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Hiába
Kezdődik. Nyikorognak a fogaskerekek, 

nyerítenek a színesre pingált lovacskák, sor
jáznak a számok, indul az ó'szi körhinta. Sa
jog az ég alja, mint rég nem próbált testben 
az izmok. Hiába harangozza be a keresztény 
számláló januárban az újesztendőt, a mienk 
szeptemberben újul. Nyújtózik, ropogtat
ja csontjait, megpróbálja tenyerével átfogni a 
talpát. Hiába. Most szökellni kell, nagy ívben 
futni át a réten, a fák közt, a napsütötte sávon, 
erős karcsapásokkal szelni a delet, határozott 
evezőmozdulatokkal beérni a sűrű alkonyat
ba. Remegő inakkal lehűteni a felpörgött délu
tánt és bölcs derűlátással ringani az esti vize
ken. Hiába.

Kezdődik. Surrognak a fogaskerekek, fogu
kat csikorgatják a színesre pingált lovacskák, 
keringenek a számok, lódul az őszi körhin
ta. Imbolyog az ég alja, mint fuldokló szeme 
előtt a láthatár. Hiába születik december vé
gén a fény, a mienk szeptemberben fúródik át,

szemmélyi miniatűr predestináció. Van, aki 
huzamosabb ideig jóformán aludni sem tud 
miatta. Huncut pupillafény, ide-oda cikázik a 
könnycsatornában, mások rövidebb-hosszabb 
ideig sírni nem tudnak majd miatta. Hiába. 
Most inalni kell, köszönni, mosolyogni, rész
vétet nyilvánítani és gratulálni a jeles kitün
tetéshez, kivenni, beadni, levonni, megírni. 
Hiába.

Kezdődik. Őrölnek a fogaskerekek, zabot 
harapnak a színesre pingált lovacskák, ör
vénylenek a számok, zakatol az őszi körhin
ta. Öblösödik az éjszaka torka, mint évszáza
dos fatörzsek odva. Hiába koccintunk fagyban 
és hóban az újesztendőre, az a bor most ró
ja utolsó köreit a szőlők napsugaras mókus
kerekében. Édesedik, karcosodik, bontogatja 
téli mámorok bizonytalan csíráit. Hiába. Most 
számolni kell, szemmel tartani a kacsok, pi
llék, tüskék moccanását, leltárba venni a sár
ga, rőt, barna tömbök színeváltozását, nyelni 
az édes, keserű, fanyar, savanyú könnyeket, 
és biztos léptekkel haladni az összehajló lom
bok alatt, át sajgó égen, imbolygó égbolton, 
át ropogó csontokon, izzó könnycsatornán, át 
öblös éjszakán, évszázados bizonytalanságon. 
Hiába?

„Mintha versre gondolnék”
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„M intha v ersre  
gon d oln ék ...”

Beszélgetés 
a 65 éves 
Markó Bélával

-  Kezdjük külsőbb terekből, hiszen egyi
ke vagy azon kortárs erdélyi szerzőknek, 
akiket viszonylag gyakran fordítanak, pél
dául román nyelvre. Hogyan látod a kor
társ román és magyar irodalmi kapcso
latokat, vagy egyáltalán: mennyire hiszel 
egy irodalmi mű lefordíthatóságában?

— Ezzel kapcsolatosan megvan mind
két fontos tapasztalatom. Az egyik az, 
hogy fordítottak, több könyvem is megje
lent románul, franciául, angolul is, más
részt annak idején én is fordítottam. Nem 
olyan sokat, az az igazság, mint ameny- 
nyit lehetett volna annak idején -  mert 
1989 előtt a románról magyarra fordítás 
valóságos ipar volt. Minden jelentó'sebb 
magyar író belevágott.

Abban például, hogy egy vers lefordít
ható egy másik nyelvre, én kételkedem, 
illetve eléggé árnyaltan próbálnék fogal
mazni, amikor azt mondom, hogy a ta
pasztalatom szerint szabadverset, olyan 
költészetet, amelynek központjában nem 
feltétlenül a nyelv van: minden bizony
nyal viszonylag hitelesen lehet fordíta
ni. Nyelvközpontú verset, kötött formájú 
verset sokkal nehezebb. De ez nem azt je
lenti, hogy nem lesz a fordításból egy má
sik jó vers. Saját szonettjeimnél láttam: 
egy nagyon jó műfordító, Paul Drumaru 
tolmácsolta őket (két szonettkönyven is 
megjelent románul), és ezek a román kri
tikusok szerint is érvényes szonettek, de

nem minden esetben éreztem a maga
ménak ezeket a verseket. Miközben pél
dául Roland Gáspár fordította franciára 
több versemet és az ő esetében (többnyi
re szabadversekről volt szó) franciául is 
visszacsengett nekem, amit én magya
rul papírra vetettem. Ami engem illet, a 
fordítás nagyon jó feladat a számomra, 
mert az eredeti szöveg vezet engem, fo
lyamatosan tudok dolgozni. Amikor for
dítottam, azt szívesen csináltam, például 
Radu Stanca drámáját, a Dona Huanát, 
Blaga Manóié mester című drámáját. 
Nyelvileg egyébként mindkét szöveg elég
gé nagy kihívást jelentett, de ezek jó vál
lalkozások voltak.

-  Ha már említetted a „fordításgyárat”, 
ez még magyarról románra is megtör
tént a nyolcvanas évek közepéig. A z akko
ri középnemzedéknek is megjelent egy-két 
könyve románul, de azután ez a „szokás” 
teljesen eltűnt. Látsz-e esélyt arra, hogy -  
valamiféle kultúrpolitikai tettnek köszön
hetően, a történetnek ez a része megismét
lődjön?

— Azt sem tudom, egyáltalán illik-e ma 
használni a kultúrpolitika szót. Én szíve
sen használom, mert az 1989 utáni idő
szak legnagyobb mulasztása az volt, hogy 
elfogadtuk, a többség elfogadta: a kultú
ra, és ezen belül az irodalom a piacgaz
daság tárgya. Mindannyian nagyon jól

tudjuk, hogy a mai irodalom, a most szü
letett vers vagy próza egészen kivételes 
esetben tud piaci szempontból jövedel
mezővé válni, támogatásra van szüksé
ge. Mégis, nagyon sokan gondolták, hogy 
most itt piacgazdaságot alakítunk ki, és 
boldoguljon a kultúra is, ahogy tud. En
nek a következményeként az irodalmi fo
lyóiratoknak sorra elengedte a kezét a 
művelődési minisztérium. Irodalmi, mű
velődési lapok kerültek ki a művelődési 
minisztérium égisze alól, tengtek-leng- 
tek, egyesek meg is szűntek. A Románi
ai írók Szövetségének sem volt elegen
dő pénze ahhoz, hogy az addigi lapjait 
eltartsa, és amit sikerült megmenteni -  
azt többnyire önkormányzati támogatás
sal sikerült. A könyvkiadók esetében még 
rosszabb a helyzet. Az irodalom esetében 
általánosan szükség lenne arra, amit úgy 
nevezünk: irodalompolitika vagy kultúr
politika. Az állam nem vonulhat ki a kul
túra támogatásából és a mi esetünkben 
ehhez még hozzá kellene számolni, hogy 
ez valamiképpen az erdélyi magyar kö
zösség gondja is kell legyen, hogy van-e 
saját irodalma, kultúrája, működnek-e az 
ezzel kapcsolatos intézményei.

1989 előtt valamiféle kultúrpolitikai 
prioritás volt a fordítás. E mögött sokfé
le szándék körvonalazható, de a lényeg 
az, hogy a műfordítást megfizették, és so
kan azért fordítottak, mert tisztességes 
kereseti lehetőség volt, és ennek követ
keztében a román irodalomnak elég je
lentős részét ültették át, elsősorban erdé
lyi magyar írók. Egyébként ez már a két 
világháború között elindult. Áprily La
jos, Dsida Jenő és mások fordítottak ro
mán költőket. Az más kérdés, hogy ab
ban a kommunista rendszerben rengeteg 
romlékony szöveget is áttettek magyarra. 
Aktuálpolitikai, proletkultos művek gar
madája jelent meg magyarul, de jelentős 
költők és írók is. Ezt másként, mint va
lamiféle összehangolt támogatáspolitika 
segítségével, nem lehet. Nagy dolog, hogy 
az összehangolt támogatáspolitika hiá
nya ellenére, és a Román Kulturális Inté
zet sem foglalkozik...

-  ... a magyar könyvekkel...

-  ... a magyar könyvekkel sem, de a ro
mán könyveknek a hazai, románról va
ló fordításával sem. Egyébként, ennek 
ellenére nagy dolog, hogy Magyarorszá
gon is jelentős román írókat le-lefordíta- 
nak, és azért itt is: egy-egy kiadó vállalja 
úgymond a kockázatot és fordít románról 
magyarra. Ennek az ellenkezőjét látom 
kevésbé. Ezt mi ketten megbeszélhet
jük, de nem jutunk sokra, azt látom, hogy 
sokkal kevesebb erdélyi magyar irodal
mat fordítanak románra. Magyarországi 
magyar irodalmat, tehát a nemzetközi
leg nagyon ismert szerzőket, Esterházyt, 
Nádast és még néhány írót fordítanak ro
mánra, de azzal sem állunk nagyon jól, 
és az én esetemben is sok múlott az egyé
ni kapcsolatokon.

-  Ha az előbb nagy nevekről volt szó, 
térjünk vissza egészen Homéroszig, akit,
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úgy tudom, rendszeresen olvasol, elsősor
ban az Odüsszeiái. Arra kérdeznék rá: 
melyek voltak számodra a meghatározó 
magyar alapművek a kezdetekben, akár 
olvasni tudásod legelején?

— Ha már Homéroszt szóba hoztad — 
ez így van. Az Odüsszeiában benne van 
minden, ami az európai kultúrában az
tán kialakult és időnként az embert nyo
masztja is, hogy az akkori görög irodalom 
elmondta már azt, amit mi újból és újból 
megpróbálunk elmondani. Az Odüssze
ia jó példa arra is, mert magyarul olvas
tam, hogy a fordítás, Devecserié, lenyű
göző is lehet. Ez cáfolja is azt, hogy nem 
lehet igazán hitelesen fordítani kötött 
verset, ebben az esetben hexametereket. 
Lehet, hogy a magyar Odüsszeia más, 
mint az eredeti, de fontos és számomra 
nagyon sokat jelent.

Az alapművek? Nem tudom, voltak-e 
alapműveim. Az irodalomban eléggé min
denevő' vagyok. Kivétel, hogy a görög 
eposzokat kedvenceimként tartom szá
mon. Ezeket sem olvasom nap mint nap, 
de nyáron vakációra minden alkalom
mal magammal viszem, és ha két-három 
könyvet kell válogatnom az egy hétre, tíz 
napra, akkor biztos, hogy az Odüsszeia 
ott van közöttük.

Kisgyerekként Benedek Elek mesé
it olvastam. Mind a mai napig emlék
szem az akkoriban kiadott nagy alakú 
mesekönyvek tapintására, színére, illa
tára. Nem tudom, hogy ez meghatároz
za-e az embert. Nem bánom, hogy nem 
Grimm-mesékkel kezdtem, hanem Be
nedek Elek-mesékkel. Egyszer érdemes 
is lenne összehasonlítani ezeket a dolgo
kat — a mi meséink sokkal szelídebbek és 
humánusabbak. Legalábbis, amit Bene
dek Elek a népmese-irodalomból feldol
gozott. A Grimm-mesék ahhoz képest ré
mes történetek. Andersen is nyomasztó. 
De mind olvasmányaimmá váltak, per
sze, a Hauff-mesékről nem is beszélve, 
ami megint egy másik világ.

— A családban milyen hagyománya volt 
az olvasásnak, könyvtár volt-e a kezed 
ügyében?

— Teljes könyvtára nem volt a csalá
domnak, de megvolt az éppen akkor ki
adott Jókai-összes, és a mesék után ne
kem Arany János volt az első nagy 
versélményem. Ez megint csak valami 
átmenet a történet és a líra között, akár 
a mese és a líra között is. Bizonyos balla
dák így is fölfoghatok. Édesanyámnak is 
kedvence volt, aki nagyon sokat olvasott. 
Létezett tehát a családban egy ilyen ha
gyomány.

Olvasni sokféleképpen lehet. Én, az az 
igazság: rendkívül felületes olvasó va
gyok és voltam kamaszként meg kisgye
rekként. Rengeteget olvastam, egymás 
után faltam a könyveket és ennek követ
keztében sok mindenre nem igazán em
lékeztem, a kamaszkorban olvasott re
gényeknek inkább csak a hangulatára 
emlékszem, mintha versre gondolnék 
vissza, és a történeteket elég gyorsan el
felejtettem. így olvasott édesanyám sok 
könyvet, én is így olvasok. Apám is olva

só ember volt, de számomra idegesítő mó
don: képes volt egy könyvet egy-két hó
napig olvasni. Minden nap rendszeresen 
néhány oldalt, de az égvilágon mindent 
memorizált és megjegyzett egy-egy ilyen 
könyvből. Onnan tudom, a családon be
lülről, hogy az olvasás sokféle szemléle
tet takar.

-  Szó esett az Odüsszeiáról, hogy ab
ban mennyi történet van, ami elég nyo
masztó is lehet. Elég nyomasztó, hogy a 
legvégén, mikor a kérőket már elintézik 
Odüsszeuszék, utána a költőt is majd
nem megölik, csakhogy ő, valahogy, ar
ra hivatkozva, hogy: „sokan voltak, erő
sebbek, idehoztak erővel”, az asztal alól 
kiszól, és nagy nehezen megmenekül. Te
hát nem m indig volt könnyű a költők 
élete. Másrészt, gyakorta az őrülettel, a 
megszállottsággal is kapcsolatba szokták 
hozni a költészetet. Te magad is írtál A 
téboly dicsérete címmel egy verset, am it 
Körösi Csornának ajánlottál. O tt írod le: 
„jöttünk, mert vár a Himalája, [...] jö t
tünk, mert végre megőrültünk mi is”. Az 
őrület vagy valamiféle radikális elkülön- 
böződés és a költőszerep, mindezek ho
gyan állnak össze számodra valamiféle 
egységgé?

-  Azt hiszem, ha most itt nagy hir
telenjében egy életrajzi visszatekintést 
végeznénk — és ez nem nehéz, azért az 
életrajzom azért nem olyan bonyolult, 
és elég ismert is, — akkor első ránézés
re az derülne ki, hogy az őrület távol áll 
tőlem. író kollégáim között is mindig a 
racionálisabb állásponton voltam, író 
barátaim is így szemléltek engem. Lát
szólag nem engedtem az őrület kísérté
seinek — ennek az életforma szempontjá
ból is megvoltak a következményei, nem 
éltem különösebben bohém életet. De 
most nem erről van szó, hanem a meg
szállottságról. És ha erről van szó, ak
kor megszállott embernek tartom maga
mat, mindig is annak tartottam. Erről 
az őrületről beszélek Körösi Csorna Sán
dor kapcsán is. Ha van egy cél, és az 
nem napi nyolcórai cél, nem egy rész
idő, akkor annak alárendeled az éle
tedet. Én írni is így írtam. Még a köl
tészeten belül is így vagyok ezekkel a 
dolgokkal. írtam például haikut. Egy
szer csak magával ragadott a haikuírás 
szédülete. De akkor csak azt csináltam. 
Nem tudtam, úgy, hogy csak mellékesen 
egy három soros apróságot a papírra ve
tek és közben foglalkozom egyébbel. így 
vagyok a szonettel is -  így voltam, mert 
most már kezdtem kigyógyulni ebből, 
miközben hosszú időn át nap mint nap 
őröltem magamban ezt a formát, gyömö
szöltem bele, amit láttam magam körül, 
és ezért születhettett, akár hosszabb 
időn át, naponta egy szonett. Nem gra
fomániáról van szó, de arról, hogy alá
rendeltem a szonettformának tulajdon
képpen mindent, amit magam körül 
érzékeltem.

Az őrület kell. Azt hiszem, a politiká
ban is ez történt velem: egyfajta meg
szállottság, egyfajta őrület, azért nem 
tudtam hosszú időn át írni sem, mert 
megszállottja voltam a politikának.

-  Az előbb idézett versed az Égő évek cí
mű, 1989-ben napvilágot látott kötetedben 
jelent meg, amely felerészt kötött formájú, 
felerészt szabadabb versekből áll. Az azt 
követő pályaszakaszban mintha szándéko
san, egy ideig csak kötött formájú verseket 
tartalmazó kötetek sorjáznak, mostanság 
pedig ismét a szabadvers irányába moz
dulsz el... Miért is van így?

-  A változatosság vagy a sokműfajúság 
számos íróra jellemző, természetesen. Be
szélhetünk a nyugatosokról: prózát, ver
set folyamatosan és egyidejűleg is írtak. 
Azonban az már nem annyira jellemző, 
és ezt készséggel elismerem, hogy példá
ul egy műfajon belül időről időre élesen 
hangot váltson valaki. Bizonyos értelem
ben irigylem is azokat, akik néhány év if
júkori kísérletezés és keresés után rálel
nek úgymond a hangjukra vagy a vélt 
hangjukra, és abban a mederben viszik 
végig az életművüket. Persze azért időn
ként változtatva, de megmaradva egyet
len mederben.

Nekem ez nem sikerült. Ha valaki vé
gigköveti azt, amit a kezdetektől mosta
náig írtam, tapasztalni fogja, hogy vi
szonylag kötött versektől indultam, 
ahogy az én egész nemzedékem, valami
kor a hatvanas-hetvenes években. Elju
tottam a szabadversig, képgazdag, na
gyon szürrealisztikus versekig és aztán, 
egyszercsak szonettek következtek. De 
ha valaki nekem húsz évesen azt mondja, 
hogy majd szonetteket fogok írni, akkor 
én minden szempontból nevetségesnek 
tartottam volna ezt a jóslatot. Nem illett 
volna bele a kor irodalomképébe sem és 
az én személyes, irodalomról való elkép
zelésembe sem. Megszállottja voltam a 
haikunak is, egy idő után abbahagytam, 
ami nem jelenti azt, hogy nem fogok ne
ki egyszer újból. Hosszú időn át megszál
lottja voltam a szonettnek a nyolcvanas 
évek végén, aztán abbahagytam, a 2000- 
es években megint hosszú időn át írtam, 
most már ritkásabban, ami nem jelenti 
azt, hogy nem fog visszatérni. Most pél
dául nagyon szeretem az esszét, amit ír
tam régebb is, de most egyszerűen nap 
mint nap foglalkoztat az, hogy megint 
esszében dolgozzam.

-  Az újrakezdés okán sem tudom kike
rülni, hogy volt egy hosszabb kihagyás, 
nagyjából tíz év, amikor nem írtál. Meny
nyire volt nehéz abbahagyni egy időre, és 
mennyire volt könnyű újrakezdeni?

-  Számomra az volt a fontos, hogy 
van-e valami, aminek minden mást alá 
tudok rendelni. Ez sokáig az irodalom 
volt, mint cselekvés, mint gondolkodás. 
Aztán kialakult egy olyan helyzet, hogy 
a politika felváltotta az irodalmat. Nem 
is használom szívesen azt a szót, hogy po
litika...

-  Úgy látom, inkább a „közéleti tevé
kenység” kifejezést kedveled...

-  így van. Ráadásul a politika az ide
ológiák ütközése, doktrínák harca, a ha-
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talom megszerzéséért és megtartásáért 
folytatott küzdelem, benne van egyfajta 
társadalomvezetési és -irányítási szán
dék, képesség. A politikát sokfélekép
pen lehetne jellemezni. Ebből engem az 
a helyzet érdekelt, hogy 1989 után meg
bukott egy diktatúra, megnyílt a világ, 
ám mint kiderült, nem lehetett tabula 
rasával indulni, tiszta lappal, mert mö
göttünk volt a múlt, és a társadalom nem 
tudott megszabadulni a múlt örökségétől 
egyik pillanatról a másikra, máig nem 
szabadult meg. De akkor úgy gondoltuk, 
hogy mégiscsak van egy tiszta lap, egy új 
helyzet, és föl kell építeni egy élhetőbb 
világot magunk körül. Ez nekem nagy 
kihívásnak és egyben alkotásnak is tűnt. 
Ha akarod, törvényalkotásnak. Mon
datokat kellett fogalmazni fehér papír
ra, hogy miként nézzen ki egy törvény
cikkely, ami ránk vonatkozik. Kevesebb 
benne a fantázia, de ahhoz is empátia 
kell. Ott is érezni kell, mi egy mondat kö
vetkezménye, hogy az a partner fejében 
vagy az olvasó fejében hogyan gyűrűzik 
tovább. A vers és általában a szépiroda
lom is erről szól. Engem mindez egyfajta 
alkotásként kötött le és előállt az a hely
zet, hogy másnak nem maradt helye az 
életemben. Nem maradt hely az iroda
lomnak sem, sem mint időnek, sem mint 
energiának, sem mint gondolkodásnak. 
Tőlem annak idején sokan megkérdez
ték: összeférhető-e a politika és az iroda
lom? Azt mondtam: nem. Nem azért nem 
fér össze a kettő, mert a politikus az egy 
másfajta ember, ahogy franciául nevezik, 
politikai bestia, politikai állat, a költő 
pedig egy széplélek, egy árnyaltan gon
dolkodó, szépet álmodó lélek. Nem ezért 
nem férnek össze. Pedig nagyon szeret
ném, ha a politikában úgymond érzéke
nyen gondolkodó, kulturált, árnyalatokat 
is látó széplelkek működnének, de az az 
érzésem, hogy ez nem igazán lehetséges, 
főleg újabban. Tehát azért nem fér ösz- 
sze a kettő, mert ha megszállottja vagy 
valaminek, akkor az egész világot úgy 
szemléled. Ha az irodalomnak vagy a 
megszállottja, akkor a magad körül zaj
ló életben verset keresel, én így tudok 
csak írni. Verset keresel, prózát keresel, 
esszét -  azt keresed, hogy mit tehetsz 
át a körülötted lévő valóságból a papír
ra. Ez egy átok is. Mert sokszor rájövök: 
aki így létezik, az tulajdonképpen nem 
éli igazán a maga életét, mert állandó
an hasznosítani akarja azt az életet. Az 
él igazán, aki nem akar irodalmi hasz
not, vershasznot húzni az életéből. Vagy 
a festő, aki nem akar képhasznot húzni 
az életéből, olyan értelemben, hogy a fes
tő állandóan színekben, formákban látja 
maga körül az életet. Ezért nem férnek 
össze. Hosszú-hosszú időn át törvény
cikkelyekben, nyelvhasználati jogokban, 
meg ehhez hasonló, természetesen rend
kívül fontos célokban láttam magam kö
rül a világot. Most is látom ezt, most is 
érdekel, most sem mondtam le arról, 
hogy a közélet az értelmiségi embernek 
a felelőssége. Bár a napi politikát, ahogy 
lejár ez a parlamenti mandátum, teljes 
mértékben abba fogom hagyni, de nem

» » >  folytatás a 3. oldalról hagyom abba a közéletről való vélemény- 
mondást, a publicisztikát sem. Szeretnék 
ismét a vers, az irodalom megszállójává 
válni, de helye másnak is kell maradjon. 
Ami azt az időszakot illeti, a legegysze
rűbb válasz, hogy nem volt időm verset 
írni. Ha lett volna ilyen kényszer, akkor 
biztosan idő is lett volna rá. De én tör
vénycikkelyekké gyúrtam át magam kö
rül a világot, és koalíciós egyeszségekké. 
Nem bánom utólag, de nem is vagyok bol
dog, hogy kimaradt az életemből tíz esz
tendőre a vers.

