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pott; hazatért Sáros vármegyébe, hogy rendbe hozza Sóvár melletti birtokát, és gaz
dálkodjék. A szegedi hadjáratban, amelynek fővezére Caraffa, és amelybe a budai vár 
elfoglalása után három héttel vezényelték Veterani csapat egységeit, köztük a Bar- 
kóczy-ezredet is, Ottlik már nem vesz részt.

De mivel Sóvár épp a megyeszékhely, Eperjes közvetlen szomszédságában állt, és 
mivel az Eperjesről Munkács felé vezető országút véletlenül épp Sóváron vitt keresz
tül, továbbá, mivel azok az Eperjesen lakó személyek, főleg Czimmermány és Keczer, 
akik annak gyanújába keveredtek, hogy titkos kapcsolatokat ápolnak a Munkács vá
rában rekedt kurucokkal, gyakran kijártak Sóvárra, és Ottliktól vásárolták a borsót 
meg a kölest: ezért Ottliknak, noha nem vett részt a szegedi hadjáratban, néhány hó
nappal később mégis látnia kell, méghozzá szemtől szembe, Caraffát. Igaz, Caraffa 
ekkor nem hadvezérként van jelen, hanem vizsgálóbíróként, aki az állítólagos össze
esküvés felgöngyölítésére kapott hatalmat élet és halál fölött.

Úgy hisszük azonban, hogy valami nagyon jó tanácsot súghatott az a fej, a szakállas 
ember levágott feje: mert míg Palásti ellen szabályszerű bűnvizsgálati eljárás indul, 
úgyhogy ízületi roncsolódások, égési sebek és belső vérzés miatt még az ítélethozatal 
előtti órákban életét veszti, addig Ottlik szabadlábon védekezhet, és végül, túl az eljá
rás költségén, amelyet neki kell fedeznie, mindössze ötvenhárom tallér pénzbírságban 
és írásbeli figyelmeztetésben részesül.

Egyszóval tehát, a magunk nézőpontjából nem tudjuk megmutatni Károlyi István 
haditetteit, sem a velük járó kardvágást, illetve lándzsaszúrást. Márpedig ezek szem
léletes leírása nélkül nehezen tudnánk átvezényelni az epizód hősét Budáról, a Fe
hérvári kapu környékéről, ahol pillanatnyilag tartózkodik, a zentai csatamezőre, ahol 
majd el kell tűnnie szemünk elől. Másfelől azonban, ha mégis úgy tennénk, mintha 
látnánk hőstettei közben a hőst, úgy magunk is beállnánk a tizenkét évvel később ki
hallgatandó tanúk sorába, akiknek szűkszavú, makacs vallomásait majdnem annyi bi
zalmatlansággal vagyunk kénytelenek fogadni, mint némely tizenkilencedik századi 
regények beszámolónak szánt zománcát.

Károlyi Istvánt külön fejezetben kellene átvezényelnünk Budáról Zentára. Ez a vo
nulás azonban a huszadik század utolsó éveiből nem látható, s a róla szóló fejezet nem 
írható meg. Amit pedig nem lehet megírni, azt hagyni kell megíratlanul.

(Folytatása következik.)

Kun Árpád

NYÍRFA

Ez pedig a nyírfa a buszmegállóban.
Vad orgonaillat, sziszegő libák. Rángatom 
anyám szoknyáját, unatkozom.
Aztán felmutatom a vakondot 
a tereferélő asszonyoknak. Döglötten
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gyűjtöttem nagypapa kertjében 
a margaréták alatt. Az asszonyok 
szétfutnak, a busz megérkezik.
A volánnál egy ártalmatlan ördög 
vigyorog, vakondprém sapka a fején. 
A következő faluig az ölében utazom.

CSIRKÉK, HALAK

Hátrakötött szárnnyal vergődnek a busz 
gumipadlatán nagymamától hazafeléjövet.
A kosár tojásból, amely egyenletesen rázkódott 
a farmotortól, most egy a ritmusváltásra 
megreped. Az ülés alatt nadrágszárak, 
szoknyaaljak, csomagok, cipők. Kúszom előre.

A spájzajtón mindig akad eltévedt 
vércsepp, amit a mosogatórongy nem 
vesz észre. Vergődnek anyu kése alatt, 
sárgás lelkűk párállik a vasárnapi ebéd fölött. 
Apámmal marakodunk a forint ötvenes 
krémesen. (Ha öt, eloszthatatlan.)
És látják, teli hassal hogy lebegünk 
a kipárnázott, délutáni nihilben.
Hétfőre a gonoszabbja a pincében kisért 
a káposztáshordó körül, elfújva a gyertyám, 
megrohasztva a télire felsorakoztatott 
goldent, jonatánt. A jók ott kotolnak 
a fürdőszobapolcon az ultrásdobozok között, 
vagy szállnak mint buborék a dülöngélő 
centrifuga körül. Ha elmerülök 
a kádban, a viz alól látom őket.
Itt már a süket csönd úszik. Át 
a kád falán, rajtam is át. Óriási hal, 
vagy sok kicsi rajban. Cseng a fülem.
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ALMA

Meghalok a zöldségeskisasszonyért. Ha 
akkor a krumplisládák mögé hurcolom, 
és adj neki!, tényleg kamionsofőr leszek, 
vagy dédelgetett célomon túllőve: gengszter. 
Nyilván a zöldségmaffiában. De csak bámulom 
a hullámzást a nejlonotthonka alatt.
Az utcára kitett nagy kerek almákból 
ellopok egyet, csalódottan beleharapok.

Horváth Elemér

KESZEGÉR

ebben a patakban isten lakott 
és nagyobb volt mint a patak 
ebből egyenesen következik 
az isten paradox s a patak él

jóval az eredeti bűn előtt 
körülölelte testünket 
augusztusi kánikula 
és észre sem vettük hogy létezünk

majdnem teljesen benőtte a sás 
nincs víztükör csak békalencse és moszat 
és nem tudom belőle költözött-e el 
vagy belőlem az isten aki itt lakott

A DŰLŐÚT

a dűlőút a keszegérhez vezetett 
balján árok pipaccsal és szarkalábbal tele 
s a langyos porban mezítláb 
velünk volt a világ


