
ÉVA
írta KERÉNYI GRÁCIA

Váratlanul érkezett haza Éva, 1942. július tizedikén. És nem volt ott Zsuzsi, hogy odarohan
hasson hozzá, elmondhassa, elsírhassa neki. Csanádék júliusban a Galyatetőn nyaraltak,
augusztus elsején töltenek csak néhány napot Pesten, Kenese előtt. Levélben megirhatja. igaz, de
legföljebb a tényeket. Ha beszélgetnek, Zsuzsi azt is megérti, amit Éva nem mond ki. nem mond
el. A hallgatását. És ha Zsuzsi sírva fakad, ha Zsuzsi fakad sírva, akkor ő már nem. Ha Zsuzsi
megsiratja barátnőjemegaláztatását, akkor ő, Éva, talán kacagni is képes lesz. Saját magán, tra
gikomikus helyzetén. Ö, Éva, az erkölcstelen, a szemérmetlen!

Mert ez volt az indok, vagy ürügy: erkölcstelenség, szemérmetlenség. Amiért kidobták, haza
küldték félidőben. a pirospöttyös kisasszonyok közül. Vagyis az Egyetemi Hallgatók Önkéntes
Munkaszolgálatából. Kalotaszegről. Fegyelmi úton, szégyenszemre.

Olyan lelkesen indult el! Gyönyörű dolog önként szolgálni, segíteni a falu népének, a szegény,
sokat szenvedett erdélyi magyaroknak. Zsuzsi nem beszélte le, bár őt nem engedte el az apja;
Csanád professzornak megvolt a maga rossz véleménye az ilyen leventelány-féle, turulmadaras
szervezetekről.Zsuzsi tudta, hogy Évának szüksége van a közösségbe tartozás illúziójára. Mert
hiába missziós titkár meg önképzőköri alelnök.' hiába segít súgással, órák előtti magyarázattai
nundenkinek. aki megkeresi: mindig egy kicsit kirekesztettnek érzi magát. Az el-elboruló hangu
lataival. félszeg komolyságával a vidáman hülyülő osztálytársak között.

Erre a munkaszolgálatra vagy tíz-tizenkét hetedik bés jelentkezett, a baráti körhől Berci. Mar
ci és Nóra. Nóra az utóbbi időben barátkozott össze Zsuzsival. kiderült, hogy fő-matematikus

létére nagy versbolond. rajong Dsidáért és Kosztolányiért. s a gúnyos felszin alatt csaknem olyan
érzelmes természetű, mint ők. Hátha Évához is közelebb kerül most?

És csakugyan. együtt állnak a vonat peronján. együtt nézik a hajnalt a Királyhágón. ha le
küzdi belső ellenkezését, s hülyéskedni próbál, mint a többiek; kinyújtott ujjal mutatnak a piros
ló égaljára. a pitymallatra, "Pity-pit y-pit y" - pityegik kórusban.

Éva beöltőzik a pirospöttyös. fehér ingvállas, zőldkötényes egyenruhába. tábori ágyon alszik a
"pajtiissághan". vagyis tizennyolcad magával egy tanteremben, hajnalban kel, sorakozik. mun
kába rncgy, énekel, tornászik, nemzetvédelmi előadást hallgat. .. mindent elvégez, amit önként
vállalt, lelkesen hasonulni vágyón.

Talán azért engedte el az anyja. mert ő is arra gondolt: hadd hasonuljon a lánya. Elemista ko
rában beteg volt a szivével, de azóta, hála Istennek, nincs az egészségére panasz ;s a házi munkát,
a jószág ellátását már a mátrai nyaralások során megtanulta.