-  A családban mostanság egészen kö
zelről figyelheted a legifjabb nemzedéket. 
Ami az irodalmat illeti, arra kérdeznék 
rá: fiatalként milyennek láttad az idősebb 
nemzedékeket, és milyennek látod a mos
tani pályakezdőket, helyzetüket az irodal
mi mezőkön?

— Fiatalon eszembe se jutottak vol
na az ötven-, hatvan-, hetvenéves is
mert írók. Ismertem őket és olvastam, 
de engem idősebb nemzedékként a köz
vetlenül előttem járók foglalkoztattak, 
akik húszon- és harmincvalahány éve
sek voltak. Az ő véleményük számított. A 
Lászlóffy Aladárék, a Király Lászlóék vé
leménye — ez a két generáció járt előttem, 
és az volt a fontos, amit ők gondolnak ar
ról, amit én leírok. Egy rossz világban, 
ha már így fogalamazunk (persze, min
den világ olyan, amilyennek megéljük), 
egy rossz rendszerben én egy jó irodalmi 
életbe kerültem bele kamaszként, aztán 
egyetemi hallgatóként. Egy olyan irodal
mi életbe, amelyben figyeltek rám. Nagy 
dolog volt, hogy engem már középisko
lás verselő gyerekként az előbb idézett 
generációkból származó írók, költők kö
zül többen is megkerestek, amikor Kézdi- 
vásárhelyen jártak. Tudták, hogy verset 
írok, bejöttek az iskolába, szóba akartak 
velem állni, látni akarták, ki vagyok, mi 
vagyok, mit gondolok. Ez egy nagyon ér
dekes dolog volt. Keresték ezek a szin
tén fiatal emberek a kezdőket, és való
ságos programként kezelték a kezdőkre 
való odafigyelést. Én megpróbáltam to
vábbvinni ezt a programot. Amikor az 
Igaz Szónál voltam szerkesztő, kiemel
ten foglalkoztam a fiatalokkal. Székely 
János, akivel igen jóban voltam (hosszú
hosszú éveken át egy szerkesztőségi szo
bában ültünk), időnként már bosszanko
dott is, amikor hoztam neki az újabb és 
újabb ifjú tehetségek kéziratait. Ifjúsá
gi antológiát szerkesztettem: az Alap
műveletet, az Igaz Szónál pedig szintén 
szertkesztettünk ifjúsági antológiát és 
mellékleteket is. Nem látok rá igazán, 
ezt ti jobban tudjátok, nálatok, a Heli
konnál mégiscsak nemhogy rovata van 
az ifjaknak, hanem lapjuk a lapon belül, 
amelynek ez a hivatása, amit nagyon jó 
dolognak tartok. Annál is inkább, mert 
minden számban számomra új nevekkel 
találkozom. Egyébként úgy látom, hogy 
erre a Lóidnál is figyelnek. Remélem, 
hogy tovább ment ez az erdélyi, a kezdő
ket támogató program, és működik, mert 
működnie kell.

KARÁCSONYI ZSOLT

MARKÓ BÉLA 

Számok

Egész nap ott ül Anna,
nem az én Annám persze,
hanem a másik Anna
a betonmellvéden a kocsma előtt,
botjára támaszkodva figyeli a járókelőket,
délután már messziről látni,
hogy piros az arca a pálinkától,
megállók a vegyesboltnál a parkolóban,
és miután bevásároltam ezt-azt,
szoktam adni neki öt lejt,
így alakult az évek során,
volt úgy, hogy csak hármat,
aztán néhányszor tízet is,
végül megállapodtam az ötnél,
lehet venni ebből egy kenyeret,
és marad még egy pohárka italra is,
amit nyilván nem helyeselhetek,
de tudomásul kell vennem,
mindig elmondom neki, hogy ne igyék,
hanem inkább egyék valamit,
nem beszélgetés ez, csak szertartás,
szóval nincs kedvem áthaladni
a nyitott kocsmaajtó előtt,
hanem ahogy a boltból kilépek,
odaintem, mint egy kurvát, hiszen
szolgáltatás ez is, jóérzést vásárolok tőle,
viszonylag olcsón kapom
a mindennapi jótéteményt,
jön sántikálva, alig tekint körül,
vigyázzon, mondom, mert még elütik,
ne féljen, vigyázok, édesanyám is

úgy halt meg,
hogy elütötte egy autó itt a faluban, 
amikor én tizenkét éves voltam, 
így mondja, hogy édesanyám, 
megkérdeztem a múltkor, mennyi idős, 
nálam pontosan tíz évvel fiatalabb, 
de legalább hetvennek látszik, 
nézem sötétszürke, sáros férfinadrágját, 
világosbarna, szakadt kabátját, 
püffedt, mégis csupa ránc arcát, 
szemében a rozsdás vérerek közé ágyazott

kékséget,
mint egy különös módon kéken maradt

virág,
amelynek réges-rég elszáradtak a levelei, 
a rohadt életbe, sehogy sem tudom  
elképzelni, milyen volt tizenkét évesen.
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W ER N ER  LUTZ

A dombok
ideje
(H ügelzeiten)
— részletek -

1 .
A ház a dombtetőn állt, több mint ezer 

méter magasságban a távoli tenger felett. 
Ott laktam, egyedül tanyázva a fellegek 
között, egy szerelmi csalódás terhével a 
nyakamon, összetört gondolatokkal. Ott 
lakoztam, ezer méterrel a tengerszint fö
lött, egy elhalt fában, egy sejtben a faké
reg alatt; egy évgyűrűben ettem és alud
tam. Fából volt a padló, a mennyezet, a 
falak. A reccsenést a farostok egészen az 
oromzatig továbbították. A kopogás mel
lettem kúszott le a pincébe. Rágcsálás, 
sercegés, őrlés hallatszott. Némelyiket 
értelmezni tudtam, és volt, amelyik meg
magyarázhatatlan maradt számomra. 
Füleltem járás közben, evés közben, hall
gatóztam álmomban. Csupa fül voltam, 
kiélesedett, álmatlan, éber fül.

Az ajtó egy mezei utat zárt keretbe. Az 
út tekergett-kanyargott a fűben. Néha a 
fó'nszél nyöszörgött. A napfény végigsú
rolt hűvös tekintetével. Nem dolgoztam. 
Órák hosszat egy papírlap fölé hajolva, 
megtöltöttem azt ákombákommal, ceru
za-szövevénnyel, porfészekkel. Az asztal
nál ültem, cigarettát sodortam, ujjaim 
között szétmorzsoltam az unalmat, vagy 
jeleket keresve olvastam a tenyeremben. 
Összeácsoltam magamnak egy jövőt, 
vagy csak annak vázát, majd újra ledön
töttem. Az ablaknak támaszkodtam, en
gedtem, hadd ballagjon tova a nap, nem 
köszöntöttem, csak bámultam kifelé, lefe
lé. Odalent feküdt a tó; feküdt, sohasem 
magasodott föl. Odalent volt a többi ház, 
kéményeiken füst-tollak.

Orrmosás, reggelizés, lámpaoltás, al
vás. Ugyanazok a mozdulatok, ugyan
azon lépések végtelen sora borította be a 
padlót. Céltalanul botorkáltam át a szo
bákon. Megjelentem önmagámnak, sa
ját hangom jött felém, tért vissza minden 
irányból. A lépcsők elkezdtek rügyezni, 
elágazódtak, és a falak egyre közelebb 
húzódtak a testemhez. Csak szemléltem 
mindezt, nem védekeztem. A szekrények
ből köd gomolygott elő, és a fiókokból régi 
lombok felgyülemlett szaga áradt.

9.
Vannak helyek, ahonnan elmegyünk, 

ahová visszatérnénk. És vannak kezdet
től fogva elvarázsolt vagy elátkozott he

lyek, akárcsak az utak, amelyek hozzájuk 
vezetnek. Az ilyen utak szélét többnyire 
az agyagos talaj növényei, a földcsuszam
lás lakói növik be, amelyek a kötött talajt 
szeretik, mint a martilapu, a medvehagy
ma és a zsurló. Ilyen út vezetett el a há
zam mellett is, egy vízmosta hegyszaka
dékba, árnyékkal átitatott, varangybarát 
nedvességbe. Odalent penészedett az erdő, 
zöld szürkület lobogott. Zöldesen csillog
tak a gyökértörzsek, akárcsak a zuzmók 
és a mohák a sziklatömbökön. Úgy tűnt, 
mintha errefelé sohasem járt volna az idő, 
mintha a vízcseppekkel telített mozdulat
lanságot sohasem érintette volna.

Meredek, szűkén kanyargó ösvény veze
tett lefelé egy völgyzárógáthoz, amely nem 
volt túl magas, de a kétségbeesetteknek 
mégis elég magasnak bizonyult. Megma
gyarázhatatlan feszültség honolt e helyen. 
Még itt lebegett valami a balszerencsések 
sorsából, ami visszamaradt a levegőben, a 
fákban. Egy észrevétlen sugárzás, talán 
régi metafizikai kérdések legkisebb ré
szecskéi, megannyi kérdés a létezésről, a 
keletkezésről, az elmúlásról, a semmiről.

Az emberek azt állították, az öngyil
kosok évről évre megjelentek halottak 
napja körül a gátfalon, bár csupán mint 
halovány árnyak a gyengén exponált fil
meken, és szellemkezük odaintett az 
élőknek. Gábi, egy selyemszövő, hideg
lelős hangon mesélte, hogy útját állták. 
Órák hosszat topogott egy helyben, nem 
jutott sem előre, sem hátra. Moccanni 
sem bírt. Imái szárnyaszegetten, malom
kő-súllyal forogtak benne.

11.
A nyár déli csendje, légyzümmögéssel. 

Két lélegzetvétel, két szó közötti csend. 
A lomb alatt érő szőlők csendje. A halot
ti csend, és annak krizantémszaga. A 
csend mint lobogó függöny a nyitott ab
lakban. A csend összes különféle válto
zata, eltérő árnyalata. A lapuló, szegé
nyes, vagy pedig az oszlopnyi magas, 
büszke, mesterien barázdált csend. És 
az én csendem. Az én csendem prémet vi
selt és szürke volt. Nem adtam neki ne
vet. Kinyitottam az ajtót: Jöjj! Kinyitot
tam az ajtót: Menj! Kézzel segítettem 
neki, lábbal tuszkoltam. Sohasem sietett. 
Gyakran napokra eltűnt, majd újra föl
bukkant, prémje még szürkébb volt. Az 
asztalomon, a papírokon fű mutatkozott, 
gyér és fakó, mint a fák tövében, és las
san az órákat is benőtte az időtlenség.

Sajnáltam, hogy már nem voltak meg 
a régi levelek, hogy haragomban eldob
tam őket. Sajnáltam, hogy nem tudok töb
bé a meghitt sorok között kószálni, és új
raolvasni, amit régen olvastam. Tudtam, a 
jó fülek még az elnémult hangokat is meg
hallják a tinta és az elsárgult papír alatt. 
Válaszlevelet írhattam volna az elveszített 
barátoknak, egy régen elavult múltnak.

Werner Lutz svájci költő, író, festő, grafikus. 1930-ban született Wolfhaldenben. 
Jelenleg Bázelben él és alkot. Szépirodalmi munkásságát a svájci Schiller Ala
pítvány nagydíjával (1992) és Bázel város költészeti díjával (2010) tüntették ki. 
Az itt közölt részletek a Hügelzeiten című prózakötetéből valók.

Azt írtam volna: Kedves, szeretett Múlt, 
itt a tél valamivel hosszabb, mint a nyár. 
Itt a nappalok és az éjszakák a kövekkel 
együtt a völgybe görögnek. Ahol lakom 
egy hegyes, legeltetésre használt szög
let, amely az égbe nyúlik. így könnyen be
láthatok az ablakomból öt országot és mi
egymást. Az utak végén lakom, de ezek az 
utak valójában nem is utak. Fűnőtte ösvé
nyek, alig lelni meg őket. Álombéli ösvé
nyekre hasonlítanak, amelyeken mezítláb 
lehet járni. Kőrisvesszőből, bodzabokrok
ból és vadrózsából való sövénykerítések ta
golják a meredek hegyoldalakat. Élőbozót
nak nevezik őket errefelé, mert élnek, és 
mélyen gyökereznek. El kell még monda
nom, hogy a csend, amely folyton a lábam
hoz dörgölőzik, örökösen még több csendre 
éhezik. Telhetetlen lett, és terhemre van.

Feltűnt, hogy a csendnek különböző 
tisztasági fokozatai lehetnek. Hogy lé- 
tezik-e a tökéletes csend, kétlem. Azt is 
kétlem, hogy egy változatlan lényegiség 
lenne, egy elem, amely a tűzzel, levegő
vel, vízzel, földdel egyenértékű. Lehet, 
hogy az emberi lélek szétbonthatatlan, 
elemezhetetlen alkotórésze. Vagy talán 
csak egy romantikus rémkép, egy bolon
dos elme szüleménye. És talán az ilyen 
ember, mint én, aki a csenden gondolko
dik, már több, mint bolond.

21.
Előfordult, hogy ébredéskor nevetés 

gurgulázott a torkomban. Figyelmes, tü
relmetlen ébredés volt ez, a létezés örömé
vel, életvidámsággal tele. Mivel körülvett 
a nappal, a világosság, a látható, kézzel 
fogható jelenlét, ficánkoltam, izegtem- 
mozogtam. Szemem nem csak látott, de 
élővé is tette a látottakat. ízlett a kávé, 
kedvemre volt a mosdás a kútvályúnál, a 
jéghideg víz, a Marseille-szappan illata.

Ezek a vidám szivárvány-reggelek nem 
voltak feltétlenül felhőtlenek. Borúsak 
is lehettek. Még a ködöt is úgy olvastam 
ezekben a pillanatokban, mint egy ver
set. Merő mágia: a köd írta sorok a víz
mosta szakadékok fölött, az ablakok előt
ti sötétség, amelyen átlüktet a fény, a 
kósza véletlen, a lehetőségek és a szem
fényvesztés látszólagos megjelenése. A 
körvonalak egybefolytak, újraformálód
tak; talán a fantázia, talán egy másik vi
lág körvonalai voltak.

Az ilyen reggeleken hízelegtem és ud
varoltam. Körülrajongtam a létet, az egy- 
szeriséget, tudatosan lélegeztem ki és be. 
Úgy olvastam önmagámban, mint egy tu
ristatérképen, magaslati kanyarok, tá
volságok, úttalan utak. Minden teketória 
nélkül el tudtam fogadni a mikrokozmo
szomat. Minden szikrát, részecskét, nyo
mot, az ellentmondásokat, a felcsillaná
saikat, az ingatag egyensúlyt.

25.
Anélkül, hogy látna, hallana, némán. 

Képes-e érzékelni egyik tárgy a mási
kat? Az „anyag” talán mégis képes isme-
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rétién módon kommunikálni? Létezik-e 
a fa nyelve, a kő nyelve? Létezik-e az ér
zékeny, elpiruló vas, az örömtói táncra 
perdülő asztal? Elképzelhető-e egyálta
lán, hogy a tárgyakban érzelmek bon
takoznak ki, rokonszenv és ellenszenv, 
észrevétlen közeledés vagy észrevétlen el
távolodás? Milyen szerepet játszik ebben 
a távolság? Milyen messzire érnek a jel
zések, mikor szakadnak meg az összeköt
tetések? Milyen távolságnál kezdődik az 
elszigetelődés, jön eló' a búskomorság, pél
dául egy borospohár depressziója, amely 
teljesen egyedül van egy üres térben?

Olvastam a tárgyak magányáról, és ar
ról, hogyan tudja ezt a magányt a körülöt
tük lévő kisebb vagy nagyobb tér növelni, 
illetve csökkenteni. A mélyére akartam 
hatolni ennek a jelenségnek, így hát kiürí
tettem a lakószobámat. Ki akartam bon
tani a magányt, kiemelni a pontatlanság
ból, az érzetekből, és érthetővé tenni a 
magam számára. Tudni akartam, mi ez: 
erő, anyag, a tér szubsztanciája?

Kezdettől fogva világos volt, a kis üveg
tárgy gravitációja a szobám padlóján rend
kívül erős. Ennek az üvegpohárnak a 
puszta jelenléte megváltoztatta a légkört, 
és magára vont minden figyelmet. A kör
nyezet, vele együtt én is, mellékes lettem. 
Bárhova állhattam; a tekintetem, a gondo
lataim, az érzékeim csak hozzá tértek visz- 
sza. Mintha megbabonázott volna, teljes 
sötétségben is láttam őt. Enyhén oszcilláló 
vonalakból formálva állt ott, és egy magas, 
éneklő üveghang csendült föl, majd halt el 
újra. Akkor is, amikor úton voltam, meg
jelent a magányos üvegpohár képe. Megje
lent a fejemben, pontosan megrajzolva, és 
meg voltam győződve róla, hogy formájá
nak fényár nyék-játéka pontosan a felidé
zése idejével esett egybe. Egy üvegpohár, 
egyszerű kvarchomok keveréke, összeol
vasztás eredménye, lehűtve és dermedten, 
és mégis olyan erőkkel rendelkezik, ame
lyek az értelmemet messze meghaladják.

Feljegyeztem: a magány nem változatlan 
adottság. A magányt a környezete formál
ja. A magány nem egyenértékű az elma
gányosodással. Lehet életteli és erőteljes. 
Ráadásul képes létrehozni saját hangzás
formáit, és elvarázsolni vele bennünket.

» > »  folytatás az 5. oldalról

27.
Mire is vártam tulajdonképpen? Mi 

volt az, aminek jönnie kellett, megmu
tatkoznia, megtörténnie? Honnan vet
tem a változás bizonyosságát? A várako
zás, amint másoktól is hallottam, az új 
kezdete, az élet csíraformája, minden fej
lődés első szakasza. Gondoljunk csak a 
mag titokzatos alvására a burkában, a 
héjában, a sötétségre és a nedvességre a 
földben, az anyaméhben. A várakozás a 
teremtés szükségszerű szakasza, és vala
hol a szent iratokban is benne van: a dol
gok ahhoz jönnek, aki tud várni. Kétség
telenül fegyelmet igényel. Szünetet kell 
tartanunk, össze kell szednünk magun
kat. A türelmetlenség, a jövőbe vágyódás 
legyőzése felszabaduláshoz vezet. Töre
kedni kell a vágyak nélküli várakozásra,

amely megnyílik, a világosság felé fordul, 
egyszerűen, növényhez hasonlóan.

Elkezdtem nemesíteni a várakozást, 
szemezni, ahogyan az almafákat oltják. 
Átoltottam egy értékesebb várakozást a 
megszokott várakozásba, és vártam. így 
ültem gyakran, érzéketlen lábakkal, bé
nult karokkal, mozdulatlanul. Még a lé
legzetem is belém szorult. Az idő, a kör
nyezet elsüllyedt alattam. Hagytam, 
hogy az est est legyen, és nem érintettem 
meg a lámpát. Néztem a pontszerűen vi
lágító fényeket, láttam, mint lobbannak 
fel és alszanak ki, vártam, amíg beleva
kultam, amíg az asztal, a szék, a falak 
hangtalanul magukba omlottak, és ka
varogni kezdett a hamvuk. Gyakran gon
doltam Schepenese-re, a múmiára, aki 
egy közeli kolostor könyvtárában aludt, 
művészien körbetekert lenvászonba bur
kolva. Szilárd húsára gondoltam, össze
zsugorodott, csontokra tapadó bőrére, ki
csi, óegyiptomi hercegnőarcára, amelyet 
feketére festett az idő. Arra gondoltam, 
három és félezer éve várakozik. Várako
zik egy isten, egy istennő vagy egy meg
késett, ősrégi napsugár életadó csókjára.

„Szívem le kíván menni a tóhoz, hogy 
tisztálkodjon eló'tted, hogy láttassam szép
ségem a legfinomabb királyi vászontuniká
ban, amelyet átitatott a víz. Lemegyek ve
led a vízhez, piros hallal jövök ki hozzád, 
szépen fekszik ujjaimon. Jöjj, nézz reám...”

(részlet egy osztrákon szerelmes dalából)

28.
Harsány zűrzavar, vad ölelések és tapo- 

gatások, bűnös szenvedélyek, hitvány áru
lás, ördögi üzelmek: a szerelem nem múlik, 
akkor sem, ha tőr járja át a szerelmes fá
jó szívét. Érthetetlen, hogy a féltékeny sze
rető miért olyan leírhatatlanul mezítelen, 
miért kell olyan szánalmasan meggörbülve 
és fejjel lefelé lógnia a díszletek között. Az
tán a vér, a vér, a sikoltozás! És újabb ölel
kezések, átkarolások, a végtagok zűrza
vara a pamlagon, díványon, fürdőkádban 
és a színpad csupasz padlóján. A színház
zal gondjaim voltak, gyakran kényelmet
lenül éreztem magam, ha kirívó túlzáso
kat, végletekben való gondolkodást vártak 
el tőlem. Sárgaréz-érzelmet, túl rikítót, túl 
hangosat, színlelt dühöt, megjátszott gyön
gédséget. Gyakran kitűnő volt a játék és a 
kellékek, de túl mesterkélt és átlátható a 
gondolatmenet. Úgy játszottak, mintha a 
nézők élettelen lények lennének, képtele
nek a látásra, a hallásra. Ami szórakoztató, 
élvezetes, vagy elgondolkodtató lehetett vol
na, az gyötrelem lett számomra, ha a plüss- 
fotelben ülve, hallgattam és néztem őket.

És most szerelmes lettem. És ponto
san itt fent a dombon, távol a színpadtól, 
amely a világot jelenti, szerelmes lettem 
egy dívába. Egy folyóirat régi számát la
pozgatva fedeztem föl az arcképet. Fél
profilból való felvétel. A súlyos szemhé
jak, a homlok, az orr és a száj, az áll és 
a nyak vonalainak melankóliája elbájoló. 
Eleonora! Eleonora Duse, született 1858- 
ban, Vigevano-ban, Olaszországban. Már 
a neve is olyan, akár egy vonóhúzás a gor
donkán. A zenélő név Rosztropovicsnak 
is tetszőén hangzana. Csak az érintett

kellemetlenül, hogy a nő DAnnunzio-val 
barátkozott, akinek hivalkodó parkjában 
karonöltve sétáltak. Újra meg újra 
előkerestem a folyóiratot, nézegettem az 
arcképét. Tudtam, ott vár rám a huszon- 
hetedik oldalon  ̂és rám néz enyhén oldal
ra vetett fejjel. 0, akit Milánóban, Boston
ban és Philadelphiában ünnepeltek, most 
itt él énnálam. A lapok közé különböző 
virágokat tettem, idény szerint, margaré
tát, mályvavirágot, borostyánlevelet.

