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Szűgyi Zoltán

Részletek az Anno c. kéziratból

huszonötödik nap

A NAP       A HOLD
kel:    7 20    kel:  11 36
nyugszik: 16 33    nyugszik:   0 48

Leheletével kiolvasztott egy foltnyi rést az ablak jégvirágaiból.

Újvidéken, az egyetemmel szembeni Gurman vendéglőben ültünk hármasban. Jancsival nem 
sokkal korábban, a nyáron barátkoztam össze. Tarival meg már a zentai középiskolás évekből is-
mertük egymást. 

Tari hosszasan mélázott a sorok fölött, olykor félhangosan is mormolva szavakat:

milyen szép érésében és milyen csúnyán hull le
és marad még akkor is mozdulatlan

mikor megindulnak feléje a férgek

– Nagyon szép ez – mondta végül. – Szép!

Akkor még így, hármasban, terveztük megváltani a világot. A művészettel és a közös munkával 
is. Lehetőség mutatkozott ugyanis a Képes Ifjúság irodalmi rovatának szerkesztésére, amit hárman 
végeztünk volna, s az ezért kapott pénzzel a már házas, kisgyermekes Jancsit segíthettünk volna. 
Ám, az emberi gyarlóság ennek nagyon rövid idő alatt véget vetett. Tari ugyanis egészen másként 
képzelte el a közös szerkesztést, mint mi. 

Kettesben szövögettük tehát tovább terveinket Jancsival, rovat nélkül.
De hamarosan újból hárman lettünk. Ottó csatlakozott hozzánk, aki Topolyáról jött tanulni 

Újvidékre, s ez a hármasunk azután időről időre négyesre-ötösre, végül tizenkettesre-tizenhár-
masra bővülve, hosszú éveken át meg is maradt.

És elállt a szél, és nagy csendesség lett.
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harminchatodik nap

A NAP      A HOLD
kel:    7 07    kel:  21 18
nyugszik: 16 50    nyugszik:   9 06

A HOLD FÖLDTÁVOLBAN: 03 ÓRAKOR

A rézcsőbe beleillesztette a mogyorófa nyelet.

a tölcséres lemezjátszó is odalett
nem szólt már rendesen 
a membrán lyukadt ki a fejben ahol a rezgést a tű levezeti
a viasz kicsit segített – eltömítette a piciny rést 
de nem szólt többé tisztán 
pedig volt még vagy száz jó acéltű is hozzá
hogy szerette Jancsi erről hallgatni a himnuszt!
meg a Megállj, megállj kutya Szerbiát! 
Simon is mindig lejátszatta ezt a lemezt
és a szomorút 
amit az öregek is elénekeltek minden alkalommal:  

Asztalos, készíts koporsót, 
Egy egész nemzetnek valót. 
Vér betükkel, vér betükkel 
Írd rá eztet:
Itt nyugszik a, itt nyugszik a magyar nemzet.

Fújjátok meg a kürtöt... a tárogatót...
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negyvenharmadik nap

A NAP      A HOLD
kel:    6 56    kel:    3 27
nyugszik: 17 01    nyugszik: 12 52

Öntött a tálkába a rozmaringolajból és elkezdte kenegetni füleit.

akárcsak valamikor az anatómiáról való igazolt távolmaradást 
katonáskodva is voltaképpen a manduláimnak köszönhettem 
hogy rendes ágyban kényelemben jóllakva a jó melegben 
zuhanyozás után békésen olvasgathattam a vaskos köteteket
 Az eltűnt idő nyomában I. II.
 A tulajdonságok nélküli ember I. II. III.
a szüntelen knini hideg szelet nem bírták a füleim – különösen a bal
vér folyt belőle – attól ijedhettek meg inkább az orvosok
de ha már bekerülhettem a kórházba vegyék ki manduláim is – kértem
régóta gond van velük és így legalább hosszabban maradhatok benn
a spliti kikötő télen is szép én meg esténként kicsit kijárhatok
minden emberi körülmények között eltölthető nap nagy ajándék
egy katonának egyébként is minden jobb mint a knini fagyok
Jancsinak sem könnyebb a gospići télben 
még ha be is rendezkedtek kellően biztonságos utakon 
folyamatosan érkező erős pálinkákkal – erről írt legalábbis legutóbb
erős mínuszok voltak mikor eljöttem – kemény a tél a Dinári-hegységben
de végül is csak az számít: 
minden egyes nappal közelebb a végső szabadulás 
nekem is – Jancsinak is

Az én utam nem igazságos-e? nem inkább a ti utaitok nem igazságosak-e?
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kilencvenötödik nap

A NAP      A HOLD
kel:    5 17    kel:  22 07
nyugszik: 18 18    nyugszik:   7 25

Üggyel-bajjal fölemelkedett az ágyról.

