
golva, a fül mellől… Kistestvére annak a szervának, amit harminc évvel ezelőtt 
egy télen, az üres szoba sarkába ütve dolgoztam ki. A falnak ismételten nekipatta-
nó labda csavarját megfigyelve csiszoltam, hogy a lehető legjobb hatást érjem el. 
Máris jön a második. Az ütőmet az élével fordítom a labda felé, így az érintőlege-
sen suhan vissza róla. Emberem rajta van, széles mozdulattal pergeti a plafonnak. 
Nézi az ütőjét, bosszankodik. Még egyszer kipróbálja az adogatást. Most egész 
röviden, középre, a háló mellé célzok. Alányúl, bekapja az egész csavart. Kár, 
hogy itt nincs faliújság…  

Adogatást változtat. Jól alányesek, erre felpergeti, és máris méterekre vagyok 
az asztaltól. Szerencsémre a tenyerese felpattan a hálóról, és 3-1 re vezetek. Ha 
megvan a negyedik, akkor talán... Nincs meg. 3-2 és én adogatok. Rövidet, átló-
san keresztbe. Tartom a fonákján a labdát. Nem bírja cérnával, kiront az asztal 
mellé. Tenyeresére ösztönösen ráborítok, a labda visszaszáll az elhagyott oldalra. 
Kétségbeesetten igricel vissza. 4-2. Máskor nem fog annyira kimenni… 

Tartom a két-három pontos távolságot. A szett végéhez értünk, 20-18-re veze-
tek. Adogatok, jól alányesek, de a visszakapott labdát már nem, pedig a mozdulat 
ugyanaz. Árnyalattal magasabbra emeli. Belépek és egy “kancsi fórhenddel” el-
küldöm szivarért. (Megnézem az asztal bal oldalát, és az utolsó pillanatban, er-
nyedt csuklóval, a jobb sarkára ejtek.) Hű, ez jól esett!  

- Simán nyertem. - int Göran a törülközőbe burkolt köpcös felé. - Te meg pró-
bálj továbbra is így játszani. - Bólintok, szemüvegemre csurog az izzadság. Kime-
gyek megmosni az ütőt, mert nem fog a ráragadt portól. Ivar nyitja rám az ajtót. - 
Megnyertem! - Ragyogó képpel emeli magasba a hüvelykujját. - 5-4-re vezetünk! 
Most már csak rajtad múlik! - Ettől tartottam. 

A döntő játszmában fej, fej mellett haladunk. 10-9-re vezet, amikor térfelet 
cserélünk. Szerencsés labdával egyenlítek, aztán megint ő adogat. Makacs a lel-
kem, mert megint guggolva szervál. Gyönyörűen fordul az ütőmről a labda, jó tíz 
centis kilengéssel lebeg át a hálón. Így is eltalálja, igaz, hogy az ütője élével. Csí-
pőre tett kézzel nézi a földet. Jön a második adogatása. Rövidet nyesek belé, át-
csorog a hálón a labda. 12-10. Belerúg a földön pattogó labdába, és halkan szitko-
zódik. Elkapom Ivar vigyorgó tekintetét. 14-11-nél hullámvölgy, bekapok egymás 
után három labdát. Ilyenkor kell törölközni. Alaposan: arc, kéz, szemüveg. - 
Bocsika! - Tenyeremet a biztonság kedvéért háromszor is az asztalhoz dörzsölöm. 
Cipőt majd akkor kötök, ha a maradék kettőt is beviszi. Egy frászt viszi be, kiesett 
az ütemből! 16-14. 

Ha valamit utálok, akkor az a 19-16-os vezetés a döntő szettben. Két pontra a 
boldogságtól. Ilyenkor szokott előjönni a gumikönyök. A vesztésre álló meg mint-
ha megtáltosodna csapattársai lelkes kurjongatásától. Most is ez történik. 19-19. 
Cipőkötés, törölközés. Szembenézés. Vajon tud még összpontosítani? Akkor most 
kap egy eredeti adogatást. Egy hazait. Ebben van oldalcsavar és pörgetés is. 
Nyissz, gyorsan ki oldalra. És páng! 20-19. Meccslabda.  
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Szilágyi Domokos 
skandináviai utazása  

   Ki gondolta volna, hogy ne-
künk skandináviai magyaroknak 
is közünk van hozzá. Ha svédor-
szági magyar költészetről beszé-
lünk, elmaradhatatlan a Thinsz 
Géza neve. Nos, Szilágyi Domo-
kos is felkereste őt nyugati uta-
zása során. Ezt halála miatt fel-
dolgozatlan jegyzeteiből tudjuk, 
amelyeket utazótársa, a Buka-
restben élő költőtárs, Majtényi 
Erik dolgozott fel. Talán az sem 
véletlen, hogy a ma elismert 
svéd-magyar zeneszerzőnél is 
töltött egy éjszakát, Lundban 
pedig, ahol, mint feljegyezte, 
akkor sem fértek meg egymással 
a magyarok, felolvasott. Svédor-
szági útján Karinthy Frigyes: 
Utazás a koponyám körül című 
könyve kapcsán, papírra vetette 
elképzelt beszélgetését a neves 

magyar humoristát (tumoristát) sikeresen műtő Olivecrona professzorral. 
Az idén harminc esztendeje, a saját akaratából távozott közülünk Szilágyi Do-

mokos. Emléke nemcsak Erdélyben, hanem a magyar irodalomban, és itt annak 
északi ágán is, sohasem hervadó rügyként él. 
 
Szilágyi Domokos 
 
A NYUGATI ÚT NAPLÓJEGYZETEI  
(Részletek) 
 
Okt. 5. 1/2 11. Indulás Lidingöbe, a Millesgårdenbe, földalattival. Géza reggel 8-
9-től du.5-6-ig dolg. a kiadóban. - A földalattin - mint Pesten - megmaradt a bal-
oldali közlekedés. - Millesgården. Ő készítette a G. Vasa-szobrot (1927) az É-i 
Múzeum számára. - Jó, szép a Millesgården. De van az északiakban valami kép-
zeletszegénység (vö. Os1o, Vigeland)_ Nem Brâncusi, se nem Moore. Egy klasz-
szissal lennebb. (És Munch is, Oslóban.) - Stockholm sziklákra épült. Sok helyütt 

Plugor Sándor rajza Szilágyi Domokosról 
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meg is hagyták, az út menti betonfalat helyettesíti. - Lépcsők az aluljáróhoz meg a 
földalattihoz a Sergelstorgon - a hosszúhajúak üldögélnek itt. Szőkék, nem mocs-
kosak, sörözgetnek. 
3.ó. Picasso beton-szobrai (1962) a Modern Múzeum kertjében. Laposak, rajzok-
kal. - Rezesbanda szól idebenn - próbálnak a fekete függöny mögött, talán rend-
őrök. Nem, tv-fölvétel. - Robert Rauschenberg (amerikai, sz. 1925) Monogramm 
(1955-59) - festett deszkatalapzaton kőszáli kecske [beszúrva: inkább merinói, 
hosszú gyapjas]* orra, füle bepingálva, derekán sáros autógumi. - Endre Nemes 
(sz. 1909, svensk) képei (1941-1943). Picasso - La femme á la collerette bleu, 
1941 stb. Max Ernst, Chirico, Marcel Duchamp (1887-1968) Fontaine, 1917 - 
hugyozdából egy kagyló, a hátára fektetve. Dali (1903) L'enigme de Guillaume 
Tell, 1933. Jean Arp. Legtöbb a svéd. Duchamp - egy biciklikerék, abroncs nél-
kül. Jeam Lotus versenyautó, 8 hengeres, sötétzöld, szerző: Colin Chapman (sz. 
1928, angol), [beszúrva: (1970-ben vásárolták)] motor: Voventry Climax V8 1500 
cm3. - Mondrian: Composition with red, yellow and blue, 1936-43. Moholy-Nagy 
(ungrare, 1895-1946) Komposition -- 1925. Le Corbusier - Charles Edouard 
Jeanneret, Nature morte, 1922. (1898-1964). Aláírás: Jeanneret. - Léger-szobor. 
Kép is, kompozíció 1930-ból. Sok Léger kép. Juan Gris. Matisse, Paysage 
Marocain, 1911, Apollo, 1953.-Legtöbbet az 50-60-as években vásárolták. - 
Picabia. - Fényképkiállítás: Jacob A. Riis, Lewis; W. Hine, Jessie Tarbox Beals 
(USA) és mások. Század eleji fotók: gyermekmunka, csavargás stb. Nyomor. Tö-
megszállás, éjjeli mhely. Letartóztatottak (1890). Szemétben turkálók (1916. jún. 
16.). Motozás (bevándoroltak) 1907. okt. Négerek. Századeleji strandolók, jól fel-
öltözve. Zsebmetszők, gyilkosok, fiatalkorúak is, gyerekek is. Blackweill’s 

Island-i börtönudvar. Cilinderes de-
tektívek. Szénbánya, ebédszünet, 
Pennsylvania Coal Co., 1911 jan.: 
Gyermekek. - Mozgó, forgó szobor-
félék a Moderna Museet előtt. 
Egyik, mint egy nagy szemafor. Stb. 
[kis skicc következik egy ilyen for-
gó sárga-rózsaszín micsodáról.] [...] 
 
