Tízéves koromban a Berzsenyi Dániel gimnáziumba kerültem, amelyet az 1800-

as évek elején élt egyik nagy magyar költőjéről neveztek el. Igen büszke voltam a 
diáksapkámra, bár nagyon furcsálltam, hogy diáksapka nélkül szigorúan tilos volt 
az utcán járni. Egyáltalán nem gondoltam, hogy sapka nélkül járjak, ellenkezőleg, 
de hát akkor miért volt szigorúan tilos? Sok minden más is tilos volt. A tanintézet-
be járás nyolc éve alatt szép lassacskán mind megtanultam.   

Közben az is kiderült, hogy izgalmas és vicces volt a tilalmakat kijátszani. A 
dohányzás tilos volt úgy az iskolában, mint azon kívül. Sokan így váltak dohány-
zókká – de szerencsére nem én, mivel utáltam a dohány bűzét és ízét. De társaim 
mindenütt dohányoztak. Először a padláson. Ám az elnyomott cigaretták marad-
ványait megtalálta az iskolaszolga, a tűzoltóság óriási hűhót csapott s a padlást 
lezárták. Azután az illemhelyeken – de a cigarettafüst szagát megérezték és a taná-
ri kar őröket állított. Végül a legbiztosabb helyet választották a dohányzók: a ká-
polnát! Senki sem tudta volna elképzelni, hogy ebben az istenhívő országban ott 
bárki is dohányozni merészelne. Következésképpen a rejtekhelyet, amely az oltár 
mögött volt, soha sem fedezték fel. 

Szerettem a magyar irodalmat, különösen a költészetet. Hatalmas, végtelen táj-
nak tűnt, amely sokféle meglepetést és titkos kalandot tartogatott: a nyelv különös 
több jelentősége, a keserű, mindig tragikusan bonyolult múlt, amely visszatükrözi 
egy kis ország helyzetét Európa közepén, az, hogy állandó ütközőpontja a nagyha-
talmak szembeálló törekvéseinek. Szerettem a nyelvet, amely számomra a bizton-
ság élményét jelentette, de a kívülállóknak csodálatos és bevehetetlen fellegvár 
volt. Faltam minden hozzáférhető könyvet. De, közbejött az iskola. Makacs köte-
lességtudatból verték belénk és hirdették, hogy egyedülálló és fenséges a magyar 
irodalom, az egyedüli irdalom, amellyel komolyan lehet foglalkozni. Közben la-
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tint is kellett tanulnom, szívesen olvastam néhány kiválasztott német klasszikust, 
de végérvényesen óvtak a franciáktól. Ők a dekadencia és az erkölcs fellazulása 
felé hajlanak. Legtöbbjük összeférhetetlen a „vallásos-erkölcsi nevelés” elveivel, 
amely iskolánk feladata volt. Prédikációk végtelen sorát hallhattuk Istenről és ha-
záról, és mindennél a legrosszabbat: a „szennyezetlen tiszta férfiasságról” serdülő 
fiúk számára írt, különös klerikális csomagolású könyvből. 

De az egyenletek nem stimmeltek. Miért kedvelték legnagyobb költőink az 
1800-as évek francia költészetét?  Különösnek hangzott és fordításra csábított. 
Mihelyt egy kis franciát elsajátítottunk, teletömtük az iskolatáskánkat tilos iroda-
lommal: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Egy fiút kicsaptak az iskolából, mert 
Baudelaire Les Fleurs du Mal könyvével a zsebében kapták el. Ilyesmi korábban 
csak akkor fordult elő, ha az illetőt holmi vétség miatt bűnösnek találták, ha kom-
munista volt vagy óvszerre akadtak a pénztárcájában. Ezek után Baudelaire, a köl-
tő, állandó kísérőmmé vált. Aligha gyaníthattam, hogy a későbbiek folyamán se-
gítségemre lesz az életben.   

És hirtelen, olyan tizennégy-tizenöt éves koromban, eljutottam a nagy felisme-
réshez. Létezik egy óriási, hallatlanul lenyűgöző magyar XX. századbeli irodalom, 
amelyet megkíséreltek elrejteni előlünk, s ha már másként nem lehetett, akkor le-
értékelték. Három egymástól nagyon eltérő nagy költő: Babits, Ady és Kosztolá-
nyi valamiképp együvé tartozik a nyelvhasználatunk megteremtésében, illetve a 
korlátok közé szorító feudális és félfasiszta klerikális uralkodó rendszer elleni lá-
zadásukban. Azzal vádolták őket, hogy „nem igazi magyarok”. Rágalmazták őket, 
hogy a „dekadens” külhon „kozmopolitista” (világpolgáriasság) hatása alá kerül-
tek. Az elkényeztetett középréteg tunya fülével, gyakorlatlan hallásunkat, amely 
akkor még aligha volt fogékony a felismerésre, nem segítették annak megértésé-
ben, hogy sokak számára a „kozmopolitizmus” egyértelmű volt a zsidósággal.  

    Ady hatalmas szókimondó erővel, mint mikor jégverés zuhog a háztetőn, így 
reagált: 

Góg és Magóg fia vagyok én, 
Hiába döngetek kaput, falat 
S mégis megkérdem tőletek: 
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 
 
Verecke  híres útján jöttem én, 
Fülembe még ősmagyar dal rivall, 
Szabad-e Dévénynél  betörnöm 
Új időknek új dalaival?  
 
Fülembe forró ólmot öntsetek, 
Legyek az új, az énekes Vazul, 
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Ne halljam az élet új dalait, 
Tiporjatok reám durván, gazul.  
 
De addig sírva, kínban, mit se várva 
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 
Mégis győztes, mégis új és magyar. 

 
Mindinkább átláttunk a tanárainkon. Legtöbbjük alacsony fizetésű és óvatosan 

hajózó kispolgár volt, akik féltették az állásukat és gyakran nagy családokat kel-
lett eltartaniuk. A többség már régen beleunt a tárgyba amit tanítottak, minket 
nem szerettek, gyanakvással néztek és kérdés nélkül alárendelték magukat a hata-
lom és az értékrend képviselőinek. Egyesek nyíltan megvesztegethetők voltak. 
Mindenki tudta, hogy a magasabb osztályzatért ezek családjának ajándékokkal 
kell kedveskedni. Csak az egyik fiú kapta meg a legmagasabb osztályzatot annak 
ellenére, hogy sohasem tette ezt; mindenki irigyelte és mindenki csodálta egészen 
addig, amíg kiderült, hogy az édesapja gyermekorvos lévén, ingyen kezelte a tanár 
gyermekeit.  

A számtantanár iránt bizonyos tisztelettel viseltettünk. Igazságos volt és szak-
embere a tárgyának. De miért tűnt mindig oly szomorúnak és visszavonultnak? 
Mélyen megrázott és a részvéttel teli  elutasítás kevert érzését váltotta ki belőlem, 
amikor véletlenül felfedeztem hogy alkoholista. De, volt egy fényes kivétel is. 
Kardos Tibor névre hallgató egyetemi docens (később professzor, a Római Ma-
gyar Intézet főnöke, reneszánsz-történész). Szokatlan, önkéntelen és mesterkélet-
len jellem, aki szaktantárgya iránti lenyűgöző rajongásával feledhetetlen kisugár-
zással bírt. Hivatalos feladata az olasz tanítása volt – ezt a nyelvet igencsak kulti-
válta a félfasiszta Magyarország, s a latin és német után, nálunk harmadik nyelv-
ként szerepelt. Négy évig való tanítása ellenére képtelenek voltunk a legelemibb 
mindennapi olasz párbeszédre. De annál inkább olvastuk Dante, Petrarca, Boccac-
cio és sok más olasz író műveit. Főleg Dantéval ajándékozott meg egy életre szó-
lóan – elképzelhető-e bármi értékesebb közelgő éveinkre? A kultúra iránt legke-
vésbé fogékony diákokat is megtanította szeretni Michelagelot, részletes, fest-
ményvetítéssel kísért előadásait lélegzetfojtó csendben figyeltük. Számomra az 
ihlet fogalma máig is rokon értelmű Kardos tanár úrnak a vatikáni Sixtus-
kápolnában levő Michelangelo freskó bemutatójának perceivel, azzal, ahogyan 
Ézsaiás próféta éppen a jobb füle melletti kis angyal sugallatára hallgat – vagy 
talán még inkább Kardos tanár úr reánk vetett tekintetével, amikor éppen ilyen 
témákról szólt.      

Kardos nem titkolta megvetését az iskola, a tanterv és a többi tanár iránt. Ez ár-
tott is neki, kollégái rosszul bántak vele, egyre inkább kiközösítették. Hála gyor-
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san növekvő reneszánsz szakértői hírnevének, valamint nemzetközi szakirodalom-
ban közreadott műveinek, megmenekült a másként gondolkodók szokványos sor-
sától.  

Tizennégy éves voltam, amikor a biokémikus Szent-Györgyi Albert, a C-
vitamin felfedezője, elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat. Közvetlen ezután a 
magyar gimnáziumi tanárok holmi évfordulót ünnepeltek és Szent-Györgyit hív-
ták meg díszgyűlés szónokának. Az iskoláról beszélt. Előadásáról elbájoló és el-
képesztő híresztelések jártak, de előadása a köz számára hozzáférhetetlen maradt. 
Egyik iskolatársunknak sikerült megszereznie a szöveget, amit látomásként cso-
dáltunk.  

Azzal kezdte, hogy egy tízéves kisfiú bekerül a tanintézetbe. Méltányos valószí-
nűséggel legalább jó középszerű értelmű. Amennyiben még egészséges is, sokféle 
érdeklődéssel rendelkezik, tehát sokfelé fejlődhet. Nyolc évvel később érettségizik 
és befejezi az iskolát. Mit tanult? Egyetlen dolgot: a felsőbbség előtt hajlongani! E 
bevezető után Szent-Györgyi az egész rendszer elleni maró leszámolással folytat-
ta. Az oktatás a valódi cél álcázására szolgált, csupán arra, hogy a hatalom leigáz-
zon minden alkotási és kezdeményezési készséget, és az egyént a fasiszta állam 
kínai cipőjébe kényszerítse.    

Beszédjét reformjavaslattal zárta. Minden oktatásra szánt könyvből, a természet-
tudományi tárgyak és a számtan kivételével, óriási máglyát kell rakni. Majd habo-
zás nélkül alá kell gyújtani. Ha a tanárok felét már nem lehet egyszerre elégetni, 
legalább el kell bocsátani őket. Azután kezdődhet az iskolareform.     

Szent-Györgyi beszéde megerősítette azt, amit mindnyájan éreztünk. Tehát nem 
a saját „dekadens” vagy neurotikus hajlamunk tette az iskolát zárkává a számunk-
ra. Más választási lehetőség is adva lehet. Saját érdekeinket kell ápolnunk nem 
csak azért, hogy mint eddig, ellenkezzünk az iskolával, hanem azért, hogy fejlőd-
jünk.  

Hordképesnek bizonyult az elképzelés. Budapest rendkívüli kultúrlégköre ehhez 
hozzájárult. Hosszú fejlődést tükrözött, de bennünket aligha érdekeltek a történel-
mi gyökerek. Zene, színház és irodalom voltak fontos tényezői, különböző ideoló-
giák és nemzeti törekvések állandó ütközésével, színes kaleidoszkóp amely a 
Habsburg birodalom romjain kozmopolitikus olvasztótégely, mely magyar gyöke-
rekkel, és a zsidók fontos katalizátor szerepével virágzott. Nem véletlen, hogy 
megannyi híres matematikus és zenész nőtt ki e környezetből. Nemzetközi hírnév-
re tettek szert, de a kicsiny magyar ajkú közösségen kívül nem sokan tudják, hogy 
a kultúrlégkör legfontosabb és leghatalmasabb elemei az írók voltak, mégpedig a 
versírók. Túlzás nélkül állítható, hogy a század legnagyobbjai közé tartoztak.                   

Kiscsoportos önkéntes diáktömörülések keletkezek a hivatalosan szentesített 
önképzőkörök mellett, amelyet csakis a stréberek frekventáltak. A kiscsoporton 
belüli értékrendszer mérvadója mindenki számára az volt, hogy „lényeges” vala-
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miért – ilyen volt például a bölcsészet, az irodalom, a művészet vagy a zene –, 
hogy érdemes tenni érte valamit vagy legalább is, véleményt alkotni róla. Ellentét-
ben a nyugati demokratikus országokkal, nem volt fontos hogy az egyén ugyanazt 
gondolja mint a barátja. Még csak azonos szabály és értékszisztémára sem volt 
szükség. 

Szent-Györgyi oly ékesszólóan ábrázolt iskola és szellemi rendszer elleni „belső 
lázadása” egyféle összekapcsoló ténnyé vált, amely minden mást beárnyékolt. Ha-
talmas volt ez a rendszer, és akikkel találkoztam az értelmiségi fiatalság körében, 
senki nem volt, aki komolyan hitte volna a belső változását. Az ősrégi hűbéri 
rendszeren alapuló szerkezetnek testőrei voltak, elsősorban az állami szervek, és 
ezeknél talán még erőteljesebb tényező, a katolikus egyház. Rendíthetetlenül állt 
megingathatatlan tekintélyével – a reformáció ellenére – majd ezeréves hagyomá-
nyaival, a több százéves török hódoltság és a hosszantartó véres háborúk ellenére, 
vagy talán épp azért. A rendszer ellen küzdeni egy nem demokratikus országban, 
ahol az ellenzékit már a rügybontás szakaszában erős szociális megtorló eljárások-
kal megfojthatják, vakmerő és ostoba kezdeményezés lett volna, amelyről az is-
meretségi körömben lévők aligha, legalább is komolyan, soha sem gondolkodtak. 
Vagy talán sikerült kiirtani, illetve száműzni híveiket a sikertelen 1919-es zendü-
lés után?  

Nemzedékem fiatal értelmisége, illetve az értelmiség által ihletett diákság, nem 
kereste az összetűzést. Ellenkezőleg. Szívesen elfogadtuk Vergilius az Infernó 
első énekben adott tanácsát Danténak. Dante eltéved az élet rengetegében; nem 
tudja, hogyan vesztette el az igazi utat. Meglátja a hold és csillagfényben úszó 
dombot. Tudja, hogy oda kell feljutnia, de három vadállat állja az útját; a léhaság 
és világiasság párduca (a francia királyi udvar), az erőszak és gőg oroszlánja (a 
Német-Római Császárság) és a fösvénység illetve a hatalomvágy nőstényfarkasa 
(a pápai állam). Vergilius így szól: A te convien tenere altro viaggio (Más úton 
kell eljutnod).  

Ezen a „más úton” kívánunk haladni. A hosszú középkor után Dante nagyon is 
éber reneszánsz-nemzedékének ez a „más út” a pokoli gyötrelmek és a tisztítótűz 
fájdalmas, de reményteljes megtisztulásában jelent meg az érzékfölötti és szá-
munkra alig érthető mennyei összhangban. A vallás, a világnézet, a politikai célok 
és lehetőségek ellen is jól megalapozott kétellyel, a minden értékrendszertől sze-
rencsésen vagy szerencsétlenül felszabadult nemzedékünk az egyén fejlődésében 
látta mentségét a még mocsoktalan művészet, a tudomány és az irodalom oltalmá-
ban.   

A fiatalkori évek legfigyelemreméltóbb alakító ereje nem a szülők buzdítása, 
nem a társadalom zsinórmértéke, hanem a fiatalnak a társaitól származó megbe-
csülése. Környezetünkben mindenki megbecsülést élvezett, aki a gyűlölt rendsze-
ren kívüli „más utat” kereste. Nem volt jelentősége, ha ez az út a barát útjától kü-
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lönbözött, ellenkezőleg. Az egyenlősdi nyomás teljesen hiányzott. Ez lehet egyik 
oka annak, hogy e kultúrából megannyi új alkotó irányzat nőtt ki a művészetben, 
tudományban és az irodalomban? Véletlen-e, hogy ugyanez történt a katolikus 
egyház által uralt kultúrában? Az állandó kísérletezésen múlt-e vagy mindenek-
előtt talán a tartalomszerűleg egymást fedő irány hiányán, amelyben a köz általá-
nosan elfogadott értékrendszere oly gyakran pozitívabb, emberségesebb és de-
mokratikusabb társadalmi rendszert alkot? Vajon „ezért” vagy éppen „ennek elle-
nére” alakul ki az alkotó éghajlat? Vajon az életerő forrása az elnyomás, amely a 
művészt és irodalmi alkotót gyakran a politikailag hátrányos körülmények ellené-
re, megbecsülhetetlen nyereséghez juttatja nemcsak a kulturális tevékenység mű-
velőit, de élvezőit is. Megdöbbentő ellentéte a jólétben és biztonságban jelentkező 
megrekedés, amikor a művész, sokakhoz hasonlóan, keresi nap alatti helyét a bir-
toklás polgári társadalmában. 

E háttérrel látom önmagunkat, a budapesti Berzsenyi gimnázium egyik osztályá-
nak tanulóit a Margit-szigeten, Thomas Mann, Spinoza vagy Freud műveivel a 
hónunk alatt délutáni sétáinkat végeztük. De akkor az életnek más távlatai is vol-
tak.  

A cserkészek 
 
A  peripatetikus intellektuális párbeszéd iránti növekvő érdekeltséggel párhuza-

mosan egészen más tevékenységbe fogtam: a cserkészéletbe. A két egymással 
szinte szöges ellentétben álló létforma hosszútávon kiegészítette egymást. Abba a 
cserkészcsapatba vettek fel, amelyik a legendás középkori Toldi Miklós nevét 
kapta. Itt, kevés kivétellel, a fiúk mind zsidó eredetűek voltak. Sokuk a középré-
teghez tartozó, hagyományosan a városi kényelemhez szokott jómódú családból 
származott, akiket alig érdekelt a szabadban való élet és a testedzés. A Toldi-
cserkészek közt egészen más légkör uralkodott. Mai svéd távlatból ítélve szinte 
katonai renddel határos követelmények uralkodtak, kemény testedzéssel, hosszú 
megerőltető gyaloglással, hegymászással és bonyolult feladatok végrehajtásával. 
Az értékrendszeren belül magas helyen állt  az akarat és különösen a kitartás, 
mellyel a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére, fáradalmat, éhséget és szomjú-
ságot legyőzve letűrtük és el akartuk tűrni a hosszú fárasztó strapát. Az értékrend-
szer néhány felnőtt cserkésztől és féltucatnyi öregcserkésztől származott. Ők kép-
viselték a mozgalom hagyományát, amit fiatalabb társaiknak karizmatikusan sike-
rült továbbadniuk.  

A petyhüdt és lagymatag tizenhárom éves azzal kezdte, hogy szótárából kiirtsa 
a „nem bírom” szavakat. Furcsán hangzik, de a legtöbb „Toldista” már egész rö-
vid idő után azonosította magát ezekkel a célkitűzésekkel és gyakran, mintegy a 
hittérítő buzgalmával továbbadta ezt a „lelkületet” az ifjabb, gyakorlatlanabb tár-
sainak. Vezetőinkkel kívántuk leginkább mérkőzni, akik maguk is jó példát mutat-
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tak. Mindennél fontosabb volt ezek elismerése vagy rosszallása. Nagyon büszke 
voltam rá, hogy tizennégy évesként elnyertem a  tábor „legjobb cserkésze rangot, 
ami viszont kisebb szerencsétlenséggel járt. Elismerésként  őrsvezetővé neveztek 
ki, legifjabbként a Toldi történelmében. Aztán a következő nyári tábor legrosz-
szabb őrsvezetője lettem, ideges, bizonytalan, feszült és számos személyes konf-
liktusba bonyolódtam.. Megdöbbent, ha visszatekintek a népszerű tizennégy éves 
könnyed kapcsolatteremtő személyiségére, ellentétben az elszigetelt tizenöt éves 
keserűségével. Fontos tapasztalat volt ez. Beláttam, hogy egészen más a nyolc-tíz 
fiúból álló kis csoport vezetőjére háruló felelősség, mint az egyéni teljesítmény 
feladata.  

A sikertelenség után vegyes érzésekkel viszonyultam a cserkészet iránt, éppen 
úgy, mint intellektuális barátaim, és jómagam egyik fele, amely mindig is szkepti-
kusan és ellenszenvvel nézte a cserkészkedést. Tizenhat éves koromban hivatalo-
san is otthagytam a Toldit, bár némi kapcsolatom mindig fennmaradt a csapattal. 
Később, a kemény háborús évek idején, hálát éreztem a szigorú nevelésért. Zsidó 
barátaimnak és iskolatársaimnak, akik nem voltak Toldisták, mintegy harminc 
százaléka élte túl a megpróbáltatásokat. A Toldi-cserkészekből kétszer ennyien.    

 
Az idill vége 

 
1943-ban érettségiztem. Egy egész esztendeig készültünk erre, ez teljesen lefog-

lalt bennünket. A szülők Kasszandra-jóslata ellenére alig törődtünk a határainkhoz 
közelgő háborús zajjal. „Politika” jelzővel megvetően ezt is elutasítottuk. Így a 
minisztérium által kinevezett érettségi elnök beszéde meglehetősen megdöbben-
tett. Burkoltan uralt arra, hogy a fiúk, akik „bizonyos kisebbség” képviselői, külö-
nösen hálásak lehetnek azért az igazságos és egyenrangú kezelésért, amelyben 
részük volt annak ellenére, hogy magyar katonák életüket áldozzák fel a véres há-
borúban. Végtelenül csodálkoztunk. Elképzelhető lett volna valami más is?  

Naivitásunkban bizonyosan keményen elfojtottuk mindazt, amit szüleink nem-
zedéke mondott, felülkerekedett bennünk az ifjúság örökké visszatérő elutasító 
hajlama. Két zsidótörvény már korábban életbe lépett s keményen sújtotta a hiva-
tását gyakorló zsidóságot. Felmondtak a közszolgálatban álló zsidóknak, tilos volt 
üzletet birtokolniuk vagy a kereskedelemben vezető szerepet betölteniük és szigo-
rúan szűkítették az orvosok és az ügyvédek tevékenységét. De valamiképp töb-
bünknek mégis minden ment a maga rendjén. A kereskedelem vezetését névlege-
sen átvette egy stróman (szalmabáb), aki nem volt zsidó és bizonyos összegért 
nevét adta az üzleti vállalkozáshoz anélkül, hogy valójában beleavatkozott volna a 
vállalat működésébe, hiszen a legtöbbször ehhez nem is értett. Az elbocsátott zsi-
dókat gyakran máshol alkalmazták, ahol a hatalom halogatta a megkülönböztetés 
teljes véghezvitelét. A zenészek esetében a halogatás egyetlen személy ellenállá-
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sán múlt. Ez az ember nem volt más, mint maga Bartók Béla.  
Bartók erdélyi magyar lelkészi családból származott, puritán erkölcsi felfogással 

és hajlíthatatlan konoksággal. Bartók számára egyetlen egy mérce létezett a ze-
nész értékelésére: a képesség. A faji elkülönítés számára ez teljesen elfogadhatat-
lan volt. Bartók elutasította, hogy aláírja azt a „fajtiszta önbevallási okmányt”, 
amit német kiadója követelt. A nácik elégettek minden úgynevezett „dekadens, 
zsidó befolyásolt zenét” – értsd: majd minden korszerű és eredeti jellegű zenét, de 
Bartók zenéje, érthetetlen módon, mégis megmaradt. Tiltakozó sürgönyt küldött 
Berlinbe: Schönberggel és a többiekkel együtt akart égni.   

A zsidók eltávolítása a szabadfoglalkozásúak közül a fasiszta rezsim úgyneve-
zett szakmai „kamaráinak” rendszerén épült. Csak politikailag kompromittálatlan 
nem zsidókat fogadtak el kamaratagnak, csak ők folytathatják szakmai tevékeny-
ségüket, a zsidók nem.  

A legtöbb orvos, ügyvéd, és különféle művész számára szakmai kamarák léte-
sültek Kivételt csak a zenészek képeztek. Bartók kijelentette, hogy egy zenei ka-
mara tagságát sem fogadná el. Ezzel évekig meggátolta a kamara létrejöttét. An-
nak ellenére, hogy zenéje úgy a közönség, mint a kritika részéről gyakran jelentős 
ellenállást váltott ki Magyarországon, Kodállyal együtt, aki ugyancsak kemény 
embernek bizonyult, az ország legelismertebb zeneszerzői  voltak. Ő a Zeneaka-
démia (zongora) tanára is volt, és a zenei kamarához való tartozásának elutasítása, 
tulajdonképpen a Zeneakadémiáról való kizárással, hangversenyeinek és művei-
nek nyilvános előadásának betiltásával járt volna. Ez lehetetlen volt, és emiatt el-
halasztották a zenei kamara megalakítását. Ezért aztán a zsidó zenészek, amikor a 
zsidókat már eltávolították a szabadfoglalkozásúak közül, tovább is hangverse-
nyezhettek, játszhattak zenekarokban, énekelhettek az operában és oktathattak. 

Bartók soha sem titkolta, hogy gyűlöli a nemzeti szocializmust, amit egyszerűen 
szennynek minősített. Ezt ki kell emelnem, mivel napjainkban, a valóságtól gyak-
ran elrugaszkodó kultúrvitákban „nacionalista” váddal illetik. Szükséges hát, hogy 
ezzel itt közelebbről is foglalkozzunk.    

Bartók zenéje a magyar népzenéből nőtt ki. Bartók és Kodály tulajdonképpen  
„felfedezte” azt a valódi népzenét, amely szájhagyományként élt. Legendásak a 
század elején, az erdélyi hegyek közötti eldugottabb falvakban, a kezdetleges vi-
aszhengeres fonográfon készült hangfelvételeik. Hamarosan rájöttek, hogy valójá-
ban a magyar népzene lényegileg különbözött attól, amit addig annak tartottak – 
az egyfajta cigányzenétől, amit a nagyvilági városi kultúra és az operett-világ né-
mi üzleti mítosszal átmázolt. Az eredeti népzene után kutatva, Bartók és Kodály  
„mélybemerülésükkor” megtalálta azt a gazdag forrást, amelyből sikerült előhoz-
niuk – amikor még arra talán utolsó lehetőség mutatkozott, a szavak és hangne-
mek mikrokozmoszát, amely visszatükrözte az évszázadok népi hagyományát. E 
dalok tartalmi és zenei végleges formába öntését a hosszú történelmi múlt  

902                                                    Irodalom 



„természetes kiválogatása” csiszolta. A mesterkélt, egy kaptafára gyártott álnépze-
nével szembeni ellentét megsemmisítően hatott.  

Aligha túlértékelhető az effajta „nacionalizmus” hatása – ha már annak akarják 
hívni – a kultúra életképességére. Az ifjúság mai „azonossági krízisei” gyakran a  
kultúrhagyományokkal való azonosulás hiányán múlnak. Nem csoda hát, ha a 
gyökértelen nyugati ifjúság gyakran a valódi vagy éppen a délibábként felcsillanó 
idegen identitásokat keresi a zenében és dalokban. Példaképp állhat itt az izlandi 
ősrégi szövegek és dalok jelentősége, ellentétben a  svéd gyökértelenséggel, vagy 
pedig az izraeli kultúrszféra, ellentétben a gyakran széteső diaszpóra zsidóság kul-
túrájával. A „nacionalista” Bartók-vád képtelensége abból is kiderül, hogy a 
szomszédnépek – különösen a románok és a szlovákok népzenéjét is gyűjtötte. 
Magyarország e kisebbségeit az ő életében a legnagyobb bizalmatlansággal szem-
lélték és az első világháború után a „patrióták” úgy vélték, hogy Bartók pozitív 
hozzáállása a kisebbségek nemzeti hagyományaihoz egyfajta hazaárulást jelentett. 
A kemény bírálatok ellenére is fenntartotta álláspontját, és páratlan kitartással to-
vább folytatta munkáját.  

Bartók legfeltűnőbb tulajdonsága talán a fennálló rendszerhez való alkalmazko-
dás elutasítása volt, akarata és képessége, hogy lelkiismeretének engedve saját 
úton haladjon úgy is, mint zeneszerző – ami általánosan ismert, de úgy is, mint 
ember – ami kevésbé ismert. E kettő összetartozik. Az évek folyamán aztán gyak-
ran lett alkalmam fontolgatni a nonkonformista gondolkodásmód jelentőségét a 
tudományos alkotásra. Ennek ellentéte, az eszmei utasítások vagy a divatirányza-
tok elfogadási hajlama, akár a tudomány, a kultúra vagy a politika terén, ami az 
egyenirányítás és a hanyatlás úttörője. Környezetünk számtalan példával szolgált, 
alig volt kivétel. Ilyen kivétel volt a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, aki dacos 
önfejűséggel bevezette az intézményébe a magyar viszonyokra nem jellemző fesz-
telenséget és demokratizálást. Lehet, hogy  mások is voltak, akik saját meggyőző-
désük szerint szerettek volna élni, de csak Bartók és Szent-Györgyi általánosan 
elismert nagysága tette ezt lehetővé. A többség még csak meg sem kísérelte. Más 
és érdekesebb a kérdés, hogy létezett-e összefüggés a felülről rákényszeríttet  
„életfelfogáshoz” való alkalmazkodás elutasítása és Bartók illetve Szent-Györgyi  
eredeti alkotó műve között?  

Hosszú távon sem Bartók, sem Szent-Györgyi nem folytathatták büntetlenül. 
Bartókon a teher egyre nőtt. Végül is arra kényszerült, hogy a számára az oly ke-
serű emigrációt válassza. Az Egyesült Államokbeli utolsó évei nagyon nehezek 
voltak. Szent-Györgyi az egyetemen maradt annak ellenére, hogy a náci sajtó 
mind élesebben támadta. A német bevonulás után végül is el kellett tűnnie. Svéd 
diplomaták rejtegették a háború végéig, előbb a külképviselet gépkocsivezetője-
ként, Svensson álnéven, sötét napszemüveggel és hosszú szakállal, később vidé-
ken, egy biztonságosabb rejtekhelyen.  
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A német megszállás 
 

Szép vasárnap volt Budapesten, 1944. március 19-én. A Margitszigeten sétáltam 
egy társammal bölcseleti vitákba bocsátkozva. Majdnem tizenkilenc éves voltam, 
érettségi után, egy vidéki egyetemen „látszatjogásznak” beiratkozva. A szabadság 
lehetőséget adott olyan tárgyak tanulására, amelyek közvetlen nem tartoztak a 
képzési főszakhoz. A kötelező római jogon és jogtörténelmen kívül néhány orvosi 
és humanista szaktárgyat is tanultam. Tanulmányi félévenként csak egynéhány-
szor kellett meglátogatnom a pécsi egyetemet, a tantárgy oktatása indulásakor és a 
végén, a vizsgakor. A jelenlét nem volt kötelező. 

A napok nagy részét, gyakran napi hat – hét órát, zongorázással töltöttem. A 
zsidótörvények ellenére, és annak ellenére, hogy lehetetlenség volt az orvostudo-
mányi egyetemre bekerülnöm, valamint a körülöttünk Európában dúló háború el-
lenére, majdnem abban a hihetetlen illúzióban éltem, hogy mindezek egyáltalán 
nem tartoznak reánk. Némi ködös elképzelésünk ugyan volt arról, hogy mi történt 
a zsidókkal a németek által elfoglalt országokban. De, úgy tűnt, hogy mindez tá-
vol áll tőlünk. A háborúnak hamarosan vége lesz. Hitler lesz a vesztes, az egyetem 
megnyílik számunkra is, és hamarosan elfeledhetjük a kellemetlenségeket.  

Sütött a nap, de zavart, hogy a felhőtlen égen szokatlanul élénk volt a repülőfor-
galom. Szüntelenül újabb repülőgép rajok jelentek meg a város fölött. Amikor 
hazaértem, továbbra is kissé szórakozottan telefonáltam anyai nagybátyámnak, aki 
mindig jól tájékozott volt. Ő már tudta: a németek megszállták Magyarországot! 

Egy héten belül minden megváltozott. A változást először a rádióban fedeztük 
fel. A „zsidó” kifejezés hangzásában. Eddig udvarias párbeszédben és a hírekben 
az „izraelita” szépítő kifejezéssel helyettesítették. Most a rádió durva szóhaszná-
latra tért át, úgy a híradóban, mint a kommentárokban, és mindig negatív össze-
függésben. Beszámoltak a zsidók által elkövetett bűntényekről, főképpen csempé-
szésről és valutaüzérkedésről. Rosszhiszeműen azzal rágalmazták a zsidókat, hogy 
valószínűleg az ország biztonsága ellen szövetkeznek. 

Mi még mindig a mindennapok gyakorlatát követtük. Zongoraleckékre jártam, 
készültem a vizsgáimra, látogattam az egyetemi könyvtárat. Egy hét múlva közöl-
ték, hogy azonnal vissza kell adnom minden onnan kölcsönzött könyvet, és többé 
nem mutatkozhatom ott.  

A változások ezután nagyon gyorsan peregtek. Néhány hét múlva a zsidóknak 
sárga csillagot kellett a mellükre tűzni. Különleges „zsidó házakba” költöztették 
őket, a bejárat fölött  nagy Dávid-csillaggal. Elkobozták a rádiókészülékeiket és a 
kerékpárjaikat, korlátozták a mozgási lehetőségeiket. De arra a felismerésre, hogy 
többé már nem jogállamban élünk csak lassan és sokkal később ébredtünk rá. Leg-
többen idegenkedtünk annak a következtetésnek levonásától, miszerint ha az ál-
lam üldözi az ártatlanokat, maga is bűnözővé válik! Az idősebb zsidónemzedék 
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számára ez elképzelhetetlen volt, ők nagyrészt meggyőződéses magyar patrióták 
voltak, érzékeny kötődéssel kapcsolódtak az országhoz és népéhez, ami egykor a 
monarchia idején megalapozódott és az első világháború idején megerősödött.      

     
Alkonyat és éjszaka 

 
Bizonytalanság és zavarodottság uralkodott barátaink, rokonaink és ismerőseink 

körében is a megszállás után. A legvalószínűtlenebb remények váltakoztak a leg-
szörnyűbb aggályokkal. Sokan próbáltak pozitív jeleket látni. Közelednek a szö-
vetségesek. Lehetetlenség, hogy a magyar munkásosztály elfogadja a zsidócsilla-
got, a zsidóházakat és a további következményeket, amelyeket  senki sem mert 
átgondolni. Megerősítetlen híresztelés szerint még tüntettek, és tiltakozó sztrájkba 
fogtak volna a nagyipari központok munkásai. 

Mindez azonban vágyálom maradt, ilyesmire soha nem került sor. Úgy tűnt, 
hogy a magyar lakosság, barátaink, szomszédaink, osztálytársaink mindent közö-
nyösen fogadtak, ami történt. Egyik, átlagos tanulmányi eredményt felmutató ko-
rábbi osztálytársam, gyűlölködéstől parázsló levelet írt az egyik, értelmiségi kö-
rünk színe-javához tartozó, fiúnak. Hangsúlyozta, hogy mindig utált bennünket és 
azzal fejezte be „különösen annak örülök, hogy most, amikor Eisenhower és 
Montgomery tábornokok hadserege  behatol Európába, az utolsó órában bennete-
ket kiirtanak és a háborúnak hamarosan vége lesz”.  

Ám kisebbségben voltak úgy az eltökélt zsidógyűlölők, mint az a néhány zsidó-
mentő. A többség teljesen közömbös volt, csakis a saját gondjaival törődött. Meg-
feddhetők-e ezért? Mi túlélők megtanultuk, hogy a nagy többség világszerte nagy-
jából ugyanígy gondolkozott, beleértve azokat a demokratikus országokat is, ame-
lyekről azt hittük, hogy mélyen felháborodtak a hírek hallatán. A szomorú igazság 
csupán annyi volt, hogy alig akadt valaki, aki törődött volna velünk. Hol voltak a 
szabadelvű humanisták szószólói? Hol voltak a hivatásos erkölcsleckéztető mora-
listák? Hová tűntek a minden szolidárusok, akiknek a szíve vérzett minden üldö-
zöttért?  

Hátborzongató híresztelések tömkelege kelt szárnyra. Magyarország a német 
megszállás előtt menedéket nyújtott az illegálisan bevándorló lengyel és más né-
met megszállott területről menekült zsidóknak. Ezek mindennapi tárgyilagosság-
gal elképzelhetetlenül torz és hihetetlen történeteket meséltek. Azt, hogy egyesek 
teherautóba zárva, annak befele fordított kipufogócsövéből várhatták gyötrelmes 
halálukat. Ennél valamelyest jobb lehetett a tömeges kivégzés és a tömegsír, bár a 
sajátját mindenkinek meg kellett ásnia a kivégzés előtt. Akkor még csak nem is 
hallottunk a haláliparról, a koncentrációs táborokról és a gázkamrákról. Eme új 
műszaki fejleményről a menekültek akkor még semmit sem tudtak. De tanúsítot-
ták, hogy jókora lehetőségük volt szappanná válni haláluk után. A kényszermunka 

                                           Klein György: Haza helyett                                    905 



az erősek, a fiatalok és az egészségesek számára túlélési lehetőséget jelentett. Ha 
nő és szép volt az áldozat, megmenekülhetett, ha egy őrnek vagy csendőrnek adta 
magát.  

Hát nem szívesen hittünk az ilyenekben. Az újonnan létesített „zsidóházak” egy-
re zsúfoltabbak voltak, családonként egy szobába költöztettek mindenkit. De töb-
ben lakhattunk régi lakásunkban. Továbbra is ugyanazon utcákban jártunk, mint 
azelőtt, ugyanazokat az arcokat láttuk, ugyanazt a nyelvet beszéltük... De, med-
dig? Híresztelték, hogy vidéken már vonaton szállítják el ismeretlen helyre a zsi-
dókat. Megkíséreltem kapcsolatba kerülni gyermekkorom most már túlságosan 
messze levő falujával. Nem ment, mert érthetetlen és áttörhetetlen fal túloldalán 
feküdt. Az a hír járta, hogy minden zsidónak el kellett hagynia az otthonát. Miután 
az iskolaudvaron, a szabad ég alatt töltöttek néhány éjszakát, marhavagonba terel-
ték és úgy összezsúfolták őket, mint konzervdobozban a szardíniát, – elszállították 
valahova. Egyik atyai nagybátyámnak volt az első világháborúban szerzett külön-
leges hadi aranyérme. Ezért rá nem vonatkozott sem a zsidótörvény, sem más, a 
zsidókat korlátozó előírás. A házában maradhatott. De mielőtt a vonat elindult, őt 
is elvitték.  

Néhány hét múlva levelezőlap érkezett, a postabélyegző tanúsága szerint  
„Waldsee”-ből, amely – mint az a későbbiek folyamán kiderült – a németek szépí-
tően átkeresztelt fedőneve volt Auschwitznak. A lapon az állt – mint az összes 
többin, amely onnan jött, hogy mindannyian munkatáborban vannak, és jól érzik 
magukat. Azután semmi, soha többé semmi... 

Aggódtunk és izgultunk szeretteinkért és mindazokért, akit elvittek. De ugyan-
akkor, tudat alatt – valahol valamiképp leírtuk őket. Nem segíthettünk rajtuk és ők 
sem segíthettek rajtunk. Magunkra kellett gondolnunk. Ami velük történt, soha 
sem sújthat bennünket. Hiszen mi a fővárosban élünk, s nem holmi elmaradott 
vidéki zugban. A németek tetszésük szerint bánhattak a vidék „kevésbé fontos” 
zsidó lakosságával, de velünk nem mernek ujjat húzni! Nem volt-e teljesen nyil-
vánvaló, hogy a főváros haladó zsidósága nélkül sem a magyar, sem a német gaz-
daság nem maradhat fenn? És mi történne nélkülünk Magyarországgal, gazdasági, 
kulturális és politikai létével a háború után? 

 
A zsidó tanács 

 
Villámgyorsan peregtek az események. Minden korosztályomhoz tartozó fiút, 

sőt ifjabbat is behívtak a magyar katonai parancsnokság alá tartozó munkatáborba, 
gyakran a keleti frontra. Azt hallottuk, hogy ott a körülmények igen keservesek, és 
legtöbbje aligha élheti túl. Lelkiismeret furdalással és azzal a hátborzongató kese-
rű érzéssel vettem búcsút sok jó baráttól és iskolatárstól, hogy talán utoljára talál-
koztunk az életben. Többnyire igazam lett. 
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Egy dolgot teljesen tisztán láttam. Budapesten kell maradnom, és el kell kerül-
nöm a katonai munkatábort. Mostohaapám beajánlott az újonnan alapított Zsidó 
Tanácsnak önkéntes munkásnak. Kezdetben kifutóként, később titkárhelyettesi 
minőségben. Kohn Zoltán volt a főnököm. Bölcsészdoktor volt, korszerű világi 
minősítésű rabbi és vegyes hírek szerint intelligens, kitűnő szervező és meglehető-
sen akaratos ember volt. Évekig a magyarországi iskolákban folyó zsidó vallások-
tatás országos főfelelőse volt.  

Munkám változatos volt. Különös engedélyem birtokában körbekerékpározhat-
tam a várost, hogy sürgős üzeneteket továbbítsak. Használhattam a telefont, már 
amikor működött. A Főnök különféle kis ügyeit is elrendeztem.  

A „lakáshivatal” előtti rendfenntartásban is segédkeztem, ahol számtalan sorban 
álló családot kellet arra a néhány szabad helyre bejuttatni, amelyek a zsidó házban 
még megmaradtak. Gyakran késő éjszakákig dolgoztam a hivatalban. Számtalan 
bizonylat elkészítésében segítettem, gyakran kétségbeesett embereknek, akik e 
papiros birtokában fegyverek golyójától védelmet reméltek. Segítettem a sokaság 
fogadásában, akik mindnyájan a Főnökkel szerettek volna mielőbb kapcsolatba 
kerülni – ami gyakran lehetetlenség volt.    

A zsidó hitközség – most a Zsidó Tanács főépületének legfelső emeletén volt a 
munkahelyem. Itt voltak a Tanács tagjai, a zsidó hitközség korábbi tisztviselői, 
ahová kedvük szerint, döngő léptekkel, bármikor begázolhatott az SS, a Gestapo 
vagy más egyenruhás német, hogy parancsokat osztogasson, fenyegessen, üvölt-
sön vagy ég és a föld között bármit „rekviráljon”. Naponta kötelezték a Zsidó Ta-
nácsot, hogy 24 órán belül az SS főparancsnokságára szállítson aranyat, kemény-
valutát, gépeket, készülékeket, bútort, irodai berendezést, hangszereket, gramo-
fonlemezeket sőt még pingponglabdákat is. Minden rekvirálás végén elmaradha-
tatlan volt a fenyegetőzés, a határidő betartására halálbüntetés terhe mellett köte-
lezték a tanács tagjait. A Tanács tisztviselőinek, rejtelmesen működő hálózatai 
segítségével, sikerült a legtöbb ilyen követelménynek eleget tennie. A magyaror-
szági zsidók gazdagok voltak, sok mindenük megmaradt a régi jó időkből, amiről 
a németek is tudtak. Egy napon magam is hallottam Eichmannt üvölteni, amikor 
az egyik rekvirálási megrendelésre késett a szállítás: „Ich bin ein guter Kerl, aber 
heute fühl΄ ich mich wie ein Bluthund” (Nos, én jó fiú vagyok, de ma vérebnek 
érzem magam). 

Természetesen fogalmam sem volt arról, hogy Eichmann volt a zsidó deportálá-
sok főfelelőse. Azt meg végképp nem gyaníthattam, hogy az udvarias, szelíd 
Hauptsturmführer von Wisliceny báró – a zene és művészet nagy tisztelőjének, 
szabványos német kultúrszemélyiségében, Eichmann „vagonfelelősével” volt dol-
gunk, aki a magyar vidék és Auschwitz között marhavagonok ingajáratának szer-
vezője volt.  

Hamarosan felfogtam, hogy Főnököm a németek háta mögött próbált működni. 
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A német főhadiszállásról naponta megkapta azoknak a zsidóknak a listáját, akiket 
kihallgatásra terveztek behívni, ahonnan soha többé nem tért vissza senki. A hír-
lap- és bankvilág sok befolyásos tagja, korábbi politikusok és politikailag jelentős 
kultúrszemélyiségek szerepeltek a listákon. Az volt a feladatunk, hogy kézbesít-
sük a behívót, de diszkréten figyelmeztessük az illetőt, hogy mielőbb tűnjön el. 
Sajnos, kevesen fogadták meg tanácsunkat. Legtöbbjük, valamiféle beidegződött – 
és csak sokkal később érthetetlen – polgári engedelmességtől fűtve, elment a ki-
hallgatásra, hogy aztán soha többé semmit se halljuk felőlük.  

Halálfélelmükben egy fiatalember az apjával tanácsért állított be Főnököm hiva-
talába. Saját korombeli volt és az a hír járta róla, hogy nagy zenei tehetség. Sem 
az apa, sem a fiú nem volt magyar állampolgár. Mindketten az azonnali deportá-
landók listáján szerepeltek. Azt a tanácsot kapták, hogy tűnjenek el, és így csele-
kedtek. A fiatalember Starker János, a később világhírű gordonkás volt. Gyakran 
eljárok a hangversenyeire, és megelégedéssel nyugtázom a Főnöknél tett látogatá-
sa eredményességét.  

Folyamatosan csökkent a fény. De ennek ellenére virágzott a humor. Egy falra 
valaki egy elefántot rajzolt. Alatta a kérdés: Miért lóg az elefánt ormánya? Válasz: 
Most jöttem le a harmadik emeletről.  

Hangoskodó uraság jelent meg egy szép napon, a harmadik emeleten. A lezárt 
részlegeken és az őrök közt tolakodva nyomultak befelé a Tanács tagjainak szobá-
jába. Egy kolozsvári ügyvéd vezetésével igencsak háborogtak. Miért? Mert szerin-
tük félrevezettük felebarátainkat, amikor nyugalomra és a közrend megőrzésére 
intettük őket. Inkább meg kellett volna mondanunk, hogy vágóhídra viszik őket!  
„Mi haszna, hogy önként meghajolnak a sorsuk előtt? Inkább riasszatok, ellenál-
lásra buzdítsatok vagy bármi áron is menekülésre!” A látogatók nem találtak meg-
hallgattatásra. Udvariasan, de határozottan elutasították őket. A sokk másnap kö-
vetkezett. A beszélgetés után a csoportvezető és egyik társa öngyilkos lett.  

Egy idő múlva berendezkedett épületünk egyik irodájában Kastner doktor – egy 
másik ügyvéd, aki ugyancsak Erdélyből jött és elkezdte a később hírneves és sike-
res, de személyére nézve oly tragikusan végződő – embermentő hadműveletét.  

Történt aztán valami, ami döntő módon befolyásolta jövőmet. Főnököm, úgy 
látszik megszeretett, bizalmas beszélgetésre hívott magához. Megmutatta két, a 
haláltáborból menekült szlovákiai zsidó szigorúan bizalmas jelentését. Először 
akkor hallottam Oświęcim nevét lengyelül – Auschwitz németül –, és megértettem 
honnan érkeztek a „Waldsee-lapok”. 

Elolvashattam a géppel írott húszoldalas jelentést. Furcsa, paradoxálisan kevert 
érzés vett erőt rajtam. Meglepetés, bizonyos sokk a rosszullét határán, de ugyan-
akkor másik rétegben, magától értetődő, a sziklaszilárd logika száraz belátása — 
egyfajta intellektuális kielégülés. A haláltábor tárgyilagos, majdnem hogy tudo-
mányos, leírása volt a kezemben. A kezdet kezdetétől az ismert végkifejletig, a 
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különböző országokból érkezett deportáltak számával, az „orvosi” kiválasztás fo-
lyamatával, a gázkamrákkal, a kényszermunkával, amely ugyancsak gyilkolt. Ol-
vastam a Sonderkommandoról, akiknek a feladata halottak eltakarítása volt, hogy 
azután szabályos időközönként ezek tagjait is mind kivégezzék; a barakkok sza-
dista főnökeiről és sok más egyébről. A háború után sem olvastam sehol semmit, 
ami e jelentés bármely pontjával ellentétben állt volna.     

Főnököm szerint a Zsidó Tanács el akarta juttatni a jelentést a szövetségeseknek 
és a magyar államvezetésnek. Azt tanácsolta, vegyem rá rokonaimat, barátaimat 
és ismerőseimet, hogy hamis okmányokkal tűnjenek el, ha tehetik. Ez kockázatos 
lehet, de maradni, és a deportációs vagonokra várni, biztos halált jelent. 

A beszélgetés után elsőnek anyai nagybátyámat kerestem fel, a közelben lakott, 
tekintélyes főorvos volt még mindig jól működő reuma szakrendeléssel (csak zsi-
dóbetegek számára). Egy szót sem hitt el abból, amit elmondtam. Véleménye sze-
rint ez mind lehetetlen volt. Elképzelhetetlen volt, hogy ilyen pokoli valamire ké-
pes volna az ember. A megfélemlített emberek hisztériájának, a túlfeszített idegál-
lapotúak képzelődésének gondolta. 

Tovább mentem. Meglátogattam unokatestvéreimet, atyai nagybátyáimat, nagy-
nénéimet. Ha elhitték volna a mondókámat, logikusan az következne, hogy ki-
menjenek a veszélyes éjszakába, a sötét ismeretlenbe. Hogyan lehet ilyesmit el-
képzelni? Mindent otthagyni, amiért éveken át keményen megdolgoztak?  

Rokonaim „vészmadárnak” neveztek. Magam sem voltam felkészülve arra, hogy 
a döntő lépést megtegyem. De már tudtam, amit megtudtam. 

 
III.  Rész 

Az emlékezés hallatlan épülete 
 
 „... l’edifice immense du souvenir”  

Proust  
 
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1970-ben előadást tartani hívott Bu-

dapestre. Huszonkét éve nem láttam szülővárosomat. Sztálin halott volt, az 56-os 
magyar forradalom történelmi emlékké alakulása jó úton haladt, a keleti tömb, a 
maga nemében páratlan liberalizmusa is cseperedett. Hát elfogadtam. 

Azon a néhány Budapesten eltöltött napon különféle benyomások értek. Legjob-
ban az ejtett csodálatba, hogy felfedeztem, miként működik időnként az emléke-
zet. Azokon az utcákon és tereken, amelyeket a felismerhetetlenségig megváltoz-
tattak, hirtelen feltűntek azok az épületek – vagy azok maradványai, kapubejárat-
ok, vagy vaskerítések – , amelyektől gyermek- és ifjúkori emlékeim teljesen várat-
lan részletei néhány pillanatra előkerültek. Még az utcanevek is váratlan meglepe-
téssel szolgáltak. Egy régi iskolatársam, aki László névre hallgat, gépkocsival kör-
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bevitt a városban. Amikor befordultunk az egyik sarkon, gondolkodás nélkül 
mondtam: „Te itt laktál”. Rámcsodálkozott:  

„Nem, soha nem laktam itt. Egyáltalán hogyan jut ilyesmi az eszedbe?”    
Magam sem tudtam, mielőtt a következő utcasarkon megláttam az utcanevet: 

László utca. Soha sem tudtam volna kitalálni mi volt az utca neve, legalábbis nem 
tudatosan.  

A nyelvhasználatban csekély, de néha igen jelentős változást tapasztaltam. A 
legfeltűnőbb változás a „zsidó” szó használatát illette. Magyarországon, az én 
időmben, ez illetlen, majd hogy nem trágár kifejezésnek számított, amit zsidók és 
nem zsidók udvarias párbeszédben gondosan kerültek. Amikor elkerülhetetlenné 
vált, az „izraelita” szépítő kifejezéssel helyettesítették. Ez aztán 1970-ben eltűnt. 
(A helyzet talán a 80-as években megint megváltozott, de ez már más történet). 
Látogatásom idején először hallhattam a korábban csúnya kifejezés szabad hasz-
nálatát mindkét fél részéről.  A váltás Izrael hatnapos háborúja idején léphetett fel. 
A zsidók hirtelen népszerűvé váltak. A legnépszerűbb viccek egyike – amelyekből 
évekig számtalan keringett Budapesten – a Prágai tavasz utáni néhány évben így 
hangzott: A csehek az izraelieket azért irigylik, mert szerencséjükre ellenséggel s 
nem barátokkal vannak körülvéve. 

A MTA elnökének, Magyarország legkiemelkedőbb idegbiológusának – sugár-
zóan  intelligens, nagyon érzékeny ember – sikerült megtalálnia a legmegfelelőbb 
kifejezést, amikor bemutatott. Nem nevezett magyarnak, hanem így: „Kartársunk 
eredetileg Magyarországról származik, nyelvünket épp oly jól beszéli, mint mi”.  
Tökéletes meghatározás, magam sem kívánhattam különbet.  

A Nemzeti Színházban Madách Imre Mózes című színdarabját játszották. Min-
den magyar iskolás gyermek ismeri Madách nevét. Remekműve Az ember tragé-
diája, Goethe Faustjának magyar megfelelője, ám egészen másmilyen. Mózesről 
kevesen tudnak. A darabot a Nemzeti Színház igazgatója halászta ki, aki maga is 
színész és régi kommunista volt. Hónapok óta teltház előtt játszották. Különleges 
kapcsolataim révén sikerült belépőjegyhez jutnom. A zsidók Egyiptomból való 
kivonulásáról szóló, romantikus-dagályos darab. Egyetlen zsidóképűt sem sikerült 
a közönség soraiban felfedeznem. A budapesti zsidók soha sem szerették a rossz 
színházi előadásokat. A magyarok, Mózes és a fáraó párbeszédjét hallgatva, a kis 
nemzetnek a nagyhatalom elleni harcát vélték jelképesen felismerni, ezzel magya-
rázható az előadás közönségsikere. A kommunista párt tanításait követőek szíve-
sen betiltották volna a darabot, de hogyan lehet egy színdarabot betiltani, amit 
százötven évvel korábban írt egy nagy magyar klasszikus?   

A budapesti színházi élet épp olyan sokoldalú és dinamikus volt, mint mindig. 
Megnéztem még Szophoklész Oidipusz király előadását. Kiváló színjátszó teljesít-
mény fura mellékízzel, amit először nehezen értettem. A rendező régi iskolatár-
sam volt. Elmondtam néki, hogy tetszett az előadásuk, majd gondolkodás nélkül 
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hozzá tettem: „Mindent úgy játszunk mintha Sztálinról szólna” .  
„Persze” – válaszolta nevetés nélkül – „Mindig úgy színészkedünk, mintha Sztá-

lint jelenítenénk meg.”  
Gyanítani kezdtem, hogy a stimuláló kultúrélet nagy feszültségeket rejt és talán 

azok is hajtják. A szórakoztató felszín mögött erős akarat rejlik, amely ki akarja 
mondani vagy legalábbis a megengedett határon belül célozgatni arra, amely e 
társadalom alapjaiba bele volt építve, s amelyet csak részben merészeltek vagy 
tudtak megfogalmazni. Minden megkérdőjelezett és hasadozott volt. A náci idők-
ben kik voltak az együttműködők? Ki a megalkuvó most? Ehhez járult a zsidók 
örökös kérdése: Mit gondolnak rólunk, szeretnek-e minket? A beilleszkedők a 
felismerhetetlenségig be akartak olvadni a magyar társadalomba; ugyanazon „déja 
vu” érzéssel követtem, mint amikor kőlépcsőkön jártam a Rudas-fürdőben ősi tö-
rökfürdőben, ahol továbbra is gyermeknek éreztem magam, mintha soha sem él-
tem volna máshol. 

Budavár új impozáns történelmi múzeuma jó betekintést biztosított a kettős vá-
ros, Buda és Pest fejlődéséről. A soha meg nem szűnő háborúk sorozatáról, ostro-
mokról, különböző nagyhatalmak megszállásairól, vérfürdőkről, forradalmakról, 
börtönökről, kivégzésekről. Az egyik sarokban ott volt a mi időnk, beleértve a 
legsötétebb évet is: 1944. Ami számunkra óriási tragédiának tűnik, csak egyetlen 
piciny szeme egy nagy láncnak. Beláttam, hogy a háború utáni ellenszenvem túl-
zott és elhamarkodott volt, hisz az ország szülőhazám, melynek nyelvét és irodal-
mát továbbra is szeretem. Megérteni és megbocsátani? Nem, ez halott rokonaim-
mal és barátaimmal szembeni hűtlenség volna. Minden, ami történt, összetett és 
megváltozhatatlan történelmi valóság logikus következményeként tűnhet fel, ám 
ez a meghatározás még senkit sem ment fel a személyes felelősség alól.  

Akkor milyen személyi következtetést vonok le? Pontosan azt, amint bemutatá-
somkor a MTA elnöke ösztönösen elmondott. 

Már első budapesti utam alkalmával, de az utána következők során még inkább, 
meghökkentett az a kemény ellentét, amely a lemaradt természettudomány és a 
színház, a szépirodalom, a zene illetve a művészet között jelentkezett. Az utóbbi-
ak úgy kivirultak Magyarországon, mint kevés más helyen a világon. A természet-
tudományok tisztes kivétellel megrekedtek. Magyarázták ezt a rossz gazdasági 
helyzettel, az elégtelen szervezéssel, a célszerűtlen berendezésekkel és  – nagyon 
halkan – a politikai tényezőkkel. Mindez igaz, ám úgy tűnik nem voltak tudatában 
annak, ami számomra a legfontosabb: a Habsburg monarchia ideje óta alapjaiban 
változatlan feudális egyetemi struktúra, ami emlékeztetett első tapasztalatomra az 
50-es évek elején, amikor az  európai és az amerikai természettudományok közötti 
különbségeket először tudtam megfigyelni és összehasonlítani. Azóta új vezető 
nemzedék nőtt fel a nyugat-európai biológia élén, e tudományok doktorandusai 
szinte kivétel nélkül az Egyesült Államokban jártak továbbképzésen, és átélték ezt 
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a különbséget. A rendszer megváltoztatása érdekében sokan aztán országukban is 
megtették a tőlük telhetőt. A nyugat-európai országok legtöbbjében – ám nem 
mindenütt – elért dinamikus fejlődés ellenére megmaradt a nehezen mozgatható 
kelet-európai egyetemek elavult hierarchikus struktúrája. Ennek azonban legtöb-
ben nem voltak tudatában és a tudományos lemaradásokért majdnem kizárólag a 
külső tényezőket hibáztatták.  
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Amit tudnunk kell Klein Györgyről (Georg Klein) 
 

  1925. július 28-án zsidó-magyar csa-
ládban született Budapesten. Apátlan 
árvaként hatéves koráig Kárpátalján, 
Magyarország északkeleti csücskében, 
az akkori Csehszlovákiához tartozó 
Mezőkaszonyban nevelkedett. (http://
www.karpatinfo.org.ua) 
  Budapestre került iskolába, középis-
koláit a Berzsenyi gimnáziumban vé-
gezte (http://berzsenyi.tvnet.hu), 1943-
ban érettségizett és 1944-ben Pécsett, 
jogi tanulmányokba kezdett. A német 
megszállás után a zsidó Tanács (azelőtt 

Zsidó Hitközség) épületében Kohn Zoltán rabbinak, a Zsidó Tanács tagjának, a 
segédtitkára. Ekkor mutatja meg neki a főnöke azt a 26 oldalas hiteles ún. Ausch-
witzi jegyzőkönyv példányt, amelyet 1944 áprilisában – Erwin Steiner és dr. 
Oskar Neumann – a zsolnai Zsidó Tanács tagjai foglaltak írásba, Walter 
Rosenberg (alias Rudolf Vrba) és Alfred Wetzler (Josef Lanik) – két Auschwitz-
Birkenauból szökevény szlovák zsidó kikérdezése után. Két újabb fogoly (Arnold 
Rosin és Czeslaw Mardowicz), akik 1944 májusában szintén megszöktek, a ko-
rábbiakat megerősítették Oskar Krasniansky, a pozsonyi Zsidó centrum tagja előtt, 
aki jelentését csatolta az előző jegyzőkönyvhöz (valószínűleg ezért emlegetnek  
„auschwitzi jegyzőkönyveket“). Így Klein György tudta hová mennek a 
deportációs vonatok. Októberben a Szálasi-puccs után kényszermunkára vitték, 
három hét múlva az egész csoportot Békásmegyernél bevagonírozták ismeretlen 
cél felé. Az auschwitzi vonalak már el voltak vágva, a zsidókat kényszermunkás 
vagy megsemmisítő táborokba vitték. A vasútállomásról megszökik, Kardos 
György névre szóló hamis papírokkal bujdosik, amíg január 10-én, a szovjet csa-
patok elfoglalják Zuglót. Apai nagyanyját és nagybátyjait Auschwitzban kiirtot-
ták.  

Orvostudományi tanulmányait Szegeden kezdi el, ahol egy és fél év alatt leteszi  
vizsgáit és átiratkozik a budapesti Orvostudományi Egyetemre. Onnan 1947-ben, 
22 évesen Svédországba érkezik. Diáktársával, a későbbi kutató orvosprofesszor 
feleségével Fischer Évával 1947-ben Budapesten köt házasságot. 1948-ban Svéd-
országba menekülnek. Stockholmban befejezi tanulmányait, a Karolinska Intézet 
munkatársa. Az orvostudományok doktorává 1951-ben avatják Stockholmban. 
1957-ben a stockholmi Karolinska Institut tumorbiológia kutatóorvos-professzora. 
A rákkutatás világhírű tudósa, a Mikrobiológiai és Tumorbiológiai Központ osz-
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tályvezetőjeként 1995-ben sikert ér el biológiai kutatásaival, nyugdíjazása után is 
az intézet munka-csoportvezetője. Ezernyi, főleg a tumorbiológiával foglalkozó 
szakcikk szerzője vagy társszerzője.  

Klein György a nyolcvanas években kezdett szépirodalmi alkotáshoz. Esszéivel 
érdeklődést keltett előbb Svédországban, majd szerte a világon, végül Magyaror-
szágon is.  

Klein György 1983-tól az MTA tagja. 
Az elmúlt évtizedben többek között Eszéki Erzsébet készített „párhuzamos” 

könyvet berzsenyista társával, Kardos G. Györggyel s vele. Majd pedig Darvas 
Béla készített Klein Györggyel nagyinterjút, amelyet az Élet és Tudomány közölt. 
Klein valamennyi esszéjének magyar fordítására eddig még nem került sor. Ezért 
hiánypótlói kísérlet a jelen fordítás amely finnül is megjelent. Fontos, hogy Klein 
valamennyi szépirodalmi írása összegyűjtve kerüljön a magyar olvasó kezébe, 
mert ezek az esszék összetartoznak, bármi legyen is a tárgyuk, egymásból követ-
keznek, mint egy regény fejezetei.  

Milyen ember Klein György? Nagyon sokféle. Mindenekelőtt: lényegre törő. 
Ezt a tudóst és embert csak a lényeges dolgok érdeklik. Nem foglalkozik azzal, 
hogy mi lesz ebédre, mi a divat, mi mennyibe kerül, kinek mi a beosztása, ki hány 
éves, ki mit mondott másokról. Esszéiben csakis a fontos dolgokról szól. Az anyá-
ról, az apáról, a szexualitásról, az életről, a szenvedésről, s arról, hogy átélhetjük-e 
a mások szenvedéseit. Az öröklésről, a munkáról, a tudományról, a költészetről, a 
számára fontos emberekről ír. Szilárd Leóról, József Attiláról, Madáchról, arról, 
hogy milyen az ember, s hogy miért olyan, amilyen. És a halálról. Rákkutatóként 
sokszor szembesülhetett vele, és valamennyi találkozásukról gondosan beszámol.  

Kleint nem érdeklik az unalmas emberek. Ha egy konferenciaszünetében arról 
traccsolnak, hogy ki milyen beosztásra számíthat az egyetemi hierarchiában, ak-
kor ő elmenekül. Előveszi a diktafonját, és dolgozni kezd, vagy kedves mosolyá-
val olyat kérdez, amitől azonnal megáll a levegő.  

Klein György sok fontos dologról írt már. Mert, ha valaki fölkelti az érdeklődé-
sét, akkor megkeresi. Nem ír levelet, hanem fölkerekedik, és betoppan hozzá. Így 
szállt repülőre egyszer s kopogott be a kanadai professzor szobájába. A profesz-
szort neve: Rudolf Vrba. Másként: Walter Rosenberg. Mi már ismerjük, társával 
megszökött Auschwitzból, s az ottani állapotokat rögzítő jegyzőkönyv azért ké-
szült, hogy a magyar zsidóság tragédiáját ezzel megakadályozza. Nem sikerült. 
Klein elment hozzá, hogy elmondja: ennek a két hős szlovák zsidónak köszönheti 
az életét.  

Szálazó ember. Szálakat sző szerte a világba, a világ legkülönbözőbb pontján 
élő lelkekhez, s ezeket  magához és persze egymáshoz szálazza. Klein György 
írásai tele vannak találkozásokkal. Maga a műfaj, a betoppanás, Szilárd Leótól 
való, akit Klein György egyik esszéjében gyönyörűen megírt.   
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De Klein György mindenekelőtt: tudós. Írásai épp ettől lesznek klasszikus esz-
szék, mert  civil szemmel a már-már brutálisan tárgyilagos  tudós, szórakoztatóan 
anekdotázó, érzékeny és  költői. 

Könyvei a két kultúráról szólnak. Arról, hogy micsoda dolog az, hogy szétválik, 
hogy szétválhat a reál és a humán műveltség, hogy miként lehetséges az, hogy a 
mérnök nem olvas Dantét, Schopenhauert, Thomas Mannt, és József Attilát. És a 
bölcsész mit sem ért a kémia, a biológia és az orvostudomány  mai, alapvető kér-
désfölvetéseiből.  

A Nobel-díjas Kertész Imréhez hasonlóan Klein mindenekelőtt  kérdez. Ő többet 
tud, okosabb és bölcsebb annál, hogy válaszoljon. 

Ami ma különösen fontossá teszi Klein Györgyöt és magyar könyveit: az ész 
sugárzó ereje, diadala. Az észnek, a gondolkodó, kérdező embernek a kérdései 
alól nem bújhat ki senki, mindenről, ami a világon van kérdezni kell. A tudós em-
ber egyetlen szentséget ismer: azt, hogy semmi se szent. Hogy minden létezőre rá 
lehet és rá kell kérdezzen. Minden, ami van megkérdőjelezhető. Azért mert van. 
Azért, mert minden véget ér. De a halál sem szentség. Biológiai esemény csupán, 
amely bármikor bekövetkezhet. De csak az, aki tudja, hogy – Klein György szé-
pen leírt balesetéből (A holló pillantása – Korpens blick című könyvéből) vett 
képpel élve – milyen hártyavékony, törékeny jégen járjuk mindennapi utunkat, 
csak az becsüli meg a pillanatot, ami még megadatik nekünk a feneketlen sötétség 
felett. Abban a társadalomban, amelyben az észvesztés az általános – igen jól mu-
tatja ezt a jelen fordításban először magyarul közreadott budapesi zsidóüldözés 
leírása – nincs nagyobb kincs az okos szónál. Klein György a ráció, az európai 
reneszánsz, a felvilágosodás, a klasszikus német filozófiai és a polgári, humanista 
magyar és világirodalom gyermeke. Írása: üdítő, tiszta forrás.  S végezetül még 
valami: már jó évtizede mocskos, gyalázkodó írás jelent meg Klein Györgyről egy 
szélsőjobboldali magyar sajtóorgánumban. Ez önmagában nem volna szóra érde-
mes. De a cikkben közölték a tudós házaspár stockholmi címét és telefonszámát 
is, mintegy jelezve: „Hiába próbáltok elbújni a messze északon, a mieink számon 
tartanak és bármikor meglelnek, ha eljön a  végzet!” Ezért kívánkozik ide Klein 
György egyszeri válasza a gondviselésről – az immár Nobel-díjas Kertész Imre 
kérdésére: „Az isteni gondviselés az ember legnagyobb és legjellemzőbb vágyál-
ma. Sokan nehezen tudják elviselni a gondolatot, hogy egyedül vagyunk, az egyé-
ni sors iránt teljesen közömbös természetben. De ez mégis így van és csekély 
megfontolás után nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a mindenki számá-
ra egyaránt érvényes természeti törvények jobb otthont biztosítanak, mint a félté-
keny, a bosszúálló, a beszámíthatatlan és alapjában véve gonosz isten.” Vagy in-
kább felebarát? Klein György szerint a természettudomány önmagában etikátlan –  
szeretné a humanizmussal egyesíteni.  

