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GYÖRGY A roLA

Város, templomokkal és szilvapálinkával
Tegnap este, ahogy az utols6 útkeresztezodéshez értem, kialudt a sarkon

áll6 lámpa. Úgy, ahogyan kialudt tegnapelott este is, s ahogyan ma éjszaka, és
holnap is kialszik mihelyt elhaladok alatta. Pislákolás nélkül, hirtelen s mintha
fény helyett sötétséget árasztana, úgy borul az árnyék az imént még világos út-
szakaszra. Eddig mindössze egyetlen alkalommal nem aludt ki: akkor azonban
egy lánnyal voltam, s éppen felhíVtamfigyelmét a furcsa jelenségre, így minden
oka megvolt rá, hogy égve maradjon. A jelek szerint ez egy érzékeny és ön-
tudatos halogénlámpa, ami végso soron nem csodálatosabb, mint maga a tény,
hogy egyáltalán létezik olyan, mint villanyvilágítás. Ott, ahol élek, ezt szemlá-
tomást mai napig nem szokták meg, az emberek kissé idegesen és idegenkedve
bánnak a villamos energiával és fordítva. Egyik ismerosöm éjszakánként a szom-
szédos építotelep gépeinek kábeleit metéli szét valami kaján örömmel, egy má-
sik pedig, mihelyt végleg elege lett a természetes és mesterségesvilágításb61egy-
aránt, csinos kis villamosszéket eszkábált össze magának. Az6ta már az örök
világosság fényeskedik neki. Halálának pillanatában, bizonyos rövidzárlat,
vagy más okkult természetlí ügy következtében, a negyed villanyvilágítás nél-
kül maradt, mindenhol kialudtak a lámpák. Ennek következtében, egy ideig
a sarki lámpa kapcsán is valami ehhez hasonl6ra gyanakodtam, - azonban,
mint ut6bb kiderült, ennek kevésbé morbid, és sokkal mélyebb okai vannak.
A csodálatos lámpaoszlop ugyanis a város életét meghatároz6 erovonalak egyi-
kén áll, egyenes összeköttetésben más, hasonl6 rejtélyes és befolyásos objek-
tumokkal, például

a templomokkal. Amelyekkel kapcsolatban mindig is furcsa sejtelmeim
voltak, na persze,nem a templomokkalúgy általában- itt csak a város temp-
lomaira gondolok. Naiv szemlélo számára sem külsore, sem belsore nincs ben-
nük semmi különlegesség: ott állnak a város különbözo pontjain, és pont olya-
nok, mint általában a templomok. Csak éppen elhelyezésük furcsa, jobban
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mon va rcsan Og! us. varos ter epene nenu tan manyozasa utan Ie tu-
nik, hogy j61meghatározott, szigorú rendben vannak elhelyezve. Nem mind-
egyik, csupán a katolikus templomok és intézményeik - illetve lehet, a többi
is, én azonban katolikus vagyok, a többit csak méricskélje más. A tulajdon-
képpeni város, ugyanis, az "aranykorszakban" épített betontelepeket leszá-
mítva egyandráskereszt szárai között fekszik, amely kereszt szárait templo-
mok alkotják. A kereszt egyik szárát a várost ural6 dombon fekvo három ká-
polnát, a patinás katolikus gimnáziumot és a városi templomot összeköto
egyenes képezi, a másik szár ugyancsak egy kápolnát, a híres kegyhelyet, és a
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helyi várat köti össze. A kereszt nagyobbik nyilásában terül el a város, kiseb-
bik nyílásában a település, amelybol kinotte magát. Ezen belül az említett épü-
letek meglehetosen pontos, egyenlo szárú háromszögeket formáznak, amelyek
újabb elmélkedésre szolgáltatnának okot, mi azonban elégedjünk meg azzal,
hogy a város történetét meghatározó templom, bár és iskola egyúttal szigorú
földrajzi koordinátákba is fogja azt. Ez pedig már így egymagában is fura, és
kissé misztikus hangulatot kölcsönöz a helynek, arról nem is beszélve, hogy a
kereszt metszéspontjában emelkedo tömbház negyedik emeletén rejtett, érté-
kes kincs lapul, tételesen

egy demizson szilvapálinka. Mintegy negyven liter kituno, elso osztályú
szilvapálinka rejtezik e helyen, amely egy barátom szerint csodálatos hatások-
kal bír. Nem mindenkinek adatik meg ezen szilvapálinkát megízlelni: igazából
talán említett barátomon kívül soha senki nem ízlelhette meg, létezése azonban
bizonyosság, és valóban természetfölötti illatát már többször is érezhettük sze-
rencsés barátunk közvetÍtése által. A mondottak szerint ezen szilvapálinka
nagylelkuvé, ünnepélyessé, és szeretetreméltóvá tesz, ezen hatások elmúlta
után pedig nem okoz másnapossági tüneteket. Természetesen, mint minden
kincsnek, a hírneves szilvapálinkának is boldog tulajdonosai vannak: azonban,
mivel a boldogság mindenkor tudadansággal párosul, - ok nincsenek tudatában
a demizsonban rejlo elixír varázslatos hatásának, mi több, nem is fogyasztanak
belole. Ilyenformán a csodálatos nedu egyetlen haszonélvezoje szóban forgó
barátunk marad, aki heti két fél literben számolva még kilenc hónapig része-
sülhet belole, amikorra is minden valószínuség szerint végleg átszellemül, és le-
gendává válik, akár a mesés szilvapálinka.