    * A Szilágyi Domokos által már fel 
nem dolgozott naplójegyzeteket még 
Majtényi Erik készítette elő közlésre. 
(Szerk..) 
 
    Elbúcsúztunk Thinszéktő l , 
Maroséknál alszunk, reggel indulás 
Lundba. Szegény gyermekek ezek 
is itt. - [Mármint a Maros házaspár: Az oslói egyetem meghívólevelének  román 

nyelvű fordítása 
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lyán döntetlent játszottunk velük, 5-5 volt az eredmény. (Kilenc egyes és egy pá-
ros mérkőzés.) Kettőt megnyertem, a harmadikat elvesztettem. Legyőzőm, az a 
harminchét éves, feltűnően göndör hajú fiatalember - az öregfiúknál 35 év az alsó 
korhatár - aki éppen látványos pörgetésekkel szórja edzőpartnerét. 

Elkészült a sorsolás. Első ellenfelem köpcös kisöreg. Csak nem fogok kikapni 
tőle?! Egy magas, szikár ellenféllel szemben, a legtöbbször nincs mit keresnem, 
de az alacsonyabbnak sem nálam. Ez a meccs sem kivétel. Az első játszmát 21-
11-re nyerem, és a második szett közepe táján már öt ponttal vezetek. Kicsit kien-
gedek, figyelem, mi történik a többi asztalnál. Ivar már befejezte, szomorú tekin-
tete az eredmény helyett beszél. A kisöreg közben nekiveselkedik. Hátra kell lép-
nem, hogy kivédjem csapásait. Az utolsót egész magas ívben küldöm vissza. Hiá-
ba ágaskodik, átpattan fölötte. Komor tekintettel fogunk kezet.  

Göran csuromvizesen írja be az eredményt. Ő is nyert, ezzel 2-1-re vezetünk. - 
Vigyázz! - Int a balkezét bénán lógató, hórihorgas játékos felé. - Az ütője piros 
felületén nem fog a csavar. Csak ha feketét látsz, akkor pörgess. 

A labdák minden erő nélkül, középmagasan settenkednek vissza a légterembe. 
Nekirugaszkodom: jó méterrel tévesztem el az asztalt. Óvatosabban duhajkodom, 
erre bevág a fekete felével. „Piros: óvatosan, mert pehelykönnyű!”, „Fekete: kont-
rázz!” Csikorgatom a fogamat. Rémálom az ilyen ellenfél. Helyben áll, semmi 
lábmunka, úgy tartja maga előtt az ütőjét, mint egy serpenyőt. Köd telepszik az 
agyamra, nem akar felszállni. Vége. Ütős kezével fog kezet. Ő volt a jobb. 

Ivar még játszik, jól áll a köpcössel szemben. Göran ellen, a második szettben, 
már tíz ponttal vezet a göndör hajú. Meg is nyeri a meccset, Göran mosolyogva 
gratulál. Aztán Ivar beüti az utolsó labdát. Ezzel 3-3-ra alakul az eredmény. Jöhet 
a páros. Felveszem a melegítőmet, hagyom Ivart és Görant párost játszani. Az 
első szettet simán vesztik. A göndör felpörgetett labdái komoly gondot okoznak 
Görannak. A másodikban aztán Ivar kapja a göndörtől, és Göran a sérült kezűtől a 
labdát. Máris jobban állunk. Nagy csatában, 25-23-ra nyerjük a szettet. Sajnos, a 
harmadikat ugyanennyire elveszítjük. Izgalmamban elfelejtettem tanulmányozni a 
göndör játékát.  

- Csak akkor nyerhetünk, ha mindhárom hátralevő meccset megnyerjük - tö-
rölgeti Göran a kopasz fejét. Ezt ő sem gondolhatja komolyan. 

A göndör hajú, fiatal titán az asztalnál táncolva vár. Néhány bemelegítő labdát 
váltunk, aztán türelmetlenül bevág egy tenyerest, szinte füstöl az asztal. Állj meg 
vándor! Egyelőre még csak melegítünk. Rögtön utána egy puha labdát tálal a háló 
mellé, mit sem törődve azzal, hogy a bordásfal szinte érinti a hátamat. A melegí-
tésnek ezzel vége. Ökölbe szorított kezét az asztal alá dugja. Jól választok, és 
máris adogathatok. Úgy látszik azonban, hogy kihűltem, semmi sem sikerül. Azt 
csinál velem, amit akar. El is vesztem a játszmát.  

A második játszmában elsőként ő adogat. Bővíti a repertoárját, és rögtön 1-0 a 
javára! A meglepetéstől elbámulom magam. De hát ez a saját adogatásom: gug-
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bújócskázás… Csak a LEGO, a szörnyek a számítógép és a videó. A kamaszkor-
ból kijutva sem lesz vidámabb az életük. Megszerzik a hajtásit, péntek esténként, 
a koncentrált unalomtól fűtve, fel-alá furikáznak valamelyikük Volvojában, mi-
közben a maximumra felhúzott hangerősítőből dübörög a dunka-dunka zene. A 
vidéki fiatalok legalább döntögethetik a teheneket.  

A tehéndöntögetés Amerikából származik, az utóbbi időben terjedt el északon. 
Az enyhén illuminált fiatalok beülnek egy autóba, elhajtanak egy közeli farmhoz, 
ahol a sötétség leple alatt a bekerített legelőhöz lopóznak, és a szunyókáló tehe-
nek közül az egyiket felborítják. A következő pillanatban az összes többi tehén 
bőgni kezd, amire előkerül a gazda, olykor sörétes puskával a kezében. Az állat-
védők nyugodjanak: a tehénnek semmi baja nem esik, minden különösebb gond 
nélkül feltápászkodik. A ricsaj, az, ami izgalmas! 

Az újabban oly népszerű szerencsejátékot, a tehén-rulettet, már komoly felnőt-
tek játsszák. Lényegében arról van szó, hogy a tehenet beterelik a bekerített 
legelőre, melynek a gyepére mésszel, egyenlő nagyságú négyzeteket rajzolnak. 
Arra lehet fogadni, hogy melyik négyzetbe fog pottyantani. Amíg a Riska tétován 
caplat körbe, addig a fogadóirodáknál áll a "fetvozsô". Amikor pedig a Riskának 
kidülled a szeme, akkor “riennéváplű”. A produkció végeztével a boldog nyerte-
sek beválthatják a sorsjegyeiket. Ártatlan szórakozás unatkozó nyaralóknak, akik 
ebben találnak vigaszt a zord nyár okozta csalódásukra. Persze, ha közben be nem 
tiltják. Az állatvédők szerint ugyanis ez a játék ártalmas a nézőknek az állatokhoz 
való viszonyára. Hát nem mindegy az, hogy a Fortuna eszközét játszó szarvas-
marha a nézők szeme láttára, avagy a világtól elfelejtve ejti a lepényét? 

 
XII. Kancsi fórhend  
19.00-21.00  
 
Az iskola parkolója üres, beállunk a tornaterem ajtajához legközelebb eső 

helyre. Az ajtó nyitva, sehol egy lélek. Öltöző után szimatolunk. a folyosó végén 
megpattintott ajtó nyílásán kihallatszik a celluloid pattogása. Az öltöző jobbra 
nyílik. Zuhanyozó és bastu is van hozzá. Ez utóbbi a szauna svéd neve. Ivar gon-
dosan ellenőrzi, hogy be van-e kapcsolva a fűtés. Újabban spórol az ország, ezért 
többször előfordult már, hogy kénytelenek voltunk bastuzás nélkül hazamenni. 