Éva "családja", ahova eljárt dolgozni, eléggé szűkösen élt; a határban nem szorultak segítség
re, kis földjükön elvégzett mindent a gazda meg a felesége, - a legnagyobb lányuk, Kati pedig
otthon takarított és főzött. Így Évára jószerivel csak a két kicsi gondozása maradt; megmosdat
ta, megfésülte őket reggel. azután tanult velük, hol a tízéves Erzsit kérdezgette, hol meg a hétéves
I1ust tanitgatta a betűvetés mesterségére. Ez a foglalatossága eléggé reménytelennek látszott:
Iluska, ha le is irta nagy nehezen a h, a és b betűt egymás rnellé, képtelen volt egybeolvasni. hogy
hab kerekedjék belőle. Éva nagy türelemmel üldögélt mellette, s közben pihenésképp olykor-oly
kor Katit hallgatta. mit mesél a falubeliekről. vagy iparkodott ellesni, hogyan rakja be a szok
nyáj.u. nedve-cn. a sima deszkán. A faluban minden család egyformán nevezte el a lányait: min
denüu ";ill \ "II al első. Irzsi a második, azután, ha még több jött, Ilus következett. meg Annus.

"cddl'll k.nt l" c-ütőrtökőnként "zár!". szombaton "nyílt" tábortűz volt: Eva végignézte a
többie], kc! cg~ LIII .II clóudott hazafias jeleneteket. énekelte velük az újonnan tanult népdalokat.
meg a Ilutak \ag~ Indulók dallamára szövegezett munkaszolgálatos indulókat:
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· .. dalol a lelkes kis csapat, kis csapat,
szívünk örömtől úgy dagad. úgy dagad,
civil. ha tudnád. amit én. amit én.
rögtön munkaszolgálatos lennél!

- és akkor, ott a tábortűznél, nem tudta még, hogy másfajta, sokkal kegyetlenebb munkaszolgá
latok is vannak a hazában és a hazán kívül, magyar állampolgárok - alsóbbrendűnek bélyegzett

,magyar állampolgárok - számára. Alávetette magát a vállalt fegyelemnek. és csak annyit panasz
kodott, amennyit a többiek, akár a koszt egyhangúságára, akár az áldatlan tisztálkodási viszo
nyokra : mert reggelenként negyven lánynak nyolc lavórban kellett húsz perc alatt megmosakod
nia. A tizenhét éves Éva még fontosnak tartotta a mosakodást, nem úgy, mint a tizenkilenc éves:
két év múlva, egy egészen másmilyen táborban, Auschwitzban, bizony esze ágában sem volt haj
nali négy előtt fölkelni, hogy ne kelljen később több száz társnőjéve! együtt tülekednie az elérhe
tetlen csap felé.

Évát akkor, Kalotaszegen, nem érdekelte különösképpen, miféle parancsnokságnak veti alá
magát; őt az emberek érdekelték, akiket megismert, a falu népe, a nyelv és a táj, a bánffyhunyadi
templom és kincses Kolozsvár. ..

Bár épp Kolozsvárott határozottan gyanút fogott. Felejthetetlenül rémséges kirándulás volt
az, egy napsugaras júliusi vasárnapon. Hajnali nagy gyaloglással kezdődött, a vonat lekésésével
folytatódott; majd több órás várakozás után sikerűlt, az egyik pirospöttyös lány ezredes édesap
ja jóvoltából, bonyolult telefonálásokkal elintézni, hogy ne kelljen /iiéIig várniok, felszállhassa
nak egy szénszállító tehervonatra. A szén tetején ülve robogtak be Kolozsvárra, ki barnára, ki
rákvörösre sülve a forró napon; de a legborzalmasabb csak ezután következett.

Végre láthatták Kolozsvárt: láthatták. de nem nézhették meg. Nem nézhették meg a várost, a
templomot, a házakat, az utcákat, a házsongárdi temetőt. .. nem nézhettek meg semmit, mert
meneteltek. Csak annyit láttak, amennyi épp a szemük látószögébe esett.

Meneteltek, masíroztak, demonstráltak : pirospöttyös ruhába öltözött lányok, zárt sorokban,
menetoszlopokban, élükön tiszti beosztású amazonokkal és zászlókkal, hatkilométeres sebesség
gel, föl és alá Kolozsvár utcáin. Vonultak, mutogatták magukat, és teli torokból énekelték:

lsten velünk. ki ellenünk,
ha kell, egy szálig elveszünk.
a zászlót mégse hagyjuk el.
Turulmadár. ne szállj tovább.
nem szállhatsz el, nem. nem, soha,
e földön élni-halni kell . . .