34.
Pánik nélkül, sietség nélkül. Amit meg 

kellett tenni, körültekintően tették meg. 
Valaki a családból lement a faluba, a pap
iakba, a községházára, az orvos házába, 
és bejelentette a halálesetet. A doktor fel
jött vele a tanyára, megnézte, megálla
pította az elhalálozást, és kiállította a 
halotti bizonyítványt. A halott állát fel
kötötte egy kendővel, tanácsokat adott, 
mi mindent kell elintézni, hogyan kell a 
holtat megmosni és elhelyezni. Egy ideig 
elüldögélt a konyhában, megivott egy ká
vés snapszot, szólt néhány jó szót, nyug
tatót. Azt mondta, az élet óraművében 
elkoptak a rugók, és ez a gépezet, mind 
közül a legcsodálatosabb, megállt. Meg
jött a lelkész, megáldotta a holtat, imád
kozott, leült egy kis ideig a konyhában, 
ivott egy kávés snapszot, és ő is megta
lálta a vigasztaló szavakat: „Mindennek 
rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt 
minden akaratnak. Ideje van a születés
nek, és ideje a meghalásnak; ideje az ül
tetésnek, ideje annak kiszaggatásának, 
ami ültettetett.” Jött a sírásó, segített be
öltöztetni a halottat, segített felravata
lozni. Ő is elüldögélt a konyhában, meg
ivott nem egy, de több kávés snapszot, és 
nem kellett jó szavakat mondania, mert 
körüllengte a szakember nyugalma és 
higgadtsága. Nemcsak levette a mértéket 
a lucfenyő koporsóhoz, de maga is ácsolta, 
és odafigyelt, hogy úgy találjon, mint egy 
mérték szerint készült ruha; legyalulta, 
selymes tapintásúra csiszolta, és ezüstö- 
zött véretekkel látta el. Gondosan illesz
tette be a kis ablakot a halott arca fölé, 
és úgy vélekedett -  minden irónia nél
kül: a halott láthatja majd, ki vesz tőle 
búcsút. Sírásóként ő gondoskodott a feke
tére lakkozott, magas kerekű halottasko
csiról, amelyet megtisztogatott és kifé
nyesített, amíg úgy ragyogott, mintha új 
lenne. Feketébe öltözve, fekete cilinderrel 
a fején vezette a gyászmenetet a harma
dik napon. Ő tartotta a kantárnál fogva 
a fekete nyeregtakaróval leterített lovat, 
ő adta meg a lépéstempót, amely felügye
lete alatt még a legmeredekebb útszaka
szon sem veszített méltóságteljességéből. 
Bár kedvelte a szeszesitalt, sohasem vet
hettek semmit a szemére. Komolyan vet
te a könnyeket és a gyászt. Szépek voltak 
a gyászmenetei, mindenekelőtt a hóban. 
Szép volt, amint kimérten és rendben ha
ladtak a fehérségben, és leheletnyi szesz 
lengte körül őket. Aki az út szélén állt, 
mínusz tizenkét fokban is kivette kezét a 
zsebéből, és levette fejéről a kalapot.

BENŐ ESZTER ford ítása

6 HELIKON —



Rondó-szombat
ANDRÉ FERENC 
Sárkány Timinek
egy esernyő elhagyása semmi több 
ha már hazád csak az örök centrum 
ahol mindig kerül ötven cent rum 
és átitat belül az esti köd 
ha magadra gondolsz viszket köldököd 
ez nem vihar csak készülődő tájfun 
egy esernyő elhagyása semmi több

ha már traumáidhoz sincsen közöd 
ez nem misztika ha isten szemet hány 
hogy önvád nyer magának helyet gúny 
elázni kívül-belül ösztönöd 
egy esernyő elhagyása semmi több

Szalm a Réka 1

ez halál így elaludni nem lehet 
egybecsordul macskahúgy verejték 
olvad már a hús bárhogy keresnéd 
nem hoznak álmot már a vegyszerek 
a fázó távok mind egymásra fekszenek 
és szublimálják felettünk az estét 
ez halál így elaludni nem lehet

sót nyelünk csak mindenféle víz helyett 
takaróink túlfűtött kemencék 
köhögésből hallod ki a neved még 
a lávaszörnyek ágyunk alá fekszenek 
ez halál így elaludni nem lehet

Okos A ttilának
ha nincsen szó amit üvöltenél 
felvérzik az indulat a nyelv alatt 
ez nem sikoly itt több az ami felfakad 
meddig ér a test amely nem mesél 
csak kutatna artikulált nyelvekért 
mert széthasít m it elhallgatni nem szabad 
ha nincsen szó amit üvöltenél

csak morzsolódik mint penészes kenyér 
és hogy keress magadnak járható utat 
ha más hordja ki de tiéd a bűntudat 
amely kilök magából csendben elvetél 
ha nincsen szó amit üvöltenél

Szalm a Réka 2
ha már sosem vált zöldre a lámpa 
csak állni kell kilesni a jelet 
ha látni nem lehet de látlelet 
mesél és elcipelne önmagába 
törvénye nincs mégis megszeged 
ha már sosem vált zöldre a lámpa

Az Erdélyi Magyar írók Ligája az augusztusban lezajlott 
Kolozsvári Magyar Napok keretében, a kolozsvári Bulga
kov Kávéházban ez alkalommal is megszervezte hagyo
mányossá vált helyszíni versíróeseményét, amely idén a 
Rondó-szombat címet viselte. Ezúttal rondó formában ír
tak verseket a résztvevő' szerzők a közönség tagjai által 
megadott témákra, címszavakra.

elundulás az átkelés helyett
vak vezet elvakuzott irányba
és muszáj követni utána mennetek
ha helybenállásod már meg nem mentheted
s feloldódsz mint világtalanok álma
ha már sosem vált zöldre a lámpa

Egri Istvánnak

ha már nem tart egyben csak a sebesség 
hány nyerítést lóhalált bír két kerék 
a távolság riadtan zuhan feléd 
ez nem bukás de gyűjtesz pár sebet még 
hogy tanulhasd a csontok történetét 
nem szárnyalás de repülésnek épp elég 
ha már nem tart egyben csak a sebesség

és nem takar be föld se elfedett ég 
mert ki nem jelez pedig keresnéd 
jelét rezdülését hogy itt lehess még 
a tájat összerakod bárhányszor szeded szét 
ha nem tart egyben csak a sebesség

Magamnak

futni kell de futni nem szabad
mert a hóvihar olyankor rád talál
ez nem élet de még nem fagyhalál
nyelveden jécsapként ül a harag
meg ne nyald mert végleg magadra hagy
hóomlásveszéllyel körbe zár
futni kell de futni nem szabad

mert itt minden lépés úgyis megtagad 
messze még az olvadás határ 
didergésed egyre önmagába já r  
minden lábnyom tőled messzire szalad 
futni kell de futni nem szabad

Tündének

nem értek már rég a nagy szavakhoz 
csak magamba töltök folyós mondatot 
és a nyelv kibotlik súlya hogyha fogy 
pár nyelésnyi lét új árnyakat hoz 
ingatagságodért sose szabadkozz 
meghasadsz ha megéred a holnapot 
nem értek már rég a nagy szavakhoz

bár egy üveg legyen ahová tartozz 
ha gyomrodban rég gyerekkorod forgatod 
szemeid kiégeti a lomha szmog 
borpincébe visz le és elpalackoz 
ha nem értek már rég a nagy szavakhoz

F E K E T E  V IN C E

Rőser Julikának

Címkék: filológia, szakrális piros láda, magyar szak, anno.

Ó, ahol annyian összegyűltünk, 
ó, az a szakrális piros láda, 
az egykori Filológiába’; 
jártunk, álltunk mellette vagy ültünk, 
és szenvedtünk és vágytunk és tűrtünk, 
ó, ahol annyian összegyűltünk, 
ó, az a szakrális piros láda!

» » >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról Varga K lá rá n a k
Éveink korma, ó, piros láda, 
onnan mentünk textológiára, 
Kására, Vödre, Cségyére, Kozmára, 
ó, az a szakrális piros láda, 
az egykori Filológiába’!

A
Okos A ttila  Ákosnak

Címkék: előző élet, orosz herceg, moszkvai bál, Idea bútorgyár, 
álom, Botond, bútorok visszarontója.

Elózó' életemben, egy moszkvai bálon 
találkoztunk az Idea bútorgyárban, 
orosz herceg, vagy pusztán csak álom, 
ott, abban a moszkvai bútorgyárban 
Szergej Szergej’ics Botonddal járom, 
orosz herceg, vagy talán csak álom, 
ott, abban a moszkvai bútorgyárban...

Bútorok visszarontója nálam, 
vagy csak abban a moszkvai gyárban, 
álom-e ez, vagy csak a vágyam, 
hogy éppen az Idea bútorgyárban 
találkoztam Botonddal, nálam...

KARÁCSONYI ZSOLT 
A fordult farkasnak m ár nincs reménye

Egri István témáira

A fordult farkasnak már nincs reménye: 
körötte is megfordult a világ, 
esélye sincs, hogy régi önmagát 
felhozza most a teliholdas fénybe, 
a vér sem elég már, hogy megkísértse.
Hiába minden, nem szakad fel a gát: 
a fordult farkasnak már nincs reménye.

Sok férfi, nó'- az idő  elesége, 
nem az övé. A titkok ciklusát 
hiába várja holdsütötte sáv -  
nem vezet vissza a kezdetek terébe.
A fordult farkasnak már nincs reménye.

Címkék: disznó, disznóvágás; Laji bácsi, halál, hóbucka.

Nem marnak már lassan romló fogaid,
orrod halkan röfögve nem kutat
forró völgy legmélyén tekergő sok kukacét),
nem rágnak már lassan málló fogaid,
sertés-szépséged rőtes sugarait
nem szórja ránk, s sonkád, e bomló satut,
a hídlás közé már nem szoríthatod...

Ki még áll és mélán lesi igéid, 
s szavai töltenék élesre magukat, 
feldobja most már talpát és a magokat, 
hiánya csendben szórja rá izéit, 
nem szúr már soha a disznó szívéig, 
belepi halkan friss hóbuckaillat.

Király Zoltánnak

Címkék: bal nagylábujj, kábel, botlás, elesés, Királyzé.

Uram, segítsd jó  Király Zoltánt, 
ki hívő volt és meggyalázott, 
vidámságot adj, ne tanácsot, 
most már hiába baszogatnád; 
nem ért sok jót, de annyi ocsmányt, 
vidámságot adj, ne kalácsot, 
uram, segítsd jó  Király Zoltánt!

Gyógyítsd meg, kérlek, nagylábujját, 
ki sötét utcákból ma kivágott, 
és véletlen egy kábelre hágott, 
uram, segítsd jó  Király Zoltánt, 
tartalm at adj neki és formát, 
segítsd meg, uram, jó  Király Zoltánt!

Magyar vagyok és magyarnak is látszom
Timi témáira

Magyar vagyok és magyarnak is látszom.
Túl falunapon, szoboravatáson, 
túl hőzöngésen, víg megfontoláson, 
nem kérkedem vele és el se játszom, 
szavak fölötti térbe já r  a táncom: 
színek között, de mégsem színejátszón.
Magyar vagyok és magyarnak is látszom.

Mi hozzám ér azt én is szétsugárzóm, 
de nem vágtatok fehér táltoson.
A tény az tény -  és utánam oson,
sőt: bennem él, sosem kell visszavárnom.
Magyar vagyok és magyarnak is látszom.

Chemtrail
Pál Tamás vezérszavaira

A z összeesküvésnek nincs elmélete, 
csak húzza ránk a kondenzcsíkokat.
Nem kell keresni mélyebb okokat, 
az üldözés: van, elvagyunk vele, 
a mérgezés a létünk kényszere, 
ha megnevezzük: titkosabb marad.
Az összeesküvésnek nincs elmélete.

Ha van még a reménynek térfele 
világunkban: hiába hívogat, 
hogy üldöznek: tény, nem kér szavakat, 
bárhol vagyunk -  ott van az ő  helye.
Az összeesküvésnek nincs elmélete.
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LÁSZLÓ NOÉMI 
Távbarátság
Timinek

Barátságszülő, tágas tér-idő, 
fehér városom, mégis messze vagy. 
Sebtében futó, viliódzó szavak: 
lovagvárosom, sárkányöklelő.
Árnyas nyárfasor, tűnő fényerő, 
messzi cimborám, rég nem láttalak. 
Barátságszülő, tágas tér-idő, 
körbezárnak az állandó falak.
Szólni szólanék, írni láttalak.
Szavad és szavam hólyagos eső, 
ülepedni gyűl pármondat-salak: 
barátságszülő, tágas tér-idő.

Szekrénymászás
Ditának

Én nagy bűnöm, én óriás hibám: 
most aludni, lásd, végképp nem lehet. 
Inkább mutatom, te majd figyeled: 
hogy kell kúszni a szekrény oldalán 
a magasba föl, míg minden felett 
csüng a büszke lány, vérmes indián! 
Én nagy bűnöm, én óriás hibám, 
megmutattam ám, meg bizony, neked: 
szekrény tetején illegetheted, 
billegetheted magad ezután, 
és ez lett a vég, könnyes végzeted.
Én nagy bűnöm, én óriás hibám.

A menetirányító fohásza
Koncz Lajosnak

Uram, jó  uram, nyugdíjt adj nekem! 
Negyven éve már kormos mozdonyok 
hozzák és viszik nyíló életem: 
vasúti forgalmat irányítok.
Énnekem a szén, tűz, gőz nem titok. 
Uram, jó  uram, nyugdíjt adj nekem! 
Negyven éve már küldök, mozdítok, 
állok, mint vitéz, zajló végeken.
Mért róttad reám, meg sem kérdezem. 
Vörös-fekete-szürke oszlopok 
kiáltják feléd: most is itt vagyok, 
s kevés benne már, ha van, értelem. 
Uram, jó  uram, nyugdíjt adj nekem!

Találkozások
Tündének

Itt is látlak én, ott is látlak én, 
itt találkozunk, ott találkozunk.
Tarka forgatag örvény-közepén 
össze-összeér libbenő hajunk.
Tied fiatal, enyém kész regény, 
méz-színűvé érlelte már a fény.
Enyém szigorú, tied költemény, 
itt is látlak én, ott is látlak én.
Mert jövünk-megyünk, amíg járhatunk, 
föltárul nekünk amit láthatunk.
Egymásba borul fantázia, tény, 
mi történt velünk, mind együtt vagyunk: 
itt is látlak én, ott is látlak én.

PAPP ATTILA ZSOLT 
Rondó Jancsó Miklósnak

Amikor Mátyás leszáll lováról 
és a színház utcájába téved 
(az éjjel soha nem érhet véget!), 
és közelivé zoomol majd a távol, 
egy bariton hang egyszeriben rászól: 
„Edward király...” -  és a múltba réved, 
amikor Mátyás leszáll lováról.

Sétálhatna már ezután bárhol, 
e hang kíséri: „ez legyen a béred, 
egy nagy színész szavalhat most tenéked...” 
A szobor innentől már visszaszámol, 
és máskor is leszáll majd bronzlováról.

Rondó Sipos Katalinnak

Mint Hosszú Katinka széles karcsapása 
szeli át a riói medencét, 
úgy hasítja most a levegőt szét 
egy másik Katalin, a földi mása. 
Reggelenként teniszpálya várja 
s vizslatja már labdájának röptét, 
mint Hosszú Katinka széles karcsapása.

Aztán elvonul az éjszakába, 
a táncparketten nem marad üres szék, 
pillangóként ússza át az estéd, 
és fejéről így hull le a párta: 
gyorsan, mint Katinka karcsapása.

Röplabda apával
Elzának

Rondó a harmincas asszonyokról
— bónuszrondó -

Száll a labda, száll, tükrözi a víz.
Zöld a Balaton, térdemig sem ér. 
Kerek, pattan és küldi a tenyér, 
vastag a homok, homokszínű gríz. 
Kicsit jó  vagyok, egy kicsit komisz, 
apa rámnevet, pontosan ezért.
Száll a labda, száll, tükrözi a víz. 
Elbújik a nap, aztán visszatér.
Sekély ez a tó, tágas ez a tér, 
apa arra gondol: nem rossz Kavafisz, 
én viszont csak két év múlva leszek tíz. 
Fűzfa levelét borzolja a szél, 
száll a labda, száll, tükrözi a víz.

A szép, harmincas asszonyok szerelme 
olyanná lett, mint amilyen én vagyok: 
nem múltak el nyom nélkül a szép napok, 
de együtt mozdul már a test s az elme, 
és nincsen kérdés, melyre nem felelne, 
ám ha félszó elegendő, hallgatok 
- e z  a harmincas asszonyok szerelme.

S ha kell, mindig kész az új, más szerepre, 
de a héj mögül a lényeg felragyog: 
távoli szigeten egy biztos sarok 
-  lehet bár vadóc, ragaszkodó, szende -  
a szép, harmincas asszonyok szerelme.
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KADAR HANGA

Apám leánya
1981. augusztus 9-én olyan meleg volt, 

hogy anyám arca leégett az ablaknál a 
délutáni szunyókálásban. Sokszor el
mondta, hogy hűvösebb napot is választ
hattam volna a megszületésre, egész éj
jel izzadtak a kórteremben. Mind a tízen. 
A szülés után nem tudott egyetlen éjsza
kát sem aludni a melegtől. Ezért apadt el 
a teje is, mondogatta. De azért örült ne
kem. Igaz, ezt ritkábban mondogatta.

— Akkora voltál, mint egy sörösüveg, 
mint egy nagyobbacska macskakölyök. 
Néztem is, hogy fogok én ebből a sem
miségből embert nevelni -  jót nevettünk 
ezen, mert aztán szép fogdmeg-leány lett 
belőlem. Sokszor elgondoltam, a neve
lő mellett növesztő hatása is van a szülői 
pofonoknak.

Tört-fehér pólyába bugyolálva vittek 
haza, nagybátyám sötétkék Daciájával. 
Akkor még falun laktunk nagyanyámék- 
nál. Olyanfajta öregek voltak, akikről 
mindig a jó egészségesen sárga, puha, kö
vér csirkék, a fekete fáradt olajjal lekent 
istállóoldal, és a sarkánál oldalra billenő 
kutyapajta jut az ember eszébe. No meg 
az aranybarna színű, kicsit csípős pityó- 
katokány friss kecsketejjel. Sokszor azt 
kívántam, bár nagyapám leányának szü
lettem volna.

*
Kilenc hónapos voltam, amikor apám 

először látott, s akkor is csak véletlenül. 
Az apám felőli nagyanyámhoz egyszer- 
kétszer elvittek egy héten, hogy nézze 
meg az igéző világoskék szemeimet. A je
les délutánon apám hamarább végzett a 
talicskatolással, s amikor délután öt óra 
tájban belépett a légyszaros, nejlonfüggö- 
nyös nyárikonyhába, én még mindig öreg 
nagyanyám karjaiban nyöszörögtem. 
Apám csak akkor figyelt fel, hogy idegen 
szuszog a lucskoskáposztás fazék mögött,

amikor a nyöszörgés egyre hangosabb 
bömbölésbe váltott. Nagyanyámnak ke
rek tíz percig volt türelme ringatni, nem 
csoda, mondjuk, kilenc gyermek után, az
tán felpattant a zöldre lakkozott fásládá
ról, és megfáradt fia kezébe nyomott.

Apámra akkor a saját égszínkék sze
mei pislogtak vissza nedvesen, a tenye
rében tartott kicsi csomagból, még úgy 
egy szipogásnyi pillanatig, aztán lassan 
felszívódtak a krokodilkönnyek. Nagy
anyám kíváncsian oldalra pillantott.

-  Látod-e te? A szemei pont olyanok, 
mint neked, s az orrocskája is olyan kicsi 
kerek gumó...

-  S hát aztán? Tán én csináltam?
— Imre...
— Mit mind akarjátok a nyakamba sóz

ni valamelyik rózsadombi fehér cigány 
purdéját? -  apám ordítására a húga is ab
bahagyta a tyúketetést, és a nyárikony
hába csoszogott.

— Imrécske, ne húzd fel magad, na — re
megve simogatta meg a bátyja érdes keze
it, mert ha Imrécske felhúzta magát, úgy 
csattogott Juli orcája, mint az ostor.

Aztán Imre fogta magát, meg a kék 
szemű pólyást, s meg sem állt a két ut
cával fennebb lakó szeretője házáig. Ott 
aztán nagyapám kezébe nyomott, s nyo
matékosan felhívta rá az öreg figyelmét, 
hogy többet meg ne lássa ezt a macska- 
kölyköt a házában.

-  Nem az enyém, érti-e? Nem az enyém! 
-  üvöltötte, aztán az öreg megfogta az iz
zadt ing koszos gallérját, s egyik kezében 
a pólyással, másikban apámmal az utca 
aljáig meg sem állt. Ott aztán ő is nyoma
tékosította, hogy meg ne lássa többet Im
rét Mari lánya és a háza közelében.

*
Két nappal a tizedik születésnapom 

után döntötte el apám, hogy apám lesz, 
miután már a megyében is csak egy ro
mán, sötét szemű menyecske fente rá 
a gyöngyfogsorát, de az is csak azért, 
mert egy szót sem értett az apámról szó
ló csattanós történetekből. Imrécske va
lahogy mégis inkább anyám fekete ha

ját választotta, mindig azt mondogatva 
neki, hogy nincs a faluban szebb és dol
gosabb asszony, mint Marika. Marika 
pedig nem csak szép volt, hanem nagylel
kű is, ugyanis rajta kívül Imre egyetlen 
volt szeretője sem mosta ki a szakadt zse- 
bű salopétanadrágját. így hát elvette fe
leségül, miután jól tejelő munkát kapott 
a szentgyörgyi szeszgyárban. Életem
ben csak addig a napig volt boldog gyer
mekkorom. No meg még egy nappal to
vább, amikor megtudtam, hogy mégis 
van apám, meg hogy városra költözünk 
blokkba, a tizedikre, ahonnan majd min
dent látok, s ahol zöldre festett vashinták 
is vannak, és több a pékség, nem kell any- 
nyit sorban állni a deka kenyérért.

Mikor anyámmal a költözés estjén a 
frissen vasalt fehér abroszt is a helyé
re tettük, Imre akkor lépett be az ajtón. 
Szemei fénylettek, leheletének szilvapá
linka és korán kiforrt savanyú borszaga 
volt. Anyám ránézett és elmosolyodott, 
meg valami olyasmit mondott, hogy jól 
van, na, az áldomást meg kell inni az új 
házra. Salátás-fuszulykaleves és rántott 
káposzta volt kolbásszal vacsorára. Az 
egész napos bútortologatástól és görnye- 
dezéstől megéhesedtem, kézmosás után 
egykettőre felhúztam magam az asz
tal mellé. Apám lassan felém fordult, és 
cöcögni kezdett.

-  Tündiké, Tündiké, nem ülünk az 
asztalhoz, amíg a család feje nincs ott -  
lassan odaballagott hozzám. Sötétbar
na tincsei csapzottan süllyedtek izzadt 
homlokredőibe. Megsimogatta az arcom, 
és szélesen vigyorgott. Megszédültem a 
pálinkaszagtól. -  Tanuld meg jól, sem 
te, sem anyád nem ültök előttem asztal
hoz! Elvégre, ami ide kerül -  a hasamhoz 
akart nyúlni, de mélyen a bordáim közé 
szúrta a mutatóujját —, azt csakis nekem 
köszönhetitek. Megértetted?

Na, hát kicsit szigorú apám lesz, gon
doltam, de nem baj, pont olyanok a sze
mei, mint az enyémek. 0  biztos nem fog 
félni attól, hogy megigézem. Elmosolyod
tam ezen a gondolaton.

— Mit vigyorogsz? Hm? Az asztal mel
lett nem vigyorgunk! — förmedt rám. Im
récske lassan kezdte felhúzni magát. 
Nem szóltam semmit.

Anyám behozta az ételt, mosolyogva le
ült. Valami olyasmit motyogott dús kon-

K ád ár H anga: 1994-ban született Kovásznán. Idén szerzett diplomát a kolozs
vári BBTE újságírás szakán.
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tya alatt, hogy be szép is, be szép. Aztán 
nekiláttunk a vacsorának.

Csatt! Apám az asztalra csapott széles, 
kérges tenyerével.