Értékesebb dolgaimat a sporttáskámba rakom, magammal viszem a terembe. 
Ivart egyszer meglopták, azóta még a cipőjét is magával viszi. A hűvös teremben 
három asztal, a középsőn vendéglátóink nagyban melegítenek már. Az egyik pa-
cák odalép hozzánk: - Välkommen! Isten hozott! - A másik kettő csak nyomja át-
lósan a tenyerest. Nem tudnak meghatni, a melegítés egy, a meccs az más. Ka-
punk labdát, méghozzá háromcsillagosat. Amíg Ivar Görannal melegít, addig én a 
bordásfalon nyújtom magam. Közben figyelem az ellenfeleket. Ősszel, hazai pá-
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a férj zeneszerző, Maros 
Rudolf fia, az asszony zon-
gorázik.] A dánok beléptek 
okt. 2-án a közös piacba, 
nagy szavazattöbbséggel, a 
sok nej ellenére. [Dánul: 
nem.] - Olivecrona még él 
vhol, nyugdíjas, vén lehet, 
senki sem tud róla, csak a 
magyarok. 
    Okt. 6. Reggel 8. 
Marosék lakása irtó pazar, 
rengetegbe kerülhet. Ruha-
szárító szekrény a fürdő-
szobában stb. Kocsijuk 
nincs. - Itt, É-n sokan biz-
tosító hevedert kapcsolnak 

magukra a kocsiban (Vince is, Oslóban). - Kellene indulni, Lundig v. 600 km, de 
Ági még szarakodik. - Erik dilis. Bezárta az ajtót, bedobta a kulcsot a postareke-
szen, és benn maradt a télikabátom. Izgalmas halászat mágnessel. Hagytunk cédu-
lát, h. Marosék küldjék Bécsbe. - Mintás WC-papír Svédországban. - Géza sze-
gény nagyon vágyik egy kis biztatásra, elismerésre, légüres térben van. - Ági be-
náthásodott, taknyos és ugat. - 9 ó. 10'. Erik még fényképezi az óvárost. Későre 
érünk Lundba. - 10' múlva 10. Elértük az 5000 km-t. - 12 ó. Linköpping után a 
kanyarban megállt a motor, nagy jettség. 1/4 ó. próbálgatás, míg kiderült, h. vmi 
tekercs (bobina) csavarja kicsavarodott. Nagy katonai röptér mindjárt indulás 
után. [...] Ahogy haladunk D-nek, kevesebb a fenyő, több a lomberdő, főleg 
nyír. - Gyönyörű napsütés. 30 C° a kocsiban. - Mjölby után síkvidék, sok szántó, 
ligetek. – 1/2 2. Elérkeztünk a Wättern-tóhoz, gyönyörű. 70 km/ó az út jó dara-
bon. –1/2 3. Vége a tónak, Jönköpingig autópálya. - Dorf-Torp (svéd). - Gyer-
mekpornó Koppenhágában: csak: színesbőrű (arab) gyermekekkel. A skandinávok 
nem adják a sajátjaikat ilyen célra. Ezek bizonyára vendégmunkások. Rettenete-
sen ízléstelen, undorító. - 20' múlva 4. Bolmen-tó Ljungby fölött. Jó nagy, bár ki-
sebb a Wätternnél. És amott dombos volt a part, itt sík. Erdők, fenyő és nyír ve-
gyest. - Jól karbantartott út, kicsi forgalom. Nyáron lehet nagy. - Nattöppet - éjjel 
nyitva (benzinkút). - Stockholmban, midőn a fölolvasó esten azt mondtam, h. a 
pestiek köztudomásúlag nem tudnak magyarul, kitört a taps. - Géza mesélte, h. a 
lundiak közt nagy a belvillongás (jó magy. szokás), ha egyik eljön az estére, a má-
sik nem. – 1/2 9. Fölolvasás Lundban. Fáradt vagyok, rosszul vagyok. Eriket meg 
fogom kérni, olvasson helyettem. - 1/4 10. Olvastam föl 2-3 verset, aztán Erik 
látta, rosszul vagyok, kimentem sétálni, visszamentem, ledőltem a szomszéd te-

Volgával Koppenhága és Stockholm között 
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remben, Erik ol-
vasott helyettem 
is, most hazajöt-
tem, zuhanyoz-
tam, lefeküdtem. 
V á n k y 
T h i o r i d a z i n t 
adott, ez lesz a 
baj. Most már 
altatót sem me-
rek venni. [Itt 
egy darabig ért-
hetően nagyon 
kusza az írás.] 
[...] 
- Szó, ami szó, 
rosszul vagyok 
biza. Remélem, 
reggelre elmúlik. 
Alvás nemigen 

lesz., úgy nézem. - Irtó tériszonyom van. - Üldözési mániám volna? Vagy Vánky 
beleolvasott a kötetbe, azért hozott Thioridazint? (Svájci, Sandoz.) - Tejet 
iszom. - ~Mölk. (mjölk — a szerk. megj.) - Századeleji pénztárgép a szobában, 
kerek széken. - Nem tudok lefeküdni, villanyt oltani. (- 10 óra.) [. . .] Erik horkol, 
Márta asszony remélhetőleg lefeküdt - a fürdőszoba üres. - Nos, a falak - tömb-
házban - itt is áthallásosak (Stockholmban is - Thinszéknál zongoraszó, itt köhö-
gés). A mama a konyhában, sötétben, néz ki az ablakon. Ny-i intérieur. Csendélet. 
Erik adomái Fãnusról. - Márta mutatta a PICSA sp. limonádét. (!) -1/4 6 - Erik 
születésnapi lelki hasmenése Hallstattban! 
Okt. 7. 10 ó. Keveset aludtam. A ház még szundikál, Eriket kivéve, ő a fürdő-
ben. - Márai Naplóját (1945-57) olvasom. - Nagy cirkusz volt az éjjel, meséli 
Erik. Krizsánék is asztmásak, az asszony beszívott, fulladozott, hívták a mentőket. 
A gyerek is fölkelt 3 körül - Az asszonynak elállott a pulzusa. - De elmentünk 
Erikkel sétálni, vásárolni az EPA-ba. Megittam egy pohár sört, és elájultam, men-
tők vittek be. Semmire sem emlékszem, Erik meséli: nem engedtem az orvosnő-
nek, h. megvizsgáljon. Mint kiderült itthon, rengetegbe került volna. - Rettenete-
sen fáj a gerincem, pedig Erik szerint nem estem el, még idejében elkapott a szé-
ken. Nem tudok járni. Du. aludtam egyet, ettem, most Márai Naplóját olvasom az 
ágyban. Nem tudom, hogyan megyek tovább. - Utólag mesélték, h. Áginak nagy 
szerencséje volt Hamburgban, a Herberstrassén: az ott trónoló tujva nénik le szok-
ták önteni a betévedő idegen nőket. [...] Bérczy eljött, megvizsgált. (Fertőző-

Pihenő a lépcsőkön 
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ami éppen kéznél volt. A rákövetkező év tavaszán valami ifjúsági kupát nyertem, 
kaptam egy táskát, két méter szövetet, és egy pár nylonzoknit. Azért emlékszem 
erre olyan jól, mert azóta sem nyertem versenyt. Mindig volt valaki, aki jobb volt 
nálam. Ha meg gyengébb volt, akkor elkönnyelműsködtem a dolgot. 

A katonaságot végigpingpongoztam. Délután az altisztekkel, este a tisztekkel 
játszottam. A legnagyobb szám az volt, amikor a faliújságon kirajzoltam egy fej-
nyi kört, és az őrmester akarva-akaratlanul oda ütötte a labdát. A körben állók ha-
sukat fogták nevettükben. A Hadsereg Napján az összes kimenőket érvénytelení-
tették, hiába várt édesanyám a begipszelt karjával a kapu előtt. Egész éjszaka uta-
zott, abban a reményben, hogy kikérezkedhetem. Nem volt veszítenivalóm. Az 
ünnepi hangulatot kihasználva, kihívtam a parancsnokot egy mérkőzésre. 
(Rebesgették, hogy jól játszik, és csak azért nem vesz ütőt a kezébe, mert félti a 
tekintélyét.) Annyian hallották a kihívást, hogy el kellett fogadnia.  

Két labda után mindketten tudtuk, hogyan állunk. Száz szettből százat meg-
nyernék ellene. Csakhogy ez a százegyediknek bizonyult. Pedig röpködtem ám, 

csapkodtam a lehetetlen labdákat, és bosszankod-
tam hozzá szaporán. Utolsó, hálóba ütött labdám 
után fél órával, ott sétáltam édesanyámmal a Pece 
parti Párizs főutcáján.  
Több mint tíz éve annak, hogy beléptem a klubte-
rembe. Kőkorszaki, védekező stílusom feltűnést 
keltett az ifjúsági játékosok körében, de adogatá-
saim megnyerték a tetszésüket. Hamarosan min-
den tizenéves engem utánozva, guggolva suhintott 
a labdára, hogy az az oldalcsavartól megkergülve 
pattogjon az asztalon.  
    - Szívesen látunk szombatonként - mosolygott 
rám Göran, mert ő volt, aki az ütőjét kölcsönözte. 
Meghívását a biztonság kedvéért angolul is meg-
ismételte. Azóta nem hagytam ki egy edzést sem.  
Göran hatvanöt éves, Ivar valamivel fiatalabb, de 
ő is jóval elmúlt ötven. Ennek ellenére gyermekes 

pajkossággal játszanak, legyen az asztalitenisz, golf, avagy tenisz. Én sem panasz-
kodhatok, hiszen ha elgondolom, végigjátszottam az életemet. Nemcsak a labdajá-
tékokra gondolok, hanem úgy általában. Amíg az iskolában, a szünetekben a lá-
nyok a krétával a földre rajzolt négyzetekben ugráltak, addig mi, a fiúk a falnál 
piculáztunk, vagy göcsöt húztunk. Az utolsó három másnap nem jött iskolába. 