Jancsi elvesztése végképp megkeserített. Betegsége alatt is nehezen tudtam elviselni halálának 
gondolatát, de nem ámíthattam én sem magam, tudatosítani kellett, hogy csak rövid ideig küzd-
het már szervezete a kórral, s bármely találkozást követő elköszönés lehet, akár a végső búcsú is, 
és fel kell készülni az azután következőkre.

A végkifejlethez közeledve úgy éreztem, hogy az elrendeléssel, ha nagyon fájdalmas szívvel 
is, lassan azért megbékéltem, az elfogadhatatlant elfogadtam, a kétségek között eltelt gyötrelmes 
évek során életem minden apró darabkájában amúgy is, oly mélypontra jutottam, hogy azt hittem 
a mélységek legmélyét már elértem. 

Halálának bekövetkezése mégis, ha lehet még mélyebbre taszított. Rám tört a kilátástalan 
tehetetlenség, tanácstalanság, melyhez hasonlót hiába tapasztaltam már meg másfél évtizeddel 
korábban, apám elvesztésekor, nem mérséklődött, sehogyan sem akart szűnni, oldódni a fájda-
lom. És nem is csak egyszerűen a hogyan tovább? kérdés nehezen megválaszolhatósága okozott 
valóságos kínokat, hanem az azokban az időkben már egyre hangosabban zakatoló: minek? minek 
tovább? 

S nem segített már a bódulat sem. 
Elveszítve asszonyt, gyereket, eltemetve szülőt, legjobb barátot, értelmetlenné vált minden, 

bennem, körülöttem. 
Több mint egy év múlt még el így, szenvedve, teljesen reményvesztetten, de végső önpusz-

tításra képtelen. Akkor mutatatta meg Edit az R. I. M.-ről szóló írást, s kérdezte meg, hogy oda 
elmennék-e?

Állj lábaidra, és szólok veled.
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százhuszonnyolcadik nap

A NAP      A HOLD
kel:    4 18    kel:    0 34
nyugszik: 19 04    nyugszik: 10 19

UTOLSÓ NEGYED: 21 51

Unottan bolyongott a bokrok között.

Tibortól nem emlékszem melyik kocsmába mentünk. Valamilyen pincehelyiség volt, rémlik, ta-
lán már a pesti oldalon. Ott kapta el a nyakát a kissé előrehajoló pincérnek Jancsi, s épp úgy, mint 
a valamikor, még Újvidéken vagy Szabadkán az együtt nézett és sokat emlegetett filmben láttuk, 
lerántotta a jól megtermett ember fejét az asztal magasságába és görcsbe merevített mutató és 
középsőujját a szemei elé emelve sziszegte az arcába:

–  Az agyadba hatolhatnék! 
Bár szemmel láthatóan ittasak voltunk, eltartott egy ideig mire sikerült lenyugtatnunk a pin-

cért, és jó borravalót kellett ígérnünk, hogy ne dobjon ki bennünket azonnal. 
Borozgattunk. Jancsi követelte az újabb és újabb italt. Hónapok óta viselte már hősiesen ki-

látástalan sorsát, jó ideig semmilyen alkoholt nem fogyasztott, de most sehogyan sem tudott, 
nem akart megbékélni sorsával, és oly szokatlan csillogást láttam szemében, hogy kissé meg is 
rettentem tőle. 

– Mi mindent megcsináltunk, komám! Igaz? És együtt! Majdnem mindent, és együtt, csak 
embert nem öltünk! – mondta kezével fejemen végigsimítva. –  Milyen érzés lehet az? Te nem 
vagy kíváncsi, milyen érzés lehet embert ölni?

