
"A TAPOLCA VIZÉTŐL A SAJÚ VIZÉIG"
írta KOpACSY MARGIT

(1.) - Ilyen utca nincs - mondiá határozottan a sofőr. Jóarcú, harminc év
körüli fiatalember.

A gyerekkoromon akar. velem vitatkozni? Lehet, hogy az utca neve megval
tozott, de a ház biztosan megvan.

Ez a ház valamikor a rníénk volt, aztán eladtuk. Lakók maradtunk, de a kert
re nem tartottunk igényt. Az új tulajdonos sem, és a kert elvadult. Felverte a
gaz, útnak nyoma sem maradt: félelmetes, nagyszerű őserdő lett belőle. Bolond
kert. Biztos, hogy a Bolond kert azóta kíjózanodott, de ha van ennek a fiatal
embernek egy csepp fantáziája, akkor el tudja képzelni, ha megmutatom, hogy
ott, a kert jobb sarkában, ahol most virág-, esetleg paradicsom ágyás van, vala
ha lícium bokor volt. Ördögcérna. Hosszú, tövises ágai az évek folyamán össze
fonódtak és szétterültek : olyan volt, mint egy hatalmas, bejárat nélküli sátor.
Körös-körül térdig érő csalán és bogáncs. És benn, a sötét sátorban lakott gyer
mekkorom vissza-visszatérő, kedves jószága, a Szemüveges Kutya.

Régen jártam Miskolcon.
Lehet, hogy a házat is lebontották, és újat építettek azóta, de majd a kaput

megmutatom. Két szárnyú, kovácsoltvas kapu volt, cementoszlopba ágyazva. Igaz,
hogy az idő és szorgalrnas munkánk meglazította: a kő éppen csak tartotta a "Ja
sat, nem is zárt tisztességesen, de azért kapu volt, míg a vihar az egyik szár
nyát oda nem kente a tűzfal és a gesztenyefa közé. És ha egyszer odakente. ak
kor ott is maradt: a tulajdonost nem zavarta, mi gyerekek örültünk neki. Az

. örökké nyitott kapu hozzánk csatolta az utca egy részét is: nagyobb, tágabb
lett körülöttünk a világ. Pedig ez a világ akkor már nem volt veszélytelen. A
fiákerek, biciklik, szekerek mellett egyre több autó, motorkerékpár közlekedett.

- Forgalmas utca volt. Anyánk néha fülére tapasztott kézzel tiltakozott a
zaj ellen.

A sofőr a szeme sarkából méreget, - Hányban volt ez, tessék mondani? 
és nem meri bevallani, hogy szerinte nagyon-nagyon régen lehetett.

Még gurulunk egy kicsit, aztán a taxi megáll egy modern, emeletes skatulya
előtt. Vacak kis üvegajtó, igazi bérház-bejárat.

- Ez a huszonhetes szám. A számok nem változtak.
- Igen - és zavartan kiszáll ok. Atmegyek a túloldalra. hogy jobban meg-

nézhessem a házat. Lehet benne vagy hetven lakás. Lícium bokor? Hol? A ház
jobb sarkában lift van. Itt nem lakott semmiféle Szemüveges Kutya.

1\ főfalon, minden emeleten, pontosan egymás alatt kosárnyi balkonok lóg
nak. üresek, virágtalanek. csak a harmadik emeleti balkonon látok egy idős pa
rasztasszonyt, ünneplő fekete ruhában.. fekete fejkendőben, mereven. mozdulat
lanul ül a széken. Munkához szokott keze. mint unatkozó vendég, tétlenül hever
az ölében. Az eget nézi. A felhők olyan ismerősnek tűnnek.

Miskolc lakossága a háború óta közel két és félszeresére emelkedett. Nem
tudom, hogy ez az idős parasztasszony idevalósi-e vagy csak látogatóba jött át
- mondiuk - a Major utcából a fiatalokhoz. akik már itt· laknak ebben a szép,
modern házban. Ha elunía a felhőket, talán hazamegy: három-négy utca és otthon
van. Tíz perc [árás az egész. Leteszi a kendőt, az ünneplő ruhát, és kimegy meg-
nézni a jószágot. .