Éva később erre is gyakran visszaemlékezett. Amikor a börtönben SS-őreivel vitatkozott, térit
gette őket. "Nem vagyunk mi istentelenek" - mondta Hansi, és az övcsatjára mutatott. Felirata,
akár egy istenkáromlás: Gott mit uns.

A kolozsvári kirándulást követő héten csapott le Évára derült égből a mennykő. Maga sem
vette észre, mikor követte el azt a szörnyű bűnt, amiért bűnhődnie kellett. De már nem bírta,
hogy sose tud reggel megmosdani, azért este próbálkozott, az iskolaudvaron. Eszébe se jutott,
hogy a deszkapalánkon be is kukucskálhat valaki, mert minek? Az sem jutott eszébe, hogya bi
ciklilámpa fényében, amivel világított magának, derékig levetkőzve, egy lavór víz fölé hajolva,
egy fa alatt - mások is láthatják, nézhetik.

Hogy látták-e, nézték-e csakugyan, azt soha nem fogja megtudni. A vád így hangzott, amit
harmadnap a fejére olvastak: a falusiak a kerités résein át meglesték, látták félmeztelenül. Mi
csoda szemérmetlenség!

Külön bizottság szállt ki Pestről, a parancsnokságról. Megjelent a "kegyelemként" emlegetett
Kegyelmes Úr, vagyis a Tábornok meg a helyettese, egy gömbölyded hölgy, akit .félkegyelem
nek" csúfoltak a lányok. Ez a .félkegyelem" tartotta nekik háromszor egy héten a nemzetvédel
mi előadást. És számon tartotta azt is, hogy Éva - állítólag - nevetgélt. Nemzetvédelmi előadás
alatt!
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Később úgy magyarázták a dolgot - a lányok a táborvezetőtől, innen-onnan hallották -, hogy
bűnbakot kerestek. Mert nem úgy mentek a dolgok a táborban, ahogy kellett volna. Ilyenkor
rendet kell teremteni, vagyis: valakit ki kell rúgni. Ez a valaki ezúttal Éva volt. Talán azért is,
mert megtudhatták az illetékesek, hogy van egy kis bibi az egyik nagymamája körül.

Éva bőgve hallgatta végig az ítéletet, majd összecsomagolt. Családját Bereire bízta, s azután
vonatra ült. Július tizedikén érkezett haza.

Másnap váratlan 'levelet kapott Herminkétől, Mátrakeresztesről: Laci tanító urat behívták
katonának.

"Mostmár tudom, miért ajánljam fel" - gondolta Éva. És leült, hogy megírja Zsuzsinak. A té
nyeket, tőmondatokban.
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PÓK LAJOS: Kafka világa. A prágai német-zsidó hiva
talnok élete és műve : ellentmondás és egység. Ellentmon
dás önmagában az, hogyamunkásbiztosító intézet jogá
sza üres óráiban novellákat és regényeket ir; méghozzá
olyanokat, amelyek mikrometszetekben ábrázolják az
egyre irracionálisabbá torzuló polgári világot s a benne
vergödö ember zűrzavarát.S az egység: a forma és a tarta
lom ötvözete. az a puritán írói eszközrendszer és már-már
sejtelmes szerkesztési mód, amellyel az önmagát elveszett
nek tudó egyén szorongása kifejezést nyer.

Az Írók vi/ága sorozatban megjelent monográfia szerző

je szerencsére nem elégszik meg azzal, hogy pusztán Franz
Kafkaról írjon. Bemutatja családi környezetét, eszmélke
dését, a kafkai "lidércnyomás" személyi és társadalmi
okait, a korabeli Prága művész- és polgárvilágát. a gettó
mindennapjait; sort kerit valamennyi apró részlet bemu
tatására, amely az íróí szándék és megvalósulás megérté
séhez szükséges. A Monarchia végnapjairól, Max Brod,
Franz Werfel, Egon Erwin Kisch vagy Jaroslav Hasek
munkáiról, a német és cseh nyelvű prágai lakosság elkülö
nüléséről sok mindent tudunk; pók Lajos árnyaltan fog
lalja össze ismereteinket s a szemünk láttára bontja ki,
miért Bohémia fővárosában s miért épp Kafka művében

születik meg a rádőbbenés, hogy talán megszületnűnksem
volt érdemes ... Naplójegyzeteiben, leveleiben Kafka azt
ismegkérdőjelezi, egyáltalán szabad-e megirnia, amit meg
irt; Gustav Janouchnak küldött soraiban pedig egyene
sen kijelenti, hogy irkafirkáit meg kell semniisíteni. "Csak
belegabalyodtam a magam tüskéibe - teszi hozzá magya
rázatképp. - Zsákutca vagyok." Munkái - barátjának,
Max Brodnak köszönhetően- fennmaradtak, hírt hozván
egy letűnt kor polgárának érzés- és gondolatvilágáról.