Aztán ott volt a gombfoci. Nem volt kabátgomb, ami biztonságban lett volna, 
hogy a halcsont gallérmerevítőket ne említsem. Volt egy csonka kúp formájú játé-
kosom, bakelitből esztergályozták. Olyan felső sarkokat tudtam vele lőni …  

Szegény mai gyerekek, mi mindenből kimaradnak! Sehol kerítésmászás, sehol 
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nyözött, fekete Volgában, hol pedig a főtéri Continentál szálló díszlakosztályában. 
Kezdő lehetett, elég lett volna, ha megemlíti, hogy egy számmal kisebb spanyol-
csizmát húz a lábamra… Szóval nem nagyon erőltette. Egy nap aztán megszűntek 
a találkáink. Rá vagy két hónapra nyert a kollegám egy Wartburgot! 

Nyugaton akárki vehet autót. Legfeljebb nem tudja „eltartani”. Kezdeti anyagi 
nehézségeinkből kilábolva, telt volna használt autóra, de arra nem, hogy 
javíttassam. Úgyhogy ezt a fejezetet lezártuk. Helyette felhajtunk néha egy-egy 
pohár sört a vendéglőben, színházba és hangversenyekre járunk, új könyveket 
vagy jó CD-lemezeket vásárolunk, szóval olyasmit, amit csak milliomosok enged-
hetnek meg maguknak. Ha valahová sürgősen el kell jutnunk, akkor taxit hívunk. 
A Zasszony kiszámította, hogy egy átlag autó rezsijéből, hetente kétszer taxizha-
tunk a város egyik végéből a másikba.  

A Zasszony is megérkezik, meglepően jó kedve van. A hűtőszekrényhez lép, 
rövid habozás után paprikát, uborkát és paradicsomot vesz ki belőle, apróra vágja, 
sajtot reszel rá, és vágyakozó arckifejezéssel belekóstol. Nem szólok egy szót 
sem, nálunk demokrácia van: ő nem eszi azt, amit én főzök, én nem eszem azt, 
amit ő nem főz.  

Tíz perc múlva fél hét! Felpörög a cselekmény. - Anyucikám sietek! Kilenc-
kor, vagy legkésőbb fél tízkor itt vagyok! Dehogy megyünk sörözni utána. Akkor 
sem megyek. Inni kettesben fogunk, behűtöttem egy üveg Pinot Grit. Miért?? 
Csak nem felejtetted el a mai programunkat? Már megijedtem… Lássuk csak: ütő, 
labdák, cipő… ebben a zsákban minden van, csak tiszta harisnya nincs. Biztos 
Kisarnold rakta el őket. Nem láttad a harisnyámat, kisfiam? Mindent készen kap-
tál, azért vagy elkényelmesedve. Bezzeg az én koromban nem volt távirányító. Fel 
kellett állnom, amikor csatornát akartam váltani. Szörnyű ez a mai fiatalság. Ez a 
te harisnyád! Nem látod, hogy lyukas? Jé, tényleg az enyém. Na, nem baj. Tanulj, 
zuhanyozz, feküdj le! Szia, puszi!  

Göran fekete Mercedese hangtalanul csúszik a járda széléhez. Ivar szorosan 
mögéje áll a fémes szürke turbó-Saabjával. (Ha volna autóm, karavánt képezhet-
nénk.) Göran vigyorog, int, hogy szálljak be. - Tjäna! - Belesüppedek a bőrfotel-
be, amikor Göran felgyorsít. A fényszóró csóvájában hópelyhek kavarognak az 
alkonyatban, nem hagynak nyomot a fekete aszfalton.  

- Formában vagy? - fordul felém Göran. - Tudd meg, ha győzünk, akkor meg-
hívlak egy sörre.  

Nagylelkűsége meglep, ugyanis sörre én szoktam hívni őket. (Házból, kocsi-
ból és hajóból kettő is van neki, csak kézpénze nincs.) És éppen most jut az eszé-
be, amikor azt sem tudom, hogy érjek haza idejében? A Zasszony képes elaludni, 
akkor meg ki tudja, meddig kell várnom. Különben sem biztos, hogy nyerünk, 
ráérek majd játék közben kigondolni valami kifogást.    

Pingpongozni, hosszú téli délutánokon édesanyámtól tanultam, a konyhaaszta-
lon. Osztálytársam az Európa bajnok Munkás Sport Klub tagja volt. Tőle lestem 
el a titkokat. És ütöttem napszámban a labdát a falhoz. Fésűvel, vonalzóval, vagy 
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szakmás.) Hő-
emelkedés, 38,2  
C°. Mialgia (izom-
fájdalom) a hát-
ban, gerincfájda-
lom. Hörghurut. 
Lehet lappangó 
fertőzés. A gyógy-
s z e r ,  m e l ye t 
Vánky adott alta-
tóul, depresszió-
soknak el len-
javallt. Ad altatót, 
antibiotikumot, B-
vitamint. Nagyon 
kedves. Maga ve-
szi ki a gyógyszer-
tárból, Krizsán 
hazahozza (11.20 
ó.) - Csomagolni 
kell [. . .] 
 

 
 

Szilágyi Domokos utolsó levele Majtényi Erikhez,  
amelyben svéd vonatkozásokat is felfedeztünk: 

 
Kolozsvár, 1975. okt. 15.  
 

Chair Maitre [Kedves Mester], 
 

Csak most jutottam hozzá, hogy ellenőrizzem Tekegyed útirajzát (5 világrész 
utasai). Mivel azóta elkezdtem foglalkozni a skandináv nyelvekkel, meg tudom fej-
teni Tekegyednek a Digteren H. Ch. Andersen rejtélyét: a skandinávok a határozat-
lan névelőt a főnév elé teszik, s ha ugyanazt a szóhoz ragasztják, lesz, belőle határo-
zott. (Ez a nyelvtani szerkezet hasonlít a románéhoz.) Tehát: en digter (hímnem) 
(egy) költő, digteren a költő. (Helyesen: diktare, diktaren.– Szerk. megj.) 
Melyhez hasonló jókat, tovább még nem jutottam (a könyvben): Szisz 
 
 
 

Emil Setälä finn nyelvész emlékére  
 Szilágyi Domokos vers, fonetikus átírásban  
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Szilágyi Domokos 
 
LÁTOGATÁS  
(Half-fiction) 
 

Hetvenkettő őszén hallottam Stock-
holmban, hogy Olivecrona él.  
Valahol vidéken. Nyugdíjban. 

Úristen, Olivecrona: képtelenség. De 
miért volna képtelenség, hogy orvos 
túléli betegét? „Az ember hal, az istenek 
élnek?" Ez így nem igaz. 

Próbáltam utanaszámolni: a „tanár 
úr” úgy húsz évvel volt fiatalabb pá-
ciensénél. Kisportolt, szőke anti-Odin. 
Egy tóparti villában. Körös-körül 
fenyvek, nyírfák. A parthoz kikötve 
csónak. Nem motoros, vitorlás. 

- Emlékszik a tantár úr arra a magyar 
íróra, akit tumorral operált? Humorista 
volt. Aztán tumoristának mondta magát. 
Rossz szójáték. 

- Nem is rossz. - Kacag. Talán elő-
ször és utoljára ebben az életben. Gyö-
nyörű ősz. Évtizedek óta nem volt ilyen 
gyönyörű ősz a félszigeten. Otthoni 
vénasszonyok nyara. Itt talán azóta sem 
volt ilyen. És egy kacagó svéd. Igaz, 
hogy láttam tökrészeg svédet is. 

- Sok embert operáltam. Talán túl 
sokat.  

- De nem írókat. 
- Nem. Csak betegeket. 

Szőke. Még mindig. A szőkék későn 
őszülnek. Vagy soha.  

- Túl sokat? Miért? 
- Van kedve velem tartani? Ilyenkor 

vitorlázom.  
- Akár esik, akár süt? 
Végigmér.  