A Major utcában semmi sem változott, talán csak a bubisra nyírt akácfák
törzse lett vastagabb. Itt hallgattam esténként a csorda kolompját : valahonnan a
Köz-domb tájékáról jöttek, a Pacsirta utcán át. A nehéz tőgyű tehenek végig-'
ballagtak az utcán, a kapuk megnyíltak. és az állatok tempósan befordultak az
udvarra. A járda éppen olyan hepe-hupás mint régen. A földszintes kis házak'
két, legfeljebb ha három ablakkal hunyorognak a világba. Többségében gazdál
kodók lakták. Gazdálkodók: így hallottam nagyanvámtól, anyámtól, és soha nem
úgy. hogy parasztok. Akad itt-ott egy-két urasabb ház is, és kivisz a Bedegh
völgyig, ahol hellyel-közzel még érintetlenül megvan az a XVIII. századi sárten
ger. amely Bozena Nemcot>a cseh írónőt már két évszázaddal ezelőtt is rneghök
kentette. Pedig ő csak az utca közepét látta. meg a házak tövét, az úgynevezett
gyaloatárót. és talán nem is merészkedett él a Bedeghvölgvíg, ahol a nazvobb
portákori két szekér is térült-fordult naponta. Kerekek, állatok duzzasztották a
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"vUághiní." magyar sarat, - azt látta volna, hogy ott mi van! A háztól az ístál
lóig, dlsznóólig, baromfiudvarig és vissza a kapuig, köveket raktak le. Téglákat
vagy ami éppen volt. Egyesével, vigyázva el is lehetett írnbolyogni rajta, - már
amíg a sár el nem nyelte. Akkor új téglákat, köveket, pallókat raktak le. Az
írónő "elvlselhetetlen"-nek találta a port, nmí száraz melegben ebből a sárból
lett. Látszik, hogy nem járt benne mezítláb ! Olyan puha volt, mínt a selyem.
És a finom, bokáig érő porban hatalmas szénakazlak illatoztak.

Egyszer, a Bedeghvölgyön csallengve bekerültünk egy ilyen portára. Senki
sem volt otthon, csak két magunkfajta. tíz-tízenéves gyerek. Játszottunk, az
tán valamelyikünknek eszébe jutott, hogy másszunk fel a szénakazal tetejére.

Csodálatos volt, és iszonyatos vége lett. A legpuhább hengergőzések, ugrálások
gyönyörében egy távoli hang zuhant ránk. A gazda volt, aki akkor fordult be a
szekérrel az útra, és meglátott bennünket a szétzibolt boglya tetején. A düh fel
rántotta a bakról. úgy állt az ügető lovak mögött, magasra emelt ostorral, átko
zódva, mint a büntetni készülő isten. A rémülettől szinte sóbálvánnyá váltunk.
aztán mint a négyfelé szakadt villám lecsúsztunk a kazal tetejéről, ahová elvan
nehezen küzdöttük fel magunkat. Az öcsém elkapta a kezem, és rohantunk. El a
kazlak között, a puha. selyem porban, ki a kerítetlen portáról. fel az útra. fülünk,
ben az ellenkező irányból dübörgő szekér soha el nem halkuló robalával.

A Major utcai ismerős házak unottan. közömbösen néznek rám: ők nem em
lékeznek semmire. Mit számít nekik két gyermek rémült rohanása, hiszen azt is
elfelejtették. hogy volt egyszer egy "Major utcai Tudós Társaság". és nem hozza
lázba a titok, hogy kik voltak ezek. Azt mondják, volt valami közüle Kossuthhoz
és Petőfihez.

- Lehet. Mít nekünk a város történelme: Arpád, Bors vezér, Rákóczi nagy
ságos fejedelem.

O, Anonymus. aki itt ülsz az íróasztalom szélén, mit szólsz Te' ehhez? Valld
be, hogy megbecsülünk. Szobrod van: Ligeti Miklós álmodott ilyennek. Gyönyörű

helyet kaptál Budapesten. a Vajdahunyad-vár udvarán. É<; nézd meg kicsinvitett,
porcelánrnásod: selymes-zölden foszforeszkáló, világhírű színeidet : Zsolnai, Pécs 
Made in Hungary. És a személyedre vonatkozó, sz'nvonalas viták. melyek még ma
sem ültek el II. vagy III. Belae regis notarius. Hiába: vitatkozó nép vagyunk és
szeretjűk a szobrokat!