Nagysikerű orvostudományi kutatási eredményeiért 1987-ben elnyerte a Beván-
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dorlási Intézet díját majd 1990-ben a norvég Lisl- és Leo Eitinger nagydíját. 
Magyarországon 1988-ban Debrecenben, Izrelben 1994-ben Tel Avivban tiszte-

letbeli doktorrá avatták. Számos nemzetközi szaklap munkatársa, A világ tucatnyi 
egyetemének és rákkutatási intézményének tiszteletbeli doktora – vendégprofesz-
szora. A Serafimer legmagasabb állami svéd lovagrend birtokosa; 1995-ben  a 
svéd Természet és Kultúra nagydíját, 1996-ban a Kaposi Móric nagydíját kapta. 
Tagja  a Svéd Királyi-  a Magyar, a Finn, a Francia, Amerikai, stb. Tudományos 
Akadémiáknak. 1967-től 1993-ig, negyedszázadon át, tagja a Nobel-díj 
Ítélőbizottságnak; az Európai Tudományos-, Művészeti és Humanitási Akadémia 
tagja.  

1998 óta a stockholmi lidingöi házában él, teljes munkaidőben dolgozik, korát 
meghazudtoló frissességgel alkot.  

Feleségével együtt 1960-ban a Bertha Goldblatt Teplitz és 1979-ben az Erik 
Fernström nagydíj kitüntetettje.  

Mintegy 1300 tudományos mű szerzője illetve társszerzője.   
 
                                                                                             Békássy N. Albert           
 
Művei:  
 
-- i stället för hemland, emlékiratok, Stockholm, Bonnier, 1984, finnül is megje-
lent: Lääkärin löytöretki, Helsinki, Kirjayhtymä, 1985;  

Ateisten och den heliga staden (Az ateista és a szent város), Stockholm, 
Bonnier, 1987 (a cambridgei MIT Pressnél angolul is megjelent);   

Pietá, Stockholm, Bonnier, 1989. Japánul: Joji Kurain; Katsuhiko Ono yaku, 
Tokyo, Kinokuniya shoten, 1994;  

Utvägen (A kiút), Stockholm: Bonnier, 1992, az amhersti Prometheus Booksnál  
Live now, (Élj most) címmel, 1992,  
A tudomány körül, Gondolat, Budapest 1994; Fordították: Buda Béla, Buda Jú-
lia, Erdei Sára, Hernádi Miklós;  

Den sjunde jävulen (A hetedik ördög), Stockholm, Bonnier, 1995;  
Korpens blick (A holló tekintete), 1998;  
A holló pillantása. Fordította: Schnöller Mária, 2000, Fizikai Szemle (az Akadé-
mia által 1882-ben elindított Mathematikai és Természettudományi Értesítő 
2000/9;  

Den blinda viljan och det själviska DNA (A vak akarat és az önző DNS) Fordí-
totta: Kúnos László, Rakovszky Zsuzsa, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 
2001;  

Så jag kan svara döden när den kommer (Hogy válaszolni tudjak a Halálnak, 
mikor megérkezik), Bonniers, Stockholm, 2001 
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Dr. Békássy Nándor-Albert 
 
 
A délvidéki Bács-megye szívében, 

Pacséron született 1942-ben, magyar refor-
mátus lelkészcsaládban,  jugoszláv állampol-
gárrá az 1945-es a határváltoztatással kény-
szerült. Szüleitől anyanyelve szeretetét és 
magyar irodalmi és történelmi tudást örökölt. 
Nemzeti öntudatát szerb elemi iskoláztatása 
ellenére megőrizte. Orvosi oklevelét 1967-
ben a horvátországi Fiuméban (Rijeka) sze-
rezte, Belgrádban habilitált 1975-ben. 1976-
ban családjával együtt Svédországba települt. 

Gyermekgyógyász főorvos,  a Lundi Egye-
temi Kórház csontvelőátültetési egységének 
szakmai igazgatója, egyetemi oktató. Tucat-
nyi nemzetközi szakmai tömörülés tagja, 
egyik alapítója a budapesti Semmelweiss       
Orvostudományi Egyetem Baráti Társaságának. 1987 óta a nyugat-európai ma-
gyar reformátusság egyik világi vezetője, a Johannita lovagrend magyar tagozatá-
nak tagja.  

Sokoldalúságra törekszik, zeneileg is képzett, zongorázik és orgonál.     
Anyanyelvi szinten öt nyelvet ír és olvas. Több száz tudományos dolgozat szer-

zője, munkáit a különféle nemzetközi orvosi szaklapoknak valamelyik világnyel-
ven írja. Etikai és egyházi jellegű írásai a magyar református sajtóban is olvasha-
tók.  

Szépirodalmi kísérleteivel (karcolatok, elbeszélések) a 80-as évek elején jelent-
kezett a svédországi magyar sajtóban. Az Ághegy című skandináviai magyar iro-
dalmi és művészeti lapfolyam szerkesztőbizottságának tagja, a Magyar Liget című 
dél-svédországi magyar családi lap főmunkatársa. 
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Neufeld Róbert 
 

A Fáskörben 
 

Elülök csendben a régi padon, 
a rozzant padon, 
egy késő vasárnapon. 
 
Gyerkőcök hancúroznak, 
megy a viaskodás, 
nagy a viaskodás,  
az önfeledt sikongatás. 
 
Komoly fák figyelnek. 
Magas platánfák,  
amik körülállták 
a mi csapatunkat,  
mikor mi verekedtünk 
és Szent János kenyeret ettünk. 
 
Az volt az uzsonnánk, 
a Jánoskenyér, 
a sovány kenyér, 
és vályú volt a tenyér 
a földszagú víznek, 
amit a Csőszházban,  
félelmes Csőszházban 
ittunk alattomban. 
 
Megroppan alattam e régi padom, 
e rozzant padom. 
S e késő vasárnapon 
úgy érzem szomjazom. 
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Emlékszem Rád 
 
Emlékszem Rád virágoskert,  
érezlek éledő s haló sejtjeim savában,  
ezer színed ezer emléket kelt, 
hangod ott csendül az estharang szavában. 
És bár üres itt e szürke egyformaság, 
bár téli fák és satnya bokrok 
minden zörgő levele megannyi mogorvaság, 
emlékszem mégis illatodra, 
fákra, gyepre, sétányokra, 
vakító, tiszta, kobalt égre, 
kacagott felém a napnak fénye 
s futottam kacagva én is,  
boldog könnyekkel szememben, 
ittam hűsítő kutadból, beteltem, 
majd verdeső szívemet kezembe vettem 
s csókot lehelve lüktet színére 
gyengéden, féltve elrejtettem 
életet rejtő dús avarodban, 
hogy keljen új életre Benned, 
és minden jövendő, boldog tavaszodban. 
 
 
Az én Pestem 
 
Az én Pestem macskaköves utcák, 
a Hetedik Kerület, Csikágó utcái, 
Nefelejts, Garay, Hernád és Peterdy, 
hol az őszi szelek tőzeg porát fújták 
amikor a szenes végre megérkezett, 
s rozoga mázsáján kimérte, de szűken, 
a nekünk járó szenet. 
 
Az én Pestem kopott falu házak, 
a Hetedik Kerület, Csikágó házai, 
a Nefelejts, Hernád és Peterdy házai, 
hol a belövések tátongó, mély sebek, 
bennük a téglák mint nyers hús vöröslenek 
s a vakolat holt bőr, mi időnként lepereg. 
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Az én Pestem rongyos-gatyás srácok, 
a Hetedik Kerület, Csikágó srácai, 
a Nefelejts, Hernád és Peterdy srácai, 
kikkel kiskapura rúgtam a rongylabdát 
s kikkel a piacon csentem egy-egy almát. 
 
Az én Pestem, macskaköves utcák, 
a Hetedik Kerület, Csikágó utcái, 
Nefelejts, Garay, Hernád és Peterdy. 
Néha még eljövök köveitek járni, 
vagy egy kis csibészek almát lopni látni.  
 
 
Szüleimhez 
 
Ültem hátul a nappali legmélyén, 
hol állólámpák fénye tompul, 
s a falióra néha megkondul. 
És ott, elöl, a beeső sárga fényben, 
ősz hajtól fedett fejek, 
mikor még előttem ültetek. 
 
Bágyadt világ ömlött be kintről, 
át a virágos ablakon, 
árnyakat rajzolt a régi falakon, 
s árnyakkal játszottak 
elfáradt szemek, 
mikor még előttem ültetek. 
 
Vízért mentem a konyába ki. 
„Ereszd fiam ki jól a csapot”, 
a régi hang utánam ballagott 
mint álmos, fáradt kérelem. 
Örültem, hogy a konyhába küldtetek, 
mikor még előttem ültetek. 
 
Meg- megbiccent egy fej ott elöl, 
a másik hirtelen valamit mormolt: 
„kilenc betű, a Nelson ott volt”. 
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Zörgött a papír, forgott a toll, 
 
minden rejtvényt megfejtettetek, 
mikor még előttem ültetek. 
 
Szalagzene terjengett halkan, 
csendesen, hogy fülünket ne sértse, 
hogy ember, ember szavát megértse, 
és számtalan gombot  
varrtak szorgos kezek,  
mikor még előttem ültetek. 
 
Leghátul, a nappali mélyén, 
gyermeknek maradtam, bár nevem szülő, 
s boldog voltam, 
hogy mint Veletek ülő, 
el tudtam akkor tenni képetek, 
ahogy Ti előttem ültetek. 
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Molnár István  
 

Mint pillangó a tűzhöz 
 
 

Második rész 
3. Dümbüllü Abdürrezzak  

 
Edward Kleinhammer felügyelő három órával a halálos kimenetelű lövés után 

érkezett a Leopold étterembe. Ekkor már a legtöbb tanút kihallgatták és haza en-
gedték. Három személyt őrizet alá helyeztek a központi fogda betegosztályán.  

Az egyiket fegyverviselés miatt. A harmadikat minden valószínűség szerint 
gyilkosság vádjával letartóztatják. Tizenhat személy egyhangúan tanúsította, hogy 
hátulról lőtt az áldozatra, amikor az  a támadó testi biztonságát semmilyen módon 
sem veszélyeztethette.  

A férfi, ahogy vesszük, beismerte tettét. Megöltem a disznót, megöltem, mondo-
gatta, amikor őrizetbe vették. Ezt számtalanszor elismételte és semmi mást nem 
mondott. Kérdésekre nem válaszolt. 

Az őrizetbe vétel egyébként simán ment. Amikor az első rendőrjárőr a helyszín-
re érkezett, a gyanúsított az étterem padlóján ült és sírt. Nem tanúsított ellenállást, 
nem próbált menekülni.  

Tiszta ügy, gondolta Kleinhammer felügyelő. Nagyon tiszta. De azért furcsa. 
Minél több részletét ismertették a helyszínen járt kollégák, annál furcsábbnak tűnt 
neki ez az ügy. 

Két tanú még kihallgatásra várt. A korábban érkezett nyomozók közül ugyanis 
egyik sem beszélt megfelelő szinten angolul. Svédül és finnül pedig semmilyen 
szinten nem beszéltek. Kleinhammer felügyelőnek angoltudása miatt nem adatott 
meg, hogy aznap este, mint tervezte, sör és egy szivar társaságában élvezze ked-
venc krimisorozatát a televízióban. 

De azért nem siette el a dolgot. 
Valamennyi tanúvallomásról tudott, személyesen beszélt a pincérrel. Helmut, 

aki már egy órája kedvvesztetten ült a bárpult mögött, mert senki nem szólt hozzá 
egyetlen szót sem, most újra felvidult, hogy még egyszer előadhatja a történetét.  

A felügyelő ezután egymagában üldögélve átgondolta a hallottakat. Feljegyzett 
néhány tisztázni való kérdést. Időnként a fejét csóválta.  

Oberbein vizsgálóbíró néhány méterrel távolabb mobiltelefonján beszélt valaki-
vel és hirtelen izgatottan füttyentett egyet. Majd széles vigyorral letette a kagylót. 

– A hétszázát! Tudjátok kit csíptünk nyakon, fiúk? A pasas aki lőtt: Ernst 
Köhler! 

Kleinhammer felügyelőnek ismerős volt a név de hirtelenjében nem tudta, hogy 
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minek az összefüggésében hallotta.  
A vizsgálóbíró fölállt, öklével az asztalra csapott. 
– Most nem ússza meg! Egy kis húsvéti ajándék a német kollégáknak, hehe. 
A felügyelő kapcsolt. Ernst Köhler egy náci csoport élenjáró harcosa volt. Né-

hány évvel ezelőtt, utcai verekedés során, lelőtt egy rendőrt Münchenben. Több 
tanú azonosította. De a tárgyaláson valamennyien megváltoztatták korábbi vallo-
másukat. Hirtelen elbizonytalanodtak, hogy valóban Köhlert látták-e, vagy pedig 
egy hasonló kinézetű másik derék hazafit. Az ügyész tehetetlen volt és Köhlert 
fölmentették.  

– Most nem ússza meg! – rikkantott újra a vizsgálóbíró, majd a felügyelőhöz 
fordult. – Nehogy megkeverjék az ügyet a dánok! Gyilkosság ez, a hétszázát neki, 
semmi más. Nehogy valami gondatlanságból elkövetett emberölés vagy csendhá-
borítás kerekedjen a dologból. 

A felügyelő megrántotta a vállát. 
– Svédek – mondta. – És miért kevernék meg a dolgot? A barátjukat lőtték 

agyon. 
– Persze – mondta a vizsgálóbíró türelmetlen legyintéssel. – De nézz csak körül! 

Itt mindenki kezd begolyózni! Olyanokat hallok, hogy provokáció. Valaki már az 
öngyilkosság szót is említette. Hülyeség! 

– Hát nem tudom – mondta a felügyelő. 
– Mi az, hogy nem tudod? Talán ennek az őrült dánnak nem állt teljes jogában 

megvédeni magát ez ellen a tetű ellen? 
– Kezébe nyomta a fegyvert... 
– No és? Az öreg Steiner hányszor nyomot már fegyvert a kezedbe? De még 

egyszer sem lőtted agyon! 
A felügyelő fáradt mosollyal megcsóválta a fejét. Az öreg Steiner a fegyvertár 

gondnoka volt a főkapitányságon. 
– Van egy kis különbség. 
– No igen, van egy kis különbség. De azért ne végezzük el teljesen annak az 

ügyvédnek a dolgát, aki ezt a szarházit védeni fogja. 
– Engem a tények érdekelnek – mormogta a felügyelő. 
– Pontosan! – bömbölt a vizsgálóbíró. – Tények! Tudd meg, hogy tulajdonkép-

pen mi történt ezen az átkozott helyen. És ne törődj a mendemondákkal! Nem szá-
mít, hogy bolond volt-e a dán, vagy rosszkedvű, vagy éppen jó eredménnyel feje-
zett be egy tanfolyamot kamikáze-ismeretekből! Ez mind Köhler ügyvédjére tarto-
zik. 

Kleinhammer felügyelő sóhajtott egy nagyot, és elindult az emeletre vezető lép-
cső felé. Odafent volt egy kis személyzeti szoba, amelyet a két svéd rendelkezésé-
re bocsátottak, amíg várakozniuk kellett.  

Mielőtt a felügyelő eltűnt volna a keskeny csigalépcsőn, a vizsgálóbíró újabb  
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„sortüzet” eresztett utána.  
– Azt mondod tények? Hát mondok én neked néhány tényt! Tudod miért szarták 

össze magukat a Köhler elleni tanúk? Hát például azért mert a koronatanú kocsiját 
két nappal a tárgyalás előtt kihalászták az Isarból. A koronatanú is benne volt. A 
koronatanúban pedig két liter pálinka. Habár a rokonság szerint sörözni sem szo-
kott. Furcsa, mi? De csak arról van szó, hogy Köhler egy ritka tetű alak. Szóval ne 
hagyd, hogy megkeverjenek ezek a dánok! 

– Svédek – mondta Kleinhammer felügyelő, és elindult fölfelé. 
A csukott ajtó előtt egy pillanatra megállt. Semmi sem hallatszott odabentről. 

Kopogott és belépett. 
Parányi kis szoba volt. Vetetlen ágy, két fotel és az éjjeliszekrény teljesen betöl-

tötte a helyiséget. Bengt és Katarina szorosan egymás mellett ült az egyik fotel-
ben. Különösebb érdeklődés nélkül figyelték a belépő rendőrtisztet. Kleinhammer 
felügyelőnek az az érzése támadt, hogy már órák óta nem mozdultak és nem szól-
tak egymáshoz. Megköszörülte a torkát, bemutatkozott, és bocsánatot kért, hogy 
sokáig várniuk kellett rá.  

Katarina legyintett. 
– Nem tesz semmit. Legalább egy ideig nem történt semmi. 
A felügyelő leült a másik fotelbe. 
– Gondolom megértik, hogy föl kell tennem néhány kérdést. 
Mindketten bólintottak. 
A felügyelő egy kis magnót helyezett az asztalra és elindította a szalagot. 
– Pergola úr a maguk társaságában volt. Jól ismerték? 
Katarina egy kurta igennel válaszolt. 
– Milyen jól? 
– Nagyon jól – mondta a lány. – Egy oviba jártunk. 
A felügyelő pillantásán látszott, hogy nem tudja, hogy vajon a bolondját járat-

ják-e vele. 
– Így igaz – mondta Katarina fáradt mosollyal. – Együtt nőttünk fel. Egy helyen 

laktunk. Stockholm egyik külvárosában. Egy óvodába jártunk. Egy iskolába... 
A felügyelő most némi nyomatékkal megköszörülte a torkát. 
– Pergola úrnál volt egy repülőjegy, amely szerint ma reggel érkezett Zürichbe. 

Együtt utaztak? 
Katarina bólintott. 
– És milyen célból utaztak? 
Bengt és Katarina egymásra néztek. Várták ezt a kérdést és már megbeszélték, 

mit felelnek rá. 
– Egy bankügy – mondta Katarina. – Semmi kapcsolatban nincs azzal... ami itt 

történt. 
– Bocsássanak meg, de szeretném magam levonni a következtetéseket. Milyen 
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bankügyről van szó? 
– Bocsásson meg – szólt Katarina halkan és határozottan –, de erről nem szándé-

kozunk beszélni. 
A rendőr sóhajtott egy nagyot. Normális körülmények között nem hagyta volna 

ennyibe a dolgot. De még fülében csengtek a vizsgálóbíró szavai. És azt is látta, 
hogy nem lesz könnyű szóra bírnia az ifjú hölgyet.  

Az idő tizenegyre járt. Hajnal óta talpon volt. 
– A személyzet szerint már jártak itt, ma délután. Úgy hallottam, nézeteltérésük 

támadt. 
Mindketten bólintottak. Ezt a kérdést is várták. 
– Pergola úr itt hagyta magukat. Pontosabban, elszökött. Miért? 
– Ez sem tartozik ide – mondta Katarina. 
– Sejtettem. 
Csendben ültek. Aztán a felügyelő feltett egy újabb kérdést. 
– Barátjuk autót bérelt. Miért? 
Bengt és Katarina, az igazságnak megfelelően, azt válaszolhatta volna, hogy fo-

galmuk sincs. De ez aligha hangzott volna hihetőnek. Maradtak a kitaposott úton. 
Bengt közölte, hogy erről sem óhajtanak beszélni. Egyáltalán, semmiről sem óhaj-
tanak beszélni, ami nem Bütyök halálával kapcsolatos. 

A felügyelő bólintott. Magába fojtotta azt a belőle kikívánkozó megjegyzést, 
hogy a saját feladata eldönteni, melyek azok a kérdések, amelyek a gyilkossággal 
kapcsolatosak. 

– Találkozásuk a három férfival az étteremben tehát a véletlen műve volt? 
Ismét mindketten bólintottak. A felügyelő csendben szemlélte őket egy ideig. 
– Egyikükkel sem találkoztak már korábban? 
– Soha – mondta Katarina. 
– Úgy vélik tehát, hogy annak, ami itt az étteremben lezajlott, semmi köze sincs 

zürichi elintéznivalójukhoz, vagy bármi máshoz, ami korábban történt? 
– Így van – mondta Katarina határozottan. 
De ebben egyáltalán nem volt biztos. 
Semmiben sem volt biztos. Ami történt, felfoghatatlan volt. De lehetetlen lett 

volna elmagyarázni ennek a svájci rendőrnek, hogy mennyire felfoghatatlan.  
A felügyelő arra kérte őket, hogy részletesen mondják el, mi történt, attól a pil-

lanattól kezdve, hogy a három férfi az étterembe lépett. Bengt és Katarina, egy-
mást kisegítve, leírták a történteket. A felügyelőt különösen az érdekelte, hogy 
miket mondott Bütyök, amikor svédül beszélt a barátaihoz. Megismételtette velük 
a svéd szavakat – for the record. Bengt és Katarina eleget tettek a kérésének, igye-
keztek mindent pontosan fordítani. Több mint egy félóráig tartott, amíg az ese-
ménysorozat leírásának a végére értek. 

A felügyelő egy ideig ismét csendben ült, gondolataiba mélyedt. Aztán föltett 
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egy kérdést, amire Bengt és Katarina is számtalanszor gondolt az eltelt három óra 
alatt.  

– Hogyan tanult meg a barátjuk ilyen jól németül? 
Katarina megrántotta a vállát. Arról beszélt, hogy Bütyök olasz származású volt. 

Családjával gyakran utazott Olaszországba, Németországon és Svájcon keresztül. 
Bütyök valószínűleg ezeken az utazásokon szedegette össze némettudását.  

A felügyelő a fejét csóválta. 
– Nem valami szedett-vetett tudásról van szó. Tökéletesen beszélte a nyelvet. 
– Talán volt valami barátnője errefelé – javasolta Bengt. 
De mindketten jól tudták, hogy Bütyöknek soha nem volt semmiféle barátnője 

errefelé. 
– Nem – mondta a rendőr. – Annyira tökéletesen beszélt németül, hogy vendé-

gek biztosra vették: született zürichi. Vagy legalábbis azt, hogy itt nőhetett fel. És 
hogy maguk vendégei voltak, vagy valami hasonló. 

Katarina széttárta a karját. 
– Nem tudom... Gyerekkorában gyakran utazott a családjával.  
Ez sem volt igaz. Bütyök Stockholmban töltötte a gyermekkorát. A családja 

ugyan minden nyáron Olaszországba utazott, de Németországot és Svájcot csak 
valamiféle istencsapásának tekintették, amit akadályként eléjük gördítettek, és 
amit minél gyorsabban maguk mögött kellett hagyniuk. 

Bengt és Katarina tudták, hogy Bütyök előzőleg nem beszélt németül. 
Most pedig beszélt. Mégpedig úgy, mint egy született zürichi. 
A felügyelő érezte, hogy itt valami nagyon nincs rendjén. De újra csak sóhajtott 

egyet és témát váltott. 
– Úgy tűnik, barátjuk járatos volt bizonyos harci sportokban. 
Katarina majdnem fölnevetett. Bütyök és a harci sportok! Világéletében félt a 

fizikai összetűzésektől. De ha ezt most megmondaná, a nyomozó azt hinné, hogy 
viccel. Vagy hazudik. 

Végül is Bengt szólalt meg. 
– Hát edzett mindenfélét. 
– Micsodát? 
– Nem tudom. Kung Fu, ilyesmi. Nem értek hozzá. 
A felügyelő Katarinára pillantott a lány pedig jelezte, hogy nincs mit hozzáten-

nie. 
– Hát jó – dörmögte a felügyelő és a magnóra meredt. 
A baj nem az volt, hogy nem lett volna több kérdése. Ellenkezőleg. A baj az 

volt, hogy be kellett fejeznie a kihallgatást, holott úgy érezte, alig piszkálta meg 
ezt a furcsa ügyet. 

De a vizsgálóbíró óhajának már eleget tett. Kitűnő leírást kapott az események-
ről. Minden egybehangzott a többi tanúvallomással. A legcélszerűbb ezek után az 

926                                                    Irodalom 



lenne – amennyiben azt akarják, hogy Köhler ne ússza meg könnyen a dolgot –, 
ha a két svéd szépen hazautazna és a tárgyaláson sem jelenne meg. Ördög tudja, 
hogy egy jó ügyvéd mi mindent présel ki ebből a történetből. Köhlert akár fel is 
menthetik, ha a védelem talál egy hihető vonalat. 

Ostobaság nem a végére járni a dolognak. Mert a védelem majd megteszi. 
De a felügyelőnek nem állt szándékában saját szakállára megkeverni a dánokat. 

Legalábbis nem most, nem ebben az átkozott éjféli órában. 
Kikapcsolta a magnót és Katarinára nézett. A lányon látszott, hogy korábban 

sírt. De hiszen sokféle dolog miatt és sokféleképpen lehet sírni. 
Egy szép nő egy A gyilkossági nyomozások alkalmával felbukkanó szép nők 

mindig ugyanazt a harangocskát kongatták meg a felügyelő fejében. Gyilkosság és 
szerelem édestestvérek. Legalábbis az, amit a felügyelő szerelemnek nevezett. A 
nemek egymás iránti vonzalmának minden formáját. 

Pergola imponálni akart a nőnek, gondolta a felügyelő. Akárcsak Köhler. Mind-
kettő a maga módján. Mindkettő a maga tökkelütött módján. 

– Még egy kérdés – szólt a felügyelő. – Ismernek egy személyt, akit úgy hívnak, 
hogy... – lapozgatott a jegyzetfüzetében, majd megtalálta a nevet és lassan, tagol-
tan felolvasta –, Dümbüllü Abdürrezzak? 

– Hogyan? – csodálkozott Katarina. 
A felügyelő megismételte a nevet. 
Mindketten a fejüket rázták. Végre egy dologban teljesen biztosak voltak. Ezt a 

nevet még soha nem hallották. 
A felügyelő bólintott, mint aki nem is várt más választ. 
– Ki ez a... hogyishívják? – kérdezte Katarina. 
– A szakács itt az étteremben. 
– Miért kellene, hogy ismerjük? 
– A pincér rá gyanakodott. Ha jól értettem, kizárólag azért, mert mindketten ne-

vettek valamin, amit ő egyáltalán nem talált mulatságosnak. 
Katarinának eszébe jutott az a vidám, köpcös kis alak az étterem hátsó udvarán. 

És a pincér gyanakvó pillantása. 
– Atyaúristen – sóhajtott. 
– Hát igen – mondta a felügyelő. – Én sem értékeltem túl sokra ezt az informáci-

ót. 
Bengt és Katarina még két napot töltött Zürichben. A harmadik nap reggelén a 

vizsgálóbíró közölte velük, hogy jelenlétük nem szükséges a további vizsgálat 
szempontjából. Néhány órával később, útban Stockholm felé, repülőgépen ültek. 

Két héttel később hallották újra Dümbüllü Abdürrezzakról.  
 

* 
Bruno Pergola, svéd állampolgár, meggyilkolását követő nap reggelén, 
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Dümbüllü Abdürrezzak, török állampolgár, mosolyogva szemlélte kis albérleti 
szobájában a falakat borító színes nyomtatványokat – némileg idealizált jelenete-
ket az oszmán birodalom dicső történetéből – Zürich egyik legkevésbé sem ele-
gáns külvárosában.  

Egy kazettás-magnóból a hőn szeretett énekesnő, Sandra Erduran panaszos 
hangja töltötte be a szobát. 

Egy pillanatra megállt az ablaknál és végigjáratta tekintetét a toronyházak során. 
Itt él tizenhat éve. Ingázott a szobája és a Leopold étterem között. Hetente hatszor.  

Gutbürgerliche Küche... Montag Ruhetag... 
Most elérkezett a költözés ideje. 
Magához vette az útlevelét, zsebeit teletömködte Sandra Erdurans kazettáival, 

még egyszer utoljára körbejáratta szemét a kis szobán, majd taxit rendelt és az 
étteremhez vitette magát. 

Korán volt még. Csaknem két óra a nyitásig. 
Az egyik asztalnál Helmut, a pincér ült és az előző nap eseményeit ecsetelte egy 

képeslap riporterének és fényképészének. Bosszús pillantást vetett Dümbüllüre, 
amikor a török, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, széles vigyorral 
leült a szomszéd asztalhoz.  

Helmut kénytelen volt megszakítani elbeszélését. 
– Du Küche fertigmachen! – szólt Dümbüllühöz vendégmunkás-németül. 
A török szakács, mintha nem is hallotta volna az utasítást, vidáman integetett az 

újságíróknak. 
– Helmut grosser Held. Ich zuhören. 
Helmut nagy hős. Én meghallgatni. 
A pincér zavarában nevettett egy kicsit. Soha nem tudta, mikor gúnyolódik a 

szakács. De nem akart veszekedni  az újságírók előtt, úgyhogy lenyelte a sérelmet, 
azt, hogy a török nem engedelmeskedett neki.  

Egyébként is, másképp lesz ez nemsokára!  
A tulajdonosnő, özvegy Zieglerné, egyre jobb szemmel nézi Helmut udvarlását. 

A kis török hamarosan meglátja majd, hogy ki az úr a házban! 
Az újságíró azonban, bosszantó módon, a szakácshoz fordult és megkérdezte, 

hogy ő is tanúja volt-e a tegnapi eseményeknek. 
– Klar! – rikkantott Dümbüllü. – Bumm-bumm! Wie im Kino! 
A riporter nevetett. 
– Kitűnő! Bumm-bumm, mint a moziban. Talán címnek használjuk. 
Miközben a fényképész valamennyi elképzelhető és néhány elképzelhetetlen 

szögből fotókat készített Dümbüllüről, Helmut befejezte az elbeszélését. Rövi-
debb lett, mint szerette volna. A szakács jelenléte mérsékelte elbeszélő kedvét. 

A riporter Dümbüllüből is ki akart csikarni valamiféle leírást, de hamarosan föl-
adta, mert a szakács minden kérdésre csak a korábban már jól bevált bumm-
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bumm-wie-im-Kino felkiáltást ismételgette. A riporter intett a fényképésznek, aki 
összekapkodta felszerelését és mindketten elrohantak, anélkül, hogy megválaszol-
ták volna Helmut kérdését, hogy az újság melyik számában fog megjelenni a cikk. 

A pincér mérges pillantást vetett Dümbüllüre. 
– Du kommen zu früh. 
– Nix früh. Du sagen Küche fertigmachen. Warum Küche fertigmachen, wenn 

ich zu früh? 
Helmut belátta, hogy a logika hibátlan és még jobban dühbe gurult. De nem 

szándékozott Dümbüllüvel vitába bocsátkozni. 
Ismét maga elé terítette a reggeli újságokat és átfutotta a gyilkosságról szóló cik-

keket. Többé kevésbé tárgyilagosan adták vissza az eseményeket. Egy kivétellel. 
Az egyik lapban ugyanis az állt, hogy a „pincér Helmut M.-et” a német egy ököl-
csapással leterítette, mielőtt a svéd vendégre lőtt volna. Micsoda marhaság! Arról 
nem is beszélve, hogy Helmut vezetékneve nem M-el kezdődött. 

Átkozott firkászok! 
A szakács Helmut asztalához lépett. Helmut csak akkor vette észre, amikor 

Dümbüllü hangtalanul leült a szemközti székre és gondterhelt pillantással a pin-
cérre nézett. 

– Du... Helmut... – mondta halkan. 
Vészjóslóan hangzott. Hasonlóan, mint amikor a szakács néhány évvel ezelőtt 

azt javasolta, hogy vezessenek be néhány török ételt! Dümbüllü napokig erről pa-
polt, amíg az özvegy keményen rá nem szólt, hogy hagyja abba ezt a hülyeséget. 

– Was denn? – horkant fel Helmut. 
– Du... Helmut... – duruzsolta a szakács. – Heute Nacht ich viel denken. Sehr 

viel denken. 
Sokat gondolkozni az éjszaka. Nagyon sokat gondolkozni. 
– Nix gut viel denken! – szögezte le Helmut. 
Szerette volna megkímélni magát attól, hogy megtudja mit gondolt Dümbüllü az 

éjszaka. 
– Doch viel denken... Gestern bumm-bumm schwedischer Gast tod wie im 

Kino... Morgen vielleicht bumm-bumm Dümbüllü tod wie im Kino! 
– Unsinn! – sziszegte a pincér. 
A szakács előrehajolt és nagyon komor ábrázattal nézett Helmutra. 
– Du... Helmut... Wenn ich tod, wer schicken Geld zu meine Mutter, Schwester, 

Bruder? 
– Du nix tod! Du leben hundert Jahren, haha! 
– Morgen aber vielleicht bumm-bumm wie im Kino! 
– Gaststätte nix Kino! – próbált érvelni a pincér. Dümbüllüről azonban lepergett 

a józan, tárgyilagos kijelentés. Egyre jobban hadonászott és a szemeit forgatta. 
– Ich morgen tod und nix sparen! Kein Geld! Kein Geld zu meine Mutter! Ich 
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nix sparen! Viele-viele Jahren nix sparen! 
A pincér elvesztette a türelmét és ráförmedt, hogy akkor talán az lenne a leghe-

lyesebb, ha holnaptól nekiállna pénzt gyűjteni. 
Dümbüllü szomorúan megcsóválta a fejét. Aztán emlékeztette a pincért arra, 

hogy ő milyen „sokat gondolkozni éjszaka. Nagyon sokat gondolkozni. Gondol-
kozni, hogy miért nem korábban pénzt spórolni. És most már tudni. Annyit gon-
dolkozni, hogy tudni! Azért nem pénzt spórolni, mert pénz kevés. Fizetés kevés. 
Nem marad spórolni”. 

Helmut nevetett és valamivel barátságosabban elmagyarázta a szakácsnak, hogy 
bizony, neki sem lenne az ellen kifogása, ha több pénzt keresne. De ez a dolog 
úgy van, hogy az ember annyit keres, amennyit keres. Manapság örüljön az em-
ber, ha egyáltalán van munkája! Nagyon örüljön! 

Dümbüllü lelkesen bólintott. Milyen igaz! Ő nagyon örül. De mégis, hosszú éj-
szaka. „Még többet gondolkozni! Megnézni tévé. Meghallgatni rádió. Lapozgatni 
újság. Elolvasni munkaügyi törvénykönyv. És végül hirtelen megérteni! Itt téve-
dés van! Nagy tévedés!” 

– Miféle tévedés? –  üvöltött a pincér. 
 Nagyon nagy tévedés. Talán Zieglernének kis tévedés. De Dümbüllünek nagy 

tévedés. Túl kicsi fizetés! Tévedés fizetés! Mert svájci szakács, legalacsonyabb 
bérszint, negyven százalékkal több fizetés mint Dümbüllü. Pedig Dümbüllü két-
szer annyit dolgozni, mint svájci szakács. De annyi pénzt azért nem kérni. Csak 
annyit kérni, mint egy svájci szakács. 

– Mi a fene – hebegett Helmut. 
– Ugye? Fene nagy tévedés! De könnyű javítani. Egyszerű, mint pofon. Hosszú 

éjszaka. Dümbüllü számolni. Sokat számolni. Zieglernének nem kell számolni. 
Dümbüllü mindent egyedül kiszámolni! 

Előrehajolt és az álmélkodó pincér zsebéből kihúzott egy számlatömböt. Villám-
gyorsan leírt néhány számot és Helmut elé helyezte a cédulát. A pincér értetlenül 
meredt rá. 

– Egyszerű – magyarázta a szakács. – Nagyon egyszerű. Baloldali szám 
Dümbüllü fizetése. Tizenhat év Gaststätte Leopold. Fizetés tizenhat év. Jobb olda-
li szám svájci szakács fizetése. Tizenhat év, másik étterem. Középső szám a kü-
lönbség. A tévedés. A tévedés kiszámolva. Zieglerné nem fáradozni számolni. 
Csak odaadni a pénzt Dümbüllünek. Tévedés véget ér! 

Eltartott egy ideig, amíg a pincér megemésztette a mondottakat és megértette, 
hogy miről van szó. Ez az elmebeteg török igényt tart száznyolcvankétezer frank-
ra, mint valamiféle visszamenőleges fizetésre!  

Még nevetni sem volt kedve. 
– Te csodálkozni – mondta Dümbüllü. Csodálkozni, hogy ekkora tévedés. De 

könnyű javítani. Kicsit kisebb úszómedence az új házban. Tudod, Zieglerné építe-
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ni új ház. 
Helmut természetesen tudta. Hiszen az özvegy a bodensee-parti építkezés miatt 

volt távol. Helmut reggel felhívta, a nő ekkor már az újságokból értesült a történ-
tekről. Nem szándékozott visszajönni, így legalább, mint mondta, békén hagyják 
az újságírók. Helmutot teljes bizalmáról biztosította! 

És most ez az őrült török! Helmut majdhogynem megsajnálta. Óvatosan kell 
kezelni a dolgot. 

Azt javasolta a szakácsnak, hogy beszélje majd meg a problémát Zieglernével. 
Egészen biztosan találnak majd  megoldást, amellyel mindkét fél elégedett lesz. 

Dümbüllü csodálkozva nézett a pincérre és a papírlapra mutatott.   
– Ott a megoldás. Nem kell megtalálni. Csak telefonálni Zieglernének és elmon-

dani megoldást. Zieglerné gyorsan átutalni pénzt Dümbüllünek. Akkor Dümbüllü 
tovább dolgozni. Amíg jön az új szakács.  

– Új szakács? – képedt el a pincér. 
Dümbüllü még jobban elcsodálkozott.  
– Hát persze, hogy nem maradni. Ő nagyon jó szakács. Nem dolgozni étterem 

ahol tévedés. Csak addig dolgozni, amíg új szakács jönni. De csak ha pénz jönni. 
Pénz jönni ma.  

Helmut türelme fogytán volt. Szóval ha jól érti, mondta és igyekezett nem föl-
emelni a hangját, Dümbüllü fel akar mondani és azon kívül követel még száz-
nyolcvankétezer frankot?! 

– Jól érti, mondta Dümbüllü. Helmut végre valahára jól érti. Helmut fejében 
nem nagyon gyorsan peregni gondolatok. 

A pincér teljesen megfeledkezett arról, hogy az imént még óvatosan kívánta ke-
zelni a dolgot. Ráüvöltött Dümbüllüre, hogy fogja be a száját és legyen boldog, ha 
ezek után egyáltalán még megtarthatja az állását! Manapság öt perc alatt találná-
nak egy új szakácsot! De Dümbüllü öt évig sem találna  újra munkát! 

Dümbüllü a faliórára pillantott.  
– Jól van. Sok idő. Nyitásig húsz perc. Négy új szakács. Zieglernét csókolja. 
Elhagyta az éttermet. 
Helmut csak fél órával később döbbent rá a helyzet komolyságára, amikor kény-

telen volt elküldeni a vendégeket, bezárni az ajtót és kitenni egy cédulát. Betegség 
miatt zárva. 

Dümbüllü ezidőtájt taxiban ült. Már lebonyolított egy bankügyet, most pedig az 
autókölcsönző vállalat irodája felé tartott. Félórával később egy piros sportkocsi-
val száguldott tovább. Úti célja egy kis falucska volt, magasan az Alpokban, 
messze a turisták által látogatott utaktól. Nem olyan hely volt, ahol egy török sza-
kács munkát remélhetett. Ha ötszáz évig keresi, akkor sem. 

De nem is ez volt a célja. 
* 

Éttermekbe és mozikba jártak. Naponta többször. 
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Sokat beszéltek arról, hogy elutaznak. De nem most. Nem Bütyök nélkül.  
Bütyök halott volt. 
Ők pedig gazdagok. Hihetetlenül gazdagok. 
Mindkét dolgot egyformán nehéz volt felfogni. 
Vártak. Nem tudták mire. 
A rendőrség nem hallatott magáról. Úgy látszik, a kórházi halálesetet leírták. És 

úgy látszik, hogy a zürichi gyilkosságot nem hozták kapcsolatba a kórházi esettel. 
Annak ellenére, hogy a zürichi esemény Svédország szerte ismertté vált. Hazaté-
résük idején több újság beszámolt róla. „Idegengyűlölet Európában... Náci gaz-
tett... Szavazzatok nemmel a Közös Piacra!” 

Két esti újság és egy fél-pornográf hetilap interjút kért tőlük. Tartoznak azzal a 
társadalmi felelősséggel, hogy pontosan és részletesen beszámoljanak a történtek-
ről. Ezáltal figyelmeztetnék a svéd ifjúságot a kontinensen leselkedő veszélyekre. 
Ezt magyarázta a fél-pornográf hetilap riportere. 

Kihúzták a telefondugót, és tovább vártak. 
Nem tulajdonítottak semmiféle jelentőséget annak az elsötétített ablakú 

minibusznak, amely hazaérkezésük harmadnapján a házuk előtt megállt, és azután 
valahol mindig a közelben parkolt. 

* 
 

Dümbüllü Abdürrezzak fölhívta a Svéd Királyi Nagykövetséget. Egy tisztviselő 
a konzuli osztályon fölvilágosította: török állampolgárként vízumra van szüksége 
ahhoz, hogy beutazzon a Svéd Királyság területére. Vízumkérelmét 3-4 hét alatt 
teljesítik. A kérelmező előnyére szolgál, ha megnevez egy svédországi illetőségű 
személyt, aki jótáll érte. Ezen személlyel az Állami Bevándorlási Hivatal felveszi 
a kapcsolatot, hogy a kérelmező svédországi látogatásának a célját kivizsgálja. 
Úgyszintén a kérelmező előnyére szolgál, ha megnevez olyan tényezőket, ame-
lyek alátámasztják azt a vízumkérelmében vállalt kötelezettségét, amely szerint a 
vízum érvényességének lejárta előtt valóban elhagyja a Svéd Királyság területét.  

Dümbüllü, miközben egyre jobb kedve kerekedett, türelmesen végighallgatta a 
tisztviselőt.  

– Miféle tényezőket? Talán azt, hogy nem szeretem a svéd időjárást? 
– A vállalt kötelezettség szempontjából releváns és hihető tényezőkre gondo-

lunk. 
– Talán nem hihető, hogy nem szeretem a svéd időjárást? 
– Nem tartozik a hatáskörömbe egy ilyen kijelentés hihetőségét megítélni. Ez 

nem egy adekvát tényező. 
– Miért nem? 
– Releváns és hihető szociális okokat kell felhozni. 
– Vagy úgy! Talán ha megemlítem, hogy nem kedvelem a svéd alkoholpoliti-

kát? 
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Rövid csend a vonal végén. 
– Ha nem tévedek, tartózkodott már Svédországban. 
– Nahát! Honnan tudja? 
– Hiszen tökéletesen beszél svédül. 
– Maga is. 
– Én svéd állampolgár vagyok. 
– Én pedig török állampolgár vagyok. 
Újabb rövid szünet után a tisztviselő megkérdezte, hogy Dümbüllü szórakozik-e 

vele. Dümbüllü azt felelte, hogy nyilvánvalóan kölcsönösen szórakoznak egymás-
sal. Letette a kagylót, ellenőrizte, hogy valamennyi biztonsági berendezés műkö-
dik, majd elhajtott Zürich felé.  

Úgy döntött, hogy Svédországba utazik. Vízummal vagy anélkül. 
 

* 
 

– Nem szedek már fogamzásgátlót – súgta a fiúnak. 
– Tudom – mondta Bengt. – Végre. 
Izzadtan és kimerülten feküdtek az ágyban. 
– Elköltözünk innen – mondta Katarina. – Ugye el? 
– Igen – mondta a fiú. – Olaszországba költözünk. 
Kora délután volt, a naptár szerint tavasz, április vége, két héttel Bütyök halála 

után. 
Egy Zürichből érkező repülőgép megkezdte a leszállást az arlandai repülőtér 

fölött kavargó hóviharban. 
* 

 
Az útlevélkezelő rendőr semmi gyanúsat nem talált a férfi viselkedésében. A kis 

török teljesen nyugodtan, aprókat bólogatva végighallgatta a rendőr magyarázatát, 
miszerint érvényes vízum nélkül nem léphet be a Svéd Királyság területére. 

Menekülése teljesen váratlanul jött. Amikor a rendőr, kezében az útlevéllel, föl-
állt, hogy elhagyja a fülkéjét és további intézkedés végett az ügyeletes tiszthez 
vezesse a törököt, ez egyszerűen nekiiramodott, átszáguldott az útlevél- és vám-
vizsgálaton és eltűnt az érkezési csarnokban. Érvényes vízum nélkül! 

Általános riadókészültség. 
Három órával később megállapítást nyert, hogy Dümbüllü Abdürrezzak, török 

állampolgár, nem tartózkodik a repülőtér területén. A helyzet komolyságához két-
ség nem fért. Nem lehetett kizárni a nemzetközi terrorizmussal való kapcsolatát. 
Feltehető volt, a bizonyosság határát súroló valószínűséggel, hogy a férfi továbbra 
is illegálisan a Svéd Királyság területén tartózkodik. Talán még itt is akar marad-
ni! 

* 
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Ti-ti-ti-tam-tam. Három rövid és két hosszú koppantás a bejárati ajtón. 
Ez Bütyök jele volt. Már egész kiskoruk óta. 
Bengt és Katarina némán egymásra nézett. 
– Kurva hülye vicc – suttogta a fiú. 
Fölkeltek az ágyból. Katarina magára kapott egy fürdőköpenyt, Bengt pedig egy 

törülközőt csavart a dereka köré. Kéz a kézben, hangtalanul az ajtóhoz osontak. 
Ismét egymásra néztek, aztán Katarina mély lélegzetet vett és kitárta az ajtót.  

Rögtön megismerte a kis kövér férfit, aki most szégyenlős mosollyal elnézésü-
ket kérte, amennyiben nem megfelelő időpontban zavarja őket. 

– Hoztam nektek egy üveg Vecchia Romagnát. Sajnos a repülőtéren maradt. 
Volt egy kis kapkodás az imént, amikor megérkeztem. 

Bengt halálsápadtan meredt az ismeretlen férfira. 
– Ki a fene vagy te? 
Katarina értetlenül rázta a fejét. 
– Én tudom, hogy kicsoda... 
– Hát persze – mondta Dümbüllü Abdürrezzak. – Bejöhetek? 
Bengt és Katarina némán félrehúzódott és a kis ember besétált a lakásba. A fiú 

és a lány néhány másodpercig még mozdulatlanul állt az ajtóban, majd utánament. 
Dümbüllü lehuppant egy fotelbe és könnyedén intett nekik. 

– Érezzétek otthon magatokat. 
– Svédül beszélsz... – mondta Katarina. 
– Értelmetlen lenne letagadnom – mosolygott Dümbüllü. 
Katarina elvesztette a türelmét. 
– Mit csinálsz itt? – kiáltotta. – Mi a fene történik itt? 
A kis kövér férfi egy picit megemelte a hangját és hirtelen mintha egy más em-

ber szólt volna hozzájuk. Egy határozott és tiszteletet parancsoló személy, akinek 
engedelmeskedni kell. 

– Üljetek le. Sok mindent el kell mondanom. 
Bengt és Katarina leült. Dümbüllü egy ideig szótlanul szemlélte őket, majd be-

szélni kezdett. 
– Amikor Zürichbe utaztatok, Bütyök nehéz választás előtt állt. Ezt ti is láttátok. 

Nem tudta, hogy elmondjon-e nektek valamit. El kellett utaznia valahova és nem 
tudta, hogy elvigyen-e titeket oda, vagy sem. Szerette volna, ha vele mentek, de 
félt ettől. Nem tudott dönteni. 

– És ezt te honnan tudod? – szólt közbe Katarina gyanakvó és ellenséges han-
gon. 

– Tudom – felelte Dümbüllü nyugodtan. – Majd megértitek, hogy honnan tu-
dom. Lassacskán mindent meg fogtok érteni. De először szeretnék mutatni nektek 
valamit. 

Kis szünetet tartott. Katarina keresztbe font karral ült, hogy leplezze mennyire 
remeg a keze. 
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– Na, mutass akkor valamit! 
– Nem itt. Majd Svájcban. Tudom, hogy Bütyök miért bérelt autót és hova ké-

szült. És szeretném ha együtt odamennénk. 
Katarina idegesen felnevetett. 
– Szóval megint Zürichbe kellene utaznunk? 
Dümbüllü bólintott. 
– Igen. És Zürichből valamivel tovább. 
– Szóval... – Katarina ismét fölnevetett. – Szóval berontasz ide és teljesen ko-

molyan azt javasolod, hogy utazzunk el veled valahová, azt sem tudjuk hová, azt 
sem tudjuk miért?! 

Dümbüllü mosolygott. 
– Körülbelül – igen. 
Katarina fölpattant, tett néhány gyors lépést a szobában, ugyanolyan hirtelen 

leült és az asztal fölött Dümbüllü felé hajolt. 
– Te nem vagy normális! 
– Sose mondtam, hogy az vagyok. De ha meg akarjátok tudni, hogy mi történt 

Bütyökkel, nincs más választásotok. És ugye meg akarjátok tudni? 
Katarina fölkapott egy hamutartót az asztalról és Bengt egy pillanatra azt hitte, 

hogy látogatójukhoz vágja. Lehet, hogy azt is akarta. De ugyanazzal a mozdulat-
tal, amellyel fölemelte, visszacsapta az asztal lapjára. A nehéz tárgy ezer szilánkra 
tört és a lány keze azonnal vérezni kezdett, anélkül, hogy észrevette volna. 

– Na mondd! Kezdd el és mondd! Vagy pedig tűnj el innen a hülye vigyoroddal! 
Dümbüllü fölugrott, eltűnt a fürdőszobában és egy törülközővel tért vissza. Föl-

emelte Katarina kezét és megszemlélte a sebet. 
– Jól van. Nincsenek benne szilánkok. 
A lány keze köré csavarta a törülközőt. Katarina, hosszú fekete haját hátravetve, 

dacosan bámult a férfira, de nem tiltakozott a kezelés ellen.  
Dümbüllü ismét leült. 
– Heves természeted van, nem mondom. Megértem, hogy türelmetlenek vagy-

tok. Térjünk vissza a tárgyra. Bütyöknek két problémája volt. Amint már mond-
tam: nem tudta, hogy elmondjon-e nektek valamit vagy sem. Ezt a problémát nem 
osztom vele. Eldöntöttem ugyanis, hogy elmondok nektek mindent. Bütyök másik 
problémája az volt, hogy hogyan adja elő, amit mondani akar. Elég nagy lett volna 
a valószínűsége annak, hogy nem hisztek neki. És ezt a problémát osztom vele. 
Az, amit el akarok mondani...  meglehetősen szokatlan történet. 

Katarina erőt vett magán és elállt az újabb dühkitöréstől. 
– Légy egész nyugodt – mondta Dümbüllünek. – Elhisszük. Ha igazat mondasz, 

elhisszük. De még nem mondtál semmit! 
Dümbüllü egy ideig mosolyogva szemlélte a lányt. Majd hátradőlt és lehunyta a 

szemét. 
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– Hosszú történet. Nagyon hosszú történet. 
 

* 
 
A rabot a vádlottak padjához vezették. Egy szerzetes elmagyarázta neki, hogy 

mihez tartsa magát a tárgyalás során. Csak akkor beszéljen, ha kérdezik, és vi-
gyázzon a helyes megszólítási módokra. Ez utóbbiakat elsorolta. 

A fogoly nem figyelt. Szórakozott pillantással kísérte a teremben csoszogó csuk-
lyás alakokat, akik sorban gyújtogatták a falra erősített fáklyákat. 

– Hallod, hogy mit mondok? – kérdezte a szerzetes. 
A fogoly gyors pillantást vetett rá, majd ismét félrenézett. Aztán csendesen így 

felelt:  
– Ha kedvem támad beszélni, hát beszélek. És mindenkit úgy szólítok meg, 

ahogy megérdemli. 
A szerzetes megcsóválta a fejét. Most már nem csodálkozott azon a számtalan, 

régebbi és újabb keletű sebhelyen, amely a férfi arcát borította. Viselkedése alap-
ján csoda, hogy egyáltalán túlélte az elmúlt heteket a herceg börtönében.  

De a szerzetes nem táplált ellenséges érzelmeket a fogoly iránt. Tudta, hogy a 
bűne még nem bizonyított. De bármennyire is ártatlan, a bitófán fogja végezni, ha 
továbbra is ilyen gőgösen viselkedik. 

– Csak nehezíted a helyzetedet – szólt a fogolyhoz barátságosan. 
A férfi most ránézett. 
– Köszönöm a gondoskodásodat – mondta. Majd, látván a másik bizonytalan 

pillantását, egy futó mosollyal hozzátette: 
– Valóban köszönöm. De nincs szükségem rá. 
A szerzetes torka hirtelen elszorult. Megfordult és szó nélkül elsietett. Hogyan 

lehetséges, gondolta, hogy valaki, a bitófa árnyékában, nap mint nap ütlegektől 
sújtva, észrevegye és rögtön el is utasítsa egy másik ember őszinte segítségét. Ne-
héz elhinni, hogy a fogoly közönséges szolga. De hiszen aligha az! Vajon ki ma-
radna közönséges szolgaként, tizenöt évig, egy olyan férfi szolgálatában, mint az 
udvari asztrológus, Christian Tsudachachi? 

Akit a fogoly állítólag megölt. 
* 
 

Miután Dümbüllü kijelentette, hogy nagyon hosszú történetet fog elmondani. 
Percekig csendben, csukott szemmel ült. 

Katarina uralkodott magán. Nem szólt semmit. 
Két hete vár. Még néhány percet várhat. 
Dümbüllü felnézett. 
– Gondolom, nem hallottatok még  Christian Tsudachachiról. Persze, hogy nem. 
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Ennek a névnek a viselője sosem volt az, amit manapság úgy hívnának, hogy kar-
rierista. 

Kuncogott kicsit magában, mintha nagyon mulatságosnak találná a szót. Bengt 
Katarina karjára tette a kezét. Érezte, hogy a lány türelme fogytán van. 

– Néhány könyvben azért megemlítik a nevét – folytatta Dümbüllü. – A történe-
lemkutatók kedve vagy ízlése szerint az aranycsinálók, az alkimisták, a sarlatánok 
vagy a misztikusok csoportjában. De nem volt ő sem misztikus, sem sarlatán. Ke-
ményen dolgozott. A tizenharmadik században élt. 

– Te jóisten! – nyögött Katarina. 
Dümbüllü rámosolygott. 
– Mostantól kezdve el kell fogadnotok egy dolgot. Mindaz amit elmesélek, egy 

célt szolgál. Hogy előkészítselek benneteket a svájci útra és arra, amit ott fogtok 
látni. Kizárólag ott fogjátok megérteni, hogy ezek a – hogy is mondjam – háttéris-
meretek, miképpen függnek össze azokkal a kérdésekkel, amelyekre választ vár-
tok. Korábban nem fogtok megérteni semmit. De hogy ott majd megértsetek min-
dent, szükség van ezekre a háttérismeretekre. Tegyétek meg magatoknak azt a szí-
vességet, hogy elfogadjátok ezt a gondolatot. Rendben? 

Bengt bólintott. Katarina a fiúra pillantott, majd dacos arccal ő is bólintott. 
– Rendben. Csendben leszek. Talán. Halljuk a tizenharmadik századi pasast! 
– Kitűnő – nevetett Dümbüllü. – Talán érdekel benneteket, hogy honnan tudok 

én egyet s mást erről a tizenharmadik századi pasasról? 
Katarina máris közbevágott. 
– Megállapodásunk értelmében döntsd el magad, hogy mi érdekel minket és mi 

nem! 
Dümbüllü  tréfásan megrovó pillantást vetett a lányra, de látszott rajta, hogy in-

kább szórakoztatják, mint zavarják Katarina megjegyzései. 
– Van a tulajdonomban néhány régi papír. A korábban említett történészek kö-

zül néhányan mindkét karukat odaadnák, ha egy kicsit beleszagolgathatnának 
ezekbe a papírokba. Aki lapozna bennük felfedezné, hogy a mi tizenharmadik szá-
zadi pasasunk sok-sok érdekes kérdést felvetett. És néha talált egy-egy érdekes 
választ. 

* 
 
Kopogtattak és az apát ajtót nyitott. Egy fiatal szerzetes közölte vele a hírt, ami-

ről már tudott. Hiszen hallotta, amikor a lovas fogat behajtott a kolostor udvarára. 
A herceg betartotta ígéretét. A fogoly megérkezett. 

Egy pillanatra lehunyta a szemét és mélyet sóhajtott. Amikor ismét a fiatal szer-
zetesre pillantott, látta, hogy az nyugtalan tekintettel szemléli őt. Nem csodálko-
zott rajta. Ilyen komor hangulatban valószínűleg még sohasem látta.  

Futó mosolyt erőltetett és bólintott. 
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– Mindjárt jövök. Hirdessétek ki, hogy kezdődik a tárgyalás. 
Becsukta az ajtót, újra megállt a kereszt előtt. Lassan térdre ereszkedett.  
– Segíts, Atyám. Soha nem volt nagyobb szükségem a segítségedre. Tanácstalan 

vagyok. Hogyan különböztessem meg a Sátán művét a Tiédtől? Tudod, hogy sok-
féleképpen megpróbáltam. De mindhiába. Nem látok tisztán. Nem tudom, mit te-
gyek. Ha igazat mond... vajon kinek az igazát? A Te ajándékoddal jön? Vagy a 
Sátán kísértésével? Nem tudom eldönteni. Szükségem van a segítségedre. Soha 
nem volt rá nagyobb szükségem. 

* 
 

– Kezdetben három férfiről szól a történetem – mondta Dümbüllü. – Nevezzük 
őket úgy, hogy a herceg, a pap és a varázsló. 

– Miért nem Röfi, Töfi és Pöfi? – mormogta Katarina csendesen. 
Dümbüllü hátradőlt és kis szünetet tartott. 
– A herceg volt a legkevésbé érdekes figura hármuk közül. Legalábbis kezdet-

ben. A másik kettő az ő hercegségében élt, az Alpok északi lejtőin. Gazdag és vi-
rágzó kis ország volt. Kitűnő borairól híres. A herceg mértékletesen és ésszerűen 
uralkodott. Nem akart többet annál, mint ami már megvolt neki, és sikerült jó vi-
szonyban élnie többnyire tehetősebb szomszédaival. Népét is csak akkor sanyar-
gatta, ha ezt elkerülhetetlen volt. Egyfajta humánus feudalizmus volt ez, ha meg-
engeditek a kifejezést. 

– Megengedjük – mondta Katarina szárazon. 
Dümbüllü nem zavartatta magát.  
– Azonban a herceg nem volt valami jámbor lélek. Vadászatok, lakomák és nők 

sorjáztak nála minden mennyiségben. Nem volt olyan világi öröm, amit megvetett 
volna. 

– Pfuj! – mondta Katarina. 
– Hát bizony – mosolygott Dümbüllü. – Többen így vélték: pfuj! Mások pedig 

azt gondolták, a Jóisten úgy döntött, hogy már az evilági életében előlegez neki 
egy kevéskét a várható büntetésből. A herceget ugyanis hosszú éveken át állandó-
an visszatérő, heves fejfájás kínozta. Manapság ezt migrénnek neveznénk. 

Katarina sóhajtott. Dümbüllü bocsánatkérő mozdulatot tett. 
– Megértem, ha azt gondolod, hogy a herceg fejfájása történelmi bagatell. 
– A lelkembe látsz. 
– Mégis fontos tényező a történetemben. Talán nem is ülnénk itt, ha a herceget 

nem kínozta volna fejfájás. 
Katarina nem szólt semmit. 
– Hé! – rikkantotta hirtelen Dümbüllü, mint akinek váratlan ötlete támadt. – Mi 

lenne, ha úgy tennénk mintha én lennék a vendégetek és megkérdeznétek, hogy a 
hosszú úti- és a repülőtéri fáradalmaim után jól esne-e nekem egy csésze forró 
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tea? Mire én azt felelném, hogy az bizony jólesne, ha nem kerül túl nagy fáradtsá-
gotokba, és ti erre, óh, dehogy, satöbbi? 

Bengt ideges, nevetésszerű hangot hallatott, és kiment a konyhába. Katarina 
mozdulatlanul, csukott szemmel ült. 

– Egymás közt szólva – mondta Dümbüllü –, az emberiség története talán más-
képp alakulna, ha a sors, vagy mit tudom én kicsoda, a herceget megkímélte volna 
ettől a fejfájástól. 

Katarina gyors pillantást vetett a férfira, komoran bólintott és újra lehunyta a 
szemét. 

* 
 
A herceg mint egy űzött vad járt föl-le a teremben és csendesen szitkozódott. A 

kancellár mozdulatlanul állt az ajtónál, látszólag, a márványpadló egyik repedését 
tanulmányozta. 

– Hol az ördögben lehet az az átokfajzat?! 
– Nem tudom, fenség. 
A herceg megtorpant, ádáz pillantást vetett a kancellárra. 
– Nagyon jól tudom, hogy nem tudod. A ménkű csapna beléd! Feleslegesen ne 

járasd a szád! 
Közelebb lépett a halálsápadt férfiúhoz. 
– Gondolod halott? 
– Nem tudom, fenség... 
– A szentségit, ember! Azt kérdezem, mit gondolsz! 
A kancellár erősen verejtékezett. 
– Azt gondolom fenség, hogy, ismervén Tsudachachi udvari asztrológus úr fur-

csa szokásait, elképzelhető, vagyis nem teljességgel kizárható, hogy szándékosan 
tartózkodik ismeretlen helyen és különös kísérleteinek egyikét végzi. 

A herceg közelebb lépett a kancellárhoz és vészjósló nyájassággal megkérdezte: 
– Szóval úgy gondolod, hogy ez elképzelhető, mi több, nem teljességgel kizár-

ható? 
– Igen, fenség – rebegte a kancellár. 
A herceg egy ideig a másik arcába bámult, aztán ismét elkezdett föl-le járni a 

szobában. 
– Valóban mindenkit kihallgattak, aki tudhat valamit? 
– Igen, fenség. A falujában még a gyerekeket is kikérdeztük. De hónapok óta 

senki sem látta. Az inasa fölbukkant néha, mindig a késő esti órákban, nem szólt 
senkihez, szekerével beállt a ház elé, megrakta és már hajtott is vissza a hágó irá-
nyába. Hogy azon túl merre, senki sem tudja. 

A herceg dühödten morgott egyet. Leült a karosszékbe, behunyta a szemét, ha-
lántékát dörzsölgette mindkét oldalon. Ez persze nem segített. Soha semmi nem 
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segített az átkozott fejgörcsök ellen! Semmi!... Mindaddig, amíg Tsudachachi be 
nem állított néhány évvel ezelőtt, ördöngös gyökereivel, amelyek teljesen meg-
szüntették a fájdalmát. Illetve, dehogy teljesen. Ott volt a fájdalom, ott volt állan-
dóan, mint egy ugrásra kész fenevad, amelyet megfékeznek a büdös gyógynö-
vénypárlatok. Sohasem sikerült, akárcsak egy napig is, Tsudachachi kotyvalékai 
nélkül boldogulnia. 

És a pokolfajzat kuruzsló ezt pontosan tudta! Brunó, az inasa, rendszeresen beál-
lított egy-egy zacskó keverékkel, mindig kellő időben, amikor az előző szállít-
mány a végét járta. Tsudachachi elmagyarázta, hogy a leveleket és gyökereket 
mindig frissen kell szedni és olyan módon feldolgozni, amit rajta kívül senki más 
nem tud elvégezni. Persze hazudott az átkozott! Vajon télvíz idején hol szedegette 
a friss leveleket? 

Egyszer, egyetlenegyszer, próbálta meg ráncba szedni az átokfajzatot. És erre 
nem szívesen emlékezett vissza. Az udvarnép előtt megparancsolta 
Tsudachachinak, hogy szállítson le nagyobb adag keveréket. Két katona fogja kö-
vetni, éjjel-nappal, amíg a kívánt mennyiség megérkezik.  

Tsudachachi gondterhelt ábrázattal végighallgatta. Aztán megkérte, hogy négy-
szemközt beszélhessen vele, egy titkos természetű ügyben. 

Alig egy perce folyt a zárt ajtók mögött a bizalmas párbeszéd, amikor a szom-
széd teremben várakozó udvarnép a herceg vad kacagására lett figyelmes. Senki 
sem tudta meg soha, hogy néhány másodperccel korábban őfelsége kardot rántott 
és Tsudachachi élete akkor nagyon vékonyka hajszálon függött. Mert, amikor ma-
gukra maradtak, a varázsló pajkosan belekarolt a hercegbe, és közölte vele, hogy 
nem szereti a parancsokat, az ultimátumokat és a fenyegetéseket. Alázatosan java-
solja őfelségének, dugja a fenekébe a katonáit, különben egy fűszál nem sok, de 
annyit sem fog tőle látni soha többé. 

Jól tudta a kurafi, hogy tanúk előtt, egy ilyen példátlan szemtelenségért azon 
nyomban a fejével fizetett volna. Így is majdnem ez történt. Szerencsére a herceg 
gyorsan belátta, hogy állandó fejfájásának csillapítása fontosabb, mint az a futó 
öröm, amit egy jól irányzott kardcsapás után érezne. 

A tárgyra soha többé nem tértek vissza. Tsudachachit kinevezte udvari asztroló-
gusnak és megemelte a járadékát. A szállítmányok pedig, mint azelőtt, rendben 
megérkeztek. 

Most pedig nyomtalanul eltűnt a megátalkodott! Egyesek szerint az inasa ölte 
meg. 

A herceg nem hitt ebben. Először is, nem tudta elképzelni, hogy Tsudachachit 
valami jöttment paraszt el tudná tenni láb alól. Másrészt pedig Brunó, az inas, 
nem úgy viselkedett mint egy gyilkos. Nem magyarázkodott. Nem próbálta men-
teni a bőrét. Még csak meg se mukkant, akárhogy is nógatták a börtönben. Kivé-
ve, amikor azzal a kéréssel állt elő, hogy gyónhasson az apátnak. A herceg, remél-
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vén, hogy így megtudhat valamit, engedélyezte.  
Az átkozott pap fél napot töltött a fogoly zárkájában. Azután pedig ő is hallga-

tott, mint a sír. Méghogy a gyónás szentsége! Badarság! Mindössze arról van szó, 
hogy az apát is ugyanolyan elvetemülten makacs és szemtelen, mint régi cimborá-
ja, Tsudachachi.  

Talán együtt főztek ki valamit! 
Dühödten morgott egyet és újra járkálni kezdett a szobában. Túl elnéző volt az 

elmúlt években! A csuhások már azt hiszik, hogy övék a világ. 
A kancellárhoz fordult. 
– Átvitték a foglyot a kolostorba? 
– Igen, fenség. Már meg is érkezhetett, fenség. 
A herceg komoran bólintott és folytatta a nyugtalan jövés-menést. 
„Miért akarta az apát kihallgatni a foglyot? A formális vád eretnekség volt. Ne-

vetséges! Az apát sohasem foglalkozott ilyen zagyvaságokkal. Ez csak ürügy volt, 
semmi más. Az apátnak ez volt az egyetlen törvényes lehetősége, hogy kapcsolat-
ba kerüljön a fogollyal. 

De miért? Mit mesélt neki az inas a börtönben?” 
A herceg rárivallt a kancellárra, hogy kerítsen kocsit és kíséretet. Itt az ideje 

megmutatni a csőcseléknek, hogy ki az úr a házban. 
 

* 
 

– Nem, köszönöm. Sem tej, sem cukor. Citrom? Az isten szerelmére, teát szeret-
nék inni, nem pedig valami egzotikus koktélt. Végül nekem is megfájdul a fejem, 
és akkor ki tudja, hogyan alakul az emberiség következő nyolcszáz éve. Tudjátok 
egyébként, hogy a teát eredetileg... 

És aprólékos leírásba kezdett különböző teázási-szokásokról Európában, a tizen-
hatodik században. Katarina rossz kedvűen vette tudomásul, hogy Dümbüllü elbe-
szélése szórakoztató. Figyelt is rá, félig-meddig. 

Dümbüllü  bocsánatkérő mozdulattal zárta le elbeszélését. 
– Megértem, hogy pillanatnyilag kevéssé érdekelnek benneteket zavaros tézise-

im a teázás elterjedése és nyugati civilizáció hanyatlása közötti kapcsolatról. No, 
majd máskor! Térjünk vissza a tizenharmadik századhoz. A paphoz és a varázsló-
hoz. 

Kis szünetet tartott és a lányra pillantott, mintha időt szeretne adni neki valami 
epés megjegyzésre. Katarina visszanézett rá, de konokul hallgatott. 