— Hogy fogod azt a kanalat, te szeren
csétlen? — üvöltötte.

Anyám rám nézett, s látta, hogy a ka
nálnyél tövénél vettem kezembe az esz- 
cájgot.

— Apádnak igaza van. Fogd rendesen, 
egyél rendesen! -  majd hátrább csúsztat
ta a kanalat a kezemben.

Elfogyott a leves, én még mindig nem 
szóltam semmit. Egy kicsit rossz kedve 
van, gondoltam. Valahogy fel kéne vidí
tani.

— Látod, milyen szépen berendezked
tünk? Tetszik? Elhoztuk mama porcelán 
csészéit is, s a... — mondtam mosolyogva, 
de apám dühösen félbeszakított.

— Ki engedte meg, hogy letegezz, a 
szűzmáriádot! Mondtam én, hogy lete
gezz? Az apád vagyok, a hétszentségit ne
veletlen kölykinek!

Nyeltem egyet. Biztos, hogy rossz ked
ve van.

— Bocsánat, csak... otthon tatával is 
megengedték... -  aztán folytattam -  ma
ma nekem adta a kék virágos porcelán- 
csésze-készletét, azokot es elhoztuk...

Megint az asztalra csapott.
— A kutyaúristenit! Ha má’ annyira se 

szégyelled magad, hogy jártasd a leves
fúvód az asztal mellett, amíg eszem, leg
alább tennéd rendesen! Mi az, hogy es, 
hm? Mi az? Is, érted? Is, te... te... -  az
tán anyámra nézett. -  Mari, az Isten ver
jen meg, hogy nevelted te ezt a gyerme
ket? Miféle eimaradi, falusi libát nevelsz 
beló'le? Városon vagyunk mán, ha nem 
látnád, szégyenbe akarsz hozni ezzel a...

— Imrécske, ne haragudj meg, na -  
anyám szeme megtelt könnyel -  Csak tu
dod, eddig falun éltünk, nem igen járt el 
sehova, még csak tízéves, de megtanulja. 
Aztán felém fordult: — Te pedig hallgass 
apádra, fiam, látod-e szégyent hozol itt 
reám mán az első nap, Tündiké!

— Na, mit ülsz még itt, s nézel ki a fe- 
jedbó'l a virító golyóiddal? Egy-kettó', ta
karodj el az asztal mellől! — apám siette
tésképpen csapkodni kezdte a tenyerét. 
-  Amíg nem tanulsz meg rendesen visel
kedni, ennél az asztalnál te nem eszel! 
Na, indulj lefeküdni!

Miközben lekászálódtam a székről, 
még mondogatta, hogy megtanítlak én, 
ne búsulj, ha anyád nem volt képes rá. 
Lefeküdtem. Olyan jól esett sírni a tisz
ta, friss ágynemű közé bújva. Behallat
szott a konyhából a kanalak csörömpö
lése. Anyám tehát nem veszekedik vele. 
Nem szól semmit. Sírdogáltam még egy
két percig, aztán szipogva megtöröltem 
az orrom, azt a kicsi gumócskát, ami 
olyan, mint az apámé. Biztos, csak rossz 
kedve van ma, gondoltam.

— Csak nevelni akar, jót akar neked — 
mondta másnap anyám.

*
A nevelései aztán mindennaposakká 

váltak, és valahogy általában mindig az
zal a furcsa, erjedt szilvalével kevert sa
vanyúbor szaggal társultak. Kéthetente 
egyszer jókedve volt általában, olyankor

Amalia Crişan: F a r k a s g r i f f

engedett le játszani a blokkok közé úgy 
fél órára.

— Ha este nyolckor nem állsz a szemem 
előtt, azt is megbánod, hogy megcsinálta
lak! — mondogatta ilyenkor mindig.

Anyám mindig tovább dolgozott, mint 
Imre. Játék közben rendszerint egy na
gyobb szomszédlánytól kérdezgettem az 
időt, szép, piros, bőrszíjú karórája volt, a ti
zenkettedik születésnapjára kapta. Apám
nak több órája is volt, nekem meg egyre 
több születésnapom. Az egyik vékony, bar
na szíjas még megboldogult húgától ma
radt rá, többször kértem. Olyankor mindig 
a tenyerével nyomatékosította, hogy szé- 
gyellhetem magam, amiért bármit is ké
rek, amíg nem dolgozom. Anyámnak sem 
engedte soha, hogy kemény pityókacukor
kát vegyen augusztus 9-én. Nagybátyám, 
az a kék Daciás, amelyik hazahozott, mi
kor megszülettem, néha hozott egy-egy 
ezer lejes méretű házi-csokit, olyasfajtát, 
amit az ember jobb, ha elszopogat, ha nem 
akarja a tejfogát benne hagyni. A kicsi 
szarbarna csomagocskát mindig titokban 
csúsztatta a zsebembe, amikor megpuszilt. 
Én aztán esténként anyámnak nyújtottam 
a felét a paplan alatt.

Történt egyszer aztán, hogy a szomszéd 
Rozi szép piros karórája elromlott, s el kel
lett vinni az óráshoz. Akkoriban kanya
rodott át az ősz télbe, az egyre hamarább 
lenyugvó nap megcsalta az érzékeim. Mi
kor felmentem, apám már a konyhaajtó
ban várt összeszűkült, vérvörösre dagadt, 
szesztől csillogó szemeit meresztgetve. Én 
ösztönösen a faliórára pillantottam: nyolc 
óra öt perc volt. Nem szólt semmit, lassan 
felém lépkedett. Összeszorítottam a foga
im, de nem ütött meg.

-  Vetkőzz! -  sokkal csendesebb hang
nemben parancsolta, mint azt vártam. 
Értetlenül néztem rá néhány másodper
cig, aztán hirtelen lehajolt.

Elkezdte kigombolni a virágos-galléros 
ingem, egyre dühösebben, a végén lerán
totta az egészet. A sárga gombok szétgu
rultak, majd megakadtak a rongyszőnyeg 
sarkánál, a vitrines konyhaszekrény előtt. 
Apró, nemrég előbújt méhecskék hegyesed- 
tek apám arca felé. Lerántotta a zöld bár
sony nadrágomat, a le nem húzott cipzár 
hosszan felhasította a bőröm az alhasam- 
tól a vénuszdombomig. Letépte a bugyi
mat, majd rám üvöltött, hogy a zoknikat is

húzzam le. Sosem voltam addig olyan há
lás a derékig érő dús, szőke tincsekért. Az
tán megszorította a karom, és kirángatott 
az ajtón. Hallottam, ahogy kettőre zárja, 
majd hangosan kiüvöltötte, hogy legköze
lebb a nyolc óra legyen nyolc óra.

A lépcsőházban olyan hideg volt, hogy 
sírni sem tudtam a reszketéstől. Az el
ső öt percben még egyik lábamról a má
sikra álldogálva toporogtam, de egy fél 
óra múlva már a gumi-lábsúrlón össze
gömbölyödve próbáltam bizonygatni ma
gamnak, hogy még érzem a lábujjaim. 
Egyszer csak motyogást hallottam a mi
énkkel szemben lévő ajtó mögött, majd 
kattant a zár, és Magdika néni lépett ki 
rajta egy kék fehér kockás férfiinggel. A 
fiáé volt, akkor jött haza a katonaságtól. 
Rám adta az inget, bevitt a házba, és az 
ágyba parancsolt. A fiának szép, sötét, 
barátságos szemei voltak.

-  Neked jobban áll, mint nekem. Megy 
a szemed színéhez! -  mosolygott az ingre 
mutatva. Én is próbáltam mosolyogni, de 
a reszketéstől összekoccanó fogaim miatt 
csak egy farkasvigyort sikerült elereszte
nem. 0  nyakig betakart és kiment a szo
bából.

Mikor egy órával később anyám ha
zavitt, Imre ismét tenyérnyomokat ha
gyott rajtam, amiért szégyentelenül a 
szomszédasszony fiához kéredzkedtem be 
meztelenül.

*
Mikor mind a két öcsém megszületett, 

visszaköltöztünk falura. Anyám nem sze
retett volna a hirtelen haragú Imre elől 
két gyermekkel mezítláb elfutni az állo
mástól a Lenin negyedig tocsogó sárban, 
novemberi mínuszban. Elég volt az egy
szer is, egyetlen gyermekkel.

Apám akkorra már minden nap sava- 
nyúbor-szájszaggal jött haza. Pénzt so
hasem adott, anyámmal kollektívbe jár
tunk pityókát szedni. Mikor a társaink 
leültek ebédszünetre szalonnát és vörös
hagymát hersegtetni, anyámmal egy kis 
zöldet gyűjtöttünk a disznóknak.

-  Gyere Tündiké, ne lássák, hogy nincs 
ételünk... apád az este se hagyott egy lejt 
se... gyűjtsünk nadálylapit a disznóknak 
-  mondogatta.

Apám nevelési módszerei hamar át
terjedtek anyámra is. Az ébenfekete ha
jú Marika rendszerint kilépett újra és 
újra beindított korcsházasságukból. Elő
ször Imrécske megint felhúzta magát, 
és eltörte szeretett asszonya orrát, ak
kor kétutcányit futottunk, a testvéreim
mel a hátamon. Napokkal később apám 
a polgármesteri hivatalba hívatta anyá
mat, és a fél falu előtt, aláírt szerződéssel 
ígérte meg neki, hogy mintaapa és szere
tő férj lesz.

Aztán egy-két év után minden délután 
ötkor összeszedtük a ruháinkat másnap
ra, kinn hagytuk az ételt apámnak, és 
felsétáltunk nagyanyámékhoz. Nem vár
tuk meg, hogy Imrécske agya megint el
boruljon.

A második szomorú elválás napján kis- 
öcsém lépett oda hozzám.

» » >  fo ly ta tá s  a 12. o lda lon
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— Tündiké, éhes vagyok. Kenjél zsíros 
kenyeret! -  nagy zöld szemekkel bámult 
rám, tudatlanul, jóhiszeműen.

— Nincs kenyér, apuka elvitte az ösz- 
szest csomagba. Nem tudtam venni, nem 
hagyott itthon pénzt...

— De éhes vagyok!
— De nincs kenyér, értsd meg!
Dühösen kirohant az udvarra, behív

ta a bátyját, és most már ketten győzköd
tek a zsíros kenyér előteremtése felől. Mi
után már zokogtam az apám iránt érzett 
gyűlöletből, az öcséim megsajnáltak, és 
nem nyaggattak tovább. Az állatok ete
tése után bementem a házba, megnéz
ni őket. Mindketten a kredenc lehajtott 
ajtaja előtt térdeltek két széken, és mor
zsákat mártogattak a zsíros borkánba. 
Egymás szájába dugták a fehér falatká
kat, és büszke vigyorral az arcukon hív
tak engem is uzsonnázni. Két perc múl
va minden ruhájuk egy zsákban landolt, 
én pedig kézenfogtam őket, és meg sem 
várva anyámat, két utcával fennebb siet
tem, nagyanyámhoz. Apám akkor nekem 
is megígérte, hogy soha többé nem hagy 
éhezni. Másnap megtiltotta, hogy egy 
szelet kenyérnél többet vegyek a fuszuly- 
kafőzelék mellé.

Miután dolgozni kezdtem, a testvére
immel együtt végleg elmentem otthonról. 
Nagyanyám mindig szívesen látott a kö
vér csirkékkel, a szénaszagú udvarral és 
soha el nem múló, szánakozó szeretettel. 
Akkor megmondtam anyámnak, hogy én 
soha többé nem megyek vissza apámhoz. 
Anyám sem ment többé.

*
A boldogságot egy világosbarna szem

párban találtam meg húszévesen. Apám 
szöges ellentéte volt, így hát hozzámen
tem, és elhatároztam, sohasem fogok töb
bé Imrére emlékezni. Három év múlva 
ébenfekete hajú, sötétkék szemű kislányt

» > »  folytatás a 11. oldalról

Amalia Crişan: Griffek

szültem. Amikor láttam, hogy mindenben 
az apjára hasonlít, úgy éreztem, megint 
megtaláltam az Istent. Aztán apám jött 
koszosán, megőszült fejjel, kékből homá
lyos szürkére váltott szemekkel, hogy 
van-e egy tányér levesem. Volt. Először jó
ízűen fogyasztotta el minden héten két
szer, aztán minden nap. Két hónap után 
öntötte először a fazék tartalmát a konyha 
közepére, mert nem volt elég ecetes. Ak
kor örökre elküldtem. Az örökre néhány 
hónapig tartott, aztán megint jött, hogy 
nincs-e az uramnak egy fölösleges nad
rágja. Volt. Aztán leves is került megint 
minden nap. Majd az összes ruháját le
hozta minden héten mosásra. A penészes, 
évek óta vizet nem látott, valaha fehér 
ingjeit napokig súrolgattam, hasztalan.

-  Ez mi? -  kérdezte felháborodva, ami
kor visszaadtam a megszáradt ruháit. 
Karon fogott, és a foltos ingekkel együtt a 
szomszédba rángatott. — Nézd meg, nézd 
meg! -  mutogatta a szomszéd lányának a 
foltokat -  Nézd meg, miféle leányom van 
nekem, egy tetves inget nem képes az ap
jának kimosni!

Akkor nem vártam meg az uram, én 
magam dobtam ki ingestó'l a lépcsőház
ból. Két nap múlva telefonált az öcsém, 
hogy apám részegen leesett, beverte a fe
jét és kórházban van. Azt mondták, hal
doklik. Én nem mentem be. Egy héttel 
később kiderült, hogy rendbejön.

*
Karácsony második ünnepén töltött

káposztát vittem fel neki. Az öcsém mond
ta, hogy napok óta az ágyat nyomja, és 
nem eszik. Amikor a rozsdabarna festék
től pattogzó vaskapuhoz értem, apám épp 
a szomszéd fiával üvöltözött az udvaron.

-  Ha nem neveled meg a kölykeidet, 
felgyújtlak házastól! Minden nap a kapum 
előtt csárrognak a szaros taknyosok...

-  Imre bácsi! -  a szomszéd fia hango
san rászólt. -  Figyeljen ide, Imre bácsi, 
mi tiszteljük magát, régi lakója az ut
cának, de a gyermekek mán ki se mer
nek jőni a házból maga miatt. Imre bá
csi, azok semmi rosszat se csináltak, csak 
játszottak!

-  Mit képzelsz te... te... -  apám neki
rontott a férfinak, én meg a kapunak.

Még láttam, ahogy a kertnek lökte a 
szomszéd fiát. Kiabálni kezdtem apám
nak, de az se nem látott, se nem hallott. 
Mire odaértem, a szomszéd férfi a földön 
feküdt, a feje mellett tocsogott a fű a vér
től. A hátsó és első udvart elválasztó kert 
vaskapujának sarka sötéten fénylett egy 
ponton, ahová a férfi beverte a fejét. Az 
utcabeliek csak akkor értek oda, amikor 
a szomszéd fiának nyitva maradt szemét 
lezártam.

Másnap a rendőrségre hívtak vallo
mást tenni. Szemtanú voltam, az egyet
len, minden szavamat elhitték. Azt 
mondtam, baleset volt. Hogy a szomszéd 
is részeg volt, és magától esett neki a ka
punak. Apám szerencséjére kimutatták 
az alkoholt a férfi vérében.

Apámmal együtt léptünk ki a rendőr
ség kapuján. Rám nézett. Hosszú másod
percekig bámult, de nem tudta megkö
szönni.

-  Miért? — kérdezte végül egy örökké
valóságnak tűnő hallgatás után.

-  Mert az apám vagy -  válaszoltam, ő 
pedig megfordult és elment. Soha többé 
nem láttam.

VÁJNÁ ADAM 
Méretek
Libasorban a méretek,
Aki hápogni mer, azt fejbe rúgjuk,
Aki nagyobb a másiknál, azt is.

Nincs bennük hála.

A fiú legelői olyan, mintha én lennék,
De akkor ki lennék én?

Ha jobban megnézem, köztük van a gyerekkorom. 
Legalább ő  megtehetné, hogy előre szól, 
Megállítani a dolgok menetét.
A méretekét.

Ha jobban megnézem, te vagy ott,
Sárga mellényben, hogy el ne üssenek.
Itt még nem ütöttek el senkit.
Na ugye.

Ha jobban megnézem, nincs ezekben 
Semmi figyelemre méltó.
Körmök, agy, csontok.

Ballagnak, amíg valamelyik észre nem veszi, 
Hogy nem figyel rájuk a halál sem.

Voiohoí otthon
otthon hagyott holmikat várunk 
rojtosra fogdosott képeket 
egy itt felejtett úrnő vigyáz ránk 
a dadánk örök szabadnapos

bort tölt nekünk rúzsfoltos pohárba 
bólogat de a nevünket nem kérdezi 
a kezén ráncok a gyűrűk helyén 
úgy simogat ha kihagy az álmunk

a falakon szétrepedt olajfestmények 
az egyiken hosszú hajú férfi alszik 
felette mellek és olló 
alatta úrnő zsíros haja

borba mártott szivaccsal hajol fölénk 
finoman ajkainkra nyomja 
hova lett a világ kicsikéim 
kérdezi mindenféle istenektől
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VA5 MÁTÉ 

Orákulom
i .
Többet elő ne forduljon, 
apánkat zavarod megint.
Folyton kitéped az ecsetek szőrét, 
mostantól rejteni kell a kulcsot.

Tizenhat évesen érti meg: 
a közös múlt vászonra került, 
és a műterem tabu.

II.
A gesztusait aktokká rendezi, 
letagadja a tónusokat.

Egy térség jövőjét is nyomtatványokba 
lehet száműzni, hogy ott tusakodjanak. 
Mint szelídítő, a pátosz elfogadhatatlan.

Elére vasalt útvesztőkben, hátraarc nélkül, 
a fonalat szabály szerint ignorálja.
Nem kavarhatja fel a szörny képmását, 
még ha magunkat is űztük, egészen idáig.

Ismerem ezt a hangot.

Nyertes alkot
Együtt találtuk ki szerepem,
virrosztottunk, míg azt nem éreztem,
igen, most eladhatóvá érek.

Kamerákkal kísérnek, mindenhol állvány, 
mikrofon, egy tánc amit a villában járunk -  
a lépéseket menet közben adják fel.

Ti vagytok a hátország, én tudom, 
hogy ez egy gyár, mi nézettséget 
heggesztünk. A rögtönzéseimtől 
sorban daléinak, éjjel a neten szűrt 
zöld fényben láthatod, ahogy a 
plafon felé, mintha mozdulatlan.

Érted dolgozom, a beszólásaim, 
dühöm, hódításom, a sérelmeim.
Mind megtervezem. Én túlnövöm alkotóim.

Valid be, hogy hiányozni fogok.

Folyam
valakinek frankenstein, nekem csak 
egy szakadt óvszer jutott.
(még panaszkodás közben is pózer) 
ekihuszárok, utánam!

sodródunk, a dj meg szitájával 
egy ütemre ráz.

Amalia Crişan: OroszLóngriff

ugróköteleznek bennem,
mit szólnátok az isteni színjátékhoz,
csak klubokban bugyrok helyett?
vágjátok: orgiák, drum’n’bass,
dante és kokain.
le ne merjétek nyúlni!
ez az én ötletem.

a fiúmnak igaza volt: a teremtés 
igen durva tudatmódosítószer. 
gyerünk, a karomról szívd fel, 
röpülj páva, röpülj!

verseny bevásárlókocsikkal,
tánc a járdán robbanó üvegszirmok felett.
felfedezőm esernyőt lengetve komponál.
vitorláit taxisok, szirénák, és kilazított
utcakövek dagasztják -
itt a napkelte, az öreg piromán.
be kell vallanom, jó l áll neki a dac,
ahogy huszonév rak benne máglyát.

vajon, hogy számoltak el lelkiismeretükkel 
akik átaludták a holdraszállást? 
nem tudom, fáradt vagyok, 
és boldog.
(téged meg ki kérdezett?)

Megálló
itt ez a lány:
esőszabású, gondjai elém csorognak, 
szótlan olajfolt, önmagába roskadt szivárvány.

az új forgószéket egészen hazáig toltuk, 
benne ülve nevettél, majd befordult 
egy önmagát hajtó kerekesszékes, 
nem zúgott tovább, cserélni szerettél volna -  
de ezt csak otthon mondtad el.

minden levelet magunknak címzünk, 
feladjuk, fel hát; a háromnapos kenyeret, 
romlott bort, közösen bérelt ködöt, 
amit először el, majd újra 
megosztottunk, mert

nem igaz, ágoston, 
a mi üregünk nem istenalakú, 
hanem amorf hiány, és az 
anyag felveszi az üveg alakját, 
kitölt és tart, mint reggelente 
pilléről pillére kúszó sárgaság.

Amalia Crişan: 2001-ben született Kolozsváron. Jelenleg az Vájná Ádám: 1994-ben született Budapesten. Jelenleg skandi- 
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum diákja. 2010 óta több egyéni és navisztikát tanul az ELTE BTK-n. 
csoportos kiállításon is szerepelt munkáival.

Vas Máté: 1996-ban született Szentesen. Jelenleg az ELTE 
történelem szakos hallgatója.
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SZŐCS ISTVÁN

Haszonköltészet-tenyésztés -  
irodalomoktatás
Mottó:
Aranyalma ághegyen,
Bari bég a zöld gyepen,
Cirmos cica egerész,
Csengó's csikó heverész,
Dongó darázs duruzsol,
Innét senki se tudja tovább.

(Aranyábécé)

Olvas az ember jó szerkesztőktől is rossz 
cikkeket, gyakran; például, amikor ilyes
miről tárgyalnak: Az irodalomoktatás 
problémái — ez egyike a legsivárabb témák
nak. (A szocializmus kies éveiben a nagy 
állami-nemzeti évfordulós ünnepeken min
dig „A kritika feladatairól” kellett értekez
ni. Ma sem tudom, miért éppen erről? Ám 
azért hadd mondom el a legkedvesebb au
gusztus 23-i történetet. A Gyimesekben 
van két nagyon elterjedt családnév, a Tan
kó és a Bilibok. Mondja egyszer az ünnepi 
szónok: „És akkor jöttek az oroszok a tan
kokkal”. Erre a közönség köréből többen 
felugrottak: „Hát a bilibokok hol voltak?” 

(Látják az író elvtársak? A nép a maga 
arcára kíváncsi az irodalomban!)

Léteznek szép számmal kiváló iroda
lomtörténészek nálunk, még sincs igazából 
megírva a szocialista (vagy álszocialista?) 
korszak irodalomtörténete. Pedig ez több 
vonatkozásban előbbre vinné a kérdést 
(vagy vissza a helyére?), hogy milyen le
gyen „az irodalom oktatása”? Aminek a 
központjában akkor is ez a kérdés állott: 
Miért hasznos, azaz mennyiben lehet hasz
nos az irodalom a társadalom számára?

Egy idősebb szerkesztőségi kollégám, 
tekintélyes költő, arról írt verset, hogy 
amíg a munkás a kohó előtt acélt önt, ad
dig ő az asztalnál erről verset ír, és hogy 
milyen jól van ez így; milyen jól kiegészítik 
egymás tevékenységét; acélt önteni és al
kotni költeményeket: mennyire találnak 
egymáshoz és biztosítják a szocialista tár
sadalom előre haladását! Nem tudhatom 
ama régi nagy költővel, hogy „én jártam 
ott és nem szédültem el”, mert nem ez szo
kott történni. Voltam például egy acélhen
germűben, festői havasok alján, patinás 
történelmi hangulatú táj öblében:

A szóban -  költeményben -  forgó mun
kás egy hatalmas gép előtt állott, kezé
ben egy óriási harapófogóval, a gép balol
dalából egy sziporkázó tűzkígyó lövelt ki, 
egy izzó vasrúd, ő elkapta a harapófogó
val, maga körül vezette és villámgyorsan 
bedugta a gép jobboldali nyílásába, mi
közben az a lángoló-szikrázó acélrúd szi
porkázó öleléssel siklott körülötte!

