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A lassú süllyedés 
v e s z é ly e
Székely János jó néhány évtizeddel koráb

ban úgy látta: a költészet sorsa megpecsételő- 
dött, nem lehet már verset írni. Hogy mégsem 
lett igaza, semmit sem von le más kijelentése
inek igazából, de könnyen megtörténhet, hogy 
ha a líra nem is, de a személyes hangvételű 
megszólalás egy sajátos, nagy hagyományú 
változata igenis veszélybe kerül, és ez éppen
séggel a levél műfaja.

Nem a hivatali vagy különböző' szervezeti 
egységek közötti kapcsolattartás műformái
ra gondolok, nem utasításokra, bővített vagy 
akár körmondatok által komorabbá tett üze
netekre, melyekben a feljebbvaló rendet te
remt vagy a beosztott óvatoskodik.

A magánszemélyek közötti megfontolt leve
lezésre gondolok, amelynek nem csupán lendü
lete, személyes hangvétele, de tartam a is van; 
a vélemény és tapasztalatcsere sajátos válto
zatára, amely nem a percben, a pillanatban, 
de az időben mint folyamban, mint folyamat
ban helyezkedik el, és lényege szerint tartja

távol magát az azonnaliságtól, még ha posta- 
fordultával válaszol is valaki. E postafordulat
ban ugyanis ott rejlik a címzés, a bélyeg elhe
lyezése, a levél leragasztása, a levél bedobása 
a ládába, amelyből kiemelődik, felszínre tör 
és végül eljut a címzetthez. A levélnek meg
volt, és ha van levél még ma is — megvan a 
maga sajátos térképzó' és idó'módosító jellege. 
A levél, kifinomultabb, sűrűbb változataiban 
a hétköznapi írott kommunikáció legmaga
sabb szintjét jelölheti, amennyiben pontosan 
tudja magáról, hogy külön világot alkot a fel
adó és a címzett közötti, folyamatosan változó 
térben, amelynek drámai feszültséget képe
ző erejét pontosan jelzi a levélhez oly szorosan 
kapcsolódó (posta)fordulat és (levél)váltás. Ott 
van a hírhozó kezében, de több, mint a hír, ép
pen sajátos formája, és e formában rejlő világ
formáló hatalma által. Világformáló hatalmá
nak titka pedig éppen a megjelenítés, hogy a 
közeli vagy éppen távoli múltat jelenvalóvá te
szi. Nem sürgöny, nem távirat, nem jelzó'tűz, 
nem sms, nincs rokoni kapcsolatban az egyre 
inkább azonnali válaszadásra kötelező elek
tronikus levéllel sem. Ha kell: gyors, de célja 
nem a sebesség, nemessége éppen ebben rej
lik, s mert nem a sebesség a célja, egyre in
kább fenyegeti, akárcsak más műfajokat, a 
lassú süllyedés veszélye, miként te ezt, kedves 
barátom, Nemo, már biztosan tudod.

„Félnótás könyvgyűjtő  
vagyok”
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„F élnótás
k ön yvgyű jtő
vagyok ”

Beszélgetés 
a 60 esztendős 
Monok Istvánnal

-  Könyvtáros, tudós, tanár, sőt egy in
terjúban úgy fogalmaztál, „villámhárító 
menedzser” is vagy. Minek tekinted elsőd
legesen önmagad?

-  Azt hiszem, én könyvtáros vagyok. 
Egyszer a feleségem azt mondta, hogy 
boldogtalan vagyok, ha nem irányítha
tok egy könyvtárat. Azért sokszor ele
gem van ebből, hiszen egyre kisebb a 
társadalm i rangja a szakmának, mi
után percemberkék folyton azt hiszik, 
sőt terjesztik is, hogy a modern világ
ban a könyvtár valami megkerülhe
tő és avítt dolog. Geszti Péter ju t erről 
eszembe, aki azt énekeli, hogy ha vala
mi valakinek nem megy, akkor nevez
ze másként s élvezze. Igazi kort jelző 
meglátás: alkotásra képtelen generá
ciók „másként neveznek” dolgokat, és 
tetszelegnek önmaguk nagyszerűségé
ben. Jóllehet semmit nem talá ltak  ki. 
A könyvtár akkor is könyvtár, ha ék
írásos égetett agyag dokumentumok 
vannak benne rendszerezetten elhe

Fotó: konyvtar.m ta.hu

lyezve, és akkor is, ha éppen digitáli
sak.

Aztán még tanárnak is érzem ma
gam. Persze egyre inkább csak prédiká
lok. Azt hiszem, ez az öregséggel jár. Ma
gamat azzal mentem magamban, hogy 
nemcsak nekem van kevesebb türelmem 
az újabb generációkhoz, hanem nekik 
sincsen sok. Ok is rohannak — ez persze 
tragikus - , és nem tudnak, ha akarnak 
sem, elmélyülni, higgadtan belemerülni. 
De azért egy-egy ember miatt mindig jó 
tanítani, ezt te is pontosan tudod.

Tudós? Annak érzem a legkevésbé 
magam. Szorgalmas voltam, azt hiszem, 
mindig is. Sok új dokumentum alap
ján talán új dolgokat is mondtam. Ta
lán még újabb összefüggéseket is meg
láttam. Talán filológusnak mondhatom 
inkább magam. Az is tudós? Ez egy fél
ve feltett kérdés...

-  A természettudományok megszabta 
(ám humántudományokra állítólag ke
véssé érvényesnek gondolt) terminológiai

vitába ne menjünk bele, kezdjük akkor a 
filológiával és a könyvtörténettel. Befeje
zettnek mondható az a szervezett könyv
történeti kutatás, amely több mint 35 éve, 
1979-ben kezdődött Szegeden, s a kora 
újkori Magyarország olvasmánytörténe
te levéltári forrásainak feltárását tűzte ki 
célul? Melyek a következő lépések?

-  Ha egyáltalán lesznek? Persze pesz- 
szimista sem vagyok. Az alapkutatá
sokat ki kell bővíteni legalább egy év
századdal, persze más módszertannal, 
ahogy a korszak megköveteli. így az 
adatbázist többen is használhatják 
majd. (Ezzel azt is mondtam, hogy nem 
befejezett a kutatás...) És persze köze
lebb kell lépni az anyaghoz. Rengeteg, 
talán túl sok cikket írtam  már az adat
bázis alapján. Ideje ezeket újraírni, egy- 
egy egységes gondolatmenet köré szer
vezni. Vagyis itt az ideje a monografikus 
összegzéseknek, feldolgozásoknak!

-  Néhány éve jelent meg az akadémi
ai doktori dolgozatodra épülő könyved, 
A művelt arisztokrata (Bp., Kossuth, 
2013), amelyben leginkább azt vizsgá
lod, hogy az olvasmánytörténet oldalá
ról nézve az egyes politikai döntéshozók 
milyen erudícióval rendelkeztek egy bi
zonyos korban. Jómagam is foglalko
zom értelmiségi kapcsolathálókkal, adó
dik tehát a kérdés, hogy azon túl, hogy 
óriási a téma, milyen egyéb társadalmi 
csoportok s főként milyen egyéb időbeli 
korszakok olvasmányműveltségének fel
mérését indukálhatja a könyved, illetve 
megrajzolható-e -  ahogyan te fogalmaz
tál -  a „Kárpát-medence kora újkori szel
lemi erőtere”?