– A pap és a varázsló – folytatta Dümbüllü –, barátok voltak. Együtt nőttek fel. 
Sok közös vonásuk volt. Például az, hogy környezetüket sivárnak és unalmasnak 
találták. Vadak és kíváncsiak voltak. Teljesen tiszteletlenek mindennel és minden-
kivel szemben. Veszélyes tulajdonságok ezek – nemcsak a huszadik század végén, 
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a Svéd Királyságban. Külön-külön, valószínűleg mindketten, rosszul végezték 
volna. De hajtották és védték egymást. Amikor az egyik óvatoskodott valamitől, a 
másik fenntartás nélkül belevágott. Vagy fordítva. Vándorlásaik utolsó közös ka-
landja a vallás volt. Habár néhány évvel korábban azt hitték, hogy ennek véglege-
sen hátat fordítottak. Szerzetesnek álltak. Elzarándokoltak a Szentföldre. Útjuk 
hamarosan végleg különvált. Az egyik megtalálta a kereszténységben azt, amit 
keresett. A másik pedig folytatta a pogány kíváncsiskodást. Veszélyes utat válasz-
tott. Fekete mágia, varázslat és egyéb félig feledésbe merült – vagy kiirtott – tudo-
mányok. De a hely és az időpont megfelelőnek bizonyult. Gyógynövényei nélkü-
lözhetetlenné váltak. Kinevezték udvari asztrológusnak. Régi barátja közben az 
ország egyetlen kolostorának apátja lett. A kis hercegség legmagasabb egyházi 
tisztségviselője. Továbbra is gyakran találkoztak. Hosszú éjszakákat átvitatkoztak 
és átveszekedtek. Más szóval, barátok maradtak. A varázslónknak így nem kellett 
semmitől sem tartania. Sem az egyházi, sem a világi hatalmaktól. Ha volt valami, 
amitől tartott néha, az saját munkája volt. De kíváncsisága mindig erősebbnek bi-
zonyult a félelménél. 

* 
 
– Hazudsz – mondta az apát. 
– Igazat beszélek – felelt nyugodtan a fogoly. – Jól tudod, hogy igazat beszélek. 
Szemben álltak egymással, csak a vádlottak padjának derékmagas korlátja vá-

lasztotta el őket. Halkan beszéltek, olyan halkan, hogy a széksorokat és a pódiu-
mot lassan betöltő szerzetesek nem értették a szavukat. 

Az apát sóhajtott. 
– El kell kezdenünk a tárgyalást. Ugyanazt szándékozod mondani a bíróság 

előtt, mint amit nekem mondtál? 
A fogoly fáradt mosollyal megcsóválta a fejét. 
– Tudod, hogy nem fogom ugyanazt mondani. Azt is tudod, hogy miért. Oktalan 

kis báránykáid rettentően megzavarodnának. Mondd hát, mire jó ez az egész? 
Kérlek, vess véget ennek az ostoba cirkusznak és beszéljünk végre komolyan egy-
mással! 

Az apát úgy érezte megszédül és két kézzel a korlátba kapaszkodott. Arca  alig 
néhány centiméterre volt a másikétól. Így mondta, alig hallhatóan: 

– Ebben a házban komolyan kell beszélned mindenkivel. És elsősorban a Min-
denhatóval. 

A fogoly rövid nevetését mindenütt hallották a teremben. 
– Ne légy ilyen patetikus! 
Az apát sarkon fordult és elindult a pódium felé. Lassú, bizonytalan léptekkel 

ment, tudatában volt a széksorokból eredő zavart suttogásnak. Oktalan kis bárány-
kái már így is eléggé meg voltak zavarodva. Akárcsak ő maga. 
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De nem volt biztos benne, hogy a szerzetesek még jobban megzavarodnának, ha 
meghallanák Brunó történetét. Egyszerűen nem hinnék el. 

Vagy ha elhinnék, úgy gondolnák, hogy a foglyot sötét hatalmak irányítják. An-
nak ellenére, hogy nagyon is jól tudják, mi az apát véleménye ebben a kérdésben. 
Sohasem fogadta el a megszállottság vádját és sohasem hagyott jóvá ördögűzést. 
Nem hitt abban, hogy a Sátán ilyen formában tör hatalomra. 

Mert a Sátán Istennel vetélkedik, nem az emberrel. Hatalma az ember hatalmá-
nál sokkal nagyobb. Nem kerülne megerőltetésébe bármelyik emberi lelket a ha-
talmába kerítenie. De ezzel csak azt bizonyítaná, hogy gyengébb Istennél. Mert a 
Sátán valójában csak akkor diadalmaskodhat, ha az ember, a teremtés, önként vá-
lasztja őt. És az ember, akit teljesen a hatalmába kerít, hogyan választhatná őt? Az 
Ördög olyan együgyű, hogy romba döntené a csatamezőt, ahol meg kell ütköznie 
Istennel – és még azt is elhinné, hogy ezáltal nyert. Ilyen együgyű csak az ember 
róla alkotott képe lehet. 

Elfoglalta helyét a pódiumon. A terem elcsendesedett. Amikor pillantása végig-
járta a padsorokat, kérdő tekintetekkel találkozott. A szerzetesek azt sem értették, 
hogy egyáltalán miért gyűltek össze. Hiszen a gyilkossági ügy kivizsgálása nem 
az egyházra tartozott. Más vádpontról pedig nem tudtak. Mert más vádpont nem 
volt. 

Az apát a fogolyra nézett. A férfi figyelmesen,  kérdő pillantással szemlélte őt. 
Nyugtalanságnak nyomát sem mutatta. Mintha csendesen megismételné kérését: 
Vess véget ennek az ostoba cirkusznak és beszéljünk végre komolyan egymással! 

Az apát önkéntelenül megrázta a fejét, intett az írnoknak, hogy megkezdődhet a 
tárgyalás. Az írnok felolvasta a szokásos formaságokat, majd a fogolyhoz fordult. 

– A vádlott nevezze meg magát! 
A férfi közömbös arccal válaszolt. 
– Nem fogadom el a vádlott megszólítást, amíg nem tudom, hogy mivel vádol-

nak. 
Az írnok bizonytalan pillantást vetett az apátra. Nem tudta, hogy feljegyezze-e a 

választ, vagy ismételje meg a kérdést. 
Az apát fölállt, lement a pódiumról és az írnok asztalánál megállt. Szavait az 

egész teremhez intézte. 
– A férfi, aki előttünk áll, Brunó Weil néven ismert. Christian Tsudachachi ud-

vari asztrológus szolgálatában áll. Vagy talán csak állt. – Itt a fogolyhoz fordult. – 
Melyik megfogalmazást részesíted előnyben? 

A férfi csendesen válaszolt. 
– Én kézzelfoghatóbb dolgokkal foglalkozom, minthogy megfogalmazásokat 

részesítsek előnyben. Azt szeretnéd tudni, hogy Tsudachachi él-e, vagy sem. Vála-
szomat erre a kérdésre már ismered. 

Az apát bólintott és ismét a gyülekezethez fordult. 
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– Így igaz. Miután Brunó Weilt foglyul ejtették, azt kérte, hogy gyónhasson ne-
kem. Kérésének eleget tettem és meglátogattam a börtönben. Tulajdonképpeni 
gyónásra nem került sor. Csak elbeszélgettünk. Nem akarok Brunó Weil bizalmá-
val visszaélni, azáltal, hogy elmondom, amit tőle hallottam. Ezért hozzá fordulok 
és megkérdezem, hogy hajlandó-e valamennyiünk előtt megismételni, amit nekem 
mondott? 

A fogoly kissé csodálkozva mosolygott. 
– És ha nem lennék hajlandó? Akkor mi történik? 
– Részünkről semmi. Lezárjuk a tárgyalást. 
– És visszaküldtök a börtönbe? 
– Természetesen. 
A fogoly megcsóválta a fejét. 
– Érdekes! Vajon a mélyen tisztelt hallgatóság hogyan vélekedik erről? Össze-

gyűlni egy tárgyalásra, nem tudni miért, aztán pedig azt hallani, hogy a vádlott 
maga döntheti el, hogy lesz-e egyáltalán tárgyalás. 

Az apát csendesen szemlélte a foglyot, anélkül, hogy szavai tulajdonképpeni 
értelmére figyelt volna. Jól tudta ő is, hogy a hallgatóság csodálkozása az elmúlt 
percekben aligha csökkent. 

De egy egész más dolog járt a fejében. 
A fogoly minden szava, minden mozdulata, megerősítette benne azt a szörnyű 

bizonyosságot, hogy a férfi igazat beszélt a börtönben.  
De mit tegyen? 
Vess véget ennek az ostoba cirkusznak és beszéljünk végre komolyan egymással! 
Nem! Nem léphet egyedül ebbe az ördögi körbe. Akár Isten, akár ember, akár a 

Sátán műve ez. 
Fölemelte a hangját. 
– Újra kérdezlek: Hajlandó vagy megismételni mindazt, amit nekem mondtál? 
A fogoly könnyedén vállat rántott. 
– Nem. 
Az apát közelebb lépett hozzá. 
– Talán félsz elmondani? 
A férfi egy pillanatra kizökkent a nyugalmából. De az apáton kívül talán senki 

sem látta, hogy szemében indulatos tűz lobbant. Aztán rögtön elnevette magát. 
– Hát nem furcsa? Hogy még mindig fel tudsz bosszantani egy ilyen egyszerű 

provokációval. Persze, hogy el merném mondani. De mi értelme lenne? 
– El kell mondanod! 
– Miért? 
Az apát hirtelen nem tudta mit válaszoljon. A fogoly pedig nem hagyott időt 

arra, hogy összeszedje a gondolatait. 
– Megmondom miért! – mondta gúnyosan. – Mert azt akarod, hogy mások dönt-
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senek helyetted. Nem mersz állást foglalni! A gyülekezeted, a pápád, az istened 
mögé rejtőzöl. Mosod kezeidet! 

Felháborodott zúgás támadt a teremben. 
– No látod! – folytatta a fogoly. – Most már vádpontokat is szolgáltatok neked. 

Istengyalázás? Netán eretnekség? Mindkettőt elismerem. Ha vallásod alapköve a 
gyávaság, inkább legyek istengyalázó eretnek. 

Az apát megőrizte a nyugalmát. Válaszát inkább az izgatott szerzetesekhez in-
tézte, mint a fogolyhoz. 

– Vallásunk alapköve sohasem volt és sohasem lesz a gyávaság. 
– Szavak! – sziszegte a fogoly. – Üres szavak! – És ájtatos hangon hozzátette: – 

Kezdetben vala az üres szó. 
A zúgolódás a teremben nőttön-nőtt. 
Az apát nem talált más magyarázatot a fogoly viselkedésére, minthogy őt kihoz-

za a béketűréséből. Nem akarta megadni neki ezt az örömöt. Ameddig csak lehe-
tett, várt a válasszal, majd nyugodtan így szólt: 

– Kihasználod, hogy nem akarom elmondani azt, amit bizalmasan közöltél ve-
lem. Azt viszont te is tudod, hogy amit elmondtál, amennyiben igaz, az egész ke-
resztény világra tartozik. 

– Csak a keresztény világra? – kérdezte csendesen a fogoly. 
Az apát elmosolyodott. 
– Nem. Minden élő emberre. 
A fogoly bólintott. 
– Éppen ezért nem szabad elsietnünk a dolgot. Minden élő ember nem érett még 

meg erre. És a keresztény világ még kevésbé. 
– Nincs jogunk ilyen módon ítélkezni! 
– Neked talán nincs. Én épp megtettem. 
Egy ideig csendben méregették egymást. 
– Egyébként pedig – mondta a fogoly –, soha eszembe nem jutott, hogy beszél-

getésünk téged titoktartásra kötelezne. Elmondtam neked, amit akartam. Hogy te 
kinek mondod tovább, már kizárólag a te dolgod. Csak rajta! Ezennel feloldom 
soha nem létezett titoktartási kötelezettségedet! Kíváncsi vagyok, hogy a keresz-
tény világ ezen élenjáró csapata hogyan fogadja majd a dolgot. 

Gunyorosan meghajolt. 
– Parancsoljon Őeminenciája! Adja át szerény üzenetemet a keresztény világ-

nak! 
A szerzetesek növekvő értetlenséggel hallgatták a különös párbeszédet. Most 

azonban elcsendesedtek és teljes figyelmüket az apátra fordították. Talán megtud-
ják végre, hogy miről van szó? 

Az apát nem mozdult. Váratlanul érte a fogoly javaslata. Lassan megcsóválta a 
fejét. 
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– Elbeszélésed nem lett volna olyan nagy hatással rám, ha valaki mástól hallom. 
– Az biztos – nevetett a fogoly. – De megint csak kibúvót keresel. 
– Nem – mondta határozottan az apát. – Ez a te történeted! Neked kell elmonda-

nod. 
– Méghogy kell! – fortyant föl a fogoly. – Kímélj meg az ilyen kijelentésektől. 

Jól tudod, hogy mi a véleményem erről a szóról. 
– Vajon honnan tudnám? – szólt halkan az apát. 
A fogoly elkomorodott. 
– Most már elég. Mondd el a báránykáidnak, hogy honnan tudod, vagy pedig 

vess véget ennek a cirkusznak! 
Az apát egy ideig csendben figyelte, majd a hallgatóság felé fordult. Úgy lát-

szott, hogy döntött.  
A szerzetesek néma feszültséggel várakoztak. 
De mielőtt az apát megszólalt volna, lódobogás hangja törte meg a csendet. 

Amikor pedig a kolostor udvaráról kocsikerék nyikorgása hallatszott, már vala-
mennyien sejtették, hogy ki a hívatlan látogató. 

 
* 

 
– A herceg, mint mondtam, a legkevésbé érdekes szereplője kis mesémnek. De 

az ő kezében volt a hatalom. Habár ez sok, hosszú és békés éven át semmiféle 
problémát nem jelentett. Ellenkezőleg. A herceg anyagi támogatásának volt kö-
szönhető, hogy a pap és a varázsló nyugodtan bíbelődhetett saját dolgaival. És 
minden a legnagyobb rendben volt mindaddig, amíg egy szép napon a varázsló 
mintha köddé vált volna... 

Dümbüllü kis szünetet tartott. Bengt és Katarina csendben ült. Már beletörődtek, 
hogy semmilyen módon nem tudják befolyásolni azt, hogy a kis pocakos ember 
miről beszéljen és milyen tempóban.  

– Hogy lassacskán megértsétek, hová tűnt az udvari asztrológus úr – folytatta 
Dümbüllü –, mondanék néhány szót arról, miféle dolgokkal foglalkozott. Valóban 
csak néhány szót! Különben hetekig ülhetnénk itt. Mert sokoldalú ember volt a mi 
varázslónk. Hát először is, nem volt varázsló. Tudomásom szerint varázslók a kö-
zépkorban sem voltak. De szeretem ezt a szót! Mesébe illő. És tény, hogy hősün-
ket gyakran nevezték varázslónak. És azt, amit művelt, varázslatnak... 

Ismét töltött a teáskannából és kortyolt néhányat. 
– Christian Tsudachachi, a varázsló, valójában egyszerű kutató volt. Szorgalmas 

és makacs. Kísérleteit nagy szenvedéllyel végezte. Sokat utazott és kapcsolatot 
keresett olyan személyekkel, akik továbbra is tiltott művészeteket űztek. Sámá-
nok, táltosok, kuruzslók, boszorkányok, javasasszonyok és így tovább. Mint a szi-
vacs, úgy szívta magába mindazt, amit tudományukban érdekesnek talált. És 
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számtalan váratlan, új kombinációt kísérletezett ki. A mi szempontunkból az a 
legfontosabb, hogy odaadóan gyakorolta mindazt, amit manapság különböző me-
ditációs technikáknak neveznének. Elsősorban pedig a sámánok azon állítólagos 
képessége érdekelte, hogy egy bizonyos állapotban el tudják hagyni a testüket. 
Hiszen ti is ismertek lappföldi sámánokról szóló mendemondákat. Transzba esnek 
valahol az északi hóvidéken, közben pedig Stockholmban intézik ügyes-bajos te-
endőiket. Vagy fordítva. De akárhogy is van: nem érdektelen gondolat! Elhagyni a 
test börtönét és kötetlenül szálldosni, túl a téren, túl az időn! Christian 
Tsudachachi udvari asztrológus úr ezt megátalkodott makacssággal próbálgatta. 
De sohasem sikerült neki! Mert ez nem így működik. 

Előrehajolt és egy ideig elgondolkozva farkasszemet nézett egy bizonyos cse-
kély értelmű medveboccsal, aki színes matricaként pillantott vissza rá a teásbögre 
oldaláról. Majd hozzátette: 

– Másképp működik. 
* 

 
Kitárták a terem ajtaját. 
A hercegi testőrség két felcicomázott tagja belépett és az ajtó két oldalán meg-

állt. A következő személy, aki felbukkant, a kancellár volt. 
– Őfelsége kegyeskedik megtisztelni a rend összejövetelét! 
Néhány másodperccel később a herceg is megjelent. Lassan lesétált a padsorok 

közti folyosón és néhány méterre az apáttól megállt. Pillantása éber volt és arro-
gáns. 

– Sajnálom, hogy megzavartam a tárgyalást. Rajta, folytassátok! 
Helyet foglalt az első padsor legszélén és újra az apátra pillantott. 
– Mintha csak levegő lennék, drága barátom... 
Az apát mély lélegzetet vett, hogy hangja ne árulja el, mennyire felizgatta a her-

ceg váratlan látogatása. 
– Felség... Ha tudtunk volna érkezéséről, méltóbb fogadtatást biztosíthattunk 

volna... egy alkalmasabb időpontban. 
A szerzetesek feszülten figyelték a látogatót. Az apát megjegyzése az időpont 

alkalmatlanságáról, példátlan kihívás volt. De a herceg látszólag nem törődött ve-
le. 

– Drága barátom! Hiszen mondom, hogy nem akarok zavarni. Folytassátok csak 
a tárgyalást, mintha itt sem lennék. 

Az apát egy pillanatig habozott. Amit mondani készült, beláthatatlan következ-
ményekkel járhat – nemcsak saját személyét illetően. 

– Alázatosan emlékeztetni szeretném felségedet rendünk törvénybe foglalt jogá-
ra, miszerint magunk között, a világi hatalmak beavatkozása nélkül intézhetjük 
belső ügyeinket. 
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A herceg mozdulatlanul ült. Mint egy ragadozó az ugrás előtt. 
– Fölösleges engem olyan törvényekre emlékeztetni, amelyeket saját magam 

vetettem papírra, drága barátom. 
Már nem volt visszaút. Az apát válasza gyors és határozott volt. 
– Fenséged jelenléte az ellenkezőjéről tanúskodik. 
A herceg még jobban megmerevedett. 
Tudta, hogy ő is veszélyes vizeken hajózik. Az egyházzal nem volt ajánlatos 

ujjat húzni. Rövid távon persze akármit tehet. Ha úgy szottyan kedve, láncba veri 
az egész csuhás gyülekezetet és a földdel teszi egyenlővé a kolostort. De ezzel 
csak veszélyeztetné azt a törékeny politikát, amelyet már évek óta sikeresen foly-
tat. Alkalmat nyújtana a pápának, hogy beavatkozzon. És a császárnak nem kevés-
bé. Mert a császár, az adott helyzetben, természetesen igyekezne megelőzni a pá-
pai seregeket. 

Átkozott fejfájás! Átkozott pap!  
– Drága barátom – szólt száraz hangon –, Remélem nem arról van szó, hogy a 

tisztelt rend belső ügyei nem tűrik a nyilvánosságot? Hogy netán rendünk és tör-
vényeink ellen irányulnak? 

Az apát megértette, hogy a herceg kérdése mögött egyezkedési lehetőség rejlik. 
De már nem volt egyezkedő kedvében. 

– Fenség, ez a kérdés, és még inkább fenséged kegyes jelenléte, megsérti a 
templom háboríthatatlanságának a törvényét. Meg kell tehát kérdeznem, hogy ez a 
törvény továbbra is érvényben van-e? Amennyiben nincs érvényben, azonnali ha-
tállyal lemondok tisztségemről. Ha pedig érvényben van, alázatosan kérem fensé-
gedet, hagyjon magunkra bennünket. A tárgyalást fenséged jelenlétében semmi-
lyen körülmények között nem folytathatjuk. 

A herceg érezte, amint arcába szökik a vér. 
Ami sok az sok! Az apát végérvényesen elvetette a sulykot! Pokolba a pápával 

és a császárral és valamennyi katonájukkal! Égessék föl az egész országot, ha arra 
támad kedvük! De amíg az ő kezében van a hatalom, senki nem beszél vele bün-
tetlenül ilyen hangon! Senki! Méghogy lemond tisztségéről?! Mostantól kezdve a 
saját szaráról sem fog tudni lemondani a kurafi! 

A herceg felállt, hogy intsen a katonáknak. 
És ekkor a fogoly  jóízűt nevetett. 
A herceg keze megállt a levegőben. A fogoly viselkedése olyannyira nem volt 

helyénvaló, hogy őfelsége néhány másodpercig némán meredt rá. 
– Meghibbantál, ember?! 
A fogoly mintha nem is hallotta volna a kérdést. Az apáthoz fordult. 
– Miért nem akarod folytatni a tárgyalást? Hiszen elismerted, hogy elbeszélésem 

nemcsak a keresztény világot, hanem valamennyi élő embert érint. Barátunk azért 
mégiscsak beletartozik az utóbbi kategóriába? Vagy belátod végre, hogy könnyel-
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műség lenne a felfedezésemet egy ilyen figura kezébe adni? 
Az ilyen figura szót gúnyosan megnyomta és, hogy kétség ne férjen hozzá, hogy 

kire céloz, nyújtott karral a hercegre mutatott, anélkül, hogy egyáltalán ránézett 
volna. 

A herceg tátott szájjal bámult, mint aki nem hisz a fülének. Nem értette ugyan, 
hogy a fogoly miről beszél, de hanghordozása annál egyértelműbb volt. És ez ele-
gendő volt ahhoz, hogy őfelsége kardot rántson és a fegyver hegyét a fogoly mel-
lének szegezze. 

– Mit locsogsz itt, te büdös paraszt?! 
A fogoly rövid kiáltást hallatott, amikor a fegyver a mellének feszült. Nem a 

rémület vagy a meglepetés kiáltása volt ez. Hanem – amint az apát ezt később ma-
gának megfogalmazta – izgatott csatakiáltás. 

Aztán farkas-viccsorral válaszolt a herceg kérdésére. 
– Nem emlékszem, hogy megszólítottalak volna, drága barátom. 
A herceg nehezen tudott úrrá lenni azon természetes ösztönén, hogy kardját 

azon nyomban a férfi mellébe döfje. De nem volt kétséges, hogy a fogoly gyenge-
elméjű. És közbelépésével vártalan lehetőséget teremtett a hercegnek, hogy vala-
melyest egyenes gerinccel távozhasson és talán mégse tegye menthetetlenül tönk-
re az egyházzal való kapcsolatát. Úgy vélte, ki tudja használni azt a tényt, hogy a 
fogoly viselkedése pillanatnyilag háttérbe szorította az apáttal folytatott vitáját. 

Intett a katonáknak. 
– Ezt az embert visszavisszük a börtönbe! 
A testőrség egyik tisztje továbbította a parancsot. Négy katona, a kint várakozó 

csoportból, a terembe lépett és a széksorok között elindult a fogoly felé.  
Az apát útjukat állta. 
A katonák, akiknek mindeddig nemhogy csatában, de még efféle feszült helyze-

tekben sem volt részük, bizonytalanul megálltak. 
– Mit csináltok, fajankók!? – üvöltött a herceg. – Végrehajtani a parancsot! 
Az ijedt kis csoport a kelleténél jóval durvábban taszította félre az apátot és 

folytatta útját a fogoly felé. 
– Testvérek! – kiáltotta az apát. – Elálljuk a kijáratot! Rajta! 
Néhány szempillantással később közel félszáz szürkecsuklyás alak tolongott 

szorosan egymás mellett a terem kijáratánál. A helyiség másik végében a négy 
katona közrefogta a foglyot és sápadtan várta a további parancsokat. 

A herceg földbegyökeredzett lábbal állt. Olyan volt ez, mintha egy rémálomba 
csöppent volna. 

„Hát nem nyugszik ez az átkozott pap, amíg mindkettőjüket a pusztulásba nem 
taszítja?! És most mit tegyen? Adjon parancsot, hogy karddal vágjanak utat a csu-
hások között? Vagy futamodjon meg, szégyenszemre, üres kézzel? Miért is jött 
ide?!...” 
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Szinte segélykérően nézett körül. Pillantása megakadt a foglyon. A férfi széles 
vigyorral szemlélte őt, mintha el sem tudna képzelni jobb mulatságot. Majd köny-
nyedén megcsóválta a fejét és így szólt: 

– Kicsit előbb kellett volna meggondolni a dolgot, te töketlen. 
– Mit mondtál?! – üvöltötte a herceg és ismét kivont karddal közeledett a fogoly 

felé. 
– Hiszen hallottad, drága barátom – jött az egykedvű válasz. 
– Hallottam bizony! – harsogta a herceg és kardját iszonyú erővel a fogoly mel-

lébe döfte. 
A férfi tántorogva előrelépett, mondott még valamit a hercegnek, miközben szá-

jából ömlött a vér, majd átzuhant a derékmagas korláton és élettelenül terült el a 
földön. Csak a körülötte álló katonák és a herceg maga hallotta, hogy a halálosan 
megsebzett férfi megismételte a töketlen szót. 

Az apát felkiáltott és a herceg felé rohant. Aztán hirtelen megtorpant és döbben-
ten meredt a hercegre. 

Ijesztő és érthetetlen színjáték vette kezdetét. 
A herceg fülsiketítő kiáltást hallatott és egész testében remegni kezdett. Mindkét 

karjával vadul kaszált a levegőben, mintha láthatatlan ellenfelekkel viaskodna. 
Közben pedig veszettül ugrándozott, mintha csak tüzes parázs borította volna a 
padlót. Majd egyensúlyát vesztve a földre zuhant és tovább rángatódzott. Szünte-
len kiáltásai és sikoltásai között néha kivehető volt egy-egy szó. Segélykérések. 
Szitkozódások. 

Az apát lassan közeledett hozzá. Még sohasem látott ehhez hasonlót. Ez bizony 
nem nyavalyatörés volt. Hanem valami egészen más. Pillantásuk néha találkozott. 
A herceg szemében kétségbeesett segélykérés keveredett páni félelemmel. 

Aztán a görcsök lassan alábbhagytak, majd teljesen megszűntek. A herceg el-
csendesedett és mozdulatlanul feküdt a földön. Csak lassan hullámzó mellkasa 
tanúskodott arról, hogy életben van. Tátott szájjal és tágra nyílt szemekkel meredt 
maga elé a padlóra.  

Az apát a fogolyhoz lépett és megbizonyosodott arról, hogy a férfi halott. Visz-
szatért a herceghez, leguggolt mellé és kezét a másik arca előtt le-föl mozgatta, 
hogy lássa, vajon reagál-e a mozgásra. 

Percekig tartott, amíg a herceg pillantása kitisztult és lassan, nagyon lassan, az 
apátra nézett. 

– Fenség, hall engem? 
A herceg szemével igent intett. Majd alig hallható hangon ezt suttogta: 
– Semmi baj. Kicsit elfáradtam. Pihennem kell... 
– Fektessük be fenségedet a vendégszobába? 
Meglepetésére, a herceg fáradt mosollyal válaszolt. 
– Nem kell... Itt jó hűvös van. Mindjárt jobban leszek. 
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Az apát bólintott és fölegyenesedett. A kancellár idegesen topogott mögötte. 
– Mit csináljunk? 
– Semmit – mondta szárazon az apát. – Őfelsége pihenni szándékozik. 
– De hát őfelsége nem feküdhet a padlón... 
Az apát olyan hirtelen fordult felé, hogy a kancellár ijedten hátrahőkölt. 
– Őfelsége plebejus módon kegyeskedik pihenni! 
A herceg a padlón kuncogásszerű hangot hallatott. Majd szólt, hogy segítsék fel 

egy székre. Ott sokáig mozdulatlanul ült és az apátot szemlélte, aki vele szemben 
foglalt helyet. A herceg hirtelen elmosolyodott. 

– Fölöttébb eseménydús nap a mai, drága barátom. 
Az apát komoran biccentett. 
– Fölöttébb helytálló észrevétel, fenség. 
A herceg lassan fölállt. A kancellár rögtön mellette termett, hogy támogassa. A 

herceg ingerült kézmozdulattal elhessegette és óvatosan elkezdett föl-alá járni a 
teremben. Ereje meglepő gyorsasággal visszatért. Alig egy perc múlva már semmi 
sem árulta el mozgásában, hogy milyen különös állapotban volt az imént. Energi-
kus léptekkel, karját szélesen lóbálva járt-kelt, mint aki határtalanul élvezi testé-
nek minden porcikáját.  

Hirtelen megtorpant a kancellár előtt és a képébe vigyorgott.  
– Most pedig hazamegyünk, te tökfej! 
Majd az apáthoz fordult. 
– Adósod maradtam egy válasszal. A templomi háboríthatatlanság törvénye ér-

vényben van és érvényben is marad mindaddig, amíg én irányítom ezt az országot. 
Senki nem fogja büntetlenül megszegni. Sajnálom a történteket. 

Gyors léptekkel a kijárat felé indult. Az ajtóból még egyszer visszafordult. 
– Tehát nem foglak háborgatni. De örülnék, ha egyszer meglátogatnál! Sok be-

szélnivalónk van egymással. És szeretném, ha félretennénk a titulusokat. Soha 
többé nem foglak drága barátomnak szólítani, ha megígéred, hogy te is abbaha-
gyod ezt a fenség-hülyeséget. 

Sarkon fordult és eltűnt. 
A lovascsapat dobogását már rég elnyelte a távol, amikor az apát még mindig 

mozdulatlanul ült és hamuszürke arccal meredt maga elé. 
– Uram-isten – mondogatta. – Uram-isten. 
 

* 
Dietrich Scheinheim nem tudta eldönteni, hogy elégedett legyen-e vagy sem. 
Otthon Zürichben, péntek este lévén, ezidőtájt éppen befejezte volna karate-

edzését. Majd elment volna a fiúkkal néhány italra, hajnaltájt pedig alighanem a 
Lovedream Clubban találta volna magát, ahol a lányok minden pénzt megértek. 

Ehelyett most bérelt autóban ül, és már két órája, egy szürke toronyházra mered. 
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Vadidegen ország vadidegen fővárosában, ahol egy teremtett lelket nem ismer. 
Ráadásul olyan környéken, ahol úgy tűnik, hogy este nyolc óra után kijárási tilal-
mat rendeltek el. 

Ebből a szempontból szemlélve a dolgokat aligha volt rá oka, hogy elégedett 
legyen. 

De ha arra gondolt, hogy miként kezdődött az utazás, hát egészen belebizsergett. 
Egy valóságos autós üldözéssel! Igaz ami igaz, az üldözött autósnak fogalma sem 
volt arról, hogy üldözik. Na jó! Legyen egy fél autós üldözés. Egy ötven százalé-
kos autós üldözés. 

Kicsit heherészett magában. 
Néhány órával korábban, a stockholmi repülőtérre érkezésekor, nem volt nevet-

hetnékje. Majdnem elvesztette a kis törököt. 
De nem a saját hibájából lett! 
Az iroda megígérte, hogy menetkész bérkocsi várja. Csak azzal kellett törődnie, 

hogy előbb jusson át az útlevél- és vámvizsgálaton, mint a török. Azt ígérték, 
hogy az érkezési csarnok autókölcsönző pultjánál csak bemondja a nevét és már is 
kezébe nyomják a kulcsot. Minden formaságot előre elintéznek. A kocsi közvetle-
nül a kijáratnál áll majd, a buszmegálló és a taxiállomás között. 

Az iroda még térképet is szerzett, az arlandai repülőtér környékéről. Útközben 
alaposan áttanulmányozta. 

Kizárólag az a gondolat okozott neki némi fejtörést, hogy mit tegyen, ha 
Abdullahot, vagy hogy a fenébe hívják a kis dagit, valaki autóval várja. Ez eset-
ben ugyanis elképzelhető volt, hogy az illető gépkocsiját az érkezési csarnokkal 
szemben lévő hatalmas parkolóban állítja le. Innen több kijárat is nyílt, valameny-
nyit lehetetlen megfigyelés alatt tartani. De ahogyan minden út Rómába vezet, 
hihi, itt minden út a stockholmi autópályára vezetett. Tehát az autópálya feljáratá-
nál bevárhatja a törököt. 

Úgy gondolta, mindenre felkészült. 
Kivéve arra, ami történt. 
A töröknek csak kézipoggyásza volt.  Leszállás után rögtön a kijárat felé indult. 

Közvetlenül Dietrich mögé került az útlevélvizsgálatnál. Aztán úgy tűnt, 
Dietrichnek szerencséje van. Az útlevélkezelő szórakozottan belelapozott útleve-
lébe, közben pedig néhány vérszomjas pillantást vetett a mögötte álló törökre. 
Nem vitás, hogy alaposan  végzi majd munkáját, amint a kis dagi sorra kerül, és 
ezzel lélegzetvételnyi szünetet biztosít Dietrichnek, hogy kiválthassa a kocsi kul-
csait. 

De az autókölcsönző vállalat pultja mögött bámészkodó nőszemély semmit nem 
tudott a kulcsról! Közölte, hogy a kollégája, aki az ilyen ügyeket intézi, éppen ká-
vészünetet tart, „ biztos itt van valahol a közelben...”  

Eltűnt, hogy a kollégáját megkeresse. Ebben a pillanatban fölbukkant a török! 
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Dietrich álmában sem képzelte volna, hogy a gömbölyű kis ember milyen gyorsan 
szedi a lábait. Szempillantás alatt átrobogott a csarnokon és eltűnt az egyik fölfelé 
vezető mozgólépcsőn. Az indulási csarnok irányába! 

Dietrich utána iramodott. Időben felért, látta, amint a török beleveti magát egy 
taxiba. A következő pillanatban már messze járt. Dietrich visszarohant az érkezési 
csarnokba, ahol már, walkie-talkie-jukkal vadul hadonászva nyüzsögtek a bizton-
sági emberek.  

Ravasz húzás volt a kis töröktől, hogy az indulási szintet választotta. Az első 
percekben kizárólag az érkezési csarnokban keresték, valamint az azt körülvevő 
parkolókban, buszmegállókban és a taxiállomás környékén.  

Annál kellemetlenebb volt, hogy a nő, aki állítólag tudott Dietrich kulcsairól, 
percekig nem került elő. És amikor előkerült, elkezdődött a huzavona, amire 
Dietrich nem szívesen gondolt vissza.  

Az idegességtől remegve, verejtékező homlokkal, intézett néhány talán túlságo-
san is keresetlen szót a hölgyhöz. A pimasz tehén ekkor angyali mosollyal meg-
kérdezte, hogy nem fogyasztott-e útközben néhány pohárkával többet a kelleténél. 
Végül Dietrichnek kellett bocsánatot kérnie és hebegett valamit a stresszről és a 
sietségről, hogy egyáltalán megkapja az autókulcsokat! 

Aztán kétszáz kilométeres sebességgel nekivágott a stockholmi autópályának. A 
város szélén, az első közlekedési lámpánál utolérte a török taxiját, hálaadó fohászt 
rebegett a városatyáknak, akik a repülőteret közelebb építették az északi sarkhoz, 
mint magához a városhoz.  

Most pedig közel három órája itt ül... 
A török pedig odaát, egy harmadik emeleti lakásban, annál a két svédnél, aki 

Pergola társaságában volt, amikor Köhler lelőtte. 
És ez enyhén szólva furcsa volt. Mert semmi nem utalt arra, legalábbis a pincér 

zavaros kijelentésén kívül, hogy korábban valami közük lett volna egymáshoz.  
De úgy látszik, igenis volt.  
Vagy ha nem is volt, most van. 
Remélhetőleg a Svédfül – ahogy a főnök rejtélyes munkatársukat ez alkalommal 

nevezi – a helyén van. És minden bizonnyal ott van. Mert ki más gubbasztana ab-
ban a fehér kisbuszban, a háztömb túlsó végén? 

Óh boy! Valóságos Hollywood! 
Csak történne már valami! 

* 
 

Félúton a kolostor és a kastély között a herceg hirtelen nagyot rikkantott és me-
gállj-t parancsolt. 

– Oda nézz! – rivallt a kancellárra. 
Az udvaronc abba az irányba nézett, amerre a herceg mutatott, de nem látott 
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mást, csak a néptelen mezőt.  
A herceg kardot rántott, a fegyver hegyét a kancellár mellének szegezte. 
– Te lennél az én jobb kezem?! Nézz körül jobban! 
A kancellár kétségbeesetten próbálta kitalálni, hogy mit kellene látnia. 
– Nos? – kiáltott a herceg. – Mit látsz? 
– Egy mezőt, fenség... 
– És még mit?! 
– Hegyeket, fenség! 
A kard hegye a mellének feszült. Egész testében remegett, meg volt győződve 

arról, hogy a herceg értelme elborult. 
– És még mit? 
A kancellár hadarni kezdte mindazt, amit látott. 
– Egy madarat, fenség... Felhőket! Fákat és bokrokat, fenség! Füvet, fenség! 

Még egy madarat, fenség! 
A herceg türelmetlen kézmozdulattal csendre intette. 
– Bagolytövis! – szólt. – Így nevezik azokat a kis fehér virágú, alacsony bokro-

kat. Levelei jók fejfájás ellen. Nem a legjobb orvosság, de megfelelő. Szedj ma-
rokra valót azokból a keskeny, zsenge levelekből, amelyek legfölül nőnek!... No, 
ne mereszd a szemedet, hanem lódulj már, te vaksi! 

 
* 

 
Dümbüllü fölhajtotta utolsó korty teáját, fölállt és az ablakhoz lépett. Végigné-

zett a sötét utcán, majd a két fiatalhoz fordult. 
– Ennyi elég volt mára. Fáradt vagyok. Hosszú napunk lesz holnap. Zürichbe 

repülünk. 
Bengt és Katarina egymásra néztek. 
– Ha repülünk, hát repülünk – mondta Bengt. 
– Ezt minek nevezzem! – nevetett Dümbüllü. – Nem tudok betelni a fiatalos lel-

kesedésetekkel! A jegyeket elintézem, délelőtt értetek jövök. Ó, mit is mondok!? 
Sajnos nem tudok veletek menni holnap. Abban az örömben lesz részetek, hogy 
megismerkedhettek az egyik munkatársammal. Ő jön majd értetek. 

– Micsoda? – mondta Katarina. 
Dümbüllü sajnálkozva tárta szét a kezét. 
– Elhagytam az útlevelemet. Anélkül pedig nem jut messzire az ember ezekben 

a primitív időkben. De ígérem, hogy helyettesem ugyanolyan alkalmas lesz a fel-
adatra, mint én magam. Az ügy minden részletét pontosan ismeri. 

– Ki az? – kérdezte Katarina. 
– Még nem tudom. Utána kell néznem, hogy ki elérhető. 
Katarina hirtelen hisztérikusan fölnevetett, majd ugyanolyan hirtelen elhallga-
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tott. 
„Nem. Nem szólok semmit. Nem kérdezek semmit. Nem gondolok és nem hi-

szek semmit. Jöjjenek csak a munkatársak... Az elérhető munkatársak... Papok, 
varázslók, hercegek, török szakácsok, nácik, bénák és mindenki más. Jöjjenek 
csak.” 

* 
 
„Regina volt a legjobb. De fene drága! Habár Lucille sem volt rossz. Bizonyos 

vonatkozásokban még Reginánál is jobb. 
Na mi lesz már!? Csak nem alszik itt a török?” 
A lépcsőházban kigyulladt a villany. 
Dietrich ösztönösen lejjebb csúszott az ülésen. Aztán újra kihúzta magát. Nyug-

talanságra semmi ok. A szemközti oldalon parkolt, legalább ötven méterre a kapu-
tól, gyengén megvilágított helyen. Ha emlékezne is rá a török a repülőgépről, ak-
kor sem ismerné fel itt a sötét kocsiban. 

A török egyedül volt. A járdán pillanatra megállt, mint aki azon gondolkozik, 
melyik irányba menjen. Majd kilépett az úttestre és egyenesen Dietrich irányába 
indult. 

Dietrich szíve vadul kalapálni kezdett. Mereven ült, görcsösen markolta a kor-
mányt. Legszívesebben a műszerfal alá bújt volna. De nem tehette. A kis dagi már 
észrevette, hogy ül valaki ebben az autóban, és csak felhívná magára a figyelmet, 
ha most megpróbálna lebújni. Hiszen mi furcsa van abban, ha valaki ül az autójá-
ban? Ha vár valakit. Lehet, hogy összeveszett a feleségével, és most itt gubbaszt... 

Hát ez meg micsoda!? 
A török, aki most már alig húsz méterre volt tőle, és nyugodt, kissé csámpás lép-

tekkel közeledett, úgy tűnt, mintha hanyagul intett volna! Talán valakinek, aki a 
kocsi mögött áll, intett?  

Bekerítették?! 
A visszapillantó tükörben  üres utcát látott. 
A gömbölyű kis alak átvágott az autó előtt, vidáman Dietrichre mosolygott és 

újra intett! Megpróbálta kinyitni a jobb oldali ajtót, de az zárva volt. Megkerülte 
az autót, a vezetőülés melletti ablakhoz hajolt, megkocogtatta az üveget. 

„Útbaigazításra van szüksége” – villant át Dietrich agyán. Tudta, mennyiben az 
iroda anyaga megbízható volt, hogy a török még sohasem járt Stockholmban. 
Igaz,  a repülőtéren nem úgy festett a dolog. 

Dietrich lecsavarta az ablakot és igyekezett barátságos arcot vágni. 
– Can I help you? 
A török kuncogott egy kicsit, és Dietrich képébe bámult. Dietrich megismételte 

a kérdést. A török ettől még jobb kedvre derült. Aztán tökéletes németséggel vála-
szolt. 
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– Hát lehet, hogy tudsz segíteni. Kezdd mondjuk azzal, hogy meséld el szépen 
ki vagy. 

Dietrich erejéből csak dadogásra futotta. 
– Öh izé... maga német? 
– Hagyd ezt a hülyeséget. Tudod, hogy ki vagyok. Én viszont szeretném hallani, 

hogy te ki vagy! 
– Izé... honnan tudnám, hogy maga kicsoda? 
– No látod, milyen jó kérdés! Erre is tőled szeretnék választ kapni. Mert tudnod 

kell, hogy ki vagyok, különben nem követtél volna Zürichtől idáig. Vagy talán 
belém szerettél a repülőtéren? 

– Dehogyis! 
– Akkor jó! – nevetett Dümbüllü. – Mert az reménytelen szerelem lenne. No, 

nyisd már ki az ajtót a túloldalon! 
Dietrich megpróbált úrrá lenni a helyzeten. 
– Mi a fenét képzel, hogy gondolja hogy... 
Tovább nem jutott. Dümbüllü egyszerűen kinyitotta a vezetőülés ajtaját, áthajolt 

Dietrich fölött, hogy a túloldalon fölhúzza a másik ajtó biztonsági gombját. 
Dietrich ekkor végzetesen tévedett. Habár érthető volt a tévedés, ha abban a mé-

lyen gyökeredzett téveszmében élt, hogy a középkorú, alacsony növésű és nagy-
pocakos török szakács az ő testi biztonságát aligha tudja veszélyeztetni. A tévedés 
abból állt, hogy megragadta Dümbüllüt és megpróbálta kituszkolni az autóból. 

A következő pillanatban iszonyú fájdalmat érzett. Mintha bomba robbant volna 
a mellkasában, amely testét ezer darabra szakította.  

Aztán pedig nem érzett semmit.  
Kiáltani akart, de nem tudott. Nem volt teste. 
Viszont továbbra is gondolkozott. Első gondolata az volt, hogy meghalt. 
És látott. Mindent tisztán látott. Látta, amint a török kihátrál az autóból, felegye-

nesedik, néhány másodpercig közömbös pillantással szemléli őt. Majd megkerüli 
az autót és beül mellé. 

Dietrich lefelé fordította pillantását. A teste megvolt. Hasa ütemesen föl-le emel-
kedett. Lélegzett. Lélegzett a teste. De nem volt hozzá semmi köze. Mintha egy 
idegen tárgyat figyelne. 

A török előrehajolt és beszélni kezdett. Dietrich csodálkozott, hogy érti, amit a 
férfi mond. 

– Mindjárt jobb lesz. Csak emlékeztetni akartalak, hogy törékeny kis lény vagy, 
és kellemetlen következményekkel járhat, ha nem teszed azt, amire kérlek. 

Dietrich érezte, hogy kezd visszatérni a teste. Mintha az érzéstelenítés fokozato-
san alábbhagyna. Egyszer csak sikerült mozdítania a kezét. Megkönnyebbülten 
nyögött egyet.  

Dümbüllü mosolyogva nézte. 
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– Jobb élni, mint nem, ugye? 
– Mi történt? – suttogta Dietrich. 
– Egy rövidtávú felfüggesztése annak, amit az orvostudomány proprioszeptiv 

érzékelésnek nevez. De nem vagyok orvos, úgyhogy elégedjünk meg annyival, 
hogy a fogás működik. Mint észrevetted. És akkor talán térjünk vissza a tárgyra! 
Nem vagy rendőr. Újságírónak is túl ügyetlen vagy. Szóval: ki vagy? 

Villámgyorsan jött a válasz. 
– Jogász vagyok. A Niedermayer ügyvédi iroda munkatársa Zürichben. Keres-

kedelmi jogtanácsos. 
Kötelességtudó ábrázattal lesett Dümbüllüre. Az bátorítólag biccentett. 
– Nagyon jó! És minek köszönhetem személyem iránti kitüntető figyelmedet? 
– Ernst Köhlert a mi irodánk képviseli. Magas összeköttetések... Sok pénz van a 

dologban. 
– Szóval megpróbáljátok tisztára mosni egy zsák pénzért? 
– Igen... Vagy legalábbis enyhíteni a vádpontot. 
– Milyen alapon? 
– Összeesküvés... Politikai célzatú provokáció. 
– Nocsak. Te elhiszed? 
– Jaj, dehogy. De hihetővé lehet tenni. Vagy legalábbis nem kizárhatóvá. 
Lázba jött, mintha hirtelen minden ismeretét Dümbüllüre kívánná zúdítani. 
– Vegyük például a fegyvert! Nem bizonyított, hogy kié, egyik tanú sem látta, 

hogyan került Köhler kezébe. Lehet, hogy Pergoláé volt. Köhler azt sem tudta, 
hogyan bánjon vele. 

– Persze hogy nem – nevetett Dümbüllü. – Abban az állapotban azt sem tudta 
volna, hogy hogyan bánjon a sliccével. Rólam mit tudtok? 

– Semmit. Azonkívül, hogy a gyilkosság utáni napon nyomtalanul eltűnt. Fi-
gyeltettük, többek között, a repülőtéri helyfoglalásokat. És ma reggel felbukkant 
az ön neve. 

– És akkor te felcsaptál az iroda James Bondjának... 
– Hamarjában senki más nem volt elérhető. Nem szoktam én ilyen dolgokkal 

foglalkozni. 
– Mit nem mondasz! És a két svéd milyen megfigyelés alatt áll? 
Dietrich, ez egyszer, habozott. 
– Na, ne kéresd magad! 
– Öh, lehallgatjuk őket. A Svédfül... 
– Talán kicsit bővebben! 
– Nem tudok róla semmit. Sose láttam. Csak a főnök ismeri. Annyit tudok, hogy 

több ügyben segített nekünk az elmúlt években. Információkat szerez. Vagy előál-
lít. Nem mindig finom módszerekkel, úgy hallottam. Azt mondják, nem egy kelle-
mes alak. 
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– Bezzeg te, meg a főnököd, kis angyalkák vagytok. Egyedül dolgozik? 
– Nem tudom. 
– Svéd? 
– Nem. Azaz nem hiszem. Ja, a névre gondol? A főnök mindig különböző neve-

ket ad neki. A megbízás jellegétől függően. Úgy gondolta Svédfül ez alkalommal 
megfelelő. 

– Nagyon megfelelő. Tréfás ember a te főnököd. 
Sóhajtott egyet, majd hosszú ideig csukott szemmel, csendben ült. Dietrich moc-

canni sem mert. Egészen addig, amíg Dümbüllü kifejezéstelen hangon megkér-
dezte, hogy vannak-e gyerekei. Ekkor összerándult és a török felé fordult. Megér-
tette a kérdés jelentőségét. 

– Miért... kérdezi? 
– Hiszen már rájöttél. 
– Kérem... Én senkinek nem mondok semmit... Semmit! 
– Ürítsd ki a zsebeidet! 
– Kérem! Egy szót sem! Esküszöm! Nem tudok semmit! 
– Fogd be a szád és ürítsd ki a zsebeidet. Aztán elmehetsz. 
Dietrich pénztárcája, útlevele, repülőjegye és vákuum-csomagolású óvszerei 

néhány másodperc múlva a műszerfal tetején hevertek.  
Dümbüllü komor pillantással szemlélte a fiatalembert. 
– Na tűnj el. És ne kerülj többé a szemem elé. 
Dietrich Scheinheim, kereskedelmi jogtanácsadó, fürge léptekkel nekivágott a 

kihalt külvárosi utcának. Dümbüllü fölnyalábolta a műszerfalra fektetett tárgya-
kat, a vákuum-csomagolású óvszerek kivételével, kiszállt az autóból és nyugodt, 
kissé csámpás léptekkel elindult a fehér kisbusz felé. 

 
* 

Valamikor magyar volt. 
Az 1956-os felkelés idején megszökött egy állami nevelő intézetből, miután 

véglegesen leszámolt legkedvesebb nevelőjével, aki gyermekkorát napi ütlegekkel 
aranyozta be. Tizenhat éves volt és Nyugat-Európa felé vette útját.  

Következett öt év a francia idegenlégióban. Majd számtalan háború, ahol jól fi-
zetett zsoldosokat alkalmaztak. Amíg meg nem találta a számára legmegfelelőbb 
szakmát.  

Mert jó katona sosem volt. Feszültséget keresett, nem közösséget. Bajtársai kö-
zött is egyedül maradt. Mindenki tartott tőle. 

Azon kevés személy, akikkel rendszeres – és kizárólag üzleti – kapcsolatot tar-
tott fent, Vandor néven ismerte. 

Most letette a távcsövet. Bármilyen kiváló is volt a műszer, nem segített neki, 
hogy megértse mit látott.  
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Habár mindkét férfiről tudta, hogy kicsoda. Az iroda valamennyi munkatársát, 
így a fiatal jogászt is, név szerint ismerte. A kis kövér szakácsról pedig már sok 
fényképet látott. Úgy az irodától kapott anyagban, mint az újságokban. Bumm-
bumm mint a moziban – vigyorgott rá a török két héttel ezelőtt egy hetilapból. Ha-
bár nem volt ott több bumm mint egy. 

És Vandor kicsit felélénkült. Talán mégsem lesz ez a megbízás – mint ahogy ezt 
eddig rosszkedvűen konstatálta – az utóbbi évek legunalmasabbja. 

Mert a kis török, aki most derűs mosollyal és nyugodt, kissé csámpás léptekkel 
közeledett a busz felé, nem az a személy volt akinek eddig mindenki hitte. Hanem 
profi. És nemcsak a gasztronómiai művészetekben. 

A két svéddel folytatott beszélgetése – immár két magnószalagon rögzítve – 
nemcsak arról a meglepő tényről tanúskodott, hogy folyékonyan beszél svédül, 
hanem azon képességéről is, hogy minden különösebb megerőltetés nélkül, három 
órán keresztül a markában tart két félig hisztérikus személyt. Ez nyilvánvaló volt 
Vandor számára, annak ellenére, hogy egy szót sem értett a beszélgetésből. 

Aztán pedig halálra rémisztette ezt a ficsúrt, akit valószínűleg az iroda küldött a 
nyakára. És ez volt a dolog legérdekesebb része, mert Vandor maga sem tudott 
rájönni, hogy tulajdonképpen mit csinált a török. Annyit látott, hogy volt egy rö-
vid tusakodás, amikor behajolt az autóba, hogy kinyissa a jobb oldali ajtót. Illetve, 
nem is volt az tusakodás. Csak egy suta kísérlet az idétlen ügyvéd részéről. Amit a 
kis dagadt egy pillanat alatt megfékezett. De végül is hogy csinálta? Úgy tűnt, 
hogy páros kézzel két villámgyors ütést mért a mellkas irányába. És ettől az ügy-
véd teljesen lebénult és mintha valami páni félelem kerítette volna hatalmába. Le-
hetséges, hogy befecskendezett neki valamit a török? 

Aztán következett egy beszélgetés. Vandor csak két sötét árnyalakot látott a 
gépkocsiban, de így is világos volt, hogy a kis kövér alak, a maga laza, hányaveti 
módján kérdéseket tett föl, a másik pedig engedelmesen szolgáltatta az informáci-
ókat. Alighanem azt az információt is, hogy a két svédet lehallgatják. Amiről az 
ügyvédnek nem kellett volna tudnia, ha a főnöknek kicsit több esze lenne. 

De akárhogy is, a török példásan intézte az ügyet. A felületes szemlélő csak azt 
láthatta, hogy két régi ismerős találkozik és elbeszélget egymással.  

Habár Vandort egy kicsit kiábrándította a befejezés. Szépségérzetét – mert bizo-
nyos esztétikai élvezettel figyelte a kis ember tevékenykedését – zavarta, hogy a 
török útjára eresztette az ügyvédet és hagyta, hogy elnyargaljon, mint egy dermedt 
rémületből magához tért csimpánz, aki csodával határos módon kicsúszott az 
oroszlán karmaiból. 

A török magabiztosabbnak tűnt, mint ami szakmájukban ajánlatos volt. Ha egy-
általán ugyanazt a szakmát űzték.  

Vandor alkarjára erősítette a késhüvelyt. A zakó ujja alatt rejtőzködő mechaniz-
mus egy könnyed csuklómozdulattal kioldható volt és a penge máris a kezébe csú-
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szott. Pisztolyát is fölemelte a polcról, a hangtalanul dolgozó magnetofonkészülé-
kek mellől, és a válltartóba helyezte. 

A török megállt a busz hátsó ajtajánál és úgy tűnt, mintha tükörképét szemlél-
getné az odakintről átláthatatlan üveglapon. A legközelebbi utcai lámpa hátulról 
világította meg és az arca félhomályban volt. Vandor is az üveghez hajolt és alig 
egy méter távolságból szemlélte a kis embert. 

Egy török szakácsot látott, semmi mást. Egy harcsabajuszos, nagypocakos pa-
sast, élénk, kíváncsi szemekkel. A szája szélén egy kis mosollyal, mintha valami 
jó vacsorán járna az esze. 

Vandor sok hidegvérű figurával találkozott az évek során. De a török, úgy tűnt, 
viszi a pálmát. 

A kis ember hirtelen mindkét karját a magasba lendítette és, az utcai lámpa fé-
nyét kihasználva, árnyfigurákat vetett az ablakra. Ha nem emelte volna a kezét 
magasan a feje fölé, az árnyképek az üvegtábla alá estek volna, Vandor látószögén 
kívülre. Így viszont nyilvánvaló volt, hogy az előadás Vandornak szólt. Kis tánco-
ló figurák az ablaktábla alján... Egy vicsorgó farkaspofa egy vidáman locsogó em-
beri profillá változott, majd helyet adott egy vitorlás hajónak, amely lassan ringott 
a hullámokon, mindaddig míg a vitorlák egy sas szárnyává változtak át és a madár 
fenségesen körözni kezdett az égen... Rendkívül ügyes volt a török. 

Hirtelen véget vetett a bemutatónak, az ajtóra mutatott és tett egy olyan kézmoz-
dulatot a levegőben, mintha lenyomna egy láthatatlan kilincset. 

Mutatta, hogy szeretné, ha beengednék... 
Vandor habozott. Nem szokott feleslegesen ismerkedni. Különösen akkor nem, 

ha dolgozott. Ha most beengedi a törököt, lehet hogy később kénytelen lesz elten-
ni láb alól. És egy nem megfelelően előkészített gyilkosság problémákkal járhat. 

Másrészt viszont a török az ügyhöz tartozott. És Vandor kíváncsi volt. Nagyon 
kíváncsi volt, hogy milyen játékot űz a kis köpcös. 

Kioldotta a biztonsági reteszt, hátrébb húzódott és angolul így kiáltott: 
– Gyere be, csukd be magad után az ajtót és mindvégig látni akarom a kezeidet! 
Dümbüllü belépett. Miután helyére tolta a reteszt, Vandor felé fordult és fölvett 

egy komikus testhelyzetet, enyhén előredőlt felsőtesttel és karjait maga elé nyújt-
va, mintha egy nagy tálcát egyensúlyozna. 

– No tessék! Itt láthatod a kezeimet. 
Vandor nem szokott meghökkenni. Most mégis azt tette. És érezte, hogy az ügy 

nem kívánt, és kellemetlen, fordulatot vesz. 
A török ugyanis magyarul beszélt. 
Vandor is rég nem használt anyanyelvére váltott. Jobb nem jutott az eszébe, 

minthogy megkérdezze a töröktől, hogy magyar-e. 
– Dehogyis – mondta Dümbüllü. – Csak amikor hallottam, hogy milyen félreis-

merhetetlen magyar kiejtéssel beszéled az angolt, úgy véltem, kitűnő alkalom lesz  
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egy kicsit gyakorolni a magyar tudásomat. 
– Nem úgy tűnik, hogy gyakorlásra lenne szükséged... Hol tanultál meg ilyen jól 

magyarul? 
Dümbüllü vállat vont. 
– Sok nyelvet beszélek. 
Vandor nem firtatta tovább a dolgot. Érezte, hogy rendes válaszra nem számít-

hat.  
– Na jó. Akkor talán mondd el, hogy miben segíthetek neked. 
Dümbüllü biccentett egyet a magnók felé. 
– Először is abba kell hagynod ezt a buta megbízást. Aztán pedig volna egy 

munkám a számodra. 
– Valóban? 
– Persze! Hiszen fontos a változatosság! Rögtön alkalmazlak, egy gyors és egy-

szerű munkára. 
– Éspedig? 
– Tegyél el láb alól. 
Vandor nem értette, hogy miért nem támad kedve sem nevetni, sem pedig oda-

csapni egyet, hogy megértesse a pasassal, hogy ideje abbahagyni a jópofáskodást. 
Viszont egyre kellemetlenebbül érezte magát. 

– Vagy úgy... – mondta lassan. – És abból nekem milyen előnyöm származna? 
– Megtarthatod a nadrágodat! Mert ha nem ölsz meg, elveszem tőled és pucér 

fenékkel zavarlak el! 
– Őrült vagy?! 
– Persze. Teljesen... Azaz dehogy! Csak gyűjtöm a gatyákat. 
Vandor kifejezéstelen arccal nézte. Zavarban volt. Mindig nagyra értékelte azt a 

tulajdonságát, hogy átlátott ellenfelein és gyanította valódi szándékukat, akárhogy 
is próbálták ködösíteni a dolgokat. Ez a tulajdonsága nemegyszer már az életét is 
megmentette. De most semmire sem ment vele. Leghalványabb elképzelése nem 
volt, hogy mi járatban van a kis ember. Hacsak... 

Hacsak valóban nem az a szándéka, hogy megöljék. 
– Miért akarsz meghalni? – kérdezte. 
Villámgyorsan jött a válasz: 
– Szeretném megkímélni magam attól a szörnyű látványtól, hogy gatya nélkül 

rohangálsz Stockholm utcáin. 
Vandor sóhajtott egyet és előhúzta pisztolyát. 
– Na most már elég! Mondd el, hogy ki vagy és mit akarsz! 
Dümbüllü bocsánatkérően széttárta előrenyújtott karjait. 
– Az első kérdést igen bonyolult lenne megválaszolni. A második kérdés pedig 

felesleges. Hiszen már ismered a választ. A gatyádat akarom! 
Elindult Vandor felé. 

                                               Molnár István regénye                                        961 



 

941                                                    Irodalom 

– Állj meg! 
Dümbüllü egy pillanatra megtorpant és megcsóválta a fejét. 
– Nem! Egyszerűen nem tudok ellenállni egy ritka példánynak! Ide a gatyával! 
És Vandorra vetette magát. 
Vandor túl későn értette meg, hogy tévedett a török szakmáját illetően. Mert 

akármelyik volt is az a szakma, amiben a kis ember profi volt, az Vandor szakmá-
jától lényegesen különbözött. 

Annyi lélekjelenléte még volt, hogy nem használta a lőfegyverét.  
A kést választotta.  
Mindig a csendes fegyvereket részesítette előnyben. 
 

4. Vandor 
 
Hosszú és álmatlan volt az éjszakájuk. 
Hajnaltájt egy táskába gyömöszöltek néhány ruhadarabot és délelőtt tíz óra kö-

rül Katarina elaludt a díványon. Bengt tovább kóválygott a lakásban és egyre töb-
bet álldogált az ablaknál. 

Dél körül, amikor egy sötétkék Mercedes nyikorgó gumikkal fölhajtott a járdára 
és közvetlenül a kapu előtt megállt, tudta hogy Dümbüllü munkatársa megérke-
zett. 

A férfi, aki kiszállt, külsőre olyannyira különbözött Dümbüllütől, amennyire 
csak különbözni lehet. Magas volt és erős testalkatú. Ruganyos könnyedséggel 
mozgott. Bezárta az ajtót, majd egyenesen Bengtre pillantott, aki a harmadik eme-
leti ablakból figyelte. Néhány másodpercig nézték egymást. Aztán az idegen rövi-
den biccentett és besietett a kapun. Amikor Bengt ajtót nyitott, látta hogy a férfi 
idősebb mint ahogy az imént gondolta. Ötven felé járhatott. 

Volt valami ijesztő a megjelenésében. Pillantása nyitott és barátságos volt. Arc-
vonásai viszont kemény és gátlástalan elszántságról tanúskodtak. 

Most Bengtre mosolygott és a fiú ezt is nyugtalanítónak találta. Aztán meg 
atyáskodó hangon így szólt: 

– Hű, hogy nézel ki! Csak nem virrasztottatok egész éjszaka? 
Bengt legszívesebben elküldte volna a pokolba. 
– Hát te meg ki vagy? – morogta. 
A férfi színpadiasan meghajolt. 
– Az akire vártok. Az elérhető munkatárs. A svájci útikalauz. Satöbbi. Nevem 

Vandor. 
Kíváncsian körülnézett. 
– Katarina hol van? 
Bengt a nappali felé mutatott és megint morgott egyet. 
– Alszik. 
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– Óh! – mondta Vandor. – The sleeping beauty... 
Hangtalan léptekkel a díványhoz lépett, a lány fölé hajolt és az arcába nézett. 
– Hagyd aludni! – reccsent rá Bengt. 
Vandor nem törődött vele. Tovább szemlélte Katarinát majd, teljesen feleslege-

sen, igazított egyet a pokrócon amit Bengt a lányra terített. 
– Az angyalokat és a boszorkányokat vájkálhatja a sárga irigység – mondta és 

egy bocsánatkérő mozdulattal Bengtre pillantott. – Csak Dümbüllü nevű 
jóbarátomat idézem. A legköltőibb lelkületű török szakács akit valaha ismertem. 

– Mi az ördögről beszélsz?! 
Vandor fölegyenesedett és a fiúra nézett. 
– No nézd csak! Féltékeny vagy? 
Bengt visszafojtott egy dühös megjegyzést és újra megkérdezte: 
– Ki vagy te? 
– Türelem, kedves Bengt. Erre a kérdésre nem akarok egy elhamarkodott választ 

adni. Nemsokára megérted, ki vagyok. És akkor minden mást is megértesz. 
Egyenlőre elégedj meg azzal, hogy én vagyok az, akivel Svájcba utaztok. 

– Hova megyünk? 
– Mennyi kérdés... – mosolygott Vandor. – Mondjuk úgy, hogy meglátogatjuk a 

szülőföldemet. 
– Mi a fene dolgunk van nekünk a te szülőföldeden? 
– Reménytelen eset vagy! – nevetett Vandor. 
– Méghogy én vagyok reménytelen eset? 
Vandor bólintott és leült a fotelbe, Katarinával szemben. 
– Nézz rá! Micsoda angyali türelem. 
– De hiszen alszik... 
– Pontosan. És nem fárasztja magát értelmetlen kérdésekkel. 
Bengt rezignáltan sóhajtott egyet és leült Katarina mellé a diványra. A lány 

dünnyögött valamit és a háttámla felé fordult, anélkül hogy felébredt volna. 
– Van néhány óránk a gép indulásáig – mondta Vandor. – Tulajdonképpen egy 

közös ebédet szerettem volna javasolni. De úgy látom, nagyobb szükségetek van 
egy kis pihenésre, mint táplálkozásra. Aludj egyet! Majd szólok ha indulni kell. 

– Hű de jó, hogy a gondomat viseled – dörmögte Bengt. 
Vandor előrehajolt. 
– Hidd el – mondta barátságos hangon –, nem jó ilyen állapotban elutazni. Telje-

sen el vagy csigázva. Alig tudod nyitva tartani a szemedet. Sőt. Nem is tudod nyit-
va tartani... 

Bengt egy pillanatra megértette a másik szándékát. De már késő volt. A szeme 
lecsukódott és mély álomba merült. 

Vandor felállt, kiment a konyhába és keresgélni kezdett a hűtőszekrényben. 
Nem volt szándékában elállni a tervezett ebédtől. Habár hamarosan belátta, hogy 
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ebédje csakis háztartási kekszből és vegyes gyümölcslekvárból fog állni. 
 

* 
 

Két öregember ült egymással szemben a hosszú asztalnál. 
– Sokáig várattál magadra, barátom – szólt a herceg. 
Az apát szomorkás mosollyal válaszolt. 
– Igen... Egy teljes életen át. 
– De most eljöttél. 
Az apát lassan bólintott és nem szólt semmit. 
– Miért? – kérdezte a herceg.  
Az apát egy tehetetlen kézmozdulatot tett. 
– Beteg vagyok... Nincs sok időm hátra. 
– No és? – kérdezte élesen a herceg. – Úgy gondoltad, hogy csevegjünk el még 

egyszer a régi szép időkről, mielőtt végérvényesen távoznál? 
Az apát egy ideig lehorgasztott fejjel ült, majd ismét a hercegre emelte pillantá-

sát. 
– Mindig gúnyolódással leplezted az érzelmeidet. Nem változtál. 
– A nagy igazmondó szólott, halleluja! Te sem változtál. 
Csendben ültek. Végül a herceg elmosolyodott és megcsóválta a fejét. 
– Nem. Egyikünk sem változott. Örülök, hogy újra látlak, öreg cimbora. 
– Engem pedig eltölt a félelem, hogy újra látlak... öreg cimbora. 
– De mégis eljöttél. Vajon miért? 
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– Nem tudom... 
A herceg fölállt, az ablakhoz sétált, és anélkül hogy az apát felé fordult volna, 

így szólt: 
– Lehetséges talán, hogy saját halálodon gondolkozván, régi javaslatomat most 

egész más fényben látod? 
– Erről szó sincs! – kiáltotta az apát. 
A herceg fölnevetett. 
– Ez úgy hangzott, mintha saját magadat próbáltad volna túlkiabálni. 
– Lehetséges... Elismerem, hogy javaslatod életem legnagyobb kísértése volt. 
– De most már túljutottál rajta? – kérdezte gúnyosan a herceg. 
Az apát komolyan bólintott. 
– Igen. Túljutottam. 
– Vagy úgy! Kaptál jobb javaslatot? Csak rajta, mesélj! Hiszen biztosan azért 

jöttél. Vágj bele a küldetésedbe! Mondd csak el, milyen csodálatos dolog megtérni 
égi atyánkhoz és üdvözülten dorombolni lába bütykénél, az idők végezetéig! 

Közelebb lépett az apáthoz. 
– Ha csak csipetnyi igazság is van rögeszméidben, az én lelkem már ezerszere-

sen elkárhozott. És nézd csak! Itt vagyok! Nem csapott belém a villám! Nem nyílt 
meg alattam a föld! Élek! Épphogy csak megszülettem! 