A költő 1972 októberi nyugati 
utazáskor használt jegyzetfüzet-

ének egy lapja 

Szilágyi Domokos halálának tízedik 
évfordulójára készült Kántor Lajos 

szerkesztette kötet fedőlapja 
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ban? - Szaporán pislog, nem érti. - Ez is magánügy, meg az is. Nemde? 
Sven két megállónyit hallgat, aztán duzzogva kérdezi: - Miért utasítod vissza a 

lehetőségét annak, hogy megtérj? 
Magyarázom a boldogtalannak, hogy semmiféle csoportos tevékenységet nem 

csípek. Még kiderül, hogy valami disznóság, és egész életemben tagadhatom, 
hogy valaha is odatartoztam.  

- Előbb utóbb megtalálják a Septuaginta (gy.k. az első Bibliabizottság) egyik 
tagjának a levelét, melyben bevallja, hogy mivel nem tudott héberül, a rábízott 
részt hasból fordította görögre. És mi a biztosítéka annak, hogy Hieronymus is-
merte a görög és latin nyelv minden árnyalatát? Az ő fordításában még az egy-
szarvú is benne volt, de a középkorban kicenzúrázták belőle. 

- Nem vagy kissé pesszimista, barátom? - vonja fel a szemöldökét. 
- Nem, inkább jól értesült… - vágom rá. - Én is szoktam lapozgatni a Bibliát, 

de az unalmas részeket átugrom. Ti meg éppen ezeknél a részeknél ragadtok le és 
rágódtok rajta. - Megérkeztünk, szedelőzködöm. - Értsd meg, nem a hittel van 
bajom, hanem az eszközökkel. És nem keresem kákán a csomót, hiszen az első 
ember teremtését is elfogadom, a másodikét is, de - fogózz meg - én a harmadik 
teremtésére vagyok kíváncsi! Na meg arra, hogy orális szex esetén kiűzettünk vol-
na a Paradicsomból?  

Alkalmi térítőm köszönni is elfelejt. Pedig lett volna hozzá még néhány kérdé-
sem.  

   
XI. Tehén-rulett  
17.30-18.30  
 
- Anyuci telefonált, hogy útban van hazafelé! - közli Kisarnold. Kijön a kony-

hába, az asztalhoz ül. Két részre osztom a tegnapról maradt főzeléket, berakom a 
mikróba melegedni. - Göran is telefonált, fél hétkor érted jönnek, és felvesznek a 
sarkon.  

Az igazság az, hogy soha nem éreztem az autó hiányát. Amikor a szocializmus 
kezdett emberibb arcot váltani, eltűntek a Pobedák, ritkultak a Volgák és Moszk-
vicsok, helyüket Dáciák, Skodák és Trabantok vették át. Nekem egyikből sem 
jutott. Volt egy ötezres nyereménybetétkönyvem, de csak nem akarták kihúzni. 
Pedig nyerhettem volna…  

Az intézetünkért felelős belügyi dolgozó - nem az, aki minden hétfőn végigsé-
tált a folyosón, hogy egy-egy órát töltsön a két aligazgató szobájában, hanem az 
őt ellenőrző, „titkos” - otthonomban látogatott meg, és többek között azzal ke-
csegtetett, hogy közreműködésem esetén a szerencsecsillagom is feljön. Merthogy 
kevesen vannak, és egy kis segítségre volna szükségük. Mivel udvariasan beszélt, 
félbátran nemet mertem mondani. Elhatározásomban szívósan kitartottam a hete-
kig tartó rábeszélő folyamat alatt. Érdekes helyeken találkoztunk: hol a lefüggö-
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Én is így kaptam munkát.  
Ezek után joggal kérdezhetik tőlem, hogy ha annyira világos számomra a 

helyzet, miért nem szavazok a kommunistákra - vagyis a Balra, ahogy mostaná-
ban nevezik magukat? A kíváncsiskodó elégedjen meg azzal, hogy az azóta gyer-
mekbetegségben elhunyt rendszer nem működőképes. Szép ötlet, szebb nem is 
lehetne, csak hát… Kavicsokkal, babszemekkel talán menne, de emberekkel nem. 
(Nem azokkal, akik az első sorban meneteltek.)  

Berobog a szerelvény, lezöttyenek egy megüresedett helyre. Elégedett képet 
vágva nézek ki az ablakon.  

   
X. Térítési kísérlet  
17.15-17.30  
 
A centrumban nagy a nyüzsgés. Tejet és kenyeret kéne vennem. Buszom há-

rom perc múlva indul, nincs időm bevásárolni. A dúskeblű hölgyekkel díszített 
címlapokat nézegetem a Pressbyrånak nevezett trafik kirakatában.  

- Hejszán! - köszön rám valaki. - Felkapom a fejem. Jóképű fiatalember áll 
előttem. Nem a szomszéd házból láttam kimenni a minap?  

- Hej! - Barátságosan rámosolygok. Ilyen sem fordul elő minden nap az em-
berrel. Ha valaki megszólít, az részeg, nagyon öreg, vagy külföldi.  

Bemutatkozik. Svennek hívják. Diák, orvosnak készül. Viszonzást várva néz 
rám. Fogalmam sincs, mit akarhat. 

- Arnold - nyújtom a kezem. - Nős, egy gyerek… 
- Látásból ismerjük egymást - mondja csillogó fogsorát mutatva. - A szemköz-

ti házban lakom. 
Akkor nem tévedtem, tényleg szomszédom. Befut a busz, kis időre 

felfüggesztjük az információcserét. A leghátsó sorban találunk két üres helyet. - 
Gondoltam, meglátogathatnátok. - Felvont szemöldököm láttán mosolyogva teszi 
hozzá: - Esténként a lakásomon gyülekeznek a testvérek Bibliaolvasásra. Tartsa-
tok velünk!  

Ajkamba harapok. El tud engem valaki képzelni, amint kórusban makogok? 
Engem, aki a részegeknél jobban csak a vakbuzgó vallásosoktól tartom a távolsá-
got?! (Jó, jó, de az politikai szeminárium volt, és nem Bibliát, hanem újságot ol-
vastunk. Azt sem én olvastam, hanem a laboránsnő. Cserébe munkaidőben állha-
tott sorba húsért.) Nagyot nyelek, pókerarcot vágok, udvariasan elhárítom a meg-
hívást.  

- Igazán sajnálom, az ilyesmi nem nekem való. - Elnézően mosolyog, hozzá 
szokhatott az ilyen reakcióhoz.  

- Mondd, hiszel-e Istenben? - kérdezi.  
Nem is gondolkozok, csak kicsúszik a számon. - Mennyi pénzed van a bank-
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- Maga hová való?  
Mondom. 
- Mivel foglalkozik?  
Mondom. 
- Tehát emiatt érdekli az az író. 

Hogy hívták?  
Olyan biztos benne, hogy meghalt? 
- Mihor történt a műtét? 
- A tanár úr olyan idős Lehetett, 

mint én most. 
- Akkor biztos. - Még egyszer vé-

gigmér, ezúttal csupán úgy, mint or-
vos, aki tudja már a diagnózist, csak 
utoljára akar még meggyőződni róla.  

-Akkor biztos. Egyébként pár évvel 
idősebb voltam. 

- Ez biztos magyarázza azt is, hogy 
túl sokat?  

- Szálljon be. 
- Nem borulunk föl? 
- Ilyet még nem kérdezett tőlem 

senki.   
- Miért? Einstein is fölborult. 

- Einstein. Mit értett a vitorlázáshoz? 
- Megfigyelte a szélirányt, kiszámította a szélsebességet, mindent. Mégis fölbo-

rult, Bartókkal együtt. 
- Az elmélet embere volt. 
- Csakugyan nem emlékszik a tanár úr? Pedig még levelet is írt az özvegynek. 
- Kennedy is saját kezűleg írt részvétlevelet minden szülőhöz, akinek fia elesett 

Vietnamban. 
- Kis különbség. A tanár úr levelében az. állott, hogy . . . 
- ..Így szokott történni, Asszonyom. A beteg összeesik, és egy szempillantás 

múlva halott. Nem szenved. 
- És azelőtt?  
- Mi előtt? 
- Műtét előtt. Műtét közben. Műtét után. 
- Nem vagyok isten. Mennyi ideig élt utána? 
- Ameddig megírta róla a könyvét. Biztosan megküldte a tanár úrnak is. 
- Tehát nem veszítette el a látását.  
- Azaz mégis emlékszik. 
- Rémlik valami. A borítón a fényképe, fején a kötéssel, ez az? 

Szilágyi Domokos a skandináviai úton 
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- Ez. De azóta több kiadást is megért. A tanúr urat jól ismerik...  
- . . .sokfelé.  
Ismertek. 
- Rossz? 
- Nem. - A szeme hideg. - Így kellett történnie.  
- A tanár úr fatalista? 
- A fatalista nem operál. Lehet, hogy kockáztat, de nem készül rá tudatosan.. 

