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magában ezzel az álommal. Annál erõsebben kapaszkodott a kis erdélyi
történetekbe, amelyeket valósággal kizsarolt tõlem. Így kezdtem el
írni ezt a hattyús verset is, de mire befejeztem volna, éppen meghalt
Jancsi. Úgyhogy néhány hónapja vettem elõ megint és akkor
véglegesítettem. Valamennyit kihagytam belõle, és nem írtam hozzá
semmit mindabból, amit annak idején szándékomban állt. Ennyi volt
az utólagos beavatkozás. 

– Ezek a kis történetek, amiket említettél, megvannak leírva is?

– Nincsenek, de egyet-kettõt lejegyezhetek a kedvedért.

– És az Irodalmi Jelen olvasói kedvéért. Meg minden olvasód
kedvéért.

Farkas Wellmann Endre

                                                                             

Szõcs Géza

A PATAK. A LÉPCSÕ

– Mesélj nekem Erdélyrõl! – kérlelt nem titkolt mohósággal.
Akkoriban még ki voltam tiltva az országból, õ pedig inkább már csak
vendégként lézengett az élõk közt pizsamájában, melyet néha
meglobogtatott a huzat.

Mégis minden apró históriát azzal kezdtem: Majd fogod látni, hogy...
– ...Tudod, ahogy átérünk a Királyhágón, van ott egy patak, semmi

különös, csak azért tartom számon... szóval, csak amiatt tûnt fel nekem ez
a patak, mert képzeld, ez egy olyan patak, csermelynek is nevezhetném...

– Milyen? Milyen patak?
– ...szóval ez a patak hegynek fölfele folyik.
– És a pisztrángok? – faggatott csillogó szemmel. – A pisztrángok

hogy bírják ezt?
– Hát nézd, kérlek, a pisztrángok is kétfélék. Egyik úszik az árral,

felfelé, a másik meg árral szemben, lefelé, nem is tudom, melyiknek
könnyebb. Hanem eszembe jut errõl az a kolozsvári utca...
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– Kolozsvári! Melyik?
– Nevezzük Horea útnak. Kivételesen nincs használatos magyar

neve, mint mondjuk a Széchenyi térnek vagy az Erzsébet útnak. Noshát,
amikor olyan négyéves voltam, a szüleim akkoriban költöztek
Kolozsvárra, és nem volt lakásuk. Apám ennél a Horea úti kiadónál
dolgozott...

– Mi volt a neve?
– ESPLA. Ez volt a neve, ESPLA. Editura de Stat pentru Literatura

si Arta. Állami Irodalmi és Mûvészeti Kiadó. Ez volt a neve és a
harmadik emeleten mûködött. Ideiglenesen ott laktunk ebben a
kiadóban.

– Ott a Horea út hány szám alatt?
– A Horea 6. szám alatt. Nahát kérlek, ennek a lépcsõházát,

pontosabban a lépcsõjét úgy tervezte meg egy zseni, egy Leonardónál
is nagyobb elme...

– Hogy? Na meséld, hogyan?
– Szóval ezeken a lépcsõkön annyira kényelmes a fölfele haladás,

mintha csak lefele menne az ember, annyira nem fárasztó. Sõt:
pihentetõ, azt mondanám. Majd meglátod, ötször-hatszor is föl fogsz
szaladni rajtuk, s csak azért sétálsz majd le, hogy újra élvezhesd, milyen
repüléshez hasonló érzés fölszaladni rajtuk a harmadikra... mintha
lefele repülnél.

– Szóval ez a lépcsõ úgy megy felfele, mintha lefele vezetne.
– Így is fogalmazhatunk.
– És te mikor jártál ott utoljára?
– Hát akkoriban, óvodás éveimben.
– Te, és létezik még az ESPLA?
– Nem. Már nem létezik. De azért fölszaladhatunk, megnézzük,

nem keletkezett-e ott egy másik könyvkiadó és írnánk nekik egy
könyvet ketten...

– De a patakot is megnézzük.
– Meg hát. Azzal fogjuk kezdeni.
 

A HINCZ-HÁZ

 

Mint majd fogod látni, a kolozsvári Fõtér sarkán van egy ház. Ötszáz
éven át a Hincz patikus-család lakott benne, aztán egy napon
kiszélesítették az utcát, egészen a ház sarkáig, úgyhogy a járda teljesen
eltûnt.

Hinczéknél megjelent egy építõbrigád, akik ezúttal nem építeni jöttek,
hanem a sarokszobát, a család nappaliját átjárhatóvá tenni. Szépen
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kibontották a két falat, hogy a Fõtérrõl be lehessen a nappalin keresztül
fordulni a Dózsa György útra és fordítva.

A család nem zavartatta magát. Ötszáz év alatt sokmindent megéltek
már. Hincz nagypapa ott pipázott a hintaszékében, zöld selyem
hálókabátjában, Hincz mama pongyolában, hajcsavarokkal a
frizurájában tévét nézett, volt, aki olvasott, leckét írt, udvarlójával
enyelgett. Egy Iring-lány, akit valamelyik Hincz-fiú hozott a házhoz,
angol órákat tartott. Az öreg Iring órás volt, és egyszer vettem tõle egy
zsebórát, amely azt az idõt mutatta, amikor meghalt az utolsó ismert
erdélyi fejedelem.

– Azóta uralkodnak a láthatatlan fejedelmek – súgta meg nekem
bizalmasan.

Néha, éjfél fele, amikor a család már felment az emeletre lefeküdni,
a láthatatlan fejedelmek kóbor macskák képében összegyûltek
tanácskozni Hinczék nappalijába. Én a szomszédból, Weér Judit
házából hallgattam, mirõl tárgyalnak. Így szereztem tudomást arról a
nagy, elrejtett kincsrõl, amely kettõnkre vár, hogy kiássuk és
megindítsuk a szabadságharcot. Te leszel a krónikása – magyaráztam,
– amivel együtt jár egy uradalom Holdvilág mellett.

Mert Erdélyben van egy Holdvilág nevû hely is, nem messze
Seligstadttól, azaz Boldogvárostól. Minden térkép mutatja, hogy hol.

 
 