Vadul fölnevetett. 
– Újszülött vagyok! Néha álmatlanul fekszem és megpróbálom felfogni, mi min-

den vár még rám! Lehetetlen fölfogni! Lehetetlen megérteni! Nem tettem többet, 
mint néhány bizonytalan lépést. Még meg kell tanulnom járni! Még minden hátra 
van! 

Térdre ereszkedett az apát előtt és megragadta a kezét. 
– Barátom! Te vagy az egyetlen, akinek fölajánlottam ezt! Tarts velem! Nagy 

dolgok várnak ránk! 
Az apát szomorúan megcsóválta a fejét. 
– Egy újszülött... – mondta lassan. – Valóban. És olyannyira egyedül is vagy, 

mint egy újszülött. 
A herceg félrefordította pillantását. 
– Ember nálam magányosabb nem lehet – mondta halkan. – De azért még nem 

találok ki magamnak valami átkozott istent! 
Fejét az apát ölébe hajtotta és sírva fakadt. 
 

* 
Katarina kinyitotta a szemét, megpillantotta Vandort és rögtön felült. 
– Jó napot! – mondta, anélkül, hogy teljesen fölébredt volna. 
– Jó napot! – nevetett Vandor. 
A lány álmos szemekkel figyelte az ismeretlen férfit, aki a fotelben ült, ölében 
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nagy tálcával, telerakva lekvárral vastagon megkent háztartási kekszekkel. 
– Ki vagy te? 
– Vandor vagyok. V-A-N-D-O-R. Vergilius, Ahasverus, Nabukodonozor, 

Dionysos, Orfeus, Rufus... Vandor. 
– Vagy úgy – mondta Katarina. 
Egy ideig szótlanul ültek. Bengt csendesen hortyogott. 
– Hogy jöttél be? 
– Ismerek egy varázsigét, amely minden ajtót kinyit. 
– Vagy úgy – mondta Katarina. És egy kis szünet után hozzátette: – Hadd hall-

jam! 
– Titkos. Ki kell érdemelni. 
Katarina komolyan bólintott és újra kinyújtózott a díványon. Lábait Bengt ölébe 

fektette, magára húzta a pokrócot, csak a szemei látszottak ki alóla.. 
– Mivel érdemelted ki, hogy megkapd? 
– Csak úgy elloptam. 
– Kitől? 
– Hát az istenektől. 
Katarina még feljebb húzta a pokrócot. Fél szemmel leste a férfit. 
– Mondd el! 
Vandor a kekszekre mutatott. 
– Mondd el! – szólt ismét a lány. – Az ebédedet is ki kell érdemelned! 
Vandor az asztalra helyezte a tálcát, hátradőlt a fotelben és szélesen kitárta a 

karját. 
– Miben különbözünk mi, földhözragadt halandók, az istenektől? 
Katarina nem szólt semmit. 
– Hatalom? Erő? Varázslat? Dehogyis! Ezen vonatkozásokban csak fokozati 

különbségek vannak köztünk. A helyes válasz már a kérdésből kiderül: Mi halan-
dók vagyunk. Ők pedig halhatatlanok... És ez már nem csak egy fokozati különb-
ség. Ez maga a különbség. Az összes többi különbség ebből ered. 

Kis szünetet tartott. 
– Egyszer régen, bohó ifjúkoromban, megpróbáltam eltörölni ezt a különbséget. 

Talán mert olyannyira magabiztos voltam, az istenek nyugtalankodni kezdtek. 
Kérlek szépen, szólt az egyik, tégy amit akarsz, csak ezt ne! Különféle módon 
megpróbálták elterelni a figyelmemet. Ide nézz! rikkantotta Gariana, a vízesések 
nagyhatalmú istennője. Neked adom ezt az üvegcsét. Egy csepp a fejed búbjára és 
halálod napjáig szép, csillogó, hullámos marad a hajad! De ha ellenséged fejére 
csöppentsz egyet, rögtön olyan kopasz lesz mint a biliárdgolyó! Eltettem az üveg-
csét. Ők pedig tovább zsongtak körülöttem mint a legyek. Rejtsd gallérod alá ezt 
a gyöngyöt. A tarkódon is nyílik szemed! És így tovább. A varázsigét, amely min-
den ajtót kinyit, ebben a felfordulásban kaptam. Mindig működik. Kivéve ha az 
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ajtó kulcsra van zárva. Akkor a kulcsra is szükség van. 
Katarina egészen a fejére húzta a pokrócot. 
– Azt mondtad, hogy elloptad. 
– Azt mondtam volna? Hát tulajdonképpen, így is van. Meg akartak vesztegetni 

vele, én pedig elfogadtam, habár tudtam, hogy eszem ágában sincs megtenni, amit 
elvárnak tőlem. Ez majdnem hogy lopás. 

– És sikerült megszüntetni a különbséget? – kérdezte Katarina a pokróc alól. 
– Milyen különbséget? 
Katarina lerúgta magáról a pokrócot és felállt. 
– Edd meg a kekszed! – mondta és kiment a konyhába. 
– Ja, azt a különbséget? – kiáltott utána Vandor. – Azt nem sikerült megszüntet-

nem. Lehet egy kicsit variálni a dolgot, de a halandók azért halandók maradnak, 
akárhogy is vesszük. 

A konyhából csak csörömpölés hallatszott. 
Aztán a lány visszatért egy csésze kávéval. 
– Nincs semmi mondanivalód, a jópofáskodáson kívül? 
– Zürichbe repülünk. 
– És valami, amit még nem tudok? 
– Egy óra múlva indulnunk. 
– Swissair, tizenöt óra húsz? 
– Jól készült, kisasszony. 
– Hosszú éjszaka. 
– Sajnálom. 
– Egy nagy szart sajnálod. Nem sajnálsz 

te semmit. 
Vandor öklét a melléhez szorította és bal 

karját magasba lendítette. 
– Uff! Fekete sápadt arcú asszony talált 

szöget fején! 
Katarina sóhajtott, nem szólt semmit. 
Vandor fölállt, leakasztotta Bengt gitárját 

a falról, ütött egy akkordot és csavart néhá-
nyat a húrokon. 

– Zürichben – mondta –, miután a bank-
ban voltatok, egész ravasz következtetésre 
jutottál. Emlékszel? 

– Talán – mondta a lány hűvösen. – Légy 
szíves frissítsd föl az emlékezetemet. 

Vandor néhány villámgyors futamot ját-
szott a hangszeren. Nyilvánvaló, hogy első-
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rangú gitárjátékos volt. 
– Nos – kezdte –, azt mondtad, hogy... 
Katarina rögtön félbeszakította.  
– Hagyd abba ezt a plintyogást, ha velem beszélsz. 
Vandor megrántotta a vállát és letette a hangszert. 
– Ahogy akarod. De nehogy azt hidd, hogy ez valamiféle flegmaság a részemről. 

Ellenkezőleg. A zene mindig segít nekem abban, hogy jobban odafigyeljek bizo-
nyos dolgokra. Másrészt viszont, most úgy gondoltam, hogy neked kellene odafi-
gyelned bizonyos dolgokra. 

– Az ördögbe is! – fortyant föl a lány. – Azonnal vedd föl a gitárt, ha ez segít 
neked átugorni ezt a sok süket dumát! 

Vandor nevetett. 
– Átugrom a sok süket dumát, a gitár nélkül is. Szóval, Zürichben úgy vélted, az 

a meghatalmazási mód, amit a bankban használtatok, arra utalt, hogy a férfi a kór-
házban előre tudta, pontosabban, számított rá, hogy megbénul. Emlékszel a fejte-
getésedre? 

Katarina bólintott. Nem törődött azzal, hogy az ismeretlen látogató honnan tud a 
kórházi férfiről, valamint arról, hogy ő miket mondott Bütyöknek és Bengtnek. 

– Nos – folytatta Vandor –, gondolkozz még egy kicsit ezen a dolgon. Mert té-
vedtél. A férfi a kórházban soha nem gondolta, hogy valamikor ilyen állapotba 
kerül. 

– Hát akkor nem gondolta – mondta Katarina. – És mi a fenéről gondolkozzak? 
– Hát arról, hogy miért volt szükség a meghatalmazásra. Tévedtél bár, mégis 

közel jutottál a helyes válaszhoz. Tégy még egy lépést! 
– Még egy lépést? – szólt ingerülten a lány. – Miféle lépést és melyik irányba? 
– Arra vonatkozólag, vajon mi volt az amire a férfi számított, hogy előbb-utóbb 

bekövetkezik... Szóval nem arra számított, hogy lebénul. Hanem súlyosabb dolog-
ra. 

– Rosszindulatú nátha? 
– Méghogy én jópofáskodom! Na mi az, ami súlyosabb mint a teljes lebénulás 

vagy a rosszindulatú nátha? 
– A halál. 
– Bingo! 
A lány zavartan figyelte. Megpróbálta rendezni a gondolatait. 
– Szóval, azt állítod, az volt a szándéka, hogy a meghatalmazást a halála után 

használják fel? 
Vandor bólintott. Katarina egy ideig csendben ült, majd megcsóválta a fejét. 
– De ez nem stimmel. Hiszen mielőtt meghal, át kell adnia valakinek a kódot. 

Különben nem ér semmit a meghatalmazás. Ha viszont lehetősége van átadni a 
kódot valakinek, akkor rendes meghatalmazást is írhat az illetőnek. Akkor meg mi 
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értelme van a kódnak? Mert valami értelme csak van? 
– Hát persze hogy van! – mosolygott Vandor. – A kód a lényeg. Gondolkozz 

ezen... 
– A fenébe is! Mondd el, amit tudsz, vagy fogd be a szád! De ne adj nekem házi 

feladatokat! 
Vandor csendben ült. Nem reagált a lány kitörésére. 
Katarina hirtelen fölállt és kiment a fürdőszobába. 
A férfi újra kézbe vette a gitárt. 

 
* 

– Nézz körül! – szólt a herceg. 
A kastély bozótos kertjében jártak. 
– Minden életforma a beteljesülésre törekszik. Miért pont az ember lenne más-

milyen? Hogyan merészeled kijelenteni, hogy amit tettem ellenkezik a teremtés 
rendjével?! Mit tudsz te a teremtés rendjéről? Mi a csuda a teremtés rendje? 

Az apát egy ideig gondolkozott. Majd megcsóválta a fejét. 
– Nem tudom mi a teremtés rendje. Csak megpróbálom eldönteni, hogy valami 

helyes-e vagy helytelen. Ha úgy érzem, hogy helyes, a teremtés rendjével össze-
egyezőnek tartom. 

A herceg csodálkozva nézett rá. 
– Ezt én is mondhattam volna! Hogy lehetsz ilyen öntelt? Ráadásul a te szak-

mádban? 
Az apát nevetett. 
– Félreértesz. Gondolom szándékosan. Természetesen van egy feltétel. Csakis 

az alázatosság szellemében próbálhatsz a jó és a rossz között választani. A feltétel 
nélküli, figyelmes szeretet állapotában. Mert ha jövendőt tudok  mondani, és min-
den titkot, minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van, úgyannyira, hogy 
hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi va-
gyok. 

– Hűha! Szóval azt akarod mondani, hogy te a feltétel nélküli, figyelmes szeretet 
állapotában élsz? 

– Nem. A megváltón kívül ezt senki nem mondhatja magáról. De néha, a kegye-
lem rövid pillanataiban, észlelhetjük Isten világosságát. A tiszta szeretet világos-
ságát! Amely minden kérdésünkre választ ad és felfedi előttünk szenvedéseink 
célját és értelmét. 

– Érdekes – szólt kifejezéstelen hangon a herceg. – És vajon micsoda a mi szen-
vedéseink célja és értelme? 

Az apát megtorpant és csodálkozva nézett rá, mint aki feleslegesnek találja a 
kérdést. 

– Hát nem érted? Hiszen az maga a szeretet. A szeretet részesévé válni. Ez a mi 
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beteljesülésünk! Minden, ami efelé irányul, jó. Minden, ami ezt akadályozza, 
rossz! 

A herceg kimérten biccentett és tovább indult. Egy ideig szótlanul haladtak a 
keskeny ösvényen. Az apát néha egy-egy fürkész pillantást vetett a barátjára. 

Egy kis bokor előtt a herceg hirtelen megállt, előrehajolt, hogy közelebbről meg-
vizsgálja. Óvatosan dörzsölgetett néhány levelet, majd fölegyenesedett és figyel-
mesen szaglászta az ujjait. 

– Érdekes – mondta. – Ez is érdekes. Támadt egy ötletem, hogy mire használ-
hatnám ezt a növényt. Amerre csak nézek, lehetőségek vesznek körül minket. Hi-
hetetlen lehetőségek! Te pedig közben arról papolsz, hogy mi a jó és mi a rossz! 
Micsoda önteltség! Akkor is, ha azt állítod, hogy magasabb érdekeket képviselsz. 

– Semmiféle érdekeket nem képviselek! – tiltakozott az apát. – Amiről beszélek, 
túl van minden érdeken. 

– Csak szépen eldöntöd, hogy mi a jó és mi a rossz. Micsoda értelmetlen sza-
vak! Fogalmam sincs róla, hogy mi jó és mi rossz! 

– Nem hiszem. 
– Akkor alighanem hazudok! – mondta ingerülten a herceg. 
– Azt nem hiszem – mosolygott az apát. – Csak éppen nem akarod önmagadban 

meghallani ezt a hangot. 
– Nem érdekelnek a kísértetek! 
– Nem kísértetekről beszélek. Hanem a valóságról. A legtisztább valóságról. A 

teremtés igaz arculatáról! 
A herceg egy ideig szótlanul figyelte. Majd ismét sarkon fordult és gyors léptek-

kel tovább indult. Az apát igyekezett lépést tartani vele. A herceg hirtelen újra 
megtorpant és ingerülten az apát felé fordult. 

– Tehát, ha jól értem, az isteni kegyelem egyik ilyen, ihletett pillanatában, úgy 
döntöttél, hogy amit én teszek az rossz! 

– Nem volt szükségem az isteni kegyelemre ahhoz, hogy így döntsek. 
– Vagy úgy! Ennyire rosszul áll nálad a szénám? Vajon miért? 
Az apát egy ideig nézte, majd csendesen így szólt: 
– Hiszen megöltél két embert. 
– Megöltem?! – robbant ki a hercegből. – Semmit sem értesz! Hiszen az ellen-

kezőjét tettem! Halhatatlanná tettem őket! Csakis a testük vált feleslegessé. De 
minden más megmaradt! Mindaz, amik voltak! Mindaz, amit tudtak, amire képe-
sek voltak, továbbra is itt van! 

Mindkét öklével mellét döngette. 
– Egyesültünk! Itt lakunk, ebben a testben! Mindaddig, amíg ez a test is kiszol-

gálja magát, és feleslegessé válik. Akkor pedig majd találunk egy negyedik... úti-
társat! 

Az apát falfehéren hallgatta. 
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– Én nem így látom a dolgot. 
– Miért nem így!? 
– Nem vagyok jól... Le kell ülnöm. 
– Hát akkor leülünk itt a fűben! 
Egy idő után az apát kezdte visszanyerni természetes színét. Az öregember me-

reven figyelte a herceget, néha mintha mondani készült volna valamit, de mind-
annyiszor meggondolta magát. A herceg türelmetlenül várta a folytatást. Az apát 
végül is fáradt mosollyal így szólt: 

– Ha beszélhetnék a herceggel és megkérdezném tőle, mi a véleménye erről a 
boldog frigyről, vajon őfelsége hogyan válaszolna? 

A herceg bosszúsan legyintett. 
– Sehogyan. Nincs saját véleménye! A herceg részemmé vált és már nem külön-

választható. Amikor magamról beszélek, mindhármunkról beszélek. Te úgy szólsz 
hozzám, mint régi barátodhoz, Christianhoz. De ez sem helytálló. Christian sem 
létezik. Én Christian vagyok és Brunó vagyok és a herceg vagyok! 

– De hiszen megismerlek, Christian! Ezek a te mozdulataid, a te szavaid, a te 
gondolataid! Te mérgelődsz így és te gúnyolódsz! 

– Csak azért, mert hármunk közül én vagyok a legerősebb. Pontosabban, az a 
rész bennem, amely egykoron Christian Tsudachachi udvari asztrológus volt, sok-
kal erősebb mint Brunó és a herceg. Az a rész a legalkalmasabb arra, hogy a szája 
járjon. De ez is  értelmetlen megfogalmazás. Hiszen nem különálló részekről van 
szó. Ha velem beszélsz, mindhármunkkal beszélsz! 

Fölegyenesedett és a köntöse alól előhúzott egy tőrt. 
– Úgy tízlépésnyire mögöttem egy nyírfa áll. Látod? 
Az apát bólintott. 
A herceg villámgyorsan megpördült és, látszólag anélkül hogy célzott volna, 

elhajította a tőrt, amely nyílegyenesen a fatörzs közepébe fúródott. 
A herceg meghajolt. 
– Ez természetesen Brunó volt. Te is gyakran megcsodáltad, hogy milyen ügye-

sen bánik a késekkel. 
A fához lépett, kirántotta a tőrt és ismét a köntöse alá rejtette. 
– A herceg sajnos nem mutatható fel ilyen könnyen. Semmi jó fortéllyal nem 

rendelkezett szegény. De annál több hasznunk van a hatalmából. 
Újra leült a fűbe, az apáttal szemben. 
– Egyszóval, itt vagyunk mind a hárman. Nem öltem én meg senkit. 
– De belekényszerítetted őket valamibe, amiről fogalmuk se volt! Talán nem 

ölted meg őket, de kétségtelenül megfosztottad őket az életüktől. 
– Brunó pontosan tudta, hogy mire vállalkozik! Közösen vállaltuk a kockázatot! 
– A derék Brunó... – sóhajtott az apát. – Ha arra kérted volna, hogy szakadékba 

vesse magát, neked azt is megtette volna. 
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– No és a herceg?! Mire használta a hatalmát? És mire használom én? 
– Látod! – szólt hevesen az apát. – Úgy védekezel mint egy gyilkos. Aki azt ál-

lítja, hogy áldozata megérdemelte a sorsát és a világ jobb lett nélküle. 
A herceg elvörösödött. 
– Ne hasonlítgass engem gyilkosokhoz! Ott gubbasztasz a kolostorodban és fo-

galmad sincs, hogy mi történik az országban. A legnyomorultabb koldus is tanú-
síthatja, hogy jobb dolga van mint azelőtt. Vagy nézz körül a határainkon kívül! A 
magadféle bamba idióták, akik szeretetről prédikálnak, még meg sem nyikkannak, 
már a bitófán lógnak. Kivéve persze azokat, akik a mi országunkban találtak me-
nedéket és prédikálhatnak tovább, ahogy csak szusszal bírják! 

Hirtelen elhallgatott és csendesen hozzátette. 
– Jól tudod, hogy nem tartalak bamba idiótának. 
Az apát megcsóválta a fejét. 
– Már semmit sem tudok. Talán egy bamba idióta vagyok. 
– Nem! – kiáltotta a herceg. – Ne kételkedj a hitedben! Hanem lásd be végre, 

hogy az a lehetőség, amelyet megnyitottam, nem mond ellen a hitednek! Ellenke-
zőleg! Kezünkbe ad egy eszközt, amely által a szeretet parancsolata – valld be, 
pillanatnyilag üres szavak! – kézzelfogható valósággá válhat az emberek között! 

Az apát olyan döbbenten nézett rá, hogy a herceg elnevette magát. 
– Gondolj csak bele! Képzelj el egy világot, ahol megszűnnek az emberek közti 

határok. Ahol mindaz, amit teszel, mindaz, amit tudsz és érzel, vagyis mindaz, 
ami vagy, egy másik ember részévé válhat. És fordítva! Bárki más hirtelen a te 
részeddé válhat. És akkor már nemcsak a lelkiismereted, vagy pedig valamiféle 
elképzelt Jóisten homályos parancsolatai szerint kell helyesen élned. Isten szava – 
ami rosszat legkisebb báránykámmal teszel, velem teszed – már nemcsak Isten 
szava lesz, amelyet mindenki kénye-kedve szerint értelmezgethet. Hanem termé-
szetes irányelv az emberek között. Olyannyira természetes és nyilvánvaló, hogy 
nem is kell mondogatni. Mindazon okok, amelyek miatt az emberek rosszat tesz-
nek egymásnak – fösvénység, önimádat, hatalomvágy, vagy amit csak akarsz – 
eltűnnének! Értelmetlenné válnának. Ki építene falakat maga köré, egy hatalmas 
mező közepén, abban a hitben, hogy ezáltal neki több napsütés jut? Minden, amit 
tudunk, minden, amire képesek vagyunk és amit birtokolunk, közös tulajdonunkká 
válik. Senki nem tud tőled elvenni valamit és te sem tudsz elvenni semmit valaki 
mástól. Ez egyszerűen lehetetlenné válik. Az emberi természet egy része – az a 
része, amely hiú tökfejjé tesz valamennyiünket – egyszerűen el fog tűnni! Egy új 
fajról beszélek! Egy új faj, amelynek az az alázat és az a szeretet, amiről te be-
szélsz – és amit nem lehet jámbor ráolvasásokkal elérni! – természetes tulajdonsá-
gává válik. Egy faj, amely nem pazarolja erejét szamárságokra, hanem teljes fi-
gyelmét a teremtés rejtélyére fordítja. Én vagyok az első. Szavamra, egy újszülött! 
Egy újszülött aki szörnyű hatalommal és végtelenül sok idővel rendelkezik. És, 
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amennyiben tudni akarod, magányos és ijedt újszülött. Mert nagyon óvatosnak 
kell lennem. Az az átmeneti korszak, amely most szükségszerűen kezdetét veszi, 
nagy veszélyeket hoz magával. Iszonyatos dolgok történhetnek, ha ez a hatalom 
rossz kezekbe kerül. Ezért mondom azt, hogy ne kételkedj a hitedben! Vállald a 
hitedet – és a következményeit! Én vagyok az első. Légy te a második! 

Az apát meredt szemekkel, mozdulatlanul ült. 
– Istenem – nyögte. 
– Az istenedről nem sokat tudok. De ha ez nem kedve szerinti dolog, ideje nyug-

díjba küldeni! 
– Istenem... 
– Apropó istened. Én is belelapoztam már egyszer-kétszer a bibliádba. Felesle-

ges volt, hogy a korinthusi levelekből idézz nekem. Kedvenc részem. Mert most 
tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van 
bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem... 
Szóval valami ilyesmiről van szó! Itt a földön! 

– De hiszen ez... – szólt lassan az apát –, hiszen ez a teljesség eljöveteléről való 
prófécia. Emberfia ezt saját erejéből nem érheti el. Hiszen vakok vagyunk. Mindig 
is vakok... Akárhány vakságot is halmoznánk egymásra, az eredmény vakság ma-
radna. 

– Akkor hát vakok vagyunk! Na és? Ne próbáljuk meg a lehető legjobbat kihoz-
ni a dologból? 

Az apát hevesen megrázta a fejét. 
– Ez nem a lehető legjobb! Ez a lehető legrosszabb! Csak még jobban elvakítjuk 

magunkat! Még jobban elhomályosul az igazság!... Ez őrület! Illúzió. Bábel tor-
nya. 

– Úgy hajtogatod ezt mint egy papagáj! – fortyant föl a herceg. – Mint egy kis 
novícius, aki a leckéjét hadarja! 

Az apát mélyet sóhajtott. 
– Egy papagáj? Meglehet. Egy kis novícius? Egészen bizonyosan. Valamennyi-

en azok vagyunk, a Mindenható előtt. 
A herceg sokáig csendben ült, arcát kezébe rejtette. Majd komoly, szinte kö-

nyörgő tekintettel nézett az apátra. 
– Ez elkerülhetetlen. Már elkezdődött – és folytatódni fog. Létrejön az új faj. De 

egyedül semmi sem vagyok. Csak egy torzszülött. És kihez forduljak, ha még te 
sem érted meg a dolog jelentőségét? 

– De én megértem – felelte nyugodtan az apát. – Ezért nemleges a válaszom. 
Egy életet kaptam és egy testet. Amit tudtam elvégeztem. Most pedig az Úr felé 
fordulok, remegve és bizakodva. Semmi a világon, semmi ezen a világon nincs, 
ami visszatartana. 

A herceg keserűen fölnevetett. 
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– Hát ebben ne legyél olyan biztos! – mondta. – Talán ez a világ még igényt tart 
rád! 

Ismét megvillant kezében a tőr. A fegyver hegyét ezúttal saját mellének szegez-
te. Az apát összerezzent, majd mozdulatlanul ült. 

– Egyetlen gyors döfés... – szólt a herceg. – Egyetlen gyors döfés és a testem – a 
herceg teste – megtette a magáét. Elárulom neked, hogy nagy a kísértés! Mert ak-
kor valami hihetetlen dolog történik. Mintha csak nehéz, rozsdás horgonyok hirte-
len megmozdulnának! Izmok és inak meglazulnak, elernyednek és szabaddá vál-
nak. A tested, mint valami ócska, szétmállott palást, lecsúszik rólad és halott do-
loggá változik, amelyhez már semmi közöd! Lehetetlen elmondani! Egy pillanat-
ról van csak szó. De egy olyan pillanatról, amikor megszűnik az idő. Belépsz az 
örökkévalóságba! Már nem tökéletlen érzékszerveiden keresztül vagy jelen a vi-
lágban. Hiszen valamennyi érzékszervedtől megváltál. Mégis mindent érzékelsz! 
Szemek nélkül látsz, fülek nélkül hallasz! Nyelved és orrod nélkül válsz eggyé a 
világ ízével és szagával! Istenem, ha tudnád miből maradsz ki! És irányítani is 
tudod az utadat. Ezt második ugrásomnál értettem meg. Amikor elhagytam Brunó 
testét és valamennyi jelenlévő test közül a hercegét választottam! Magam sem 
tudom, hogyan. De én választottam és aztán minden mintha magától történt volna. 
Belezuhantam az új testbe, ahogy a víz örvénylik lefelé egy tölcsérben. Ahogy a 
feldobott kő zuhan vissza a földre. Mint esőcseppek, amelyeket beszív a száraz 
föld. Azután pedig szétáradnak a föld alatt és új életet teremtenek! 

– Tedd el azt a kést – szólt csendesen az apát. 
– Csak nem félsz? Érted ugye, hogy égi atyuskáddal való találkozásod nagyon 

sokáig elhúzódhatna? 
– Igen – felelte az apát. – Értem. És valóban félek. 
Mozdulatlanul néztek egymásra. Aztán a herceg lassan visszadugta hüvelyébe a 

tőrt.  
– Nincs több mondanivalóm. Ha meggondolnád magad, tudod hol találsz meg. 

Van egy tartály, amelyet már réges-rég előkészítettem a részedre. De ne várj túl 
sokáig! Ez nem az utolsó kenet. Élve van szükségem rád egy ideig, hogy előké-
szíthessem az első ugrásodat... Ha pedig nem találkoznánk többé, hát remélem, 
hogy elégedett leszel a haláloddal, öreg cimbora. 

Gyorsan fölállt és határozott léptekkel eltűnt a kastély irányába. Az apát végig-
nyúlt a fűben és arcát az ég felé fordította. 

 
* 

Miközben Bengt zuhanyozott, Katarina megkérdezte Vandortól, hogy milyen 
jelentősége van az 1902-es évnek. 

– Semmilyen – felelte a férfi. – Az egyik bankszámlát akkor nyitották, ennyi az 
egész. 
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– Több is van? – csodálkozott a lány. 
– Van néhány – mondta hanyagul Vandor. 
Katarina gyanakodva nézte. 
– Miféle pénz ez? 
Vandor vállat vont. 
– Az én pénzem. Természetesen, attól a kis résztől eltekintve, amit megkaptatok. 
– Attól a kis résztől... 
– Igen, viszonylag kis rész. A többi pedig arra van hivatva, hogy lehetővé te-

gyen egy hosszú távú és mindeddig teljesen titkos vállalkozást. Mint ezen vállal-
kozás vezetője és egyetlen kivitelezője, remélem sikerül felkelteni érdeklődésete-
ket a vállalkozás iránt és létrehozni egy virágzó együttműködést. 

Katarina sóhajtott egyet és csendesen figyelte a férfit. 
– Remélem nem vagy őrült. 
Vandor kedélyesen rábólintott. 
– Én is remélem. 
Megpendített a gitáron egy kemény, szinte fülsértő akkordot, amely egy blues-

melódia indításának bizonyult. Katarina meglepetten hallgatta. A törékeny, fe-
szültség teli dallamot meg-megtörték a disszonáns akkordok, mintha két különbö-
ző vérmérsékletű, egy csendesen panaszkodó, és egy vadul tiltakozó személy pár-
beszédét hallotta volna az ember. Lehetetlen volt nem odafigyelni. Bengt is meg-
jelent az ajtóban, derekán egy törülközővel. 

Vandor egy pillantást vetett a fiúra, majd énekelni kezdett. A dal továbbra is 
egyfajta blues volt. Nemsokára megértették, hogy a férfi latinul énekel. A szöveg, 
úgy tűnt, kérdésekből állt. Suttogva és kiáltva feltett kérdések özönéből. 

– Te jóisten! – mondta Bengt, miután Vandor elhallgatott. – Ez meg mi volt? 
– Egy régi templomi ének. Hirtelen kedvem támadt kipróbálni, hogyan hangzik 

afro-amerikai stílusban. Nem is volt olyan rossz. 
– Nem is volt olyan rossz! – hitetlenkedett Bengt. – Sose hallottam hasonlót! 

Izé... valamiféle zenész vagy? 
– Nem – nevetett Vandor. – Nem vagyok valamiféle zenész. Csak egy buzgó 

amatőr. 
– Akkor kíváncsi lennék, hogy a profik hogyan zenélnek a te utcádban... 
– Valamivel rosszabbul – mosolygott Vandor. Majd Bengt törülközőjére muta-

tott. – Indulnunk kell. Javasolhatnék egy kicsit rendezettebb ruházatot az útra? 
– Semmit sem bízol a véletlenre – mormogta Bengt és eltűnt a hálószoba irányá-

ban.  
Katarina megkérdezte Vandortól, hogy miről szól a dal. 
– Hát a Jóistenről – felelt a férfi. – A refrén így hangzik: Bárányka, ki teremtett 

téged? Tudod-e ki teremtett téged? A különböző versszakokban pedig a bárányka 
választ kap a kérdésre. És elváratik tőle, hogy nagyon örvendjen annak, amit így 
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megtud. De én nem akarom becsapni a báránykát. Fogalmam sincs, ki teremtette. 
Ezért a válaszokat is kérdésekké változtattam. Azt hiszem, így izgalmasabb. Mi a 
véleményed? 

– Honnan tudnám? – mondta Katarina szárazon. – Nem ismerem az eredetit. 
Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Vandor újra énekelni kezd, de aztán meggondolta 

magát és letette a gitárt. 
– Az eredeti feltétel nélküli dicshimnusz a Jóistenhez. Nem tudnám jól elénekel-

ni. 
– Miért nem? 
– Hát mert nem hiszek Istenben. 
– Valamiben csak hiszel... 
– Az nem elég. Túl konkrét nekem ez a dal. Talán azért, mert egy régi barátom 

nagyon szerette, és nagyon is szó szerint vette. Nem tehetek úgy, mintha olyan 
dolgokról szólna, amelyekben én hiszek. Például a lekváros kekszekről. 

Katarina egy ideig csendben nézte. 
– És ezt miért mondtad ilyen keserűen? 
Vandor nevetett. 
– Úgy mondtam volna? Meglehet. Ez is egy hosszú történet. Amit megértesz 

majd, amikor minden mást megértettél. 
Bengt felöltözve lépett a szobába. 
– Mikor? – kérdezte. – Mikor értünk meg mindent? 
Vandor fölállt. 
– Az autóban elmondom... Az útleveletek megvan? 
Bengt megint morgott valamit arról, hogy milyen jó, hogy valaki a gondjukat 

viseli. 
Csak miután elhagyták a várost és, a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel, 

a repülőtér felé száguldottak, tért vissza Vandor Bengt kérdésére. 
– Zürichben éjszakázunk – mondta. – Megszállhattok egy hotelben, vagy nálam 

alhattok. Holnap délelőtt  rövid elintéznivalóm akadt, utána pedig három órás au-
tóút áll előttünk. Föl az Alpokba. A tulajdonképpeni otthonomba. Ott mindent 
meg fogtok érteni. 

Bengt és Katarina egymásra néztek. 
– Miért pont ott? – kérdezte Bengt. 
– Hiszen már mondtam. Mutatni akarok nektek valamit. Hogy könnyebben el-

higgyétek majd azt amit mesélek. 
– Mit számít, hogy mit hiszünk és mit nem – sóhajtott Katarina. – Már azt sem 

hisszük, amit látunk. 
– Dehogynem – nevetett Vandor. – Csak bizonyos összefüggések még hiányoz-

nak. Holnap este mindent elmondok. 
– Miért higgyük ezt? – kérdezte Katarina. 
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– Hát azt nem tudom. De már elhittétek. Különben nem ülnétek itt az autóban. 
Mert, amennyiben emlékezetem nem csal, nem kellett erőszakkal betuszkolnom 
benneteket a kocsiba. 

– Megtetted volna? 
– Dehogyis! Ha akarjátok, bármikor visszafordulhatunk. Hazaviszlek benneteket 

és többé nem is láttok. 
Katarina nem mondott semmit. 
Néhány perccel később, amikor a repülőtéri letérőnél elhagyták az autópályát, 

újra megszólalt. 
– Megbánjuk, hogy veled jöttünk? 
Vandor egy ideig csendben ült aztán csak annyit mondott: 
– Nem tudom. 
Katarina komoran bólintott. 
– Az egyetlen lehetséges válasz egy hülye kérdésre. 
– Másrészt viszont – vigyorgott Vandor és bocsánatkérő mozdulatot tett –, ha 

nem jöttök velem, természetesen egész életetekben bánni fogjátok. 
– Természetesen – ismételte meg gúnyosan a lány. – Nagy igazság. 
Röviddel a zürichi leszállás előtt, Vandor újra fölajánlotta, hogy töltsék nála az 

éjszakát. 
– Van egy házam a város szélén. Jól 

meglennénk. Biliárdozhatnánk egyet. 
Vagy célba lövöldözhetnénk a pincében – 
kacsintott Bengtre. – Nyílpuskával vagy 
automata fegyverekkel. Esetleg zenélhet-
nénk egyet azokkal az afrikai hangszerek-
kel, amelyeket az évek során összegyűjtöt-
tem. Furcsa, de még sohasem próbáltam ki 
őket. 

Bengt és Katarina pillantást váltottak.  
– Hát menjünk oda – mondta a lány. 
A ház valóban tartalmazta a Vandor által 

említett szórakozási lehetőségeket. És még 
sok minden mást. 

Katarina habfürdőbe merült,  Bengtet 
sem kellett sokáig győzködni, hogy kipró-
bálja a hangszigetelt lőpályát a pincében. 

Csak éppen a vendégágyak hiányoztak. 
Vandor elmondta, hogy nem szokott ven-

dégeket fogadni. Hálószobáját a rendelke-
zésükre bocsátotta, maga pedig ki-
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terített egy hálózsákot a szomszédos szobában. 
– Próbáljatok aludni egyet – mondta, mielőtt magukra hagyta őket. 
Feleslegesnek tűnt a javaslat. Bengtet és Katarinát, álmatlanul töltött éjszakájuk 

után, teljesen elcsigázta az utazás. Mégsem tudtak elaludni. 
Egymást átölelve feküdtek a sötét szobában. 
– Mit gondolsz? – suttogta Bengt. 
Katarina fintorgott egyet. 
– A marslakó az űrhajójához vezet minket. Harmadik típusú találkozás. Hurrá... 
– De komolyan... 
– Komolyan? Megpróbálom elkerülni, hogy bármit is gondoljak, komolyan. 

Mert úgy érzem, hogy fejjel rohanok a falnak. 
Csendben feküdtek. Aztán Bengt megkérdezte: 
– Te is félsz? 
Katarina a fiú nyakába fúrta az arcát. 
– Igen. Én is félek. 
Bengt viszonozta a lány szorítását. 
Hamarosan szeretkezni kezdtek, hangosan, vadul, szinte kétségbeesve. 
Vandor a szomszéd szobában feküdt és a mennyezetet bámulta. Most fölállt, 

vállára dobta a hálózsákot, lement a pincébe és behúzta maga mögött a hangszige-
telt lőpálya ajtaját. 

Itt teljes volt a csend. 
Leterítette a kőpadlóra a hálózsákot, belebújt és tovább bámulta a mennyezetet. 

 
* 
 

Fräulein Miesenberger az iroda valamennyi fontos ügyfelét ismerte és jó szimata 
volt, hogy a leendőeket is megismerje. Az íróasztala előtt álló férfi egyik kategóri-
ába sem tartozott. Némi rábeszélésre volt szükség, hogy megemelje a kagylót és 
beszóljon a főnökének. 

– Egy bizonyos Vandor úr kíván találkozni önnel. Nem rendelt időt, de azt állít-
ja, hogy...  

Elhallgatott. Majd újra megszólalt. 
– Igenis, dr. Niedermayer. 
Letette a kagylót és tájékoztatta a látogatót, hogy dr. Niedermayer hamarosan 

fogadja.  
Fél perc sem telt el, nyílt az ajtó. Dr. Emil Niedermayer, az ügyvédi iroda tulaj-

donosa, szívélyes mosollyal lépett Vandor felé. 
– Kedves herr Vandor! Örülök hogy látom. Fáradjon beljebb! 
A szívélyes mosoly abban a pillanatban eltűnt az arcáról, amint az ajtó becsukó-

dott mögöttük. Az idős ügyvéd nem próbálta leplezni nyugtalanságát. Elképzelni 
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sem tudta, hogy, minden óvatosságot felrúgva, sokéves együttműködésük során 
először, miért kereste fel személyesen Vandor a munkahelyén. 

– Mit csinál itt? Mi történt? 
Vandor bátorítóan rámosolygott és minden sietség nélkül leült. Megvárta, amíg 

az ügyvéd is helyet foglal az íróasztal mögött, majd így szólt: 
– Véget kívánok vetni az együttműködésünknek. 
Dr. Niedermayer rezzenéstelen arccal nézte. 
– Miért? 
– Mondjuk azt, hogy kaptam egy jobb ajánlatot. 
– Kitől? 
– Drága doktor úr! – nevetett Vandor és olyan arcot vágott mintha az ügyvéd 

valami malacságot mondott volna. – Hiszen tudja, hogy erre a kérdésre nem vála-
szolhatok. Egyetlen oka van a látogatásomnak, mégpedig az, hogy búcsúzásképp 
szeretnék egy kis szívességet kérni. 

Az ügyvéd értetlenül megrázta a fejét. 
– Miről beszél? Pénzről? Elvállalta a megbízatást! Megszakította a svédek meg-

figyelését? 
– Válaszom az első kérdésre: Nem. Nem pénzről beszélek. Válaszom a második 

kérdésre: Igen. Megszakítottam a svédek megfigyelését. És ez utóbbi összefügg 
azzal a kis szívességgel, amit említettem. 

– Térjen hát a tárgyra! – mordult föl az ügyvéd. 
– Arra szeretném megkérni, drága doktor úr, hogy hagyja ki a két svédet a 

Köhler-ügyből. Ha úgy tetszik, használja fel a már rögzített jegyzőkönyveket, de 
semmi többet. Ne idézze be őket tanúnak és szeretném ha visszaadna minden sza-
lagot, amit Stockholmból kapott. 

Dr. Niedermayer megcsóválta a fejét, rövid, száraz nevetést hallatott. 
– Jól tudja, hogy ezt nem tehetem. És mivel maga nem egy tökfilkó, Vandor, 

gondolom mindjárt hallok néhány átkozottul nyomós érvet arra, hogy kívánságát 
teljesíthessem. No, rajta! 

Vandor papírköteget fektetett az íróasztalra. 
– Íme néhány, véletlenszerűen kiválasztott, átkozottul nyomós érv. 
Az ügyvéd komoran szemlélte a papírköteget. Felemelte a felső lapot és olvasni 

kezdte. Amikor néhány perccel később megszólalt a telefon, közölte a titkárnőjé-
vel, hogy egyenlőre semmilyen hívást nem fogad.  

Tovább olvasott. Egy alkalommal fölnevetett és megcsóválta a fejét. 
– Vagy úgy!... Ügyes. 
Vandorra pillantott. 
– Az orvosi bizottság szakvéleményéről van szó, a Würzberger-ügyben. 
Néhány oldallal később ismét felnézett. 
– Valóban megtette volna ezt Reich tanácsossal, ha nem fogadja el a javaslatot? 
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– Ne pazaroljuk az időt hipotetikus kérdésekre. A lényeg az, hogy Reich taná-
csos úr elhitte, hogy megteszem. És sietve elfogadta a javaslatot. Ami döntő volt 
az ügy kimenetele szempontjából és hozott valamit az iroda számlájára... hány 
százezret is, drága doktor úr? 

– Valóban ne pazaroljuk az időt felesleges kérdésekre – mondta hűvösen az ügy-
véd és tovább olvasott.  

Mikor az utolsó oldal végére ért, egy ideig csendben ült, majd így szólt: 
– Lebilincselő olvasmány. Kár, hogy nem az írói pályát választotta. 
– Ahhoz talán jobban szabadjára kellene engednem a fantáziámat – vigyorgott 

Vandor. – Nem pedig ilyen szolgaian a valósághoz tartanom magam. Mert itt ki-
zárólag olyan dolgokat írtam le, amelyeket írott dokumentumokkal, hangfelvéte-
lekkel vagy fotókkal bizonyítani tudok. 

– Sejtettem, hogy nem irodalmi ambíciók vezérelték a tollát – mondta epésen az 
ügyvéd. – De valóban felhasználná ezt az anyagot, ha nem tenném meg azt a kis 
szívességet? 

– Ismét egy hipotetikus kérdés, drága doktor úr... 
– Legalább annyi vesztenivalója van mint nekem, ha ezeket a dolgokat nyilvá-

nosságra hozza! Mert ugyebár ezzel próbál zsarolni? 
Vandor megcsóválta a fejét. 
– Dehogyis próbálom. Zsarolom, és kész! A svédeket és az általam beszerzett 

hangfelvételeket hagyja ki az ügyből. Igazán szerény kérés, ha meggondolja, hogy 
az anyagom milliókat ér. 

Az ügyvéd nem szólt semmit. Hátradőlt a karosszékben és tűnődve szemlélte 
látogatóját. 

– Odaadnám a fél karomat, hogy megértsem az indítékait. Mert ugye, nemcsak 
pénzről van szó? 

Vandor bocsánatkérően intett.  
– Nem tudnék mit kezdeni a fél karjával, drága doktor úr. 
Az ügyvéd morgott valamit, hogy ő sem tud sokat kezdeni vele. Majd fölállt, a                   

páncélszekrényhez lépett, kinyitotta és az egyik polcra mutatott. 
– Parancsoljon. Itt van minden. A fordítások is. 
Vandor magához vette a magnószalagokat, valamint egy átlátszó fedelű mű-

anyag dossziét, amely géppel írt íveket tartalmazott. Előhúzta a papírköteget és itt-
ott beleolvasott a szövegbe. 

Dr. Niedermayer kíváncsian figyelte.  
– Érdekes anyag, nem gondolja? 
Vandor vállat vont. 
– Helyenként meglehetősen konvencionális – mondta. Majd kifejezéstelen han-

gon felolvasott egy részt.  
– Óh, folytasd, te, óh, meghalok, drága, óh, óh. Az ügyvédre pillantott. 
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– A kevésbe személyes részekről hogyan vélekedik, doktor úr? 
– Furcsa ügy... – mondta lassan az ügyvéd. – Két, nyilvánvalóan heteroszexuális 

hajlamú fiatal, segédkezik abban, hogy egy béna férfi öngyilkosságot kövessen el 
egy stockholmi kórházban. Közben pedig hihetetlen nagy zsák pénzbe botlanak. 
Ugyanazon a  napon, amikor saját számlájukra helyezik ezt az összeget itt Zürich-
ben, Köhlerbe ütköznek. Látszólag egy közönséges éttermi veszekedés. De a két 
fiatal nem ért semmit. Különösen barátjuk viselkedését nem értik. Misztikus ösz-
szefüggéseket sejtenek és bármit elképzelhetőnek tartanak. Egyszóval, kedves 
Vandor, két nagyon ígéretes tanútól foszt meg minket. 

– Sajnálom – mondta Vandor és az ajtó felé indult. Az ügyvéd megelőzte, és a 
kilincsre tette a kezét.  

– Hiányozni fognak kitűnő szolgálatai. Végleges a döntése? 
Vandor bólintott. Dr. Niedermayer még mindig nem szándékozott útjára enged-

ni. Sajnálkozva megcsóválta a fejét. 
– Elsőrangú ajánlatot kellett, hogy kapjon. Mert úgy vélem, nem kifogásolhatta 

az általam biztosított anyagi feltételeket. 
Vandor kedvetlenül nézte. 
– Már rájött, hogy nem pénzről van szó. Elárulhatom, hogy kedvem lett volna az 

egész anyagot átadni a sajtónak. És ilyen módon vetni véget nemcsak a Köhler 
ügynek, hanem az egész tevékenységének. 

Az ügyvéd megütközött arccal hallgatta. 
– Nem tettem – folytatta Vandor. – De még megtehetem. Azt javaslom, hogy 

kezdje tisztességesebben intézni az ügyeit. Ne keressen egy újabb, magamfajta 
szarházit. Különben lehet, hogy börtönben, vagy valahol Dél-Amerikában lesz 
kénytelen eltölteni az utolsó éveit. 

Pajkosan az ügyvédre kacsintott, aki nem tudta, mire vélje ezt az újabb fenyege-
tést. 

– Az ördögbe is Vandor! Vallásos lett, vagy micsoda? 
Vandor nevetett. 
– Talán valóban az a legjobb, ha így gondol rám. Egy bigott alak, aki rossz 

szemmel nézi a működését és bármikor véget vethet neki. 
Dr. Niedermayer értetlenül megcsóválta a fejét. 
– Még egy kérdés, Vandor. Egyik alkalmazottam, a Köhler üggyel kapcsolatban, 

Svédországba utazott. Tegnap beállított a stockholmi követségünkre, útlevél, pénz 
és repülőjegy nélkül. Tudja, hogy mi történt vele? 

– Szegény Dietrich – mondta Vandor. – Megrázó hallucinogén élményben volt 
része. Bármit is mesél majd, ne higgyen neki! És ne hagyja, hogy újra mexikói 
gombákat egyen. 

– Mi az ördögről beszél? – kérdezte ingerülten az ügyvéd. 
– Hiszen azt kérdezte, mit tudok Dietrichről... 

                                               Molnár István regénye                                        981 



– És ez komoly válasz volt? 
– Nem. 
Dr. Niedermayer elvesztette türelmét. 
– Mit művel itt? A bolondját járatja velem? 
– Igen. Tudom, hogy rossz szokás. 
Az ügyvéd kitárta az ajtót. 
– Isten vele, Vandor. Kíváncsi lennék, hogy valóban kapott-e új munkát, vagy 

csak egyszerűen elvesztette a józan eszét. 
– Az egyik nem zárja ki a másikat – mondta Vandor. 
Kifelé menet egy pillanatra megállt és bizalmasan a titkárnő felé hajolt. 
– Viszontlátásra, Miesenberger kisasszony. Kitűnő munkát végzett. Ezentúl is 

mindenről tájékoztasson. 
Mielőtt a nő egy szót is szólhatott volna, Vandor elhagyta a helyiséget. 
– Mi volt ez?! – reccsent föl az ügyvéd. 
– Fogalmam sincs, dr. Niedermayer...– rebegte a titkárnő.  
Az ügyvéd egy ideig mereven nézte, majd belátta, hogy a nőnek valóban semmi 

fogalma nem volt a dologról. Ingerült pillantás vetett a kijárat felé. 
– Nagyon vicces – dörmögte és becsapta maga mögött az ajtót. 
 

* 
 
Vandorra vártak. A férfi azt mondta, hogy dél körül értük jön. Azt javasolta, 

töltsék városnézéssel a délelőtti órákat. Természetesen nem fogadták meg a taná-
csot. Egyenesen abba az étterembe mentek, amit Vandor mutatott nekik és ahol, a 
megállapodás szerint, két órával később találkoznak majd. 

Nem volt kedvük semmi mást tenni. Vagy egyáltalán bármit is tenni. 
Az étterem népes belvárosi sétálóutcára nyílott és még teljesen üres volt. Leül-

tek egy ablak melletti asztalhoz, csendben nézték az odakint hömpölygő tömeget.  
Reggeli helyett sört rendeltek. Rögtön a fejükbe szállt. 
– Most berúgunk – szögezte le Bengt. 
– Be – mondta Katarina. 
Újabb söröket és egy-egy vodkát rendeltek. Nem kellett szóba hozniuk, hogy ez 

egy Bütyök féle egyveleg volt. 
Bengt ünnepélyesen megemelte poharát. 
– Barátom!... Bármit is tettek veled a marslakók, mi bosszút állunk! 
Majd fölhajtotta az italát és hozzátette: 
– Hacsak nem ők a gyorsabbak. De materializálnak minket és a bolygójukra 

szállítanak. Aztán a helyi állatkertben mutogatnak. Az űrbéli gyermekek nagy 
örömére! 

– A kevésbé sikeres életformák a tejútrendszerben feliratú ketrecben – mondta 
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Katarina csendesen. 
Két órával később megpillantották Vandort az utca forgatagában. Nyugodt lép-

tekkel az étterem felé közeledett. Bengt éppen egy amerikai horrorfilm részleteit 
ecsetelte Katarinának. Földön kívüli lények emberi formát öltenek és átveszik egy 
békés kisváros irányítását, valahol a Sziklás hegységben. A fiú egy mondat köze-
pén elnémult. Egymásra néztek és belátták, hogy az elmúlt két órában fenntartott 
mesterséges jókedvük semmivé vált. 

– Ugyan már! – rikkantott Bengt. – Hiszen csak egy idősebb, barátságos érzüle-
tű marslakó közeledik, békés szándékokkal! Igazán nincs mitől félni. 

De gyomortáji izmai más véleményen voltak. Remélte, hogy nem kell mindjárt 
hanyatt-homlok a mellékhelyiség felé rohannia. 

 
* 

 
A lovas fogat behajtott a kastély kapuján és az apát rögtön megpillantotta a her-

ceget. Egy kerti széken ült a kaviccsal felszórt udvaron, a bejárathoz vezető széles 
lépcső tövében. Akár egy öreg parasztember, aki a jól végzett napi munka után 
elüldögél a háza előtt. Katonák vagy szolganép nem látszott sehol. A herceg dur-
va, agyagfoltokkal borított ruhát viselt, vigyorogva figyelte a közeledő kocsit. Egy 
idegen alighanem öreg és kissé hebehurgya kertésznek hitte volna, talán még ál-
mában sem gyanította volna, hogy a kastély urát, valamint az ország uralkodóját 
látja. 

A fogat, néhány méterre a hercegtől, megállt. Egy fiatal szerzetes, aki a kocsit 
vezette, lesegítette az apátot. Az fájdalmasan nyögött mikor a földre lépett. 

– Nocsak! – kiáltotta a herceg, miközben látogatója elé sietett. – Hogyan lehet-
séges, hogy mindenható égi atyád olyan lábakat teremtett, amelyek néhány röpke 
évtized alatt használhatatlanná válnak? Nem tudott volna jobb munkát végezni? 

A fiatal szerzetes, nem is sejtvén, hogy a herceget hallja, megütközött arccal for-
dult felé. 

– Miféle istenkáromló szavak ezek, öreg! Nem látod, hogy akihez szólsz, az a 
Nagytiszteletű... 

A herceg élesen közbevágott. 
– Micsoda ostobaság! Az istenkáromlás isten káromlás, akárkihez is szól az em-

ber! Amennyiben valóban istenkáromlás. Elárulnád, fiatal barátom, miért lenne 
istenkáromlás szóvá tenni azt a nyilvánvaló tényt, hogy ennek az embernek a lábai 
bizony már nem úgy működnek, mint azelőtt? 

A szerzetes pulykavörös arccal készült visszavágni, amikor az apát a vállára tet-
te kezét és határozottan így szólt: 

– Ennyi elég! Ne hánytorgassunk teológiai kérdéseket Őfelségével. 
A szerzetes most ugyanolyan döbbenten nézett az apátra, mint az imént a her-
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cegre. 
– Őfelségével?... 
A herceg bosszúsan megcsóválta a fejét. 
– Átkozottul felesleges volt ezt elárulnod, öreg cimbora. Most aztán ítéletnapig 

várhatok őszinte válaszára. Elegem van Én-felségemből. 
A megzavarodott szerzeteshez fordult. 
– Fiatalember, ne legyél herceg, ha nagy leszel! Az emberek nem beszélnek 

majd veled. 
Elmagyarázta, hol állíthatja le a kocsit és abrakoltathatja meg a lovakat. A szer-

zetes bizonytalanul az apátra nézett, aki bólintott, jelezvén, hogy a szerzetes kö-
vesse az utasítást. 

A két öregember pillantásával követte a fogatot, amíg az eltűnt a ház mögött. 
A herceg törte meg a csendet. 
– Azt hittem, hogy már nem látlak többé. 
Az apát sóhajtott. 
– El kellett jönnöm. 
– Ajaj! Ez vészjóslóan hangzik. Utolsó küldetés? Végső kísérlet arra, hogy meg-

mentsd bűnös lelkemet? 
– Nem – mondta zordan az apát. – Nincsenek illúzióim, hogy befolyásolhatlak. 

Ez már kizárólag terád és a Jóistenre tartozik. 
– Ámen... Akkor vajon miért jöttél? 
Az apát még nagyobbat sóhajtott és körülnézett. 
– Fáradt vagyok. Leülhetnénk valahol? 
– Fájdalmaid vannak, ugye? 
Az apát bólintott a herceg pedig gyorsan így szólt: 
– Bocsáss meg! Csapnivaló házigazda vagyok. Ülj le itt egy pillanatra. Mindjárt 

visszajövök és keresünk majd egy kellemes kis helyet a kertben. 
Az apát csodálkozva és némi irigységgel figyelte, amint a herceg, korát megha-

zudtoló fürgeséggel, fölszalad a hosszú lépcsőn és eltűnik a díszes ajtók mögött. 
Hiszen egyidősek voltak. Azazhogy... Christiannal volt egyidős. A herceg még 
valamivel öregebb is volt. De vajon milyen idősnek tekintse ezt az emberi alakot, 
aki fölszaladt a lépcsőn? Ezt a lényt? 

A herceg kisvártatva ismét megjelent. Ezúttal óvatosabban lépkedett lefelé, egy 
nagy serleg volt a kezében csordultig töltve valami zöldes színű folyadékkal. Az 
apát felé nyújtotta. 

– Fenékig! 
Az apát reflexszerű mozdulattal átvette a serleget, majd gyanakodva a hercegre 

pillantott. 
– Mi ez? 
A herceg elnevette magát. 
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– Csalódtam volna, ha nem így nézel rám! Miféle ördöngös mérget próbálsz be-
lém tukmálni? Csak nyugalom. Ártalmatlan növényi kivonat. Kizárólag a fájdal-
maidnak és a görcseidnek van okuk félni tőle. 

Az apát óvatosan kortyolt egyet. A zavaros folyadék enyhén kesernyés ízű volt, 
de nem kellemetlen. Megcsóválta a fejét, mint aki meggyőződése ellen tesz vala-
mit, és fölhajtotta az italt. 

A herceg nevetve megdicsérte, majd hozzátette: 
– Jobban gondját kellene viselned a testednek. Különösen, ha továbbra is kitar-

tasz amellett, hogy ez az egyetlen és utolsó tested... Továbbra is kitartasz? 
Az apát bosszúsan válaszolt. 
– Megígértem, hogy megkíméllek a hittérítéstől. Te is kímélj meg engem. 
– Én nem ígértem meg semmit!– mondta harciasan a herceg. 
Az apát visszafojtott egy ingerült megjegyzést, és így szólt: 
– Ne veszekedjünk, mint két mogorva vénember. 
– Nehéz lesz – kuncogott a herceg. – Hiszen mogorva vénemberek vagyunk. 
Az apát bólintott. 
– Akkor legalábbis egy dologban egyetértünk. 
Megragadta a szék karfáját, hogy fölálljon. De nem volt szüksége a megszokott 

erőfeszítésre. Mintha csak fölrepült volna. Döbbent ábrázattal állt. A fájdalmai 
teljesen megszűntek. Erősnek és rugalmasnak érezte a testét. 

A herceg elégedetten bólintott. 
– Nem akartam túl sokat ígérni. Ezek a gyógynövények különbözőképpen hat-

hatnak különböző emberekre. Úgy látom, nálad teljes a hatásuk. 
– Hihetetlen – rebegte az apát. Tett néhány gyors lépést. 
– Ez nem valamiféle varázsital – magyarázta a herceg. – Nem leszel tőle sem 

egészségesebb sem fiatalabb. Hatása rövidtávú. De hazavihetsz egy egész zsákkal, 
ha úgy tetszik. Viszont nehéz lesz meglenned nélküle, ha rendszeresen használod. 

– El tudom képzelni – mondta az apát, néhány tánclépés közben. – De elég ez a 
kis kóstoló. Megtarthatod a zsákot. 

– De hát miért? Nem hosszabbítja meg az életedet, amennyiben attól tartasz. 
Csak éppen megszabadulsz sok, felesleges kínszenvedéstől, amíg arra vársz, hogy 
égi atyád elé járulj. 

– Nem kell. Úgy akarok meghalni, ahogy az nekem megadatik. 
A herceg bosszúsan sziszegett egyet. 
– Méghogy megadatik! Őrült vagy! Ilyen okfejtéssel ruha nélkül járhatnál télvíz 

idején – mivel neked a hideg megadatott. 
– Az nem ugyanaz. 
– Dehogynem! Elutasítasz valamit, amit égi atyád nagy gonddal és szeretettel 

alkotott meg a harmadik napon. És mondá: Íme, nektek adok minden maghozó fü-
vet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; ez legyen 
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néktek eledelül... Ő úgy vélte, hogy ez jó. Te pedig finnyáskodsz! 
– De hát ez nem eledel – mondta bizonytalanul az apát. 
– Hát mi a szösz? 
– Valamiféle bódító szer. 
– Vagy úgy?! Tévedett volna égi atyád a harmadik napon? És észre sem vette a 

tévedését? Hiszen milyen lelkesen beszél minden maghozó fűről az egész föld szí-
nén! – Majd az apáthoz hajolt és csúfondárosan megkérdezte: – Vagy talán az állí-
tod, hogy ezen maghozó füvek némelyike az Ördög műve lenne?! 

Az apát sóhajtott. 
– Értelmetlen vita, jól tudod – sokkal jobban mint én – , számtalan mérgező nö-

vény létezik! 
– Hát persze! De ezzel mit akarsz mondani? További tévedések a harmadik na-

pon? 
Az apát dühbe gurult. 
– Csak azt akarom mondani, hogy ez egy értelmetlen vita! Nem várom el, hogy 

a teremtés megfeleljen korlátolt földi gondolkozásmódunknak. Üres és tartalmat-
lan logikánknak! Nem fogom hitemet ezen logika szerint kimutatható hibákkal 
méricskélni! 

A herceg lebiggyesztette az ajkát. 
– Nagy kár – mondta csendesen. – Kicsit vitatkozhattunk volna. A jó veszekedés 

felpezsdíti az ember vérét. Már vagy harminc éve hiányzik nekem egy jó kis civó-
dás. 

Megadóan széttárta a karját. 
– Akkor nem marad más hátra, minthogy úgy tegyek, mintha nem az a mogorva 

vénember lennék, aki vagyok, és újra megkérdezzem, hogy mi járatban vagy. – 
Választ sem várva a kert felé mutatott. – Van egy kis lugas az orgonabokrok mö-
gött. Ott elüldögélhetünk. 

Majd ravasz pillantást vetett az apátra. 
– Szamár az utolsó! – rikkantotta és nekiiramodott az orgonasor felé. 
Az apát elnevette magát, nyugodt léptekkel utána indult. 
 

* 
 
Amikor Vandor az asztalukhoz ült, Bengt elsietett a mellékhelyiség irányába. 

Vandor sajnálkozva fordult utána, majd a lányra nézett.  
– Talán nem a legmegfelelőbb alkalom megjegyeznem, hogy nagyon jó itt a 

konyha. 
– Hogy a fenébe ne? – mondta Katarina. – Jegyezd csak meg. Már megszoktam. 
A férfi kérdően nézett rá. Katarina megrántotta a vállát és hozzátette: 
– Zürichben, úgy látszik, mindig ez van. Ketten az idegösszeroppanás határán 
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állunk, egy harmadik pedig vidáman végigeszi az étlapot. 
– Bütyökre gondolsz? 
Katarina megadóan legyintett. 
– Vannak még titkok a világegyetemben, amelyeket nem ismersz? 
– Vannak – mondta Vandor és fölütötte az étlapot.  
– Mit nem mondasz! – szólt színlelt megrökönyödéssel a lány. – Vajon miféle 

ócska titkok lehetnek azok? 
– Sokfélék. Itt van például a halál. A legbosszantóbb az összes közül. Hosszú 

életet éltem, de még mindig nem sikerült rájönnöm, hogy mi is az tulajdonképpen. 
Egyszerűen minden véget ér? Vagy valami új dolog kezdődik? Jó lenne tudni. 
Megvan! Ropogós kacsasültet rendelek! Kitűnő volt, amikor legutóbb erre jártam. 

Bengt falfehér arccal tért vissza, és komoran szemlélte a férfit. 
– No, megvagy az elintéznivalóiddal? 
Vandor bólintott. 
– Egyébként nem titok, hogy miről volt szó. Az elmúlt tíz napban lehallgatták a 

stockholmi lakásotokat. Rendbe kellett hoznom az ügyet. 
Döbbenten hallgatták, amint előadta a lehallgatás okát és összefoglalta, hogy mit 

intézett az ügyvédi irodán. 
– Ezek szerint te hallgattál le minket! – kiáltotta Katarina. 
– Igazán nem akartam... 
– Nem akartad?! 
– Nem. 
– Ezt úgy értsem – szólt Katarina élesen –, hogy szándékod ellenére, vagy eset-

leg véletlenül, betörtél hozzánk és elrejtettél mikrofonokat?! 
Vandor mosolyogva a fejét csóválta. 
– Nem egészen. Amikor ez történt, még az ügyvédi iroda munkatársa voltam. 

Azóta viszont teljes egészében megváltoztattam az álláspontomat. 
A lány megvetően fújt egyet. 
– Megváltoztattad az álláspontodat?! Kedves tőled! Miután tíz napig hallgatóz-

tál, aztán pedig megjelentél a török barátoddal, előadtátok azokat a gondolatolva-
só mutatványokat! Megváltoztattad az álláspontodat? Persze hogy megváltoztat-
tad! Miután megértetted, hogy nálunk több pénzt találsz, mint a munkaadódnál! 

Vandor egy ideig szótlanul ült. Majd rosszkedvűen megszólalt: 
– Csalódni fogok benned, ha így folytatod. 
– Valóban? Akkor talán arról szólj, hogy miért nem ti lehetnétek azok a közön-

séges gengszterek, akik a pénzünkre pályáznak? 
Vandor fáradtan sóhajtott. 
– Drága gyermekem... Ha ezt valóban így gondolod, ne velem gyere, föl a he-

gyekbe, egy isten háta mögötti falucskába, ahol vérszomjas rablóbandám a kése-
ket köszörüli. 
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Katarina összeszorított szájjal hallgatott. 
Csendben ültek, amíg a pincér Vandor elé nem helyezte a rendelt ételt. A férfi 

szomorúan szemlélte a pompásan elrendezett tálat. 
– Majdhogynem elment az étvágyam – morogta. Majd szélesen elvigyorodott. – 

De csak majdhogynem! 
Nagyot cuppantott és lelkesen falatozni kezdett. Aztán két harapás között újra 

megszólalt: 
– Egyébként, amikor lehallgattalak benneteket, egy szót sem értettem az egész-

ből. Akkor még nem beszéltem svédül. 
A két fiatal egymásra nézett. Vandor tökéletesen beszélt svédül. Kijelentése, 

normális körülmények között, teljesen érthetetlen lett volna. De most már csak 
újabb változatát kapták annak, amit korábban átéltek. Amikor Bütyök megszólalt 
németül. A kis török szakács pedig svédül... 

Bengt idegesen fölnevetett. 
– Szóval, valamikor tegnapelőtt tanultál meg svédül? 
Vandor teli szájjal biccentett. 
– Ehüm. Tegnapelőtt este, tizenegy óra tájban. 
Újra hallgattak. Majd Katarina fojtott hangon szólt: 
– Ritka hatásos nyelvtanulási módszered lehet. Mondanál róla valamit? Hogyan 

tanultál meg svédül? 
– Tulajdonképpen nem helyes azt mondanom, hogy megtanultam. Inkább azt 

mondanám, hogy ajándékba kaptam. Akárcsak Bütyök a német nyelvet és a 
távolkeleti harci tudományokat. 

A lány igyekezett nyugodt maradni, hangja pillanatra elcsuklott, amikor megkér-
dezte: 

– És ez hogy az ördögbe ment végbe? 
Vandor a villájával rámutatott. 
– Ez bizony jogos kérdés. 
Bekapott egy falatot, és ugyanolyan könnyed hangon folytatta: 
– De még nem kapsz rá választ. Én sem kaptam választ arra a kérdésre, hogy 

vajon elvetemült banditának tartasz-e vagy sem. De nem is várok választ. Ha ve-
lem jöttök, választ kaptok kérdésetekre, ha nem, hát nem. Ha az előbbit választjá-
tok, hamarosan visszatérünk a témára. 

Katarina ingerülten azt felelte, hogy ebben az esetben Vandor fogja be a száját, 
és foglalkozzon átkozott kacsájával. 

– Hiszen ezt teszem! – mondta a férfi. Majd megütközve a tányérjára meredt. – 
De mindjárt elfogy a kacsa! Akkor pedig mihez tartsam magam? Megvan! Egy 
Käsesahne-tortához fogom tartani magam! Mmm... Aztán elindulunk. Herr Ober, 
bitte! 

* 
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– Meg akarom nézni a laboratóriumodat – mondta az apát. – Meg akarom néz-
ni... a testet. 

A herceg tekintete éberebbé vált. 
– Miért? 
– Szeretném megérteni, hogy mit tettél. Mindent. Lépésről lépésre. 
– Miért? 
Az apát habozott. 
– Nevetni fogsz... 
– Na és? Biztosan volt már megrázóbb élményben is részed, minthogy egy ma-

gamfajta, alantas alak kiröhögött. 
– Hát volt – mondta csendesen az apát. Egy ideig gondolkozott, majd így 

szólt: – Szeretném megérteni, hogy az, amit tettél, lehetséges. Hogy ez valóban a 
te műved. 

A herceg értetlenül nézte. 
– Ki más műve lenne? 
– Az ördögé. 
A herceg kurtán fölnevetett. 
– No lám. Megjósoltad, hogy nevetni fogok. Prófétai tulajdonságokkal rendelke-

zel, öreg cimbora. 
– Nem volt nehéz megjósolni. 
A herceg megcsóválta a a fejét. 
– Tegyük fel, csupán a gondolatmenet kedvéért, hogy az ördög létezik... Komisz 

alak lehet, úgy vélem. És nem kevésbé ravasz. Hogyan lennél képes eldönteni, 
hogy valamilyen módon kihasznált-e engem? Lehet, hogy úgy használt ki, hogy 
magam sem tudok róla. Vagy lehet, hogy magam vagyok az ördög. Hogyan tud-
nád ezt te eldönteni? 

– Nem állítom, hogy el tudom dönteni. 
– De azért megpróbálod – nevetett a herceg. – Megint felteszem a legkedvesebb 

kérdésemet: Miért? Mit tennél, ha rájönnél – óh borzalom! – hogy az ördög szol-
gálatában állok? 

– Nem tudom. 
– Hát legalábbis nem vagy nagyravágyó – mondta a herceg. Majd hirtelen kifa-

kadt: – Ez teljesen értelmetlen! Úgy okoskodsz, hogy vagy lehetséges az, amit 
tettem, vagy pedig az ördög műve. Szeretnéd megérteni, hogy mit tettem – lépés-
ről lépésre, mint mondod, remélvén, hogy akkor majd kiderül, vajon benne van-e 
az ördög keze is a dologban. Így van? 