Nem edzi hozzá az agyát meg a kezét. Bár manapság talán már fatalista operatő-
rök is vannak. 

- Hogyhogy? 
- Sok a gép. Sok az ember. Egy bizonyos ember agyát és kezét helyettesítő gép 

és ember. 
- Barnard? 
- Kockáztatott. De újított is. Igaz, hogy minden újítás a levegőben lóg. Csak 

meg kell ragadni, Mint ahogy a szobrász kivési a márványtömbből a benne rejlő 
alakot. Közhely. Michelangelótól származik. 

- Barnard fatalista? 
- Nem. Semmi különbség köztünk. Csak az emberek változtak meg. A túltengő 

hírközlés elkényeztette őket. Végignézhetik a műtétet, szurkolhatnak, mint a lab-
darúgó mérkőzésen. „Szemüveget az orvosnak!" Aljasság. 

- Ön mindenesetre újított. 
- Nyilván tudja, hogy Bostonban tanultam. Az enyém csak Európában számított 

újnak. Meg néhány eszköz, amelyhez én adtam az adatokat, a műszerész pedig a 
fémet. 

- Errefelé gyakran ilyen zöld az ég?  
Fölpillant. 
- Tudniillik volt egy költőnk. Ő írta: A fehérlábú zöld egek, fecsegő , csillagfel-

legek... 
- Járt nálunk?  
- Nem. 
- Értem. A pszichiáterek mit szóltak? 
- A pszichiáterek? Azok minden verssorra tudnak latin szót. Fontosabb, hogy Ő 

mit írt róluk. 
- Mit'? - Jóízűen ásít. (Csakugyan nem fogunk fölborulni.) Mit mondhat a költő 

az orvosról, ha csupán pszichiáterről is. 
- Romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben . . . 
- Igen. - Fölpillant az égre. - Maguk felé gyakran kék? 
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alkotmány biztosítja a szólásszabadságot, azt gondolsz, azt mondasz, amit akarsz, 
úgysem törődik vele senki. Magyarul: szarnak a véleményedre. A hatalomra tény-
legesen befolyással bíró emberek sem mutatgatják sűrűn magukat, ezért jóformán 
nincs kire haragudni az alacsony bérek, meg a magas árak miatt. Életünk folyását 
a Piac szabja meg. A Mumus szerepét a Párt helyett a periodikusan jelentkező 
gazdasági válsággal bekövetkező munkanélküliség tölti be. 

Időnként ugyanis ránk tör a gazdasági válság, azaz kiderül, hogy a pénz he-
lyett már régesrég számok vannak forgalomban. Ilyenkor pánikszerűen kirúgják a 
dolgozók tizenöt-húsz százalékát. (Aki képességei tudatában, valamint a szerző-
désében megkötött feltételek ismeretében visszapofázik, azt vagy kielégítik, vagy 
holtvágányra teszik, magyarul kiutálják) A károsultaknak hazaküldik a segélyt, 
mégpedig azzal a feltétellel, hogy többet be ne dugják az orrukat a munkahelyük-
re. Akik aztán - ahogy az a rendes áldozathoz illik - kapásból feladják a reményt, 
és nekiállnak keseregni. Legfőképp azért búsulnak, mert a munkahelyi kávézások 
és löncsölések elmaradtával gyakorlatilag megszűnik a társasági életük. Mindez 
mínusz a gazdaság nagy mérlegén.  

Tudja ezt az Állam is. A földre veti magát, sír-rí, hogy ekkora meg akkora 
adóssága van. Szóval rájátszik a válságra. (Minden államnak van adóssága. Baj 
csak akkor van, amikor hitele nincs.) Állítólagos szakemberekkel kiszámoltatja, 
hogy a ma született csecsemő egy új autó árának megfelelő adóssággal jön világ-
ra. Hogy így feléltük a tartalékainkat, meg a lehetőségeinket, meg úgy meg kell 
hogy szorítsuk a gatya szárát. A sajtó, rádió, tévé dugig van megrázó sorsokat 
ecsetelő tudósításokkal. Van aki eladja a nagyobbik motorcsónakját, hogy tovább-
ra is biztosíthassa kutyái vitamindús táplálékát, mások bánatukban inni kezdenek. 
Pusztítják az Állam által forgalmazott, méregdrága piát. Na, ezzel aztán a mérleg 
nyelve egy kicsit megrezzen.  

Aki megtartotta munkáját, az tenyerét dörzsöli, és hálából - vagy inkább félsz-
ből - rátesz még egy lapáttal. Mivel a bérek befagyasztását is halálos csend kíséri, 
a mérleg nyelve lassan megmozdul, és megállapodik egyensúlyi helyzetében. Az 
inflációnak elfelejtettek idejében szólni, hogy fékezze magát, úgyhogy időszerűvé 
válik a fizetésemelés. A munkaadó sajnálkozva mutat az arcukat az üvegfalhoz 
szorító kinnrekedtek tömegére. Magadtól is belátod, pofátlanság ilyenkor nagyobb 
bért kérned most, amikor annyi, de annyi embernek rosszul megy sora. Talán, ha 
még jobban dolgoznál… 

A mérleg nyelve a skála végéhez tapad a nyereség oldalon, a melósnak sike-
rült halálra dolgoznia magát. A munkaadót ez sem zavarja, mert a kinnrekedtek 
alig várják, hogy üresedjen hely. Állam bácsi térdig jár az adókból befolyt pénz-
ben - az adósságát ekkorra már szigorúan tilos szóba hozni - ezért nagylelkűen 
megnyitja tehetségtelen, de megbízható alattvalói számára intézményei kapuit. A 
kirekesztett számára nem a fizetés fontos, csak az, hogy valahol bent legyen a lá-
ba.  
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IX. Porsche és picula  
17.00-17.15  
 
Mint valami dögkeselyűk gubbasztanak a tévé-monitorok a peron fölött. A me-

netrend szerint a vonat öt perc múlva érkezik. Az északra tartó vonatok peronján 
alig lézengünk. Az egyetemi alkalmazottak, laposabb pénztárcájuktól vezettetve, 
enyhén baloldali érzelműek, és többnyire Stockholm déli felében laknak. Mi belees-
tünk valami bevándorlási kvótába, és a polgári városnegyed szélén, a demokrácia 
kedvéért felhúzott lakótelepre kerültünk.  

Új országban, új életet kezdve, két fontos dolog foglalkoztatja az embert. Az 
egyik az, hogy mikor - és főleg hogyan - kap munkát. A másik meg az, hogy mikor 
jön el már az az éjszaka, amikor nem arról álmodik, hogy otthon van, és minden 
pontosan olyan, mint amikor elindult. A sok ismerős arc lelket melengető látványá-
tól mosolyog álmában. Aztán elbúcsúzik, felül a vonatra és… nem találja az útleve-
lét. Éjszaka közepén csuromvizesen felriad, felkattintja a lámpát, és megkönnyeb-
bülve hunyorog az IKEA bútorokkal hézagosan berendezett szobában. Nekem fél 
évig voltak ilyen álmaim.  

Óriási a különbség a jelenkor két társadalmi rendszere között. Nem a csomago-
lásra, az áruk minőségére, nem a Mercedes-Trabant párviadal végső kimenetelére 
gondolok, hanem a társadalmi viszonyokra. A szocializmusban az állam, azaz a párt 
vigyázott arra, hogy megtaláld a helyed a nagy zsákban. Ha nem voltál sem párttag, 
sem pedig az igazgató rokona, nem táplálhattál sok reményt előremenetre. A kapita-
lizmusban látszólag korlátlanok az egyén érvényesülési lehetőségei, mivel az állam-
nak nem az a szerepe, hogy a körmöd alá nézzen. Helyette a kollegáid vigyáznak 
arra, nehogy megelőzd őket az avanzsálásban. Senkit sem kényszerítenek besúgás-
ra, áskálódásra; megy az magától, mint az ágybaszarás. A magamfajta bevándorló-
nak irigységmentes volt a fiatalkora, egykori osztálytársaim hasonló anyagi állapo-
tú - azaz szegény családból kerültek ki. Vágyaink valahol a színes fakockáknál, a 
rozsdás piculáknál és a rongyos focilabdáknál rekedtek meg. A svéd fiatal nyála-
dzását a csillogó paloták kertjeiben legelésző pónilovak, a kikötők vizén hintázó 
luxushajók, és a villanegyed utcáin kergetőző Porschék indítják meg.  