-  Megrajzolható. Ehhez kellenek az 
említett monográfiák, és egy kollektív 
munka: Az európai szellemi áramlatok 
befogadástörténete. Ezt is egy „Magyar 
művelődéstörténet” keretében képzelem 
el. A tervek készen állnak, a m unkatár
sakat toborozzuk. Megalomán terv, igaz, 
mintegy 36 átlagos kötettel. És lehet 
persze más korszakok felé is nyitni, óha
tatlanul. Ennek része lenne az említett 
recepciótörténet is, no meg általában a 
könyv története is. Az ezt megelőző mo
nografikus feldolgozások között lesz egy- 
egy személy „szellemi erőtere” is. Példá
ul azé az Esterházy Pálé, akinek udvari 
kultúrájáról egy csapat most folytat el
mélyült kutatást. Zrínyivel sokat foglal
koztunk, magam álmodom, hogy megta
láljuk a teológiai könyveit is, persze ez 
csak álom. Aztán egy könyves történetet 
szeretnék írni, amiből Széchényi Ferenc 
„szervesen nő ki” -  mármint az egyik 
alapműve, a Nemzeti Könyvtár.

-  Miért éppen ők?

-  Zrínyit a forráshelyzet kínálta: írott 
életmű, ismert politikusi életpálya, ko
rabeli könyvtárkatalógus, ma is meglévő 
könyvek. Az ilyen igen ritka a Magyar 
Királyságban vagy éppen Erdélyben. Es
terházy hasonló eset, ráadásul egy má

MONOK ISTVÁN

Széchenyi-díjas irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros, bibliográfus, egyete
mi tanár. 1956. július 10-én született Zalamerenyén. Éelsőfokú tanulmányait a sze
gedi József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szakán végezte 1977 és 
1982 között. 1983-ban ugyanitt doktori fokozatot szerzett. 1984 és 1987 között az 
ELTE könyvtár szakán tanult. 1982-től 1991-ig a szegedi egyetem központi könyv
tárának munkatársa, 1992-ben az egyetem főtitkára volt. 1989-ben a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszékének vezetője. Ugyanitt 1993-tól 
1999-ig tanszékvezető főiskolai tanár. 1996-ban létrehozta és 1999-ig vezette a főis
kola Művelődéstörténeti Intézetét. 1999-től 2009-ig az Országos Széchényi Könyv
tár főigazgatója. 2011 és 2014 között az egri Eszterházy Károly Főiskola Kulturá
lis Örökség és Művelődéstörténeti Tanszékét vezette. 2010 és 2014 között a Szegedi 
Tudományegyetem Könyvtár- és Humán Információtudományi (2013-tól Kulturá
lis Örökség Tanulmányok és Humáninformatikai) Tanszékének vezetője volt. 2013. 
július 1-jétől a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
főigazgatója. 1992-ben megszerezte az irodalomtudomány kandidátusa fokozatot, 
2011 óta az MTA doktora. A 15—17. század könyv- és olvasmánytörténetét, a 16-17. 
század magyar művelődéstörténetét és a régi magyar irodalom történetét kutatja 
és oktatja.
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sik lehetőség, egy másik korszak. Az át
menet terveivel, annak az illúziójával, 
hogy magunk is rendezhetjük magunk 
ügyeit, aztán a keserű kiábrándultság 
dokumentumaival, hogy bizony ez Mo
hács óta nem adatik (ahogy ma sem, bár
ha lehetnek kard nélküli kardoskodó ve
zetőink).

-  Ha már az idősb Széchényiről beszé
lünk, nem titok, hogy mi az OSZK-ban 
találkoztunk először, s dolgoztunk éveken 
át együtt. Te 10 éven keresztül vezetted a 
Nemzeti Könyvtárat, s meglehetősen sok 
átalakítást is kezdeményeztél. Most visz- 
szatekintve, hogyan látod, melyek voltak 
a legfontosabb eredményeid, s mi maradt 
torzóban, netán végképp befejezetlenül?

-  Azt hiszem, hogy egy országos 
könyvtár minden: dokumentumok tára, 
tudástár, információs központ, tudás
kapu stb. stb., és persze fontos tudomá
nyos intézmény, erős tudományos ku
tatói profillal. Olyan kutatókkal, akik 
főként nem elméleti kutatásokat végez
nek, hanem alapkutatásokat, a saját ál
lományra épülőt, hiszen azt ők ismerik 
igazán, kutatják, s mutatják fel sokfé
leképpen: katalógusokban, bibliográfi
ákban, tanulmányokban, konferenciá
kon, intézményi kiállításokon és azok 
tudós katalógusaiban, s egyéb közisme
reteket adó brosúrákban is. És persze 
egy nagy könyvtárnak legyen is kuta
tói profilja (intézményi profil). Számom
ra egy könyvtár legelemibb kötelességei 
közé tartozik ugyanakkor a saját tör
ténetének a legapróbb részletekig me
nő feltárása. Nos, ez a nemzeti könyvtár 
esetében az „ország”, vagyis a „natio” -  
és nem csupán a nemzet. (Mellesleg: fo
galmi zavarban élünk -  vagy ilyenben 
tartanak  minket? A „Hungária” az nem 
„Magyarország” — legfeljebb a „ria, ria 
...” lelkesedésben, de jobb lenne, ha ők is 
tudnák, mit kiabálnak. Az „országos” az 
pedig nem „nemzeti”. Ha ezeknek a kife
jezéseknek a használatában rendet ten
nénk, és következetesen használnánk, 
sokkal kevesebb ellenségünk lenne. De 
ezt csak zárójelben mondtam...) A terve
im közt szerepelt tehát a kezdetektől az 
OSZK tudományos profiljának karakte
resebb kiemelése, s azt hiszem, történ
tek is komoly előrelépések, ezt épp neked 
nem kell mondanom, sokáig vállvetve 
csináltuk. Aztán 2010 után több minden 
abbamaradt. És ma sem mindig értik, a 
fenntartói szinten, hogy erre pénzt kell 
áldozni!

A könyvtár ugyanakkor nyilvános 
közgyűjtemény. Vagyis nyilvános és kö
zös. A nyilvánosság leginkább kézen
fekvő eszköze ma már a digitalizálás. 
Nos, azt a programunkat az én időm
ben nem engedték elkezdeni sem. A sar
ki kft-kben hívő „hendli” emberkék 
mindent privatizálni akartak, persze 
közpénzen kialakítva a tartalm at, és 
közpénzből finanszírozva a fenntartást. 
Ebben nem voltam partner, ahogy a leg
több könyvtár ma sem az. Ezért nin
csen (legalábbis eddig nem volt) könyv
tári digitalizációs programja egyetlen 
kormánynak sen;. Vagy csak addig van,
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ameddig meghirdetni kell, pénzt ad
ni rá, na nem a könyvtáraknak, hanem 
a „hatékonyabb” magánvállalatoknak 
(értsd haveroknak), aztán már semmit. 
Vagy maximum lemásoltatni a közpén
zen elvégzett munkát, majd torzóban 
hagyni... Ezt a játékot eddig minden 
kormányzat eljátszotta Magyarorszá
gon, lásd Neumann-ház, NDA, MaNDA. 
Most nem tudom, mi következik.

-  Magyarország meglehetősen lema
radt a digitális világban az utóbbi évti
zedekben, s bár ennek igen összetettek 
az okai, mégis úgy érzem, egy országos 
könyvtári (sőt közgyűjteményi) digitalizá
lási rend/rendszer kialakítása nélkül ez 
meglehetősen sziszifuszi munka marad.

-  Erre utaltam. Soha, egyetlen köz
ponti program sem tud megvalósulni -  
már ha egyáltalán cél a megvalósítás -  a 
könyvtárak aktív és lelkes közreműkö
dése nélkül. A szakértői közreműködés 
nélkül! A legnagyobb gond a könyvtári 
világban az, hogy elfogyott a bizalom, a 
hit abban, hogy valamit lehet koordinál
tan végezni. Pedig csak úgy lehet. És ez 
nem politikai feladat, hanem szakmai, 
könyvtárosszakmai feladat. Tudom, hí
ján vagyunk a humán erőforrásoknak. 
Igen, igaz. De még azért, ha valaki tény
leg odadobná a gyeplőt, meg a sarzsit 
mellé, hogy „na, lássuk, mihez kezde
tek a lehetőséggel”, még mindig megva
lósíthatónak látok alapvető feladatokat. 
A „rövidpórázelvű” kormányzás persze 
nem dobja oda a gyeplőt, legfeljebb elen
gedi a kezedet...