Az apát kényszeredetten bólintott, aztán bizonytalanul hozzátette: 
– Persze, nem gondolom, hogy ilyen egyszerű a dolog. 
– Azt nagyon jól teszed! Mert lehetetlen bebizonyítani, hogy ez lehetséges. Nem 

fogod megérteni, hogy mi történt, kizárólag azáltal, hogy én elmondom, hogy mit 
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tettem. Azért, mert magam sem értem! Csak tudom, hogy működik a dolog. De ez 
nem olyan munka, mint például egy házat felépíteni. Amikor házat építesz, ponto-
san tisztában vagy minden munkamozzanat jelentőségével. A kész ház nem több, 
mint a munkamozzanatok összessége. Amit csinálok, másképp működik. Inkább a 
kertész munkájához hasonlítható. A kertész gondját viseli a palántáknak, megfele-
lő földbe ülteti őket, fényt és nedvességet biztosít a számukra, óvja őket a kárté-
kony állatoktól és így tovább. Egyszóval, megfelelő feltételeket teremt ahhoz, 
hogy növekedjenek a palánták. De az a tény, hogy a palánták növekednek, végül is 
nem a kertész érdeme. Ez egy érthetetlen csoda. Nem fogod azáltal megérteni, 
hogy figyeled a kertészt. 

Fölállt, a lugast körülvevő orgonabokrokhoz lépett, kezét könnyedén végighúzta 
a leveleken. 

– Csoda. Talán Isten műve? Meglehet. De mindenképpen csoda. És mégis! Volt 
egy kertész – egy közönséges ember, nem varázsló és nem isten – aki a markába 
köpött és úgy intézte, hogy ezen a helyen jöjjön létre a csoda. Hogy pont itt, szé-
pen, kör alakban, orgonabokrok nőjenek és kis lugast képezzenek. Hogy aztán két 
vénember itt elüldögélhessen és badarságokat beszélhessen. 

Újra leült és széttárta a karját. 
– Én is így dolgozom. Kihasználok bizonyos erőket, amelyek lényegéről sejtel-

mem sincs. Csak annyit tudok, hogy vannak, és  bizonyos fokig kihasználhatók, 
irányíthatók. 

Az apát hevesen megrázta a fejét. 
– A kérdés éppen az, hogy miféle erők ezek! Miféle erőkkel játszadozol? Jó 

erőkkel vagy rossz erőkkel? 
– Már megint ezzel jössz! – kiáltotta bosszúsan a herceg. –Jó és rossz erők! Lá-

rifári! Teljesen értelmetlen dolog! Vajon a kertész miféle erőkkel játszadozik? 
Szerinted biztosan csuda jó erőkkel. Hiszen a Jóistennek tetszetős dolog, hogy az 
orgonabokrok növekednek. Mellékesen szólva, vajon hány, a Jóistennek éppoly 
kedves, növényt mészárolt le a mi kertészünk, hogy idevarázsolja ezt a kis lugast? 
Végül is mindegy. A lényeg az, hogy te jó és rossz erőkről beszélsz és gyanítod, 
hogy én a rossz erőket használom ki. Vagy a rossz erők használnak ki engem. 
Vagy én magam vagyok a rossz erő. Tán maga az ördög vagyok! Huhu! 

Heves mozdulattal az apát felé hajolt. 
– Nevetséges! Akármit mondanék és akármit mutatnék neked, nem tudnék bebi-

zonyítani semmit! 
Az apát nyugodtan válaszolt. 
– Nem kértelek arra, hogy bármit is bebizonyíts. Tudtam, hogy nevetségesnek 

fogod találni ezt a kérést. Nem szándékozlak az ellenkezőjéről győzködni. Még 
csak beszélni sem akarok erről. Azonban szeretnék végre választ kapni a kérdé-
semre. Megmutatod a laboratóriumodat? Elmondod, hogy mit tettél? Az összes 
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miértedtől függetlenül. Igen vagy nem? 
A herceg szúrós szemmel nézte. 
– Szemtelenkedsz! 
– Igen vagy nem? 
– Nemcsak szemtelen vagy! Ez már valóságos felségsértés! Azt követeled, hogy 

ne gondolkozzam, ne beszéljek, ne tegyek föl kérdéseket! De rögeszméidet ve-
gyem komolyan!? 

Az apát elmosolyodott. 
– Igen vagy nem? 
A herceg mérges pillantást vetett rá, majd fölpattant és energikus léptekkel elin-

dult a kastély irányába. 
– Ha kettőnk közül valaki az ördöggel cimborál, az nem én vagyok – morogta 

anélkül, hogy hátrafordult volna. 
Már az orgonabokrok mögött járt, amikor visszakiáltott: 
– Na mi van? Elaludtál? Gyere már, mielőtt meggondolom magam! 
Az apát villámgyorsan talpra ugrott és utána sietett. 
 

* 
 
A bérkocsi ezúttal is egy sötétkék Mercedes volt. 
Vandor morgott valamit, hogy egy traktort kell vezetnie. Elmagyarázta, hogy a 

kis sportkocsikat szereti. Mégis kénytelen volt egy ilyen otromba masinát válasz-
tani, tekintettel a kirándulás csoportos jellegére. 

Katarina az első ülésről figyelte a férfit. 
– Nemigen kedveled a társasági életet – mondta. – Egyetlen ágy van a házad-

ban... Hátsó ülés nélküli autókkal járkálsz... 
Vandor ránézett, de nem szólt semmit. Szokatlanul csendes volt az elmúlt órá-

ban, amióta elhagyták a várost. 
Katarina úgy érezte, hogy felcserélődtek a szerepek. Amikor beült Vandor autó-

jába, váratlanul olyan nyugalom szállta meg, amelyet már rég nem érzett. Bele-
süppedt a puha bőrülésbe és hirtelen – mintegy varázsütésre és minden belső tilta-
kozás nélkül –elfogadta a jóleső gondolatot, hogy valaki más tartja kezében a sor-
sát. 

Arról szó sem volt, hogy növekedett volna a férfi iránti bizalma. Most sem bí-
zott benne jobban, mint azelőtt. Vagyis egyáltalán nem bízott benne. A különbség 
csak az volt, hogy már nem törődött a dologgal. Lesz, ami lesz. 

Vandor pedig ellenkező előjelű változáson ment keresztül. Teljes figyelmét a 
vezetésre fordította, csak nagyritkán ejtett el egy-egy megjegyzést. A lány érezte, 
hogy hallgatása mögött feszültség rejlik, amely percről percre növekszik. Nem a 
nyugtalansága vagy idegessége. Az ilyesmi távol állt ettől a férfitől. Csak a fe-
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szültség. Magasfeszültség. 
Bengt a hátsó ülésen ült. Mindkét kézzel Katarina háttámláját markolászta és az 

utat figyelte. Az autó legkevésbé sem emlékeztette traktorra. 
Kacskaringós hegyi úton haladtak. Sűrűn váltották egymást az éles kanyarok és 

az alpesi táj egyre szédítőbb volt.  
Vandor könnyedén és gyorsan vezetett. Minden kanyarban megtalálta a megfe-

lelő bemeneti sebességet és sohasem kellett korrigálnia.  
– Nem először jársz erre... – mondta Bengt. 
Inkább kijelentés volt mint kérdés. Vandor nem válaszolt. Aztán egy idő múlva 

mégis megszólalt. 
– Nagyon sokszor megjártam már ezt utat. Nagyon, nagyon sokszor. 
Volt valami drámai ebben a kijelentésben. Bengt bólintott Nem tudta, mit felel-

jen. Katarina szólalt meg, évődő hangon: 
– Már megint keserűek vagyunk? 
– Azok lennénk? Nem tudom. Sok minden eszembe jut ezen az úton. 
– Csupa szomorú dolog? 
Vandor hosszan nézte. 
– Nem. Csak egy szomorú dolog. Egy régi, nagy szomorúság. 
– Hű, de romantikus! – mondta Katarina, de rögtön megbánta. Mert bármily pa-

tetikusnak is hangzott Vandor kijelentése, mégis a férfi első személyes hangú 
megnyilvánulása volt. A lányt bántotta saját ironikus megjegyzése, annak ellené-
re, hogy eddig ők sem kaptak mást a férfitól, mint hasonló, fölényes és ironikus 
megjegyzéseket. 

Vandor futó pillantást vetett rá. 
– Össze ne roppanj a felesleges lelkiismeret furdalástól. Keményebb dolgokat is 

túléltem már. 
Katarinát meglepte, hogy ilyen könnyen átláttak rajta. És rendkívül felingerelte 

Vandor megjegyzése.  
Sohasem fogja a pasas abbahagyni, hogy a saját tökéletességét fitogtassa? 
Vandor most ismét Bengt felé fordult. 
– Szóval, sokféleképpen utaztam már ezen az úton. Autóval, busszal, teherautó-

val, motorbiciklivel, hatos fogattal és konflissal. 
– Konflissal? – mondta Bengt, csak hogy mondjon valamit. 
– Ühüm... És lovagoltam is. 
– Lovagoltál? 
– Ühüm... Legtöbbször lovagoltam. 
Bengt nem szólt semmit. Vandor folytatta: 
– Nemsokára egy kis faluhoz érünk. Régebben ott cseréltek lovakat. Vagy ott 

éjszakáztak. A hátralévő útszakasz nem hosszú, de meredek és fárasztó. Csak a 
teljesen kipihent lovak voltak képesek arra, hogy fölbaktassanak. 
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– Mikor volt ez? 
– Nem éppen tegnap. Ma már nehéz lenne jó hátaslovakat találni errefelé. 
Nemsokára felbukkant a falu. Tucatnyi házból állt, lazán szétszórva a hegyolda-

lon és az út mentén. Mielőtt elérték volna az első házat, Vandor leállította az autót 
és kikapcsolta a motort. Teljes volt a csend. Bengtnek eszébe ötlött, hogy az el-
múlt félórában egyetlen autóval sem találkoztak és egyetlen település mellett sem 
haladtak el. Aztán észrevette, hogy az országút egyszerűen véget ért a falunál. A 
házakon túl csak magányos keréknyom látszott, amely eltűnt a hegyek között. 

Vandor kiszállt és lassan átsétált az út túloldalára, ahol félméter magas kőperem 
választotta el a mély szakadéktól. 

Bengt és Katarina követték. 
Vandor jóleső nyögéssel nyújtózkodott egyet és így szólt: 
– A falu neve Sperberschwert. Vagyis Karvalykard. Nem akarlak untatni benne-

teket azzal, hogy elmondom a név eredetét. Manapság a karvalyok és a kardok 
sem gyakoribbak errefelé, akár a jó hátaslovak... 

Katarina gyanakodva figyelte. Nyugtalanította, hogy Vandor ismét magára öltöt-
te a joviális mesemondó szerepét. Mintha most, röviddel a cél előtt, elbizonytala-
nodott volna, és húzni kezdené az időt. 

– Miért álltál meg itt? 
Vandor széttárta a karját. 
– Gondoltam, megismertetlek benneteket a környékkel. Pihenőt tartunk és körül-

nézünk, mielőtt magunk mögött hagynánk Sperberschwertet – a civilizáció utolsó 
szerény kis bástyáját! Az utolsó helységet, amely még a térképeken fellelhető. 
Amennyiben a térképészek valamelyest is törődnek kis Sperberschwerttel. De 
akárhogy is van, a falun túl véget ér Svájc és saját birtokomra lépünk. 

– Vagy úgy? Netán Vandorland? Amely sem Svájchoz sem a civilizációhoz nem 
tartozik? 

– Nem kell túlzásokba esni. Úgy képzelem, hogy természetes kölcsönhatás van 
Vandorland és a világ többi része között. 

Széles mozdulattal a házak felé mutatott.  
– Nézzétek csak ezt a kis virágzó falut! Nem állna itt, ha elődeimnek, akik több 

mint háromszáz éve költöztek ide, nem lett volna szükségük pihenőhelyre, útban 
hazafelé. A falu a fogadó körül gyarapodott. A falu és a fogadó rég elvesztette a 
jelentőségét, egy ördöngös találmány miatt, amelynek a neve automobil. 

Katarina hitetlenkedő ábrázatára pillantott és felnevetett: 
– Azt hiszed hazudok... 
Katarina egy vállrándítással jelezte, hogy neki édes mindegy, hogy Vandor ha-

zudik-e vagy sem. Aztán hozzátette: 
– Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki elköltözik egy helyre, és csak azután 

intézi el, hogy a hely elérhető legyen. 
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– Nehéz elképzelni? Kivitelezni sem volt könnyű! Fantasztikus vállalkozás volt. 
Egyszer majd elmesélem. Elődeim számára pontosan az volt a dolog lényege, 
hogy olyan helyet találjanak, amely a lehető legnehezebben megközelíthető. 

– Hogyhogy az elődeid? – sóhajtott Katarina. – A családodról beszélsz? 
– Nem... Nem a családomról beszélek. Helyesebb azt mondani, hogy az előde-

im, de ez is pontatlan. 
Hirtelen sarkon fordult, mint aki megunta a beszélgetést, és közölte, hogy ideje 

továbbindulni. 
Lassan átgurultak a falun. 
Az egyik háznál, amely sokkal régebbinek tűnt a többinél, véget ért a betonút.  
– Ez a fogadó – mondta Vandor. – Már réges-rég le akarták bontani, de nem en-

gedtem. Havonta nevetségesen magas összeget fizetek érte a falunak restaurációs 
segély címen. Szeretek betérni néha egy italra, és meghallgatni a legfrissebb plety-
kákat. Nem sok vendégük akad. Több alkalmazottam van odafent... – Katarinára 
kacsintott –, ...odafent Vandorland-ban – kösz a nevet! – de azok túl nagy urak 
ahhoz, hogy itt megálljanak. Csak tovasuhannak elegáns autóikkal. 

– A Nagyúr azonban elvegyül a nép között – mondta Katarina. 
– Így is mondhatjuk. Habár a falusiaknak fogalmuk sincs arról, hogy ki vagyok. 

Különben aligha hallanék jó kis pletykákat a fogadóban. Mert Sperberschwert de-
rék népe óvatos fajta. Egyszer újságírónak néztek, és majdnem elagyabugyáltak. 

– Miféle pletykákról beszélsz? 
– Természetesen a rólam  szóló pletykákról! A Vandorland-ról szóló pletykák-

ról. Arról, hogy miféle titokzatos dolgok történnek odafönt, a köd lepte hegy-
csúcsokon. Drakula kastélya! Frankenstein szörnyetege! A rettenetes havasi Yeti! 
A kékszakállú herceg. És így tovább. Sajnos az utóbbi időben unalmasabbá vált a 
dolog. Néhány évtizeddel ezelőtt a sperberschwerti nép azt a magyarázatot válasz-
totta, hogy valamiféle titkos állami kutatóintézet működik odafent. És emellett 
makacsul kitartanak. Atomhasogatás, meg efféle csacskaságok. Unalmas, nem 
gondoljátok? 

Bengt csendesen megkérdezte: 
– Mikor érünk oda? 
– Félóra múlva – mondta Vandor és hátrapillantott a fiúra. – Mi van? Rosszul 

vagy? 
– Semmi baj – mondta Bengt, falfehéren. 
– Ha akarod, megállhatunk egy kicsit. 
– Menjünk. 
Néhány perc múlva megszólalt: 
– Megállnál? 
Kivetette magát az autóból és hányni kezdett. Katarina leguggolt mellé, Vandor 

pedig a csomagtartónak támaszkodva így szólt: 
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– Ha felérünk, kapsz teát, amitől egy csapásra rendbe jössz. 
– Fogd be a szád! – mondta a lány. 
– Lágy, nyugtató hatású teát, mindkettőtöknek... 
– Te nem vagy normális! 
– Azt mondod? Hát akkor én is iszom egy bögrével. 
Aztán csendben maradt. 
Bengt egy ideig csendesen krákogott és szitkozódott, majd négykézláb félrekú-

szott, hátát a sziklafalnak vetve leült. Katarina mellé húzódott. Egy ideig maguk 
elé meredve, szótlanul ültek. Aztán Bengt fölnézett a férfira és megkérdezte: 

– Bütyök ide indult? 
Vandor bólintott. 
– De hiszen még sohasem járt itt korábban. 
– Nem – mondta Vandor. – És sohasem beszélt németül, és sohasem náspángolt 

el három tagbaszakadt nácit... korábban. 
Bengt fáradt pillantással nézte. 
– Szóval félóra múlva megérkezünk... És aztán mi lesz? 
– Teázunk egyet. 
Bengt behunyta a szemét. 
– Elmész te a büdös francba. 
És Katarina megkérdezte: 
– Jól szórakozol? 
Vandor leült velük szembe a földre. 
– Nem – mondta halkan. – Egyáltalán nem szórakozom. Eldöntöttem egy dol-

got, amit már időtlen idők óta halogatok. Vagy legalábbis évszázadok óta. És ettől 
a döntéstől úgy megijedtem, hogy most hülyébben viselkedem, mint valaha. De-
hogyis szórakozom! Ugyanannyira fel vagyok zaklatva mint ti. Igyekszem úrrá 
lenni a dolgon. Például eltréfálkozni. Sajnálom. Ne haragudjatok. Közös érde-
künk, hogy megőrizzük a nyugalmunkat. 

Katarina sóhajtott. 
– Ha jól látom, átkozottul nyugodtak vagyunk. 
– Jól van – mosolygott Vandor. – Maradjunk továbbra is azok. 
Beszálltak az autóba és tovább indultak. 
Bengt megköszörülte a torkát és megkérdezte: 
– Mi van, ha szembejön egy kocsi? 
A kérdés indokolt volt. A kavicsos út, amely meredeken kígyózott fölfelé a 

hegyoldalon, alig fél méterrel volt szélesebb az autónál. Jobb kéz felé függőleges 
sziklafal emelkedett, a másik oldalon, olyan közel a kerekekhez, hogy a bent ülők 
nem is láthatták az út peremét, ködbe vesző szakadék. 

– Nem jön szembe senki – mondta Vandor. – Odafent tudják, hogy jövünk. 
Amikor az imént megálltunk, fentről elindították a motorkerékpáros járőrt, hogy 
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megtudják mi a baj. Aztán látták, hogy újra elindultunk. És valószínűleg vissza-
rendelték a motorost. Legalábbis a szabályzat szerint így kellett eljárniuk. 

Kitalálta Bengt következő kérdését és tovább magyarázott: 
– Az embereim állandó megfigyelés alatt tartják ezt az útszakaszt. Végig az út 

mentén, Sperberschwerttől Vandorlandig, magas érzékenységű szenzorok vannak 
beépítve. Valamennyi mozgó tárgy helyzete, haladási iránya, sebessége és súlya 
pontosan leolvasható odafent, a képernyőkről. Úgyhogy, most alighanem nagy a 
nyüzsgés. Dugdossák vissza a konyakosüvegeket a bárszekrényembe. 

– Honnan tudják, hogy te jössz? – kérdezte Katarina. 
– Nem lehetnek biztosak benne. De idegenek ritkán fordulnak meg errefelé. Az 

út nem véletlenül néz ki úgy, ahogy kinéz. Hiszen ki lehetne szélesíteni, lebeto-
nozni és védőkorláttal ellátni. Más szóval: ki lehetne görgetni egy vörös bársony-
szőnyeget a kíváncsiskodóknak. De alighanem látjátok, hogy nagyon el kell té-
vednie a turistának, vagy nagyon kíváncsinak kell lennie, ahhoz, hogy nekivágjon 
ennek az útnak. 

Katarina nem szólt semmit. 
Viszont tett valamit, amit az elmúlt percekben gondosan elkerült.  
Balra pillantott. Majd rögtön visszafordította a fejét a sziklafal felé. 
Bengt nem vetemedett ilyen vakmerőségre. Egyfolytában Katarina tarkójára bá-

mult. És így szólt: 
– Őrültnek kell lennie... Nagyon őrültnek. 
Vandor helyeslően bólintott, és vigyorogva kettesbe váltott. 
 

* 
 

Több üres termen áthaladtak, amíg a zárt ajtóhoz értek. Az apát csodálkozott, 
hogy megérkezése óta, a hercegen kívül, teremtett lelket nem látott. Egyetlen ka-
tonát, szolgálót vagy fontoskodó udvaroncot sem. 

Úgy tűnt, hogy egyedül vannak a kastélyban. 
Amikor ezt szóvá tette a hercegnek, az megemelte a szemöldökét és így szólt: 
– Csak nem hiányolod őket? 
– Dehogyis. 
– Akkor jó. Miért vegyem körül magam vigyorgó fajankókkal, akik úgy feste-

nek és úgy viselkednek, mintha álarcosbálban volnának? 
Az apát elmosolyodott. 
– Úgy képzeltem, hogy minden valamirevaló uralkodó ilyen személyekkel sze-

reti körülvenni magát. 
A herceg haragos ábrázattal fordult felé. 
– Micsoda? Újabb felségsértés?! Úgy értsem talán, hogy nem vagyok valamire-

való uralkodó? 
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– Ilyet gondolni sem mernék, fenség. 
– Akkor vigyázz a nyelvedre, drága barátom! A hóhér azért mindig a közelben 

van... De komolyra fordítva a szót, mi örömöm lenne abban, hogy ezeket a naplo-
pókat bámuljam? Ha valamelyik együgyű külföldi kollégám látogatásának örven-
dezhetek – akire mély benyomást tesz a fegyvercsörömpölés és akit lázba hoz a 
madárijesztők karneválja – hát előrendelem az ügyeletes fajankókat. De ha az or-
szág irányításához van szükségem jó tanácsra, inkább kihajtok valamelyik faluba 
és eltöltök egy estét a fogadóban. 

Visszafordult a nehéz tölgyfaajtó felé, kezét szeretetteljesen végighúzta a faragá-
sokon. 

– És ehhez mit szólsz? 
Az apát nem tudta mit szóljon. Furcsa ajtó volt, nem vitás. Semmiféle látható 

zárszerkezettel nem rendelkezett, ellenben három jókora fakerék, hajókormányok-
hoz hasonlítható, meredt ki belőle. 

– Magam készítettem – szólt a herceg. – Nézd csak! 
Egymás után elfordította a három kereket, majd megragadta a középsőt és teljes 

testsúlyát belefektetve lassan kitárta az ajtót. 
– Ravasz dolog – dünnyögte az apát és szemügyre vette a bonyolult fogaskerék-

rendszert az ajtó belső lapján. – Sokféle tehetséged van, öreg cimbora... 
– Tehetség! – fújt egyet a herceg. – Az meg micsoda? Egy kis figyelem és egy 

kis türelem. Ennyi az egész. 
– Lehetséges – mondta az apát és körülnézett a félhomályos szobában. A padlón 

különféle szerszámok és fahulladékok hevertek, mintha a herceg az imént fejezte 
volna be munkáját. A helyiség túlsó végében pedig újabb zárt ajtó várta őket. Ez 
alkalommal a herceg előhúzott egy díszes rézkulcsot és bocsánatkérően megje-
gyezte, hogy úgy ideje, mint kedve, zárakat farigcsálni, sajnos, körülhatárolt. 

Kinyitotta az ajtót és beléptek a következő szobába. 
Az apátnak csak annyi ideje volt, hogy fölfogja,  ez a helyiség, az előzőekkel 

ellentétben, semmilyen ablaknyílással nem rendelkezett. A következő pillanatban 
tompa robajjal bezárult mögötte az ajtó. A szobára teljes sötétség borult. Hallotta, 
amint elfordul a kulcs a zárban, aztán csend lett. 

Kővé meredve állt. Majd megköszörülte a torkát és, amilyen nyugodtan csak 
tudta, megkérdezte: 

– Mit csinálsz? 
A padlón olajmécses lángja lobbant. A herceg, kezében a lámpással, fölegyene-

sedett. 
– Nem akartalak megijeszteni. 
Az apát fintorral jelezte, hogy erről nincs teljesen meggyőződve. 
A herceg bosszúsan sóhajtott. 
– Mindig így csinálom: Először bezárom az ajtót aztán meggyújtom a lámpást. 

Persze, ha tudtam volna, hogy félsz a sötétben, megváltoztathattam volna a szoká-
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saimat... 
Az apát elnevette magát. 
– Őrizd csak meg a szokásaidat! Majd felvértezem magam. 
A herceg vele nevetett. Majd hirtelen elkomorult és leeresztette a lámpást. Ar-

cuk ismét sötétbe borult. 
– Mi van? – kérdezte az apát. 
– Semmi – mondta gyorsan a herceg. – Semmi, ami rád tartozna. Csak éppen 

eszembe jutott, hogy hiányozni fogsz majd. 
Az apát lehunyta a szemét. 
– Kinek fogok hiányozni? Christiannak? Brunónak? Vagy talán Őfelségének? 

Kinek fogok hiányozni? 
A herceg csendesen így felelt: 
– Nekem fogsz hiányozni. Nekem. Aki itt áll veled szemben, ebben a sötét szo-

bában. És teljesen mindegy, hogy mi az ördögnek nevezel. Hülye pap. No, men-
jünk tovább! 

Az apát nem mozdult. A herceg odalépett hozzá, belékarolt és gyengéden a kö-
vetkező ajtó felé húzta. Itt ismét megemelte a lámpást és titokzatosan barátja fülé-
be súgta: 

– Az Ördögöt keresed? Akkor most jól vigyázz! 
A következő szoba kisebb volt az előzőeknél, ellenben tele volt hanyagul össze-

zsúfolt, különböző méretű ládákkal. A herceg körbesétált és megvilágította a lá-
dák tartalmát. Az apát szorosan mögötte lépkedett és megértette, hogy a kastély 
kincseskamrájában járnak. 

Hihetetlen mennyiségű drágaság volt összehalmozva a kis szobában. A ládák 
drágaköveket, pénzérméket, ékszereket, kis szobrocskákat és egyéb aranyból vagy 
ezüstből készült dísztárgyakat tartalmaztak, minden válogatás nélkül. 

Az apát találomra fölemelt egy tárgyat, egy hajlított pengéjű tőrt, és futólag 
szemügyre vette a fegyver drágakövekkel borított markolatát. 

– Miért hoztál ide? 
– Gondoltam érdekel a dolog. 
– Nem gondoltad! 
– Nem gondoltam? Lehet. Úgy értsem a dolgot, hogy egyáltalán nem érdekel ez 

a sok holmi? Egy iciri-picirit sem? 
Az apát, egy bosszús mozdulattal, visszadobta a tőrt a ládába. 
– No, most már elég! Mi értelme van ennek? 
– Értelme? – csodálkozott a herceg és fölemelt egy aranypénzt. – Egy ilyen kis 

vacakért az emberek ölni képesek. 
– Azt én is tudom! De miért hoztál ide? Tényleg azt hitted, hogy imponálni fog 

nekem ez a sok kacat? 
A herceg megadóan széttárta a karját. 
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– Sohasem lehet tudni. De ha már így átláttál rajtam, elárulhatom neked, hogy 
ez a sok kacat egyetlen célt szolgál. Ha rablók tévednének ide, hát legyenek a 
vendégeim! Tömjék boldogan meg a zsákjaikat és siessenek haza. De eszükbe ne 
jusson, hogy találhatnak itt valamit, ami ezeknél a kacatoknál ezerszerte értéke-
sebb. Eszükbe ne jusson továbbmenni! Mi viszont továbbmegyünk. 

Az apát csodálkozva nézett körül. Egyetlen ajtó nyílt csak a teremből, ugyanaz, 
amelyen át bejöttek. A herceg hamiskás mosollyal ismét belékarolt és a szoba túl-
só végébe vezette. Tucatnyi díszes lándzsa állt ott, a falnak döntve. 

– Válassz egyet! 
Az apát, kényszeredett mosollyal, mint aki nem is érti és nem is kíván részt ven-

ni a játékban, az egyik lándzsára mutatott. 
– No fogd meg! – mondta a herceg. 
Az apát megemelte a zászlócskákkal teletűzdelt fegyvert. 
A herceg lámpását a földre helyezte és, az apát mindkét csuklóját megragadva, a 

lándzsa hegyét a fal egy pontjára irányította, nem sokkal a mennyezet alatt, maga-
san a fejük fölött. 

– Jól van. Most nyomd előre a lándzsát! 
Az apát félszeg kísérletet tett. 
– Erősebben! 
A következő pillanatban a kő, amelynek a lándzsa hegye nekifeszült, megmoz-

dult és lassan becsúszott a falba, sötét nyílást hagyva maga mögött. Fémes katta-
nás hallatszott. 

– Kitűnő! – örvendezett a herceg. – Kinyitottad a zárat. Most már csak ki kell 
tárni az ajtót. 

A fal tövébe tolta a lámpást, leguggolt mellé és olyan ábrázattal nézett vissza az 
apátra, mint egy gyerek, aki valami olyasmit akar mutatni, amire nagyon büszke. 

– Itt az ajtó! 
Mutatóujjával követte a falon végighúzódó számtalan repedések egyikét. Moz-

dulata a fal tövében kezdődött, majd leírt egy félkört, amelynek legmagasabb 
pontja fél méternyire volt a föld szintjétől, és újra a padlónál végződött. 

– A nagy egérlyuk. Megpróbálod kinyitni? 
Az apát kézmozdulattal jelezte, hogy nem tart igényt erre a megtiszteltetésre. A 

herceg megrántotta a vállát és lekuporodott a földre. Mindkét talpát annak a falfe-
lületnek feszítette, amelyet az imént körülrajzolt. Lassan és hangtalanul, mintha 
olajozott síneken csúszott volna, a nagy sziklatömb befelé kezdett siklani. A her-
ceg tovább feszítette, mindaddig, amíg derékig eltűnt a félkör alakú nyílásban. 
Majd felkászálódott és mély meghajlással így szólt: 

– Fáradjon be Őeminenciád!  
Az apát rövid tétovázás után a padlóra ereszkedett és átkúszott a keskeny nyílá-

son. A herceg követte. 
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Szűk folyosón álltak, amely néhány lépésnyire tőlük teljes sötétségbe borult. A 
herceg átnyújtotta az apátnak a lámpást és eltorlaszolta maguk mögött a bejáratot. 

– Maradj mögöttem és vigyázz, merre lépsz! Ez a folyosó nem előkelő vendé-
geknek készült. Egyáltalán nem vendégeknek készült. Te vagy az első. 

Az apát csendesen lépkedett mögötte. Más választása nem is lehetett, hiszen a 
folyosó olyan keskeny volt, hogy egymás mellett nem fértek volna el. A herceg, 
könnyed társalgási hangnemben, tovább beszélt. 

– Miután a hercegi pályát választottam, sok minden megváltozott. A mozgási 
szabadságom beszűkült. Nem tehettem meg, hogy csak úgy hetekre eltűnjek, ami-
kor kedvem tartja. A műhelyem, fönt a hegyekben, nem volt biztonságos. Termé-
szetesen kellően álcáztam, de előbb vagy utóbb megeshetett volna, hogy valaki 
véletlenül rábukkan. Tehát be kellett rendeznem egy új laboratóriumot, a kastély 
közelében. 

A folyosó egyre meredekebben lejtett. Az apát fél kézzel a falnak támaszkodott, 
minden lépésére ügyelnie kellett.  

– Nehéz költözés volt. De most már biztonságban érzem magam. Azt hiszem, 
egy ideig itt maradok. Néhány évszázadig. 

Észrevette, hogy az apát lemaradt. Megfordult és bevárta. 
– Egy földalatti barlangrendszer felé haladunk. Amikor felfedeztem, hogy ilyen 

közel húzódik a kastélyhoz, egyszerűen megépítettem ezt a folyosót. No, azért 
nem volt olyan egyszerű. Eltartott néhány évig. Könnyebb lett volna fordítva csi-
nálni a dolgot. A kastélyt költöztetni a laboratóriumhoz. Egyszerűen egy új kas-
télyt építeni a hegyekben, a laboratórium fölött. De ez végső bizonyítéka lett vol-
na annak, hogy a herceg meghibbant. Ami persze, mit sem számított volna, de 
attól tartottam, hogy valaki talán a költözés tulajdonképpeni okáról kezd gondol-
kodni. És esetleg rájön valamire... Nem vállalhattam ezt a kockázatot. Mert a la-
boratórium az egyetlen gyenge pontom. A tartály és a test... 

Csendesen kuncogva folytatta: 
– Bárcsak valóban az Ördöggel szövetkezhettem volna! Akkor megkérhettem 

volna, hogy kölcsönözzön nekem egy kisördögöt, aki minden kíváncsiskodót rög-
tön varangyos békává változtat. De az Ördög nem hallatott magáról. Úgyhogy 
kénytelen voltam ásót ragadni és saját kezűleg nekiállni. Odalent mutatok majd 
neked néhány ügyes fúró- és kőtörő alkalmatosságot. A tartályokat egy másik 
irányból hoztam le, aztán pedig eltorlaszoltam valamennyi természetes bejáratot. 

A keskeny folyosó hirtelen véget ért. Hatalmas barlangterem bejáratánál álltak. 
A herceg átvette a lámpást, belépett a terembe és nekilátott meggyújtani a számta-
lan viaszgyertyát, amely a falak mentén volt elhelyezve. 

A lassan erősödő fényben kirajzolódtak a terem közepén felhalmozott tárgyak 
körvonalai. Majd a részletek is láthatóvá váltak. Az apát óvatosan előbbre lépett. 
Asztalok és polcok álltak ott, telezsúfolva a legkülönfélébb tárgyakkal. Mielőtt 
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bármit is közelebbről megszemlélhetett volna, figyelmét két sötét árnykép vonta 
magára, a terem továbbra is félhomályba vesző túlsó végében. Szorosabban magá-
ra húzta a köpenyét. Mint két hatalmas, négyszögletes sírkő tornyosult ott ez a két 
tárgy, szöges ellentétben a terem közepén hanyagul összehalmozott holmikkal. 

A hercegre pillantott. Az már egy ideje megszakította munkálkodását, feszült 
mosollyal figyelte őt. 

– Ezek a... tartályok? 
A herceg kurtán biccentett, és újra a gyertyák felé fordult. 
Az apát az asztalokat és polcokat kerülgetve, anélkül, hogy bármihez is hozzáért 

volna, közeledett a két tartály felé. Néhány lépésnyi távolságra megállt. A két 
tárgy jóval a feje fölé magasodott és egy-egy földig érő fekete bársonylepellel volt 
letakarva. 

Bizonytalan pillantást vetett a herceg felé. Az minden figyelmét továbbra is a 
gyertyáknak szentelte, majd, mintegy megérezve barátja pillantását, így szólt: 

– Ünnepi világítás. A tiszteletedre. 
– Nincs rá szükség. 
– Dehogy nincs – vigyorgott a herceg. 
Percekig tartott, amíg az összes gyertyát meggyújtotta. Két hosszú, töretlen sor-

ban húzódtak a terem mindkét oldalán, valamint félkör alakú ívben a terem végé-
ben, a tartályok mögött. 

– Hát akkor itt vagyunk! – csapta össze kezét a herceg. – Vágjunk rögtön neki 
az Ördög keresésének? 

Az apát tétova mozdulattal a tartályokra mutatott és rekedtes hangon megkér-
dezte: 

– Megnézhetném? 
– Melyiket? Az enyémet vagy a tiédet? 
– Ne nevezd az enyémnek! – tiltakozott az apát. 
– Igenis annak nevezem! Kizárólag neked készítettem. Ameddig még evilági 

életednek örvendezhetek, a tiédnek fogom nevezni. 
Odalépett az egyik tartályhoz, mindkét kézzel megragadta a fekete leplet és erő-

teljes mozdulattal a földre rántotta. 
– Ez a tiéd! 
Az apát ösztönösen hátrahőkölt.  
A tartály üvegből készült. Hozzávetőlegesen három méter széles volt és ugyan-

olyan magas. Három erős vaspánt futott körbe az oldalán és színültig volt töltve 
egy zöldesen fénylő folyadékkal. 

A herceg megkopogtatta a tartály üvegfalát. 
– Jól sikerült darab. Egyenletesebb üveg nem létezik. Magam ellenőriztem az 

elkészítés teljes folyamatát. Egybe van öntve és közel két hüvelyk vastagságú. A 
vaspántokra tulajdonképpen semmi szükség. De miért ne? Hiszen nemcsak né-
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hány röpke évtizedre terveztem. 
Az apát már közvetlenül a tartály mellett állt. Karját lassan megemelte, tenyerét 

az üveglapra fektette. Egy ideig mozdulatlanul állt, majd megszólalt: 
– Miféle folyadék ez? 
– Ugyanaz, mint ami a másik tartályban van. Minek nevezzük? Az élet vize? A 

halál vize? Vagy talán a halhatatlanság vize? 
– De miért van megtöltve ez a tartály? 
– Micsoda álszent kérdés! – nevetett a herceg. – Hiszen mondtam már, hogy ez 

a tiéd. Rád vár! Állandóan frissen tartom, hátha egyszer mégis kedved támad 
megmártózni. Hátha meglépsz az utolsó kenetről és, sarkadban a kaszás emberrel, 
betántorogsz ide. Akkor már késő lenne elkezdeni főzőcskézni. Mert csakis meg-
hosszabbítani tudom az életedet. Föltámasztani nem tudlak. Úgyhogy gondold 
meg a dolgot, mielőtt meghalsz. Utána már hiába siránkozol. 

Az apát bágyadtan elmosolyodott. Nem felelt a herceg kihívására. Pillantását a 
másik tartály felé fordította, arca elkomorult. 

A herceg fél kézzel megmarkolta a tartályt borító fekete leplet és lassan húzni 
kezdte. 

– No tessék... Ha valóban látni akarod. 
A nehéz lepel hangtalanul átsiklott a tartály tetején és a földre hullott. 
Az apát felkészült arra, hogy mit fog megpillantani. A tartály tartalma láttán 

mégis olyan heves szédülés fogta el, hogy a herceg kénytelen volt megragadni a 
karját, nehogy egyensúlyát veszítse.  

Hosszú ideig csendben álltak egymás mellett. Az apát lehunyt szemmel és mé-
lyeket lélegezve igyekezett visszanyerni önuralmát. A herceg  széket tolt mögé. 
Az apát leült. Sokáig nem moccant. Majd ismét kinyitotta a szemét. 

A test álló helyzetben lebegett a tartály közepén. Karja és lába szélesen kitárva. 
A tiszta, világoszöld folyadék minden részletet felnagyított. A bőr csont-fehéren 
fénylett. A szemek csukva voltak, a száj pedig félig nyitva. Az arc nyugodt és bé-
kés. 

Egy gipszszobor, gondolta az apát. Nem test. Nem egy ember. Legkevésbé pe-
dig élő ember. 

Egy emlékkép bukkant elő vándoréveikből. 
Kis állatkák, üvegcsékben tartósítva. Már nem emlékezett, hogy mikor és hol 

látta őket. Mindegyik üvegpalackon egy-egy címke. 
Itt is csak ez hiányzott. Egy címke: 
Christian Tsudachachi. Udvari asztrológus. Született: 1202. Meghalt: Dehogy. 
Nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessen-e. Meneküljön-e, vagy pedig puszta kéz-

zel próbálja szétroppantani a tartályt. Így hát mozdulatlanul ült és rezzenéstelen 
arccal meredt egykori barátja egykori testére. 

* 
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Valami mást vártak, mint egy újabb takaros svájci falucskát. De eltekintve az 
odavezető úttól, Vandorland semmiben sem különbözött a többi kis helységtől, 
amelyek mellett korábban elhaladtak. 

Másfél tucat fehérre meszelt házikó a hegyoldalon. Csendes és kihalt. 
Az egyik háznál, amely egy sziklafal tövében épült, és a többi háztól semmiben 

sem különbözött, Vandor megállt és kikapcsolta a motort. 
– Megérkeztünk. 
Bengt és Katarina bizonytalanul körbenéztek. 
– Nem fogadnak valami nagy örömujjongással – dünnyögte a fiú. 
– Sehogysem szoktak fogadni. 
Katarina értetlenül megcsóválta a fejét. 
– Valóban vannak itt emberek? 
– Hiszen látod az autókat... 
A lány elhúzta a száját. Több ház előtt is autók parkoltak. És valamennyi házhoz 

zárt garázs tartozott. Több jármű is lehetett a faluban, mint amennyi látható volt. 
A kísérteties nyugalom ellenére úgy tűnt, hogy Vandorland lakott. 

Kiszálltak. Vandor mélyet lélegzett. És jólesően így szólt: 
– Sokan figyelnek most minket. Gyorsan meg kell mutatni, hogy nem véletlenül 

tévedtünk ide. Különben hamarosan néhány udvarias, de roppant határozott úri-
emberrel lesz dolgunk. Akik tájékoztatnak minket, hogy magánterületen tartózko-
dunk, és megkérnek, hogy mielőbb távozzunk. Fegyvert viselnek –  ez nem derül 
ki, ha nincs rá szükség –, és teljesen törvényesen járnak el. Ez valóban magánterü-
let. 

Bengt és Katarina kellemetlen érzéssel figyelte a szomszédos házakat. Az elfüg-
gönyözött, virágokkal kirakott ablakok, már a legkevésbé sem tűntek pittoreszk-
nek. 

Vandor láthatóan remekül érezte magát. 
– Most nagyon törik a fejüket – vigyorgott. – Még sohasem hoztam ide vendé-

geket. 
Bengt megköszörülte a torkát, olyat kérdezett, amin mindketten gondolkoztak. 
– Ezzel azt akarod mondani, hogy az alkalmazottaid nem ismernek meg? 
– Így van – bólintott Vandor. 
Egyikük sem tette föl a kérdést, hogy ez hogyan lehetséges. Ellenben Bengt 

megkérdezte, miként fogja bizonyítani az embereinek, hogy ő kicsoda. 
– Már elkezdtem megmutatni – felelt Vandor. – Azáltal, hogy a megfelelő ház-

nál álltam meg. Az összes többi épület a személyzeté. De a végső bizonyítékot 
úgy szolgáltatom, hogy bemegyek a házba, anélkül, hogy kioldanám valamelyik 
riasztóberendezést. Akkor mindenki fellélegzik, és megérti, hogy hazajött a házi-
úr. Így működik ez már ősidők óta. 

Nem törődve kételkedő ábrázatukkal, elindult a ház felé. 
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Egy külső és két belső ajtón haladtak át. Mindhárom bonyolult kombinációs zá-
rakkal működött.  

– Megtörtént a bemutatkozás – szólt Vandor miután a harmadik ajtót kinyitot-
ta. – Minden lámpa zöld fényt mutat a kontrollszobákban. 

Tágas nappaliba léptek. A bútorzat néhány fotelből,  kis asztalból, valamint a 
falakat teljesen betöltő könyvespolcokból állt. Katarina pillantása megakadt egy 
olajfestményen, amely az egyetlen szabad falfelületen lógott. Impresszionista stí-
lusban készült tájkép volt. Vandor, aki figyelte a lányt, közölte, hogy a kép Cé-
zanne munkája. Természetesen eredeti. 

– Ühüm – mondta Katarina. 
Vandor javasolta, hogy foglaljanak helyet – ezt egyikük sem tette meg –, és 

megkérdezte, hogy kérnek-e valamit enni vagy inni. 
– Bármit rendelhetünk – magyarázta. – Vandorlandnak kitűnő konyhája van. 

Hacsak nem háztartási kekszet és vegyes gyümölcslekvárt kívántok. Az nincs. 
Katarina ingerülten rászólt. 
– Most már elég! Itt vagyunk. Ezt akartad. Halljuk, miről van szó! 
Vandor mélyet sóhajtott. 
– Jól van. De még szükségem van egy italra. 
Eltűnt a szomszédos szobában, egy üveg whiskyvel és három pohárral tért visz-

sza. 
– Tényleg nem kértek egy kupicával? 
– De kérünk – mordult egyet Katarina. 
Vandor mindhármuknak töltött és megemelte poharát. 
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– Örülök, hogy itt vagytok. 
Miután felhajtották az italt, intett a vendégeinek, hogy kövessék. 
Első útjuk a konyhába vezetett. Faltelefonhoz hasonló kis készüléken Vandor 

megnyomott néhány gombot és közölte, hogy kikapcsolt még egy riasztó berende-
zést. Majd az éléskamrába léptek, ahol az egyik polc, további gombnyomások ha-
tására, hangtalanul félresiklott és láthatóvá tett a keskeny átjárót, amely egy még 
kisebb helyiségbe nyílott.  

Bengt mormogott valamit kínai szelencékről, elsősorban azért, hogy hallja a sa-
ját hangját. Vandor pedig fölhajtott egy csapóajtót a padlón, és a létra segítségével 
leereszkedtek a pincébe. 

Hatalmas helyiségbe értek, amely a ház alapterületével azonos méretű lehetett, 
telezsúfolva a legkülönfélébb holmikkal. A világítást egyetlen, csupasz dróton 
lógó, halovány égő biztosította. Vandor nagy nehezen átevickélt az egymás he-
gyén-hátán heverő ládák, kartondobozok, bútorok és bőröndök tömkelegén. A he-
lyiség egyik sarkába érve, megtisztította a fal mentén a padlófelületet, majd meg-
ragadott egy polcot és fél méternyire elhúzta a faltól. Intett a vendégeinek, hogy 
lépjenek közelebb. 

A polc és a fal közötti keskeny nyílásban szinte teljes volt a sötétség. Eltartott 
egy ideig, amíg Bengt és Katarina szeme hozzászokott a gyenge fényhez. Akkor 
pedig megértették, hogy egy óriási páncélajtó előtt állnak. Bengt előrenyújtotta a 
kezét és megérintette a hűvös acélt. Mintha meg akart volna győződni arról, hogy 
az ajtó valóságos. 

– Hát igen – szólt Vandor. – Itt következnek Vandorland nehezebben elérhető 
részei. 

– Mi van odabent? – kérdezte Bengt alig hallható hangon. 
– Mindenféle kacat – ahogy egy öreg barátom nevezte a dolgot. Ali Baba bar-

langja, Fort Knox és a Louvre. 
Mozdulatlanul figyelték, amint a számtárcsákat a megfelelő helyzetbe fordította 

és lassan kitárta a nehéz ajtót. Beléptek. Vandor fölkattintott egy kapcsolót, vakító 
fény töltötte be a termet. Hunyorogva körbenéztek és rögtön megértették Vandor 
hasonlatait. 

Az egyik fal, mintha aranyból lett volna. A teljes falat betöltő és mennyezetig 
érő polcokon, szorosan egymás mellett, aranyrudak álltak. Mintha az aranyrudak 
számát a falfelület mérete határozta volna meg. 

Szemközt, háromszintes állványrendszeren, festmények sorakoztak. Azok a ké-
pek, amelyek nagyobb méretüknél fogva kilógtak a sorból, arról tanúskodtak, 
hogy a gyűjtemény javarészt régi olajfestményekből állt. 

A helyiség végében pedig megpillantották Ali Baba barlangját – színültig töltött 
régimódi acélveretes kincses ládákat. A ládák között a földön drágakövek és 
aranypénzek hevertek, mintha a ládák tartalma kicsordult volna.  
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Katarina idegesen fölnevetett. 
Úgy festett ez a kép, mintha egy kalózfilm díszletének szánták volna. Azzal a 

különbséggel, hogy a kacatok ezúttal valódiak voltak. A lánynak efelől semmi 
kétsége nem volt.  

A terem közepén márványszobrok és régi páncélruhák álltak. 
– Elfelejtetted megemlíteni a Brittish Múzeumot – szólt Katarina halkan. 
Vandor széttárta a karját. 
– A könyvelés mindig gyenge pontom volt. 
Majd arra az embermagas páncélszekrényre mutatott, amelyik a bejáratnál állt. 
– Hiszen a Wall Street-et is elfelejtettem. Részvények, értékpapírok, satöbbi. 
Katarina komoran biccentett. 
– El tudom képzelni. Az anyagi helyzeted konszolidáltnak tűnik. De mi a fran-

cot keresünk mi itt? 
Vandor fölnevetett. 
– Erről a kérdésről ugyanaz a régi barátom jut az eszembe, akit az imént említet-

tem. Ő is nagyon fölháborodott, amikor egy ehhez hasonló helyiségbe vezettem. 
Úgy gondolta, hogy imponálni akarok neki. Erről szó sincs. Egyszerűen erre vezet 
az út. De ezek után azért remélem, hogy már nem gyanakodtok arra, hogy a pén-
zetekre pályázom. 

– Térj a tárgyra – mondta Katarina. 
Vandor egy ideig csendben szemlélte a lányt. Katarina egy pillanatra ismét meg-

érezte azt a feszültséget, ami a férfi magabiztossága mögött rejtőzött. 
– A tárgyra? No igen. Mindjárt ott leszünk. Csak egy szerény kis ajtó választ el 

minket a tárgytól. 
Könnyedén meghajolt a lány előtt és karját nyújtotta, mintha táncba hívná. Majd 

a terem túlsó végébe vezette. Egy halom régi fegyver hevert a sarokban. Valamint 
néhány díszes lándzsa, a falnak döntve. 

Vandor a lándzsákra mutatott. 
– Válassz egyet! 

* 
 

Folytatása következő lapszámunkban 
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Solymossy Olivér 
 

Művészet a svédekkel beszélni * 
 
Aki valaha külföldön járt az tudja, hogy az ismeretlenséggel járó problémák 

mennyire megviselik az embert. Mindenekelőtt a nyelvhiány okozhat komoly ne-
hézséget. 

Mindjárt kijövetelem után nagyon szerettem volna a svédekkel elbeszélgetni, 
megismerni őket, s megtudni, hogy élnek, mi a véleményük az idegenekről, s így 
tovább, mindenféle kérdés izgatta fantáziámat. De ennek nyelvi akadálya volt, s 
be kellett látnom, hogy ez idő szerint ez nem lehetséges. 

Most már kicsikét beszélek svédül, de ha csak lehet, szándékosan hallgatok, s 
nem árulom el magam. Mert, ha kinyitom a szám, azonnal megtudják, hogy  
„utlänning”; azaz külföldi vagyok. Ezzel máris alárendelem magam annak, aki jól 
beszéli a nyelvet, aki itthon van, vagyis a saját hazájában él. Ebben a pillanatban 
megfordul körülöttem a világ. Megszólalnak az ég harsonái és Zeusz villámai ci-
káznak fejem felett. Lesújtva, gyermekcipőben topogok saját magam körül. Így 
aztán, ha csak lehetséges, a hallgatás köpönyegébe burkolózom. 

A nyelvtanulásnak sokféle csínja-bínja van. Bele kell ugrani a mély vízbe, va-
gyis a svédek közé kell kerülni, hogy a beszélgetés, a társalgás néhány „forté-
lyára” rájöjjünk. 

Mint minden nyelvben, a svédben is vannak bizonyos kisegítő szócskák, melyek 
indulatot, állapotot, óhajtást, helyeslést, tagadást fejeznek ki. Ilyenek: a „ja”,  
„jaså”, „just det”, „javisst”, „nej”, „nej då” szócskák, hogy csak néhányat említ-
sünk meg közülük. Magyar jelentésük ez volna: „igen”, „valóban”, „pont így”,  
„persze”, „nem”, „ugyan”, „ugyan kérem”, „hiszen” stb. Hangsúlyozásuk már 
többféle módon világítja meg e szócskák értelmét. Az egyszerű kis „ja” szócska, 
ami igent jelent, hosszasan elnyújtva, már azt is jelenti, hogy hát: igen, igen, ez 
csak természetes. Nekem mondod mindezt? Ugyan kérlek, ne tarts engem teljesen 
hülyének, és így tovább, a végtelenségig lehet ezt variálni. Jó magam az ún. audi-
tív típusok közé tartozom, s így a fülembe csúsztak e szavak dallamos mivoltukkal 
együtt. Dobhártyám már az árnyalati különbségekre is érzékeny. A „jaså”-nak pél-
dául, számtalan változatát is ismerem aszerint, hogyan ejtik ki, milyen körülmé-
nyek között mondják, s hogyan hangsúlyozzák. De a „nej”, és a „ja” szócskák is 
ebbe a kategóriába tartoznak. Fontos szerepüket felismertem tehát, gyakorlati al-
kalmazásukat azonban hosszú ideig kerültem. Attól tartottam, hogy egyetlen szó, 
egyetlen betű kiejtésével elárulom magam, azt, hogy idegen vagyok. Kár volt eny-
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nyire óvatosnak lennem, mert az alábbi eset 
ennek az ellenkezőjét bizonyítja. A fittjai 
állomáson szálltam le a tunnelbanáról  
(földalattiról). Szép téli idő volt. Kövér 
pelyhekben hullott a hó. Az autóbuszra vá-
rakozók hosszú sorban beálltak egymás háta 
mögé. Egy körszakállas férfi azonban kilé-
pett a sorból. Középkorú lehetett. Felfede-
zett engem, aki egymagamban álldogáltam 
az utcasarkon. Mosolyogva felém tartott. 
Kicsit bizonytalan volt a járása. Talán egy 
kis „nyomás” is lehetett benne. De messze 
volt attól, hogy cikkcakkban lépjen. Dülön-
gélésről pedig szó sem lehetett. 
Az úttest túloldalán, a taxiállomás mellett 
egy fiatal pár karonfogva támogatta egy-
mást. Ők már kifejezetten tántorogtak. A 
várakozó taxi felé igyekeztek, de visszafelé 
ráncigálták egymást. A sofőr kilépett kocsi-
jából, s udvariasan invitálta őket. A férfi 
megcsúszott a jeges pályán, melyet a frissen 

hullott hó puha szőnyege takart el. Zsupsz... a földre pottyant. A nő utána hajolt, 
hogy felemelje. Ez sikerült is neki. Most azonban a nő csúszott meg, s hasra vágó-
dott a hóban. A férfi fel akarta emelni, de a nő magára rántotta. Mindketten a hó-
ban hemperegtek. A taxisofőr hozzájuk lépett, s kinyújtotta a kezét feléjük. Egy 
darabig ráncigálták egymást, de aztán a sofőrt is magukra rántották. 

Többen is figyelték már az esetet. Volt, aki a fejét csóválta, s hümmögött hozzá 
nagyokat, de senki sem nevetett, holott komikus látványnak tűnt mindez. 

Közben a körszakállas is odaért mellém. Valamit mondott svédül. Pontosan nem 
értettem meg, de annyit kihámoztam szavaiból, hogy melegen érdeklődik a véle-
ményem iránt. Mit szólok az esethez? Gondolkodás nélkül rávágtam, hogy  
„jaaa „. Elhúztam a végét, ami ily módon nemcsak „igent” jelentett, hanem azt is, 
hogy igen, igen..., ahogy vesszük a dolgot. Szomorú is, meg nem is... Megtörtén-
het ez mással is... 

– Jaså! – csodálkozott el az idegen, s ebből megtudtam, hogy nem ért velem 
egyet. – Valóban, neked ez a véleményed, hogy megtörténhet ez mással is? Szóval 
azt akarod mondani, hogy velem is előfordulhat ilyesmi? Hogy mi járt a fejében, 
nem tudtam, de összehúzott szemöldökéről mindenesetre ezt következtettem. E1 
akartam venni az élét a dolgoknak, s szelíden azt mondtam, hogy „neej”. Az „e” 
betűt megduplázva, döcögve ejtettem ki abban a felfogásban, hogy szó sincs erről, 

1008                                          Akik előttünk jártak                                                 



veled ilyesmi soha nem fog előfordulni. Útitársamnak felderült az arca, s hossza-
san valamit magyarázott, amiből én egy árva kukkot sem értettem. Hadarta a sza-
vakat, míg nagy sokára valahogy mondókája végére ért, s most már várta az én 
hozzászólásomat. A verejték gyöngyszemeit éreztem homlokomon. Nem tudtam, 
hogy az általam ismert szócskák közül melyiket is alkalmazzam, nehogy mellé-
fogjak, s magamra haragítsam jóakaratú cimborámat a „javisst” mellett döntöttem, 
ami azt jelentette, hogy persze, természetesen... A hatás óriási volt. Az illető be-
lém karolt, s gratulált állásfoglalásomhoz. Mert ebből a „javisst”-ből megtudta, 
hogy nem kalimpálok össze-vissza a levegőben, s hogy, amit nekem elmesélt, azt 
szóról szóra megértettem. Ennél nagyobb öröm nem is érhette hamarjában. „Just 
det”, „Just det”, ismételte néhányszor, ami azt jelentette, hogy teljesen egyetért 
velem, kitűnő emberismerőnek tart s pontosan úgy áll a dolog, ahogy én azt állí-
tottam. A vállamra tette a kezét, s szemtől szembe dicsérni kezdett. A „bra”,  
„mycket bra” jelzők csak úgy pattogtak fejem felett. Barátkozásunk azonban ezzel 
még nem ért véget, annál is inkább, mert az utca túloldalán még mindig folyt a 
harc annak érdekében, hogy valahogy felkecmeregjenek a földről. Annyira össze-
gubancolódtak, hogy nem lehetett tudni, hancúroznak-e vagy dulakodnak. A férfi 
most valamit súgott a nőnek, s át akarta ölelni a derekát. A nő, mintha hirtelen 
kijózanodott volna, akkora pofont húzott le neki, hogy ennek a szelétől a taxisofőr 
azonnal talpra szökött, s faképnél hagyta őket. Újdonsült barátom rám nézett, s 
kutatta, mit szólok hozzá, mi a véleményem az újabb fordulatról. A képemről 
semmit sem olvashatott le, ahhoz pedig szigorúan kötöttem magam, hogy hallgat-
ni fogok, s a közbevetett szócskákon kívül egyetlen épkézláb mondatot sem fog 
kihűzni belőlem. Hogyisne... ekkora előnyben nem fogom részesíteni őt. Minden-
áron a tett színhelyére akart lépni, s unszolt engem is, hogy avatkozzunk bele a 
dologba, s védjük meg azt az ártatlan férfit attól a bestiától, aki – láthatom fúria-
ként viselkedik, s nyilván eddig is kihasználta őt. 

Ez hiányzott csak nekem... – tekintettem hüledezve a szakállasra, míg végül is 
kimondtam a szentenciát, hogy „nej”, vagyis ehhez nincs kedvem. – Varför? Mi-
ért? – tekintett tanácstalanul rám, s megvakarta feje búbját. – Csak! – rántottam 
meg vállamat. Konokul ragaszkodtam ahhoz, hogy egy lépést sem teszek feléjük. 
Szóval nem találod helyesnek? – olvastam le arcáról, s észre vettem, hogy hajlik a 
jó szóra. – „Just det…” ragadtam meg a lélektani pillanatot, anélkül, hogy tudtam  
volna, jó időpontban teszem-e ezt, s mit fogok kiváltani ezzel belőle. Szerencsém 
volt. Barátunk ugyanis a békés természetű emberek közé tartozott, mert utolsó 
szóig igazat adott nekem. Méltányolta állásfoglalásomat, s hosszú dikcióba fogott 
újra. Gyönyörű svéd nyelven a humanizmusról beszélt, s úgy hiszem, Svédország-
nak, szeretett hazájának a nagyvilágban elfoglalt helyét is ecsetelte. S ha jól sejtet-
tem, mindezt összefüggésbe hozta a mi állásfoglalásunkkal, melyet természetesen 
én sugalltam  neki, s így mind a ketten megőriztük semlegességünket.  

                                              Solymossy Olivér írásai                                     1009 



– „Jaaa…” -tettem pontot végül is i beszélgetésünkre, és mivel tudtam, hogy 
ezzel már nem rontom el a dolgot. Ez pedig számításom szerint, ebben az esetben 
azt jelentette, hogy igen, igen... ilyen az élet, s ki ne értené meg mindezt, ha nem 
mi, kik ily rövid idő alatt jól összebarátkoztunk, s tökéletesen megértettük egy-
mást. – „Javisst..” – karolt most bizalmasan belém. Belső zsebéből egy csinos kis 
flaskát húzott elő. – Barátságunkra!, „För vänskapens skull” – mondta, s átnyúj-
totta felém, hogy kóstoljam meg tartalmát. Egészségedre! „Skål!” – néztem hosz-
szasan szemébe, s egy kortyot lehúztam a kitűnő nedűből. 

Már elváltunk egymástól, amikor befutott az állomásra a 13-as tunnelbana. Az 
utasok valósággal ömlöttek a kijárat felé. Egy fiatalember robbant közéjük, s utat 
törve magának, elsőnek nyargalt ki az utcára. Kalapot viselt, s mielőtt nekiira-
modott volna, benyomta jól a fejébe, nehogy elveszítse. Ezzel uzsgyi... rohanni 
kezdett. Hogyan, hogy nem, teljes erővel nekiment az én kedves barátomnak, aki 
hátrálva „Hej då”-val integetett felém. Legnagyobb csodálkozásomra a szeleburdi 
fiatalember ékes magyar nyelven szólalt meg. Még neki állt fennebb, s felhábo-
rodva ezeket mondta: 

A fene a pofádat, te marha, hát nem látsz a szemedtől?  
Barátom megtántorodott, s mivel egy szót sem értett ebből, a kalapot felemelte a 

földről, s átadta az idegen nyelven szitkozódó fiatalembernek. – „Djävla utlän-
ning” – Átkozott idegen! – mormolta pár lépéssel arrébb, de ezt csak magának 
mondta, mielőtt felszállt volna az autóbuszra. 

 
 Közöttünk maradjon** 

 
A T-Central-on szálltam fel a Norsborg felé induló földalatti vasútra.  
Alig ültem 1e, egy gyönyörű farkaskutya telepedett lábam elé. Villogó szemmel 

tekintett körül. Hatalmas állkapcsa félelmetes hatást gyakorolt rám. Ha valahol a 
szabadban megtámadna, menten átharapná a torkomat – gondoltam. Itt azonban a 
fejét is megsimogathatom, mert láthatólag vonzódik hozzám. 

Persze, lehet ennek más oka is. 
A Hötorget-en, az ismert bevásárlási központban egy magyar hentestől frissen 

sült kolbászt vásároltam és aktatáskámba tettem. De a kolbász-kutya barátság nem 
tartott sokáig, mert a második megállónál, Slussen-nél, az eb gazdájával, egy tíz 
év körüli kislánnyal együtt leszállt. 

A megüresedett helyeket új utasok foglalták el. 
– Erre, erre, csak utánam, Sárikám – ütötték meg fülemet a magyar szavak. 
Két idősebb hölgy lépte át a küszöböt, és egyenesen felém tartott. Velem szem-

ben a megüresedett helyeket foglalták el. 
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– Na, ezen is túl vagyunk, és milyen szerencsénk van, még ülni is tudunk – szó-
lalt meg a szemüveges asszonyság, és lába elé helyezte táskáját, amelyből egy puli 
kandikált ki élénken. 

– A világ minden kincséért nem adnám oda senkinek ezt a kis szőrpamacsot – 
mondta, miközben megsimogatta kiskutyáját és futólag rám tekintett, mintegy pu-
hatolva, szeretem-e én is az állatokat, vagy sem?  

– No hiszen ezzel nem volna baj –- gondoltam, s aktatáskámat a kutya orra elől 
mindenesetre a hátam mögé rejtettem. Aztán némán hátradűltem az ülésen. 

Elhatároztam, hogy csak azért, mert én is magyar vagyok, nem fogom megza-
varni beszélgetésüket. Nem ékelődöm közéjük. Udvariatlanság lenne ez – morfon-
díroztam magamban és igyekeztem megőrizni hidegvéremet. Közben izgatottan 
vártam a fejleményeket. 

– E1 sem hiszed Rózsikám, mennyire örülök, hogy itt vagy és húsz év után vég-
re újra láthatjuk egymást – csillogott a szemüveges hölgy szeme, miközben te-
kintetével megsimogatta rég nem látott leánytestvérét. 

– Ha nem küldesz Sárikám, meghívólevelet, még mindig otthon csücsülök – vet-
te át Rózsika a szót. – De így, hogy az ellátásomat és az útiköltséget is te fedezted, 
már könnyebben kijöhettem. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked... 

– Erről nem akarok többet hallani. Az a fontos, hogy itt vagy és szerencsésen 
megérkeztél. Csak az a baj, hogy szegény férjemmel, drága Ferencemmel nem 
találkozhattál. Addig-addig készült ő is hazalátogatni, míg erről is lekésett, mint 
annyi mindenről az életben... Könnybe lábadt szemmel tekintettek egymásra. 

A csendet Rózsika törte meg , s az otthoni problémákra terelte a szót. 
– Nincs velünk semmi baj, hála Istennek... Jól vagyunk valamennyien...Csak 

hát... tudod milyen az élet? Az ember többre vágyik, mint amije van, s ez aztán 
megkeseríti az életet. 

Itt szünetet tartott és merengve i nézett ki az ablakon. Majd hirtelen ötlettel így 
folytatta: 

– Elfelejtettem mondani, hogy Sandri, a sógorod tiszteltet és egy autót kér tőled 
ajándékba. Azt mondta, hogy nem ragaszkodik a Volvohoz, vagy micsodához, 
megelégszik egy Mercédesszel is, mert úgy hallotta, hogy az itt olcsó. Ha minden 
kötél szakad, egy Volkswagent sem utasítana vissza. Erre a borítékra felírta, hogy 
ne felejtsem el. Megbolondult az az ember? – rándult meg Sárika arca. Úgy lát-
tam, hogy kiadós alföldi vihar lobbant fel szemében.  

Azt hiszi, hogy kolbászból fonják itt a kerítéseket? Már semmi sem hiányzik az 
életéből, csak egy autó? – s lehet az Mercédesz is… Aztán tőlem kéri ajándékba – 
Tőlem, aki annyi mindenen mentem keresztül. Te, ez az ember nem bolond, ha-
nem..., s valamit súgott Rózsika fülébe. 

E szavaknál Sárika rám pillantott, aki jól behúzódtam a sarokba, s úgy néz-
hettem ki, mint egy articsóka. Bár nem tudom, hogy ez madár-e, s mért hívják  
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„ártínak”? 
Kalapomat szemembe húztam, és úgy tettem, mintha semmi sem érdekelne. Sá-

rika most ezeket súgta nővérének 
– Te, ez a velünk szemben ülő ember beduin. Ezek svédül sem tanulnak meg 

soha, nemhogy magyarul tudnának – nyugtatta meg saját magát. Ilyen fülcimpá-
juk csakis a törököknek van – vett jobban szemügyre. 

Alig tudtam nyelvem hegyéről visszatartani a szót, hogy ki ne javítsam őnagysá-
gát, s megmagyarázzam, hogy a beduinoknak semmi közük nincs a törökökhöz. 
Arábiában, Szíriában és Afrikában élnek. 

Török származásomat szívesen vállalnám, apellálok viszont beduin mivoltom 
ellen. De nem szóltam semmit. 

Most azonban valamiféle „beduin” képet vágva átalakulásomon, metamorfózi-
somon tűnődtem el. 

Időközben a kiskutya nyugtalankodni kezdett. Kidugta fejét a táskából, és nadrá-
gomhoz érintette nedves kicsi orrát. Határozott érdeklődést mutatott aktatáskám 
tartalma iránt. 

Sárika bocsánatkérően nézett rám. Újabb kísértésnek voltam kitéve, de most 
sem szólaltam meg. Csupán arckifejezésemmel jeleztem, nem történt semmi... 

Folytatták beszélgetésüket. Sárika visszatért Sandri sógor kérésére, s ezzel kap-
csolatban megragadta az alkalmat, hogy a maguk nehéz életére is fényt derítsen és 
felvázolja mindazt, amit kijövetelük óta immár húsz éve ennek – megboldogult 
férjével átéltek. 

– Nem volt könnyű dolog megkapaszkodni, hidd el nekem Rózsikám – kezdte el 
sóhajtva. 

– Azt hiszed egyszerű dolog egy idegen ország szokásaiba beilleszkedni? A 
nyelv elsajátításáról nem is beszélve... 

– Akkoriban rendszeresített, ingyenes nyelvtanfolyamra nem járhattunk, ahogy 
manapság teheti ezt bárki. A lakásviszonyok is rosszabbak voltak, mint most. Egy 
kis lyukban laktunk évekig, nem két-, vagy háromszobás lakásban, ahogyan ma 
már lehetséges. Igaz, a bére is szép ezeknek. De legalább most már nincs lakáshi-
ány, mint akkoriban volt.  