Ez, s még az ugyanaz este bekövetkezett botrányos eset volt Jancsi utolsó kitörési kísérlete. 
Innentől kezdve teljesen megnyugodott. Átszellemült. 

Rejtőt és a Bibliát olvasgatta. Azt hiszem, a maga módján meg is tért.

Tudom, kinek hittem.
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százhetvennegyedik nap

A NAP      A HOLD
kel:    3 47    kel:  13 34
nyugszik: 19 45    nyugszik:   0 40

Kulcsra zárta az ajtót.

A hiány az egyetlen tulajdon – írta Jancsi 
kinek hiányát – baráthiány– 
máig szenvedem 
és csak hozzáteszem: 

személyre szabott 
személyes

magam az apa- barát- haza- 
és szeretethiányt 
éltem 
élem meg a legnehezebben
de talán éppen emiatt is 
a legfontosabb hiánynak 
ha úgy tetszik: a hiányok hiányának 
az Istenhiányt nevezem

az Istenhiány Isten formájú 
semmi mással nem helyettesíthető be 
csak magával az Istennel

Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképen elfogadjuk.
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száznyolcvanharmadik nap

A NAP      A HOLD
kel:    3 51    kel:  21 55
nyugszik: 19 45    nyugszik:   7 08

Megmosta lábait, majd felhúzta a kikészített fekete zoknikat. 

Esküvői tanúm Jancsi volt. Időben átjöttek Rózsikával Múzsláról, hogy kényelmesen elrendezhes-
sünk mindent, ami szükséges a szombati esküvő előtt, a városházán és a templomban egyaránt. 

Az anyakönyvvezetőnél gyorsan végeztünk, de a parókián mondták, G. V. tisztelendő atya 
feltétlen megköveteli, hogy az esküvői misén részt vegyünk az áldozási szertartásban is. Ahhoz 
pedig elengedhetetlen a gyónás. Hosszú idő óta nem gyakoroltuk már vallásunkat ilyen formában 
Jancsival, de Edit sem, és az ő tanúja, Gizi sem. 

– Jöjjön péntek délután négy órára a templomba a négy tévelygő bárány – üzente meg az egyik 
apácától G. V. plébános úr. 

Elmentünk. A pap már benn ült a gyóntatószékben. Gizi ment be elsőnek, s kisvártatva ki is 
jött. Edit már hosszabban időzött. 

– Ajjaj! pótolni akarta a házasság-előkészítőt is –  súgta gyorsan a fülembe, amíg helyet cse-
réltünk. 

S valóban, G. V. a jó plébánoshoz méltóan az egyházi élet elhanyagolása miatti rövid feddés 
után azonnal az előttünk álló új életformára tért át, melyben a mostanihoz hasonló módon már 
még kevésbé lehet majd súlyos következmények nélkül hagyni felhalmozódni a bűnöket. 

Végül Jancsi lépett a gyóntatószékbe. Nálamnál is hosszabb időt töltött már benn, amikor 
egyre több beszédfoszlány kezdett kiszűrődni, különösen Jancsi szavai hangosodtak, kisvártatva 
dühösen ki is lépett, és miközben érces hangja a templom csendjét borzolta:  

– Hiába magyarázom neki, nem akarja érteni a lényeget! egyfolytában csak azt erőlteti, térjek meg! 
– sarkával segített, hogy a gyóntatószék ajtaja minél zajosabban csapódjon vissza a plébános úrra.

Az ajtó előtt állok és zörgetek. 



61

kétszázötvenhetedik nap

A NAP      A HOLD
kel:    5 19    kel:    9 00
nyugszik: 18 00    nyugszik: 20 03

A kérdésre, hogy megtartja-e, határozottan megrázta a fejét.

kettesben voltunk a lakásban
Erzsi elment Líviához

Steffi Graf játszott 
az ellenfele adogatott 
őt láthattuk hátulról
tökéletes idomait 
a szél által fel-fellibentett 
apró szoknya alól felvillanó 
formás fenekét – combjait

– Simonunk ilyenre mondja: 
ezt is unja valaki?
– kérdezte kajánul Jancsi
s rögtön hozzátette:
– nevess helyettem is 
nekem az már fáj!