Kámzsád arcodba húzva, komoran hallgatsz Anonymus. Ha arra gondolsz,
hogy jobban kellene becsülnünk "a Tapolca vizétől a Sajó vizéig" terjedő "nagy
földet", melyről olyan szeretettel írtál ... ? De hiszen megbecsüljük. Ha eszünkbe
jut, nagyokat Ielkesedünk: éljen az ezeréves város, "Hazádnak rendületlenül ...",
- de ne bolygassuk tovább ezt a kérdést, Anonymus. A Major utcai akácták. ha
öregek is, fiatalok ahhoz, hogyemlékezhetnének, s az utca álmos. Különben is:
rendezni fogják. A házak többségét lebontják majd, bérházakat, aszfaltos utat
építenek.' Mindenki tud valamit és senki nem tud semmit. Talán ezért nem siet
nek az asszonyok a meszeléssel, Valamikor csak egyet aondoltak, és már gyűrték

is a szoknyájuk aliát a korcba. Ha kivillant a lábuk, hát kivillant, de a fal olyan
volt, mtnt a patyolat. Most az a gond, hogy mi lesz a házzal.

- Persze, nehéz lesz megvální.
- Tudom is én: jobb lenne egy központi Iűtéses lakás - tűnődik Ilona né-

ni, aztán hírtelen eszébe jutnak Szabóék,
- Emlékszel még rájuk? Itt laknak most is: három unoka van, de egy sincs

megkeresztelve - és nyugtalanul felugrik. bántja, hogy váratlanul érkeztem.
- Mível is kínálhatnálak meg. no! Legalább egy kávét hadd főzek!

Ilona néni nyolcvanhat éves. Kicsit reszket a keze, de azért hiba nélkül ki
veszi a kávéfőzőgépet a konyhaszekrényből és megtömi babkávéval.

A ruha nyakánál kibújik és megcsillan valami a sötét szöveten, Elkopott. cér
navékony aranylánc, rajta kereszt. Hetvennégy évvel ezelőtt kapta, első bérmá
lásra. Azóta viseli.

A kávé kícsöpög, Ilona néni csészékbe önti, és élvezettel szürcsölí.
Megválik a házától. ahol hetven éve él. és - tudom is én! - nem is rágódik

rajta túlságosan. Szabőék dolzába viszont nem tud megnyugodni.
- Egyik unokát se keresztelték meg! Hogy lesz ezeknek az életén Isten ál

dása?
Anyám egy csipetnyi Nescaféval főZi a feketét, és ö is fel van háborodva a

Szabóék dolgán, .
- Ennyi kis Nescafé ; látod? És összekeverern.

38



Én is összekeverern olykor anyámat és Ilona nénit: vagy ők keverik olykor a
korszellemet ?

(II.) Elmúlt három évtized, meg néhány év ráadásnak, és az élet úgy akarta,
hogy Ht. a Toronyalja út és a Bacsó Béla utca találkozásánál gyónjam meg azt
a régi történelem órát.

Tanárunk - Isten nyugtassa - II. Rákóczi Ferencről magyarázott. A Feje
delem mískolcí kapcsolatairól.

Minden nap elmennek az előtt a kőcímeres ház előtt, ahol megszállt. Na ... !
Csend. Sehol egy jelentkező.

A Sötétkapu melletti házakra gondoljanak

- Szóval nem tudják: Rákóczi utca kettő.

- Ott lakom - és egy lány szégyenkezve felállt.
- Megérdernelné, hogy a kapu a címerrel együtt a nyakába szakadjon!
... Egyetértő, csendes nyári éjszaka van. Az avasí kilátótorony kékes fény

nyel ragyog felettünk. Gyermekkoromban csak csillagok voltak, és tárogató. Nem
tudom ki tárogatózott, de a hang bennern maradt. A kétségbeejtően ismerős, ret
tenetes bánat, ami mindig elandalított és felzaklatott.