Az általam elsőnek kipróbált rendszerben a vezető réteg a párttagokból került ki, 
akik időnként elmentek gyűlésezni, órák teltével, komor tekintettel, összeszorított 
ajkakkal tértek vissza. Nekünk, közönséges halandóknak nem mondtak - nem is 
mondhattak - el semmit. Hadd irigyeljük őket, gondoljuk azt, hogy éppen a sorsunk 
fölött rendelkeztek, és nem a budikból ismételten eltűnő vécépapír volt megint napi-
renden. (Annyira oda voltak a fontosságukkal, hogy - beismerem - volt olyan pilla-
natom, amikor magam is párttag szerettem volna lenni.)  

A szocializmusban mindenkinek meg volt szabva a hatásköre. A skandináv 
pszeudo-kapitalizmusban nem ennyire szembeötlő az emberek hovatartozása. Az 
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Levélváltás Tar Károly író, szerkesztő és Maros Miklós zeneszerző között 
 

2006. május 10. 
Kedves Miklós!  

    Szilágyi Domokos éppen harminc évvel ezelőtt fejezte be életét Kolozsváron. 
Azelőtt két esztendővel nyugati útja alkalmával nálad is járt, vendéged volt. Egy 
Kolozsváron kiadott kötetből, amelybe magam is írtam jeles költőnkről, olvasom 
naplójegyzeteiben a neved.  
Kérlek, írj valamilyen visszaemlékezést, ha még emlékszel erre a neves költőnkre, 
aki talán Thinsz Gézával járt nálatok. Ha régi albumodban ráakadnál valamely 
róla készült képre, azt is szívesen közölném nemcsak az Ághegyben, hanem talán 
másutt is, amikor - az ősz folyamán - eljön az ideje.  
    Izgalommal várom válaszod. Mellékelten az említett kötetből másolt oldalak, 
képek.  
    Üdvözlettel:  
    Tar Károly  

2006. május 12 
Kedves Károly! 
Szilágyi Domokost nem lehetne elfelejteni akkor sem, ha nem lett volna ilyen 

nagy költő.  
Nem tudom, hogy igazi adomával szolgálhatok-e, de arra világosan emlék-

szem, hogy nagyon jól éreztük magunkat az alatt a néhány óra alatt, amíg együtt 
voltuk Stockholmban. Sajnos nem volt alkalmam arra, hogy kettesben beszélges-
sünk. Mint azt naplójában is írta, Majtényiékkal jött, Erik Volga márkájú autóján, 
és nem ő volt a legbeszédesebb köztük.  

Nem volt nagy a lakásunk, de mivel épp utaztunk valahová, felajánlhattuk ne-
kik itt-tartózkodásuk idejére. Így zavartalanul tölthették a svéd fővárosban idejü-
ket, nem kellett valamely család életébe illeszkedniük. És mivel autóval voltak, 
így nem volt probléma, hogy nem a város közepén laknak.  

Utazásunk előtt mindent megmutattunk nekik, hogy mit és hogyan kell hasz-
nálni. Arra kértük őket, hogy mielőtt elindulnak, dobják be a kulcsot a levélszek-
rényünkbe. Ez nem egy kis szekrény volt, hanem csak egy nyílás, amin keresztül 
beesett a levél, illetve a kulcs az előszoba padlójára. Ez a megoldás nagyon prak-
tikusnak tűnt, nem kell a kulcs után szaladgálnunk, amikor hazaérünk és nekik 
sem okoz problémát, gondoltuk. Ám nekik ez mégis sikerült, persze főképpen 
azért,  mert hárman próbáltak mindent rendesen intézni. És mire észrevették, hogy 
Szilágyi nagykabátja bennmaradt, addigra már nem érték el a kulcsot. Persze 

Akik előttünk jártak                                            1801 



azonnal Thinszékhez fordultak, hátha ők bemehetnek hozzánk, esetleg van kul-
csuk, vagy tudják, hogy miként kell. Nehezen hitték el, hogy ez lehetetlen. Pró-
bálkoztak még telefonálni mindenfelé, hátha valaki tudja, hogy miként lehetséges 
minket elérni. Mintha mi tudtunk volna a távolból segíteni. Hiába próbálta Géza is 
bizonygatni, hogy Svédországban csak a lakó nyittathatja ki a saját lakását, 
amennyiben elveszti, vagy bennfelejti a kulcsot. Mire hazaértünk már mindenki 
tudta, hogy Szilágyi kabátja nálunk maradt, és ott várt egy cetli is az írással, ami-
ben kérik, segítsünk a kabátküldésben. Ez valahol meg is van egy dobozban a 
padláson mindenféle levelek között. Szinte még haza sem értünk, már jelentkezett 
Szépfalusi is Bécsből, hogy várja a kabátot és már intézi is a továbbítást. És per-
sze minden közös ismerős, akivel akkoriban találkoztunk ezzel fogadott. Nem tu-
dom, hogy Szépfalusi István neve mindenki számára eléggé ismert-e. Lelkész 
volt, Bécsben élt. Ő szervezte az első magyar konferenciákat (Szabadegyetem). 
Magyarországról minden nyugati út Bécsen keresztül ment és mindenki 
Szépfalusiéknál kötött ki. Illyés Gyula, Weöres Sándor gyakran jártak náluk. Ren-
geteget dolgozott a magyar kultúra, elsősorban a magyar írók műveinek és hírne-
vének külföldi terjesztéséért. A 70-es évektől egyre többet tett az erdélyi írók 
megismertetéséért is, hiszen még Magyarországon is kevesen tudtak róluk. Töb-
ben Szépfalusiékon keresztül kerültek kapcsolatba a nyugati országokban élő  
magyarokkal. 
    Mint fordító is jelentős volt. Feleségével, Mártával együtt, magyar költők mű-
veiből több antológiát publikált Ausztriában. Szilágyitól egész kötetnyit jelentetett 
meg még 1977-ben Enzyklopedie des Fiebers címen.  
 

    Annak idején Szépfalusi közvetítésével több erdélyi író is megfordult ná-
lunk, ő szervezte nekik a külföldi felolvasó, vagy bemutatkozó körutakat. Itt ná-
lunk pedig Thinsz Géza intézte a meghívást az Írószövetség vagy a PEN-klub se-
gítségével. Így aztán járt még nálunk Lászlóffy Aladár és Vári Attila is, valamint 
Kopacz Mária festőművész is. Szilágyi svédországi kalandját még sok évvel ké-
sőbbi erdélyi látogatásunkkor is emlegette szinte mindenki, akivel akkor ott talál-
koztunk. Végül is a Szilágyi Domokos  kabátja megérkezett Bécsbe, és volt, aki 
me g í r t a  e z t ,  é s  e z  má r  n yo mt a t á s b a n  i s  me g j e l e n t . 
    Szilágyi Domokos és Majtényi Erik itteni fellépésére is emlékszem. Domokos 
úgy mutatta be Eriket, mint „a legfontosabb erdélyi írót”, merthogy, mint mondta, 
Erik volt az Írószövetség pénztárosa...  Erik rendesen tűrte ezt, és minden más 
baráti élcelődést, mert tudta Szilágyi Domokos értékét, tisztában volt költőtársa 
zsenialításával és azzal, hogy művei micsoda irodalmi értéket jelentenek.  
    Domokos versesköteteit magam is sokszor olvastam. Most megint elővettem a 
Sajtóértekezlet címűt, és látom, hogy 1972. október 3.-án dedikálta. Akkor jártak 
itt nálunk. Naplója szerint 6.-án jöttek hozzánk, a dátum és a dedikáció már  
valószínűleg Thinszéknél rákerült néhány nappal előbb. 
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Subi, lekéste a repülőt. Nem ugrasz be a helyére, a lézeroptikai ülés elnökének? 
Tudtam, hogy számíthatok rád! A banketten majd találkozunk! - szólt vissza a 
válla fölött. 

A Zasszony vállat vont, és elment elkölteni a napidíjamat. Annyi időm sem 
maradt, hogy közöljem a váratlanul ért pech... szerencsét a professzorommal. 
Úgyis csak zavartam volna, mert éppen a biokémiai világszövetség főtitkára - va-
lami lord Thompson, vagy Johnson - viccének a csattanóját várta, hogy a többiek-
kel kórusban heherészhessen a vén kecskének. (A szakma nagy öregje nem felejti 
el meghívni opponensnek számtalan doktori disszertációi egyikére.) Mire bejött a 
terembe, én már a rögtönzött bevezetőmet dadogtam. A félhomályban jól ki lehe-
tett venni vörösbe borult taraját. Ekkor a német előadó megbotlott a diavetítő 
drótjában, és kitört a káosz.  

Hazaérve hetekig került, csak mostanában enyhült meg irányomban egy kicsit. 
Bedugta az ujját a konnektorba, és nagyon megrázta az áram. (Nem a munkában, 
hanem otthon, takarítás közben. Nagyon pedáns ember, lehetséges, hogy azt is ki 
akarta törölni.) Azóta mintha megváltozott volna. Szinte mondhatnám, hogy ren-
desebb lett.  