Az az éjszaka!
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kétszázhatvanegyedik nap

A NAP      A HOLD
kel:    5 24    kel:  13 00
nyugszik: 17 52    nyugszik: 22 20

ELSŐ NEGYED: 14 55

Lépett egyet az ajtó felé, de nem nyúlt a kilincshez.

Arról beszélgettünk, hogy Jancsi jó néhány hónapot töltött el Mostarban, amikor jelentkezett 
a repülős iskolába. 

– Mostarban egy hétig tartott a tél – mondja Simon, miközben Fodor már a szirtsóhajú 
folyó fölött feszülő lebombázott kőhíd után a Neretva völgyében élők felől kérdezgeti. – A síksági 
embert nagyon zavarja a hósapkás Velež, mert nem lát mögé, a városban és környékén viszont 
világít, ragyog, szikrázik a fehér kő. 

– Az emberek? Engem befogadtak, miközben megjegyezték, hogy mlijekonak mondjam a tejet 
mleko helyett, mert ott muzulmán, horvát és szerb ugyanazt a nyelvet beszéli. Én csak a nevükről 
sejtettem nemzeti hovatartozásukat. Ugyanazt az ételt ették, és ha a Neretva Hotel teraszán meg-
jelent a vak harmonikás, a korzón ugyanaz az ének hullámzott végig. 

– Négyezernyi török szót adoptáltak, a törökök ezeket már nem értenék, s kezdetben azt hit-
tem, hogy csak kificamították a szavakat, de rájöttem, hogy adtak is hozzájuk, vettek is el belőlük, 
beillesztették nyelvükbe. 

Hihetetlen, hogy azok az emberek képesek voltak egymásnak esni.

Ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj.
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háromszáznegyvenhetedik nap

A NAP      A HOLD
kel:    7 23    kel:  10 52
nyugszik: 15 53    nyugszik: 20 50

Bosszúsan nézte a nadrágján lévő foltot.

Jancsi a székén hintázva egyszer csak egészen hátradől, átnyúl a biliárdasztalra, felkap egy biliárd-
golyót és szó nélkül a zsúfolásig telt kocsma vendégei közé dobja. 

A zajongva italozó vendégsereg fel sem ocsúdhat a meglepetéstől, máris nyúl a második, har-
madik, negyedik, ötödik golyó után és dobálja, dobálja azokat is. 

Az elefántcsont golyók üvegeket, poharakat törnek-zúznak az asztalokon, s csak azután kop-
pannak a kövezeten. Egy pillanatra mozdulatlanná merevedik minden a döbbenettől. Aztán hir-
telen kitör a pánik. Éktelen lárma, kiabálás. 

A következő pillanatban valaki lesújt a dákóval Jancsi fejére. Jancsi lefordul a székről, ömlik 
a vér a szájából. Megbabonázva, értetlenül meredek a támadóra. 

– Beteg az ember! – ordítok fel kétségbeesetten. 
Jancsi nem mozdul. Azt hiszem meghalt.
Két pincér felkapja, kiviszik az utcára, leteszik a földre a kocsmaajtó elé. Hívják a mentőt, 

a rendőrséget.
Az asztalról lekapott fehér terítővel törölgetem a vért Jancsi arcáról, mire végre megmozdul. 

Kitört két foga is. Felül. 
– Mi történik? – kérdi, s belém kapaszkodva feláll.
A mentős azt mondja, nem kísérhetem be a kórházba, csak reggel érdeklődhetek. A tömeg 

a mentősöknek és a közben megérkezett rendőröknek magyaráz.
– Menjünk innét inkább gyorsan, most senki se figyel ránk! – suttogja Jancsi.
Sietősen eltopogunk az alig pár méterre lévő sarokig, befordulunk, s gyorsan beülünk a 

leintett taxiba. 