A Major utcáról beszélgetünk. mely el fog tűnni. Talán a neve is megvál
tozik idővel. Egy kő sem marad. ami emlékezne arra. hogy - régen ...

- Major utcai Tudós Társaság? Nincs is ilyen nevű utca!
Megváltozott a város. Nem azért, mert fejlődött. Az ország színte valamennyi

városa épült, fejlődött a háboru óta. Önkéntelenül adódik az összehasonlítás:
például Debrecen. Középületek, utcák, gyárak, házsorok, új laleónegyedek épültek,
csakúgy, mínt Miskolcon. De ettől - le nem tagadhatóan és míndőrökre - Deb
recen még Debrecen marad.

Szombathely nem engedi felejteni a római Sabariát. Budafokon a puttonyhor
dozók ma is ú-rv lépkednek. mintha önmaguk ősei lennének: évszázadok óta be
idegzett mozdulatokkal gyűjtik. viszik Promontor drága levét a cerithium mész
kőbe vájt pincékbe. De Szombathely büszke rá, hogy Sabaria volt. és Budafok
nem tagadja Promontor. Promontoríurn-Csepelt. Csak Miskolc nem tűrí, hogy
Miskouc-nak mondják, És - furcsa módon - valahogy nem is illik rá a régi,
évezredes név.

Valóban nem, mert míg a többi város csak épült, fejlődött, dea lényege ma
radt, addig Miskolcnak a lényege is megváltozott. Valami furcsa. vedlé-si folya
mat megv végbe "a Tapolca vizétől a Sajó vizéig". Mintha a diluvíum, az áradások
és özönvizek élővilágának óriási méretű ízeltlábúja vonaglana: kűszködík, tekereg,
hántja magáról a chínítes külső vázt és mindent, ami a régi vázhoz tartozik.

Nehezen találom meg a szavakat. Fáradt is vagyok. Elcsigáztak az élmények,
melyek az elmúlt napok alatt hihetetlen mennyíségben és összevisszaságban zú
dultak rám. Ma temetőket jártam. tegnap esküvőn voltam, holnap kórházba me
gyek, E~v atyámfiát akarom meglátogatni, akivel tegnap a házasságkötő terem
ben találkoztam.

- Én igazában kórházban vagyok, csak kijöttem, mert látni akartam Katikát
- mondta az öreg. - Szép menyasszony.

Valóban az. Vékony. törékeny, mínt a nád. a földígérő, hófehér csipkeruhában.
Hajában mírtusz, arcából kihajtja a vállig érő. könnyű fátyolt, és aláírja a hiva
talos papírt: -né, Az egyházi esküvő majd Pesten lesz.

- Szép! - Az öreg kezet nyújt. - Akkor én most vissza is megyek,
Viszi az emelkedett vércukrát, amíről csak úgy, félvállról tudatta velem, hogy

Idegrendszert eredetű. Egyébként nyugdíjas mozdonyvezető, Tíz évig tehervona
tokat vezetett. aztán tizennyolc évi~ szemelvvonatokat.

- Az a tizennyolc év a személlyel jó volt - mondta és rábólintott. - Na
gyon jó. Huszonöt-harminc kilométer és állj! - Kihajolt az ablakon. pihent. El
beszélgetett a vasutasokkal. ezzel-azzal, elszívott egy cigarettát, - mehetünk! 
és vitte a szerelvényt a következő állomásíg, Aztán áttették az expressre, és az
öreg egyszerre rádöbbent. hogy mözötte a pullrnankocsíkban, étkezőben utasok
vannak. Öreg, fiatal. asszony, gyerek, rengeteg ember. És az express megállás
nélkül száguld.

- Pipacsok!
- Hol? - mire a kérdés elhangzik, a tekintet az ablakig ér, a pipacsoknak

már nyoma sincs.
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A sebességmérő óra száz kilométeren áll.
A pullmankocsiban egy utas az 6rájára néz: - késünk?
- Nem.
A rohanás felgyorsul. az utasok elégedetten himbálóznak az üléseken. Ott

elöl, a rnozdony bulldog-orrában a vezető százharmincra kapcsol.
- Félt?
- Nagyon. Mikor beléptem a százharrnincba, Arra gondoltam, hogy ha ez-

zel a sebességgel most kivágódnek. egy iszonyatos félkör a levegőben, és hátul
az utasok ... Még a verejték is kivert.