Minden könyvtár teszi tehát, amit 
tud. Sok részsikerrel. Kell viszont egy 
ö ssz efo g ó  k ere t. M ajd. E g y s z e r  m ajd  
lesz, amikor egyben le lehet nyúlni... 
Az elmúlt hónapokban írtam egy orszá

gos könyvtári alapelveket felvető tanul
mányt, elmondtam a véleményemet a 
nyilvánosságról, a nemzeti könyvtár ko
ordinatív szerepéről, mert ez, úgy gon
dolom, megkerülhetetlen. A baj az, hogy 
ilyen dokumentum sok készült már, és 
lassan unom én is önmagam ismétel
getni, meg az „ugye megmondtam” nem 
elég motiváló már a területi circulus 
vitiosusokat látva. Ráadásul azt hi
szem, hogy amit mondok, belátható, vi
lágos s már-már közhely is. Mégsem éri 
el azoknál az ingerküszöböt, akik egy
szerű döntéssel és kormányzati szinten 
igen kis pénzzel megoldathatnának sok 
mindent, ami valóban a nemzetközi po
rondon is látványos eredményt jelenthet
ne Magyarország és a magyar írott kul
turális örökség számára.

-  Az előbb a ria, ria... kapcsán az egy
kori hungarus-tudatra akartam rákér
dezni, amit ma is vállalhatnánk, abszo
lút pozitív módon, s ami a 19. század 
előtt valóban még nem különálló nemze
tekben való gondolkodást jelentett, ha
nem egyfajta történelmi, közös kulturális 
emlékezetet. Hogyan látod, ezt lehetne ma 
itt -  a régióban -  tudatosítani?

-  Nehezen. A történész kutatóknak 
nem kell ezt elmondani, de ők sem vál
lalják. Politikailag vagyunk kiszol
gáltatottak. Az egyre kevesebb va
lós történeti ismeretekkel rendelkező 
nemzetek gyermekei a mai politikai 
diszkurzusnak kiszolgáltatottak. Nem 
is értenék, mit mondunk. Ehhez másfaj
ta tananyagok kellenek, s erős történe
lemoktatás. Ma Magyarországon a tan
könyvek pontosan az ellenkező irányban 
mennek el: kultúrfölény és „ria, ria, 
Hungária” -  ami persze Magyaror
szág. A nyugatiaknak meg nincsen nem 
anakronizmusra hajló szándékuk. Szá
mukra elképesztő, ha azt mondom, hogy 
egy 17. századi szlovák nyelvű könyv, 
amit Pozsonyban (szerintük Bratislavá- 
ban) nyomtattak, az hungarikum. Pedig 
az. Nekik a boldog privilegizáltság elég, 
és máris nem kell gondolkodni. A néme
teknél meg ehhez pluszban egy neuro
tikus érzés is járul, a bűnösség tudata, 
amit mesterségesen kívülről és belülről 
is fenntartanak.

-  Mindig úgy láttam, kifejezetten fon
tosnak ítélted a határon túli magyar 
gyűjtemények kincseinek feltárását, egy
általán az intézményi és személyi együtt
működések kialakítását. Ezt hatékonyan 
célirányos digitalizálási programok révén 
is elő lehetne segíteni. Hogyan vélekedsz 
minderről?

Azt hiszem, hogy az nem anakronisz
tikus gondolkodás, ha mi a mindenkori 
magyarok által lakott területben, illet
ve a magyar államiság keretében fog
lalt területben gondolkodunk. Vagyis a 
területi, a nyelvi, a szerzői és a ta rta l
mi hungarikumok világában maradunk. 
Nekem nem jelent gondot azt mondani, 
h o g y  P o zso n y  é s  K o lo z sv á r  u tá n , m e lle t t
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ma Bratislavába vagy Cluj-Napocába 
utazok. De elvárom, hogy senki se be
széljen arról, hogy Szlovákiában refor
máció volt a 16. században, minthogy 
nem volt Szlovákia. A tapasztalatom az, 
hogy ha következetesek vagyunk, ezt ér
ti, megérti -  legfeljebb nem fogadja el -  
a szlovák, román stb. kollégák egy része. 
Ok sem tudnak viszont mozdulni nélkü
lünk, és mi sem tudunk mozdulni nélkü
lük és a nem a mai Magyarországon lévő 
kulturális emlékeink nélkül. A történe
lem kellene, hogy közösen tanítson. Egy
kor a Török Hódoltságból jártak  iskolá
ba Fogarasban, ami ugyancsak a Török 
Birodalom része volt. „Országon” belül 
maradtak. A Magyar Királyság és Er
dély viszonya más volt, mint a Habsburg 
Birodalom és a Magyar Királyság viszo
nya. Akkor is, amikor Erdély külön ál
lamisággal bírt. Nemcsak akkor voltak 
kapcsolatok, amikor „oda kivaló” em
ber ült a fejedelmi trónon, hanem ter
mészetes volt a kapcsolat egy magyar 
hivatalos nyelvű Erdély és egy latin hi
vatalos nyelvű Magyar Királyság kö
zött. És még szorosabb, mint a regnum 
associatum (társult királyság) rendsze
rében éló' Magyar, illetve Horvát Király
ság között. (Ismét egy zárójeles meg
jegyzés: nem kell azt mondani, hogy 
Horvátország Magyarország része volt -  
minthogy soha nem is volt az —, hanem 
olvasni kell, tanulni és pontosan fogal
mazni. Na, akkor könnyebb lesz meg
értetni még Strasbourgban is -  és nem 
Strassburgban! - , hogy mit, miért gon
dolunk, teszünk: talán még azok az „ér
telmiségiek” is megértik, akik azt sem 
tudják, hol van Magyarország, de azért 
a budapesti haverok véleményét szajkóz
zák!)

Vagyis: nincsen határon túl és hatá
ron innen. írott kulturális közös örök
ség van! Digitalizáljunk, szakszerű
en, s aztán figyeljünk arra is, hogy 
mást digitalizáljunk, mint amit te 
szem azt Kolozsvárt, s mást, amit 
Túrócszentmártonban vagy éppen Kis
martonban végeznek, és hajrá, cseréljük 
el. így mindenkinek olcsóbb, és minden
kinek van egy másolata. Még biztonsá
gosabb is. Szép álom, amikor két ma
gyarországi könyvtár is képtelen ezt a 
dolgot összehangolni!

-  Ehhez megfelelő retrospektív nemze
ti bibliográfiák kellenek, s mi azok terén 
sem állunk túl jól, sajnos.

-  Persze. Fel kell ehhez tárni, hogy 
milyen dokumentumokat hol őriznek. 
Ezért a legkisebb faluban is meg kell 
nézni, mit őriz a plébánia/parókia. Az
tán védeni is kell ezeket a dokumentu
mokat, segíteni az őrizőit. A legnagyobb 
segítség persze a nyilvánosság: közös 
katalógusok, egységes leírások, melye
ket a nemzeti könyvtár koordinálhat, s 
jó minőségű digitális másolat. Magam 
igyekszem az intézményes keretek ki
alakítására, de a személyes kapcsolatok 
mentén folyamatosan dolgozunk. Talán 
nem is sikertelenül.

» > »  folytatás a 3 . oldalról -  Úgy látod, hogy a képletes digitális 
éden közgyűjteményi berkekben egyhamar 
nem jön el, s nem váltja fel a Gutenberg- 
galaxist?

-  A digitális másolatok világa, vagy a 
digitálisan született dokumentumok vi
lága kiegészíti a papíralapú írott örök
séget. Másra való. Es persze, már most 
is kevesebb példány kell a könyvből. De 
azért kell annyi, hogy ha véletlenül eltű
nik a digitális verzió, lehessen újra digi
talizálni.