Egy ilyen munkás egy váltásban meg
ivott hat liter vizet, három liter tejet, a 
váltás végén mégis három kilóval volt 
könnyebb, mint az elején!

(Csak remélni tudom, hogy azóta — 
ezt ötven évvel ezelőtt láttam — a techni
ka csodálatos fejlődése megszüntette az 
ilyen munkahelyeket!)

Majtényit akkor ez arra inspirálta, 
hogy írjon egy új Aranyábécét:

Apám munkás, egész héten 
Acélt olvaszt kemencében,
Aranyérmet kapott érte,
A z újság is megdicsértél

Az óvó nénik nagyon szerették Maj- 
tényi gyerekverseit, de a belső kritika 
élesen működött: ha Bajor vesztett kár
tyán Majtényivel szemben, azonnal el
kezdte édeskésen szavalni: „Ha kell, le
romboljuk földig a gyerekotthon sugaras 
falát”, hogy tudniillik barikádot építsünk 
belőle az imperialisták ellen. Vagy azt, 
hogy „Széles vizen keskeny gázló, ott va
dászik Luka László”, esetleg: „Belgrad fö
lött holló károg, Titót várja vacsorára...” 

Ha Hajdú Zoltán tűnt fel az ajtó
ban, a szerkesztőség kórusban skandál
ta: „Kocsedó szigetén reszket a jenki pa
rancsnok...” Szász János egy versében 
biztatja elvtársát, hogy „menj csak elő
re, törj csak előre, ha kicsap is a hátadon 
a só!” Bajor Andor szerint ez a kicsapisa 
az a jelenség, amikor a nyelv kiölti ma
gát kínzójára! Jellemző volt az időszakra, 
hogy mindenki szívesen eltűrte a legful- 
lánkosabb szatírát is, sőt már-már ki
tüntetésnek is érezte, rangnak; de a tár
gyilagos, száraz bírálatot nem volt képes 
elviselni. Maga Bajor sem. Amikor egyik 
születésnapjára azzal köszöntöttem, hogy 
ő volt az erdélyi magyar irodalom háború 
utáni korszakában a legintelligensebb, 
legműveltebb szerző, és egy igazán nagy, 
kitűnő kritikus válhatott volna belőle, 
csak éppen mersze nem volt hozzá -  ha
lálosan megsértődött, és élete végéig tar
totta a komor, néma haragot.

Azóta is: az irodalom „oktatásának” 
lehetetlensége ott kezdődik, hogy nem 
tesznek különbséget vers és költészet, de 
egyáltalán: színvonalas kifejezésmód és 
szépirodalom, azaz írásművészet között.

Az utóbbit ugyanis: megkedveltet- 
ni, megismertetni kell; és nem taníta
ni! Vagyis nem bemagoltatni a tanulóval 
évente harminc szerzőt, könyveimet, élet
rajzi adatot és esetleg néhány mű tartal
mi kivonatát, hozzáfűzve néhány ideoló
giai minősítést — a szegények költője volt, 
az elnyomottakért küzdött, a kor eszméi 
iránt fogékonyságot tanúsított, új hori
zontokat fedezett fel; avagy: nem tudta 
levetkőzni vallásossága korlátáit; s még 
harminc ilyen közhelyes megítélést —, 
hanem célzottan az iskolások számára 
nyomtatott irodalomtörténet-vázlatokat 
kezébe adni, használatára és túlhaladá- 
sára megtanítani.

Nevetséges a mai vizsgáztató bizottsá
gok görcsös félelme a puskázástól: hogy a 
tanuló nehogy segédeszközöket használ
jon. Egy igazán intelligens vizsgán min
den segédeszközt a vizsgázó elé kell rak

ni, hadd lássuk, hogy tud élni velük. így 
valamennyi vizsga beszűkül a memória 
ellenőrzésére, ami a mai világban nem is 
annyira szükséges, mint volt a kőkorszak
ban! (Vajon nem az a félelem működik-e 
itt, hogy a vizsgáztatónak nincsen más ér
tékelési lehetősége: képessége, „horizont
ja”, mint az emlékezet vizsgáztatása?)1

Az irodalom oktatásának eleve van két 
módszertani akadálya: az irodalomtör
ténet az időrendet követi, ha nem is at
tól a ponttól, ahol az még tulajdonképpen 
csak nyelvtörténet, de már Balassi Bá
linttól vagy Zrínyitől. Ez a tanuló érdek
lődéséhez képest eléggé ismeretlen világ! 
Én érdekességekkel kezdeném, például 
a kismesterekkel, Édes Gergellyel („úgy 
bún túl jutsz, kurucul uccu futuk...”), és 
Kosztolányi rímjátékaival. Aztán követ
kezne a Csongor és Tünde, még ezt sem 
muszáj bemagolni, élvezetes a felolvasó
színjátszás is! Majd egyetlen év csak Pe
tőfi és csak Arany János. Előadni például 
A helység kalapácsát és a balladákat... S 
utána már Az ember tragédiája követke
zik, legalább egy teljes félévig. Az utolsó 
év néhány modern költőé, s egy-két óra a 
középkori magyar nyelv sajátosságairól. 
És akkor mi van -  kérdezhetik a tanárok 
— Jókai, Mikszáth, Gárdonyi műveivel? 
Őket nem tanítani kell! Hanem olvastat
ni. Olykor beszámolhatnak az osztályban: 
milyen volt, mi tetszett benne, és mi nem. 
És itt jutunk a másik, rendszerint szá
mításba nem vett körülményhez: a tanu
lók irodalmi műveltségük első alapköve
it nem a magyarirodalom-órákon szerzik 
meg! Történelemórákon megismerkednek 
többek közt Homérosz és Vergilius legen
dáinak alakjaival! Aztán jönnek az első 
civil olvasmányok: Mark Twain, a Robin
son, a Gulliver ifjúsági változatai, és ta
lán még a Don Quijote is! Aztán Verne 
Gyula és esetleg May Károly, sőt, a de- 
tektívregények!

Innét az utak szerteágaznak: egy
részt Dickens felé, vagy Dosztojevszkij fe
lé: majd az Elfújta a szél következik, vagy 
Huxley. Nyugaton a helyzet változatlan, 
meg Zweig életrajzi regényei. Persze, eh
hez az kell, hogy a tanárnő is legalább 
együtt olvasson a növendékeivel. És dol
gozat gyanánt nem tankönyvek elcsépelt 
közhelyeit visszakérőztetni: helyette in
kább olvassa fel a növendék a legizgalma
sabbnak vagy leghumorosabbaknak ható 
részleteket. Mint ahogy idővel az is el
képzelhető, hogy egyik-másik gyerek egy 
Petőfi- vagy Arany-költemény mellé oda 
tud állítani egy Goethe- vagy Heine-for- 
dítást!

Szóval, legeslegfontosabb az irodalom 
úgynevezett oktatásánál, hogy a legtöb
bet ne a tanárnő szerepeljen, hanem az 
irodalom!

A hatást bízzuk az irodalomra. És 
az irodalom igazi haszna az lesz, amit 
Lászlóffy Aladár így fogalmazott: „Föl
verni bennünk embervoltunk nagy han
gulatát!”

Jegyzet
1 Egyszer a híres fizikust, Bay professzort megin- 
terjúvolták, szerinte kinek m it kell tudni az egye
tem en? A válasz: A diáknak: mindent! A tanárse
gédnek: m inek melyik könyvben lehet utánanézni.
A professzornak: hol van a tanársegéd?
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SEBESTY ÉN  M IHÁLY

Lenin összes m űvei
anyósom  kiadásában
A háború után az első esküvő az övék 

volt. Nem a világbéke szintjén, csu
pán a környéken. Elképzelheted, semmi 
sem volt, amit mégis be tudtak szerez
ni, annak borsos volt az ára, feketepia
ci ritkaság, másnak, úgy mondták, még 
törtaranyért sem adnák, de az anyósom
nak, aki már a háború előtt könyvelt is 
a Steinbrecher cégnél (na csak kicsiben, 
előkalkulált, jobban mondva) az más, 
mondták a hálás üzérek.

Évekkel később azt állította, hogy ab
ból a pénzből summa summárum  a hábo
rú előtt egy emeletes házat lehetett volna 
felépíteni. Kis túlzással. Ugyan milyen 
ház lehetett volna? -  kötekedtem a csa
ládban a kiérdemesült előkalkulátorral.

Hanem a summa summárum vala
hogy ott ragadt a családban. Minden vé
lekedés előtt, valahányszor valami fon
tosat akartunk kifejteni, megjegyezni, 
valakit elmarasztalni vagy feldicsér
ni kívántunk a summa summárummal 
pompásan be lehetett vezetni vagy le le
hetett kerekíteni az egészet. Hol sz-szel 
ejtették, hol magyarosan summáztunk. 
A beszélőnek műveltségi hátországot te

remtett, megemelte a mondat súlyát vagy 
utána a hallgatóság titokban megemelte 
a kalapját. (Már ha a háború után ma
radt még az embereknek egy tisztességes 
kalapja.)

A mozikban ekkortájt még bőven ve
títettek amerikai filmeket, anyósom kü
lönösen szerette a gyilkolászóst, mert 
az mennyivel békésebb a háborúnál, ál
lapította meg éles elméjűen. Az ember 
szinte kívánja, hogy jöjjön el a béke és 
vele együtt térjenek vissza az efféle apró- 
cseprő bűnügyek, bíbelődős detektívtör- 
ténetek. Ezért minden kedden az egész 
család testületileg felkerekedett és elsé
táltak a Royal (utóbb Vörös Lobogó, majd 
Adrenalin) moziba, mely abban az idő
ben az egyetlen volt. A csodával határos 
módon nem sérült meg, nem rabolták ki, 
székeit nem tüzelték fel, sőt nem tudni, 
micsoda véletlenek, szerencsék összeját
szása vagy tulajdonos élelmessége foly
tán sikerült új vörös bársonyfüggönyt is 
szerezni a vetítővászon elé, és a csenge
tésre, mintha csak színházban ülnének, 
ünnepélyesen felment a függöny. Ra
gyogni kezdett a hófehér fal, azaz a vá

szon és a filmen csupa kalapos férfi sze
repelt. Jóképűek, bizalomgerjesztők és a 
hangjuk, hát igen, Angéla napestig el
hallgatta volna. Bár nem tudott angolul 
és akkoriban a szinkron jóformán isme
retlen volt.

Azt is mondták, hogy azt a vörös füg
gönyt, ami a későbbiek során a városi 
pártbizottság asztalán emelte a szoci
alista építés hitelét és jelképezte a sza
badságért kiontott vért, amit a kommu
nisták nagyon szeretnek (vérszomjasak, 
summma summárum, vélekedett fele
ségem anyja), na hát azt a függönyt egy 
magasrangú orosz tiszt hozatta egye
nesen Berlinből, aki a várost megszál
ló Vöröshadsereg, és egyben a helyőrség 
parancsnoka volt. Kolcsakov őrnagy ci
vilben hangversenyrendező és tömeg
rendezvény-szervező volt Tatarszkoe 
Szeloban, és az általa megszállt, istápolt, 
átnevelésre váró kisvárosból mintavárost 
akart teremteni, fel kívánta lendíteni a 
város kultúr- és zenei életét. Erre adott 
némi tápot a városban található Lenin- 
szobor.

Ismét csak a véletlenekre kell hivat
koznunk, ugyanis senki nem gondolt ar
ra, hogy egy szerelvény, amely egyenesen 
Oroszországból tartott a még hadakozó 
Németországba, épp a város határában 
kap bombatalálatot. Anyósvárnak nem 
volt semmiféle stratégiai jelentősége, ha
tárában nem füstölögtek az ipar arany
korában gyárak és termelőüzemek, nem 
voltak jelentős élelmi- vagy lőszerraktá
rak. A hadi térképeken jóformán be sem 
jelölték, mégis egy angol bombázó -  téve
désből, véletlenül, propagandacélból, el
riasztásul, figyelmeztetés gyanánt, ta
lálgatták a városlakók — itt dobta le 
bombaterhét.

Sokáig találgatták az emberek -  már 
akik túlélték az állomásépületre ledo
bott egytonnás repülőbomba robbanását 
— miért és ki szánta a fentről jött kis, de 
annál maradandóbb ajándékot városuk
nak. Anyósunk szerint — nála mindig az 
emberiességi szempontok játszották a 
summám summárum  alapját -  az angol 
(brit) légierő parancsnoksága váratla
nul hazarendelte a pilótát, mert felesége 
éppen szült, és a férjnek illik ott lenni 
asszonya vajúdásánál, mert, tudod édes 
fiam, az angolok nagyon lovagiasak és 
a családi élet, summa summárum  még a 
háborúnál is fontosabb, ezért is fogják 
megnyerni ezt a háborút. Szerencsére 
senki nem hallotta meg, számtalanszor 
csititották az öreglányt, kevés sikerrel. 
Neki lett igaza. Tényleg megnyerték.

Az az utolsó német szerelvény nem ka
pott zöldutat, ott vesztegelt tehát az állo
máson dugig hadizsákmánnyal, amikor a 
találat elérte. Az állomás üres volt abban 
az órában. Az állomásfőnök kint kapált a 
kiskertben, amikor látta, hogy a pénztár
gép és vele együtt a jegyszedő-mindenes 
szépen szállnak elfelé a Poklós-patakon 
túland. De akkor már őt is földhöz csapta 
a légnyomás és a kapa kiesett a kezéből, 
kettéhasítva legszebb fej salátáját. Azt 
siratta, nem a megbénult balját.

> » »  folytatás a 16. oldalon
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Egy hatalmas fémtömb gurult mel
lé. Ha még egy centit továbbjő, agyon is 
nyomhatta volna. De a tárgy nem kívánt 
továbbgurulni. Van ilyen szerencse. Már 
hogyha ezt szerencsének szabad nevezni.

Annak fogják, évekkel később. Nem a 
lakók, hanem azok, akik ebből szép hasz
not húztak, és ismét mások, akik kötele
ző helyismereti háziolvasmányt csináltak 
az esetből.

A vagonok lángoltak, a pőrekocsik ki
siklottak és a Poklós patakba fordultak 
terhükkel. Mellékrobbanások cifrázták 
a vezérmotívumot. A mozdony kereszt
beállott a síneken, és be akart ugrani 
egy újabb szolgálatos mozdonyvezetőért, 
mert a német szerelvény vezére holtan ló
gott ki az ablakán. Szóval állt a bál ren
desen. Talán hozzá sem kell tennem: 
summa summárum.

A be nem hívott férfiak, a polgár- 
mester, a jegyzó', a helyi rendó'rség pa
rancsnoka, a centumvírek képviselő
je, dr. Mendelovics Zélig (világháborús 
sebesült, kitüntetett), a csudával hatá
ros módon életben maradt állomásfőnök 
és a rendőrség tót származású detektív- 
je (életében még egyetlen bűnügyet sem 
derített fel, s ha előfordult volna a szol
gálati helyén, akkor annak, bizonyo
sak lehetünk, hogy, Angéla anyós ha
marabb utánajár, felderíti, letartóztatja, 
bekíséri a tettest, mint Jedlicka Jero
mos II. oszt. detektív kiterjedt kapcsola
ti tőkéje révén) számba vették mindazt, 
ami maradt a német szerelvény rakomá
nyából -  használhatatlan kézifegyverek, 
orosz konzervek, széttaposott, megégett 
téli hadibakancsok és behorpadt acélsi
sakok — és úgy döntöttek, nem jelente
nek semmit a vármegyének, a kerületi 
főparancsnoknak, a VFK-nak, megvár
ják, amíg kijön valaki a MÁV-tól és meg
szemléli, felméri a károkat.

A front ott volt a sarkukban, a há
tuk közepén érezték a csatározás hevét. 
Ágyúszó volt altatójuk, ébresztőjük. Vol
tak, akik menekülésre gondoltak. Angé
lát senki sem kérdezte. Vártak, kivártak.

A legkomolyabb főtörést a fémtömb 
okozta. Az megállapítást nyert, hogy em
beri kéz műve, de nem használati tárgy, 
sokkal inkább valamilyen díszítőfunkció
val bíró köztéri objektum, leginkább egy 
szoborra hasonlít.

Ha úgy nézzük, mondta Jedlicka J., ez 
egy férfit ábrázol nagykabátban, jobb ke
zében egy könyvnek látszó tárgyat tart, 
balja zsebre van dugva. Talán most ké
szül szónoklatot tartani. Apróbb terme
tű, kis kecskeszakállal. Arca emlékeztet 
valakire, talán az ismeretlen szobrászra, 
bölcsködött a jegyző, aki azt hallotta még 
késmárki gimnazista korában, hogy min
den festő és szobrász tulajdonképpen ma
gát festi, gyúrja, faragja ki. Nálunk Kés
márkon, Podlipny polgármester — kezdte 
volna, de ez itt Erdélyben senkit sem ér
dekelt, sőt dr. Mendelovits Zélig, annak 
dacáéra, hogy kivételezett zsidó ügyvéd 
volt, még közbe is vágott:

Azt mondta valaki, hogy vörösök? Nem 
várta meg a választ, sőt hirtelen a homlo
kára csapott és azt mondta: Lenin!

» > »  folytatás a 15. oldalról Micsoda, kicsoda? kérdezték. Talán 
maga Leiningen Károly, az aradi vérta
nú, érdeklődött fontoskodva az állomásfő
nök, aki bánáti sváb volt.

Dehogy, mondta a félkarú kitüntetett 
ügyvéd. Ez az oroszok nagy embere, Le
nin, aki seggbe rúgta a cárt, kivégez
tette a cári családot, forradalmat csi
nált stb stb. Láttam egyszer 1919-ben 
Pétervárott, amikor a hadifogságból sza
badultam.

Tisztelettel körbeállták. Kétségtelenül 
ő volt a pillanat embere, mint Vlagyimir 
Iljics 1917. október 25-én, avagy nálunk 
két héttel öregebben.

Mit csináljunk vele? Ez itt a kérés. Tíz 
tonna tiszta bronz. Beönteni már nincs 
idő, feldarabolni kevés hozzá a szerszám 
és az ember. Talán el kellene ásni, vélték 
többen is, várni kell jobb időkre, amikor 
majd felállítható lesz belőle a város egy
kori alapítójának ledöntött, ellopott szob
ra helyett az újabb. Még nagyobb is lehet.

Napokig folyt volna a tanakodás, ha 
végül Angéla el nem dönti. Dehogy is vé
letlenül.

-  El ne ássátok. Életet menthet, vá
rost, embereket. Polgármester úr, tisz
telettel, de fel kell állítani. Bocsánat, 
hogy nagyok dolgába ártom magamat, én 
amondó lennék, állíttassák fel a város fő
terén, summa summárum így várjuk az 
oroszokat.

-  Aztán miért tennénk ilyet? -  érdek
lődött a jegyző, csöppet sem ellenségesen, 
holott a minap jelentette ki a kaszinóban, 
olyan csúfságot nem tesz Isten, hogy egy 
asszony dirigáljon ennek a városnak. Pe
dig Amerikában állítólag már vannak 
női polgármesterek is. Jót röhögtek.

-  Kinek is a szobrát dobta elénk a vé
letlen? — kérdezte szónoki hévvel, döbben- 
tően hitelesen anyósom. — Hát sajnos nem 
a Rózevelt elnökét és nem is a Washing
ton Györgyét. Isten végtelen kegyelméből 
azt is megtehette volna, de néhány nap 
múlva nem az amerikaiak vonulnak be 
ide, úgy gondolom, hanem a ruszkik.

Dr. Mendelvics Zélig félkarú ügyvéd is 
megerősítette. Pedig nem állott defetista 
hírében. Először hívták maguk közé az 
urak. Valami megváltozhatott.

A németek két nappal korábban ki
vonultak Anyósvárról. Tulajdonképpen 
üres a város...

-  Ha felállítjuk a szobort, mondta An
géla asszony, talán a fiatal nőknek nem 
kell bekormozniuk az arcukat, és nem 
kell minden órát és ékszert elrejteni, 
mert ha azt látják, hogy egy erdélyi kis
város főterén Lenin-szobor áll, talán elte
kintenek a szabadrablástól, a fogolysze
déstől, erőszakoskodástól.

-  És ha nem hiszik el? Ha felismerik? 
Ha visszakövetelik? — kérdezték aggodal
masan minden oldaról.

-  Azt mondjuk, nálunk ez már húsz éve 
áll. Ez a város védőszentje. Vagy, hogy el
szedtük a hitleristáktól, akik el akarták 
hurcolni ezt az értékes kincset...

Anyósom a háború végén rövid ideig 
polgármester volt. Igaz, csak ideiglenes. A 
szovjet városparancsnok megostromolta.

Állítólag Angéla azt felelte, menjen 
már, Kolja, maga túl öreg hozzám.

Pedig nem is tudott oroszul.

OLÁH ANDRÁS 

Orpheus vagyok

akváriumunk sápadt falai 
közé visszakúsznak 
a régi dallamok

redőnyünkön 
a szél zongorázik 
-  tarkómon ujjaid

új ritm ust zenél 
a rózsák illata

nyíló kelyhükben 
ajkad ismerős szomjúsága

lágy fuvallat ringat 
örök mámorba bódulok

álmomban Orpheus vagyok 
s hogy veled maradhassak 
elfelejtem
fölébreszteni a napot

m egtisztulva

1.

ma újra kiloptad 
belőlem a derűt 
s én mégis hálás 
vagyok neked: 
am it tettél
magunk rontása ellen 
tetted -  ha fáj is

2.

a morzsákat kevesled te is 
fáj ez az örökös sietség 
önkínzó aszkézisünk 
néma lüktetése 
ez a senkiföldi lebegés 
egymásba kortyolunk 
hát mohón s újra 
és újra meghalunk

szavakkal kufárkodók

szerelem nélküli bordélyban 
születtek verseink 
hol parázna tekintetek 
vetkőztették meztelenre 
a hibátlan szavakat 
s kéjes gőggel dekorálták 
vagy dobták az 
agyonhallgatás taigetosába 
szerelem nélküli bordélyok 
mocsarából bugyogtak szavaink 
hol új szüzek mindig akadtak 
a pezsgő is kitartott reggelig 
csak a kárpit... igen 
a kárpit szennyezett...
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KÁ NTO R LA JO S

Szelek és vitorlák
(Tanulságos, fiatalító évek a kilencvenéves 
K orunk  történetéből)

Már az új szerkesztőségi postacímet 
(Mócok útja 3.) feltüntető', 1974. októbe
ri Korunk ezzel a kérdőmondattal kezdő
dik: „Milyen város Kolozsvár-Napoca?” A 
kérdés fölött egy furcsa cikkcím: 1850. Át
költöztetésünk hónapja egybeesett a város 
hivatalos nevének megváltoztatásával; ok
tóber 16-tól románul Cluj-Napocát kellett 
írni (ez máig így maradt), a magyar „meg
felelője” pedig Kolozsvár-Napoca. (Utóbbi 
1989 decembere után visszaváltozhatott 
Kolozsvárrá.) A római múltat így akarták 
a Nicolae Ceauşescu vezette ország nacio
nalista történészei, hatalmi döntéssel, ro
mán jelenként tudatosítani.