Három évig bírta a félelmet, aztán orvoshoz ment,
- Diabetes mellitus. Idegrendszeri behatások.
És a vonatok egyre gyorsabban vágtatnak tovább. Amerikában - egyes út

vonalakon - 190-210, Japánban 245 kilométer per óra a teljesítmény. A 130 kilo
méteres sebesség lassan nálunk is "tegnap" lesz, - de az én atyámfiát ez már
nem érdekli.

- Menjenek! - 6 is ment: alig múlt ötvenéves, mikor nyugdíjazták.
Itt van pincéje és szőlője az Avason.
Nekünk is volt itt valamikor szőlőnk, de elherdáltuk. Sokszor hallottam gye-'

rekkoromban ezt a kifejezést nagyanyámtól. mert biztosan nem csak az avasi
szőlőt, sok míndent elherdáltunk. És ilyenkor szúrt a szeme a haragtól, mint a
vasvilla. A herdáláshoz nem kell cigány, bor, társaság, kártya: elég, ha az em
ber egy kicsit könnyelmű és haszontalan.

Az avasi szőlőt nem tudom, ki herdálta el, de nem is érdekelt. Engem csille
a pince érdekelt a Bábonyi-bércen, ahol a sarokban szalonnát lehetett sütni.

De régen volt! A nyársakról elfogyott az utolsó falat szalonna, és nehezen,
kelletlenül szedelőzködtünk. - Gyerünk, gyerünk: késő van! A parázs is aludni
ment.

- Legközelebb legyen szerenesenk az Avasont - szólt vissza az öreg vasutas.
Majd meglátja, milyen jó csend van ott.

- Csend? - mosolyognorn kell. Érdemes lenne egy kicsit tanulmányozni Mis
kolc zajtérképét. Azt hiszem, a Széchenyi utca bátran felveheti a versenyt Budapest
zaj-központjaival. Nem fog szégyent vallani, ha decibelben kifejezve összehasonlít
ják a Tanács körút, Rákóczi út, Soroksári út és Nagykörút egyes pontjaival.

Tegnap - nem is csúcsforgalomban - egymás mögött-előtt küzdöttük át ma
gunkat egy barátommal a Széchenyi utcán. Beszélgetni szeréttünk volna, de csak
szavakat kiabáltunk.

- A receptek!
- Nem felej.tettem el!
A gyógyszertárban meglepőerr sokan voltak. A patikus mosolytalan, fiatal em

ber: mint a gép adogatta ki az ablakon a gyógyszereket. -- Háromszor kettőt.

Este egyet ...
- Köszönörn, tudom - és az ablak előtt álló nő felmarkolta a dobo

zokat. Altatót. nvugtatót, vérnyomáscsökkentöt vitt. Aztán a barátom következett.
_ Rausedyl. Polybrom, Tardyl. - Mintha összebeszéltek volna.

Ahogy kiléptünk a gyógyszertárból. repülőgép zúgott el felettünk. Alacsonyan
szállt. A szűk utcában a levegő másodpercekig szinte vibrált körülöttünk. Csiga
vér: már világszerte folynak a kísérletek! Könyvek, ankétok, zajos kongresszusok
foglalkoznak a zaj, az egymásba fonódó és állandó kis- és nagyobb hullámú rez
gések biológiai és egészségügyi jelentőségével. Tisztázni fogják a külőnböző rez
gésszámok kórokozó hatását; rendezni fogják a zaj- és vibrációs ártalmak kérdő- •
jeleit.

Az Avast is rendezni fogják. Már megvannak a tervek. Tízezer lakás, har
mincötezerember. A diluvium óriási méretű Ízeltlábú ja lehánt magáról mindent,
ami a régi vázhoz tartozik. Csak gyorsan, gyorsan! Nem érünk rá. Százharminc
kilométer? Tegnap. De ma, a szuperszoníkus repülőgép korában? Ne nevettesse ki
magát, öregem!