A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint 
az árnyék.
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Sziveri János Fenyvesi Ottónak írt levele. 1989. július 28.
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Zalán Tibor

Tűnődések a polip 
kolozsvári látogatása 
ürügyén

Szőcs Géza: Ha a polip szuszog 
Kolozsvárott I-II. 
Méry Ratio Kiadó, Somorja, 2013

Nem tudok elfogódottság nélkül Szőcs Géza leg-
újabb kettős-kötetéről (mostantól csak a könyv…) 
írni. S bár jól tudom, hogy egy könyvrecenziót a leg-
tragikusabb megoldás magánömlengéssel kezdeni, 
most mégis valami ilyesmi következik, ha nem is fel-
tétlenül az. Mindössze szeretném megmagyarázni, 
miért az elfogódottság, miért a távolságtartás lehe-
tetlensége, egyáltalán, ha mindezek megvannak, mi-
ért is írok mégis erről a könyvről? Kezdjük ott, nem 
tagadható az ügyben az érintettségem. Jómagam is 
sokszor és hosszan üldögéltem Sziveri János beteg-, 
majd halálos ágyánál, néha éppen Szőcs Géza tár-
saságában, és meséltem neki arról, amit ő már nem 
láthatott, vagy nem tapasztalhatott meg. Persze, nem 
úgy meséltem, ahogy Szőcs mesél ebben a könyvben, 
nem voltam ennyire invenciózus és a szó legneme-
sebb értelmében szertelen, és nem is tartottak egy 

irányba a történeteim. Hogy Szőcs Géza sem ezeket 
a történeteket mesélte el neki, az teljességgel nyil-
vánvaló, egyben lényegtelen is. Ami bizonyos, Szive-
ri valóban erős érdeklődést mutatott Erdély és Ro-
mánia iránt, követte az ottani változásokat, minden 
érdekelte, ami onnan jött, akár történés, akár kitalá-
ció, akár mese, mert mesélhetett volna bármit egyik 
(átmeneti) földönfutó a (át tartó) másiknak, ahogy 
talán mesélt is, nem az volt a fontos, hogy mit mond, 
hanem, hogy hogyan mondja, és neki mondja, mert 
amíg hallgatja, addig él, s amíg készül elutazni Erdély 
tündérködébe, addig nem a halál az elsődleges és 
egyetlen aktuális programja. 

Nem tudok ezeknek a meséknek – én így hívom 
Szőcs Kolozsvár-történeteit – a geneziséről sokat 
mondani, feltételezem, hogy írójuk „menet közben” 
rádöbbent valamire, amire mi is rádöbbenhettünk, 
miután elolvastuk a könyvet. Ahogy az életbe be-
felé tartó gyereknek szüksége van, lehet a mesére, 
hogy azután abból kiszűrve épp a csodás elemeket, 
valóságtartalommá alakítsa át azt, ugyanúgy szüksé-
ge lehet az életből kifelé tartónak is a mesére, mely 
ahhoz az irrealitáshoz képest, hogy meg kell halnia, 
mégiscsak a reáliák terepén mozog. A könyv me-
séit a közbeiktatott párbeszédek – a remény folya-
matosan megcsillanó szálai – fűzik össze. A mesélő 
biztosítja Sziverit, mindent meg fog mutatni – egyet-
len mozzanat kivételével – neki, el fog a nagybeteg 
utazni Kolozsvárra, végig fog menni a fényes tenge-
lyen, számba véve a számtalan templomot stb., a saját 
szemével fog meggyőződni mindenről, ami ezekben 
a történetekben valóságként álcázva felbukkan. Va-
lóság és álca. Fájdalmas emlékezés, hogy Szőcs Géza 
valóban készült a beteg költőt elutaztatni egy valósá-
gos repülőn egy valóságos Párizsba, ahol talán tudtak 
volna segíteni a baján az ottani orvosok, de a véglete-
kig legyöngült, beteg szervezet már nem bírta volna 
ki az utazás fáradalmait. Maradtak tehát az ígéretek, 
és ha már csak ígéretek maradtak a szándékokból, ak-
kor miért is ne szépítené meg a valóságot a beszélő 
mesére, élet-varázslatra szomjas hallgatója számára.

Sziveri halála előtt kevesebb, mint fél évvel abba-
hagyta a versírást. Ezt azzal magyarázta, nem tudja 
kontrolálni a készülő szövegeket, olyan nagy meny-
nyiségű morfiumot kap fájdalmai enyhítésére. Ha ezt 