– Erről soha nem írtál nekünk, Sárikám – szólt közbe leánytestvére. 
– Oh lelkem, Rózsikám, mennyi mindenről nem írtam nektek! Mennyi mindent 

nem tudtok még most sem erről a világról! 
– Azt hiszed, hogy elég volt idejönni és máris megfogtuk az Isten lábát? Minden 

kínálkozó kétkezi munkát megfogtunk. A többit magad is kitalálhatod. Mit részle-
tezzem? Vezérigazgatói szék egyikünkre sem várt… De nem folytatom lelkem, 
mert ennek se vége se hossza nem lenne. Hát mondd meg annak a kelekótya 
Sandrinak, hogy jöjjön el ide, dugja ide a képét, s majd meglátja ő is a magyarok 
istenét... Ugye kis pamacsom? Te megértesz engem – simogatta meg kedvenc kis-
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kutyáját és hosszasan, múltba révedező tekintettel megpróbálta rendezni gondola-
tait. 

Azután valamivel nyugodtabban így folytatta: 
– Nem mondom, van egy kis megspórolt pénzem a bankban, de azt öregségemre 

kuporgattam össze, nem pedig Sandri autójára. 
– Be kell biztosítani magunkat, ha nem akarunk a világ szájára kerülni. Mert a 

magyarok között is vannak ám sokan, akik rázzák a rongyot, s azt sem tudják, ho-
gyan versenyezzenek egymással. 

– Akár hiszed, akár nem, nekünk sem telt autóra Rózsikám, pedig drága jó Fe-
rencem az utolsó pillanatig vágyott rá. 

– Két világ ez, lelkem, és mi már soha sem fogjuk megérteni egymást. Odaát, 
vagyis otthon, nem akarják tudomásul venni a mi „igazunkat” is... De jobb is így... 
Aki „á”- t mondott, mondjon az „b”-t is. Mi se nem visszakoztunk, de nem is pa-
naszkodtunk soha, senkinek. 

Sätrát is elhagytuk és Skärholmen felé közeledtünk. Kezdtek felcihelődni a fel-
szálláshoz. 

Még jobban összehúztam magam, hogy ne legyek útjukba. A kiskutya kiugrott a 
táskából és élénken szimatolva térdemre tette mellső lábát. „Adj egy kis kóstolót 
abból a finom sültkolbászból, amit eldugtál a hátad mögé” – könyörgött kutya-
nyelven, s megnyalta a kezemet. 

– Förlåt… bocsánatot kérek – húzta el térdemről Sárika a kiskutyát, és gügyögve 
megpirongatta. 

– Nem tesz semmit – buggyant ki magyarul a számon. 
– Szent Isten, hát maga magyar? Miért nem mondta meg előbb? – ájuldozott 

Sárika.  
A puli továbbra is hozzám húzott, de Rózsika már a peronon volt. Nem hagyhat-

ta nővérét magára. 
– Azt hittem, hogy maga be, be..beduin, de az utolsó szótagot a becsukódó ajtó 

zöreje elnyelte. 
- Hej...hej...integettek felém.  
Mintha kértek volna, hogy maradjon mindez közöttünk... 
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Solymossy Olivér 
 
 (Noszoly, 1914. - Stockholm, 1986.) író, költő, 
színész, pedagógus. A kolozsvári unitárius gimná-
zium elvégzése után, 1938-39-ben ösztöndíjas 
színész a Kolozsvári Magyar Színháznál, 1939-
50-ben a Földművelésügyi Minisztérium tisztvise-
lője. Közben, 1940-44-ben a kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetemen tanári, 1948-ban pe-
dig a budapesti Pázmány Péter Tudományegyete-
men bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1953-55-
ben a Déryné Állami Faluszínház tagja, közben 
klubvezető, 1957-59-ben a budapesti Ady Endre 
Kultúrotthon igazgatója. 1959-63-ban Szentend-
rén, 1963-73-ban Budapesten általános iskolai 
tanár. 1973-tól Svédországban élt.  
Novelláit, verseit Erdélyben a Pásztortűz, az El-

lenzék és a Brassói Lapok. közölte. Budapesten és Szentendrén főleg ifjúsági szín-
darabokat és mesejátékokat írt. Pedagógiai tanulmányaiban a színjátszás és a ne-
velés kérdéseivel foglalkozott. 1962-ben Az oktatásügy kiváló dolgozója címmel 
tüntették ki. 

Svédországban a Femina, az Året Runt c. svéd lapokban, valamint az emigráció 
magyar újságjaiban jelentek meg írásai. Svédországban tevékenyen részt vett a 
Sveriges Radio kulturális, irodalmi műsoraiban. Stockholmban írt elbeszéléseiben 
és regényeiben - az idegen környezetbe való beilleszkedés problémái mellett - hű-
en és humorral ábrázolja az átalakuló modern svéd társadalmat. 

 
Művei:  
 
Egyedül (novellák, Kolozsvár, 1938);  
Önmagamtól távol (novellák, Kolozsvár, 1940);  
A róka, a medve és Favágó (verses mesejáték, a Rádió bemutatta 1956; német 
fordítása: Der Fuchs, der Bar und der Holzfáller 1999-ben, Budapest;  

Hamupipőke (verses mesejáték, az Ady Endre Kultúrotthon mutatta be 1958);  
A csapda (ifjúsági színmű, Szentendre, 1960);  
Mese a névmásokról (verses mesejáték, uo., 1961);  
Járatlan utakon - På okönda vågar (elbeszélések, magyar-svéd, Borås, 1980);  
Forgószél (regény, BudapestStockholm, 1999, a clevelandi Árpád Akadémia 
irodalmi pályázatán kitüntetésben részesült 1979-ben). 
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Kiadatlan művei:  
 
Színház és nevelés (doktori disszertáció, Budapest, 1948) és  
Látomás (regény, Stockholm, 1984). 
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Borka László 
 

Elfelejtett felvidéki nyelvőreink 
 

    A háttér 
 

„Nec arte, nec Marte” azaz sem csellel, sem fegyverrel nem veszitek be vára-
mat – mondja a rév-komáromi kőszűz a sok vihart látott vár falán. S fügét mutat 
az ellenségnek. Ezt a várat, amely már a XVI. században fontos szerepet játszott 
történelmünkben, valóban soha nem vette be ellenség. Magas falait köröskörül 
még víz is védte. 

A súlyos kőből épült vár ellenállt. Magyar nyelvünk, sajnos nem ilyen kövekből 
áll, sokkal sebezhetőbb, ha idegen uralom alá kerül. Az utolsó száz évben két 
nagy veszély fenyegette és fenyegeti több millió elszakított magyar testvérünk 
nyelvét Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Újvidéken. Az első elszakítást a tri-
anoni béke diktálta és ez 1938-ig tartott, amikor az elszakított területek egy ré-
sze – ha csak a háború idejére is – de visszakerült az anyaországhoz. A második 
elszakítás még ennél is súlyosabb, mert már lassan hatvan éve tart és nem látjuk a 
végét. 

A Felvidék sok nagy nevet adott a magyar irodalomnak: Gondoljunk csak Ma-
dách Imrére, Mikszáth Kálmánra és Jókai Mórra. A Trianon utáni időkben ezek 
örökségét vették át azok, akik a magyar nyelv élve maradásáért küzdöttek. Megje-
gyezzük, hogy Kodály Zoltán is felvidéki. 

 
Az örökösök 

 
Kik voltak ezek az örökösök Trianon után? Elsőnek említsük a királyhelmeci 

plébánost, Mécs Lászlót (1895-1978). Az I. világháború utáni években jelentek 
meg versei először, amiket ő felvidéki szavalókörútjain szeretett előadni. Szép 
premontrei reverendájában kedves hiúsággal engedte magát fényképeztetni. Gyak-
ran járt Komáromban, szülővárosomban, ahol sok jó barátja volt. Innen egy ara-
nyos anekdota: Egyik versében, amit komáromi szavalóestjén adott elő, előfordult 
ez a sor: „Isten harsonája vagyok…” Rám, akit négy-öt évesen elvittek szüleim az 
előadására, ez a sor nagyon mély benyomást tett. Mikor a szavalóest után szüleim 
házában folytatódott a társalgás és borozgatás, megkérdezte tőlem Mécs László:  
„Tudod-e ki vagyok én?” Bátran kivágtam: „Te vagy Isten trombitája!” . Sokáig 
nem értettem s mélyen megsértett, hogy miért nevetnek vendégeink annyira. Ké-
sőbb megtanultam, hogy míg a harsona az angyalok hangszere, addig Komárom-
ban, ahol nagy vár volt, az esti trombitaszó az elkésett bakákat hívta takarodóra. 

Mécs László a felvidéki áldásos nyelvőri munkája után az egész magyarság 
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egyik legjelentősebb költője lett. Sajnos 1945 után sokáig „non person” lett, így a 
mai fiatal generáció őt alig ismeri. Hadd közöljük verseskötetben soha meg nem 
jelent versét, melyet e sorok írójához, keresztfiához írt. 

 
Most Lacikának hívnak 
 
Most Lacikának hívnak; 
körötted kék a csend, 
a lelked mélyén karácsony 
örök csengője cseng. 
Játékod gyári áru: 
lelked mélyén mesét 
virágzik, úgy megihlet 
e sablon szürkeség. 
 
Lackóvá nősz, - s nem kell más 
csak játékbábu már, 
körülrajongod testét, 
mint hattyú-gúnár. 
Lehet, hogy gyári áruk 
a Mancik, Máriák, 
de lelkedből kicsalják 
a nagy csók-áriát. 
  
Lászlóvá komolyodsz így: 
játszol új kort, hazát, 
mindenben bölcs, de egyben 
könnyelmű lész s hazárd: 
attól teszed függővé 
a boldogságodat, 
hogy van-e szíve vagy nincs 
egy játékbábunak. 
 
Lassan lassan megőszülsz 
és Laci bácsi lész: 
jajt-bajt nyikorgó verkli 
vagy vidám vén csibész. 
Minden emberjátékon 
kacagsz, vagy mint fa-szent 
bosszankodsz – tornyodban meg 
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halál harangja cseng. 
Most Lacikának hívnak, 
még hős vagy, szűz titán, 
harsants nekünk tavaszt, fényt 
az élet-trombitán. 
                                            (1934) 

     
Mécs László jó barátja volt édesapám, dr. Borka Géza (1896-1977), a komáromi 

bencés gimnázium tanára. Gútán született, ott, ahol a Kis-Duna összesimul a Tát-
rából lerohanó, de Gútánál már szelíd Vággal. A Magyar Irodalmi Lexikon 
(Stúdium, 1926) ezt írja róla: „Borka Géza dr. a komáromi bencés főgimnázium 
tanára, a Jókai-Egyesület irodalmi osztályának titkára. Született 1894-ben Gútán, 
Komárom vármegye. Versei, melyet a hazafias hév és a gondolatok gazdagsága 
jellemez, a felvidéki lapokban jelennek meg. Munkái: Bánatmalom. Komárom 
1920. – Gerde Tamás leánya. Pályanyertes népszínmű 3 felvonásban. Rozsnyó, 
1922. – Szavalókönyv. Komárom 1925. Egyfelvonásos darabjai, melyek sok he-
lyen színre kerültek: A bajusz, Seregül Gergely okuláréja, Békacomb, Holdfényes 
erdőben.” 

Összesen 11 színdarabot – köztük hét egyfelvonásost – jelentetett meg, kizáró-
lag műkedvelő csoportok számára. A Felvidéken igen elterjedt kulturális tevé-
kenység, nyelvőri forma volt az amatőr színjátszás: egyesületek, mozgalmak, egy-
házi és más közösségek mutattak be rendszeresen, népes közönség előtt egyszerű-
en színre vihető darabokat, főként népszínműveket. Ilyeneket írt Borka tanár úr. 
Fő gondolata az volt, hogy egy falusi gyerek tanuljon, de ne felejtse el, honnan 
jött. Segítse faluját, legyen büszke rá, ha később a városi életet is választja. Szín-
darabjai, ha talán el is porosodtak kissé, a falusi élet értékeit emelik ki s fontos 
nyelvőri szerepet játszottak akkoriban. 

Ez volt az az örökség, amit ők, az első elszakítás nyelvőrei átadtak ma is élő ta-
nítványaiknak, a második, sokkal hosszabb elszakítás új nyelvőreinek Felvidéken. 
Ma Pozsony, Losonc, Rév-Komárom, Zsolna és Kassa magyar írói és kultúrmun-
kásai harcolnak a nyelv élve maradásáért és a magyar kultúráért. Mert kell harcol-
niuk, még ha csak öt kilométerre is élnek a magyar határtól, ami engem nagyon 
megdöbbentett. Rokonaimnál látom a példát: Egy komáromi magyar unokaöcs el-
vesz egy szlovák lányt s máris kérdezik: Beszél az unoka magyarul? Mert nem 
biztos, hogy beszél. Ugyanaz a probléma ott, ahol átlátnak Magyarországra, mint 
a itt, a távoli Skandináviában. 

De legyünk optimisták. Hihetetlen erő van nyelvünkben. Átélt tatárjárást, török 
megszállást, vezető rétegek latin és német finomkodását, milliók korábbi és ké-
sőbbi emigrálását.  

Mi is őrizzük, ahogy tudjuk! 
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Borka László önmagáról 
  

 
   1932-ben születtem Rév-Komáromban. 
Klapka városa a Trianon miatt ekkor 
Csehszlovák volt. 1947-ben a lakosságcse-
re ürügyén áttelepítettek bennünket Ma-
gyarországra, második hazámba. Kaposvá-
ron kötöttünk ki, ahol az érettségiig lak-
tam. Utána a pécsi Jogi Karon eljutottam 
az utolsó év közepéig és az Egyetemi La-
pok szerkesztőségében is dolgoztam. De 
1956-ban a Forradalom  után nem állam-
vizsgázhattam, elhagytam második hazá-
mat s Norvégiába jöttem. Itt, harmadik ha-
zámban, elvégeztem a Természettudomá-
nyi Kar kémia szakát.  Nyugdíjamig az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet labora-
tóriumát vezettem. 1977-ben doktoráltam. 

A WHO-nak dolgoztam Jordániában, Sri Lankán és Genfben. 
Hobbim a mikro-fotózás, azaz fotó mikroszkópon keresztül. Amsterdamban első 

díjat nyertem egy mikro-fotóval. Ezekből egyébként két amerikai tudományos lap 
is rendelt címlap-fotónak. 

Nyugdíjas a fotó, a tenisz és a síelés tölti ki időmet. 
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Mervel Ferenc  
 

A tűz, a jég és a sagák földje 
 
Izland Európa második legnagyobb szigete. Az Atlanti-óceán északi csücské-

ben, Norvégia és Grönland között találjuk meg a térképen a nagy kékség ölén, 
Förjartól északnyugatra. Valamivel nagyobb hazánknál, közel 103000 négyzetki-
lométer. Területének jelentős részét gleccserek, jégmezők borítják, melyekből se-
bes vizű folyók, patakok futnak le körül a tengerbe. A Dettifoss vízesés száz méter 
szélességben, negyvennégy méter magasról omlik alá. Lélegzetelállító élmény. A 
csillogó-sziporkázó Vatnajökull szintén a bédekkerekbe kívánkozik: nemcsak Iz-
land, de Európa legnagyobb gleccsere, 8200 km2, csúcsa 2119 méter magasra 
nyúlik. A sziget fában roppant szegény, völgyei alján néhol a fű is nehezen él 
meg. Több működő vulkánja van – talán legismertebbek a Hekla és a Katla –, leg-
utóbb alig fél esztendeje olvashattunk egy nagyobbfajta kitörésről. Akkor Izland 
felett átmenetileg szünetelt a légi közlekedés is. Gyakoriak a földrengések. Az 
idén júniusban a főváros közelében is megrepedtek az autópályák, megbillentek a 
lámpaoszlopok, megsüllyedt néhány közúti híd. A vulkánkitörések következtében 
sokszor megáradnak a gleccserfolyók, s elöntik a szántókat, réteket. A föld mé-
lyén parázsló vulkanikus gyehenna fölött buborékol az árkok alján a víz, s néhol 
fütyülve, visítva-süvöltve, gőzölögve tör fel a sziklák közül 50-60-70 méter ma-
gasra. Ilyen forró „szökővíz” a Geysir – a Reykjaviktól alig kilencven kilométer-
rel északkeletre zúgó-visító óriásgejzír, mely névadóul szolgált a többieknek. 

Az izlandi történelem nagyjából egyidős a miénkkel. Az első norvég telepesek a 
nyolcszázas évek végén kötöttek ki ezen a felhőkbe vesző sarkköri szigeten. Saját 
elképzeléseik, törvényeik alapján kívántak élni, királyi adók, parancsok nélkül. 
Tengeri hányattatásaikról, megtelepedésükről, sikereiről-nehézségeikről az egyko-
rú északi krónikákból, a sagákból tudunk képet alkotni magunknak. A mostoha 
klímájú új hazában – ahol nyáron sem igen emelkedik a higany 16-18 fok fölé –, 
valóban meg kellett küzdeniük az elemekkel ahhoz, hogy fennmaradjanak. S fenn-
maradásuk egyetlen lehetősége a szinte ősközösségi összefogásban rejlett. 
  930-ban megalakul Izland első „országgyűlése”, a thing, mely évente egyszer ül 
össze Thingvellirnél, hogy megvitassa a közös teendőket. Az ezredforduló körül 
Izlandra is eljutnak a keresztény tanok, s Norvégiában az egyházi érdeklődés mel-
lett – mind nyilvánvalóbbá lesznek a világi törekvések is. 1262-ben Izland behó-
dol Norvégiának. Később – az 1380-ban kötött norvég-dán perszonálunió politikai 
változásai következtében – ismét lazulni kezdenek a Norvégiához fűződő szálak, s 
a dán befolyás növekedésével a szigetlakók is mindinkább Dánia felé orientálód-
nak. 

A reformáció viharai természetesen Izlandra is elértek, a nagy szenvedélyek 
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azonban lassacskán lecsillapodtak, s a sokat látott-megért halászunokák idővel na-
pirendre tértek a dolgok felett. Az isten házában dánul okították őket, otthon, ma-
guk közt, a tűzhely melegénél saját nyelvükön hányták-vetették meg a hallottakat. 
Nyelvükön, melyet Norvégiában nem értettek volna már meg, s melyet mondáik, 
dalaik tartottak csak meg emlékezetükben. 

Izlandra persze vízi úton jutottak el a külvilág termékei, ahogy kevéske eladni-
valójuk is a szemfüles hajósok útján talált vevőkre. A Hanza-városok és Anglia 
kereskedőinek kirekesztésére Dánia 1602-ben kereskedelmi monopóliumot lépte-
tett életbe, ami minden izlandi tiltakozás ellenére 1854-ig fennállt. Az egészséges 
konkurencia hiánya leszűkítette a választékot és megsokszorozta az árakat. Az 
amúgy is nagy nehézségekkel küszködő halászó-pásztorkodó szigetlakók már-már 
tarthatatlan helyzetbe kerültek, ám a dán udvart ez sem hatotta meg. Az 1814-es 
kieli békeszerződés sem hozott semmi változást Izland hovatartozását illetőleg. A 
szigetlakók mozgolódni kezdtek. Zúgolódni. Szervezkedni. Követelőzni. Jón 
Sigurdsson – izlandi születésű nyelvész, történész, egyetemi tanár – az értelmisé-
giek nevében emberségért, szélesebb körű önállóságért, saját, helyi törvényhozás-
ért emelt szót Koppenhágában. 1851-ben összeült egy sebtében összehívott izlan-
di „nemzetgyűlés”, hogy kidolgozza a két ország közötti kapcsolatok rendezésé-
nek jogi platformját. Tekintettel kizárólag tanácsadói szerepére – s talán nem utol-
sósorban: mivel résztvevői elvetették a dán udvar javaslatát – a helytartó feloszlat-
ta a gyűlést s további megszorításokat helyezett kilátásba. Ezek nem is várattak 
magukra, ám a hatóságok minden ellenállást letörtek, minden tüntetést, szervezke-
dést betiltottak. A feszültség 1871-ben érte el tetőfokát, mikor Koppenhágában tu-
datták Izland képviselőivel, hogy „az insula a dán korona elidegeníthetetlen részét 
képezi, s ennek értelmében elítélendő minden olyan lépés, mely ezen egység meg-
bontására irányul”. A deklarációt Izlandon hadüzenetnek vették. A felzúdulás lát-
tán IX. Keresztély dán király 1874-ben diplomatikusan engedett kicsit a gyeplőn: 
az izlandi országgyűlést törvényhozási joggal ruházta fel, viszont a tényleges ha-
talmat a koppenhágai kormány megbízott miniszterére hagyta, ami sok elkesere-
dett, s bizonnyal elkerülhető vita forrása lett. 

1903-ban alakult meg Izland első nemzeti kormánya, mely rövid idő alatt egész 
sor halaszthatatlan reformot valósított meg – a harc viszont töretlen lendülettel 
folyt tovább a teljes önállóság kivívásáért. Hosszú és körülményes tárgyalások 
után 1918-ban aztán megszületett a Szövetségi Okmány, mely a jogi kikötés sze-
rint „huszonöt évre szól, s 1940 után bármely fél részéről felmondható”. Az ok-
mány értelmében Izland „szuverén állam, mely szövetségre lép Dániával”. Két ál-
lam, közös uralkodóval és külügyminisztériummal. Saját zászlóval és helyi tör-
vényhozással. Koppenhágában izlandi követség nyílt. A teljes önállóságot sürgető 
izlandiakat természetesen ez a kompromisszum sem elégíthette ki. 

A második világháború kitörésekor Reykjavík a semlegesség mellett tört lán-
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dzsát. Mikor a német csapatok bevonultak Dániába, Koppenhágával minden kap-
csolat megszakadt. A szigetlakók váratlanul önkormányzatra kényszerültek. Az 
ott állomásozó angol és amerikai csapatok ellátásából és a kikötők forgalmából 
adódó bevétel – Förjarhoz hasonlóan – Izlandon is némi gazdasági fellendüléshez 
vezetett, s ez persze tovább növelte a lakosság önerejébe vetett hitét, erősítette a 
különválás híveinek táborát. 1944-ben az izlandi alltinget – egyetlen ellenszavazat 
nélkül – a teljes önállóság mellett döntött, a kiírt népszavazáson pedig a republiká-
nusok vitték el a pálmát. 1944. június 17-én kikiáltották a Független Izlandi Köz-
társaságot. E nap azóta nemzeti ünnep. S. J. Stefansson miniszterelnök vezetése 
alatt polgári-szociáldemokrata koalíció alakult. A nagy beruházások következté-
ben fellendült a halászat, a konzervipar, az állattenyésztés. A nagymérvű építkezé-
sek szinte minden iparágat stimuláltak: emelkedtek a bérek, már-már akuttá vált a 
munkaerőhiány. Először Izland történetében. 

Izland 1946 óta tagja az ENSZ-nek, s '49-ben lépett be az Észak-atlanti Szerző-
dés Szervezetébe. 1956-ban – látva a Nyugat tehetetlenségét, s a véres keleti erő-
demonstrációt – felkérte az Egyesült Államokat az izlandi támaszpontok kiürítésé-
re. Ezek, úgymond, kihívásul szolgálhattak volna egy nagyobb konfliktus esetén. 
A további fejlemények következtében aztán - a szélsőbal minden hangoskodása 
ellenére – visszavonták a döntést, sőt jelentősen kiépítették-bővítették a keflavíki 
katonai támaszpontot. 

A halászati zóna egyoldalú kiszélesítésével 1972-ben újabb viszályok színhelye 
lett az Atlanti-óceán északi csücske. Ezt követte a nyolcvanas évek gazdasági hul-
lámvölgye. Most újra felfelé ível az út. 

Reykjavík, 93000 lakosával igazi világváros – miniatűrben. Forgalmas kikötője, 
gyönyörű egyeteme, operaháza van. Korszerű ipartelepei, kórházai, iskolái, lakó-
negyedei bátran versenyezhetnek a nagyobb európai fővárosokéval. És a törpe 
nagyváros épületeit gejzírvízzel fűtik – majdnem ingyen. Ez látja el vízzel a hatal-
mas fürdőket, uszodákat is, melyekben kényelmesen elfér a lakosság egyharmada. 
A gleccserfolyók turbinái olcsó áramot szolgáltatnak a fogyasztóknak, az izlandi 
mérnökök pedig a magma-energia még kihasználatlan lehetőségeinek kulcsát ku-
tatják. De ez már a jövő históriája. 

A halászat, hajózás, állattenyésztés egybevéve haszonnal zárta múlt évi költség-
vetését. S a tenger aranyalapja – ésszerű kihasználás mellett - megújul évről évre. 
A birka meg annyi náluk, mint égen a csillag. A negyedmilliónyi szigetlakó bátran 
nézhet a jövő elé. Futja nekik új könyvekre is. Ami nem is oly kis dolog, mint első 
hallásra tűnik, hisz az izlandi roppant sokat olvas. Elsősorban lírát. Európa 
legversszeretőbb népe. 

Hogy is mondta Laxness? "Kezdetben volt a Betű." 
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Mervel Ferenc fordításai 



Ingibjörg Haraldsdóttir* 
 
 

Csalódás 
  
Vágyódsz haza 
csillogó napod 
meghitt melegébe 
rétjeid 
zöld ölére. 
 
A Haza 
szárnya alá. 
 
S mi vár ott? 
A kopasz hegyek 
s a jeges szelek. 
 
 
Szorongás 
  
Lenn lenn a földben 
rágja gyökerem 
lassan kitartón 
napról napra 
– tudom nem adja fel – 
előbb-utóbb csak kettészakad 
 
s akkor elvész belőlem egy darab 
menthetetlenül 
mint a mit kidobtak 
a konyhaablakon 
 
 a meglevő az itt benn marad 
hogy elmosogasson. 
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Csendélet holddal  
  
Idebenn nyugalom 
odakinn  
éjjel 
 
a bölcsőben 
alvó gyerek 
szempilláin 
az elfelejtett könnyek. 
 
 
 Utcai pillanatkép 
  
Ott állsz az út közepén – a járdaszigetnél – 
latolgatod: vissza vagy tovább? 
Szürke árnyékok 
tülekednek körülötted 
fényszórók sárgája csurog 
felöltőd ujjáról 
– utcai rivaldafény 
 
a szél dudorászik kissé rekedten 
ereszcsatornák zubogása 
kanálisok moraja kíséri 
az éjszaka 
mint egy fekete 
mosogatórongy 
 
én kimaradtam a költeményből 
a nap meg ilyenkor 
nem szolgálatos 
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Látszólag semmi 
  
Mikor a szerelem meghalt 
látszólag 
nem történt semmi. 
 
Csöndes temetés. 
Zártkörű. 
Néhány egyszerű 
koszorú virág. 
 
Az emberek meg 
rohantak tovább 
ki-ki dolga után zöldön-piroson át 
mintha nem történt volna semmi. 
 
  
Tengeren 
  
Bizonytalan idők: 
koromsötét 
a kormánynál 
senki 
aki tudná 
hova tartunk 
 
a hajnal késik 
a mélység itt tátong 
s kiáltásra se futja erőnkből: 
torkunkon nem jön ki szó. 
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Határzóna 
  
szavak 
keresnek 
menhelyet 
gondolataimban 
a nagy szmogból jönnek 
 
 menedékjogért könyörögnek 
megméretésért 
újraértékelésért 
a létükért 
 
 
Őszi levelek 
  
… rozsdás-vörösek 
szakadnak le az ágról 
kavarognak riadtan a fákról 
a szélviharban 
 
rémült sikolyukra 
ébredek: 
túléli ezt az élet? 
 
 

 
* Ingibjörg Haralsdóttir a legsokoldalúbb izlandi alkotók 
egyike: költő, újságíró, műfordító, színházi rendező. 1994-
98-ig az izlandi írószövetség elnöke volt… Költészete 
konkrét, szenvedélyes, szenzuális, közvetlenségével megle-
pi érzékeinket. Nyelve sohasem erőltetett. Mértéktartó az 
iróniával, mely így sokkal érezhetőbb. Versei tömörek, ér-
zelem, indulat, hév lüktet bennük: leplezetlen állásfoglalás. 
Hidak belső életünk és külső valóságunk között. Szavai so-
káig visszhangoznak asszociációink erdejében. 
                                                   Mervel Ferenc fordítása 
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Lars Gustafsson 
 

Az alagút végén 
 

A görcsös fájdalom lávafolyama izzó fehérről parázsvörösre váltott. Lassan, 
mint aki mély álomból ébred, ráeszmélt, hogy a zsémbelő hang görög igéket ra-
goz. Tanára hangja a gimnáziumból.  

Gyerekség. Réges-rég meghalt. És most az aorisztosz-alakokkal nyúzza. 
Más példát. Tessék. Hadd halljam. 
Betéve tudott minden igét. Méghogy az elbeszélő múltat. Ha azt hiszi… 
Őrültség. Felnőtt ember. 
Görög igék egy másik világból. 
Meglódult vele a szoba. Visszajöttek azok a pörölycsapások. Mintha egy kongó 

harang fémbörtönében ülne. Kínjaihoz a pokol ördöge sem tehetett volna semmi 
újat. 

Abban a kréta- és tintaszagú másik világban, a repkényes iskolafalak mögött, 
ahol nemzedékek bicskái faragtak emlékeztetőt a megkopott padok fedelébe, ott 
mindig valami újról álmodoztak. 

Gyomra hevesen ugrált, noha rég üres volt. Négy napja minden kijött belőle. 
Míg az összehúzott nehéz függönyök túloldalán esteledett, lassacskán rájött, hol 

van. 
A Lago Maggiore szegényebb partján akadnak ilyen panziók, Luganotól kissé 

keletre. 
A tapéta romboid-mintája megfakult, néhai aranya olcsó lapu-zöld lett. 
A viaszosvászon-terítős íróasztalon petróleumlámpa, csavaros tintásüveg, töltő-

toll, széthányt füzetek, pár könyv, amit egy hete vett. 
Más nemigen akadt odabenn. Az ágy, amin feküdt, amolyan rekamié volt, nap-

pal pamlagnak használhatták. 
A műmárványlapos, alacsony asztalkát, amin a lavór állt, odahúzta az ágyhoz, 

amikor öklendezni kezdett. Undorodva tolta most odébb. 
A sarokban két jobb napokat látott, disznóbőr koffere, s egy vállfán szürke felöl-

tője, amire mindig úgy vigyázott. Annak az ujja is kezdett kirojtosodni. 
A nap minden pompa nélkül bukott a tóba. Tüze a kormos esőfelhőkbe fúlt, s 

alighogy kiégett, feltámadt a szél. Brissago felől fújt. Megdördült az ég. 
Az első cseppek gyerektenyerekként tapsikoltak az üvegen. 
Minden hunyorgással tisztult a szeme, a tárgyak bizonytalansága eltűnt. A mig-

rén vasmarka lazult. Bár lehet, hogy mindez csupán haladék volt, rövid felvonás-
köz. Ahogy a trópusi orkán közepén is szélcsend honol. 

Előfordult már vele ilyesmi. Nem vette készpénznek. 
A fájdalmak szélcsendje nemegyszer megdöbbentő tanulságokkal szolgált, sár-
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gás tanulságokkal, mert ebben az állapotban a legelvontabb dolgoknak is színe 
volt. 

A szavak törékeny, szivárványszínű newtoni karikákként futottak át a sötét ví-
zen. Ha összeütődtek, néha hosszú lánc lett belőlük, akár a molekulákból, néha 
szétfutottak mint az üveggolyók. 

Ha láncuk túl nehéz vagy túl bonyolult lett, felbomlott újra. 
A történelem nagy vezérei fényszórók kereszttüzében hunyorogtak, akár a gya-

núsított a kihallgatáson. Háborúik rivaldafényben folytak, ahol minden kardcsapás 
árnyékot vetett. 

A dobpergés, csatazaj, éljenzés, halálhörgés baljós búgássá vegyült a kínok 
kagylójában. Fel-felcsapott, akár a messzi tengermorajlás. 

E történelem hol valósnak érzett, hol mesének. 
Vágyott a napos nappalok kék ege után. 
Szürke mennyboltjai alatt szeszélyes árnyak fenyegették. 
Silsbe és Engandinbe se jutott el a nyáron, s itt most az ólmos november közel-

gett. 
Persze Sils körül már minden utat ellepett a hó, s a panziók rég bezártak. Ley 

bájos alpesi mezői és a Val Fex felé kanyargó ösvények fölött téli viharok válto-
gatták egymást. 

A zápor tapsikáló gyermekkezei makacsul doboltak tovább ablakán. 
És sehol egy lélek! 
Csupán a rosszul alvó, öreg tulajdonosnő nézett fel egyszer hozzá, az is csak 

kíváncsiságból. 
Nem, azt a boszorkát egyetlen porcikája nem kívánta vissza. Sipító hangja, he-

gyes orra, szúrós vizslaszeme boldogult nővérére emlékeztette. 
Belátta, hogy túl van a veszélyen: beteg nem tud így gyűlölni. 
Elmúlt a roham. 
Halál torkából megtért vadász volt, egy újabb titkos trófeával. 
Hajlamos volt a beteges tépelődésre. Nem igaz, hogy Bázelben kezdődött vol-

na – csak az a makacs fejfájás kezdődhetett ott. Pfortában is szédelgett már néha, 
jóval azelőtt. Álom és ébrenlét között mozgott, e kettősség meglepte óra közben, 
ott zümmögött tudata mélyén, akár egy dunsztosüvegbe zárt darázs. 

Lehet, hogy akkor télen szállta meg, mikor a nátha fülére ment, s a fülgyulladá-
sát elhanyagolták. Agyhártya-valami. Nem vették komolyan. 

Bár örökölhette is. Anyja kalandos lelkületű nő volt, nem túl erős. 
Mindegy. Ott Bázelben tört ki rajta, s azóta kíséri. Vagy csak Bázelben merte 

először nevén nevezni – mert az ilyesmi se könnyű. 
Sötétedett. Hosszú idő óta először környékezte meg valami zsibogó, puha, jóleső 

álmosság. Biztató jelnek vette. 
Nem jutott hirtelen eszébe, hány éve hagyta ott Bázelt - tanszékét, kollégáit, 
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szorgos tanítványait, a kedves városkát patinás tornyaival, meghitt vendéglőivel, 
ízes virslijével és jó sörével. 

Egyszerre Éden és Pokol. No persze, a betegség. Bár nem csak az. Mintha vala-
mi űzte volna. Valami belső megérzés. Tizenkét éve birkózott önmagával, tudta, 
hogy ereje véges. 

Órákon át csak körmölt, nap nap után, eksztatikusan, enni is elfelejtett, csak az 
az írás, az ne maradjon félbe valahogy; ki kellett írnia magából mindent, szavakat 
lelni az anyagból áradó idegen zenére, amely az emberi fülnek észvesztő hangza-
var. 

Ezért a felfedezésért kész volt az áldozatra. 
És így hát: Ariadne, arctalan, legalábbis emlékezetében arcvonások nélkül, az 

útvesztő legeslegmélyén, valahogy muzsikába bugyolálva – muzsikába, ami hall-
hatatlan világunk fülének. Ariadne, akit csupán e muzsika vesz körül; Ariadne, aki 
valaha titkos kulcsa volt s egyúttal börtönőre. 

Azok a bűvös treibcheni napok, a komp-utak a nagy tavon keresztül, már-már 
elvesztek emlékei közt, bár furcsa mód éppúgy rabjuk volt ma is. 

Másik világa tükörképekben élt tovább, egymást többszörözve-sokasítva, végül 
nem tudott kép és való között eligazodni. 

Sohasem tudta, melyikben lehet; néha megfordult fejében: valaki tükröket állí-
tott börtönébe, hogy még jobban megzavarja. 

A tó fölött vihar dühöngött, s a világ egyre feketébb lett odakinn. Európa fújta-
tott tovább, akár egy éjszakába fúródó vonat, útban ismeretlen céljai felé. Mind 
furcsább, idegenebb lett: önmaga paródiája. Falvai lassan elnéptelenedtek, 
Pommern és Mecklenburg jobbágy-unokái eltünedeztek a gyárkapuk mögött. 
Angliában egyre növekvő kémény-erdő pipált az ég felé. 

A régi függőséget felváltotta egy új - szigorúbb, nehezebb a megszokottnál. 
Vaspályák pókhálója ereszkedett a földre, lihegő mozdonyok rohantak terheik-

kel állomásról állomásra. A párás ablakok mögött munkába tartó didergők, félig-
alvók. 

Afféle Minótaurosz volt, egyedül a kormos éjszakával, bezárva százada labirin-
tusába. 

Tépelődéseitől nem messze esett már búcsúja Paul Reetől és Loutól, könnyel-
műnek vélt barátaitól. 

Sokszor visszagondolt erre a búcsúra, s mind bizonytalanabb lett. 
Nem mintha bármit is elfelejtett volna; mindenre emlékezett: szóváltásaikra, 

nővére haragjára, s a szokatlan érzésre, hogy magára maradt.    
Noha annyiszor töprengett rajta, most döbbent rá: a világ megvolt világfájdalma 

nélkül. 
Szülők, barátok, ismeretlenek. A javíthatatlan reménykedők. Az örök vándorok. 

A Sankey dalait fújó imaházasok.  
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Odakinn zajlott a Történelem. 
A filléres gyári pamutszövet eljutott Indiába - Ázsia orra előtt. Sok jóravaló ta-

kács kirekedt a keresztény világpiacról, de lám: az élet ment tovább. Minden vala-
mi rejtett, furcsa forgatókönyvet követett; minden, legelső leckeórái óta Pforta 
sötétes termeiben.  

A világ megvolt világfájdalma nélkül. 
Tény, való.  
Kifelé tartott az alagútból.     
Egykori búcsúja, melynek ujjai ott doboltak még ablakán, búcsúja Reetől és 

Loutól - minden sebláza ellenére - legeslegfontosabb élménye volt: amolyan em-
lékeztető, hogy az élet olthatatlan Fényszomj, s hogy leszegett fejjel lehetetlen 
felfedeznünk a napot. 

 
                                                                                    Fordította: Mervel Ferenc 
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Mervel Ferenc  

 
     

(Vecsés, 1936. nov. 26 – Stockholm, 
2004. március 23.) 

1956 októberében a Lőrinci Újság főszer-
kesztője, másfél hónappal később német 
tolmács egy ausztriai menekülttáborban. 

Nyelvész, esszéíró, műfordító, a stock-
holmi Népegyetem nyelvtanára, a Magyar 
Írószövetség tagja.  

Hét nyelvről fordított lírát és prózát. 87 
szerző életművéből adott ízelítőt a hazai és 
az északi olvasóknak. Azon kevesek közé 
tartozott, akik eredetiből tolmácsolják a 
270 000 lakosú Izland és az alig 47 000 
lelket számláló Feröer - szigetek irodalmát.  

Rendszeresen publikált hazai, finnországi, szlovákiai és romániai lapokban, fo-
lyóiratokban is. Tucatnyi nyelvkönyvet, tankönyvet írt. Rendszeres svéd nyelvta-
nát Budapesten is kiadták, az Akadémiai Kiadó gondozásában.  

1993-ban jelent meg első novelláskötete, a Pillanatképek. 
A Horisont 1998-ban és 2000-ben különszámot szentelt fordításainak (Erdélyi 

magyar irodalom, 98/2 ; Ötágú síp - Öt ország magyar irodalmából, 2000/2). Ter-
vezte többek között Pilinszky János, Kányádi Sándor, Tözsér Árpád, Nagy Gáspár 
és Rákos Sándor verseiből készült válogatásának közreadását.Négy antológiája 
jelent meg: Északi verscsokor. Svéd, dán, norvég, izlandi és förjszk műfordítások. 
1994; Légyott északi fénnyel. Skandináv elbeszélők. 1997; Kék fjord, ezüst sirály. 
Skandináv költők. 1998; Fehér éjszakák. Finnországi svéd írók, 1999. Ezeket kö-
vette Tomas Tranströmer svéd Nobel-díj jelölt verseskötete, a 117 vers (melyben 
Jávorszky Béla, Sulyok Vince és Thinsz Géza fordításai is szerepelnek), majd 
Ingibjörg Haraldsdóttir izlandi költő verseskönyve, a Reykjavíki eső . Ugyancsak a 
Széphalom Könyvműhely jelentette meg, halála évében, Kortárs svéd költők cím-
mel, díszdobozban, három önálló kötetben  Werner Aspenström: Hanyatt a fűben, 
Lennart Sjögren: Tengertajték és Per Helge: Hullámhosszak című általa válogatott 
és fordított verseit. 
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Tiglezan József felvétele 



KALEVALA 
 

Szente Imre fordítása 
 

HARMADIK ÉNËK 
            Joukahainen. A lapp és a finn táltos vetélkëdése. 

 
Vénëk véne Väinämöinen élt ott éldëgélt sokáig szélës Väinölä vidékin, Kaleva 

kies mezőin. Mondókáit mondogatta, varázsverseit dalolta. (6) 
Napról-napra mondogatta, éjről-éjre énëkëlte régën voltaknak regéit mindënëk 

eredetérül, mit a gyermëkész nëm érthet, mëglëtt férfiak së minden az ilyen nehéz 
időkben, elkorcsosuló korunkban. (14) 

Messze hallatszott a híre, keltek bámuló beszédëk Väinämöinen énëkérül, táltosi 
tudományárul. Szállt a híre dél honába, észak partjait elérte. (20) 

Ott élt ifjú Joukahainen, incifinci lapp legényke. Valami vendégségben járva 
fülébe jutott, mi bűvös szózatok születnek arra – és avatottabb ajakrul! – szélës 
Väinölä vidékin, Kaleva kies határin, nëm csak mint maga danászik, ahogy apjától 
tanulta. (30) 

Elkeserëdëtt erősen, szüntelen azon ëvődött, Väinämöinent hogy magánál tudta 
táltosabb dalosnak. Asszonyanyjához belépve szomorítja szép szülőjit, erősködik, 
hogy elindul, mindënképpen mënni készül látni Väinölä vidékit, viadalra híni 
Väinöt. (40)  

Apja attul óva inti, apja inti, anyja tiltja, Väinölä-be hogy në mënjën, Väinövel 
në vërsënyëzzën: „Tégëd ott lëénëkëlnek, mëgvernek varázsigékkel, hanyatt-
homlok hóba tësznek, marokkal viharba vetnek, kőbe dermesztik kezedet, 
lëragasztják lábaidat.” (50) 

Monda ifjú Joukahainen: „Tud valamit a tatuska, talán mégtöbbet mamuska, 
legtöbb a magam tudása! Ha én ëgyszër hozzákezdëk vërsënyëzni férfimódra, dal-
lómat magam lëdallom, igézőm alám igázom, akármëly dërék dalosnak 
regélőkéjét rëkesztëm! Csülkeire csizma kőbül, fagatya feszül farára, kőkolonc 
kerül hasára, kőzsákot nyomok nyakába, kőkesztyűt a két kezére, kősisakot a fejé-
re! (66) 

Avval elmënt engëdetlen. Paripát elévezette lánglövellő orrlukával, szikraszóró 
száraival; tüzes táltost szërszámozva, arany szánkójába fogta, maga szánülésre 
szökkent, fëlkászálódott kasába, fürgéjét faron legyintve, gyöngyostorával 
gyakintva. Futásnak eredt a fürge, könnyedén kocogni kezdëtt. (78) 

Sebësen suhant a szánka. Mënt egész nap, méne másnap, harmadikat is haladta. 
Hát a harmadik nap este Väinölä vidékit érte, Kaleva kies mezőit. (84) 

Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa mënt a mëgszokott csapáson, régi 
szánkaútját róva szélës Väinölä vidékin, Kaleva kies mezőin. (90) 
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Jő az ifjú Joukahainen, szëmbe hajt rëá az úton. Rúd akad a rúd fejébe, hám a 
hámba hurkolódik, istráng istrángba fonódik, iga hámiga hëgyébe. (96) 

Hát csak állnak-álldogálnak, álldogálnak, álmodoznak. Hámjaikra víz verődik, 
rúdra páragyöngy rakódik. (100) 

Kérdi végül Väinämöinen: „Ki lëhetsz, szilaj  legénye? Oly veszëttül vágsz elé-
bem, hebehurgya módra hajtva! Hámigámat elhasítod, jó kis jármom elrepesztëd, 
szánomat szilánkra rontod, kasomat dirib-darabra.” (108) 

Akkor ifjú Joukahainen szóval mondta, fölfelelte: „Én vagyok ifjú Joukahainen! 
Hanëm szólj saját nëmëdrül, mondd magad, ki vagy, miféle, micsoda család 
csihése!” (114) 

Vénëk véne Väinämöinen magát akkor mëgnevezte, még e szóval 
mëgszërëzve: „Nos hát, ifjú Joukahainen, nekëd këllene kitérnëd, ahogy ifjabbak-
hoz illik.” (120) 

Hanëm ifjú Joukahainen így felelt neki szavára: „Keveset jelënt, ki ifjabb, if-
jabb-é avagy idősebb! Ki tud többet, azt tekintsük! Aki többet ér el ésszel, az ma-
radhasson az úton; másiknak kitérni këlljën. Väinämöinen vagy, aszondod, időtlen 
idők tudósa: nosza, kezdjünk hát dalolni, szövögetni szót a szóba; ëgyőnk másik-
tól tanuljon, vërsënyben valaki győzzön!” (134) 

Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Kicsit érëk én, hogy 
éngëm tartsanak tudós dalosnak! Mikor életëmbe’ mindig itt e tájakon időztem, 
szülőföldem szép határin, hallgatva honi madaram. Mindazonáltal azonban hadd 
hallom saját fülemmel: kiváltképp mihëz konyítasz, tudományodtul mi 
tellik?” (146) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Értëk én s nëm is kevéshëz! Tudom teljes tisztasággal, 
mindën kétségët kizárva, hogy fönt van a füst nyílása s alul a kemënce szája. 
(152) 

„Szép élet a fókaélet, könnyű a vízi kutyának: lazaccal lakik rogyásig, belébe 
mëgy a maréna. (156) 

„Maréna sima mezeje, lazacnak lapos lakása. Csukának csorog a nyála, ziman-
kós időben ívik. Sarlós tarkójú sügérëk ősz utóján mélyen úsznak, nyáron part 
alatt petéznek, sekélyësben sürgölődnek. (164) 

„Hogyha vélëd ezt kevésnek, emlékëzhetëk ëgyébre, tudományomtól mi tellik: 
Észak rént fogott ekébe, délën dolgoznak lovakkal, lapp legényëk vadbikával. 
Nagy fákat tudok Pisában, szálfenyőket Horna-szirtën. Pisa fája hórihorgas, Horna 
szirtjein hatalmas. (174) 

„Három sodró sellő hírës, három tó van terjëdelmes, égig érő hëgyből három 
ezën az egész világon. Hällä-forgatag Hämében, Katrakoski Karjalában, Vuoksi 
sodró vízesése, még irdatlanabb Imatra.” (182) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Asszonyész, gyerëkbeszéd ez, bajszos bajnokhoz 
nëm illik, feleségës férfiúhoz! Térj a létnek titkaira, örök dolgokról dalol-
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va!” (188) 
Erre ifjú Joukahainen válaszát így adta vissza: „Tudom, milyen cinke léte, 

cinëge madár mivolta, vipërának kígyó volta, s hogy patakban él a potyka. A vasat 
tudom vërësnek, fekete rögöt fanyarnak, buzogó vizet bajosnak, a parazsat 
përzsëlőnek. (198) 

„Varázsír vagyon a vízben, gyógyerő a gyors folyóban. Legjobb táltos a 
Terëmtő, igaz orvosunk az Isten. (202) 

„Források hëgyën fakadnak, tűznek égből lőn esése, vasnak rozsda volt az apja, 
réznek szikla volt szülője. (206) 

„Zsombikosban zsëndül élet, fűzfa mindën fának őse; gyökerek tövén tanyáztak, 
kövön főztek, nëm fazékban.” ( 210) 

Vénëk véne Väinämöinen maga mondta, fölfelelte: „Van-ë még, mivel 
dicsekszël, vagy dalaid eldaráltad?” (214) 

Monda ifjú Joukahainen: „Emlékëzhetëk ëgyébre! Hogy hajdanába-danába 
tengër medrét szántogattam, víznek ágyát ásogattam, halas gödröket kotortam, 
mélységëket mérëgettem, nagy tavakat támasztottam, dombokat dudorítottam, 
sziklaszálakat emeltem. (224) 

„Na és hogy hatodmagammal, én művem hetedmagammal földnek formába 
gyúrása, levegőnek létëzése, világoszlopok verése, mënnyeknek beboltozása, 
holdnak helybe szállítása, napkorong kovácsolása, ég szekere szërkesztése, égnek 
fëlcsillagozása.” (234) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Mit hazudozol hiába? Nëmigën lëhettél ottan, 
ahol tengërt szántogattak, víznek ágyat ásogattak, halas gödröket kotortak, 
mélységëket mérëgettek, nagy tavakat támasztottak, dombokat dudorítottak, szik-
laszálakat emeltek! (244) 

„S nëm lëhetëtt látni tégëd, hallani së hírëd ottan, hol a földnek formát adtak, 
levegőeget lëhoztak, világoszlopokat vertek, égre boltot építëttek, holdat helybe 
szállítottak, napkorongot készítëttek, égszekeret szërkesztëttek, csillagos eget csi-
náltak!” (254) 

Erre ifjú Joukahainen maga mondta, fölfelelte: „Mivel nëm maradt tanácsom, 
kérëk kardomtól tanácsot! Hej, vénségës Väinämöinen, szapora szavú vajákos! 
Kelj ki karddal küzdelëmre, szállj csatázni szablyaéllel!” (262) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Nëm ijedëk én mëg attul: szablyádtól së 
szándokodtul, fegyverëdtül sëm hevedtül. Mindazonáltal azonban nëm kívánok 
kardra kapni, mérkőzni veled, mihaszna, bajt víni veled, bolondos.” (270) 

Erre ifjú Joukahainen ajkát rágta, kontyát rázta, kondor üstökét cibálta. Maga 
mondta, fölfelelte: „Ki ódzkodik kardra kapni, szablyaéllel síkra szállni, azt én 
disznóvá dalolom, orrát orrmánynyá tekerëm. Úgy elbánok ily urakkal, ëggyel 
így, amúgy a mással: ganajos gödörbe tiprom, ól oldalához lapítom!” (282) 

Väinämöinen most fëlindult, mérëg ëtte, marta szégyën. Maga kezdëtt most da-
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lolni, varázsverseit idézni, nëm gyerëkëknek valókat, nëm asszonynevettetőket: 
bajszos bajnokhoz valókat, kiskorúak mit nëm értnek, fiatalok félig értnek, háza-
sok csak hébe-hóba az ilyen nehéz időkben, elkorcsosuló korunkban. (294) 

Vén Väinämöinen dalára föld rëngëtt, tavak kicsaptak, rézhasú hëgyek 
remëgtek, sziklaszálak mëghasadtak, sziklabércëk szétszakadtak, parti szirtëk por-
ladoztak. (300) 

Lëdalolta Joukahainent: hogy igája ágat hajtson, jármára bokor boruljon, iszalag 
az istrángjára. Majd a szánját szëdte széjjel: tavi tuskót tëtt belőle. Gyártott gyön-
gyös ostorábul nődögélő parti nádat, hóka homlokú lovábul vízvető követ 
terëmtëtt. (310) 

Arany markolatú kardját égre villámul vetëtte, cifra íjának ívébül víz fölé hidat 
feszítëtt, nyílvesszeiből varázsolt köröző kerecsënëket, vigyázó vadászëbébül föl-
dön fekvő kődarabot. (318) 

Fejfëdőjit is lëkapta: égre fëlhőt fújt belőle, tóba kesztyűjét kezérül vízivirágul 
vetëtte; kék köpönyegét lërántva fodor fëlhővé sodorta, patyolatövét lëoldva csil-
lagok közibe csapta. (326) 

Magát ifjú Joukahainent övig mártotta mocsárba, lágyékáig lápba nyomta, hón-
aljig homokmezőbe. (330)  

Immár ifjú Joukahainen  tudhatta tapasztalatbul, mi veszëdelëmbe vitte kevély 
fölkerekëdése vërsënyre-vetélkëdésre, Väinövel viaskodásra. (336) 

Lábait emelve lépne, ámde mëg së mozdíthatja: mind a kettő mëgkötözve, kő-
bocskor-bilincsbe verve. (340) 

Jól mëgjárta Joukahainen, csúnya csávában leledzëtt. Elkeserëdëtt erősen. Szó-
val mondta, fölfelelte: „Bölcsek véne, Väinämöinen, időtlen idők tudósa! Fordítsd 
vissza szent szavadat, vëdd vissza varázsigédet! Szabadíts szorongatásbul, 
nyavalyámbul nyújts ki mostan! Drága marha lësz a díjad, kincseim java jutal-
mad.” (352) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Mit ajánlasz hát adóba, ha mëgmásolom szava-
mat, visszavonom szent igémet, szabadítlak szükségëdbül, nyomorúságból ki-
nyújtlak?” (358) 

Monda ifjú Joukahainen: „Van ëgy pár iratos íjam, két remëkbe készült ívem; 
ëgyike sebës lövésű, mindig célt talál a másik. Valaméket választhatod.” (364) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Íjaid nëm érdëkëlnek, nëm vágyom vacak nyilad-
ra. Van nekëm ëlég magamnak, fal mellé fëlállogatva, függesztve fali szëgekre. 
Erdőre ëgyedül járnak, vadász nélkül is vadásznak.” Lëdalolta Joukahainent, még 
mélyebbre, mint korábban. (374) 

Monda ifjú Joukahainen: „Vitorlásom vóna páros, igazán helyës hajócska. 
Vërsënyre való az ëgyik, tengër terhet bír a másik. Valaméket választhatod.”(380) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Csónakid nëm érdëkëlnek, nëm vágyom vacak 
hajódra. Van ëlég nekëm magamnak, tele van velük a tópart, nyiladékokban nyü-
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zsögnek. Ki széllel szalad sebësen, ki a szél ellen erősebb.” Lëdalolta 
Joukahainent, még mélyebbra, mint korábban. (390)  

Monda ifjú Joukahainen: „Paripám is vóna páros, ëgyhasi csinos csikóim. Ëgyik 
szélsebësen száguld, másik nagy teherbírású. Valaméket választhatod.” (396) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Lovaid nëm érdëkëlnek, harisnyás csűdű csikóid. 
Van ëlég nekëm magamnak, jászlaim köré kötözve, karámaimban kapálnak. Há-
tán víztükör világol, tomporán olajtavacska.” Lëdalolta Joukahainent, még mé-
lyebbre, mint korábban. (406) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Jaj, vénségës Väinämöinen! Fordítsd vissza szent sza-
vadat, vond vissza varázsigédet! Aranyat adok süveggel, ezüstöt egész kalappal; 
apám háborúból hozta, hadizsákmányul szërëzte.” (414) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Ezüstid nëm érdëkëlnek, nëm adok aranyaidra. 
Van ëlég nekëm magamnak: kincsës kamráim tömötten, mindën csöbröm csordu-
lásig holddal ëgyidős ezüsttel, napnál fényësebb arannyal.” Lëdalolta 
Joukahainent, még mélyebbre, mint korábban. (424) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Jaj, vénségës Väinämöinen! Szabadíts e szükségëmből, 
nyavalyámbul nyújts ki mostan! Kazlaim adom kezedre, vëdd el mindën szép me-
zőmet fizetségéül fejemnek, mëgváltásául magamnak!” (432) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Nëm kérëk a kazlaidbul, fütyülök a földjeidre! 
Van nekëm ëlég magamnak, földem mindënik faluban, asztagom amennyi tetszik. 
Saját földem többre tartom, boglyáimmal én beérëm.” Lëdalolta Joukahainent, 
még mélyebbre, mint korábban. (442) 

Akkor ifjú Joukahainen elkeserëdëtt egészen, álláig mocsárban állva, szakálláig 
szennyes lében, ínyéig mohás iszapban, fogáig fatörmelékben. (448) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Ó, varázsló Väinämöinen, időtlen idők tudósa! Dalold 
már dalaid vissza, kíméld életëm keveset, eressz engëmet utamra! Lëmerűle, lám, 
a lábom, szëmëmbe homok szivárog. (456) 

„Szent szavad ha visszavészëd, mëgigazítod igédet, Aino húgomat ajánlom, 
mátkádul szülém szülöttit: ő takarítsa tanyádat, padlódról a port sëpërje, elmoso-
gassa edényëd, köpönyegëdet kefélje, aranyszállal szője ingëd, mézes kőttesëd 
dagassza.” (466) 

Vén Väinämöinen ugyancsak örvendëtt öreg szívében: Joukahainen húga lészën 
vén napjainak vigasza. (470) 

Fölült hát örömkövére, dalos dombja oldalára, mondott ëgyet, mondott másat, 
harmadikat ráadásnak; szent szavait visszavonta, mindën átkát mëgmásolta. (476) 

Így került ki Joukahainen állig érő áradatbul, szakállát mosó mocsárbul. Lova is 
kibújt a kőbül, szánkója szoros fatörzsbül, gyöngyostora gyékényësbül. (482) 

Kászálódott szán kasába, szánkója farába fekve nagy keservesen elindult, szo-
morúsággal szívében asszonyanyja udvarába, szüléje szeretetébe. (488) 

Vágtatott vadul hazáig, hebehurgya módra hajtva, szánját csűr falához csapta, 
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elrepedt a szánka rúdja. (492) 
Anyja aggódott miatta, apja korholta keményen: „Öblös szánkód összetörted, 

rudadat is tönkretëtted. Mért këll ily vadul vezetnëd, hebehurgya módra hajt-
va?” (498) 

Erre ifjú Joukahainen keservesen ríni kezdëtt, bánatosan bólogatva, csáléra su-
vadt süveggel, színtelen szëdërjes ajkkal, szájba csüngő hosszú orral. (504) 

Kérdi, kérleli az anyja, aggódik szëgény szüléje: „Mért sírsz, magzatom, 
gyerëkëm, min kesergesz, szép szülöttem? Orcád szintelen, szëdërjes, szádba lóg, 
szëgény, az orrod.” (510) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Ó, anyám, szülőanyácska, csúnya csávába kerültem, 
varázsos veszëdelëmbe. Van ëlég okom sírásra, bajom búra-búsulásra! Azon 
bánkodom, míg élëk, míg bennem lakik a lélëk, Aino húgom hogy eladtam, 
igértem szülém szülöttit Väinämöinennek vigaszul, énëkmondó mátkájául, 
vénembër-vezetgetőül, támolygónak támaszául.” (524) 

Ám az anyja dörzsölgetni kezdte két kezét e szóra, maga mondta, fölfelelte: „
Sosë sírdogálj, szülöttem! Nincs sëmmi okod sírásra, szërtelen szomorkodásra. 
Világéletëmbe vágytam, szívemből szerettem volna nemzetségëmbe nagy embërt, 
csodahőst családtagomnak, magát Väinämöinent vőmnek, dërék dalnokot rokon-
nak.” (536) 

Hanëm Joukahainen húga most maga fakadt sírásra. Sírt egész nap, rája másnap, 
garádicson görnyedëzve, keservében könnyet ontott, szívszakasztó bánatában. 
(542) 

Szülőanyja szólítgatta: „Mért sírsz, mért rísz, kislëányom? Világhírës 
vőlegényhëz, jutsz jelës vitéz honába ablakba való virágnak, kispadon kakukkoló-
nak.” (548) 

Erre lánya ezt felelte: „Ó, anyám, szülőanyácska, van bizony okom keservre! 
Fonatos fejem siratom, sűrű sátorát hajamnak, fiatal fejemnek ékit, mert azt most 
kicsiny korában békötik alig kelőben! (556) 

„Aztat sajnálom-siratom: szerelmetës szép napomat, édës holdam ékësségit, if-
júság arany idejit; hogy most ifjan itt këll hagynom, fiatalon ott felednëm bátyám 
baltázó színében, apám ablaka tövében.” (564) 

Anyja lányának aszongya, szülő csiggatja szülöttit: „Esztelen, ereggy a búddal, 
sírdogálással, sülülü! Nincs miért merülni búba, sëmmi ok siránkozásra. A nagy 
Isten fényës napja más vidékën is világol, mint apádnak ablakában, báty-uradnak 
udvarában! Terëm máshol is bogyóka, dombokon szagos szamóca: szëdëgethetëd, 
szëgényke, ott a messze más határban, nëm csupán apád csapáin, fivérëd kapálta 
földön.” (580)  
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NËGYEDIK ÉNËK   
Aino bánata. Halála és siratása. 