pók Lajos időrendi sorrendben tárgyalja Kafka írásait,
de - s ez nagy érdeme -, ahol szükségesnek tartja, minde
nütt bőven idéz Naplójából és leveleiből. Saját fordítás
ban - ugyanis könyve írásakor még nem jelent meg ma
gyarul Kafka személyes feljegyzéseinek gyűjteménye. Az
iró életének mégoly jelentéktelen mozzanatait is ismerteti,
s fölfedez bizonyos közvetlen ősszefüggéseket a minden
napos tények és a novellák, regények egyes momentumai
között.

A könyv csúcspontja A kastély-ról írott fejezet. pók
nem utasitja az irracionalitás szférájába a regényt; igaz
- más marxista kritikusaival, például Roger Garaudyval
vagy Ernst Fischerrel ellentétben - azt sem állítja róla,

hogy realista. De igazat ad a cseh kutatóknak, akik szerint
Kafka nem látomásos, misztikus író, nem kellett megsej
tenie a jövendő borzalmakat, mert "borzalmak közepette
élt, és a legtöbb kortársánál érzékenyebben élte át a polgá
ri hétköznapok gyilkos, pusztító valóságát". Kafka írói
felfogását is úgy értékeli, mint aki újrakérdez, felfedez,
szembenéz a valóság ördögi jelenségeivel. Ezért fontos
számunkra Kafka írásművészete ; s ezért hasznos pók La
jos monográfiája. (Európa Kiadó, 1981)

B. B. A.

ANTAL BARNABÁS: Az elsüllyedt katedrális. Mérhetet
len a ragyogás, mely a lélek és az univerzum kapcsolatá
ban a világ transzcendens ünnepélyességet övezi; nincs
"világos" és nincs "sötét", csak ritmikus áramlás, kezdet
és vég nélküli folyamat látszik: "hömpölygő teljesség". Ez
a szüntelen emelkedettséget intonáló világélmény Antal
Barnabás lírájának legerősebb motiválója. Verseit olvasva
létstruktúrák születésének vagyunk tanúi, de egyszer
smind azoknak a pillanatoknak is, amelyekben az abszt
rakciókkal egyre messzebb jutó költői megnevezés elér
egy pontra, ahol már minden áldozat, ahol már nincsenek
többé közvetlen evidenciák, ahonnan csak éles sugarak in
dulhatnak egy meghatározatlan, mindenütt jelenlevő szel
lemi felé. Szinte tárgyközelben érezzük a valóság metafizi
káját! De miközben transzcendens erők vonzását hordoz
zuk, észre kell vennünk azt az elmosódottságában is szem
betűnő jelenetet, amelyben lejátszódik az emberi szemé
lyesség, a magány, az egyéni lét drámája.

Antal Barnabás nem pesszimista költő, így a magányt
sem tekinti abszolút determinánsnak: .fénymagány't-ról
beszél, és arról a visszatérő reményről, mely a folyton éle
dő harmóniákban mutatkozik meg. Verseinek alapvetően

zenei ihletettségű népi matériája is ezt kivánja érzékeltet
ni. Bemutatkozó versgyűjteménye ezáltal igényes vállal
kozás: egy érvényes hitelű világ- és költészetszemlélet ki
fejezője - talán éppen a "tiszta esztétikum" megkisértésé
nek szándékával. tudatosság és intuíció egyenértékű kom
ponensekként való szerepeltetésével ... Különleges, oly
kor bízarr képei, képkompozíciói, a szublimált nyelvi
szerkezetek, mintha ezt a szándékot segítenék. (Szépiro
dalmi Kiadó, 1981)

De Coli Lajos
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