Csend? Jó lenne. De azt elherdáltuk.
- Siessünk! - és a csikorgó, surranó, berregő, magas és mély hangon egy

szerre zúgó, zakatoló, zsibongó fő útról bezúdulunk a tömeggel együtt a Sötét
kapun. Pedig csak tíz lépést kellett volna mennem a Rákóczi-házig.

--- Megérdemelne, hogy a kapu a címerrel együtt a nyakába szakadjon ...
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(Ill.) Az esküvő, melyért ezúttal Miskolcra jöttem, lassan kezdetét veszi. A
házasságkötő terem előtt, az udvaron már gyülekezik a násznép. Rokonok, régi
barátok, új találkozás. Az öregek mögött széles, tiritarka nyakkendős fiatalok, hogy
a hajukról már ne is széljak.

- Nem tetszik megismerni? - és bemutatkoznak.
- Mikor utoljára láttalak ...
- Több, mint tíz éve.
- És?
Elnézően mosolyog, - Mérnök vagyok.
- Az a kis kölyök ... ?! - A többi "kölyök" elektrotechnikus, orvos, ügyvéd,

tanár.
Az esküvői házban, a Toronyalja utcán szépen terített asztal várja a fiatalo

kat, násznépet, vendégeket. Szőlővel befuttatott tornác, kicsi, virágos udvar, felet
tünk az avasi kilátótorony. A viz nincs bevezetve a házba, vödörben hozzák a Jé
zus kútjáról, de az italok frizsiderben hűlnek. A fiatalok magnóra táncolnak, az
új asszony - a szülők kivánságára - éjfélig talpig fehérben, fátyolban marad.
Jönnek a cigányok:

- Lakodalom van a mí utcánkban . .. - Egy kicsit régi, egy kicsit új. A
négy szülő a lelkét tette ebbe a napba: dolgoztak, költöttek, hogy a fiatalok bol
dogok legyenek, és mindenkí jól érezze magát.

- Tetszik tudni, ez a szülők napja _. mondja éjfél felé a szőke kis mérnök,
és nevet. - Minden értünk van, és minden úgy történik, ahogy ők akarják.

- .JÓI átláttok ti rajtunk, öregeken.
- Miért sorolja magát az öregekhez? Aki így tud örülni a fiataloknak, az

nem öreg.
- Honnan tudod, hogy örülök? Egész éjszaka egy szót sem váltottunk.
- Az lehet, de én akkor is láttam. Figyeltem.
Mikor látta? Szünet nélkül táncolt, énekelt, produkálta magát, ivott is becsü

lettel, és közben figyeLt? Lehet. Ezektől a mai fiataloktól minden kitelik. Tran
zlsztoros rádiókat bőgetnek az amúgy is zajos utcákon, keresik a feltűnést, nem
zavarja őket, hogy másokat zavar, ha a nyilvánosság előtt összesimulva csóko
lóznak szerelmesükkel. Programot csinálnak, párt és pályát választanak, munkahe
lyet keresnek, és az egyikhez éppen úgy nincs szükségük szülőí engedélyre, mint
a másikhoz.

- Én nem is mernék beleszólni a dolgába - mondia egy anya, akinek a fia
külföldön tanul: negyedéves műegyetemí hallgató. Negyedik éve áll a maga lábán
egy idegen országban: saját ösztöndíjas kenyerét eszi, furcsa is lenne, ha itt
honról akarnák dírtgální.

- Erős gyerek. És jó! - Ha vállig érő sörénnyel hazajön szünidőre, és lát
ja a megdöbbent arcokat. hát, - isten neki! - elballag a fodrászhoz és levágat
belőle két centit ...

Nem rontják el az örömünket.
De vajon tudunk-e mí egyáltalán örülni? A szerongásunk. elmúlt életünk ke

serve, oktalan viszolygásunk a holnatitól ott fintorog minden örömünkben. Olvan
bölcsek vagyunk. hogy az már ostobaság, és néha úgy érzem. ezt unják bennünk
a legjobban. Távolsáaot vesznek tőlünk, de nazyon is szemmel tartanak: nem tér
nek le a maguk útjáról, de figyelnek bennünket, és tapasztalataikat beépítik az
életükbe.