 
Ëgyszër Aino, szép szűzecske, ifjú Joukahainen húga lombért indult a ligetbe 

fürdő-csapdosót csomózni. Nyírgallyat nyesëtt apának, aztán anyjának kötözte, 
majd a harmadik halomba bajnok bátyjának csomózta. (8) 

Már hazafelé mënőben égërcserjésnek csapáin, vén Väinämöinen közelgëtt. 
Mëglátta a lányt az erdőn, szépszoknyásat a csalitban. Szóval mondta, szólogat-
ta: „Sënki kedvéért, kisasszony, kedvemért csupán, kisasszony, viselj gyöngyfű-
zért nyakadon, kebledën kicsiny kërësztët, fonj koszorút a fejedre, piros pántlikát 
hajadba!”(20) 

Válaszolt a lyány viszontag: „Bizony, nëm nekëd së másnak hordok keblemën 
kërësztët, fonok pántlikát hajamba. Nëm kérëk a keszkenődbül sëm a 
búzabélësëdbül. Hordom a magam gúnyáit, mëgélëk kemény kënyérën udvarán 
apámuramnak, anyámasszony oltalmában.” (30) 

Kebeléről a kërësztët, ujjáról gyűrűt lëtépi, gyöngyös ékszërét nyakábul, szëdi 
szallagját hajábul, földre dobja, földnek adja, prédául poros mezőnek. Záporként 
zokog hazáig, könnyezve fut a kapura. (38) 

Ablakukban ült az apja, fejszéje nyelét faragva: „Mért rísz-rídogálsz, szëgényke, 
kislëányom, szép kisasszony?” (42) 

„Hogyne sírnék, hogyne rínék, van okom panaszkodásra! Azért sírok, jó apács-
ka, azon bánkódom, kesergëk: keblemről kicsi kërësztëm, lëesëtt övemnek éke; 
keblemről ezüst kërësztëm, rézcsatom dërékövemrül.” (50) 

Bátyja a kapu közében igája ívét faragta: „Mért rísz-rídogálsz, aranyom, szép 
húgom, szëgény kisasszony? (54) 

„Hogynë sírnék, hogyne rínék, van okom ëlég panaszra! Azt siratom, édës bá-
tya, azon bánkódom, kesergëk: gyűrűm elgurult kezemrül, lëpërgëtt a gyöngy 
nyakamrul, arany gyűrű a kezemrül, ezüst gyöngyeim nyakamrul.” (62) 

Hidló végin ült a húga, tüzdelve arany tüszőjit: „Mért sírsz-sirdogálsz, 
szëgényke, édës néném, szép kisasszony?” (66) 

„Van ëlég okom rívásra, könnyekre, keserűségre: azt siratom, édës húgom, azon 
bánkódom, kesergëk: arany abroncs homlokomrul, hajamból ezüst kihullott, kék 
selyëmkendő szëmëmrül, piros pántlika hajambul.” (74) 

Gádor grádicsán az anyja éppen a tejet fölözte: „Mért sírsz, mért rísz, édës lyá-
nyom, min kesergesz, szép szülöttem?” (78) 

„Jaj, szülőanyám aranyom, fëlnevelő drága dajka! Van bizony okom a búra, 
könnyekre, keserűségre! Azért sírok, jó anyácska, szép szülém, azért kesergëk: 
lombért mëntem a ligetbe, nyírcsapóért a nyírësbe, vesszőt vágtam éd’sapámnak, 
másikat szülőanyámnak, harmadik halomba raktam bajnok bátyámnak a részit. 
Hazaindultam azonban csalitosoknak csapáin. Odaátrul Osmo sarja, Kaleva fia 
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közelgëtt: ’Sënki kedvéért, kisasszony, kedvemért csupán, kisasszony, viselj 
gyöngyfűzért nyakadon, kebledën kicsiny kërësztët, fonj koszorút a fejedre, piros 
pántlikát hajadba!’ (100) 

„Téptem keblemről kërësztëm, gyöngyöm përgettem nyakamrul, szallagom 
szëmöldökömrül, piros pántlikám hajambul; földre dobtam, földnek adtam, prédá-
jául puszta földnek. Magam mondtam, válaszoltam: ’Bizony, nëm nekëd së más-
nak hordok keblemën kërësztët, selyëm szallagot hajamba’! Nëm kérëk a 
keszkenődbül, fehér búzabélësëdbül, járok köznapi gúnyába, mëgélëk kemény 
kenyérën oltalmában jó apámnak, szerelmes szülőanyámnak.’” (116) 

Anyja válaszolt viszontag, szülő intëtte szülöttit: „Sosë sírdogálj, lëányom, fiata-
lon lölt virágom! Írósvajon élj ëgy évig, attul mingyárt mëgvidámodsz; sertéssült-
ön másik évig, az válik egészségëdre, majd madártejën ëgy évig: lányok közt të 
lész a legszëbb. Mënj föl a ruharaktárba, ünneplőruhás rëkeszbe! Láda ládán fek-
szik ottan, fölpolcolva, rëndbe rakva. A legszëbbiket lëvéve, faragott födélt kinyit-
va, tíz aranykötőt találhatsz, kék szoknyábul is kilencet; mind a Holdlëány szövé-
se, Napkisasszonynak kötése. (136) 

„Néhai lëánykoromban, hajadonként hajdanában, ëgyszër erdőn eprészgettem, 
halmon himpért kórálgattam: hallám Holdlëány szövésit, Naplány rokkapërgetésit 
kékën ködlő rëngetegben, szerelëmliget szegélyin. (144) 

„Lassacskán oda lopóztam, egészen közel kerülve. Kezdtem kérni szépën őket, 
szóval mondva, szólogatva: ’Add aranyad, Hold lëánya, ezüstödet, Nap lëánya, e 
gyámoltalan gyerëknek, këgyedért esedëzőnek!’ (152) 

„Holdlëány adott aranyat, ezüstöt a Nap lëánya. Aranyat a homlokomra, ezüstöt 
hajamra hintve vetődtem haza virágul, örömére agg apámnak. (158) 

„Hordtam ëgy nap, hordtam másnap, harmadik napon lëszëdtem aranyam a 
homlokomrul, ezüstömet a hajambul, kincsëskamránkba bevittem, rejtëttem ruhás 
fiókba. Ott hevert aztán azóta, soha sënki  mëg së nézte. (166) 

„Köss selyëmkendőt fejedre, arany abroncsot hajadra, gyöngyös nyakláncot 
nyakadba, kebledre arany kërësztët! Lëgyën gyönge gyolcsbul ingëd, 
patyolatfinom fehérbül, szoknyád szépszínű szövetbül, selyëmövvel összefogva; 
lábadon hímës harisnya, cifra leffentyűs cipellő! Koszorúba font hajadba fűzzél 
szallagot selyëmbül, gyémántgyűrűt ujjaidra, arany karkötőt karodra! (180) 

„Úgy gyere közénk a házba, kamarábul szép szobánkba, mint egész családod 
éke, gyönyörűsége nëmëdnek; vadvirágként vándorolva, málna bokraként bo-
lyongva, nőve szépségben naponta, virulóbban, mint valaha.” (188) 

Szerető szüléje szóla, mëggyőzésül gyermëkéhëz. Ám az nëm hajolt szavára, 
nëm fordított rá figyelmet. Mënt az udvarra zokogni, kisírni magát a kertbe. Száját 
ily szavakra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Boldogoknak kedve milyen, gond-
talanok gondolatja? Boldogoknak kedve olyan, gondtalanok gondolatja, mint fod-
ra futó haboknak, vihar vályúcska vizében. Hát a boldogtalan kedve, gerlicének 
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gondolatja? Boldogtalan kedve olyan, gerlicének gondolatja, mint töppedő hó ta-
vasszal, kút mélyén maradt erecske. (208)  

„Az én kedvem is ködökbe, burkolódzott búsulásba, alant jár fakó füvekben, 
csalitosokban csatangol, renyhén sorvadoz a rétën, búslakodik a bozótban; ked-
vem kátránynál sötétebb, szívem szénnél nëm fehérebb. (216) 

„Jobb volna nekëm valóban, bizony jobb lëtt volna nékëm születetlen, 
fëlnövetlen, nagylëánnyá serdületlen ilyen ínségës időkre, vigasztalan vad világba. 
Hatnaposan haltam volna, nyolc éjet sëm éltem volna; nëm lëtt volna szükség sok-
ra: ëgy arasznyi lën lepëlre, maroknyi fekete földre, kis siratásra anyámtul, még 
kevesebbre apámtul, bátyám mëg së gyászolt volna.” (230) 

Sírt egész nap, rája másnap. Kérdi tőle asszonyanyja: „Mért sírsz, mért rísz, árva 
lányom, mit szomorkodol, szëgényke?” (234) 

„Árva lányka azt siratom, azért könnyezëk, kesergëk, mivel elszërëztél engëm, 
eligérted ëgyetlenëd öreg embërnek örömül, vénembër-vigasztalóul, toporgónak 
támaszául, görnyedőnek gondozóul. Inkább indítottál volna hullámok alatt lakó-
nak, tengëri halak húgának, tőkehalak testvérének! Jobb volna vizekben élnëm, 
hullámok alá húzódnom tengëri halak húgául, tőkehalak testvéréül, mint vigaszul 
vénembërnek, toporgónak támaszául, ki a bocskorába botlik, elesik ëgy szalma-
szálban.” (254) 

Fölmënt a kamaradombra, ruharaktárukba lépve legszëbb ládáját nyitotta, föl-
pattintotta födelit. Hat aranytüszőt talála, kék rokolyából kilencet. Öltött ünneplőt 
magára, gondosan mëgigazítva, arany abroncsot szorítva, fejére finom ezüstöt, 
szallagot szëmöldökére, piros pántlikát hajába. (266) 

Onnan lépkëdëtt lëfele, ëgy mezőben, másik mellett; mënt a lápon, mënt az érën, 
komor erdőkön kërësztül. Maga mëntében dalolta, jártában jajongva mondta: „
Szívemet a bú szorítja, fejem fájdalom feszíti. Ha szigorúbban szorítna, fájdalma-
sabban feszítne, mëghalhatnék tán, szëgényke, mëgszabadulhatnék, árva, eme 
gyilkos gyötrelëmtül, szomorú szorongatástul. (280) 

„Hogyha jőne most halálom, mëgválásom a világtul, bús Manalába mënésëm, 
Tuonelába távozásom, nëm sírna apám sokáig, anyám së sokat siratna, nëm hulla-
na húgom könnye, bátyám búba nëm merülne; veszhetnék akár a vízbe, halhatnék 
halas tavakba, habzó hullámok ölébe, fekete folyó sarába.” (292) 

Mënt egész nap, méne másnap, hát a harmadik nap este magát tengërnél találta, 
nádbenőtte puszta parton. Ott érte a hűvös éjjel, sűrű éjszaka sötétje. (298) 

Estéjét elsirdogálta, éjnek évadján kesergëtt, kuporodva vízi kőre, tág ölű öböl 
zugában. Kora hajnali homályban parti fokra föltekintve, látott három lányt a víz-
ben, fürdőzni hideg habokban. Ainót hívja-hivogatja nëgyediknek mind a három. 
(308) 

Pëndëlyét a parti fűzre, szoknyáját szilágra dobta, harisnyáit a harasztra, topán-
káit tó kövére, gyöngyeit gyökér tövére, gyűrűit gyalogbokorba. (314) 
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A tengërben tarka zátonyt, látott fényben fürdő szirtët: odaúszhatna a kőre, pici-
két pihenni rajta. (318) 

Odaérkëzvén azonban, ráülőfélben a szirtre, a kiálló tarka kőre, arra az aranyszi-
getre, csak mélybe szaladt a szikla; fenékre futamodóban rajta lévőt elragadta, 
Ainót mélységbe merítve. (326) 

Így halt mëg szëgény szűzecske, odalëtt piciny pipécske. Halófélben hangja hal-
lik, merültében mondogatja: „Tengërben fürödni fogtam, kiúsztam a víz kövére; 
ott vesztem, piciny pipécske, mëgholtam, szëgény madárka. Én édësapám ezëntúl, 
míg lë nëm mëgy élte napja, halászhálót itt në húzzon, e vízből halat në fogjon. 
(338) 

„Mosakodni partra mëntem, tengërben fürödni fogtam, ott vesztem, piciny 
pipécske, mëgholtam, szëgény madárka. Én édësanyám ezëntúl, míg lë nëm mëgy 
élte napja, dagasztó vizet në végyën háza tájának tavábul. (346) 

„Mosakodni partra mëntem, tengërben fürödni fogtam, ott vesztem, piciny 
pipécska, mëgholtam, szëgény madárka. Én testvérbátyám ezëntúl, míg lë nëm 
mëgy élte napja, në járjon ide itatni paripát e puszta partra. (354) 

„Mosakodni partra mëntem, tengërben fürödni fogtam. ott vesztem, piciny 
pipécske, mëgholtam, szëgény madárka. Én édës hugám ezëntúl, míg lë nëm 
mëgy élte napja, në mossa szëmét e szirtën házunk tájának tavában. Valahány 
kalán e vízbül, mind a vérëmnek veszése, valahány halat halásznak, mind a testëm 
tépdësése, ahány ág e puszta parton, annyi bordám szerteszórva, ahány szénaszál e 
parton, annyi hullt oda hajambul.” (370) 

Így lőn kislëány halála, veszése piciny pipének… (372) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit lányka hírës hajlokába, oltalmazó 

otthonába? (376) 
Medve légyën hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Medve nëm lëtt mëgvivője: 

marhalegelőn mëgállott. (380) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit lányka hírës hajlokába, oltalmazó 

otthonába? (384) 
Farkas légyën hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Farkas nëm lëtt hír futárja: 

birkaakolba betévedt. (388) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit hajadon hírës hajlokába, oltalma-

zó otthonába? (392) 
Róka légyën hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Róka nëm lëtt hír harangja: 

legelő libákba botlott. (396) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit lányka hírës hajlokába, oltalmazó 

otthonába? (400) 
Nyúl lëgyën a hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Nyuszkó méltósággal mond-

ta: „Én szavamat állni szoktam.” (404) 
Nyúl azonnal nyargalásba, füles vad futásba kezdëtt, karikázott kacskalábú, ha-
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sadt szájú szélsebësen ért a hírës lyányosházba, hajadonnak hajlokába. (410)  
Fut a fürdő ajtajára, kuporodik a küszöbre. Lócán lányok üldögélnek, nyírfa-

vesszővel verődznek: „Levesbe kerülsz, të kancsi, sülülü, sütünk belőled a gazdá-
nak estebédët, gazd’asszonynak délebédët, lányuknak lapockasültet, fölöstökömöt 
fiuknak!” (420) 

Füles tudja, mit feleljën, duvadó szëmű dicsekszik: „Ördög jöjjön önszántábul, 
hogy mëgfőzzétëk fazékban! Követként jöttem közétëk, gyászos hírt hozó futár-
nak: mëghalt már szëgény szűzecske, odalëtt az ónöveske, elmënt az 
ezüstcsatoska, rosszuljárt a rézöveske; tengëri fövenybe fúlva, tengër mélyébe me-
rülve tengëri halak hugául, testvéréül tólakóknak.” (434) 

Fëlsírt akkor asszonyanyja, könnyei ömölni kezdtek. Szóval mondta-
mondogatta, így bucsálódván búvában: „Ó, szülőanyák, szëgényëk, valamíg vilá-
gon éltëk, në lökjétëk lányotokat, vérëtëk në vonszoljátok férjhëz kedve ellenére, 
ahogy én, anyák utólja, lëányomat lódítottam, kis lilécskémet löködtem!” (446) 

Sír az anyja, hull a könnye, záporként zuhog szëmébül, két szomorú kék 
szëmébül, két orcájára omolva. (450) 

Hull a könnye, ëgyre hullik, záporként zuhog szëmébül, két orcájárul omolva 
dús mellének dombjaira. (454) 

Hull a könnye, ëgyre hullik, záporként zuhog szëmébül dús mellének dombjairul 
selyëmszoknya sátorára. (458) 

Hull a könnye, ëgyre omlik, záporként zuhog szëmébül selyëmszoknya sátorárul 
piros pár harisnyájára. (462) 

Hull a könnye, ëgyre omlik, záporként zuhog szëmébül piros pár harisnyájárul 
cifra leffentyűs cipőre. (466) 

Hull a könnye, ëgyre omlik, záporként zuhog szëmébül cifra leffentyűs cipőrül 
mélyen a fekete földbe, föld alá a föld javára, vízbe folyva víz javára. (472) 

Alighogy odajutottak, folyóvízként futni kezdtek; három nagy folyam fakadott 
kisírt könnyei vizébül, feje forró kútjaibul, pillája patakjaibul. (478) 

Támadt mindënik folyónak három harsogó esése, mindënik sellő-medërben há-
rom hullámszóró szikla, mindënëgyes szikla szélin aranyos halom homokja, 
mindënik homokhalombul három nyári nyírfa hajtott, mindënëgyes nyírfalombban 
ëgy kakukkmadár kucorgott. (488) 

Kezdtek is kakukkolásba. Ëgy kiáltja: „Csókot, csókot!” Más kiáltja: „Férjet, 
férjet!” A harmadik: „Boldog, boldog!” (492) 

Mëlyik mondta: „Csókot, csókot!”, három hónapig kakukkolt szëgény csóktalan 
cselédnek, tengër mélyébe merültnek. (496) 

Mëlyik mondta: „Férjet, férjet!”, hat hónapon át kakukkolt a fájdalmas férjjelölt-
nek, gondjaiban gubbasztónak. (500) 

Mëlyik mondta: „Boldog, boldog!”, ëgy életën át kakukkolt a boldogtalan anyá-
nak, könnyekből ki nëm fogyónak. (504) 
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Mondta is szëgény szüléje kakukkszónak hallatára: „Hej, szëgény szülő, në hall-
gass szüntelen kakukk szavára! Mert ahány kakukkolása, szívnek annyi szökkené-
se; szëmeid vize szivárog, könnyek orcádra omolnak, borsószëmëknél nagyobbak, 
babszëmëknél számosabbak. Könyökszám kopik el éltëd, araszonként agg 
dërëkad, egész testëd eltörődik kakukk hangja hallatára.” (518) 
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Havasi-Krasznai Erzsébet 
 
 

Válaszlevél 
 
Homokod Szaharám 
ideküldted felhőn 
északi őszbe, zuhanó 
esőfüggöny ernyőn 
ereszkedik lefelé 
meglepni a tájat. 
Forró emlékű üzeneted 
barna-vörös foltokká válik 
az autóm tetején. 
Afrika, 
portó nélkül, bélyeg nélkül 
ajándékod ideért 
 
 
Télálom 
 
Tél  világa  fuvola, 
hangtalan  oboa, 
láthatatlan    zeneárok, 
átlátszó  zeneszámok. 
 
Hullámzó fuvolat 
ablakon  át mulat, 
különböző  madarak, 
lágyhangzású  darazsak. 
 
Ágak - zöldek, 
fehér  havak, 
ablaküveg  határán, 
élnek  maguk  világán. 
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Nyár reggeli 6-os, 8  sorban 
 
Köd száll a fák mögött 
vízpermetből fátyol 
Fehér nap átszökött 
fényesővel pátyol 
 
Almafák lombjain, 
zöldcsüngő fürtjein 
madárhangú kertnek, 
fénygyöngyökként táncol 
 
 
Hazafelé 
 
Esőbuborékon repesztünk át, 
vakrepülés az éjszakában 
füstszürke sejtelem a  
víz lepte 
guruló homályban, 
 
-kettős fények, táblák  lenn és fenn- 
halott tükörkép 
élő világban 
vízfürdőnk  
véget ért,  
trágya szaga  
kúszik be 
helyette, 
láthatatlan  
ruhában 
 
Gyönyörű lámpáim, 
városom  
a ködbe, 
bújják est fátyolát 
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Éjjeli látomás 
 
Éjjel  
telihold gurul át szobámon 
hidegfényű ecsete 
álomvárost mázolva 
a  házban 
 
Fehér 
unalmas ablakkeretek 
felhőkarcolók karcsú testének öltöznek. 
Csíkos emeletei 
kivilágítva  nyújtózkodnak 
a New York-i éjszakában 
 
A hold fénye 
lenéz az 
alvó arcokon, 
majd vadul 
néma táncba kezd, 
hideg fényét 
maga után ontva 
rettenve, 
éterből jövő 
hangok korbácsolnak 
életre 
közben 
vezetünk, 
a semmibe 
szédítő 
halálok 
után 
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Éjjelek az úton 
 
Vonatunk indul 
zak zak zaka 
gördülő vaskarikák. 
Szikrahányó 
taka taka.tak 
tak tak 
zaka zaka 
 
Süvöltő vaskarikák 
fényes 
síneken át 
 
Zak zak 
robogunk 
ködös éj 
homályán át 
 
Fényes homlokpántja 
fölé egy 
csillag ül 
- sötétnek gyönyörű 
álmot ád - 
 
Csillagom fénye 
ragyogj rám 
Sugaraid jutnak 
bőröm alá 
 
Lelkem lobogó  
vonatán halad 
tovább 
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Árulás 
 
Te már láthattad volna, 
mikor rigolya-órák tülekedtek 
az örömteli napok helyébe, 
hol a határ. 
De te csak értetlenül álltál, 
füled süketre zárt  
minden kis rést agyad felé. 
Hagytad veszni az elrejtett bárányt 
Hagytad letaglózni, 
magad osztva a leggyilkosabb 
csapásokat. 
De te csak álltál értetlenül, 
hogy a legkisebb atomok is a  
testben megtízszerezték a fájdalmakat 
az elviselhetetlenségen is túl. 
Te csak értetlenül vártál 
 
a becéző szóra, a meleg gyöngédségre, 
jutalmul árulásaidért 
Most itt állsz magad, valamikori erődet 
vesztve visszavonulhatatlanul, 
vársz a kegyelemre, a határtalan szerelem 
 
törvényei szerint, 
állsz, magadnak hazudva tiszta lelket 
gyáván, hogy könnyebb legyen 
Mondd, nem őrület?! óvlak, vigyázok rád 
ami neked fáj, fáj nekem, rettegek érted. 
Ahogy gyűlöllek, úgy szeretlek.  
 
 
Álomolvadó 
 
Nieti aloáh hillán 
folyékony olajon pillám, 
lebegőn libegő villám 
aranyat csurgató csillám 
Nieti aloáh hillán 
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A mi világunk 
(európai évszakok) 
 
Piros tavaszok 
ablak fehérén, 
 
szilaj hónapok 
nyár zöldszínű kötényén 
 
vörös fagyal 
friss dér leheletén 
 
új  fenyőfa álma 
karácsony reggelén 
 
 
Gyógyír 
 
zene és tánc 
lézerkés 
a kínzó   sebre 
sebész 
modern szikéjeként 
életet ment 
 
 
Csillanó nyugalom 
 
Átlátszó hólyagok 
forró buboréka 
rotyog az anyaga 
lábasom hasán 
Villa ágain  
képlékeny sugara 
folyadék -gömbökként 
száll 
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Havasi-Krasznai Erzsébet  önmagáról 
 
1954. július 23-án születtem Budapesten. Gimnázium után iskolatitkárként, 

majd egy külkereskedelmi vállalat pénzügyi osztályán, a Tanítóképző Főiskola 
elvégzése után, 1989-ig óvónőként dolgoztam. Rákosszentmihályon, édesapám 
szülői otthonában nevelkedtem. Édesanyám újpesti, megingathatatlan hitet, az 
emberi akarat határtalanságának tiszteletét hozta ebbe a házba. Bátyám gyógyítha-
tatlan szívbetegként tizenhárom éves korában meghalt. Szüleimtől emberi tartást, 
a mindent gyógyító zene és az alkotás szeretetét, a sport szükségét kaptam öröksé-
gül.  Késői gyerekként, idő előtt veszítetem el őket is, de még megoszthattam ve-
lük a pályakeresés, az élettárs-választás és a fiam, majd a lányom születésének 
élményét.  

1989-ben költöztünk végleg Svédországba.  Fiam elektronikát tanult, de a zene 
világában kötött ki.  Lányom a gimnáziumban társadalomtudományokat és nyel-
veket tanul.  

Három évvel ezelőtt kezdtem el írni., Önmagam újrafelfedezése, az élet jelen-
téktelennek tűnő részleteire való figyelés, a pillanatok értékének megbecsülése, a 
tények és a fantázia nyújtotta játék segít az irodalmi alkotásban.   
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 Fazekas Marianne 
 
 

Végül 
 
Mindent elmondtam, 
Mit neked kellett volna mondanod, 
És most vállat rántva elmégy 
És amit vinned kellett volna 
Azt, mind rám hagyod. 
 
 
Némaság terhe alatt 
 
Úgy mondanám, 
De kinek? 
Mit mondanék, 
És minek? 
S hogyan mondanám, 
Azt, hogy ”miért”” 
Mikor mások is azért beszélnek! 
Semmiért! 
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Fazekas Marianne munkája 



 
Bujdosás a szavakba 
 
Hol jársz, 
Kit vársz? 
Mesélj! 
Mesélj. 
 
Míg beszélsz, 
Megszűnik minden más 
Mesélj! 
Mesélj. 
 
Nem baj, ha régi 
És elkopott, csak 
Mesélj! 
Mesélj. 
 
Felejtesd el velem 
E gyötrő napot. 
Mesélj! 
Mesélj. 
 
 
Hozzátok 
 
Vártok rám tudom, 
S ha ott lennék közöttetek 
Megbánnátok újra, 
Hogy vártatok. 
 
Úgy fáj a testi kín, 
A lelki sötétség, 
Az hogy nincs 
Egy cseppnyi kis reménység. 
 
Az, hogy a kakukkszó 
Már másnak jelez, 
Hogy kapum bezárult 
És térdem sebes. 
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Segíts én Istenem! 
-így kértem az Urat. 
Ki egykor elosont, 
Most elébe szalad! 
 
 
Ujj-bolondulás 
 
Ujjhegyek 
Szeretkeztek. 
Egymásra találtak, 
Szétrebbentek- 
Megpihentek… 
 
 
Távolodás 
 
Érzem, hogy az értelem szűk utcája 
Lassan bezárul. 
Az ajtók már kopottak, 
S ha fel is nyitódnak néha, 
Csikorgásuk szívbe markol 
És süket fülekbe jajgat. 
 
 
2000 
 
Dicső világ robotját 
hasítja gyenge fecskeszárny. 
Az örült hang-orgiába 
Belesüvít lágy surrogása. 
Légi bajnok, 
kit földi bajok nem húznak, 
Itthagytál engem: 
Túsznak. 
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Fazakas Marianne  
önmagáról 
 
 
1956-ban születtem Budapesten. Al-

só és középfokú iskoláimat szülővá-
rosomban végeztem. 1977-ben Svéd-
országba, Göteborgba telepedtem. 
Felsőfokú tanulmányaimat 1994-ben 
fejeztem be. Göteborgban óvónőként 
dolgoztam, a gyermekek nevelése, 
oktatása elsőrangú helyet kapott éle-
temben.  
Édesanyám tanítónő, nagyszerű pe-

dagógus volt, példaadó ezen a pályán. 
Versekkel, rajzolással, meseírással 
először gimnazista koromban próbál-
koztam. Képzőművészeti adottsága-

imnak jó hasznát veszem pedagógusként. 
Jómagam is lelkes gyermekként indultam, és kaptam a jellemző Istenke tüzes 

nyilacskája nevet. 
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Vers és foci 
 
      Publik Antal szíves szolgálata 
 
A címből két külön világra gondolhatunk, olyan távoli társításra, amelyet az iro-

dalom eszköztárából vett meghatározásokkal magyarázhatunk. Publik Antal eseté-
ben, a megközelítés mikéntjétől függően olykor megfordíthatjuk a sorrendet, de 
egész életpályáját tekintve a játék, legyen az a labdarugó pályán vagy színpadon, 
olyan nehezen szétválaszthatóan keveredik, mint idős ember hajában az ősz szálak 
vagy a levegő összetevői. 

Apja műszerészként a marosvásárhelyiek szolgálatában varrógépet, mérleget, 
motorokat, kerékpárokat javított, fiát is erre szánta, de Anti már tíz esztendős ko-
rában nagy kedvet érzett a sportolásra és ügyesen mozgott az iskolai gyermekszín-
játszók között, főszerepet is kapott. A hétosztályos iskola elvégzése után sportis-
kolát választotta volna, de a szigorú apa „komolyabb” pályára irányította, fémipari 
iskolába került.  

Valami nagy, erős akarat munkálkodott benne, amely nem engedte meg, hogy 
elfecsérelje kétféle tehetségét. Tizenöt éves korában a marosvásárhelyi jégkoron-
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gozók B divíziós csapatában játszik, labdarugóként a Lokomotív csapatában mu-
tatta magát, 17-18 évesen már országos válogatott. Később a fővárosi nagy csapa-
tok minden tehetséget megkaparintó igyekezetének megfelelően Bukarestbe kerül, 
aztán a labdarúgás központi irányításának megfelelően csapatostul helyezték hol 
Kolozsvárra, hol meg Bákóba. Az országos válogatott tagjaként a fővárosba látták 
volna a legszívesebben, de ekkor már megelégelte, hogy mások irányítsák életét. 
Bákóban lemondott a fociról, mert az egyik nagyhatalmú edzője, választás elé állí-
tott: foci vagy egyetem? Folytatta a testnevelő főiskolán tanulmányait, és mint 
addig is műkedvelő színészként is sikerrel szerepelt, Bákóban is főszerepeket ka-
pott a helyi Művelődési Ház  román nyelvű színjátszó együttesében.  

Amikor Marosvásárhelyen megalakult az ASA első osztályú futballegyesület, 
visszatérhetett szülővárosába a futballpályára és a maga alakította szakszervezeti 
színjátszó csoportba, ahol többek között Tamási Áron és Méhes György darabban 
játszott főszerepet. 

1988 júniusában követhette feleségét Svédországba. Hivatalos papírokkal érke-
zett, családegyesítés címén. Távozása Marosvásárhelyről kisebb botrányt okozott, 
mert éppen azelőtt jelent meg róla az a kettős életpályáját méltató riport, amelyet 
Oltyán László írt a helyi lapba. „Egy olyan régi futballista- hírességről írtam, aki a 
szakszervezetek művelődési házában létrehozta a magyar színjátszó csoportot.” – 
írta később Erdélyi elmebaj című posztumusz dokumentum regényében Olytán 
László: „Érdemei voltak, nem kellett sminkelnem a szöveget. Nem sokkal a riport 
megjelenése után rémülten mondta nekem a főnöknőm: - Baj van a riportjáért La-
ci! Nagy baj! Holnap ne menjen el sehova a szerkesztőségből. – Hogy aztán a kö-
vetkező napon, úgy tíz óra tájt, hívasson a főnöknő…. Egy fiatal jólöltözött férfi 
ült az irodájában. Az arcára volt írva, hogy már vár. Főnököm bemutatott neki. 
Mint megtudtam szekus…” 

Publik Antal itt Svédországban, mint bárki más előbb nyelvet tanult. De nagy 
segítségére volt, ahogyan mondja „a foci nemzetközi nyelve”. elismerték a testne-
velő tanári diplomáját. Előbb betegápolóként dolgozott. Gyúrói képesítést is szer-
zett annak idején, így hát ezt a tudását is kamatoztatta. 1998-tól helyettesítő tanár-
ként kezdte, aztán a sportjátékok szakembereként tanított és edzősködött.  

Nemrég Håkan Janssonnal Teknik för hög spelhastighet i footbol  (A labdarugás 
játéktechnikájának magasiskolája) címmel nagysikerű könyvet írt, amelynek hasz-
nát  a svéd labdarugó szövetség és a  labdarugó edzők egyesülete is elismert a 
könyvhez írt előszavakban. 

Túl a hatvanon, művelt nyelvei közül a legfontosabbat, az anyanyelvét is példa-
mutatóan - a svédországi magyarok szolgálatába állítva tehetségét és tudását - 
ápolja Publik Anti. Számos alkalommal fellépett már a svédországi magyarok kü-
lönféle rendezvényein, ünnepi alkalmakkor, de a maga összeállításaival is sikeres 
és kedvelt előadó, hiszen nemcsak a magyar költészetnek, de a világirodalom leg-
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szebb verseinek tolmácsolásával, egész estét betöltő műsoraival szolgálja lelkes 
közönségét. Legutóbb az Ághegy stockholmi, sok szempontból sikeres, másfél 
órás bemutatkozásán vállalt jelentős szerepet, néhány nap elteltével pedig az Idős 
Magyarok Klubjának közönsége előtt jelentkezett új műsorával, amelynek össze-
kötőszövegét is maga írta. 

Publik Antal megnyerő jelenség, céltudatos ember.  
Olyan alkotó, aki évtized alatt előkelő helyet vívott ki magának a svédországi 

magyarok, napjainkban fellendülést mutató közművelődési életében. 
 
                                                                                       Ligeti Pál 
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Gaál Zoltán 
 

Életrajzi töredék 
 
 
1949-től 1953-ig a budapesti Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskola és Zenei 

Gimnázium növendéke voltam. 1952-ben erősen készültünk az érettségire. Egyik 
tanárom , Kiss Kázmér, a fizika-órán egész váratlanul Napóleonról kezdett elmél-
kedni. Kifejtette, hogy nagyon nehezére esik lelkesednie a császárért, mert hiszen 
ölni nagyon könnyű. Ölni tulajdonképpen mindenki tud. Egészen más volna a 
helyzet, ha Napóleon kitalált volna valami hasznos dolgot, például egy kis csavart. 

1953-ban meghalt Sztálin elvtárs. 
Jó néhány évvel később, már Svédországban, írtam a következő sorokat: 
 

napóleonka egy nagyot nyelt 
napóleonka meggymagot nyelt 
 
azóta győzni nem törekszik 
s a dicsősége nem növekszik 
 
meggymagot nyelünk valahányan 
azután fekszünk halaványan 
 
esetlen harcra suta béke 
a bolond élet buta vége 

 
1953-tól 1956-ig a Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanszakát látogattam. 

Tanárom kezdetben Szabó Ferenc volt; a szovjet hadsereg tisztje és a Zeneszerző 
Szövetség pártszervezeti titkára. Nem mindenben értettünk egyet. Neki írtam a 
következő verset: 

 
Hogy lettem  
sorom vígan töltő 
icipicike  - hangú költő? 
– kérded 
 
Tompítám 
hideg vízzel korgó 
pokoli-dühű nótát morgó 
gyomrom 
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s így lettem 
érdes nyelvem öltő 
icipicike - hangú költő 
– Érted? 

 
1956. december 12.-én érkeztem Svédországba. Azóta itt élek. 1957. február 2-

án megpróbáltam választ adni a kérdésre, miért is hagytam el Magyarországot. 
 

Öland korhadó malmai 
 
Öland korhadó malmai 
malmok kifordult karjai 
kit minden friss szél elkerül 
pusztulok én kívül-belül 
 
Átkeltem három tengeren 
s a vízben hagytam mindenem 
mert megszabta a hatalom 
miképpen szóljak szabadon 
 
 Az első tenger keserű 
 a másik savanyú nedű 
 a harmadik sós fájdalom 
 feloldhatatlan bánatom 
 
Átkeltem három tengeren 
 s vizükben hagytam mindenem 
 mert nem tudta a hatalom 
miképpen szólnék szabadon 
 
S mint szárnyaszegett madarak 
szenvedhetnek a nap alatt 
vergődök átok-feketén 
a romló malmok szigetén  

 
1934-ben születtem Brassóban egy Budapestről Erdélybe sodródott magyar apa 

és egy székely eredetü anya gyermekeként. Apám mozdonyvezető volt, anyám 
leánykorában varrónői diplomát szerzett. Apám rendkívüli muzikális tehetséggel 
volt megáldva. Szép hangja volt és több hangszeren is játszott. A szájharmónikát 

                                                   Gaál Zoltán írása                                         1061 



például virtuóz-módon kezelte. Anyám inkább az irodalom iránt érdeklődött. Csa-
ládunk 1940-ben elhagyta Romániát és Debrecenben telepedett le. Itt töltöttem 
gyermekéveimet. A négyéves katolikus elemi elvégzése után három éven át a deb-
receni piarista iskolába jártam.  

Az államosítás után befejeztem az általános iskola utolsó osztályát. 1948-ban 
meghalt anyám. Ekkor elhatároztam, hogy otthagyom a családi fészket. 1949-ben 
felvételiztem a budapesti Zenei Gimnáziumba. A felvételi vizsga sikerrel járt, így 
Budapestre költözhettem. Főhangszerem a hegedű volt. 1953-ban leérettségiztem. 
Az 1952/53-as tanévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karvezetés tan-
szakának, majd 1953-56 között ugyanazon intézmény zeneszerzés tanszakának 
növendéke voltam.  

Verseket is írtam. Néhány versem akkoriban meg is jelent az Új Hang illetve az 
Alföld nevü irodami folyóiratban. Az 1956-os forradalom után útrakeltem és vé-
gül is Svédországban kötöttem ki. Előbb zeneszerzést tanultam, azután zenetanári 
képesítést szereztem a stockholmi Zeneművészeti Főiskolán.     

Néhány évig Stockholmban tanárkodtam, majd 1973-ban Göteborgban kaptam 
állást a Svéd Országos Hangversenyrendező Iroda (Svenska Rikskonserter) 
nyugatsvédországi részlegénél. Munkám szabad volt, amellett változatos és tanul-
ságos. Műsortervezésssel és szerkesztésssel, zeneművek átdolgozásával, betanítá-
sával, vezényléssel, műsorvezetéssel stb. foglalkozhattam. A vállalatot 1989-ben 
átszervezték. Az ekkor létrejött új szervezet (Musik i Väst) zeneszerzőként alkal-
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mazott. Innen mentem nyugdíjba.  
Sohasem voltam tulságosan szorgalmas vagy különösebben ambiciózus ember. 

Nem dicsekedhetek látványos sikerekkel. Összeköttetéseim voltak ugyan de a 
kapcsolatokat nem ápoltam. Számtalan jóakaróm próbált az évek során segíteni. 
Ez eddig még senkinek sem sikerült. Nem az ő hibájuk. A makacsság jellemző 
reám. Apám azt mondta egyszer, hogy ezt a tulajdonságot anyámtól örököltem. 
Lehet! Saját megítélésem szerint makacsságomból több hasznom származott, mint 
károm.  

Az utóbbi 30 év során színtiszta svéd környezetben éltem. Ritkán volt módom 
arra, hogy magyarul beszéljek. Aggodalomra azonban nincs ok; nem felejtettem el 
az anyanyelvem. 

Svédország második (harmadik?) hazám lett. Magyarságom és svédségem har-
móniába békül. Egyikről sem tudnék önszántamból lemondani.  

 
Melléklet: 
 
A boråsi  Művészeti Múzeumban, 2004 február 25-én  tartott hangverseny svéd 
nyelvű műsora: 

Zoltán Gaál – porträtt av en tonknåpare 
Call R.C., Flare – uruppförande 
Psalm 1970, Flöjtstycke I 
Höst, Flöjtstycke II 
Ramsa för Monica, Stiltje, Flöjtstycke III 
Solnedgång, Flöjtstycke IV 
Dag och natt, Pĺåväg, Flöjtstycke V – uruppförande 
Långfredag, Påsk, Flöjtstycke VI, Carillon – uruppförande,  
Perpetuum mobile (Ekelöf/Gaál),  
Die Ordnung/Neeijjj (Gaál/Ĺkesson) 
Run I, Dauer im Wechsel – uruppförande,  
A Piece of Embroidery, Mirror I, Flanören (Lajos Kassák, övers: Zoltán Gaál) 
Mirror II,  
The tide is out,  
Run Agneta Plengiér-Gaál, Zoltán Gaál – recitation, Ann Elkjär Hansen – flöjt, 
Björn Nilsson – marimba, piano, Fredrik Björlin, Roger Carlsson, 

Kenneth Franzén, Jerker Johansson – slagverk 
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Bogányi Gergely 
 
harmincéves, s az egyik 
legfiatalabb Kossuth-
díjasunk. Zenészcsaládban 
született, népes családja 
tagjait Helsinkiben talán 
még inkább ismerik és szá-
mon tartják, mint Magyar-
országon. Négyéves korá-
ban kezdett el zongorázni, s 
már hatévesen különdíjat 
kapott egy nyíregyházi or-
szágos zeneiskolai zongora-
versenyen, amelyet három 
évvel később megnyert. 
1990-től kezdve sorra nyeri 

meg szerte Európában a különböző zongoraversenyeket. Huszonkét évesen avat-
ták szülővárosa, Vác díszpolgárává.  

Gyakran játszik kamarazenét is. 1999 júliusában Kelemen Barnabás hegedűssel 
és Bogányi Tibor csellistával, megnyerte a kuhmoi (Finnország) nemzetközi hár-
mas verseny első díját. 2000-ben Liszt-díjjal tüntették ki. 2002-ben a Finn Köztár-
saság elnöke a Fehér Rózsa Lovagrend érdemkeresztjével tüntette ki.  

A Helsinkiben, Budapesten és Párizsban élő művész a világ számos hangver-
senytermében fellépett már, a világ legjobb zenekarai hívják szólistának, 2006-ig 
tele a naptára előjegyzésekkel.  

Fontosnak tartja, hogy a hazai közönség előtt is fellépjen. Aki egyszer is gyö-
nyörködhetett játékában, soha nem felejti. Chopin és Liszt műveinek tolmácsolá-
sában utolérhetetlen.  

A Budapest Music Center a közelmúltban jelentette meg Chopin-CD-jét, melyen 
három mazurkát, az F-moll fantáziát és B-moll szonátát játssza.. Bogányi-CD-vel 
bizonyítja: az utóbbi években nemcsak a kortárs zeneszerzők műveinek megjelen-
tetéséből, de a kimagasló tehetségű kortárs szólisták játékának megismertetéséből 
is oroszlánrészt vállal.  

Augusztusi országos ünnepünket köszöntő, a budai alsórakpartra épített alkalmi 
színpadon bemutatott Örömkoncertjét, amelynek műsorán Liszt, Chopin és Bartók 
művei hangzottak el a Duna televízió is közvetítette.  
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Részlet a Kocsi Tibor által készített interjúból: 
 
 
- Hogyan fogadta a felkérést az Örömkoncertre? 
- Amikor elmondták, miről van szó azonnal óriási fantáziát láttam benne, és zse-

niális ötletnek tartom. Ez világszenzáció. Háttérben a Duna és a Parlament! Rá-
adásul az augusztusi nemzeti ünnep előestéjén. 

- A rendezők kérték, hogy mit játsszon, vagy szabad kezet kapott? 
- Rám bízták a választást, de a végleges műsort együtt alakítottuk ki. Nem kis 

gondot okozott, hogy mit adjak elő, hiszen szinte végtelen a zongorairodalom. 
Igaz nem végtelen azon művek száma, amelyek méltóak ehhez az ünnephez és a 
csodálatos környezethez. A választásban a koncepció az volt, hogy magyar szer-
zők alkotásai is szerepeljenek a műsorban, de olyan örökérvényű remekműveket 
válogassak a programba, amelyek eléggé változatosak ahhoz, hogy akár a közön-
ségnek, akár a zenekritikusoknak megfelelőek legyenek.  

- A szabadtér mennyiben befolyásolta a darabválasztásokat? 
- Ez nyilvánvalóan más koncert lesz, mint ha a Zeneakadémián lenne. Úgy ér-

zem, nem hígítottam fel a műsort de a komolyságát se veszélyeztettem. Ellenkező-
leg, olyan darabokat is beválogattam, amelyeket nemhogy szabadtéren, de kon-
certteremben sem szokták játszani, hanem inkább csak kisebb közönség előtt, 
hogy megmutatkozhasson a darab mélysége. Legalább az ünnepnapon ellensú-
lyozni akarom a város dübörgő forgatagát néhány érzékeny, mély mondanivalóval 
telített zeneművel. Szerintem ennek egészen különleges varázsa lehet. 

- Hogyan éli hétköznapjait egy világhírű, számtalan kitüntetéssel, díjjal bíró 
zongoraművész? 

- Nekem a zongorázás életforma, hivatás, elkötelezettség. Három éves korom 
óta el sem tudtam volna képzelni, hogy ne zongorista legyek, most már tudom, 
hogy erre születtem. A gyakorlás számomra nem csak mechanikus dolog, én ál-
landóan gyakorlok, mert a zenében élek, zene kavarog a fejemben akkor is, ha 
nem zongorázok. Van abban valami, hogy a zenész jó értelemben egy kicsit őrült, 
a föld fölött lebeg. Aztán lekerülünk a földre és gyakorolunk. 

- És lekerül a földre a hétköznapi, civil dolgok intézésekor is. 
- Amikor valamit el kell intézni, az rettenetesen megvisel. Már az is, ha a postá-

ra kell mennem. Nem önmagában az ügyintézéssel van bajom, hanem inkább az 
eldurvult, elszemélytelenedett emberi viszonyok miatt. De sajnos ez világjelenség. 

- Zenészként, magánemberként merre jár majd a következő esztendőben? 
- Nálam a magánember és a zenész nincs különválasztva. Zongoristaként járom 

a világot, de közben magánemberként nézelődök. Úgy hozta az élet, hogy renge-
teg helyen jártam már, nincsenek olyan vágyaim, hogy ezt, vagy azt mindenkép-
pen meg kell néznem. A legszívesebben itthon vagyok, vagy Erdélyben. Ott egy 
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koncert is más. Bár Chopin valamelyik darabja ott is ugyanaz, de a körülmények 
nagy hatással vannak rám, emiatt még erősebb lehet egy koncert,  

jobban, vagy máshogy játszom. Másfél-két évre sok koncertet már lekötöttek 
velem Angliától, Japánon, Dél-Amerikán és az Egyesült Államokon át. Ez nem túl 
jó, mert nehéz megjósolni, hogy akkor majd mit szeretnék játszani. De ezzel 
együtt kell élni. Idehaza ősszel a zongorabérlet keretén belül lépek pódiumra, a 
jövő tavasszal pedig saját bérletsorozatom lesz a Zeneakadémián, egy szólóest és 
három zenekaros koncert.  

-Visszatérve az Örömkoncertre: nem tart a szabadtéri programokat mindig ve-
szélyeztető időjárási meglepetésektől? 

   A http://forum.gondola.hu honlapján  közölt beszélgetésben pedig így vall 
önmagáról.  

- Olyan kép él a nagyközönségben, azokban, akik nem beszélgettek soha magá-
val, csak hallgatják zongorajátékát a koncerteken, hogy hihetetlenül kedves em-
ber. Tud élesen fogalmazni, karcos lenni? 

- Mostanában kezdek belejönni. Rá vagyok kényszerítve, mert olyan sok igaz-
ságtalanságot látok, amit egyszerűen nem lehet tolerálni. Meg kell mondani!  

- Ki is tud harcolni dolgokat? 
- Vannak, akik megértik az álláspontomat, vagy legalábbis észreveszik magukat.  
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- Felfedezhető hangversenyei műsorából is, hogy mely zeneszerzők állnak külö-
nösen közel a szívéhez. Gondolom azok, akik emberként is hasonlóak magához, 
vagy maga hasonló hozzájuk. 

- Nem tudom, de azt igen, hogy igyekszem hasonulni hozzájuk. Egyrészt a zene 
megköveteli, hogy próbáljuk belehelyezni magunkat az alkotók érzelmi világába, 
másrészt hihetetlenül örömteli dolog a foglalkozás e magas szintű szellemi lé-
nyekkel. Például Bachhal. Nemes feladat. Hiszen mi más lehetne a célunk, mint 
hogy jobbá váljon a világ, s benne mi, emberek állandóan fejlődjünk. Bachnál na-
gyobb mestertől nemigen lehet tanulni. Óriási lehetőség, hogy napi kapcsolatban 
vagyok e géniuszokkal.  

- Többször említette, hogy úgy érzi, nem illik bele a mai korba. 
- Amikor látom, különösen a versenyeken, az ifjú zongoristákat, akik minden-

áron a technikai tökélyre törekednek, s úgy vélik, minél hangosabb és gyorsabb a 
játék, annál üdvözítőbb, mellettük néha avíttnak érzem magam. S elcsodálkozom, 
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mit is keresek én itt ebben a sokszor felszínes, zűrzavaros világban.  
- Mikor döbbent rá erre? 
- Már iskolás éveimben, ha nem is tudatosan, de ösztönösen éreztem, hogy én 

nem passzolok ebbe bele. Kicsit csodabogárnak néztek a társaim. Függetlenül at-
tól, hogy azért legtöbbször normálisan viselkedtem, éppúgy, mint a többiek.  
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Martinovits Katalin 
 

Róth Miksa üvegablakok Norvégiában 
 
Két norvégiai templom is őriz egy-egy szép üvegablakot, mely a híres magyar 

mester műhelyében készült. Nem kevés szerencse kellett ahhoz, hogy meg is ma-
radtak, ismerve a 60-as évek egész Európán keresztül viharzó, a szecessziót külö-
nösen lenéző, rombolva modernizáló kedvét. A brüsszeli Horta Múzeumban lesúj-
tó élmény végiglapozni azt a vastag albumot, mely a lerombolt épületek képeit 
őrzi. Sajnos Róth Miksa munkáinak egy része is eltűnt.  Szerencsére hihetetlenül 
gazdag életművének számos darabja ma már középületek, gyűjtemények féltve 
őrzött kincse. Csodálatos módon úgy otthona – eredeti berendezéssel–, mint mű-
helye fennmaradt. Otthona ma múzeum, melyet érdemes meglátogatni a Nefelejcs 
utca 26. sz. alatt,  műhelyében pedig egy restaurátor- és üvegművészeti központot 
rendeznek be a tervek szerint.   

Norvégiában 1903-ban, a templomépítés szempontjából is „hét szűk esztendő”-
ként emlegetett időben épült úgy az oslói Fagerborg Kirke, mint a sandefjordi 
Sandefjord Kirke. A fagerborgi templomban ma is eredeti helyén, a kórusfalon 
találjuk Róth Miksa nagy méretű üvegablakát, mely a feltámadt Krisztust ábrázol-
ja. Sandefjordban a 60-as (!) években csak a hívek ragaszkodása mentette meg, ki 
tudja talán a megsemmisítéstől, s került a templomhajó nyugati falára a kerek 
üvegablak, melynek témája Krisztus lecsendesíti a viharzó tengert. Sokáig ho-
mályba merült eredetük „ismeretlen magyar művész” alkotásaként. A sandefjordi 
látványosságokról frissen kiadott könyvben a mai napig így áll. (Nagy rácsodálko-
zást, sőt meghatódást váltott ki, mikor e sorok írója kellő dokumentációval felsze-
relve felfedte a titkot a helyiek előtt.  Homályból büszkeség lett.) 

 
Róth Miksa  

(Max Róth) 1865-1944 – császári és királyi üvegfestő- és mozaikművész 
 
A Németországból Magyarországra telepedett Róth család legismertebb tagja, 

Miksa 1865. december 26.-án született Pesten.  Apja, Zsigmond az időben az utol-
só céhmester volt, aki értett az ólomba foglalt színes üvegek készítéséhez.   Egyik 
jelentős az Andrássy úti régi Műcsarnok ólmozott üvegablakai – melyért 1878-
ban I. Ferenc József legfelsőbb elismerésében részesült. Az alátétmunkák rajzait 
az akkor 12 éves Miksa készítette. Apja műhelyében szerzett mesterségbeli tudá-
sát később külföldi tanulmányútjai során bővítette. 

Itt szeretném megemlíteni, s egyben kifejezésre juttatni azt a csodálatot, amit 
érzek írásait, vallomásait olvasva. Tudás, mesterség szép dolog, még  szebb, ha az 
a mesterség iránti végtelen szeretet, tisztelet nemesíti, mely szinte úgy sugárzik 
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Róth Miksa írásaiból, mint ahogy „…az üvegfestményeken beömlő világosság 
maga a megszínesített napfény, a tűzben nemesedett szín válik napfénnyé.”   „…
Én egész valómban, teljes tudásommal, lelkes rajongással szolgáltam a magyar 
üvegfestő-művészet ügyét, hogy – ezzel hazánk művészi kultúráját emelve – az 
nemzetközi viszonylatban is számottevő tényezővé váljék.”  (Róth M.: Egy üveg-
festőművész az üvegablak-festészetről”, Bp. 1942)   

Hogy ez mennyire sikerült is – csak néhány példa határon innen, határon túlról:   
Budapest: Országház, Magyar Nemzeti Bank (Egykori Osztrák-Magyar Bank), 

Postatakarékpénztár, Lipót-mezei kápolna, Gresham Biztosító Székháza, Zeneaka-
démia stb. Érdekességként megemlíteném még a Fasori Evangélikus templomot, 
mely Budapest legdíszesebb protestáns temploma.  A neogótikus stílusban épült 
templom az egyetlen, melynek külsején figurális díszítés is van.  A kapu fölötti 
mozaik, Krisztus és a gyermekek, Róth Miksa műve.  Érdekessége még, hogy a 
főhajó arányaiban és stílusjegyeiben a párizsi Saint Chapelle mintájára készült. 

Számos más hazai városban találunk munkáit, például Debrecenben, Szegeden, 
Egerben, Gödöllőn stb.  Úgyszintén egész sor erdélyi, felvidéki, délvidéki város-
ban, például a Marosvásárhelyi Közművelődési Palotában, a Városházám, úgy-
szintén Kassán, Pozsonyban, Szabadkán és másutt.  

Világviszonylatban: Boston, Hága, Mexico City, Torino, Velence és a két nor-
végiai templom őrzi munkáit.   

Írói munkásságáról még annyit:  Jól és bőségesen forgatta a tollat is „…, hogy a 
tapasztalataim alapján bennem kialakult tanulságokat, mintegy örökségképpen az 
utánam jövőknek hagyjam.” Ez konkrétan „Az üvegfestő tíz pontja” című „
intelmeiben” testesül meg. „Egy üvegfestőművész emlékei” (1943) című könyvé-
ben pedig koráról, kortársairól ír – számomra nagy élmény volt megismerni a mű-
vész, a mester mögött az emberséges embert.   

Szinte egyedülálló világviszonylatban is, amennyiben az az alkotóművész, aki-
nek hosszú életútja három nagy stíluskorszakon is átívelt (historizmus, szecesszió, 
art deco) írásai komoly művelődés- és stílustörténeti forrásként szolgálhat.   

 
Üvegművészetről röviden 

 
Az üveg, színezett üveg, mint díszítő elem már Krisztus előtti időkben például 

Egyiptomban használatos volt (mozaik, millefiori). Az üvegfúvási technika idő-
számításunk kezdetén terjedt el, s finomult tovább a római időkben. 

Az üvegfestészet, mint építészeti díszítő elem már a korai kereszténység idejé-
ből dokumentálható, de az első maradványok a 600-as évekre tehetőek.  Angliá-
ban, Durham mellett bukkantak rá a régészek. A legszebb színes üvegek Francia-
ország üvegkohóiból kerültek ki – híres gótikus katedrálisai példázzák ezt. Az 
1800-as évek historizmusa az üvegművészet megújulását jelenti.  Angliában a 
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preraffaelita művészek Edward Burne-Jones és William Morris, Amerikában pe-
dig a híres Louis Comfort Tiffany (opalizáló üveg) a legismertebb nevek.  Ezek 
hatásai jól érezhetők Róth Miksa munkáin. 

 
Róth Miksa munkássága 

 
A jó félévszázadot felölelő művészi pályát a legkülönbözőbb technikák, stílu-

sok, témák fémjelzik mozaik és üvegfestészet műfajában egyaránt. Róth Miksa 
munkásságának egyik fontos része az ikonográfiai alkotások – például magyar 
szentek ábrázolása.  Idesorolhatók a norvégiai üvegablakok is.   „Historizáló pon-
tosság” a környezet ábrázolásánál, valamint az egyes alakok attribútumainak iko-
nográfiailag helyes megjelenítése a mérvadó.  Első, legfontosabb megbízatását 
Steindl Imrétől kapta a fiatal művész: A máriafalvi (mariasdorfi) templom re-
konstruált üvegfestményeinek kivitelezését gótizáló stílusban (1877). 

Kabinet-üvegfestmény műfajában is jelentőset alkotott – ezek részben üvegre, 
részben üveggel festett képek (vagyis különböző színű, árnyalatú üvegdarabokból 
való alkotások).  Az üvegkompozíció elsődleges szerepe fényt átengedő, dekoratív 
színfolt.  Ilyenek például a Primavera – neoreneszánsz hatás, A festészet allegóriá-
ja, A szobrászat allegóriája – a művészetet, mesterséget szimbolizáló hagyomá-
nyos kellékekkel, (munka)eszközökkel.  Német család – fotográfiai hiteleséggel 
üvegre festett családi portré megfelel a kommemoratív (emlékeztető) funkciónak.  

A „murális”, építészeti tér részeként funkcionáló üvegfestmények – minthogy a 
középkorban – az architektúrának, belső tereknek szerves részei, kiegészítői.  El-
sőként az 1896-os millenniumi kiállítás épületei példázzák ezt, például a királyi 
váróterem ablakai, a kolostorudvarra nyíló timpanon Róth Miksa művei.   

Komoly állomása a Róth életműnek a Tiffany-féle opalizáló üveg alkalmazása 
(1897).  Az Osztrák-Magyar Monarchiában elsőként dolgozott evvel a techniká-
val.  Ám a magyar művész a Tiffany-üveget szinte nemesítette, felemelte azáltal, 
hogy kritikusan a „megfelelő témához” alkalmazta, hogy kombinálta antik-, vagy/
és katedrálüveggel.  Biztos színérzékkel választotta meg színeit.  Alkotásaiban 
(középkori mintára) főszerepet kap a szín – színkompozíció. Ugyanakkor minimá-
lis „segédanyagok” alkalmazásával az üveget az önálló művészi kifejezés eszkö-
zének tekintette.  Mindezeket úgy kombinálta, hogy az ólmozás és az üveganyag 
textúrája is hangsúlyt kapjon.  E munkái elismeréseként 1899-ben iparművészeti 
aranyéremmel, 1900-ban a Párizsi Világkiállításon pedig Pax és Felkelő nap című 
munkáiért ezüstéremmel jutalmazták. 

Szintén nagy érdeme, hogy Magyarországon újra meghonosította a mozaikmű-
vészetet.  Számos épületet díszítenek mozaikjai. Budapest legjelentősebb köztéri 
mozaikja a Szervita téren (hajdani Martinelli tér) látható.  Nemzetközileg is elis-
mert – Angliában a legjelentősebb szecessziós mozaikművészek között tartják 
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számon. 
Róth Miksa rendkívül változatos munkásságában, annak különböző fázisaiban, 

stílusaiban megtalálta az egyensúlyt a különböző stíluselemek között, s létrejött 
egy sajátos „Róth-stílus”. „Róth-Miksás”-nak mondható az a szecessziós-
bizáncias egyedi stílus, amely például a St. Louis-i Világkiállításon bemutatott 
munkáit jellemzi. 

Az üvegfestészet e nagy magyar mestere 1944. június 14.-én hunyt el.  Itt Fieber 
Henrik találó méltatását kölcsönözném: „Róth Miksa a régi stílusú üvegfestő, aki 
innét-onnan négyszáz év óta, talán elsőnek érdemli meg ismét az üvegfestő-mester 
nevet, ami nem a mi lapos felfogásunk szerint való iparost jelenti, hanem a régi 
maestrót, a kézműipar grand arttá való finomítóját.” 

      
Fagerborg templom  

 
(Kivonat Biró-Sey Katalin és Martinovits Katalin, 100 éves magyar műkincs 

Oslóban című, az MBK HÍRADÓ 2003. decemberi számában megjelent írásából) 
Az 1903-ban felszentelt oslói Fagerborg templom kórusfalán, az oltár feletti 

nagyméretű üvegablak Róth Miksa (Max Róth) alkotása.  Jelentőségét növeli az a 
tény, hogy a művész több, külföldre készült műve nyomtalanul eltűnt az idők fo-
lyamán, mint például a szicíliai, magyar hadifoglyok emlékére készült kápolna 
ablakai. A hármas tagolású üvegablak a feltámadt Krisztust ábrázolja. A hagyo-
mányos ikonográfiai ábrázolásmódot követő kompozíció középpontja a szenve-
dés, a halál felett győzedelmeskedő Krisztus dicsfénnyel (mandorlával) körülvett 
alakja.  A Krisztusra feltekintő angyal mellett felismerjük Mária Magdolna földre 
boruló alakját, míg a két oldalfelületben a sír őrzőit – egy-egy római katona lendü-
letes pózban.  A figurális ábrázolás mozgalmasságát, drámaiságát az ornamentális 
részek nyugodt harmóniája ellensúlyozza.  (Idekívánkozik a mester 10 pontjából 
az 5.-ből egy részlet: „…A komponálásnál törekedjél mozaikszerű hatásra, juttasd 
hát egyformán szóhoz a figurális meg az ornamentális részeket, ne érvényesülje-
nek egymás rovására.”) 

A gazdag színvilágú kompozíciót a közönség lelkesen fogadta, ám a korabeli 
sajtóban ilyeneket is olvashatunk, mint ”bombasztikus, túl harsány, - sőt- német”. 
A korabeli levelezés arra utal, hogy a mester személyesen jelen volt a beállítás-
nál – egyike a szerződés feltételeinek. (Ma már e sorok írója – amatőr Róth Miksa 
kutató – megbizonyosodott róla, hogy a mester egyik megbízottja járt el ez ügy-
ben.) 

Maga a templom a múlt század eleji norvég templomépítészet egyik jelentős 
alkotása. Hagbarth Martin Schytte-Berg építész szakított az addig uralkodó neo-
gótikus stílussal. Bizonyos elemeket ugyan alkalmazott, ám az anyagválasztás-
nál – téglaburkolat helyett gránitborítású falak, valamint a tornyok aszimmetrikus 
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elhelyezésével az 1300-as évek angol mintára épült kőtemplomaihoz nyúl vissza.  
A homlokzat hármas tagolású főbejárata pedig Nagy Károly idején volt elterjedt a 
templomépítészetben.   Mindezen régmúltba visszanyúló stílusjegyek között tisz-
tán feltűnnek az 1900-as évek kezdetére tért hódított, német inspirált jugend stílus 
jegyei is. Különösen a templombelső és a berendezés tükrözi ezt még ma is, a 
többszöri átalakítások ellenére, például a pávatollakra emlékeztető orgona 1913-
ból.   

Sandefjordi templom (Sandefjord kirke)  
 
1903-ban került felszentelésre meglehetősen dramatikus előzmények után.  

1900-ban ugyanis egy végzetes tűzben a város szép nagy temploma (1872) a vö-
rös kakas martaléka lett.  Szerencsére a régi oltárképet, Otto von Mengelberg düs-
seldorfi festő finom hangvételű festményét sikerült kimenteni. Így Róth Miksa 
üvegablakával együtt díszítette az új, ma is látható templom szentélyét 1963-ig.  
Mikor is, a kortünetnek is beillő modernizálás során lekerült a kórusfalról.  Ekkor 
kapott az üvegablak is új helyet, a nyugati falon. Eléggé vitatható módon elhe-
lyezve – az oldalgaléria fölött. 

Az 1903-ra elkészült új templom hamarosan maga is dramatikus megpróbáltatá-
son esett keresztül.  1904-ben ugyanis egy földrengés tette próbára stabilitását.  
Szerencsésen, kisebb károkkal állta a próbát, úgyszintén Róth Miksa műve is. 

Sandefjord a híres norvég bálnavadászat fellegvára volt. (Bálnavadászati Múze-
uma -1917- egyedül álló Európában.) A háborgó tenger, mint motívum témailag is 
jó választás.  A mester ismét élő példája elveinek – intelmeinek 3. pontja illik 
ide: „Az üvegfestés díszítő művészet, összhangot kíván.  Szervesen illeszkedjék 
rendeltetési helyének környezetébe.” Itt, gondolom, elsősorban a közvetlen kör-
nyezetre utal. De azért a témaválasztása sem lehet véletlen.  Elnézve a drámai hul-
lámokat – könnyen megértem, hogy a 60-as években még élő néhai, sokat megélt 
bálnavadászok, de akár az otthonülő, aggódó asszonyok is magukénak érezték ezt 
a képet. Mintha nekik készült volna!   

Egy régi fényképet nézegetve, ahol még Mengelberg oltárképe együtt látható az 
üvegablakkal, azt gondolhatjuk, hogy még talán az oltárképet is ismerte Róth mes-
ter, hiszen a festmény és az üvegablak Krisztus alakja szinte harmonikus össz-
hangban van egymással. 

Habent sua fata libelli – mondja a régi mondás – lám, lám nemcsak a könyvek-
nek, amint látjuk, az üvegablakoknak is, megvan a maguk sorsa.  Emberi kezek 
törhetik szét, falazhatják be, túlélhetnek modernizálást, földrengést, s felfedeződ-
hetnek… méltó megbecsülésben élhetnek tovább. 
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Felhasznált forrásmunkák:  
 
Varga Vera: Róth Miksa művészete, Helikon, 1993; 
Mester Éva: Színes üvegablakok – különnyomat a Budapest, Építészeti részletek 
könyvből, 2000;   

Külön köszönet Fényi Tibor, a Róth Miksa Múzeum igazgatójának értékes taná-
csaiért.   
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Martinovits Katalin Gabriella  
 
Harminc éve vált meg szülővárosától, Győrtől. Oslo, Párizs, Brüsszel fémjelzi 

ezeket az éveket. Norvégiában több évig a Manpowernél dolgozott, ahol a legkü-
lönbözőbb területeken szerezhetett tapasztalatokat – az olajipartól a Norvég Rá-
diónál és Televíziónál töltött többszöri megbízásig. Párizsban, Brüsszelben a dip-
lomatafeleség szerepével járó feladatok mellett nagy lelkesedéssel vett részt a he-
lyi norvég és magyar életben egyaránt.  

Ma mint oslói idegenvezető működik, és ugyanott az International Forum Music 
Committee-jének vezetője. Életre való útmutatóként Kodály megfogadásra érde-
mes üzenetét választotta: „Egész életünkben igyekezzünk műveltebbekké és ma-
gyarabbakká lenni.”  
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Magyar Gyermekrajz Világmúzeum 
    
 
Képzőművészeti rovatvezetőnk 

kezdeményezésére a 2004-es nyá-
ri vakációban a Magyarok Világ-
szövetsége támogatásával a Ma-
gyarok Házának Kossuth kerengő-
jében állandó kiállítás nyílt.  Ka-
sza Imre már szebeni múzeumi 
munkálkodása idején nagy fontos-
ságot tanúsított a gyermekrajzok-
nak. Svédországba kerülve Göte-
borgban létesített gyermekrajz-
múzeumot, és  számos követőre 
talált a magyarországi iskolák ne-
velői között is. 

Az Alapító levelet Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke 
mutatta be az ünnepélyes megnyitón. Teljes szövege a következő. 

 
 
Alapító levél 
 
Kasza Imre, Svédországban élő festőmű-
vész kezdeményezésére és alapító művész-
társai kérelmére, a mai napon megalapítjuk 
A Világ Magyar Gyermekrajz Múzeumát, 
amely a Magyarok Világszövetségének 
intézményeként a MVSZ székházában mű-
ködik. 
A Világ Magyar Gyermekrajz Múzeuma 
számára állandó kiállítás lehetőségét kínál-
juk fel az MVSZ—Magyarok Házának 
Kossuth kerengőjében. A múzeum művé-
szeti vezetője Kasza Imre. Ő dönt a múze-
um számára felajánlott művek befogadásá-
ról és kiállításáról. A múzeum anyagának 
gondozásával megbízzuk az MVSZ—
Magyarok Házának mindenkori művészeti 

igazgatóját, jelenleg Medvigy Endre urat. 
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A Világ Magyar gyermekrajz Múzeumának célja magához ölelni a világ magyar 
gyermekeit. A rajzolásra való késztetésükkel és rajzait befogadásával, művészi 
hajlamuk ápolásával, egyben szeretnénk magyarságtudatukat is gyarapítani. 

A Világ Magyar gyermekrajz Múzeuma internetes honlapon közzé teszi a kiállí-
tott alkotásokat és együttműködésre törekszik a magyar nyelvű gyermeklapokkal, 
iskolásokkal és szülői közösségekkel. 

Budapest, 2004. .július 7-én.                                  Patrubány Miklós, 
                                                       A Magyarok Világszövetségének elnöke 
A kezdeményezéshez máris számos városi iskolai rajztanár — Ferenc Ernő, Sü-
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tő Petra Rozália, Salló Győző és mások — vásárhelyi, bajai,martonvásári, buda-
pesti, miskolci, szekszárdi, tatabányai, százhalombattai gyerekek, és többek között 
a göteborgi Tavaszi Szél együttes  tagjai is csatlakoztak. Terveik szerint a százha-
lombattai elhagyott téglagyárban rendeznék be a Múzeumot, ahol már a brazíliai, 
a németországi és svédországi nagyméretű vagy felnagyított gyermekrajzokat is 
megfelelő módon kiállítják majd. 
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Ambrus Lajos önmagáról 
     
Ludwig Ambrus, alias Ambrus Lajos vagyok. Ko-

lozsvárott születtem, ott végeztem képzőművészeti 
középiskolai tanulmányaimat, majd később a képző-
művészeti egyetemet.  

1986-ban a gondviselés Svédországba vetett. Ha-
marosan megtapasztaltam, hogy itt is éppolyan meg-
tűrt idegen vagyok, akárcsak a hazámban voltam. Le-
fejezett társadalomban élünk. A kettős tudatú ember 
itt is számkivetett. A létezést és az életet egyszerre 
misztériumnak és humornak tekintem. Hazugságmen-
tes életet élni! Különben is, mit ér az élet, ha nincs 
szubsztanciája? – Mindaz, ami tehetség: produkció. 
Ami megmarad az az emberi lény. Csak az ember 
tisztulhat és világosodhat meg, ébredhet fel, ez az 
egyetlen eredménye és végső értelme annak, hogy életre született. Az út a földi 
tartózkodási hely összetörésén át vezet, és amely utat a tönkremenés nyitja meg. 
Ez a folyamat csak a művészet, a vallás, és a metafizika jelképeiben ismerhető 
meg. A világ voltát mindenki a saját énjéből építette és folyamatosan formálja az-
zá ami.  

Lehet, hogy a fentiekből már kiderült, hogy lételméleti kérdések foglalkoztat-
nak. Mondhatnám azt is, hogy a lélek sorsa, avagy küszködés a megvilágosodásért 
(sicc).  

A művészetről:  
 

Ha a gondolat a hangtalan szó, akkor a kép a lélek emlékezete; a festés aktusa a 
lélek meghosszabbítása. A művészet metafizikai tevékenység, nem a kész fest-
mény a lényeg, hanem a festeni tudás. Nitzsche szavaival: ”Az öröklét formáiba 
emelt szimbolizált élet” 

A művész a festménnyel több síkon is azonosul: egyszer, mint a saját maga te-
remtette művel, másodszor, áttételesen, mint saját maga sorskatalógusával, har-
madszor, mint saját tulajdonságainak, akár negatív figuráiban történő ábrázolásá-
val. Végül pedig, negyedszer, a középkori és a klasszikus kínai festők mintájára, 
akik a legendák szerint beléptek képük síkjába, és örökre azonosíthatatlanul a kí-
vülállók számára: mert ők mindegyik alak külön-külön és együtt valamennyi, de 
kizárólagosan egyik sem - és éppen ez a művészet varázsa, mágiája. 
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Ludwig Ambrus 
Harpsundsvägen 9, 2Tr, 12458 Bandhagen, Sverige 
Teréz krt 6, I em, 7 ajtó, 1066 Budapest, Magyarország 
email: ambroida@freemail.hu 
1958-ban születtem Kolozsváron. 
1984-ben végeztem el a Képzőművészeti Főiskolát. 
1986 óta Svédországban élek.  
 
Egyéni kiállítások 

1995- „Van, ami elmúlt: a jelen éhség ” 
           Magyar Ház, Stockholm 
1996- „Hát nem lehetne másképp élni? ” 
           Kiss Galéria, Debrecen 
2000-  „Menny és pokol ” 
            MAMÜ Galéria, Budapest 

Csoportos kiállítások 
1991- Vajda Lajos Pincegaléria, Szentendre 
1992- Templom Galéria, Tokaj 
1993- Fortuna 11 Galéria, Budapest 
1997- Képzőművészeti Főiskola, Stockholm 
        - Művésztelep, Tiszaújváros  
1998- Kultúrstaféta, Stockholm 
        - Miskolci Galéria Alkotóháza, Miskolc 
        - IX. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján 
1999- „Művészetek Völgye Fesztivál”, Kapolcs 
A határon túli kortárs magyar képzőművészek kiállítása sorozata: 
        - Közösségi Ház, Pilisvörösvár 
        - Babylonia Kultúrközpont, Berlin 
        - Féja Géza Közösségi Ház Galériája, Esztergom 
        - Magyarok Háza, Budapest 
2000- Széchenyi  Művésztelep, Gyermely        
        - X. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján 
        - V. Nemzetközi Kisgrafikai Biennálé, 
    Vigadó Galéria, Budapest  
2001- MűvészetMalom, Szentendre 
2002- „Képáthidalás”, Akadémia Galéria, Győr 
        - Kelenvölgyi Közösségi Ház, Budapest 
2003- „Vízszintes Pályák”, Régi Művésztelepi Galéria, Szentendre 
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Boros Katalin  
(Catlin K. Schlosser) 
 

Debrecenben született 1952-ben, a svédországi 
Göteborgban él.  

Amikor Catlint K. Schlossert kell bemutatnom, 
alkotásokban gazdag, sokrétű életútról kell szól-
nom. Catlin próbálkozásaiban jelen van a grafikai 
kifejezésmód, az olajfestés –technika, az akvarell, 
a szobrászat, a városdíszítés és az ékszerművészet 
egyaránt. Gyermekkora óta elképzelt szép tervek, 

táguló, biztosat ígérő látóhatár felé halad. 
Alkotásai természethűek, gazdagítják látáskultúránkat, műveiben ott van a Te-

remtő dicsérete a mikrokozmosztól a makrokozmoszig. 
A veleszületett igazságérzetéhez való hűség jellemzi életpályáját, amelyen a lel-

kiismeretes, a kitartó, a teremtő, az újraalkotás vágyától fűtve fékezhetetlenül tö-
rekszik előre, újabb és újabb képzéssel gazdagítva tudását. 

Tizenhatodik kiállításán eljutott egységes mondanivalójához, színben és formá-
ban kifejezve az ember és természet közötti harmóniát ábrázolja. 

Gazdag életműve: több száz alkotás, amelyek közül most csak néhányat mutat-
hatunk be. 

Kitartást és sikert kívánunk Catlin K. Schlossernek nehézségekben bővelkedő 
életútján. 

                                                                                       Kasza Imre  
 
Iskolái: NTI Képzőművész iskola, Stockholm, 1980, Képzőművészeti alapkép-

zés, Göteborgi  1985-1987, Kerámiakurzus 1999,  Ezüstműves alapképzés, Göte-
borg, 1999, festő és szobrászképzés 1999 

Köztéri alkotásai: Falfestmény, Göteborg, Sétánytervezés, Göteborg, Falfest-
mények göteborgi napköziben, a magánóvodában,  a könyvtárban, a szabadidő-
parkban, és másutt. 

Egyéni kiállítások: Blå Stälet Kultúrház, 1982; Balatonalmádi, 1999; Blå Stälet 
1999, Puh Művészkávézó, 2000; Hisings Kärra Könyvtár, 2000; Hotel Aranybika, 
és Délibáb, 2000, Magyarország; Hängmatta Kultúrház, 2000; Stockholmi magyar 
Ház, 2000; Hängmatta Kultúrház, 2001. 
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Balogh Sándor önmagáról 
 
Nyugdíjas géptervező vagyok. 1931-ben szület-

tem Magyarországon. 1966 óta élek Svédország-
ban. 
Gyermekkorom óta fényképezek. Komolyabban 

tanárom, Madas Ernő vezetett be a fotografálás 
örömeibe. 1988-től kezdődően állítok ki önálló-
an.        
Kiállításaim voltak Stockholmban, Huddingé-

ben, Uppsalában, Södertäljén, Segeltorpon, 
Bandhagenben, a stockholmi Magyar Házban, 

Budapesten, Siófokon stb. Ars poétikám: ábrázolni a gyorsan illó pillanatok színes 
poézisét.  