Folyamatról volt szó. A Kulcsok Kolozs
várhoz 2000-ben a Korunk Baráti Társa
ság -  és a szegedi Mozaik -  kiadásában 
megjelent kötetből, a Gaal György által 
összeállított kronológiából másolok ki né
hány jellemző adatot, a hetvenes évek kö
zepére vonatkozólag. 1974-ben állították 
fel a Rákóczi út elejére (az utca nevét ak
kor még meghagyták) Horea, Cloşca és 
Crişan magasra emelt emlékművét, 1975- 
ben a Bethlen-bástya elé, volt iskolám, 
a Református Kollégium közelébe Baba 
Novac bronzszobrát, 1976-ban pedig az 
egykori Széchenyi térre Mihai Viteazul lo
vas szobrát — amelynek tervezésekor alap
szempont volt, hogy magasabb legyen, 
mint Mátyás és vezéreinek főtéri, Fadrusz 
János készítette szoborcsoportja.

Tehát a Korunk ban is vissza kellett 
térni a frissiben fölfedezett „kerek”, azaz 
1850. évfordulóhoz. A szerkesztőségi ve
zércikk természetesen Ceauşescu ünnepi 
beszédéből idéz, Kolozsvár históriájából 
sajátosan válogatva, annyit azonban hoz
zátesz a hivatalosan elvártakhoz, hogy 
„És volt Kolozsvár fejedelmi székhely, fő
város”, a forradalmi emlékekből Budai 
Nagy Antalra és Dózsa vezérére, Mészá
ros Lőrincre utal.

Ha nem közvetlenül, közvetve -  leg
alábbis így éltük meg -  ebbe a sorba illesz
kedett eltávolíttatásunk Mátyás királytól. 
Ráadásul a megyei tanács épületének má
sodik emeletén jelöltetett ki a Korunk szer
kesztőségének két vagy három, viszonylag 
szűk szobája, elzárva a közönségtől. Ki fog 
ide feljönni, egyáltalán hogy fognak ránk 
találni? Összedobált bútoraink, a ládák 
közt búslakodtunk adminisztrátorunk
kal, Kassay Miklóssal egy kora délután, 
csak ketten voltunk bent, amikor megje
lent az ajtóban a volt megyei propaganda
titkár, a megyei tanács aktuális alelnöke, 
Roman Morar, és kedélyesen ránk kérde
zett, meg vagyunk-e elégedve az új helyi
séggel. Kitört belőlünk a panasz, sorol
tuk az érveket, miért elfogadhatatlan ez 
a döntés, a kiutalás. Legnagyobb meglepe
tésemre a mérnöki végzettségű aktivista

fölvetette, hogy a földszinten is volnának 
még üres szobák, nézzük meg, hátha azok 
megfelelőbbek.

Lejöttünk Morarral a második emelet
ről -  és rövidesen lejöhetett maga a szer
kesztőség is. Használatba vettünk egy 41 
m2-es termet, ahonnan egy kis (külön be
járattal rendelkező) szobácskán át a na
gyobb szobába lehetett átmenni (az lett a 
főszerkesztői szoba), onnan nyílt egy má
sik kis szoba, szintén saját bejárattal (a 
gépírónőnek biztosított helyet). Ez hát a 
Korunk birodalma, majdnem húsz év
re; 1993 nyarán kényszerített távozásra 
Gheorghe Funar, Kolozsvár fura ura. Sok 
minden történt persze időközben, jó is, 
rossz is. A jót mindenekelőtt az jelentet
te, hogy tágas térhez jutott a Korunk Ga
léria, illetve ugyanitt, a rovatszerkesztők 
használta hodályban lehetett egyéb ösz- 
szejöveteleket is tartani, például a szin
tén népszerűvé lett Korunk-délelőttöket, 
könyvbemutatókkal, tudományos, irodal
mi vagy művészeti tanácskozásokkal.

Ilyenformán a kényszerű címváltozta
tás, átmenetileg, javunkra vált. A Korunk 
Galéria programját úgy lehetett alakítani 
(adódott még egy nagy előtér is, külön fo
lyosórész), hogy legjelesebb festőink, gra
fikusaink, szobrászaink meghívásával ide 
szoktassuk a látogatókat, öregeket és fia
talokat. Fülöp Antal Andorért (1975 janu
árjában), Nagy Albertért (áprilisban), Gy. 
Szabó Béláért és az első önálló bemutat
kozásán (92 évesen!) Kós Károlyért sokan 
nyitották ránk az ajtót. Szervátiusz Jenő 
szobrait megnézni 1976 januárjában szá
zak jöttek el, vidéki iskolákból szerveztek 
kirándulást, csak ezért, Kolozsvárra.

Nem csoda, hogy a Szekuritáté felfi
gyelt rendezvényeinkre, elkezdődtek a 
szigorítások, tiltások, az úgymond szer
kesztőségen kívüli tevékenység fokoza
tos, aztán teljes letiltása. De addig még 
akadt néhány jó Korunk-év.

*Árnyaltabban?
Másképp?

Az ötvenegyedik esztendőről közölte gon
dolatait Gáli Ernő a 1976-os évet nyitó 
duplaszám élén. A pártirányítás és nép
frontpolitika a Korunk két világháború kö
zötti történetében ugyanúgy szóba került 
itt, mint az 1957-tel kezdődött második fo
lyam tárgyi és anyagi feltételeinek bizto
sítása „a Román Kommunista Pártnak a 
nemzeti kérdésben alkalmazott politiká
jának eredményeként”; ám kétségtelen, 
hogy a szöveg egészében az „árnyaltabb” 
szónak érdemi jelentése van. Minde
nekelőtt a Dienes érdemeként betudha

Viorica Bocioc: Szem

tó kezdetek vonatkozásában („nagyobb 
hangsúlyt kell kapnia Dienes László lap
alapító és szerkesztői munkásságának”), 
az 1926-1929 és 1929-1940 közti szaka
szok arányításában. A folyóirat funkciona
litása kapcsán Gáli Ernő kiemeli „az adott 
keretek igényes, a minőségi szempontokat 
következetesen előtérbe helyező” kihaszná
lását; utókori, egyben kortársi olvasatban 
az „adott keretek” bővebben kifejthetők 
-  lásd akár a Korunk-vezércikkek sorát, 
nem szólva a nemzeti kérdésben alkalma
zott pártpolitika alakulásáról, már a het
venes évek közepén (például: Kolozsvár el- 
románosításának fokozódó ütemét). És a 
cikk vége felé egy rövid, de fontos bekez
dés: „Jövőt tervezni csak ifjúsággal lehet. 
Az ötvenegyedik év küszöbén fiatal olva
sóinkra és munkatársainkra gondolunk. 
Nekik és velük szeretnénk törekvéseinket 
megvalósítani.”

Ugyanebben a lapszámban, a Fórum ro
vatban öten válaszoltak „Milyen legyen a 
Korunk?” öt kérdésére, a folyóirat klasszi
kus hagyományával, jelenével és jövőjével 
kapcsolatban. Balogh Edgár, már nyugdí
jas státusban, nyitja a sort: „Jómagam ho
vatovább csakis emlékirataim részleteivel 
kívánok jelen lenni a lapban, bár nemegy
szer érzem szükségét, hogy azzal, ami szá
momra üres általánosságnak tűnik, vitá
ba szálljak.” Korban, illetve tekintélyben, 
Edgár után Sütő András következik, Gaál 
Gábor személyiségéhez kötve az „Igazmon
dó írás” igényét. A folytatásban Sütő sejte
ti, hogy az igazság hangoztatásával köny- 
nyű visszaélni, „keresésében gyakorta 
félrevezetjük önmagunkat”. A szatmárné
meti magyar gimnázium igazgatója (Vil
lányi Tibor) a Korunk közelebbi kapcsola
tát igényli a középiskolával. A fiatalabb, 
sőt egészen fiatal munkatársakat ketten 
képviselik az ankétban: Horváth Andor, 
32 évesen A Hét főszerkesztő-helyettese, 
és a nála tíz évvel ifjabb filozófia-hallga
tó Egyed Péter (az egyetemi diáklap, az 
Echinox magyar oldalainak felelős szer
kesztője). Egyed elkötelezett Korunk-olva
sóként nyilvánít határozott véleményt. Az 
értékrendszer-alakításban nagy hatást tu
lajdonít a folyóirat Madách-, Apáczai-, Jó- 
kai-különszámainak, a számára nagyon 
kedvesek között említi az 1974. februá-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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ri képzőművészeti számot. A pozitívumok 
közé sorolja, hogy a Korunk műveltségmo- 
dellt mutat fel olvasóinak. „Elkötelezett
ségünk nemzetiségi feladatainak szocio
grafikus irodalomközlésével, az ebben 
kompetens vidéki értelmiség tevékenysé
gének felkarolásával és következetes irá
nyításával tesz -  és tehetne legtöbbet. 
Ugyanakkor a Korunk ban közölt iroda
lom java része az önismeret nagy problé
máinak irodalma.” Mint filozófushallga
tó, nosztalgiával gondol Bretter György 
és Molnár Gusztáv Korunk-beli disputájá
ra („milyen régen volt”). Mindezek után jön 
egy hosszabb, folyóiratunk szempontjából 
igen lényeges gondolatfutam:

„Azt hiszem, nincs még egy románi
ai magyar folyóirat, amelynek többet kö
szönhetnének a diákok, mint a Korunk
nak -  nevezzük őket fiatal, nevelkedő 
félben lévő szocialista értelmiségnek. Mit 
köszönhetnek? Szakmai tájékoztatást, 
kultúránk problematikájába való beveze
tést és nem utolsósorban közlési lehetősé
get. A kulturológiába való bevezetésnek 
van azonban egy vonatkozása, amivel a 
diákok nem egészen értenek egyet: a Ko
runk minduntalan korrigálja nyelvünket. 
Túl a jogos (faktikus-stilisztikai) szem
pontokon van egy, amire érdemes felfi
gyelni: »Minden nemzedék önmagát szer
vezi meg, de a szervessé válás mindig 
meghatározott nyelvi kontextusban zajlik 
le.« (Bretter György: Hipotézis a nemzedé
kek kettős nyelvéről) Van, aki a nemzedék 
álszociológiai kategóriáját bűnös, mert 
határoló kategóriának tekinti, amely ha
tárol ott, ahol folytonosság van. A nem
zedékfogalom ezen az igazságon túl mód
szertanilagjogosult, ez a fontos.”

Egyed Péter kérdésfelvetésének, az új 
fiatalok számbelileg és minőségben fel
tűnő jelentkezésének érdemes külön 
fejezet(ek)et szentelni, de még azelőtt kell 
számba venni az évfordulós Korunk-szám 
valóban árnyaltabb elődidézéseit. A legis
mertebb korunkológus, Tóth Sándor ezút
tal a műfajiságot, az egykori lapbeosztást 
tekinti át, A Korunk (1926-1940) szemre- 
vétele címmel. Résztanulmányok olvasha
tók Rácz Győzőtől (Képzőművészetelméleti 
kérdések a népfronti Korunkban), Köllő 
(Engel) Károlytól (A Korunk és a román 
irodalom), Kovács Jánostól (A kezdeti Ko
runk és Babits).

(A régi Korunk persze folyamatosan je
len volt, legalábbis felbukkant már koráb
bi ’70-es számokban, egy-egy szerzőhöz 
kötött évfordulón. A nyolcvanéves Déry Ti
bort sikerült megszólítanunk, újraközölve 
az 1927. márciusi lapból A homokóra ma
darait, az író most, nekünk írt soraival, 
így a következő mondatokkal: „Minél több 
tapasztalatot gyűjtök életemben, ítéletem 
annál bizonytalanabb. Minden cseleke
detem fonákja egy-egy tévedés lehet. Ma 
már azt is elképzelhetőnek tartom, hogy 
a »Homokóra« is az. De ragaszkodom múl
tam tévedéseihez is, abban a reményben, 
hogy hátha visszafiatalítanak.” A 90 éve 
született és már négy éve halott Lukács 
Györgyről az 1975. márciusi Korunk ban 
Angi István és Csehi Gyula közölt egy-egy 
tanulmányt. Brassai Viktorra és Salamon

» » >  folytatás a 17. oldalról Ernőre az 1975. 6. számban Lászlóffy Ala
dár és Marosi Péter emlékezett. Az 1975. 
augusztusi lapszámban megjelent Balogh 
Edgár-emlékiratrészlet a szerző 1935-ös 
Kolozsvárra érkezését és Gaál Gáborral 
való első találkozását idézte fel.)

Visszatérve Egyed Péter 1976-os ankét
válaszához, a Korunk ban közölt irodalom 
és az önismeret irodalma kortársi kérdésé
hez, vessünk egy pillantást a hazai idősebb 
és középnemzedék január-februári közlé
seire, már csak azért is, mert viszonylag jó 
szelek és dagadó vitorlák atmoszférája fejt
hető fel belőlük -  miközben Kettős jellegű 
párt és állami szervek konzultációjával un
tatná Tudor Dráganu és Ion Deleanu a fo
lyóirat olvasóját (ha hagyná magát).

Irodalom a fórumon
Jól hangzó nevek és minőségi szöve

gek kísérik a régi Korunkról szóló tanul
mányokat különböző irodalmi műfajok
ban — kibányászva a közelmúltból (amint 
Méliusz József teszi a Kassák szerkesztet
te Mában magyar verseket közölt Reiter 
Róberttel), többségben azonban a kortár
si romániai magyar költészetből válogat
va. Nem akárhogyan és akárkiket, hiszen 
— életkori rendben sorolva a költőket — 
Horváth István, Kányádi Sándor, Hervay 
Gizella, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domo
kos, Kádár János két-három verssel is je
len van, az utánuk jövők közül Markó Bé
la és a még ismeretlen Hadházy Zsuzsa 
kap helyet a főlaptestben. A „Korunk pró
zája” kiemelt rovatban a harmincat még 
be nem töltött Vári Attila szerepel. Inter
jút Beke György közöl, Sőni Pált kérde
zi (.Avantgarde, néptestvériség, nemzeti fe
lelősség). Kányádi írja a nekrológot Kacsó 
Sándorról. A régebbi múltba visz Katona 
Ádám tanulmánya (a pályakezdő Kemény 
Zsigmond eszmerendszerérői). Bállá Zsó
fia bekapcsolódik a fiatalok versantoló
giáiról folyó vitába, a Szemle rovat pedig 
ugyancsak gazdag, élen a Szilágyi Júlia 
jegyezte olvasmányélményekkel (a Dienes 
és Gaál Gábor szerkesztette Korunk-évfo
lyamokat lapozva fel) és Hajdú Péter már 
idézett elemző kritikájával, amely Szabédi 
László nyelvészeti könyvét veszi bonckés 
alá (Őstörténeti perspektívák).

így együtt ez alighanem egy „tisz
tán” irodalmi folyóiratnak is becsületé
re válna. Kiemelkedővé azonban két esz- 
szével válik e sokfelé tekintő lapszám 
„szépliteratúrai” része, de mondjuk in
kább így: önismereti irodalma. Az egyik
nek szerzője, a másiknak tárgya Szi
lágyi István. Az elsőben Szilágyi a költő 
Lászlóffy Aladár regényét, Az ólomkato
na hadifogságát méltatja, és „igen-igen 
magyarul írott szövegnek” nevezi. Va
lamivel kisebb terjedelemben fejti ki vé
leményét Bretter György a K ő hull apa
dó kútba című Szilágyi-műről (Marosi 
Péter már írt a Korunknak a regényről, 
1975 augusztusában), megállapítva, hogy 
„Egyik csúcsa annak az irodalmi vonu
latnak, amelyet romániai magyar írás
művészetnek nevez a történelem”); érde
kes módon valahol összecseng a két esszé, 
például a stiláris értékek kiemelésében. 
Szilágyi István bizonyára regényt írt — ol

vassuk a sajátosan bretteri címet, a har
madik oldalon meg ezzel a félmondattal 
találkozunk: „tehát bizonyos értelemben 
regényének tárgya maga a nyelv” -  és itt 
mindjárt Bodor Ádám novelláira utal, va
lamint az előző Szilágyi-regényre, az Ül
lő, dobszó, harangra; a Bretter-mondat 
folytatása: „majd ebben a regényben ta
lálkozunk leginkább ilyen törekvéssel: 
mondatokkal, illetve a mondatszerkesz
tés sajátosságaival ábrázolni azt, ami a 
nyelvben a világ kifejeződéseként óhatat
lanul jelen van. A nyelvhez képest a cse
lekmény másodlagos jelentőségűvé válik, 
és a téma közvetlenül a nyelvi viszonyok
ban mint e viszonyok következménye je
lentkezik. A téma tehát nem ürügy töb
bé, nem valamilyen rejtett tartalom 
hordozója, hanem közvetlen nyelvi meg
nyilvánulásában maga a tartalom, amely 
mindenekelőtt nyelvi forma.” Miközben 
látszólag a forma filozófiai értelmezésé
re koncentrál, Bretter valójában az eszté
tikumban megvalósuló társadalom-, azaz 
történelem-értelmezés felé közeledik, és 
szigorú logikával végigvezetett elemzé
se végén be is vallja, hogy az eddig meg
jelent kritikákkal ellentétben, azokat 
kiegészítve, a K ő hull apadó kútba szocio
lógiai megközelítésére törekedett. És köz
ben „meghatva” figyeli a pozitív olvasói 
reagálást, a regény tömegsikerét. „Ilyen 
típusú írásnál erre nem számítottunk, te
hát valamiképpen itt az ideje annak is, 
hogy dekódoljuk véleményünket az olva
sóról, aki a róla alkotott ilyen vagy olyan 
elképzelésektől függetlenül -  olvas.”

Szilágyi István esszéje a Bretterétől lé
nyegében különböző megközelítéssel szól 
írótársa, Lászlóffy regényéről: a lélektani 
motívumok kiemelésével tud érdemlegeset 
mondani Az ólomkatona hadifogsága tör
ténelmi hátteréről -  és Lászlóffy Aladár 
alkotói módszeréről. Amit egyaránt ér
vényesnek lát a prózaíró és a költő mun
kájában. „Lászlóffy hőse egy helyütt azon 
morfondírozik, hogy egyre gyűlnek a vé- 
giggondolnivalók. Szerencsére ez a könyv, 
mert építkezésnélküli, nem igényli a gondo
latfonatokat. Különben Lászlóffy lírájában 
sem a vershelyzet a rendezőelv, ehelyett in
kább valami versállapot, néha verseszme 
az, ami mágnesként rántja magához gon
dolattöredékek versreszelékeit.”

Ritka szerencsés összetalálkoztatás e 
két kitűnő esszé egymás közelében tör
ténő közlése, de voltak és lesznek még 
hasonló társítások a hetvenes évek Ko- 
rwn^-történetében. Persze az alkalom is 
szükséges szerkesztői döntésekhez. A Ma- 
dáchról szóló magyar és nemzetközi iro
dalom gyarapodása és Szabó József izgal
mas nagyváradi Tragédia-rendezése ilyen 
lehetőségnek mutatkozott az 1974. decem
beri számunkban; Vásárhelyi Géza költői 
alapállással fogalmazta hosszú írásba „a 
fiatal Madách legyűrhetetlen optimizmu
sát sugárzó Ádám fejlődésrajzát” (A „sze
repjátszó” Ádám és a madáchi személyi
ség) én Rendezőtárs: Madách cím alatt 
foglaltam össze újabb Madách-olvasataim 
tanulságait és a váradi előadás nyújtotta 
élményt. (Weiss István nagyszerű színhá
zi fotói műmellékletre kerültek.)

(Folytatása következő számunkban)
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FE R E N C Z I SZILÁRD

Sorozat
szorozva
Közhely, de mondjuk ki ismét: magvas 

filmélmények tekintetében a tengerentú
li tévéipar mindjobban lenyomja Holly
woodot. A fajsúlyos történeteket nemigen 
kedvelő filmgyárak nevetséges közönség
politikája miatt egyre több szakember a 
kisebb költségvetésű, de nagyobb alkotói 
szabadságot biztosító „üveget” részesíti 
előnyben, s a műélvezó'-befogadók is szí
vesebben választják a hosszan tartó él
ményt a gyorsan fogyaszthatóval szem
ben. A 2016-os évben három különböző 
műfajban is született valami tévés nya
lánkság, bár ha nagyon akarjuk, mind
hármat besorolhatjuk a krimi fó'sodrába.

Nyár közepén a Netflix csatornaóri
ás jelentkezett a Duffer fivérek (Matt 
és Ross) nyolcrészes Stranger Things cí
mű családi horrorával. A műfaji besoro
lás kissé szokatlanul hangozhat, de az, 
aki a 80-as évek gyermekfó'szereplős mű
vein nó'tt fel, egyáltalán nem érzi túlzott
nak. Az alkotók számára mély merítéssel 
Stephen Spielberg E.T. -  A földön kívülije, 
valamint Stephen King Állj mellém! című 
munkája szolgáltatott alapot, a maguk 
összes nosztalgikus összetevőjével, ami
hez hozzákeverték az ugyancsak akko
riban divatos slágereket és elektronikus 
űrkaland-hangzást, de több jelenet be
állításában, a kellékek egy részében (pl. 
John Carpenter-moziplakátok) vagy akár 
a szörnykoncepcióban (AZten-franchise) 
is a nagy elődöket idézik. Három tízéves
forma kisfiú áll a történet központjában. 
Negyedik társuk egy éjszaka nyomtala
nul eltűnik, de megjelenik helyette egy 
szűkszavú kislány, aki meglepő dolgok
ra képes. A lányka felbukkanásával fur
csa események sorozata indul el, és idő
vel egyértelművé válik, hogy minderről a 
közeli szupertitkos CIA-bázis tehet. Vagy 
valami ott. A városka sheriffje, a három 
kisfiú, az eltűnt fiú édesanyja és testvére, 
valamint a középiskola egyik népszerű 
„görlje” nem hisznek a karhatalom hiva
talos jelentéseiben, és magánnyomozásba 
kezdenek, amelynek folyamán a miénk
kel párhuzamos sötét világgal és annak 
félelmetes lakójával szembesülnek.

I »  INEMATOGRÁF

Természetesen a jó és rossz, ártatlan 
és romlott, szelíd és kegyetlen erők ösz- 
szecsapásának ősi konfliktusa mozgatja 
a történetet, de a sorozat alapvetően egy 
letűnt életérzést, a mai 30—40-es gene
ráció meghatározó moziélményeit élesz
ti fel szakszerű bűbájjal. Nosztalgikus 
képsorok juttatják eszünkbe a gyerekkor 
mély és tiszta barátságában képzett atti
tűdöket, a tizenéves képzelőerő és a szá

mítógépek előtti kor analóg játékformái
nak egyéniséget fejlesztő izgalmát vagy 
a kortárs beteges exhibicionizmust meg
előző udvarlási gesztusok leleményét. A 
rendezői széket ritkán átengedő Duffer 
fivérek árnyas, feszes tempót diktálnak, 
miközben a korhűség összes apró részle
tére odafigyelnek, és remekül mozgat
ják a zömében amatőr gyerekszínészeket, 
akiket több száz fő közül válogattak ki. 
Matthew Modine és Winona Ryder ismét 
régi formájukat hozzák, David Harbor 
pedig remekel, ahogyan szokott. A soro
zat korántsem hibátlan, de egyértelműen 
az év tévés szenzációja — és folytatják.