-  Jelenleg az MTA Könyvtárát veze
ted, de emellett Szegeden és Egerben is 
tanítasz, az informatikus könyvtáros sza
kos hallgatók mellett újabban kulturális 
örökség szakosokat is. Milyeneknek látod 
e mai hallgatókat? Mit jelent számukra 
a kulturális örökség felmutatása? Azt is 
kérdezhetném -  éppen az általad vizsgált 
erudícióra utalva -, hogy igaz-e: manap
ság a fejlettebb technikai háttér gyengébb 
hallgatói teljesítményt eredményez?

-  Nem a technikai háttér maga okoz
za a gyengébb teljesítményt. Mi okoz
zuk. Nem születtek rosszabbaknak a 
mostani hallgatók, mi tettük őket rosz- 
szabbá. Mert sajnos nem egyszerűen 
mások, valóban rosszabbak. Már aki -  a 
maradék maradékának a maradéka - , a 
humán szakmák felé orientálódik. Per
sze mindig voltak és vannak megszál
lottak, kiváló felkészültségű hallgatók. 
Csak fáradság kell a kiválasztásukhoz. 
De megéri.

Legyünk őszinték: a hallgatói önkor
mányzat nem magától korrupt. A nagy
szerű professzorok vitték őket tánc
ba. Hogy a fejükre nőttek (sok helyen)? 
Hát igen: a modern kor tehetsége. A fe
lelősség azért a professzornál marad. És 
ugyanígy: akinek türelmetlenül jó jegyet 
adunk, hogy tűnjön már el, vagy azért, 
mert ha szigorkodok, nem lesz hallga
tó, és elküldenek a munkahelyemről stb. 
stb. Mi vagyunk tehát a felelősök, meg 
a rendszer, de azt mi éltetjük. Emellett 
minden igaz: felelőtlen kormányzatok, 
süket, ostoba adminisztratív kénysze
rek, a „fejlett” világból vett módszerek 
automatikus (így nem kell fáradni a gon
dolkodással) átvétele és hamis kép ki
alakítása az oktatási rendszerről. Osto
ba, erőszakos, „jaj nekem, gályarab kell 
a vállalkozásomhoz”, ámde jó lobbierejű 
„szakértők” szóhoz engedése oktatási 
ügyekben — ez vezet oda, hogy a kérdés 
egyáltalán feltehető. Persze igen: meg a 
globalizáció, a sokféle szempontrendszer 
egyidejű felkínálása, amiben elvesznek, 
az értékválság. A hallgató (meg a diák 
az általános és középiskolában) ebben 
a rendszerben csak áldozat. Nem árta t
lan, mert sokat tehetne. Nekünk biztat
ni kell rá. Magam, mostanság, jó jegye
ket adok. Nem fásultságból. Próbálok 
rájönni, hogy tud-e gondolkodni a hall
gató, azzal a kevés adattal manipulál
ni, ami megragadt benne. És azt hiszem, 
hogy jobb az agyuk, mint az enyém. Per
sze fiatalabb is. Vannak számomra is 
kezelhetetlennek tűnők köztük, de nem 
írnék le teljes csoportokat. A kulturális

örökséggel mindenesetre közvetlen kap
csolatba kell hozni őket: akár helyi, akár 
országos szinten. De idő kell(ene) hozzá, 
meg érdeklődés a másik oldalon. Ám ha 
sikerül, akkor látom rajtuk, hogy megle
pődnek, olykor meg is illetődnek. Emlék
szem, hogy amikor olyan Bibliát adtam 
egy még éppen nyegle hallgatónak a ke
zébe, amelyet Luther is forgatott, akkor 
az ifjú megállt egy pillanatra. És hatott 
rá az örökség, azt hiszem. Igen: sokba 
kerül az ilyen pillanat. De országosan 
jobb befektetés, mint sok-sok más, s fő
leg olcsóbb, mint az ellopott ezermilliár- 
dok.

-  Nem titok, 60. életévedbe léptél. Kere
ken tíz éve jelent meg Labore et Constantia 
címmel munkásságod bibliográfiája, 
amely már akkor is 86 oldalon tárta elénk 
tudományos tevékenységed eredménye
it. Az MTMT-ben (Magyar Tudományos 
Művek Tára) mindez azóta már (köny
vek, könyvfejezetek, tanulmányok, könyvis
mertetések címen) mintegy 930 tételre rúg. 
Nem vagy éppen egy „lassú tollú” ember...

-  Hát éppen a 61.-ikbe léptem, vagy
is betöltöttem a 60-at. Nem vagyok 
grafomán. A számok azért imponálóak, 
mert: (1) mindig csoportban dolgoztam, 
vagyis nagyon sok a közös munka; (2) 
sok kicsit írok, mert hivatalnok voltam, 
vagyok, és csak rövidekre jut időm; (3) 
elkényeztetett vagyok: hivatali karrie
remnél fogva sokan ismernek, és engem 
kérdeznek, nem csak itthon, a világban 
is. És mögöttem állnak intézmények, 
titkárságok. Közös munka, közös ered
mény. Nem szerénység, mert azt mon
dom: igyekszem nem visszaélni a lehető
ségekkel, és hajtok. Ma is azt teszem.

-  Kézenfekvő lenne azt kérdeznem, 
hogy ezt a bölcs szerénységet a betöltött 
60. után az újabb 60-ra is megtartod-e, 
de végezetül inkább azt kérdem: több írá
sodban foglalkoztál már az „olvasó vagy 
gyűjtő” kérdésével. Melyik csoportba so
rolnád inkább magad?

-  Félnótás könyvgyűjtő vagyok. Olva
sok is, megtanultam gyors-olvasni. És 
még működik a szkenneragyam: fénykép 
(szem), OCR, és még meg is jegyzek sok 
mindent... Genetika, jó tanárok, szorga
lom, nem nagy teljesítmény. De aggódó 
gyűjtő vagyok, s szelektív. Mindent elfo
gadok, sőt elviszek, ritkán lopok is. Az
tán sokat ajándékozok is. írom a magam 
dicsőségét. Merthogy nem tudom hova 
tenni a sok könyvet. így ami megma
rad, nagyon tematikus, de így is sok-sok 
ezer kötet. Amit elolvasok, általában, ha 
szakkönyv, meg is tartom. A nem korai 
újkor tematikájú könyveket megnézem 
(tartalomjegyzék, néhány oldal, esetleg 
fejezet elolvasása, fülszöveg) és ajándé
kozom Egernek, Szegednek, Kolozsvár
ra az EME-nek, általad Nagyváradra, 
s más külföldi könyvtáraknak. A szép- 
irodalom egy része viszont megmarad, 
nagy része megy édesanyámhoz. Ő is 
nagy olvasó!

BOKA LÁSZLÓ
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MICHAEL KRÜGER

H a tá rid ő n a p ló
(Terminkalender)
Már tudom, az esőn kívül mi vár rám 
novemberben. A jövő nem ismer 
ürességet, a vasárnapok is foglaltak 
szeptemberig. Gyermeknek kell 
lenned, hogy az áprilisnak örülhess, 
és a kimért május is 
hamis elvárásokkal tele. Június? 
Teleirkálva aggályokkal, 
az élet velejáróival.
Óránként fogyatkozik az időm, 
augusztusban is. Ha életben 
maradok, decemberben látjuk majd 
egymást, el ne feledd, amit kérdezni 
szeretnél. Egy nap még szabad, 
röviddel az év vége előtt.
Vágyunk mindig ugyanaz, 
nem szeretnénk tudni, mikor 
ér utol a balszerencse, amely 
nem szerepel a naptárban.