Készülőben lévő kiállításom tárgyai: Kulisszák mögött, Rivaldafényben Stock-
holm (szőkő)kútjai, Stockholm szobrai. 
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Páhi István  
 

„Életem a fotózás.” 
 
Zsámbékon született, 1950-
ben. 1971-ben menekült Svéd-
országba. Huszonöt éve dolgo-
zik fotósként a göteborgi Silvia 
királynő gyermekkórházban. 
Egy kiállításon találkoztam 
Páhi Istvánnal, és már akkor 
megragadott szerénysége, aho-

gyan három-négy kamerával a vállán dokumentált, élményfotókat készített. 
Elmesélte, élete a fotózás, habár zenei pályára készült, de nem volt hallása, ezért 

aztán a fotózást választotta. 
Kezdetben  mindenféle egyebet csinált, volt villamos gépszerelő és tekercselő, 

hajón dolgozott,  
„Óraszíjakat készítettem, amiket saját magam értékesítettem az utcán, önellátó 

voltam, merthogy akkor még nem tudtam, Svédországban segít a társadalombizto-
sító. Amikor fényképezni kezdtem, és a lefotózott ember lába benne volt a kép-
ben, és éles volt a kép, akkor már jó volt a felvétel.” 

Önképző tanfolyamokon fejlesztette tudását, mindjobban az érdekelte, ahogyan 
a fény rajzolata megörökíti a valóságot. Hamarosan fotóversenyeken is szerepelt, 
ahol egymás után szerezte a babérkoszorúkat. 

Első díjak nyerteseként több mint harmincöt diplomát láthatunk műhelye fa-
lán. „Harminchárom éve lakom Svédországban és így minden évre jut egy okle-
vél.” 

Témái: majdnem minden, ami körülötte van, táj, ember. Portréin a gyermeki 
csodálkozást tudatosan választotta témájául. Életünket szeretné gazdagabbá tenni 
kiállításaival, fotóival. Minden jó kép - István örömforrása. 

Páhi István barcelonai kiállításon nyert bronzdíja nemzetközi sikerének kezdete. 
A világkiállításon nyert érmek egyben bizonyítékok: a magyar fotóművészetet 
dicsérik. 

Zsámbékra készül.  
Harmincnégy év után, 2005-ben ott is kiállítja munkáit. 
                                                                                       Kasza Imre 
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Páhi István: Korai szerelem 

Páhi István: Galambok 



 
Tiglezán József 
 
Kolozsvárott születtem 1964. május 

kilencedikén, 1990 óta élek Svédország-
ban.  

Korábban gyerekkoromban fotóztam 
már egyszerű Smena kamerákkal, most 
újraéledt bennem ez a hobby és inkább 
lelkesen mint jól újból fényképezek.  

A fotózás mindig is érdekelt, munkám 
során infravörös hő-kamerákkal is dol-
goztam, majd az ADC Altitunnál lézere-
ket szereltem és teszteltem. A videó-
szerkesztés és multimédia is érdekel.    
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Tiglezan József: Tó 



Tiglezán József: Sárkány 



Røkenes K. Erzsébet 
 

A húsvéti tojás 
 

A tojás mint szimbólum 
    
A tojás már ősidők óta az élet és a világ keletkezésének jelképe. A világ terem-

tését minden nagyobb kultúra a tojással kapcsolja össze. A hagyomány szerint 
mágikus erővel bíró tojás különösen tavasszal, az élet megújulása idején lesz kul-
tikus tárggyá.  

A rómaiaknál március volt az év első hónapja, a természet újjáéledésének kez-
dete. Léteznek teremtési mítoszok Polinéziában, Japánban, Koreában, Peruban, 
Indiában, a föníciaiaknál, finneknél és a szláv kultúrában is, melyekben a tojás az 
élet kiinduló pontja. 

Krisztus előtt kb. 1000-ből származik az az indiai világteremtés-mítosz, amely-
ben az „ősi erő” egy magból aranytojást teremt, majd ebből megszületik Brahma, 
a Világ Atyja. Mint testet öltött szellemi lény két részre osztja gondolatával a to-
jást, így teremtve meg a földet, eget,  vizeket és a világrészeket. 

 
Mítoszok 

 
A Kalevalában, a finnek ősi eposzában, Léglánya segítséget kér Ukko főistentől, 

amikor Vejnemöjnen születését várja. Egy vadkacsa hat arany- és egy vastojást 
hagy Léglánya térdén, melyekből, miután összetörtek, megteremtődött a világ. 

A finnugor népek tojásalakúra formázták agyagedényeiket, úszó vízimadarakat 
mintázva rájuk. Ezek a minták váltak később az ún.  "meander" díszítőelemmé. 
Ennek sajátossága, hogy egybefonott fekvő "s"-betűket formál. Egyike a jelképes, 
összetartozást hangsúlyozó tojásdíszeknek, a hagyomány szerint általa az 
"elveszett utas" visszatalál családjához. 

Az ősi időkbe nyúlik vissza az a koreai mítosz is, amely legrégebbi királyuk to-
jásból születését beszéli el. 

A Pollux és Castor csillagképek a Léda által rakott tojásból bújtak ki. Ők voltak 
Zeusz fiai, a főisten és Léda frigyének ”gyümölcsei”. 

A kereszténységben a tojás a feltámadás szimbóluma lett. Az ikonokon Krisztus 
és Mária alakját  ún. ” mandorlával ”- tojás formájú, ragyogó glóriával- ábrázol-
ják. 

Az ősi kultikus szokásokhoz hozzátartozott a tojás. Megvédett szerencsétlenség-
től, tűztől. Jó termést, gyermekáldást hozott a házhoz. Tavasszal tojást ” ültettek ” 
a bőséges nyári aratás reményében. Azoknak a tojásoknak volt a legnagyobb má-
gikus ereje, melyeket a tyúkok nagycsütörtökön tojtak.  
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Ukrajnában átdobták a tojást a házon és ahol leesett, ott elásták azzal a remény-
nyel, hogy ez a cselekedet megvéd a villámcsapástól és a tűztől. 

Sok legenda maradt fenn Máriáról, ezen elbeszélések egyikében Mária hímes 
tojásokat vitt Pilátushoz, hogy kiengesztelje. A piros tojások kigurultak kötényé-
ből, gurultak, gurultak szerte a világba, mindenki számára ismertté téve a húsvéti 
tojást. 
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Ugyancsak legenda formájában maradt reánk a következő történet is. Mária 
Magdolna piros tojást adott Tiberius császárnak és ezekkel a szavakkal köszöntöt-
te: ”Krisztus feltámadott”. A korai kereszténységben piros tojást adtak egymásnak 
a hívek és Magdaléna szavaival köszöntötték egymást – a történet tanúsága sze-
rint. 

A piros szín is jelképes tartalmat hordoz: Krisztus kiontott vérének színe és az 
élet színe is egyben. 

 
A tojás díszítése 

 
A tojásfestés történetét 2-3000 évre lehet visszavezetni. Kb. Krisztus előtt 1000 

körül készült az a levélrátétes hímestojás, melyet Kínában találtak. Európában a 
legrégibb díszített tojás a 4. századból származik, Lengyelország területéről. A 
díszítés korai jelenléte azt példázza, hogy a tojást nem mint halálon túli eledelt 
tették a halott mellé, hanem mágikus erejében bízva adták útravalóul. 

Magyarországon a karcolt, viaszírásos és levélrátétes dekorációk a leggyakorib-
bak. Egy avar sírból, a 6. századból származik az a tojáslelet, amely karcolt díszí-
tőmunkával készült és az elhalt nő kezében nyugodott.  

Az avarok beolvadtak a magyarságba és a kutatások szerint az avaroknál ősi 
szokás volt a tojásdíszítés. Ezt a hagyományt minden valószínűség szerint ekkor 
vették át a magyarok is. A karcolás díszítőművészete később a pásztoroknál élt 
tovább földesúri ajándék  vagy a ”kiválasztottnak" készített emlék formájában.  

A különböző motívumokkal elsősorban mágikus, védettséget biztosító állapotot 
kívántak elérni, megnövelve a tojás varázserejét rontással, betegségekkel szem-
ben. A tojás területét függőleges és vízszintes vonalakkal osztották fel, majd a 
"négy ujjat" az osztókörökre helyezve a tojás oltalmazta birtokosát a váratlan ve-
szedelmekkel, betegségekkel szemben. A kereszténység felvétele után a "négy 
ujj" Szűz Mária ujjait jelképezte.  

Norvégiában is megőrizte a hagyomány azokat a történeteket, amelyekben tojás 
segítségével próbáltak betegségeket gyógyítani. A hímes tojást titokban az oltár 
alá rejtették, majd a harmadik misenap után kiásták és azt a betegnek magán kel-
lett viselnie kilenc napig. Ezt a műveletet  kilencszer megismételték. A beteg ez 
alatt az idő alatt valószínű, hogy meggyógyult, azonban hogy a tojás varázserejé-
nek köszönhetően-e, nem tudhatjuk... 

A tojás héja is mágikus erővel bírt a népi hiedelemvilágban - boszorkányok 
használták a repüléshez szabbath (szombat) napján. Ezért volt fontos, hogy a tojás 
héját annak elfogyasztása után összetörjék. 

Oroszországban még ma is él szórványosan az a szokás, hogy megáldott tojást 
visznek a halottak sírjához, hiszen, mint említettem, a tojás a kereszténységben a 
feltámadás jelképévé lett. 
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A húsvéti motívumkörbe tartozik a szvasztika (napkereszt), a nap szimbóluma 
is. A szvasztika az évszázadok folyamán átalakult kakastaréjjá vagy napraforgóvá. 

Ezenkívül sok a totemisztikus eredetű motívum is, pl. tyúk, láb, kakastaréj, szár-
nyas, hal, fecskefarkos díszítés. Az ember kezdetben, hiányos tapasztalatai birto-
kában, törzse totem-állatától származtatta magát, annak vigyázó erejére a tovább-
élőknek is szüksége volt. Az itt előforduló motívumok még a földművelő kultúra 
eszközei, mint pl. ásó, kapa. 

Virágdíszítés csak mint “virágszerű” tünemény, keresztmetszetes ábrázolásban 
jelenik meg. A stilizált virágok újkori ”teremtmények”, nem tartoznak szorosan a  
népi díszítőművészethez, eredetüket nem lehet visszavezetni az ősi néphagyo-
mányhoz.  

A pontokkal való megerősítés is a magyar díszítőhagyomány része. A vonalkák, 
sakktábla formák inkább a szláv területek dekorációs motívumai, de lehetnek ván-
dormotívumok is. Karcolt tojásoknál fordulnak leggyakrabban elő. Ezeket a régi 
motívumokat, különösen az írásos tojásokat Erdélyben, a csángó magyaroknál 
lelhetjük fel.  

    Az írásos technika egyfajta ”batikolásos” technika. Valószínűsíthető, hogy 
eredetileg a tojás konzerválása volt a cél. Méhviasszal borították  be a tojást, hogy 
sokáig tartós legyen. Így lehetett tojás a háznál tavasztól karácsonyig.  

Norvégiában az egész évet átfogó tojástermelés 1970-ben kezdődött, amikor a 
mesterséges világítás és a befedett ablakok mellett lehetővé vált a friss tojás folya-
matos előállítása. Tehát a viaszos  - batikoló - technika a régi konzerválási metó-
dussal függ össze. A tanyákon szükség volt a tojás  „varázserejére”, megvolt eh-
hez a viasz, az esztétikai érzék és a kézügyesség is. A tojásban jelen volt az erő, 
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más néven „mana”. 
    Kb. a 12. századtól a nyuszi is a tojás mellé került mint húsvéti szimbólum. 

Valószínű, hogy a német nyelvterületről terjedt el. A földesúrnak kötelező ajándék 
volt a nyúl és a tojás. Mindemellett a nyúl beleillik a tavaszi termékenység vará-
zsába is. 

 
A húsvéti locsolás    

 
Végül a húsvéti locsolásról szólnék pár mondatot. Nagyon régi felfogás, hogy 

aki húsvétkor ("új évkor") megmosakszik, egészséges marad egész évben. Nagy-
pénteken a ház környékét felmosták, a lovakat a patakra hajtották, az emberek 
megmosakodtak, a lányokra pedig pajkosságból egy vödör vizet öntöttek. A vödör 
víz lett a "rózsavíz", később kölni - versecskével és jókívánsággal: Egészség egész 
évre! A ”fehérnép” pedig az írásos, festett tojás átadásával kívánt jó egészséget, 
szerelmet, vágyak beteljesülését.  Vajon ki emlékszik manapság még arra, hogy 
őseink milyen varázserőt tulajdonítottak a tojásnak és a víznek?  

 
Forrásmunkák: 
 
Díszítő művészet, 1914 
Monoriné Rolik Erzsébet: 
Varázserejű hímes tojás, 
1990 

E.K. Røkenes: Eggmaling 
fra det enkle til det 
kunstneriske, 1998 

J.W. Eckhoff: Påske, 1996 

                                             Røkenes K. Erzsébet írása                                   1091 



 
Røkenes K. Erzsébet  
       
Magyarországon született. 1956 óta él Norvégiában. Négy különböző szakot 

végzett az egyetemen s tornatanári képesítése is van.  
Különböző tanfolyamokon szerzett jártasságot selyem, porcelán- és tojásfestés-

ben.  
Az ikonfestést Danilo Ivanovic festőtől, ikonspecialistától tanulta.  
Könyve jelent meg: „Tojásfestés - a hétköznapitól a művészetig” címmel.  
Számtalan önálló és csoportos kiállításon láthattuk műveit. 
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Esszéim elé 
 
Mintegy negyvenöt esztendő próza-

terméséből válogattam össze e könyv 
anyagát. Ezt az időt teljes egészében 
távol a Hazától, emigrációban töltöt-
tem, ami egymagában képes valami-
féle egységet teremteni a különben 
lazán összefüggő írások között.  
A műfaj fogalmát kissé kitágítva 

esszének nevezem őket, mert ha csak 
jegyzet, recenzió, olvasónapló, alkal-
mi előadás jellegű is némelyik, a té-
mától el-elkalandozó gondolattársí-
tás, tágabb összefüggések keresése, 
személyes „líra” az esszé vonásait 
mutatja. Az is jellemző rájuk (és per-
sze rám), hogy ritkán születtek csak  
„saját kútfőmből”.  
Szívesen fűzöm másokéhoz gondo-

lataimat, mintegy hozzászólva, vitat-
kozva. Szeretem értelmezni a vilá-

got, helyére tenni a dolgokat. Lászlóffy Aladár, aki jó tíz évvel ezelőtt beleolva-
sott kézirataimba, s házalt is velük kiadót keresve – sikertelenül ugyan, de köszö-
net érte – azt írta róluk, hogy közérthetőek (ami ugyan nem feltétlenül dicséret az 
ő szájából), s elolvasásuk után „okosabbnak érzi magát az ember”. Nekem ez elég, 
többre nem is vágytam. E kötet darabjai közül jónéhányat közölt a müncheni Új 
Látóhatár, a helybeli Új Kéve, a hazai Kortárs és Hitel, a kolozsvári Helikon. Elő-
adásként  hallgatta két évtized folyamán számos svédországi honfitársam a stock-
holmi Magyar Házban, az önképzőkör nyári táborain Tĺngagärdén, párszor Göte-
borgban, Kristianstadban, a németországi evangéliumi konferencián. Kiadásukra 
korábban is gondoltam ugyan, de csak mostani kerek évfordulóm alkalmából va-
lósul meg a svédországi szórványmagyarság egy részének, a SMOSZ egyesületei-
nek kezdeményezésére. Köszönet mindenkinek, aki bizalmával megajándékozva 
előfizetett erre a kötetre, támogatva kiadását. Remélem, hogy kiki talál benne 
olyat, ami érdekli, hisz – bár jórészt a történelmi  múlthoz vagy a talán még távo-
labbinak tűnő közelmúlthoz kapcsolódik, a miénk az a múlt, életünk része s hatá-
sában a jövő kiiktathatatlan tartozéka.  

 Stockholm, 2002. december 22.     
                                                                                       Szente Imre  
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Ajánlás 
 
Szente Imre az 1956-os magyar emigrációnak ahhoz a vékony értelmiségi réte-

géhez tartozik, amelynek tagjai a  szó legnemesebb értelmében magyar kultúrát, 
irodalmat, közművelődést teremtettek az őket menekültekként befogadó nyugati 
országokban. Éspedig nem külön-külön németországi, franciaországi, északi 
országokbeli stb. szigetkultúrácskákat, hanem tág horizontú szellemi életet egyfaj-
ta magyar szellemi köztársaságot „a magasban”, a vasfüggöny és a szigorúan őr-
zött határok felett; olyant, amilyen az otthoni magyar szellemi élet lehetett volna 
és nyilván lett is volna szovjet megszállás és kommunista egyeduralom nélkül.  

Munkásságuk, amelynek központjai olyan rangos folyóiratok voltak, mint az Új 
Látóhatár, a Katolikus Szemle, a párizsi Irodalmi Újság, s olyan igényes könyvki-
adók, mint az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem vagy a müncheni Auró-
ra, a huszadik század második fele magyar kultúrájának a magyarországival és a 
Kárpát-medenceivel egyenértékű, de annál sokkal szabadabb szellemű részét al-
kotja. És szervesebb részét. A század első, két világháború közötti felének magyar 
közgondolkozása, művelődése, irodalma kisebb töréssel folytatódik az emigráció 
ezen részének alkotó munkásságában; ezért van az, hogy napjainkban olyan ter-
mészetesen  simul vissza a sajátlagos erdélyi magyar irodalomba például Wass 
Albert, az összmagyar irodalomba például Márai Sándor lezárult életműve. 

Szerte Imre még napról napra gyarapodó életműve is útban van a visszasimulás 
felé; jelentős lépése és bizonysága ennek Kalevala-fordításának nemrég napvilá-
got látott magyar kiadása. Bár tanulmányainak, esszéinek ezt a válogatását, ame-
lyet az olvasó a kezében tart, Svédországban jelentetik meg nyolcvanadik évének 
betöltése alkalmából tisztelői és barátai, mi mindannyian, akik kisebb-nagyobb 
részt vállaltunk létrejöttében, hinni szeretnénk, hogy nemcsak Szerte Imre bará-
tunk és tanítónk közismertebbé válásához, hanem az egy és oszthatatlan magyar 
kultúra szükséges kiegészüléséhez is hozzájárulunk vele. 

 
                                                                                       Veress Zoltán 
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Elmenőben 
 
1956-ban hagytam el hazámat, 

azóta Svédországban élek. Az 
évek során az új nyelv, befogadó 
országom nyelve, lépésről-lépésre 
egyre nagyobb teret hódított hét-
köznapi életemben.  

Ez - gondolom - minden kiván-
dorlóval így lehet. Ahhoz, hogy a 
magyar nyelvet, anyanyelvemet 
olyan töretlenül s szabatosan meg-
tarthassam, ahogyan azt a körül-
mények megengedték az évek so-
rán, egyre fokozottabb összponto-
sításra, nagyobb erőfeszítésre volt 
szükségem.  

Ahogy telt az idő, egyre jobban 
oda kellett figyelni, hogy ne kever-
jek egy-egy szót az új nyelv szavai 
közül, amikor magyarul beszélek; 
egyre inkább éreztem szükségét 
annak, hogy magyar könyveket, 
újságokat olvassak, és ha lehet 
színdarabokat is megnézzek.  

Ez sikerült is, de minden erőfe-
szítésem ellenére éreztem: mégsem értem el a kitűzött célt, azt, hogy anyanyelve-
met ugyanolyan könnyedséggel, szabatosan tudjam használni, mint régen. Ezért 
ha prózát írok (ez is előfordul), a svéd nyelvhez nyúlok, mert irodalmi szinten ott 
ma már inkább otthon érzem magam, mint a magyarban. Sajnos, de való. A ver-
sekkel más a helyzet. Verset svéd nyelven ma sem tudnék írni, mert megírásukhoz 
anyanyelv talajába mélyen lenyúló gyökerekre van szükség. Ezeken keresztül 
olyan gondolatok, érzések szivárognak fel, amelyeknek olykor-olykor sikerül 
megkondítani a sokszor évekig csendes harangot, amelynek szava aztán egy-egy 
versben cseng vissza.  

Ennek a harangszónak köszönhető ez a néhány vers, amellyel az olvasó ebben a 
kis gyűjteményben találkozik. 

                                                                                       Neufeld Róbert 
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Északi fuvallat 
Fiatal norvég költök antológiája 
 
Válogatta, fordította és a grafikákat készítette: Kovács 
katáng Ferenc 
 
Új Mandátum, Budapest, 2004. 
96 old., 100,- NKr 
ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ 
Felelős kiadó Németh István 
Felelős szerkesztő Szügyi Zoltán 
Borító- és könyvterv Zátonyi Tibor 

 
A kötetben bemutatásra kerülő hét költő közül négynek már megjelent önálló 

kötete, s ebből kettő az egyik legnagyobb norvég kiadónál. Mindegyikük publikál 
irodalmi lapokban, de leginkább a számítógépes hálózati irodalmi portálokon. 

A jó nevű szerkesztő, Paal Bjelke Andersen figyelemmel kíséri a megjelenő 
munkákat, és úgy véli, hogy Skandináviában is vannak olyan irodalmi portálok, 
amelyek nem csak a hazai olvasók, hanem a más országokban skandináv nyelve-
ket tanuló diákok figyelmére is érdemesek. Például a dán poesi.dk, afsnitp.dk, a 
svéd novell.nu, tidskriftenbabel.nu vagy a norvég nypoesi.net, vinduet.no és 
poeten.no. 

Jelen összeállításunk egyik szerzője is működtet egyet, éppen a legfiatalabb 
szerzők felkutatására, megismertetésére. Brynjulf Jung Tjønn 2001-ben alapította 
a jung.no hálózati lapot, s egyben a Jung Kiadót is. Évente jelentkezik a Jungel 
című antológiával, ahol minden alkalommal 5-6 fiatal mutatkozhat be. A kötetben 
szereplő költők közül itt publikált először Sandra Maria Akseth 2001-ben, Stig 
Beite Løken pedig 2003-ban. 

Északi fuvallatot sugalltunk a címben. De támadhat vihar, hóhegyeket, tengere-
ket kavaró orkán. Oldalszelükön parnasszusi magasságokba emelkedhetnek a ma 
még szárnyaikat próbálgató fiatal reménységek. 

Két hölgyet és öt fiatalembert mutatunk be e kötetben. Olvassák őket türelem-
mel! 

Megrendelhető: Ferenc Kovács, Faculty of ArtsDepartment of Media and 
Communication, P.O.Box 1093 Blindern, 0317 Oslo, NORWAY, T:47 22850415 
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Anton Publik - Håkan Jansson 
Teknik för hög spelhastighet i fotball 
 
(A labdarúgás magastechnikája) 
 
Jockhum Nordström rajzaival 
 
Fälts Nyomda, Värmnamo, 1996 
ISBN 91-630-4671-7 
 
 
A száz oldalas szakkönyv kilenc fejezetben tárgyalja a labdarugó tudás legfonto-

sabb elemeit.: a fizikai, az elméleti, a pszichológiai, a taktikai és a technikai felké-
szülés mikéntjét, módszereit.  

Publik Antal számos szakmai gyakorlati bemutatót tartott Svédország szerte, 
amikor részletesen ismertette a könyv módszertani felhasználhatóságának előnye-
it.  

Könyve háromezer példányban elfogyott. 
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Bárczi-harang Szente Imrének 
     

Bárczi-harang-díj mëgalapítása 
 
A Bárczi Alapítvány kezelőszërve 2002. novembër 28-

i ülésén 2002/2. számú, ëgyhangú határozatával (négy 
igën, ellenszavazat nélkül) kitüntetést alapított Bárczi-
harang névën azok számára, akik az alapítványi alapító 
okiratban foglaltaknak mëgfelelően kiemelkëdő teljesít-
ményt nyújtanak az előadóművészetëk valamëlyikében, 
a közszereplés, a tanítás, a tudományos munka stb. te-
rén, illetve kiemelkëdő módon segítik alapítványi célja-
ink valóra váltását. A kitüntetést kaphatja színész, tévés 
vagy rádiós szakembër, szakíró-tudós, énekës, szép kiej-
tésű közszereplő stb. A harang anyaga bronz, s oklevél-
lel ëgyütt nyújtjuk át a díjazottaknak. A harang 
tervezõje Gyulavári Pál szobrászművész.  

 
A díjazott beszámolója:  

 
2004. június 22-én délután hat órakor a budapesti finn követségen szerény ün-

nepséget rendezett tiszteletemre a szép magyar kiejtést szorgalmazó Bárczi Ala-
pítvány. A szétküldött meghívók sajnos elakadtak a postán, másnap kézbesítették 
őket, ezért csak tíz-tizenöt főnyi közönség jött össze, akik szóban értesültek az 
eseményről: néhány hajdani tanítványom a celli gimnáziumból, valamint az ala-
pítványhoz tartozó, korábban már kitüntetett nyelvészek, köztük a szóláshasonlító 
Paczolai Gyula Kalevalám egyik ismertetője, Fehérvári Győző. Saját személyén 
kívül az írószövetséget is képviselte Tornai József költő, aki két évvel ezelőtt Ka-
levalám legújabb kiadásához meleg hangú és a lényegre rátapintó előszót írt A 
varázslat módjai címmel. Már a hallban átadta a könyvhétre megjelent összes ver-
seinek két vaskos kötetét. Általában ő vitte a szót a rövid ünnepség befejeztével, 
miután az alapítvány nevében Mészáros András tanár ismertette „pályámat” és „
főbb műveimet”, nagylánya, a kedves Villő részleteket olvasott fel Kalevalámból, 
Buvári Márta nyelvész pedig átadta a „Bárczi-harang” nevű bronzcsengettyűt a 
díszoklevéllel. Vendéglátónk a követség képviseletében Kirsi Rantala, Bereczki 
Gábor professzor menye volt. A családias ünnepséget követő pogácsás-boros-
limonádés „banketten” szemmelláthatólag sikerült meglepnem őt mandolinon kí-
sért finn népdalaimmal, ő viszont annak a müncheni Kalevala-példánynak felmu-
tatásával lepett meg, melyet apósának még a nyolcvanas évek végén dedikáltam. 
Mint mondta, Kalevalám immár három kiadása közül neki ez a kedvence. 
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Martinovits Katalin 
 

Az ÁGHEGY – a skandináviai lapfolyam* 
 
Athéneum lexikonban még ez áll: (lat.) műkedvelő, ki neINFORMATIV, 

HASZNOS, ÉRDEKES, SOKOLDALÚ – INSPIRÁCIÓRA ÖSZTÖKÉLŐ, ÉR-
DEMES ELŐFIZETNI, pozitív kezdeményezés.  Ez lenne „cézanni” módja is-
mertetésnek, hiszen „ a jó akvarellhez elég 5-6 ecsetvonás”, de én nem vagyok 
Cézanne…  Írásos keretek közé szorítom magam szokás szerint.   

Határozott nemet mondtam arra a kérdésre, hogy előfizetnék-e rá?  Eláraszt az 
olvasnivaló… Olyanokra sem fizetek elő, mint például a Galaktika, (vajon létezik-
e még?) a Látóhatár, a Valóság, az Új írás, stb. de említhetnék néhány norvég 
vagy francia hasonlót is.   

Talán a lapfolyam megnevezés is elijesztett. Vizuális típus vagyok, folyondár-
ként halmokban állnak nálam az újságkivágások, az olvasnivalók. Egyébként tet-
szik a név – korábban nem hallottam. 

Tehát innen indultam, ez volt hozzáállásom, s halljátok hova jutottam: 
Lapozgatva az Ághegy kötetben sodródtam az előfizetés felé. Ismeretlen nevek 

között – jé ez ismerősen hangzik, ő is ír?  Ó Benczédi Ilona?!  Nem a Sándor lá-
nya?  Bizony az! S itt él Svédországban? Nagy felfedezés, „találkozásom” volt – 
egyik legpozitívebb élményem.  Első hajlandóság előfizetésre: Hm, nem árt tudni 
kik élnek, alkotnak itt körülöttünk e széles (inkább hosszúkás) Skandináviában …   

Piros. Tetszik, hogy az egyes számot következetesen ugyanaz  az alkotó műve 
illusztrálja – megismerhetőség, tudatosodás.  Máris egy fekete. Sajnálatos a feke-
te-fehér képek rossz minősége – ez az egész kiadásban jellemző. Azóta megtud-
tam, hogy  ez nem igaz a világhálón olvasható példányra  és a következő kiadás-
ban javul a minőség.  Következő lépésként a színes illusztrációkat nézegettem - 
ezek igazán jó minőségűek – Mikola Nándor akvarelljei adták az aha élményt**. 
Egri Józsefet juttatta eszembe.  Megismerés közben jött az ötlet: elővettem egy 
Egri könyvet…  Ismét: talán mégis elő kéne fizetni… 

* Az oslói Magyar Nagykövetségen tartott elemzés rövidített és szerkesztett változata. 
** aha élmény – mivel azt gondoltam, no, ezt talán a norvégból tettem direktben át, (a-ha 

opplevelse) ilyen nincs magyarul – 30 év után „alkot” az ember ilyen szavakat, kifejezése-
ket (pl. benzinállomás b-kút helyett, Kielben „vesszük a hajót, stb.) s innen az ötlet, hogy 
megosszam veletek, aha-árok viszont létezik. Kertészeti szakkifejezés – francia eredetű 
szó: a tájkerteket körülvevő vagy csak a vue-k (átlátás/látványtengely) szélességében húzó-
dó (saut de loup) árok, amely a kertet kívülről védi, ugyanakkor a szabad kilátást nem aka-
dályozza.  A kert felől támfal, külső oldalán pedig lapos rézsű alkotja, amelynek következ-
tében az a kertből csak közvetlen közelről vehető észre.  (Innen a meglepetést kifejező el-
nevezése.) 
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Majd következtek a versek. Versrajongó vagyok, de praktikus is - a mai roha-
násban rövid úton kerek irodalmi élmények - esszenciák.  Ismerős Sulyok Vince 
versek – kellemes találkozások.  Hű és mennyi új, számomra ismeretlen, s milyen 
jók is… gyűlnek kis jelző-cetlijeim.   

És Kemény Ferenc fordításai – először jutok hozzájuk.  Ismét inspiráció – kike-
resni az eredetieket, s bejegyezni fordítása itt és itt.  Előfizetek, mert, lám milyen 
hasznos… Érdekes  fordítói utószava, különösen nyelvhasználatát élveztem.  Az-
tán még egy versélmény – ehhez pláne a versszeretők „belső hangja” kell, hogy 
megsejtsük hangulatát – „ a kimondhatatlan  halk dallam”-ot… Játszunk kicsit - 
először beszéljen a vers magáért. Utána fedjük fel ki is írta.  (még egy kis ülepedé-
si idő)  - megnézhetitek. Még említhetnék „hazai pályáról” többet is – neveket, 
írásokat, norvégiai magyar élet eseményeit...  Ekkorra már végképp elhatároztam, 
előfizetek.  

Zenei cikkek is vannak:  Nagyon tetszett a Schiff Andrásról (241. o.) szóló – „A 
zongora Peléje” – ezt szívesen felolvasom.  

Lehetne még tovább szemezgetni versíró orvosoktól, magyar karmesterekről, 
vízfestészet titkairól – pl. a Mikola-cikkből: „Cézanne öt-hat ecsetvonással alkotta 
jó minőségű vízfestményeit – tehát tudni kell, mikor kell abbahagyni.” Egri meg 
ezt mondta ”Sokat kell elvenni egy képből, hogy jó legyen.”)    

Érdekes a Kertész Imrével kapcsolatos anyag – a követségi fogadás, a dicsérete 
és Debreceni Éva írása, mely egész egyszerűen evvel a kérdéssel nyit  „
Megérdemelte-e Kertész az irodalmi Nobel-díjat?” - egy T.K.A. iniciáléjú egyén-
nel száll vitába.  Én meg Debreceni Évával tenném ezt, – ui. ezt írja: „ …
Esterházy nyelvezete és gyönyörű hosszú, tekervényesen találékony mondatai a 
magyar irodalomnak inkább lehetnek gyöngyszemei…”   Hm. Pl. tőmondata apjá-
ról, valaha nyomdafestéket nem tűrő jellemzése…  nekem más élményeim van-
nak…  

Egy másik profil -  Benedekné Szőke Amália „Erdély és Fennoskandia 1576-
1945” (561. o) a finn-magyar kulturális viszonyokról ír - érdekesnek ígérkezik, 
erre több idő kell. 

Tetszik, hogy az Ághegy amatőröknek*** is ad helyet.  Akinek érdemben van 
írni -, megosztanivalója itt megteheti – (igazi nagyok között) Mindannyiunk fóru-
ma lehet – persze megfelelő tollforgatás iránti alázattal való hozzáállás kívána-
tos!!!!  Avagy „jót, s jól”! 

Jó dolog, hogy az alkotók bemutatkoznak: XY – önmagáról 
Tetszik az egyes fejezetek neve, különösen a „Rügyek”, „Járkáló”, „Akik mel-

lettünk járnak” – például megtudhatjuk, hogy az egyik magyar származású Nobel-
díjas unokája Stockholmban él (Anders Bárány a Svéd Fizikai Társulat elnöke) és 
hogy Bárány Róbert Nobel aranyérmét egy uppsalai bank páncélszekrénye őrzi. 

A diplomatikus „Próbálkozás” nevű címke alatt névsor következik – mindazon 
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alkotók, akik valamilyen módon, bármilyen szinten megnyilvánultak…  
Lázár Ervin Járkáló - a rovat címe Járkáló - véletlenül került a neve mellé? (A 

rovatcím ötletét az esszéíró neve sugallta a szerkesztőnek.)    
 
RÖVIDEN („cezánni” módra) ÖSSZEFOGLALVA: INFORMATIV, HASZ-

NOS, ÉRDEKES, SOKOLDALÚ – INSPIRÁCIÓRA ÖSZTÖKÉLŐ, ÉRDEMES 
ELŐFIZETNI – pozitív kezdeményezés.    

KÉRÉS: Jó lenne, ha a versfordításokat eredetiben – főleg mikor skandináv 
nyelv az eredeti – is közölni. Lehetne ebben az Ághegy példaértékű, hiszen sajná-
latosan ritka ma már a kétnyelvű antológia… pedig az az igazi „fájnschmekker” 
versélmény. 

 

                                                      Megjegyzések                                             1101 

*** amatőr – sajnos negatív hangzást kapott ez a szép szó, mely eredetének gyökerei a 
latin amator (amo) = szerető; kedvelője (barátja, tisztelője) valaminek –  jelentésben leledz-
dzenek. Ezért vélem igazságtalannak, helytelennek, hiszen aki szeretettel, tisztelettel (netán 
alázattal) viszonyul ahhoz, amivel foglalkozik, akkor abból rossz dolog nem lehet.  Igazi 
l’art pour l’art – sem presztízs, sem anyagiak nem ösztökélik az amatőrt. Az igazi nagyok, 
a hivatásosak el is ismerik az amatőröket. Íme egy: „Ami az Ön ’amatorségét’ illeti: tapasz-
talataim szerint a világot gyakran a lelkes amatorök igyekezete előbbre viszi, mint sok úgy-
mond profi rutinja.”  

Még rosszabb a helyzet a dilettánssal – mára ez már egyértelműen negatív töltésű szó lett.  
1892-es m hivatásszerűen, csak kedvtelésből foglalkozik valamivel – dilettantizmus – mű-
kedvelőség, néha kontárság. 

1983-as Idegen szavak kéziszótára – műkedvelő mellett – tudománnyal, művészettel stb. 
a kellő felkészültség nélkül foglalkozó személy II. hozzá nem értő, avatatlan. 



Tar Károly 
 

A Haza éltető figyelme* 
 
Újsághír: Szeptember 29-én, 18 órakor, Dr. Szőke László a Magyar Köztársaság 

stockholmi nagykövete fogadást rendezett a Peregrinus Kör és az Ághegy című 
skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam munkatársai részére. 

Nagyrabecsült Nagykövet úr! Mélyen tisztelt Tanácsos úr! Nagyérdemű Peregri-
nusok! Hőnszeretett Ághegy munkatársak! Nemes és önzetlen támogatók! Jószívű 
olvasók! Tengermélyen tisztelt barátaink! Kedves válogatott hölgyek és urak!  

Megszólítás-áradatomnak az a célja, hogy a lehető legünnepélyesebbé tegyem 
ezt a várva várt alkalmat, amikor az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam a stockholmi magyar Nagykövetség rendezésében sorra 
került találkozón a haza melegét, figyelmét, netán elismerését érezhetjük – éreztük 
ki – a nagykövet úr hozzánk intézet szíves szavaiból. És ebben az ünnepélyes pil-
lanatban első gondolatom a köszöneté. Köszönöm a nagykövet úrnak, hogy nem 
engedte beteljesülni a bibliai bölcsességet, miszerint „Senki sem próféta az ő ha-
zájában”, és a kolozsvári, a budapesti, a helsinki és az oslói bemutatkozásunk 
után, itt Stockholmban is sor kerülhetett az Ághegy munkatársainak bemutatkozá-
sára. 

Kedves hölgyeim és uraim! Apáczai Csere Jánostól tudjuk, hogy „Ha nagy áll-
hatatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan eltöltsük, dicsőség nélkül, 
barmok gyanánt fogunk az életből kimúlni.” Itt most a dicsőségre tenném a hang-
súlyt. Nyugodtan, álszerénység nélkül bevallhatjuk, hogy erre törekszünk. Köz-
ügyekben jobb ez, mint a anyagi haszon sunyi óhajtása. Láttunk ilyet már eleget. 

A dicsőség óhajtása azért természetes, mert egy tőről fakad a szolgálattal és a 
becsülettel. A magyar becsületre gondolok elsősorban – és ebben nincs semmiféle 
kivagyiskodás – hanem csupán természetes ragaszkodás nyelvünkhöz, kultúránk-
hoz. Mégpedig a dsidai értelemben kell vallanunk:„… mindig magunkért, soha 
mások ellen”. 

Az Ághegy is ezt teszi, amikor szerény zászlajára tűzte azt, amit éppen ezekben 
a napokban, új szabályzat-tervezetében elfogadásra ajánlott tagjainak közgyűlésén 
a Magyar Írószövetség: „Célunk a magyar nyelv védelme és megőrzése, a közmű-
velődési élet elősegítése.” 

Nyilvánvaló, hogy a befogadó országba való szakadásunk folytán hídszerepünk 
sem másodlagos. Kérem, olvassák el az ezelőtt négy esztendővel indított és az 
Ághegy első számában is megjelent nyílt levelemet, ott erről részletesebben is 
szólhattam. Most csak az Ághegy műhely voltát hangsúlyoznám, és azt, hogy eb-
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ben a magunkat gyarapító, nevelő-műhelyben értelmiségi szolgálatra buzdítunk, s 
ennek számos szép példáját nyújtjuk lapfolyamunk eddig megjelent hét számában, 
összesen közel 900 oldalt megközelítő terjedelemben.  

Hölgyeim és uraim! Az Ághegyet anyagilag eddig intézményesen nem támogat-
ják. Az, hogy szerkeszthettem eddig mintegy kétszáz alkotó munkájának köszön-
hető. Az, hogy megjelenhetett nemcsak a világhálón, hanem nyomtatásban, könyv 
alakban is, 54, pénztárcáját is megnyitó előfizetőnek, lelkes mecénásnak jóvoltá-
ból történt. Kevesen vagyunk? Leszünk többen is. Kell, hogy legyünk, mert nemes 
küldetésünk követeli ezt. 

Újból Apáczai uramat idézem, a szülővárosomban három és fél évszázada el-
mondott Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról című beszédéből idézem figyel-
meztetését: „Teljesen elveszünk, ha még idejében észre nem vesszük magunkat.” 

Kedves Nagykövet úr! Az Ághegy alkotóinak nevében köszönöm, hogy még 
idejében észre vett bennünket, és a haza, a szülőföld képviseletében figyelmez 
reánk. 

Megvallom, hogy egy héttel ezelőtt még azzal a gondolattal készültem ide, hogy 
bejelentem: 10. számunk után - megtörve bár – pontot teszünk igyekezetünk végé-
re. De a stockholmi óvárosban a lap képzőművészei által felajánlott - következő 
kötetünk megjelenését elősegítendő-  több mint félszáz munkájából rendezett kiál-
lítása; az Idős Magyarok Klubjának anyagilag is segítőkész közönsége előtti sze-
replésünk, továbbá a Budapestről felröppenő hírek, hogy az Anyanyelvi Konfe-
rencia folyóiratának főszerkesztője, az aradi Irodalmi Jelen, a világ legnagyobb 
példányszámú irodalmi lapjának mecénása, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának el-
nöksége és az oslói Magyar Nagykövet évenként megismételhető, szerkesztőségi 
értekezletnek is beillő találkozójának ígérete, és nem utolsó sorban, az, hogy az 
Ághegy példányszámai elfogytak - reményt adtak a folytatásra. 

Kányádi Sándornak, akinek volt szerencsém főszerkesztőjeként is társa lenni 
reményteljes dolgokban, ő írta egyik közismert versében: 

 
valaki jár a fák hegyén 
ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél, kit a remény 
már végképp magára hagyott 

 
Hölgyeim és uraim! Északi fény sziporkáz az Ág-hegyén. Ezt a fényt Észak hír-

nökei rovatunkban neves svéd, dán, norvég, finn, izlandi és feröri szerzők csihol-
ják és mi, skandináviai magyar fordítók tolmácsoljuk gazdagítva ezzel a magyarul 
is olvasható világirodalmat. Ezt a munkát észrevétlenül, támogatatlanul, elisme-
rés, tehát dicsőség nélkül nem sokáig folytathatjuk. Pedig Teleki Bélától, a New 
Yorkba menekült és ott Erdélyért küzdő hazánk fiától tudjuk, hogy a magyar 
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ügyekért, de minden más jó ügyért is, magunkat nem az előtérbe tolva, de kitartó-
an, csüggedés nélkül küzdenünk kell. 

Már rég nem félek, de reménykedem. Reménykedem abban, hogy nem a pénz, 
még a pénz hiánya sem, de a szülőföld figyelme, számontartása, netán elismerése 
segíthet abban, hogy lapszámról lapszámra gyarapodó közösségünket megtartsa, 
további munkára biztassa. 

Szente Imre, jeles munkatársunk nemrég, a svéd-magyarok összeadott pénzén 
megjelent, szépen alliteráló című esszékötetében – Szente Imre: Szabad szem-
mel – a Mikesről írt tanulmányában idézi nagy bujdosónk egyik leveléből: „Az 
erdélyi nemesember felől nem lehet nagyobb gyalázatot mondani, mint azt, hogy 
az adomért szolgál…, hanem a becsületért, ha egy kis háládatlansággal fizetnek 
is, azt nem tekinti.” Erdélyi vagyok magam is, közírói nevemen: Transsylvanicus. 
A dicsőséget nem a magamnak, hanem önzetlen munkatársaim számára tettem itt 
szóvá.  

Az Ághegy-műhely tagjait név szerint megemlíteni a tisztem. Dicséret, megbe-
csülés illeti őket. Örömmel teszem, de szomorúsággal szólok elsőként Mervel Fe-
rencről, a lapunk céljával mindenben lelkesen azonosuló, Széchényi után is joggal 
nevezhető „hídember”-ről, akit az idén tavasszal, Kosztolányi és Babits életét is 
kioltó halálos kór vitt el közülünk.  

Kérem, hogy egy perces néma felállással áldozzunk emlékének. Köszönöm. (Az 
Ághegy 8-9. számának A hídember című   írással búcsúztunk tőle)  

Merthogy idejében észre kell vennünk magunk.  
És most, amikor mintegy kétszáz alkotó dicsérete következne, be kell látnom, 

hogy még a nevük felsorolása is meghaladná a számomra itt kimért időt, és a je-
lenlevők türelmük is elfogyna. Különben minden lapszámunk végén közöljük a 
skandináviai magyar alkotók névsorát. És büszkék lehetünk arra is, hogy névsoruk 
örvendetesen fokozatosan gyarapszik. Olyanokra vagyunk különösen büszkék, 
mint Szente Imre költőre, akitől szívesen tanul nyelvi igényességet és pontosságot 
a szerkesztő is. Sulyok Vince költészete már otthon is ismert, nemrég láttunk a 
Duna tévében életpályájáról méltató műsort, a Magyar Írószövetség tagjaként, 
Norvégiában a magyar irodalom, otthon pedig a norvég irodalom „helytartója”. 
Kovács katáng Ferenc, az Ághegy szerkesztőhelyettese író, költő, képzőművész a 
filmesztétikát is tanít, sokoldalúsága az idegenbe szakadt értelmiségiek számára 
parancsoló szükségesség. Lázár Ervin Járkáló nevét esszérovatunk címéhez adta, a 
koppenhágai Hamvas Béla Klub éltetője, a rendkívül hasznos Látókör irányítója. 
Molnár István a Svéd Írószövetség tagja, író és költő, ha kell taxisofőr is, svédül 
megjelent, de magyarul is megírt regényét közöljük folytatásban. Klein György 
világhírű kutatóorvos, svédül és magyarul megjelent gondolatgazdag esszéi otthon 
ismertek, mi eddig még magyarra nem fordított műveinek fordításával öregbítjük 
hírnevét. A Lundban élő Békássy N. Albert, ugyancsak kutatóorvos, méltó fordí-
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tója. Hegedűs Zsolt, a világhálón ismertté vált Zita néni, akinek mai történetei 
görbe tükrök, amelyben nemcsak a svédországi magyarok, hanem a világ minden 
nagyvárosi embere megláthatja a maga mulatságos arcát. Gulyás Miklós frissen 
nyugalmazott királyi könyvtáros egymásután megjelenő könyveinek szövegét mű-
helyünkben csiszolta sikerkönyvekké. Az Erdélyből származó Gergely Edit Hel-
sinkiben vált igazán költővé, s hogy ne tévesszék össze az ugyancsak erdélyi, az 
Előretolt Helyőrség kötetes szerzőjével, aki ugyancsak Gergely Edit, kiegészítette 
nevét a tanárától útravalóként kapott Edo keresztnévvel. Sall László verseivel és 
Két évszak címmel kiadott lemez- kiadványaival szolgálja a svédországi irodalmi 
és művészeti alkotásra való ösztönzést. Solymossy Péter diplomáciai kutatásait 
osztotta meg velünk, és segítségünkre volt édesapja, a regény-  és karcolatíró 
Solymossy Olivér műveinek felkutatásában. A skandináviai országokban nagy-
számban élő és alkotó képzőművészeink közül az idősen is alkotókedvű, Finnor-
szágban élő Mikola Nándor akvarellistát említem. Figyelemreméltó, hiszen a svéd 
tévében is foglalkoztak vele, az apja mesterségét korszerűsítő Benczédi Ilona 
szobrászművész munkássága, az iskolát teremtő és galériát vezető Patachich Csil-
la sokoldalú tevékenysége. Kasza Imre képzőművészeti rovatunk vezetője, már 
szebeni múzeumi munkássága idején elkezdett gyermekrajz-pártoló igyekezetével 
tűnt ki, amit Göteborgban folytatott, nemrég pedig Budapesten a Magyarok Világ-
szövetség elnökének, Patrubány Miklósnak a segítségével Magyar Gyermekrajz 
Világmúzeumot alapított. Csikós Tibor nemrégen áttelepült képzőművészünk kü-
lönleges rézkarcaival tűnt ki. a sokfelé díjat nyert Páhi István, Balogh Sándor és 
Tiglezán József fényképművészetével figyelemre keltő. Zenei rovatunkat Maros 
Miklós zeneszerző, a Svéd Királyi Zeneakadémia elnökségi tagja, zeneszerző, az 
idén a Királyi Operaházban bemutatott nagysikerű opera szerzője és Ungváry Ta-
más, a Stockholmból Bécsbe ingázó, és ott Köztársasági elnöki megbízással az 
elektronikus zene kinevezett tanára. Sólyom János közkedvelt és rangos sikereket 
megélt előadóművész hozzánk is tartozik. Tálas Ernő operaénekes visszaemléke-
zéseinek kötetéből közölhettünk, hídszerepünket a zene terén is bizonyító igazán 
érdekes részleteket. A helsinki zenei életben jelentős Bogányi-család értékeinek, 
például a friss Kossuth-díjas Bogányi Gergely zongoraművészünk folyamatos te-
vékenységnek felmutatását is feladatunknak tartjuk. Sorolhatnám még. És még 
nem szóltam az Ághegy honlapjának elkészítésében jeleskedő Dr. Kónya Balázs 
elektronikus szakemberről és Balázs Viktóriáról. Szólnom kellene az ügyintézésbe 
önzetlenül segítő Móritz Lászlóról, Nagy Gáborról és a pénztárosi teendőket vég-
ző Balogh Ilonáról. Köszönet illeti őket. És ha ez a köszönet itt hangzik el a Ma-
gyar Nagykövetségen, akkor legyen ez a Haza köszönete és figyelmezése is haza-
fias szolgálatukra. 

Egyébként az Ághegy kitűzött céljai között szerepel az is, hogy a 10. számtól 
kezdődően kritikai rovatunkban helye lesz az elemzésnek és a kritikának is. Eddig 
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inkább „megszámláltatásunkat” szorgalmaztuk és elmondhatom, hogy „híjával” 
pár (valós jelentésében kettő) tartózkodót leszámítva - nem találtattunk. Minden 
bizonnyal azért, mert hídépítésünknek most különösen ideje van és haszna vitatha-
tatlan.. 

Befejezésül, ha tart még a kezdetben említett és óhajtott ünnepélyes érzésükből, 
együttgondolásra ajánlom a következő, az Ághegyhez talán nagyon is illő biztatást 
és fogadalmat: Legyünk itt olyan magyarok, mint Magyarországon, és hazánk fiai 
ott olyan európaiak, mint mi itt, második hazánkban! 
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A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) karácsonyi összejövetelére 2003. 
december 13-án került sor. A programban karácsonyi gyermekműsor, ünnepi vá-
sár (bejgli, régi és új magyar könyvek, naptárak), Mikuláscsomag-osztás szerepelt. 

* 
Január 10-én tartotta a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) szokásos karácsony 

utáni, vacsorával egybekötött családi összejövetelét. Wolfgang Plagge zeneszerző, 
zongoraművész fellépése után az egyesület gyermekcsoportja adott népi játékok-
ból, népi és modern táncokból összeállított műsort. Krausz György oslói magyar 
nagykövet Kunszenti-Kovács Dávidnak átnyújtotta a matematika olimpiákon elért 
eredményes szerepléséért a Magyar Köztársaság Oktatási minisztere Elismerő ok-
levelét. Dávid 2003-ban érettségizett az oslói Francia gimnáziumban, majd ősz óta 
a budapesti ELTE matematikus szak hallgatója. 

* 
Január 31-én az oslói Parlament épületének megtekintésére invitálta tagjait a 

norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK). Az épület 1866-ra készült el. Mai for-
máját az 1951 és 1959 közötti átépítés, bővítés során nyerte el. A külső, egységes 
neoromán stílussal ellentétben a norvég hagyományok jegyében készült belsőépí-
tészeti megoldások, díszítőelemek fatemplomokra, viking hajókra emlékeztetik a 
látogatót. 

* 
A Magyar Napló februári száma dán irodalmi melléklettel jelent meg. A verse-

ket Sulyok Vince válogatta és fordította. A XX. századvég dán prózája című tanul-
mányt s a kispróza fordításokat Kovács Ferenc készítette. 

* 
A norvégiai Magyarok Baráti Köre idén tavasszal Filmklub sorozatot indított. 

Az első alkalommal Kovács Ferenc a csehszlovák új hullámról tartott filmrészle-
tekkel illusztrált előadást. A központi téma Jiri Menzel munkássága volt. A követ-
kező előadáson, március 6-án Milos Forman került terítékre. 

* 
Irodalmi teadélután címmel új sorozat indult az oslói magyar nagykövet reziden-

ciáján. Január 14-én, az első összejövetelen a Honvágy az irodalomban témáról 
folyt a beszélgetés. A február 11-i rendezvény vendége Zsámbéki Gábor, a Katona 
József Színház igazgató főrendezője volt. Az Irodalmi teadélutánok háziasszonya 
Krausz Judit. A beszélgetéseket Kovács Ferenc vezeti. A legközelebbi, április 21-i 
találkozó apropója a születése 200. évfordulójához közeledő H. C. Andersen lesz. 

* 
Krausz György, a Magyar Köztársaság nagykövete és Krausz Judit meghívására, 

az oslói  nagyköveti rezidencián, 2004. május 13-án nagysikerű irodalmi teadél-
utánon az ÁGHEGY –skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam  ke-
rült bemutatásra. A nap vendégei Svédországból érkeznek: Tar Károly író, főszer-
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kesztő, Kasza Imre képzőművész. Háziasszony: Krausz Judit A beszélgetést Ko-
vács Ferenc az Ághegy főszerkesztőhelyettese vezette. 

* 
A Norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) májusban rendezett Szép Ernő est-

jén Mérai Katalin és Besenczi Árpád budapesti színművészek léptek fel. Zongorán 
kísért Magony Enikő. Az összeállítást Vas Zoltán Iván rendezte. 

* 
VII. Christian, Dánia és Norvégia királya megbízásából 235 évvel ezelőtt Páter 

Hell  Miksa Mária Terézia udvari csillagásza és Sajnovics János, a nagyszombati 
csillagvizsgáló igazgatója végzett Vardø szigetén csillagászati megfigyeléseket. A 
Vénusz átvonulása a napkorong előtt 2004. június 8.-án reggel fél nyolctól délután 
egyig volt látható Vardø szigetéről. A várparancsnok meghívására dr. Nagy Lucia, 
a Norvég Magyar Egyesület (NUFO) elnöke, Kuti László, a Magyar Nagykövet-
ség első titkára és Páter Teres Ágoston, a Norvég Asztronómiai Társulat tagja vett 
részt az egész napos rendezvénysorozaton.  

* 
A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) szeptemberi vendége Gömöri 

György, Angliában élő költő volt. Bevezetőt Sulyok Vince Norvégiában élő költő 
mondott. Az est második részében Gömöri György előadást tartott A nyugat-
európai magyar irodalom 1956-tól napjainkig címmel.  

* 
Szász János rendezésében szeptember 11-én mutatta be az oslói Norvég Színház 

(Det Norske Teatret) Bertold Brecht Kaukázusi krétakör című drámáját. A szín-
padterv Antal Csaba munkája. Ruhatervező Benedek Mari, koreográfus Horváth 
Csaba. A dramaturg Ölveczky Cecilia, az oslói színház főmunkatársa. Ez alkalom-
ból a Norvég Filmintézet rendezésében a Cinemateket bemutatta Szász János két 
filmjét, a Witman fiúkat (1997, főszereplők: Fogarassi Alpár, Gergely Szabolcs, 
Maia Morgenstern. Filmdíjak a moszkvai és a brüsszeli fesztiválokon) és a Woy-
zecket (1994, főszereplő: Kovács Lajos, Diana Vacaru. A film a Magyar Film-
szemle és a toruni fesztivál fődíját nyerte el). 

* 
A Magyar Köztársaság nagykövete rezidenciáján rendszeresen  megrendezésre 

kerülő Irodalmi Teadélután szeptemberi összejövetelén a nyári olvasmányélmé-
nyekről folyt beszélgetés. A háziasszony Krausz Judit, a nap vendége Schwartzné 
Kepes Lívia volt. Bemutatásra került a Lívia néniről szóló, a Magyar Televízió 
műsorán kétszer is szerepelt portréfilm.   

* 
Ősszel újra indul az év elején elkezdett Filmklub sorozat. Ezúttal Tolnay Klári 

életéről hangzanak el előadások Kovács Ferenc tolmácsolásában. A vendéglátó 
házigazda Dávoti Barnabás. Az első összejövetelen Tolnay Klári induló éveiről s 
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az 1945-ig vele készült mintegy 40 filmről esett szó. 
* 

A Løvre Galériában 4. éve állítanak ki az Akershus régióban élő iparművészek. 
Közéjük tartozik Røkenes Erzsébet, aki ikonokat, selyemsálakat, ruhákat mutat be 
a szeptember végéig tartó, árusítással egybekötött tárlaton. Erzsébet igen sokolda-
lú ember. Tojásfestésről megjelent könyve és ismeretterjesztő előadásai nagy ér-
deklődést keltenek. 

* 
A Hedda-díj Norvégia legrangosabb színházi kitüntetése. Az elmúlt évad leg-

jobb előadása, legjobb színészi teljesítménye, legjobb rendezője és legjobb díszle-
te/kosztüme/világítása kategóriákban három-három jelöltet állított a zsűri. A szep-
tember 4-ei díjkiosztó gálán rendezői kategóriában Zsámbéki Gábor nyerte el a 
trófeát A színházcsináló című Thomas Bernhard mű oslói színreviteléért. E darab 
főszereplőjét, Jan Grønli-t a legjobb színészi alakításért díjazták.  

Zsámbéki Gábor korábbi norvégiai rendezései: Molière: A fösvény (1998), 
Büchner: Woyzeck (1999), Molière:Tartuffe (2001), Ibsen: Kis Eyolf (2002), Ib-
sen :Hedda Gabler (2003). 

* 
Az oslói magyarok Szent István-napi ünnepségére augusztus 21-én került sor az 

MBK rendezésében. Közreműködött Hallgeir Frydenlund fuvolaművész.  
* 

Az Ághegy képzőművészei és barátai 54 különféle munkát ajánlottak fel máso-
dik kötetünk nyomtatási költségeihez, amelyeket Patachich Csilla jóvoltából a 
Stockholmiban az Óvárosban lévő City Art Galériában néhány napig kiállíthat-

tunk. A kiállított olajfestmények, dom-
borművek, grafikák és fotókompozíciók 
Benczédi Ilona, Bengtsson Håkan, 
Bodoni Lindh Ildikó, Csikós Tibor, Dá-
niel Éva, Kasza Imre, Kovács Ferenc, 
Mayer Hella, Móritz Lívia, Páhi István, 
Zsombori Erzsébet alkotásai. Sulyok 
Vince és Tar Károly dedikált könyvei és 
az Ághegy kötetei is a kirakatba kerül-
tek. 

A kiállítás anyaga ezután az Idős Ma-
gyarok Klubjában volt látható több mint 
egy hónapig. 

2004. szeptember 26-án, vasárnap dél-
után 16 órakor, Palotai Mária ajánlatára 
az Ághegy szerkesztősége jótékonysági 
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árveréssel egybekötött bemutatkozó műsorral je-
lentkezett a Varseken Föreningslokal, 
Gröndalsvagen 190 szám alatti termében. Az  Ág-
hegyet szerkesztője mutatta be az érdeklődő kö-
zönségnek, miután írásaiból felolvasott Neufeld 
Róbert, Szente Imre, és Tar Károly.. A művészi 
műsorban fellépett Citrom Zsuzsa (zongora), 
Publik Antal, (vers) és  Neufeld Róbert (ének). 
Tálas Ernő, a Királyi Operaház nyugalmazott éne-
kese közkedvelt örökzöld  dalokkal szerepelt nagy 
sikerrel. 

Az előadás sorsolással és jótékonysági árverés-
sel zárult: az Ághegy képzőművészeinek adomá-
nyai kerülnek kalapács alá. Azok, akik jelenlétük-
kel nem tisztelhették meg a rendezvényt adomá-
nyukat  a PG  404 86 10-2   számú számlánkra fizették be. A rendezvény összes 
bevétele  (2680 korona) a folyóirat második kötetének kiadását szolgálja. 

* 
2004. szeptember 29-én, szerdán délután 6 órakor a Magyar Köztársaság stock-

holmi nagykövetségén a Peregrinus Kör társaságában mutatkozhatott be az Ág-
hegy. A rendezvény védnöke:Dr. Szőke László nagykövet és Tábori György 
kultúrtanácsos volt. Ismertetőt tartott Tar Károly, a lapfolyam szerkesztője. Kasza 
Imre a képzőművészeti rovat teendőiről szólt. A művészi műsor rendezője: Maros 
Miklós  zeneszerző, a Svéd Királyi Zenei Akadémia elnökségi tagja, az Ághegy 
zenei rovatának vezetője. Az  meghívott fúvósnégyes  nagy sikerrel mutatta be 
Maros Miklós  modern zenei élményt jelentő, korhű szerzeményét. 
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Ághegy-Liget Baráti  
Társaság  
 
néven a lapfolyamunkat támogató 

országos egyesületet hivatalosan is 
bejegyezték  a stockholmi  hivata-
lokban..  

A több mint másfélszáz tagot 
számláló Társaság tiszteletbeli elnö-
ke Tar Károly író, az Ághegy szer-
kesztője, a Magyar Kultúra Lovagja, 
elnöke Tiglezan József, titkára 
Móritz László, pénztárosa Tiglezan 
Csilla. 

A Társaság célja, a skandináviai 
magyar irodalmi és művészeti  lap-
folyam népszerűsítése, a Skandiná-
viában élő alkotók felkutatása és 
összeírása, a lap nyomtatásban való 
megjelenéséhez szükséges anyagiak 
előteremtése, a különféle pályázatokra szükséges dokumentumok előkészítése, a 

lap szerzőinek részvételével felolvasó 
körutak szervezése, irodalmi és művésze-
ti pályázatok kiírása és lebonyolítása, ki-
állítások rendezése a lapfolyam képző-
művészeinek  műveiből.    
Az ALBT az Ághegy alkotóinak bevo-

násával tevékeny részvételre ösztönöz a 
svédországi magyar közművelődésben, 
gyümölcsöző kapcsolattartásra törekszik 
a svédországi magyar egyesületekkel. 
Annak céljából, hogy ezt a munkát ered-
ményesen végezhesse, felvételét kéri a 
Svédországi Magyarok Országos Szövet-
ségébe 
Az ALBT terveikben szerepel, hogy 

Norvégiában, Dániában és Finnországban 
fiókszervezeteket alakítását elősegíti, 
kapcsolatokat épít ki a magyarországi, az 
erdélyi, a  szlovákiai, az újvidéki és a 
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Maros Miklós zeneszerző 



kárpátaljai magyar irodalmat és művészeteket támogató körökkel. 
Az ALBT fontosnak tartja az Ághegy hídszerepének kiteljesítését: együttműkö-

désre törekszik a skandináviai irodalmi és művészeti kiadványokkal, társaságok-
kal, egyesületekkel, hogy egyrészt, megfelelően közvetíteni tudja a skandináviai 
svéd, dán, norvég, finn, feröri és az itt élő kisebbségek alkotóinak legjobb munká-
it, másrészt pedig a klasszikus és a kortársi magyar irodalom kiválóságainak mű-
veit. 
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A skandináviai országokban élő magyar  
alkotók névsora 

 
Írók  
(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók) 
 
Ambrus Lajos, Arvidson Sára, Balogh Beáta, Bartal Klári, Bartha István, 

Békássy N. Albert, Bendes Rita, Benedekné Szőke Amália, Berg(Böti) Olga, Bíró 
István, Bitay Zsolt, Blénessy Zoltán, Bodoni-Lindh Anikó, Bodoni János, Bodor 
Attila, Borka László, Bozsodi László, Buday Károly, Burányi Gyula, Csák János, 
Csíkzsögödi Szabó Zoltán, Deák Csaba, Dobos Éva, Dohi Alexandru, Domonkos 
István, Dőri Tibor, Dusa Ödön, Farkas Jenő, Fáskerti Mária, Fodor Béla, Fodor 
Imre, Fülöp Éva, Gaál Zoltán, Garam Katalin, Gergely Edit Edo, Gergely Tamás, 
Gulyás Miklós, Havasi-Krasznai Erzsébet, Hegedűs Zsolt, Horváth Attila, Homo-
ki Mária, Hunyadi Viktória, Inczédi Gombos András, Járai János, Jankovics Irén,  
Juhász Gyula, Kádár György, Kemény Ferenc, Kesselbauer Gyöngyvér, Klein 
Éva, Klein György, Kovács Ferenc, Kulich Károly, Lahováry Pál, László Patricia, 
Lázár Ervin, Lázár Oszkár, Lipcsey Andersson Emőke, Lukács Zoltán, Márky 
Ildikó, Martinovits Katalin, Mihály Ferenc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, 
Molnár István, Móritz László, M. Veress Mária, Molnár Veress Pál, Neufeld Ró-
bert, Ortman Mária, Pál Zsolt, Palotai Mária, Perger Dénes, Poeschl Mari, 
Røkenes K. Erzsébet, Rosenberg Ervin, Rozmann Ákos, Sall László, Schapira 
Székely Zoltán, Sebestyén Éva, Solymossy  Péter, Stuber György, Szalontai Éva, 
Sulyok Vince, Svéd Frans, Szalay Sándor, Szente Imre, Szilágyi László, Szöllösi 
Antal, Szűcs András, Tanító Béla, Tanító Béláné, Tar Károly, Tatár Mária Mag-
dolna, Thurman Zoltán, Tóth Ilona, Tóth Károly Antal, Újvári Tünde, Veress 
Biborka, Veress Zoltán, Vető János, Vető Jenő, Vincefi Sándor, V. Telegdi Mag-
da, Zsigmond Gyula.   

 
Zeneművészek  
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek) 
 
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence,  Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely, 

Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Marianna, 
Bukovinszky Valéria, Deák Dénes, Deák Csaba, Gaál Zoltán, Hentz Helga, Juhász 
Gyula, Kádár györgy, Marina Cristian,  Maros Ilona, Maros Miklós, Molnár Dá-
vid, Molnár Tibor, Sinai Pál, Sólyom János, Stuber György, Szilvay Géza, Szilvay 
Réka,  Szirányi László, Szirányi Mária, Tamás Gábor, Ungváry Tamás, Urbán 
Imre, Vas Tamás, Vásárhelyi Melinda.  
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Előadóművészek  
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek) 
 

Balázs Beatrix, Benyő Krisztina, Bíró János, Bokány  Ferenc, Dálnoki Dániel, 
Deák Dénes,  Domonkos István, Dusa Ödön, Fábián Mihály, Eszterhás Péter, Fo-
dor Béla, Misurák János, Páll Zsolt, Publik Antal, Rajta Erzsébet, Schapira Zoltán, 
Sólyom János, Staser Boglárka, Stuber György, Székely Ágnes, Székely Zoltán,
Szolnoki Zoltán, Tamás Gábor, Tálas Ernő, Tompa Anna, Wolf Judit 

 
Film-, videó-  és fotóművészek 
 
Balogh Sándor, Dombi László, Dusa Ödön, Farkas István, Márton Zoltán, Páhi 

István, Tiglezán József. 
 
Képzőművészek  
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, műkedvelő képzőművészek)  
 
Ács István, Belik Ferenc, Benczédi Ilona, Birincsik József, Boros Katalin 

(Catlin K. Schlosser), Csanádi Ibolya, Csíki Levente, Csíkzsögödi Szabó Zoltán, 
Dániel Éva, Dohi Alexandru, Drag György, , Garani Éva, Fazakas Ildikó, Fazekas 
Marianne, Kasza Anna, Kasza Imre, Kiss Pál László, Kovács Anna Mária, Kovács 
Gyula, Kovács Ferenc, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István, Lisztes István, 
Löffler Ervin, Magyaros Attila-József, Mayer Hella, Mikudin István, Mikola Nán-
dor, Mokos Ádám, Móritz Livia, Némethy Sándor, Patachich Csilla, Poeschl Ma-
ri, Rébner-Widengård Krisztina, Solymosi Ágnes, Söshl Mária, Szabó Magdolna, 
Szántó Kinga, Szinnyei Kiss Ildikó, Tompa Anna, Várkonyi Erika, Vető János,  

 
 

Kérjük az érdekelteket és olvasóinkat, hogy bővítsék, helyesbítsék,  
pontosítsák a névsort.  

(Távbeszélő: 046 145 364, villámposta: k.tar@comhem.se) 
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Róth Miksa üvegablakok Norvégiában 



Ambrus Lajos: A Nagy Herceg 

Ambrus Lajos: A tulajdonságok nélküli ember 



Ambrus Lajos: Házsongári figura 
olaj 



Boros Katalin (Catlin K. Schlosser) munkái 



Boros Katalin (Catlin K. Schlosser) munkái 



Balogh Sándor fotói 



Páhi István fotói 



Páhi István fotói 



Tiglezán József fotói 



Tiglezán József fotói 
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