A tévétársaságok ranglétráján, le
gyártott sorozataik minőségi mutató
ját illetően talán nincs jobb az HBO-nál. 
2016 nyarán egy új kilencrészes lezárt 
minisorozattal, az Aznap éjjellel helyez
ték ismét roppant magasra a lécet. Va
lós események alapján Steven Zaillian és 
Richard Price írta, és zömében az előbbi 
rendezte, neki köszönhető tehát a sötét 
tónusú, szikár, részletgazdag képi világ. 
Egy brutális gyilkosság előtörténetével 
indít, majd a nyomozás folyamatával és 
remek tárgyalótermi drámával szítja a 
kedélyeket, miközben a tárgyalás idejére 
őrizetbe helyezett főhős börtönélményeit 
is kibontakoztatja. Ambivalens érzéseket 
kiváltó történet a Nasir „Naz” Khané, aki 
egy éjszaka az apja taxijában hazaszállí
tott egy hölgyet, kábítószer hatására en
gedett a csábításnak, és minden jel sze
rint huszonvalahány szúrással megölte, 
de nem emlékszik rá. Elmenekül, véletle
nül igazoltatják, beviszik a rendőrőrsre, 
és szinte megússza a motozást, ám ez 
nem az ő napja. Az ekcémáival küzdő 
Jack Stone, a piti bűnözők ügyvédje sze
gődik az ártatlannak tűnő muzulmán fiú 
védelmébe, s az eset rövidesen országos 
visszhangot vált ki, faji indulatok szaba
dulnak el, családját megbélyegzik. Naz a 
börtönben megváltozik, az erőszak és az 
előítélet kegyetlenné teszi, bár mint kide
rül, nem minden előzmény nélkül.

A történet erős kételyben fogan és a 
kétkedés itatja át minden konfliktusát. 
A zárt terekben fényképezett, monokróm
nak tetsző csendéletek, a minden cifrá- 
zást nélkülöző párbeszédek, s a kimon
datlan indíttatások remekül felerősítik 
a talajvesztettség érzését. Egyéni megol

datlan problémák, hatalmi játszmák, rej
tett és gyanús magánéleti hátterek, va
lamint az amerikai igazságszolgáltatás 
kirekesztő szokásrendje feszítik-gyúrják 
az elbeszélést, melyet mintegy megkoro
náz John Turturro, Bill Camp, Riz Ah
med és Michael Kenneth Williams haj
szálpontos alakítása.

Dániel Abraham és Ty Franck sci-fi 
írók 2011-ben James S. A. Corey egye
sült írói álnév alatt írták A térség című 
tudományos-fantasztikus regényfolyam 
első darabját, a Leviatán ébredését. Az
óta további négy darabbal egészítették 
ki a trilógiának indult sorozatot, s A tér
ség az utóbbi évek egyik legnépszerűbb 
olvasmánya a maga műfajában. A telje
sen kolonizált Naprendszerben két politi
kai nagyhatalom, a zömében civil Föld és 
a militarista Mars versengenek a nyers
anyagokért. Kisebb-nagyobb aszteroi
dákon és egyéb apró bolygókon élnek a 
megbízhatatlan övezetiek, a kulimunká
sok. A helyzet tehát korántsem idilli. Eb
be az állandó konfliktusoktól terhes vi
lágba érkezik egy ismeretlen életforma, s 
az emberiségnek össze kell fognia, ha túl 
kívánja élni a látszólag pusztító szándék
kal jött barátságtalan organizmust. Ha
talmas kalandok során Jim Holden űr
tengerész, Joe Miller nyomozó, egy marsi 
pilóta, egy övbeli mérnök, egy izompa
csirta és egy politikus próbálnak úrrá 
lenni a helyzeten.

A Leviatán ébredésének felét adaptál
ta egy évadban a Syfy tévécsatorna, és 
kezdésnek remek munkát végzett, bár a 
teremtett világ, a rendezés és a színész
választás nem minden esetben bizonyult 
telitalálatnak. Ami viszont a látványt il
leti, költségeket nem kímélve kápráz
tató űrképekkel, monumentális méret
aránnyal és drámai akciójelenetekkel 
igyekeztek pótolni a hiányosságokat, si
kerrel. Hangulatában néhol a kultikus 
sci-fikre hajaz, például Miller nyomozó 
(Thomas Jane) alakja és modora a Szár
nyas fejvadász Deckardját idézi, a kalan
dos küldetések a Star Treket juttatják 
eszünkbe, a lakhatóvá tett aszteroidák 
zárt világa pedig az Emlékmásból isme
rős Mars beltereit. A második évad előre 
láthatóan majd csak 2017 elején indul, és 
remélhetőleg konzisztensebb formában. 
Kár lenne elszúrni.
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BRÉDA FER E N C

THEATRUM TEMPORIS
Levelek az utókornak
Hetedik levél. A litoszi létről és Létóról, a Látóról
M űfaj: devotio
Keltezési koordináták: Terra, 46° 46' 48" é.sz.; 23° 33' 34" k.h., Claudiopolis, a. D. 
MMXVI.
Címzési koordináták: Antiterra [Antikhton/Orca], 46° 46' 48" é.sz., 23° 33' 34" k.h.,
Claudiopolis, a. D. MMVIIIXVI.

1. Mindenfajta transzcendenciának a tra- 
vesztia az alapműfaja, hisz a valóság általunk 
befogadható világában a transzcendencia 
másként sem nyilvánulhat meg, mint jel- és 
jelentéstudományi, fenomenológiai jelmez
váltás, mint a ye/enségfejlődésileg megnyilat
kozó s kinyilatkoztatott köntös-váltások egy
másból adódó, s ilymód Sors-szerűségekként 
jelentkező sora és gyorsított összeadásokon, 
azaz szorzatokon alapuló sorozata.

2. Eme, a valóság valamennyi tárgysze
rűen kezelhető s egyben valamennyi mito
lógiai szintjére, rétegződésére, metaforikus

P ,  EÁTRUM
rétjére, olümposzi csúcsaira, eleuziszi avagy 
akár szemantikai és Higgs-bozonos, bozon
tos, höztes-hözép, mezzo-Mezőire és mezei
re is egyaránt érvényes megfigyelés föltár
ja ama, többnyire pusztán csak a genetikai 
Memória minden jelenséget visszatükröző' 
varázsgömbjében tárolt s immár a Kő Ko
rától is eló'érzett és a kronologikus folya
matosság során mindinkább bebizonyítódó 
sejtés ismeretelméleti bizonyosságát, misze
rint mind a Lét, mind pedig a Létezés teo- 
teatrológiai meghatározottságú struktúra.

3. Hisz az antik mitológiák jelentéstani 
izekre bontott üzeneteit s tonális tanítása
it korántsem dobva sutba a Kő-Kort követő
en óhatatlanul emlékeznünk kell(-höll) ama 
többfelvonásos, titánomákhiai, 7. O. M. (Iup- 
piter Optimus Maximus) contra Titani Tut- 
ti című szuperprodukció és Dragonikus Drá
ma-sorozat -  vagyis a Lét -  azon Jeleneteire, 
amelyek révén -  s a Négy, egymást negáló
tagadó és egymást az őket alkotó tagokra 
szétbontó-íágító, világteremtő, mitikus ős- 
elem (Tűz, Lég, Víz, Föld) ditiramboszi és 
Kör-Kórusi statisztálása közepette — a né
ma és béna, szűzi és Kezdeti Kháosz1 egyfaj
ta megtisztított, mosott és kozmetizált Kosz- 
szá, azaz: Kész Kozmosszá dramatizálódik.

4. Eme, a Dante-i fercinákban megírt Tri
lógiaként (I. felvonás. Az Alanyi Al-Világ; 
II. felvonás. A Tisztes és Tisztító Tűz; III. 
Felvonás. A Paradigmatikus és Párhuza
mos Paradicsom) is bemutatott, istenisme- 
ret-technikai s kétségtelenül íeo-íeaírotógiai 
koncepciójú Terato-Tetralógia, ez a szórós- 
szárnyas-sziréni, hibrid-hübroszi, hnklopszi- 
archeopíerix-i, sarkítottan szakrális, sárká
nyt s eképp szörnytani Szereplőket mozgató, 
gigászi és gigantikus Látványjáték -  amely 
a deus ex machina dramatikai technikáját a 
terraformatálás biológiai léptékeiben sikere
sen viszi sínre és Színre nemcsak a színpad- 
Tervben, nemcsak a szakrálisán szikrázó Sík 
paíánk-emelő plán-geometriájában, hanem a

Terra-i Térben is -  egyfelől eleve khtónikus, 
azaz a rögtöni Rög-, az AZj-, a Teke-, a 
szent földszint-, az itt talált Talaj-, vagyis a 
Fölszin-Aiatti, másfelől pedig látszólag önel
lentmondásos módon AöZd-AöZötti jellegű.

5. A ZiéZioszian hellén Szkéné, az ősi, 
ancesztrális, római Scena, a létezési Szín- és 
a vtrilisen virtuális Vér-pad Tere, az erede
tileg ideültetett, plántált, majd később pla- 
netárissá terebélyesedett AZlat-ótdó és Ál- 
lat-átdozó Terem, miként Héráklész és A(r) 
khilléosz Pajzsa, globális és panoramikus, 
azaz gömbképi, s eképp egy, összbolygói vi
szonylatban is tematikus, tori-temetési szí
nezetű, torz és gyűrt Gyűrűnek tetszik.

6. A botanikai s az etológiái rejtőszinek 
álarcai mögé bújó, s az ilymód mindinkább 
bússá és bolyhossá váló Bolygó ebben a ré
gi .Rögöt rögtönözve megrendítő, új világ
rendet megteremtő Mega-Rendezésben nem 
egyéb, mint a biológiai Bolyok s az egyip
tomi, Ra-i Rajok Mennyként fogalmasítódó 
Menhelye, a tárgyi avagy az átvitt értelmű 
Méh-Aaptárja s természetesen a Ra Teréhez 
tartozó, Ter-Ra-i Termeszvára, amelynek 
a szeles és széles Szélein -  avagy pontosab
ban: amelynek az árkánumos, sárhányi és 
szürkés-sárgán sáros, éjszakaian Északi és 
delejesen Déli Sarkain — fújó Szellem által 
szellőztetett és mozgatható Színfalai között 
— történik és zajlik e nemkülönben zűrös, 
zavaros és fölöttébb zajos Játék és Mű-Sor, 
ez az egyszerre tragikomikus, abszurd és 
egyben Szent Zenemű, az Óperenciák, tenge
rek viharai, valamint az ásványi, minerális, 
Minerva-i gyűjtő- és gyújtó-Gúlák, a prizma- 
piramisok s a tűzhányó-okádó sárkányok 
gyanánt olvadó-olvasztott Üveghegyek ál
tal díszletezett Nagy Mű, a vulkánikusán 
mágneses mag-, magma- és lávaömlések ha
táskeltő füstgépeinek a háttérkíséretével 
kijegecetesedő Magas Mív, az Opera Mag
na, a hagyományos .Bölcsek és a Minerva-i- 
Pallasz-i Baglyok meg az egyéb király-Sasok 
Kő-Könyve, a Mi Méta-Mítoszunk.

7. Ezen, a Levésben hamarosan és her
metikusan résztvevő Be/bgadó-Címzettre, 
erre a teleologikusan (célirányosan) 
kibernetizált, vagyis távirányított Célsze
mélyre összpontosított LeuéZ-Darabnak vélt 
Műnek a Meséje is a Messzeségben lelhető 
föl, minthogy minden, Szent Ágoston-i min
tázatú, önmegkettőző korrespondencia-gya- 
korlat, miként az eredetileg sivatagi és ho
moki illetőségű homo sapiens, a Homályos 
Hombre-Umbra, az önmaga sírját ásó és si
rató ember, e szárnyvesztett és Árnnyá vá
ló, Ikarosz-i Iker és Asz, minden sztorija 
szoteriológiai (megváltástani) eredetű.

8. S a létezési Léheken mint Éheken át- 
eme/kedő EmZéh — a már rég letűnt, pille
szárnyú Pillanatot újra megragadó-megpZZ- 
Zantó, memoriális Momentum, e morális és

egyedi, mentális Monumentum -  zenitjén 
elegyedjünk el ama, az összes lét-színházi 
Színeket és hadszíntereket megteremtő Kő 
Korai Korai közé, amelyekkel az Idő idomai, 
azaz a Lét dramatikai idényei s Éva-i, vad 
Évadjai kezdődtenek volt vala, s hövessük 
nyomon a Kő Aö vetőiként egy darabig nyo
mon a Kő és a Fa (Lapisque Lignum), a ke
rek és lapos Kövek (vö. lat. lapis, kő) és a li
getekbe tömörült Fák megtört és megtörtént 
Történelmét, a Hermész-i -Híreket, vagyis 
a némelykor már fetálisan (1. latin f/ojetus, 
magzat) is fatális és feminis Fámát.

9 . S ebből a szemszögből az elsődleges, 
mindent hörbeölelő-vevő Aörnyezet gya
nánt szolgáló Kő szakrális korszakában 
semmimód sem felejthetjük el Létót (gór. 
At]tó)), a Zaíin Latonát, a Látót, a Litoszi Lét 
(gór. ó/r] XíGoq, hó/hé líthosz, kő)2 ide, az idő
be előre- és belelátó Létóját, még ha át is 
keltünk immár a Léíhé, a félt ÉéZ-Tudás, a 
ÉeZ-Ejtés, az el- és /enn-felejtett, Felső Tudás 
Folyójának a Felén is !...

10. Létó a Lét-Létra, a Létezés Lépték- 
Létrájának ama első foka, amelynek Léíhé, 
a Felejtés az utolsó grádicsa.

11. Létó, a Szülés, a születés, a fénysugár
zás, a napszél- és Űr-szűrés istennője s az 
Apai, Ápoló Apolló, a Nap-Sütés és emennek 
Aurás Arájának, Párjának és Árnyának, az 
Ártó Aríémisznek (szótagsorrend: 1-2-3, Ar- 
Te-Mys; 3-2-1, Mys-Te-Ra, a Titokzatos), vagy
is az élő-holt Holdnak az analogikus Anyja.

12. Léíó-EiZeiíhüia (EiXeíGina), a tátin Lux- 
Lucina folytán a Lét s az ebben bennefoglal- 
tatódó valamennyi élőlény valójában fény 
avagy pontosabban olyan fény-lény lesz, ame
lyet a bőr-börtön rejteget, azaz búsan bújtat 
és barkói. Tudniillik minden halandó a Fő- 
Fönni-Fenni Fény, Héliosz-Sot, a Nap izzasz
tó izzólámpája alatt, a Létó-i Lét-színpad 
refletorfényében sül meg előbb még henhető, 
majd lassacskán mindinkább megpiruló, me
taforikus Aénként és kényszerű Kenyérként 
mindaddig, amíg oda nem ég, amíg oda nem 
kozmái, mindaddig, amíg a Létől, vagyis az 
éltető Lélektől átitatódott Lény el nem páro
log, föl nem szívódik a Fölső Földbe, a Szívbe.

Jegyzetek:
1 -  gör. xáo<; (kháosz), mélység, szakadék, űr.
Az 1875-ös sárospataki szótár a Kháoszt a kö
vetkezőképpen határozza meg: „minden üres, 
mérhetlen hézag; zűr, sötétség; alvilág; légkör.” 
In: Görög-Magyar Szótár. Második újonnan átdol
gozott és bővített kiadás. Szerkesztették Soltész 
Ferenc és Szinyei Endre, sárospataki tanárok. 
Kiadja „Az Irodalmi Kör” a Főiskola költségén. 
Sárospatak, Nyomtatta Steinfeld Béla, a Ref. Fő
iskola betűivel, 1875, p. 716. A xáo<; (kháosz) fő
név a xuívo) (káino), „ásit, tátong, szétnyílik, szét
reped, megpukkan; száját fel-, kitátja, kapkod, 
vágyódik vmire, rábámul”) igéből származik (vö. 
Görög-Magyar Szótár, i. m., p. 713.).
A hésziodoszi teológia szerint Xáoc; (Kháosz) raia 
/rfj /rairy, GálGélGájé, a hellén Föld-Anya, illetve 
némelykor a római Föld-Atya (lat. Terra; Telia/ 
Tellus) atyja.
2 -  A szó hímnős, azaz a hím- és a nőnemű alak
ja egyaránt használatos az ógörögben.
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Szentgyörgyi László kételyei
Általában önmagáról beszél a lírai 

költő — egyik klasszikusunk szavaival 
élve önmagát szeretné megmutatni, 
de mihelyt verse olvasóra talál, mégsem 
tekinthető magánügynek megszólalása. 
Lehet, hogy éppen azt érzi meg valaki 
más, hogy helyette is szólt a költő, mikor 
például hangot adott közérzetének, vagy 
az adott helyzetről fogalmazott meg fon
tos felismerést, olyat, ami őbenne is 
szunnyadt, de az is gyakorta megesik, 
hogy az olvasónak csak egyszerűen, ér
dek nélkül tetszik a költői megnyilatko
zás...

Szentgyörgyi László verseskötetének 
olvasása indította el bennem az előb
bi gondolatot. Tájékoztatásul mondom, 
hogy a szerző első önálló kötete Kételyek 
között címmel csak nemrég jelent meg, 
habár az 1957-ben Erdőszentgyörgyön 
született költő első verseivel már az 
1970-es években találkozhattunk az 
Igaz Szo'ban és az Utunk ban, viszont az 
akkori nemzedéki, csoportos antológi
ákban (K im aradt szó, 1979; Ötödik év
szak, 1980; Alapművelet, 1985) már nem 
szerepelt, a fiatal költő indulása vala
miként megfeneklett. A rendszerváltás 
után mint újságíró tevékenykedik, de 
közölt verseket is a hazai és anyaországi 
irodalmi lapokban.

Ebben a kötetben az érett férfi lírai 
megnyilatkozásait követheti az olvasó, 
egy saját maga kételyeinek hangot adó 
lírai alanyt ismerhet meg, aki számve
tést készítve néz szembe életével. Szám
ba veszi például, hogy miért veszíthet 
folyton, habár semmit sem „herdált el”, 
minthogy semmije sincsen (Számvetés), 
illetve, hogy mi is sikerült neki. Ahogy 
mondja, sikerült a bukást elkerülnie, 
de félreérthetetlenül, némi keserűség
gel hangjában rögtön hozzáteszi, hogy 
— úgymond — a siker is elkerülte. (Mér
leg) A versek olvastán kiderül, hogy egy 
kudarcokkal, lemondásokkal, sőt bele
nyugvással szegélyezett életút áll a val
lomásokat és közérzetjelentéseket te
vő költő mögött. Egyik legfrappánsabb 
a nyelvi és logikai játékon alapuló Már 
senki, semmi című verse. íme:

Már senki, semmi 
nem billenthet ki 
e lelki egyen
súlytalanságból.

Mondhatni, nyelvi találékonyságról, a 
szójátékokban tetten érhető játékosság

ról tesz tanúságot a költő akkor is, mi
kor saját helyzetét vagy közérzetét és a 
nyilvánosság viszonyát mint komolyan 
veendő kérdést érinti. Eljátszik például 
az ésszerűség és kényszerűség szavakkal, 
de e két, hangzásában egymáshoz közel 
álló szó ellentétezéséből komoly kérdést 
vet fel — ezt jelzi előre a Reálpolitika cím 
is - , olyat, amellyel általában a közéleti 
szereplők kerülnek szembe. íme, a vers: 
„Ésszerűségből / kell hallgatnom arról, 
/ amit pontosan nem tudok. // Kénysze
rűségből / kell hallgatnom arról, / amit 
már biztosan tudok.” A lírai alany hely
zete nem ad okot bizakodásra, de az a 
mód, ahogyan ezt felvillantja, megka
pó, játékosság van benne: „Kérded: tu
dom-e, mivel játszom? / Hogyne, felelem, 
s felszegem fejem, / hisz nincs egyéb já
tékszerem.” (Játékaim ) Ugyancsak egyé
ni módon, szellemes és újszerű megkö
zelítésből értelmezi azt a társadalmi 
környezetet, amelynek ő maga is része, 
s amelyet morális válsága miatt nehe
zen lehet elfogadni, de még jobbat nem 
„állított elő” az emberiség. (Demokrácia) 

A morális kérdések különben is ural
ják a versek nagy részének világát, 
gyakran éppen ilyen megközelítésből 
foglal állást vagy fogalmaz meg kritikát 
a költő azzal a stádiummal kapcsolat
ban, amelybe az egyén jutott. (A méltó
ság dicsérete, Hűség, Volt, ki..., Parado
xon, Megnyugtató, Kopjafa, Interjú) Az 
emberi kapcsolatokba beállt fordulatok 
is ilyen megítélés alá esnek: „Hűtlenség
gel vádoltál, mert / bár azonos célt kö
vetve, de / más-más utakon jártunk. // 
Most már azonos úton haladunk, / de el
lenkező irányba.” (Fordulat)

Szentgyörgyi László gondolati kere
sései olyan területekre is kiterjednek, 
mint amilyen a költő feladata és törek
véseinek értelme. Két, egyformán fon
tos oldalát nevezi meg ezúttal ennek a 
kérdésnek, szerinte egyik a megértés, 
másik a kimondás követelményére vo
natkozik, de ezúttal is egy sajátos észjá
rás és a megfogalmazás kiélezett és ta
lányos módja a figyelmet érdemlő: „Úgy 
értsd / az érthetőt, / hogy kimondhasd. 
// Úgy mondd, / hogy megértsék / a ki
mondhatatlant!” (Úgy mondd!)

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a kötetnyitó vers a végletek közöt
ti (arany)középút igényét fogalmazza 
meg ugyancsak tömören és ellentétezve 
(„Akarjam a Mindent? / Azon már túl
jutottam. // Ne akarjak semmit? / Oda 
még nem jutottam:”), a kötetzáró versek 
némelyike viszont inkább a beletörődés
ről tudósít („Ha // netán / újra- / kezd
hetném,// sem / kezdeném / újra”) , így 
a kötet egészének hangulatíve ereszke-
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dő, valamiként lehangoló. Persze arra 
is találni példát a versek között, hogy a 
kudarc erőt ad az újrakezdéshez, s egy
úttal józan önismeretre sarkallja a lí
rai alanyt. Ilyen szempontból érdemel 
figyelmet A lényeg című vers: „Mindig 
sikerült / talpra állnom, // bár számta
lanszor / padlóra küldött az élet. // Szár
nyalni nem vágyom, / nem szállók el / 
magamtól. // S tán ez a lényeg.”

Rödid terjedelmű, aforizmaszerű ver
seket ír általában Szentgyörgyi László, 
amelyek eleve egy sajátos észjárásról ta
núskodnak, és a vallomáslíra körébe so
rolhatók. Ilyenekben ad számot életéről, 
fogalmazza meg a kétségek között szer
zett, többnyire keserű tapasztalatát.

Aforizmaszerűek ezek a versek, mon
dottam, vagyis tömörek és szelleme
sek, logikai és nyelvi játékosság jellemzi 
őket, ugyanakkor az aforizma szó másik 
jelentése is érvényes egynéhányukra, 
azaz gondolattöredéknek tekinthetők, 
és így, mi tagadás, hiányérzet támad az 
olvasóban. Nem különben abban az eset
ben is, ha közhelyekkel találkozik. (Ta
lán majd akkor..., Mi mindennek..., Ars 
poetica, Am i még megmarad, Bújócska, 
Üdvözlet Vásárhelyről, Libikóka, Egyen
súly, Bírálat) Az igazán sikerültek azon
ban sok esetben késztetik elmélkedésre 
az olvasót azáltal, hogy szerzőjük egy
szerűnek tűnő érzéseket, dolgokat és je
lenségeket képes új megvilágításba he
lyezni, s így érdekesen, mondjam azt, 
váratlan, újszerű beállításban mutatja 
be azokat.