L á to g a tá s  a  tem etőben
(Besuch auf dem Friedhof)

Egy sírt nyitnak meg; a munkások 
két lábbal a gödörben állva felnéznek 
rám a mélyből. Amit rejtett, 
lassan láthatóvá lesz, vörös kezek 
világosságra hozzák. Rögös föld, csigák, 
deszka és egy pár csont, semmi, ami 
bennünket ijeszthetne. Többre számítottam? 
Gyermekként tudni akartam, mi minden 
tűnik el a holtakkal, ami soha többé 
föl nem bukkan; az élet szent dolgait. 
Tovább megyek, az árnyékom saját 
felelősségére más holtakat keres, 
mint alvajáró egyensúlyoz 
a sírok között a zöld peremen.

A h elyzetrő l
(Zur Lage)

Ahogyan a dolgok alakulnak, 
éppen ideje terveket szőni 
erre az évre és az elkövetkezőre.
El kell olvasni egy könyvet, 
a részvét kvótáját lennebb hagyni.
Nem akarunk tévedésből meghalni, 
mondjuk, és megrázzuk fejünket. 
Félelmeink csak félreértések; 
ez igaz, mondják a többiek.
Mi igaz? Homályban keresgéljük 
a régi szótárakban 
a boldogság pontos jelentését.

K is örökség
(Kleines Erbe)

Semmittevéssel is halomba hordhatunk 
az évek során egy életrajzot, 
kis rakás magma, haszontalan bőség, 
amelyben mások gyönyörködnek. 
Mindenki odavet egy szócskát, 
és a végén, ha megadatik, 
a világ tetején áll az ember.
Aki keveset ír, még életében 
eljut az Összes műveihez, 
csak a sírkő bizonytalan 
a sok halott miatt.
Az érintés felébreszti 
a kígyót, hagyd hát békében 
saját szíved védelméért.

K iköltözés
(Auszug)

Most üresek a szobák, a bőröndök 
a folyosón állnak, mogorva ládák mellett,

Michael Krüger német költő, író, műfordító. Wittgendorfban született 1943- 
ban. ír t verset, novellát és regényt. 1968-tól szerkesztője, majd 1986-tól 2013- 
ig vezetője a müncheni Carl Hanser Verlag könyvkiadónak. 1976-2014 között az 
Akzente szépirodalmi folyóirat szerkesztője. Többek között a Peter-Huchel-díjjal 
és a Bajor Szépművészeti Akadémia nagy irodalmi díjával, 2014-ben pedig az 
Első Osztályú Német Szövetségi Érdemkereszttel tüntették ki.

melyekben könyvek és újságok küzdenek. 
Egyenlőtlen harc: papír a papír ellen, 
egy régi tragédia folytatása.

Milyen erős az üresség szagai Egy légy 
rója köreit és fényképez,
— fekete zászlós angyal -  
beleszédülve zümmögő liturgiájába.
Az ablakpárkányon egy érme, 
régi pénznem, mindenre futja belőle.

Sem szék, sem ágy nem kér elnézést, 
az emlékezés is eltűnt, akár 
a csótányok. Élt-e itt valaki?
Hamarosan beköszönt az este, 
és letörli a képek nyomát, 
amelyeket leakasztottunk, 
hogy föl ne akasszuk soha többé.

S éta  u tán
(Nach dem Spaziergang)

Számba vesszük, amit láttunk: 
kutyákat; idős embereket; egy víz nélküli

patakmedret;
egy templomot, amely levegő után

kapkodott hevesen. 
Vakmerő madarakat, melyek egy

tragédiára figyeltek, 
amit nem láthattam. Egy késői lepkét, 
amely mostanra már biztosan halott. 
Elfeledtem, miről is beszélgettünk. 
Művészetről nem esett szó.

N yáru tó
(Ende des Sommers)

Hosszabbak lesznek újra 
a fényhez írott levelek, könnyelmű falevelekre 
tűzve; az elbeszélések együtt vándorolnak 
a nappal, könnyedén és beszédesen; 
elsuhant a kétértelmű ünnep.
A lehetőségek világa együtt növekedik 
az árnyékkal. Csak egyvalaki mondja: 
Minden marad, ahogyan volt.
Mint tolvaj cibálja ruhánkat
a szél, és a víznek
nincs többé ideje a diszkrécióra.

T erm észeti kép
(Naturstück)

A láthatár fölött egy madár.
Látja a nyulat, amely a mező fölött repül, 
kereket old az idő.
Egy egér a halhatatlan gyomok között. 
Meglát minden egyes hangyát,

az álmatlanság
mozgó képét. Látja a kisebb madarakat, 
lármájuk felébreszti a kőfalakat. 
Bennünket is lát, szép derék állatokat, 
akiknek az igazság szívügye.
Látja, amint járatjuk a szánkat.
A többi szóra sem érdemes.

BENŐ ESZTER fordításai
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HAJDÚ FARKAS-ZOLTAN

transsylván 1.
A kislány nehezen csendesedett el.
A vacsoránál Ipsének kacskaringós 

mesét kellett kitalálnia a szófogadat- 
lan királykisasszonyról, akit elvittek a 
zsákoscigányok, hogy sok viszontagság 
után végül a békának öltözött királyfi 
mentse meg, míg lenyelt néhány falatot 
a sárga ábrázatú margarinos huszárok
ból. Agybabújás, villanyoltás, pontosab
ban -  mivel abban az idó'ben a hatalom 
estére országszerte lekapcsolta az ára
mot -  gyertyafújás után imádkoztak: de 
a tiéd nyitva atyám ki fent vagy a meny- 
nyekben miképpen a földön is malaszt- 
tal teljes könyörögjél érettünk. Ahogy 
a bébiszitterek, a falusi öregasszonyok 
tanították. Egyetemista szülei havonta 
csak egy hétvégére utaztak haza a kin
cses városból. Lányukat látni, és tölte- 
kezni a szülői éléskamrából. A döntést, 
hogy a kislány egyelőre ne az anyjával 
és apjával éljen, Ipse ötvenéves, gyakor
latiasan gondolkozó és teljhatalmú apja 
hozta, mondván, hogy ő sokkal jobb élet- 
körülményeket tud biztosítani első uno
kájának.

Az első közös nyarukon Ipse minden 
este megfürösztötte újszülött kislányát. 
Mert amikor tavasszal hazahozták a 
szülészetről, és füröszteni kellett volna, 
a két nő kijelentette, hogy képtelen er
re. Anyja azzal, hogy már nem emlék
szik a procedúrára, asszonya meg túl 
gyengének érezte magát a huzamos ál
láshoz. Ipsének tetszett a feladat, talán 
mert ezzel is be tudta bizonyítani a két 
nőnek, hogy számíthatnak rá. A nappa
li-éjjeli szoptatások utáni testsúlyméré
seket is ő végezte.

És eljött az ősz, vissza kellett men
niük az egyetemre. Kislányuk nél
kül. Az életbevágóan fontos változá
sokról szóló beszélgetés végül mégsem 
hangzott el, a racionálisnak tűnő dön
tést „fent” meghozták, az ellen nem volt 
apelláta.

A kislány nehezen csendesedett el. 
Imádkozás után egy darabig haszon
talan mackóját dorgálta, mert nem et
te meg a margarinos kenyeret, aztán 
álomba ringatta Dodit, Sünit és ked
vencét, Békát. Ipse az ágy mellett tér
delt, visszafojtott lélegzettel. Mikor a 
kislány -  örökkévalóságnak tűnő vára
kozás után -  egyenletesen kezdett léleg- 
zeni, vigyázva, meg ne reccsenjen a par
ketta, kiegyenesedett. Papucsát kezébe 
vette, és lábujjhegyen megindult a két 
lépésnyire levő ajtó felé. A kislány er
re hangosan felvisított. Könnyeit nyel
ve suttogta: Tátá, ha te most elhagysz, 
nem marad rajtam kívül senki élő a szo
bában. Anyja idegesen fel-alá járkált a 
konyhában. Egyik cigarettát a másikról 
meggyújtva néha átkiabálta Ipsének: -  
Úgy kell neked, te gyáva, apádék felka- 
patták a gyereket! Hagyjátok már abba 
a cirkuszt! Ipse visszadőlt az ágy mellé. 
Kezét a kislány felé nyújtotta, aki mo
hón utánakapott a sötétben.