Meg kell szakítanom az emlékirataimat, mert valami kapirgálás félét hallok. 
Az „Emeritusz”, az érdemes tanár, áll az ajtóban. Mint mindig, most is kifogásta-
lan öltözetben feszít: sötétkék zakó, szürke nadrág, hófehér ing, hozzá csokor-
nyakkendő. Agnetát, középkorú kolléganőnket keresi, akivel löncs után kávézni 
szokott. Ma csütörtök van, a vendéglőben hagyományosan borsóleves volt, utána 
palacsinta vörösáfonya lekvárral és tejszínhabbal. Ezt még egy akadémiai tag sem 
hagyhatja ki. Agneta valahol időzik, amíg megjön, hellyel kínálom. Ratti felriad, 
minden erejével próbálja nyitva tartani a szemét.  

Emeritusz már akkor nyugdíjas volt, amikor ide érkeztem. Maholnap tölti a 
nyolcvanat, de még mindig fiatalosan mozog. Néhanapján átjár az Akadémiáról 
hozzánk egy kis tereferére. Meghagytak neki egy kis szobát is a folyosó végén. 
(Kora reggelenként a chilei takarító innen bonyolítja a nemzetközi hívásait.) Nagy 
tudása, többszörösen kiérdemelt nemzetközi hírneve ellenére megkapóan szerény. 
Ratti sem csámpázna el, ha tudná, hogy halk szavú beszélgetőpartnerünk negyed-
évszázada mindig elsőnek „tudja meg", ki kapja a kémiai Dinamit-díjat. Érthető, 
hogy minden év december tizedike táján megtelik a folyosónk ünneplőbe öltözött 
öregemberekkel, akik a milliós díj közelségétől megilletődve teszik tiszteletüket. 
(Bevallom, hogy korábban magam is ott bámészkodtam a folyosón, azért, hogy 
néhány szót válthassak a díjazottakkal.)  

Sokáig hallgatnám, amit az Uppsalában töltött időkről és kollegáiról mesél. A 
nevek világszerte használt szakkönyvek fedőlapjáról ismerősek. Sajnos megérke-
zik Agneta, és elviszi Emerituszt kávézni. Összerakom asztalomon a dolgokat, „
mára ennyi elég lesz" sóhajtással kikapcsolom a képernyőt, és elhagyom a munka 
mezejét.  
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nélkül mehessünk évente legalább egyszer, konferencia fedőnévvel álcázott po-
tyakirándulásra. Ezt is az első főnökömtől tanultam. A helyzet azóta csak annyit 
változott, hogy akkoriban Szeged, Szófia és Moszkva volt a kirándulás célja, most 
pedig Madrid, San Francisco, netán Tokió között lehet választani. Miként lehet 
ezt megkártyázni, azt Gábor barátunktól tanultam. Ő hívta fel a figyelmemet arra, 
hogy a skandináv férfiak irtóznak a konfliktustól. Lehet, hogy a túl sok béke puhí-
totta el őket, vagy csak valami enzimük hiányzik. Keményen kell fellépni, akkor 
rögtön megteszik azt, amire kéred őket.  

Megfogadtam Gábor tanácsát. Bementem a professzorhoz, mély lélegzetet 
vettem és kijelentettem, hogy részt akarok venni a Párizsban rendezett Nagy Kon-
ferencián. Rögvest szomorú arckifejezést öltött. Elfordította a fejét és csak bámult 
kifelé az ablakon. (Akkor még nem tudtam, hogy ez a nemtetszés legnyilvánva-
lóbb jele.) Kis hallgatás után közelebb hajoltam hozzá. Arca nem fejezett ki töb-
bet, mint egy férfitérd. Azt hittem, nem hallotta, mit mondtam, ezért megismétel-
tem. Ő meg csak nézte a szemközti épület ablakaiban a virágokat. Harmadszorra 
aztán megadóan bólintott, és valami igenszerűséget mormogott. Tapasztalatból 
tudtam, hogy szavatartó, de a biztonság kedvéért addig nem mentem ki a szobájá-
ból, amíg nem utasította a titkárnőt, hogy rendelje meg a jegyeket és foglaljon 
szállást. (Azóta mindig így csinálok. A többiek el nem tudják képzelni, hogy 
mivel zsarolhatom.)  

A svédnek ugyanis tíz „igen"-je van, de csak egy jelenti azt. A „ja". A többi, 
a „jaaa", meg „jasszóó" és a „jaszóójaa" inkább meglepetést fejez ki, a „jahaja" 
meg a türelmetlen bólogatáshoz jár. Az „a" és az „aaaaaa" a fiatalok igenje, a „
jájáménszán" pedig a vidékieké. (A „Nej" az „nej", azaz nem.) Na és ott van az a 
szörnyű hibrid, a „Nja" - ejtsd „Nyéáááaa" - valamint annak tájanként változó 
klónjai. Minden újonnan érkezettnek ezzel gyűlik meg a baja. Pontos jelentése 
valahol az „Ugyan már, hogy is gondolhatsz ilyesmit?" és az „Aligha hinném." 
között van. Az esetek nagy részében reményteljes érdeklődésre, mint például a „
Kapok-e fizetésemelést?" kérdésre kaphatod válaszként. Ekkor a „Holttestemen 
át!" a legpontosabb fordítás.  

Poszter ide, poszter oda, minden kutató arról álmodik, hogy egy szép napon 
meghívott előadó lesz. Nekem egyszer - jótett helyébe jót várj alapon - sikerült. A 
folyosónkon céltalanul bolyongó bácsika, akit két évvel ezelőtt megsajnáltam és 
megkínáltam kávéval, a Spanyol Akadémia tagjának bizonyult, és keresztény há-
lából meghívott előadást tartani. (Teljesen más témában dolgoztunk, de a kedve-
mért behajtották bóbiskolni a takarító személyzetet is.)  

Római üléselnökségem még egy kávémba sem került. A konferencia utolsó 
napjának reggelén beugrottam pofavizitre, hogy az első elsötétítést kihasználva 
kiosonjak és csatlakozzam az előcsarnokban toporzékoló Zasszonyhoz, aki min-
dig elkísér útjaimra. Ekkor valaki megfogta a karomat. A konferencia szervezője, 
az olasz Giulio volt. Amióta együtt repültünk Bostonba, felküzdötte magát a 
csúcsra. - Jaj de jó, hogy itt vagy! - lihegte. - Az a marha Subramabrahian, tudod a 
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Szilágyi Domokos kapcsán talán még egy dologról kell írnom, ami érdeklődésre 
tarthat számot. Szépfalusi éveken át próbált rábeszélni, hogy zenésítsem meg a 
Haláltánc-szvitet, ami akkor  még nem jelent meg németül, de már lefordították és 
elküldték nekem is. Sajnos ez nem valósulhatott meg. Lehetetlen vállalkozás lett 
volna. Akár magyar, akár német a szöveg, azt itt Svédországban nem adhattuk 
volna elő, máshol pedig még annyi lehetőség sem adódott volna, mint itt nálunk. 
Nagyszabású műről lévén szó, ez több esztendei munkát igényelt volna, s hogy 
csupán az íróasztal számára készüljön, erre nem voltam képes. De az is lehet, 
hogy nem is tudtam volna igazán megírni, nem tudnám olyannak megalkotni, 
amilyennek a költő káprázatos szövege kívánja. De ma is úgy él bennem, mint 
egy szomorkás sóhajtás: bánom, hogy nem találtam bíztatóra, támogatóra, tehát 
lehetőséget rá.  

Megnéztem fotóalbumainkat, hátha találok fényképet, akkori vendégeinkről. 
Sajnos nem találtam. Annak idején még jóval kevesebbet fényképeztünk. 
(Szilágyi írja is, hogy szegények voltunk... Bár azt is írta, hogy Ilona zongorázik, 
de mindenre ő sem emlékezhetett. Akkor még nem volt olyan lemezünk, amit em-
lékbe adhattunk volna, kazettánk volt, de Erdélyben nem volt lejátszó. Így aztán 
Ilona művészi tevékenységéről csak hírből tudhatott, hogy ez éneklés volt-e, vagy 
zongorázás, az nem nagy különbség. Szerzeményeimből sem hallott semmit. Az a 
néhány óra, amíg együtt voltunk, csak arra volt elég, hogy megismerkedtessük 
őket a lakásban lévő dolgokkal, amikre szükségük lehetett ott-tartózkodásuk alatt. 
Ezért aztán csak a szárítószekrény maradt meg Szilágyi emlékezetében, no és így 
csak az került bele az irodalomba… 

Üdvözöllek:  
                                                                                                                        Miklós 
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