S z e n tg y ö r g y i  L á sz ló : Kételyek kö
zött. M a r o sv á sá r h e ly , K r e a t ív  K i
a d ó , 2016.
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„A púpom púpjából csöpög a világ” Teremburán innen, Teringettén túl
Kollár Árpád: A Völgy, ír 

ta  Tárkony. Csimota Könyv
kiadó, Budapest, 2016.

Délibábbal kezdődik a Völgy
ismeret, amelyre a nyolc év fe
letti közönség kiváltságos sze
mélyei kapnak meghívást. 
Kollár Árpád legújabb kötete 
nemcsak a Fűzfapoéta, avagy 
Tárkony kalandjait mutatja 
be, hanem bravúros módon a 
Völggyel kapcsolatos legendák
ba és problémákba is beveze
ti az olvasót. Mindeközben egy 
teljesen új, határok feletti vi
lág tárulkozik elénk, ahol bár
mi megtörténhet: itt a Tündér 
„nem is csinált semmi tündére
set, csak heverészett meg néze
lődött naphosszat, mert abban 
volt a legeslegjobb”, sőt „nem is 
volt nő, vagy lány, vagy asszony, 
még csak vénasszony sem.”

ülszöveg
Az illusztrációk kivitelezé

se tökéletes szimbiózisban él 
a tartalommal, s egy csipet
nyi képzelet hozzájárulásával 
a főszereplők alakjai könnye
dén ölthetnek testet. Az olva
sás nemcsak gyermekeknek 
jelent örömet, hiszen Tárkony 
hétköznapi, felnőttes problé
mákat is belevegyít az életébe. 
Naplószerű, de mégsem nap
ló. Személyes, de mégis kollek
tív hangnemben íródott. Egy
szerűen csak Völgybe illőek az 
események és az emberek.

Az unalom ötven árnyalatáról 
lehet olvasni, ahol a gondolatfo
ci bevett játékforma, illetve ahol 
Lajos mindent meg tud olda

ni postásgumiból, gumipókból, 
szikszalagból készített gyorstü
zelési csúzlijával, ahol Oregán 
lekváros palacsintával kínozza 
a foglyot, és ahol Csücsök paci
fista ötletei mentik meg a konf
liktus által bonyolított helyzete
ket. A Völgy lehetőségeket kínál 
arra, hogy megértsük a Szörny 
folytonosan előtörő bajainak 
az okát vagy akár azt, hogy a 
zsömle puhasága és kívánatos
sága miért köszönhető az öreg
asszonyok nyomkodásának és 
gyúrásának.

Az időkeret megnyúlik, a 
földrajzi elhelyezkedés kitágul 
(természetesen csak a Vonalon 
belül), és valami gyermekies 
könnyedség, egyszerűség lesz 
úrrá a hangulaton, ahol elvá
rások nélkül az olvasó együtt 
úszik az árral. A médiumok 
összemosódása elősegíti, hogy 
teljes káosz és egyben tökéle
tes megformáltság születhes
sen meg a köteten belül, ahol 
kulcsfontosságú az, hogy híres 
légy. De miért is? Azért, hogy 
a népszerű versek, a népszerű 
költő tollából, a világ összes te
jesüvegére felkerüljenek.

Fekete Vince: Ahonnan a 
nagy-nagy kékség. Bookart 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2016.

Ez a kötet azoknak szól, 
akik szeretik a rímet, a kalan
dot, Dante poklát, a bugyro
kat, Jónás történetét, az egér
fogót és sok más érdekességet, 
amelyek a Terembura folyásá
nál, a Teringette-hegyen túl, 
Sűrűmakkon jóval innen ta
lálhatóak meg. A két pelegér, 
Cincogósi Elemér és a vadon
ban élő Pele Ágoston érdek
feszítő kalandja által felfe- 
dezhetővé válik az álmodozás 
tárgya, a Második Cinbeli me
sés kastély és lakói.

Szerelem, heppiend és egy
szerű egérvágyak azok, ame
lyek ösztönzik főhősünket ar
ra, hogy az üres templom hideg 
szobáiból, egy jobb élet remé
nyében hagyja el megszokott, 
éhes mindennapjait. És ekkor 
kezdődik csak a kaland! A has 
rigmusa vezeti a hőst, aki szi
matát arra használja fel, hogy 
új barátokra, élhető vidékre és 
nem utolsósorban szerelemre 
találjon. Emellett természete
sen az önfeláldozás, a bajtársi 
szeretet is nagy hangsúlyt ér
demel, hiszen Eli és Ágost jó- 
ban-rosszban követik egymást, 
még akkor is, ha bagoly húzta 
szerelvényen kell utazniuk.

Tökéletesen megformált ke
rek történet, amelynek egyes 
részei előzőleges szépirodalmi 
olvasatotok alapján ismerősnek 
tűnhetnek: emlékeztetnek egy 
kicsit az Arany János által el
mesélt bárdénekekre, a Petőfi 
által megrajzolt János Vitéz em
berfölötti erejére, miközben ért-

Fekete Vince 
Ahonnan a 

nagy-nagy

hetően és szellemesen mutatja 
be a néha gyáva egérkék törté
netét, akik állandóan meglepe
tésszerűen cselekszenek.

A változatos fordulatokat kö
vetve egyre jobban magával ra
gad a nagy-nagy kékség titka, 
és talán ez az a rejtély, amely 
minduntalan képes újra meg 
újra lenyugtatni a türelmetlen 
érdeklődőt, hiszen a heppiend 
előre beharangolásával az olva
sói elvárások is megváltoznak. 
A lepel leesik, a titokra fény de
rül: a kékség Tordon Borzon La
urához vezet. Valami megnyug
tatóan édes hangulat lesz úrrá 
Eleméren, mikor a sok viszon
tagság után megmentheti szíve 
(álmai) választottját, és a lány 
nevelőapját a rögtönzött repülő
masinának köszönhetően. Van 
itt minden: szomorúság, ba
rátság, veszedelem, rablók, ha
józások, repülések, alvilágból 
feljövések, szerelem. Kikapcso
lódást jelent ez a könyv kicsik
nek is, nagyoknak is.

ASZTALOS
VERONKA-ÖRSIKE

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Érdem és kegyelet: a dadogó oratórium
Július 30-i premierjét a Salzburgi Ünnepi 

Játékok Esterházy Péter emlékének ajánlot
ta. Ekkor mutatták be ugyanis Eötvös Péter 
és Esterházy Péter első-utolsó közös oratóri
umát, a Halleluja -  Oratorium balbulumot.

„A Bécsi Filharmonikusok kértek fel — 
mondja Eötvös Péter -  még 2008-ban, ami
kor Salzburgban vezényeltem egy Bar- 
tók-estet velük, hogy komponáljak egy 
oratóriumot. Ezen nagyon csodálkoztam, 
mert operákat már írtam, de oratóriumot 
még nem. Az én egyetlen kérésem az volt, 
hogy Esterházy Péter legyen a szövegíró, 
aki egyébként szintén nem írt még oratóri
umot. A bécsiek ismerték Pétert és nagyon 
örültek az ötletnek.”

A cím persze kis magyarázatra szorul. 
A hallelujával, e héber szóösszetétellel („di
csérjétek Jahvét!”) többé-kevésbé rendben 
volnánk, az oratórium viszont mára legfel
jebb a (pre)klasszikus és romantikus zenék 
élvezőinek mond valamit. Egy elbeszélő, 
vagyis recitativ sík és egy kórusokból és ári
ákból kombinált lírai kommentár-sík viszo
nyának feszültségei adják az oratóriumok 
zenei lényegét. Nos, Esterházy egy 1100 év
vel ezelőtt élt bencés szerzetest választott 
oratóriuma központi elemének, a Prófétá
nak, azt a Notker Balbulust -  vagyis a „da
dogó Notkert” -, aki a maga rendjén neve
zetes irodalmi gyűjteményeket készített, 
himnikus verseket írt és zenével is foglalko
zott. Kérdéses, valóban dadogott-e, nem in
kább csak költészetének az isteni Magasság 
előtti méltatlanságát fejezte-e ki a dadogás 
önminősítésével, tény viszont, hogy a zené
szek és a dadogok szentjeként tisztelték (de 
1513-ban nem ezért avatták boldoggá). Eöt

vös oratóriumában a Prófétához még két 
szólista és kórus csatlakozik: egy jó kedélyű 
angyal (szoprán), aki a történésekre felülről 
tekint, aki lejött a földre és erősen élvezi a 
földi életet: iszik, dohányzik, olykor csúfszá
jú, és mindent kipróbál, amit a mennyek or
szágában nem ildomos cselekedni. Bár alap
jában mulatságos figura, ő teszi fel azokat 
a naiv kérdéseket, amelyekre a Prófétá
nak válaszolnia kell. Ez a párbeszéd való
sítja meg a „Zeitbildet”, amely leginkább a 
jövőkép lehetetlenségét, a dolgok végtelenig 
relativizálódását, az abszurddá váló élet
helyzetek elúrhodását teszi félreérthetet
lenné a hallgató előtt. Harmadik elemként 
az oratóriumokban kötelező, itt prózai szö- 
vegmondású narrátor segít a közönségnek 
az eseményeket jobban megérteni. A kórus 
a társadalmat képviseli, neki már csak a di
cséret, az allelujázás feladata jutott. „Dicsé
rik a napot meg az Istent -  mondja Eötvös 
-, de egyszer csak ezt mind kikérik maguk
nak, hogy tudnak ők mást is: gondolkozni. 
Amikor énekelnek, akkor énekelnek, ami
kor nem énekelnek, akkor nem szeretnének 
csak szakszervezeti tagok lenni.”

De vajon ki a próféta? Notker-e, akinek a

közléseiben -  a dadogás idővesztesége miatt 
-  alkalmanként múlttá válik a jövő, vagy 
Esterházy maga, aki 2010-ben (ekkor írta a 
librettót!) azt mondja: kerítéseket építünk, 
meg a kerítések köré is kerítéseket építünk?

És ezek nemcsak arra szolgálnak, hogy kí
vülről ne jöhessen be senki... Az aktualitást 
a fantázia világától, a jelek szerint legalább
is, csak egy hártyányi határfelület választ
ja el. Vagy csak pár év... vagy pár nap. Vagy 
az ébrenlét és álom tisztázatlan mezsgyéje.

„Én csak akkor tudok elkezdeni zenél
ni -  folytatja az interjúban Eötvös -, ha tu
dom, hogy mire zenélek. A teljes szövegből 
én választottam ki azt a részt, ami alkal
mas volt arra, hogy zenévé váljon. Az ere
deti szöveg negyvenoldalas volt — sokkal 
több jelenettel, kommentárral, jellegzete
sen esterházys írásmódban -, ezt húztuk 
meg 12-re. Kb. három évig csiszolgattuk.” 

De idézzük egy másik interjúból a „gya
korlati zenész” nézőpontját. Dániel Harding, 
az ősbemutató karmestere mondja: „A közös 
munka alatt végig iszonyúan zavarban vol
tam: Eötvös nagyszerű zeneszerző és kar
mester, ráadásként elbűvölő, segítőkész, 
alázatos ember. Érdekes ez: az Oratorium 
balbulum esztétikája és humora kicsit ide
gen a számunkra, ő azonban türelmesen be
vezetett minket a darab világába. A zene te
le van sötétséggel, ugyanakkor emberséggel 
is. Elmondhatatlanul sajnálom, hogy Ester
házy Péter nem lehetett itt velünk.”

(Az új oratórium bemutatója a Salzbur
gi Ünnepi Játékok, a Wiener Konzerthaus 
és együttműködő partnere, a Wien Mo
dern megrendelése alapján, az Ernst von 
Siemens Alapítvány, a MüPa, a WDR és az 
Acht Brücken / Musik für Köln, a Tonhalle- 
Gesellschaft Zürich és a Sydney-i Szimfoni
kus Zenekar támogatásával jött létre.)

JAKABFFY TAMÁS

Díjazott alkotóművészek
Temesváron
Negyedik alkalommal került sor a temesvári Helios Galériá

ban a Díjazottak szalonjának megrendezésére. A csoportos tár
laton 25 temesvári képző- és iparművész mutatta be egy vagy 
két újabb keletű alkotását. A fölötte magas színvonalú tárlat el
sődleges célja az összegzés, a sikerek, a kivételes eredmények 
számbavétele, együttes bemutatása volt. A hírkeltést, a „megko
szorúzott” művészek felvonultatását, népszerűsítését a Románi
ai Képzőművészek temesvári szervezete elsőrendű feladatának 
érzi és tekinti. Az újabb sikeres csoportos tárlat is meggyőzően 
tanúsította, hogy Temesvár a 21. század elején is az ország ran
gos képzőművészeti központjának számít. Országos és nemzet
közi szinten is jegyzik, az alkotóközösség élvonalára figyelnek, 
és prominens tagjait értékes díjakkal is honorálják.

Több mint hatéves szünet után, az elmúlt év őszén a Romá
niai Képzőművészek Szövetsége ismét kiosztotta országos dí
jait. A 14 díjazott között két temesvári is akadt: a térfestészet 
terén komoly eredményeket elért Corina Nani, valamint a művé
szettörténész Ileana Pintilie, aki két könyvet is megjelentetett a 
Szigma-1 csoport alapítójáról és vezetőjéről, Bertalan Istvánról 
(1930-2014). Figyelmet keltettek a Bukarestben megrendezett 
országos festészeti kiállításon a temesvári Dana Constantinescu 
és Cristian Sida vásznai: mindkettőjüket kiválósági díjjal tün
tették ki. Az évente a Temes Megyei Tanács által kiosztott Pro 
Cultura Timisiensis díj 2015-ben Rodica Banciu Regep textilmű
vésznőnek, a temesvári Nyugati Egyetem képzőművészeti és de
sign kara nyugalmazott professzor asszonyának, valamint az 
ifjú tehetségek kategóriájában a festő Torony Edithnek jutott, 
aki példamutató szorgalmával és a gesztuális festészet elköte
lezett művelésével alapozta meg elismertségét. Temesvár város

helyi tanácsának kiválósági díszoklevelei a festőművész Călin 
Beloescu, Viorel Cosor és Sorin Nicodim, a szobrász Linda Saskia 
Menczel, és a szobrász-művészetteoretikus, Kelemen Gabriel -  
aki 2015-ben jelentette meg Universalitatea Arhetipului Sferă- 
Vortex / The Universality of the Vortex-Sphere Archetype című ro
mán és angol nyelvű albumát, amelyet Universal Standing Wave 
Principle című videofilmjével együtt Temesvár és Bukarest után 
az Amerikai Egyesült Államokban is bemutatott -  birtokába ju
tottak. A bánsági képzőművész társadalom a temesvári Művé
szeti Múzeum földszinti termeiben megrendezett évi szalonján 
a több mint 100 kiállító közül bemutatott munkáiért a Primus 
inter pares fődíjjal a szakmai zsűri Sorin Bijan grafikusművészt 
tüntette ki. A nevesített bronzérem Varga Luigi István szob
rászművész alkotása. A műfajok szerint odaítélt ifjúsági díjak
nak Silvia Moldovan, Dorina Laura Duduleanu, láncú David, 
Amalia Maria Samoilá és a szobrászszakon diplomázott Varga 
Pataki Annamária örvendhetett.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2015-ös esztendőben is a 
Béga-parti városban élő és alkotó képzőművészek sorából a leg
több díjjal Suzana Fântânariu grafikusművészt „babérozták”, 
aki a kisinyovi és nemzetközi képzőművészeti biennálék nagy
díjaival gazdagította országos és nemzetközi trófeáinak három 
tucatot jócskán meghaladó, impozáns gyűjteményét. Az Euró
pát járó, számos nemzetközi alkotótáborban vendégeskedő festő 
Costin Bráteanu a lengyelországi Tomaszów Lubelskiben kilen
cedik alkalommal megrendezett vizuális művészeti szimpózium 
fődíját hódította el 2015-ben, míg a keramikus Viorica Bocioc a 
spanyolországi L’Alcovában megtartott nemzetközi seregszem
lén és versenyen diadalmaskodott.
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Augusztus 14—18. között rendezték meg 
a 7. Kolozsvári Magyar Napokat, amely
nek keretein belül számos irodalmi ese
ményen vehettek részt az érdeklődők: a 
Helikon, az Erdélyi Magyar írók Ligája, 
Magyarország Főkonzulátusa, a Bulgakov 
Irodalmi Kávéház és Kultúrbisztró, a 
Kriterion Könyvkiadó, a Kincses Kolozsvár 
Egyesület, illetve a Koinónia Könyvkiadó 
által szervezett események igen sokféle és 
színes kínálatot biztosítottak az irodalom 
kedvelőinek. Bemutatták a Helikon 700. 
(2016/14.), Kolozsvárt tematizáló lapszá
mát, ahol Mile Lajos főkonzullal beszélget
tek, felolvastak a folyóirat szerzői és szer
kesztői, André Ferenc, Demeter Zsuzsa, 
Gaal György, László Noémi, Márton 
Evelin, Papp Attila Zsolt és Karácsonyi 
Zsolt főszerkesztő. Bemutatkoztak a deb
receni Alföld és a dunaszerdahelyi Opus 
folyóiratok. Sor került még Gál Andrea, 
Jancsó Miklós, Visky András és Lőrincz 
P. Gabriella könyveinek, illetve a Kincses 
Képeskönyv Kolozsvár című könyvnek a be
mutatására, valamint Bréda Ferenc, Szőcs 
Géza, Kukorelly Endre és Oravecz Imre 
szerzői estjeire. Bemutatkoztak a miskolci 
Szöveggyár Alkotótábor fiatal szerzői, Bíró 
Krisztián, Polák Péter, Purosz Leonidasz és 
Vida Kamilla, akikkel a Müút folyóirat fő

szerkesztője, Zemlényi Attila beszélgetett. 
Kuncz Aladár kultuszáról és a Kolozsvár- 
regényéről esett szó a Bánffy-palotában, 
zenés irodalmi estet tartott Ármos Lóránd, 
Fischer Botond és Emil Gherasim Próféták 
otthon (is) címmel, és idén sem maradt el 
a hagyományos helyszíni versírás ajánlott 
témára, ahol André Ferenc, Fekete Vince, 
Karácsonyi Zsolt, László Noémi és Papp 
Attila Zsolt rondó formában írtak verseket 
a közönség által ajánlott témákra.

A József Attila Kör 28. alkalommal 
rendezte meg irodalmi-művészeti tábo
rát Szigligeten, augusztus 23-27. között, 
ahol líraszemináriumot vezetett Szálinger 
Balázs, prózaszemináriumot Kiss Noémi, 
drámaszemináriumot pedig Parti Nagy 
Lajos. Emellett számos előadásra, be
szélgetésre, könyvbemutatóra is sor ke
rült. A tábor vendégei voltak többek kö
zött Kemény István, Németh Gábor, Szécsi 
Noémi, Németh Zoltán, Bende Tamás, 
Hartay Csaba, Mezei Gábor, Závada Péter, 
Nagy Kata, Horváth Benji, a Versum folyó
irat szerkesztői, Gábor Fónyad, Molnár T.

Eszter, Max Oravin, Zilahi Anna, Nemes 
Z. Márió, Szőcs Petra, Lanczkor Gábor, 
Csehy Zoltán, a Márai Sándor írókör, 
Dénes József Dönci.

A z erdélyi magyar kulturális élet több 
jelessége kapott magyar állami kitüntetést 
augusztus 20-án, az államalapítás ünne
pén. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést Hatházi András színművész, 
Kozma Dezső irodalomtörténész. Szabó 
Gyula Miklós közíró, szerkesztő vehették 
át, Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár 
Egyesület elnöke pedig Pro Cultura 
Hungarica Díjat kapott.

Szeptember 1-4. között Szövegritmusok 
címmel szervezte meg az Erdélyi Magyar 
írók Ligája 15. írótáborát Árkoson Az elő
adások, beszélgetések és az esti programok 
az irodalmiság és zeneiség kapcsolatát 
tematizálták. Marcsák Gergely, Homonnai- 
Varga András és Márk Attila gitárjátéka, 
Katona Zs. József, Könczei Árpád, Venczel 
Péter és Sánta Miriám előadásai mel
lett Tamás Dénes, Shrek Tímea, Tamás 
Kincső, Balázs K. Attila, Hertza Mikola 
prózaírók, illetve Gothár Tamás, Balázs 
Imre József, Varga Melinda, Serestély 
Zalán költők délutánjára is sor került.

Indián
közm ondás
H allgass,...
A keresztrejtvény kiemelt sorai

ban a fenti indián közmondás foly
tatását rejtettük el.

VÍZSZINTES 1. A  folytatás első' 
része. 9. Orosz folyam. 11. Holland 
sajtváros. 12. Enyém, németül. 13. 
Spanyol exkirályné. 14. ... Hafun; 
Szomáliái hegyfok. 15. Bolgár pénz
nem. 16. ... Ilona; tőrvívónő. 17. Kö
zépen fogy! 18. Dúdoló szócska. 19. 
Katonaságtól elbocsátó irat. 20. 
Kismacska. 22. Kaktuszfélék tüs
kés hónaljrügye. 23. Bekötik a fejét! 
25. Az ... útja; Ljuben Dilov regénye. 
27. Légióegység. 29. Mezopotámiai 
isten. 30. Elektromosan töltött ré
szecske. 33. Mellém hajító. 36. Orosz 
hármas. 38. Erősen tapadó. 40. In
formáció. 42. Megelégelő. 44. Csont, 
latinul. 45. Híg étel. 46. Újezüst. 47. 
Zöld, németül. 49. Sporttrikó. 50. 
Joskar-...; a mari főváros. 50. Sör,

angolul. 52. ... megvénülünk; Jókai 
Mór regénye. 53. Nézd csak! 54. A 
folytatás második, befejező' része.

FÜGGŐLEGES 1. Olasz város. 2. 
Dózis, porció. 3. Berlini gáz! 4. Pá
ros gyom! 5. Ama párja. 6. Becé
zett Levente. 7. ... Appia; római út. 
8. ... gros; nagybani kereskedés. 9. 
Dapper ...; demokrata párti ameri
kai politikus. 10. Bandukol. 13. Túl
ságosan megfűszerezett (étel). 15. 
Becézett László. 16. Hajdú-Bihar 
megyei község lakója. 18. A lítium 
vegyjele. 19. Idegen előtag: hegy-, 
hegység-. 20. Római császár volt. 21. 
Szoruló, rekedő. 22. Karibi állam. 
24. A rádium vegyjele. 26. Szlovák 
igen. 28. Török város. 31. Numero, 
röviden. 32. Angol hadvezér, Crom
well veje. 34. így is becézik Editet. 
35. Régies hangulatú. 37. Citátum. 
39. Annál lennebb levő. 41. Antik ró
mai aprópénz. 43. Kidolgozott kéz 
jelzője. 45. Ordít róla. 47. Színpadi 
bemondás. 48. Heréit kos. 49. Mely 
dolgot? 51. Kintről. 52. Menetelő!

R . T.

A Helikon 2016/16-ik 
számában közölt Di
csőség című rejtvény 
megfejtése: és azután 
mégis felállni.
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 Proiect rea liza t cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi Tanácsa is tám ogatja.

Proiectu l su sţine  cand idatu ra  oraşu lu i Cluj-Napoca la 
titlu l de C ap itală  C u ltu ra lă  E uropeană  2021 
L apunk tám ogatja  Kolozsvár E urópa K ultu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt pályáza tá t 

P r im ă r ia  şi C o n siliu l  K iadványunk a  R om án K u ltu rá lis  M in isztériu m  
L o ca l C lu j-N a p o c a  tám ogatásával je len ik  meg
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