Kisvártatva a konyha is elnémult.

-  Mind a ketten német mellékszakra 
jártunk. Neki a magyar volt a főszak
ja, nekem az angol. A németes csoport 
nagyon vegyes volt, nem is igen vet
tünk egymásról tudomást. Szünetekben 
sem kínáltuk meg egymást cigarettá
val -  ő mindig hetykén faszipkába tű 
zött, ócska, szűrő nélküli kárpácit szí
vott, én Samsun dohányból sodortam 
magamnak. De ha néha a háta mögött 
álltam sorban a büfében a híg, csicse
riborsóval kevert kávéért, rám mosoly
gott, és előzékenyen előreengedett. Ma
gyar volt, idegen. Egyik dolgozatnál 
mellém ült, észrevettem, hogy nagyon 
figyeli, amit írok, készségesen középre 
toltam a lapot, mire ő bal kezére könyö
kölve tenyerét ellenzőként homlokára 
tette, és sebesen másolni kezdett. Ak
kor valahogy nagyon jól esett ez a fel
tétlen bizalom, de váratlan boldogsá
gom csak percekig tartott. Felügyelőnk, 
egy román tanársegéd — törte a néme
tet, mégis a német katedrán tanított, 
jó néhány egyivású besúgó kollégájával 
együtt, az idegen nyelveket tanuló diá
kokat figyelték -  cinikus megjegyzés
sel — cö-cö, az én vizsgámon nincs helye 
az együttélő nemzetiségek konspiráció
jának — mindkettőnket kipenderített a 
vizsgáról. Annyi baj legyen, mosolyog
tam rá a folyosón, mert úgy láttam, leg
szívesebben elsüllyedne szégyenében, és 
a büfében sodortam neki egy cigarettát. 
Készségesen elfogadta, és nem vette elő 
nevetséges faszipkáját. Már nem emlék
szem, miről beszéltünk, ő is törte a né
metet, románra váltottunk. -  Finom do
hány, sohasem szívtam ilyent, honnan 
kapod? Mondtam, hogy nemrég Német
országba kitelepedett barátomtól, mire 
rávágta, hogy neki is vannak kitelepe

dett barátai, de azok csak ide, a szom
szédba mentek. Aztán németül még egy
szer bocsánatot kért, és elment. Idegen. 
Furcsa, vonzó, csinos idegen.

Két hét múlva volt a születésnapom. 
Aznap konyhaszolgálatos voltam a men
zán, otromba szennysárga gumikötény
ben, csizmában, nyakig zsírosán éppen 
a klórszagú mosogatógéppel kínlódtam, 
amikor szóltak, hogy valaki keres a be
járatnál. Húsz fehér rózsával várt, né
metül boldog születésnapot kívánt, majd 
románul megkérdezte, hogy együtt tölt- 
hetnénk-e a délutánt. Azt válaszoltam, 
hogy még nem tudom, jöjjön vissza ké
sőbb, és otthagytam. Idegen volt, idegen 
a rózsacsokor is. Dühös voltam és zava
rodott, hogy ebben a rettenetes szerelés
ben látott. Roszkedvűen visszamentem 
a mosogatógép mellé, a csokrot lecsap
tam az egyik bádogasztalra. Román kol
léganőim irigykedve nézték a rózsákat, 
nekem meg eszembe jutott kitelepedett 
szász szeretőm, akitől sohasem kaptam 
virágot. A bejáratnál várt, megint azzal 
a nevetséges, kackiás szipkával a fogai 
között. A rózsákat nagy sietségemben 
persze ottfelejtettem a zsíros asztalon, 
a menzán nem volt mosdó, csak nagy 
nehezen tudtam levakarni magamról a 
szegényszagú zsírt. — Indulhatunk, kér
dezte mosolyogva, mire elszégyelltem 
magam, és visszarohantam a rózsákért, 
amiknek persze már hűlt helye volt, ma
gával vihette valamelyik repedt sarkú, 
kövér szakácsné.

Egy temetőbe vitt. A születésnapo
mon. Séta helyett romos sírok között 
bukdácsoltunk. Miközben lelkesen ma
gyarázta, hogy itt, igenis ezen a helyen 
összetalálkozik a múltunk, hisz a néhai 
kolozsvári szászok nevezték el ezt a föl
det Házsongárdnak, vagyis Nyulak Kert
jének, amiről neki néha a Nyulak Szigete
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ju t eszébe, de az sajnos ma már a hatá
ron túl van, Magyarországon. Nem na
gyon értettem, miről beszél -  eszembe 
sem jutott volna, hogy kijavítsam, csak 
a fél múltamról lehet szó, az én anyám 
bukovinai származású román — , csak 
némán figyeltem, némán a bűntudat
tól a könnyelműen elvesztett rózsák mi
att. És mert szép volt, daliás és hetyke. 
Egyértelmű: értelmében valahogy egy
ügyű. Már aznap este lefeküdtem ve
le, mert úgy éreztem, van benne valami 
egészen egyedi, különleges, amit addig 
más férfinál nem tapasztaltam. Valami 
biztonságos. Férfiasságában volt valami 
női lényemet mélységesen tisztelő, már- 
már rajongóan imádó minnesángeri lo
vagiasság, ahogy türelmesen és kész
ségesen mindig kivárta, megvárta, 
míg felkapaszkodom a csúcsra, és elél
vezek. Elkezdődött a nagy játékok idő
szaka. Amikor csak az alkalmat lestük, 
vágytuk. Nem érdekelt a környezet: lift
ben, strand öltözőjében, panelház tete
jén, anyám magányos ágyán, a sziklák 
közötti vízesés alatt, a tóparti nádas
ban, kvártélyának durva pokróccal le
takart egyszemélyes ágyán, a botanikus 
kert árnyékos sétányain, nagy bulikon 
szűk fürdőszobákba zárkózva, sűrű kö- 
dű hajnalokon mellékutcák árokpart
ján, jóbarátok kerti sufnijában, holdvi
lágos szilveszter éjszakán világháborús 
hősök ledöntött sírkövei között, az el
ső, közösen bérelt pincelakás sezlonján, 
ahonnan rendszeresen a kőpadlón kö
töttünk ki, s végül Erzsiké néni kerek 
rézasztalos szobájában, ahol teherbe ej
tett. Mondtam neki, hogy már második 
hónapja, de ő csak legyintett, hogy ak
kor legfeljebb elvesz feleségül, és meg
simogatott. Nyugodt voltam, mert egész 
nap, egész éjszaka velem volt. Már egye
temre sem jártunk, csakhogy egyetlen 
pillanatot se mulasszunk el. A külvilág 
megszűnt számunkra, betöltöttük egy
más életét. Minden jól volt, ahogy volt, 
ha nem zavarta szerelmünket.