- Te kire fajzottál? - kérdem az egyik fiatalt. - Se apád, se anyád nem
ilyen derűs,

- Én valóban derűs vagyok. Talán nem egészen olyan vidám, amilyennek
látszom. de igypkszem az lenni. Elég intő példa van előttem - és nevet.

Kire hasonIítanak?
Én tudom. hogy anyámra hasonlítok, aki gyerekkorában azon sírt, hogy las

san ér a kanál a szájához.
Ezek a fiatalok senkire sem hasonlitanak. Illetve - azt mondják - egy

másra hasonlitanak és önmagukra.
Benn húzza a cigány, táncolnak, én kiülök a szőlővel befuttatott tornácra. Az

egyik fiatal mellém telepszik. és a munkámról faggat.
- Orvost könyveket szerkesztek.
- Például ?
- Például - Csak nem fogok ezen a vidám éjszakán, az avasi torony tün-

déri fényében a fogszuvasodásról csevegní egy hibátlan fogsorú fiatalemberrel ?
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- Eridj inkább táncolni.
- De ez engem érdekel.
Meglepden sok minden érdekli: a fogszuvasodás csakúgy, mint a várossal együtt

növekvő zajszint. Megátalkodottan kérdez, és kissé röstellem, hogy nem szolgálha
tok bővebb részletekkel a vibráció idegrendszeri hatásának tanulmányozására vég
zett elektroenkefalográfiai és pszichofizíológiaí állatkísérletek eredményeiről, de
- bocsánat - nem számítottam rá, hogy "felelni" fogok. Sok mindenre nem számí
tottam. Arról sem volt tudomásom, hogy a műegyetemí hallgató öcsém perzsául
tanul.

- Jó lenne lefordítani a XII. századból fennmaradt perzsa költőket magyarra
- mondja egyszerűen.

Kire hasonlítanak ezek a fiatalok? Szerintem a városukra : Mískolcra, Nyil
ván ezért igyekszem a kedvükbe járni: szeretnék a bizalmukba férkőzní. Ök talán
tudják, hogy mit akar, hová Igyekszik ez az erős, kemény város.

Az Andersen mese jár az eszemben. Egy fiatalember elment az egyszer volt,
hol nem volt, elnyűheteilen öreg asszonyhoz.

- Költő akarok lenni, hogy sok pénzt keressek.
- Fogd ezt a Jiallócsövet - mondta az anyóka, és kiküldte a fiatalembert az

országútra. - Mít hallasz?
Vajon én mit hallanék, ha fülemre tehetném a mískolci fiatalok hallócsövét ?
Én vagyok a hol volt hol nem volt öregasszony, és nekem is van hallócsövem :

cseréljünk, gyerekek! Természetesen nem örökbe, - de talán nektek sem árt. ha
olykor vlsszahallgatóztok a múltba, és hadd értsem én is jobban Miskolc álmait,
melyeket

"A Tapolca vizétől a Sajó vizéig" dajkál a szél.

RÁBA GYORGY VERSEI

A görögök mellvahítják Polüphémo8~t

Mert egyszemú
mert ebéde íny€ncfaTata más
mert gy,alogútja nem ismeretes
mert pászto1'kodik bár született lcovács
mert nem hallott napszámra kárókatonát
mert a jelen énekét tüLeli
mert nem épít barkIngjában tanyázik
mert barlangját építí baberfüggönnyel ékíti
fedeznek a lábszárak tértihailatok:
izzó rud.at emelnek
mint ha,1óboTdán a csapszeg lyukát
szúrják-fúrják kí egy szemét
mert odúja a halál otthona

De hírek élnek benne is
minden látó szem egyformán mínt nap ragyog
s mind.enkiben lakik egy halál
szírt-tépő izmát épp úgy teszíti
mi11,t puszta kézzel evező

a jeT,en teste látható
s trillázhat bár éd.esen
zománc pihéket hullat a jöt'Ő

Még út1'a kel itt sok hajós
ahökkenet nem múlik el soha
a mert és a de párbeszédét
meddig hallgatod
örökös vi:zek UTa
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