Mindez pedig vélhetoen azon napok egyikén fog bekövetkezni, mikor
ismét terjengni kezd a városban az átható halálszag. A város nevezetességei
közé tartozik az is, hogy idonként, néhány napig megüli a várost a soru, halál-
szagú köd, mely minden létezonek az elmúlást juttatja eszébe, akár a sarki
lámpa - ez ellen pedig csak bizonyos szilvapálinka nyújthat védelmet. Az igaz-
sághoz tartozik az is, hogy ezen rejtélyesnek tuno köd nem más, mint a város
mellett fekvo mezo alatt húzódó, idonként meggyulladó tozeg füstje. Ilyenkor
ugrásszeruen megemelkedik a helyi kocsmák forgalma és bevétele, s a szokott-
nál többen látogatják a templomokat is, s mint Léstyán úr, egy másik kedves
barátom állítja, a föld ezen kigozölgése okozza a város rettenetes, unalmas hét-
végeit, melyek ido eMtt megöregítik az embert, és konzervatív hajlamokat
oltanak a polgárokba. Ami egyébként teljességgelhelyénvaló, másként nem is
lehetne létezni ebben a városban, melynek létét örökre meghatározták a temp-
lomok és aszilvapálinka, s mely minden bizonnyal egy szép napon minden
átmenet nélkül kihuny, akár az utcasarki lámpa, mikor alája lépünk. S végso
soron ez sem lesz csodálatosabb, mint maga a tény, hogy egyáltalán létezett.
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A szerzok adatai:

BENO ATIILA: 1968-ban született Marosvásárhelyen, 1995-ben végzett a kolozsvári
egyetem magyar-angol szakán. Kötete: Csontkalitka címmel 1995-ben jelent meg a
Kriterion gondozásában. Jelenleg Marosvásárhelyen tanár.

DEMÉNYPÉTER:1972-benszületett Kolozsváron, 1995-benvégzett ugyanott, magyar-
román szakon. Kötete: lkarosz imája címmel 1994-ben jelent meg a marosvásárhelyi
Mentor Kiadónál. A Kriterion (polis) szerkesztoje.

FEKETEVINCE: 1965-ben született Kézdivásárhelyen, 1994-ben végzett a kolozsvári
bölcsészkar magyar-orosz szakán. Verseskötetei: Parázskönyv, 1995. Erdélyi Híradó
Könyvkiadó és Utközo 1996. Mentor Kiadó. A kolozsvári Helikon és az Eloretolt
Helyorség szerkesztoje.

KIRÁLYFARKAs:1971. május 7-én született Kolozsváron. Írásai a Helikonban, a Jelen-
létben, az Eloretolt Helyorségben és a Zabhegyezoben jelent meg.

LAKATOSMIHÁLY:1964-benszületett Székelyudvarhelyen, 1995-benvégzett a szegedi
JATE bölcsészkarán, magyar-francia szakon. Prózakötete: Elojáték címmel 1995-ben
jelent meg a Mentor Kiadó gondozásában. Jelenleg a JATE doktorandusza.

LÁSZLÓNOÉMI: 1973-ban született Kolozsváron, verseskötete Nonó címmel 1995-ben
jelent meg az Erdélyi Híradónál. Végzos bölcsészhallgatóKolozsváron.

LÖVÉTEILÁZÁRLÁSZLÓ:1972,Lövéte. Másodévesmagyar-román szakos hallgat6 Ko-
lozsváron. Versei jelentek meg a Helikon (Serény Múmia), Eloretolt Helyorség és Lát6
hasábjain.

ORBÁNJÁNOSDÉNES:1973-banszületett Brassóban. Verseskötete Hümériáda címmel
1995-ben jelent meg az Erdélyi Híradónál. Végzos bölcsészhallgat6 Kolozsváron, az
Eloretolt Helyorség foszerkesztoje.

SÁNTHAATTILA: 1968-ban született Kézdivásárhelyen. Verseskönyve Münchhausen
báró csodálatosversei címmel 1995-ben jelent meg az Erdélyi Híradónál. Tanársegéd a
kolozsvári egyetemen és az Eloretolt Helyorség felelos szerkesztoje.