Csak legkedvesebb barátját enged
te a közelembe. Őhozzá nagyon ragasz
kodott, én is hamarosan megkedveltem. 
Falusi fiú volt, okos és hűséges, mint egy 
magyar vizsla. Igazibb, mint az összes 
többiek. A férjemmel olyanok voltak, 
mint a testvérek. Együtt já rták  a gim
náziumot, együtt voltak katonák valami 
elhagyatott helyen, a tenger közelében, 
együtt laktak egyetemista korukban is, 
míg én fel nem tűntem az életükben. De 
még azután is néhány hónapot hárm as
ban laktunk, önszántából kiköltözött a 
fűthetetlen, szűk előszobába, csakhogy 
együtt maradhassunk. Jól emlékszem, 
éppen adventre készülődtünk, s én fel
kapaszkodtam egy székre, hogy a szek
rény tetejéről levegyem a gyertyákat, 
amikor kislányom először megmozdult 
a hasamban. Ők ketten a csempekály
ha körüli ósdi karosszékekben ültek, 
és komikus faszipkájukba tűzött ciga
rettájukat szíva vitatkoztak. Gondola
taimba merülve, beszélgetésükből úgy
is legfeljebb a kötőszavakat értettem, a 
magasba nyújtóztam. És kinyújtózva ég 
és föld között megéreztem, hogy anya le
szek. Nem vagyok az a sikoltozó típus,

de akkor felsikítottam. Azonnal mellet
tem teremtek, és izmos karjaikkal az ég 
felé kaszálva könyörögni kezdtek: -  Hai 
jos! Coboară de pe scaun! — hogy azon
nal szálljak le. Férjem, akkor még nem 
is volt a férjem, némán megcsókolt, majd 
vigyázva lefektetett az ágyra, és beta
kart. A hasamra akartam  tenni a kezét, 
de ő -  talán szeméremből -  határozot
tan elhúzta, felegyenesedett, a könyves
polchoz lépett, az egyik kötetet leemel
ve kivett a lapok közül egy százlejest, és 
megkérte a barátját, hogy hozzon egy li
ter bort a közeli kocsmából. Vajon mit 
fognak szólni a szüleid, kérdeztem évőd- 
ve, de ő csak legyintett, hogy bízzam rá, 
elvesz feleségül, ahogy megígérte. És 
anyámat is ő fogja felhívni, ahogy illik. 
Mondtam neki, hogy azt inkább bízza 
rám, de ő nem tágított, hogy azt nem le
het, mert akkor úgy tűnne, nem hajlan
dó vállalni értünk a felelősséget. Érez
tem, baj lesz belőle, de könyörgőre fogta, 
s közben a barát is megérkezett a bor
ral. Koccintottunk, már nem is emlék
szem, mire, aztán én visszafeküdtem, 
ők meg újra elfoglalták helyüket a csem
pekályha előtti fotelekben, és rágyújtot
tak. Jóleső bágyadtság fogott el, csen
des, magyar beszédük ringatott álomba, 
amiből egy szót sem értettem. Mindig 
csak a jelenlétemben, a kedvemért vál
tottak románra, de látszott, hogy nem 
szívesen beszélik ezt a nyelvet.

Anyám a vártnál botrányosabban vi
selkedett. Jövendőbeli férjem udvari
as, románul talán kicsit túl büszkének, 
fennhéjázónak hangzó telefonos bejelen
tésére, hogy ő engem nagyon szeret, te 
herbe ejtett, és természetesen feleségül 
vesz, a lehető legalpáribban reagált: be
levisította a telefonba, hogy fiacskám, 
ezért én tégedet dutyiba csukatlak -  Te 
bag în puşcărie — , és lecsapta a kagy
lót. Tanácstalanul nézett rám, gondo
lom, soha életében nem hallotta még ezt 
a románban nagyon is gyakori fenyege
tést, amit persze senki sem vesz komo
lyan. A további tárgyalásokat anyáddal 
rád bízom, úgyis apádtól kell megkér
nem a kezed, mosolyodott el zavartan. 
Apámtól, kaptam csuklója után, még a 
címét sem tudom. Ötéves voltam, ami
kor otthagyott minket. Csak annyira 
emlékszem, hogy az egyik este vacso
ránál ültünk, anyám, apám és nagy
anyám, szóval anyám anyja, tojásrán- 
tottát ettünk paradicsomsalátával, s 
egyszer csak anyám felcsattant, hogy 
aznap délben a sógornője váratlanul be
toppant a fodrászüzletbe egy szétolva
sott, nyugatnémet divatlappal a hóna 
alatt, azzal, hogy lenne amit tanulnom 
belőle... Apám némán kanalazta a le
vest -  ezek szerint leves is volt vacsorára 
- , mire anyám még jobban feldühödött, 
csapkodni kezdett, elbőgtem magam, és 
az anyámat csitítgató nagyanyám ölébe 
menekültem. De ő — így utólag: szegény! 
-  már túllendült azon a ponton, ahonnan 
még van visszaút a józan szavak felé, és 
olyan dolgokat kezdett kiabálni, amiktől 
nagyanyám többször keresztett vetett, 
majd szégyenlősen szája elé kapta do
hánytól megsárgult ujjait. Én meg egy
re szorosabban hozzásimulva behuny-

tam a szemem, hogy még hátulról se 
lássam veszekedős arcukat. Egy darabig 
némán, orr, száj, szem, fül be! lapítot
tam az egyetlen biztonságos lény ölében, 
majd a hirten beálló csendben hátrafor
dulva szembetalálkoztam anyám kétség- 
beesett arcával és apám kihűlő helyével. 
Azután már csak a válóperes tárgyalá
sokon láttam viszont, anyám ilyenkor 
kivett az óvodából, később az elemiből 
-  akkoriban jó néhány évig elhúzódott 
egy válás —, reggel hideg vízben tetőtől 
talpig lemosott, utána meg két szigorú, 
hosszú copfba fonta hajamat, fájt, ahogy 
idegesen cibálja, az elején sikítoztam, de 
miután megértettem, hogy rajtam veze
ti le apám iránt érzett gyűlöletét, hogy 
otthagyta, elrabolva élete nagy álmát, a 
nyugat-németországi kitelepedést, ösz- 
szeszorított fogakkal tűrtem  az apám 
viszontlátása előtti tortúrát. Ezekre a 
tárgyalásokra egyáltalában nem em
lékszem, valamilyen érthetetlen okból 
egyszer sem mentem oda apámhoz, de 
ő sem törődött velem. Anyám sohasem 
válaszolt, ha apámról kérdeztem, nagy
anyám is csak annyit tudott, hogy elköl
tözött messze, a fővárosba.

-  Okvetlenül ki kell derítenünk a cí
mét, mert tőle kell megkérnem a kezed, 
erősködött jövendőbeli férjem, mire jobb
» > »  folytatás a 8. oldalon
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híján megkérdeztem, hogy beszélt-e 
már a szüleivel. Felvette a telefonkagy
lót, tárcsázott, majd néhány rövid ma
gyar mondat következett, amit persze 
nem értettem, de azt meg tudtam állapí
tani, hogy a vonal végén senki sem ren
dezett jelenetet. Férjem mosolyogva te t
te le a kagylót, azzal, hogy hétvégére 
várnak. így utólag rácsodálkozom akko
ri naivitásomra, de ilyenkor a miértek 
helyett, ha pillanatokra is, lelkem vala
melyik titkos bugyrából felszivárog az 
az egyértelmű, határtalan  biztonságér
zet, amit azokban a napokban, hónapok
ban éreztem, hogy végre megtaláltam 
az igazit, aki nagyon szeret, és vigyázni 
fog ránk, akivel itthon maradhatunk, és 
okafogyottá válnak anyám egyre türel
metlenebb kérdései, hogy mikor kérik 
meg a kezem, s mikor visz ki nyugatra 
szász barátom. Válásuk után én voltam 
számára az egyetlen reménysugár, hogy 
„kiházasodásom” után családegyesítés 
útján ő is követhet az ígéret földjére.

Második advent hajnalán kialvatla- 
nul kászálódtunk le a fűtetlen vonatról, 
férjem egész éjjel magához ölelt, fekete, 
ósdi télikabátjával takargatott, amit ál
lítólag nagyapjától örökölt, és igazi, bé
kebeli lódenszövetből készült, és az apja 
is ebben já rta  ki az egyetemet. Rövidre 
nyírt, biztonságos férfiszagot őrző bá
rányból- bélésébe fúrtam az arcom, ke
zét a hasamra húztam, és megkértem, 
hogy magyarul ringasson álomba min
ket. Leendő apósom várt az állomáson, 
mosolyogva, szótlanul megölelt, és maga 
mellé ültetett az anyósülésre. — A gye
rekszobában vetettem nektek ágyat —, 
üdvözölt anyósom németül, és cinkosan 
rám kacsintott.

A vasárnapi ebédre nagybácsik és 
nagynénik is hivatalosak voltak, leg
alább tizenöten ültük körül a nagy, régi 
damaszttal és hagymamintás porcelá
nokkal, ezüst evó'eszközzel, kristálypo
harakkal megterített asztalt. Mindenki 
kedvesen mosolygott felém, ezt legalább 
megértettem, pedig a beszélgetés is ér
dekelt volna; de a férjemnek, mióta 
megérkeztünk szülőházába, egyre ke
vesebb ideje volt rám. Úgy tűnt, min
denki jókedvű kérdésekkel ostromolta, 
amelyeket ő nem győzött látható udva
riassággal és türelemmel megválaszol
ni. Szótlanul ültem ebben a barátsá
gos képet mutató kicsi, idegen világban. 
A húsleves előtt a férfiak szilvapálinká
val koccintottak, majd egy fehér köté- 
nyes, falusi kinézetelű lány fehér kony
haruhával letakart pirítós kenyeres 
kosarat te tt az asztalra, és ezüsttálcán 
gőzölgő marhalábszárcsontokat, ame
lyekből apósom saját kezűleg verte ki a 
velőt. A csontot jobb markába fogva bal 
tenyerével jobb alkarját addig ütöget- 
te, amíg a zsírosán fénylő, szürke masz- 
sza kipottyan(t) a pirítós kenyérre, majd 
szétosztotta a kenyérszeleteket a nyel
vével hallhatóan csettintgető asztaltár
saság tagjai között. Fefordult gyomorral 
behunytam a szemem, hogy nyomban 
magam előtt lássam az egyetemi men
za kövér szakácsnőit, ahogy ebéd után
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mohón körülülik az asztalt, és besza
kadt körmű lábujaikkal visszeres vádli- 
jukat vakargatva velős csontos kenyeret 
lakmároznak. Kétségbeesve a tányért 
elém toló férjemre néztem, de ő csak 
mosolygva intett, hogy kóstold meg, na
gyon finom, mire anyósom németül hal
kan megjegyezte, hogy nem kell megedd, 
én is utálom, majd a társaság felé for
dulva mondott valamit magyarul, ami
től a többiek cinkosan összekacsintva 
bólogatni kezdtek, az egyik zsíros szájú 
nagybácsi meg rám bólintva megsimo
gatta a pocakját. A húsleves után rán
tott hús következett szalmakrumplival 
és uborkasalátával. Aztán töltött ká
poszta. Nagyjából otthonos ízek. De ma
ga az esemény, ez a lakomázás, nagyon 
idegen. Férjem, úgy tűnt, megfeledke
zett rólam, feloldódott a számára ottho
nos világban. Hazudnék, ha azt monda
nám, hogy ez akkor zavart. Nem zavart, 
mert úgy éreztem, biztonságban vagyok 
ezek között a rám mosolygó, poharukat 
felém emelő, önfeledten zabáló magya
rok között. Ebéd közben történt, talán a 
töltött káposzta előtt, hogy apósom fel
állt az asztaltól, és teli poharát felém 
emelve, tört románsággal letegezett és 
jövendőbeli menyének nevezett, majd 
viccesen megjegyezte, ő sajnos már túl 
öreg, hogy megtanuljon németül, romá
nul meg nem hajlandó fia feleségével 
társalogni. Reméli, hogy minél hama
rabb megtanulok magyarul.

A terhességem alatt fel sem merült, 
hogy bajok lesznek, csak azt vettem ész
re, hogy apósomékkal való kapcsola
tunkban a szülés után valami megválto
zott. Férjem persze nagyon szerette őket,

feltétlenül ragaszkodott hozzájuk. Idegen 
volt tőlük az érzelmek kimutatása, min
dig ajándékokkal fejezték ki a szeretetü- 
ket. Terhességem hírét visszafogottan, de 
nem barátságtalanul vették tudomásul, 
és a viszonylag gyorsan megrendezen
dő (már öthónapos terhes voltam, igaz, 
alig látszott rajtam) esküvő szervezé
sét, költségeit is zokszó nélkül átvállal
ták. Ezért nagyon hálás voltam nekik, és 
hogy apósomnak imponáljak, szorgalma
san elkezdtem a magyartanulást. Szóval 
a terhességem alatt jó szándékkal egyen
gették utunkat az egyetemen, rendsze
resen érkeztek az élelmiszercsomagok, 
olyan finomságokkal, amelyekről kol
légáink még álmodni sem mertek. Apó
som gyárigazgató lévén gyakorlatilag 
mindenhez hozzájutott. De aztán ahogy 
a nyolcadik hónap végén hozzájuk köl
töztem, azt kellett látnom, hogy teljesen 
átvették az irányítást. Megvásárolták a 
születendő kislányom legutolsó ruhada
rabját is, mindent, még legelső babako
csiját is. Bennem meg felötlött egy, az 
elején még nagyon is bizonytalan gon
dolat, hogy el akarják venni tőlem az 
anyává válás érzését, megfosztanak at
tól, hogy én döntsem el, mit szeretnék a 
gyerekemnek. Nem hagytak fészket rak
ni, nem is érdekelte őket, hogy mit sze
retnék. Egyre inkább úgy éreztem, örö
mük, készülődésük egyáltalán nem 
nekem szól, kizárólag csak születendő 
gyermekemnek. Eleinte csak mézes-má
zas stílusba csomagolt, aztán egyre dik- 
tatórikusabb utasításokkal jelezték ezt, 
hogy mit egyek, mit igyák, hagyjam ab
ba a cigarettázást, korán feküdjek le stb. 
Én meg egyre kritikusabbá lettem velük 
szemben. Ez az — utólag tudom: akkor 
még inkább ösztönös, mint tudatos -  vé
dekező mechanizmus nem volt szándé
kos, szégyelltem is magam, amiért olyan 
vagyok, hisz ők mindent megtesznek, ne
kem pedig semmi sem tetszik. Lassacs
kán aztán, egyre makacsabb ellenállá
som miatt az lett az érzésük, hogy nem 
szeretem, sőt utálom őket.

Szeptemberben, amikor kislányunk 
nélkül vonatra kellett szállnunk, hogy 
visszamenjünk az egyetemre, úgy érez
tem, kitépték a lelkemet. Némán zokog
va, férjemet durván ellöktem magam
tól, széttapostam apósom rózsacsokrát, 
amit búcsúzáskor nyomott a kezembe, 
majd az üres vonatfülke egyik sarkába 
menekültem.

Ipse egy ideig még küszködött az 
álommal. Délután olvasott mondatfosz
lányok jutottak eszébe régi bűnökről, 
amelyeket az ember hajlamos feledni 
való rossz emlékeknek nevezni, és ott 
rejtegeti őket szíve legsötétebb mélye
in. Szeretné, ha emlékük ködbe veszne, 
mintha valójában sohasem lettek volna, 
és azzal ámítja magát, hogy nem is vol
tak, vagy másképpen voltak, ha voltak. 
De egy véletlen szó hirtelen életre kel
ti őket, és feltámadnak, és szemébe néz
nek látomás vagy álom formájában.

A kihűlő szobába lépő asszony pokrócot 
terített a földön horkoló Ipsére, és csende
sen behúzta maga mögött az ajtót.
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HAKLIK NORBERT

A sörhab alatt
A magyarokban többnyire jóindu

latú, mégis sztereotip kép él a csehek- 
ről. Ha a Csehszlovák idők végeztével 
szomszédból kissé távolabbi, ám még
is kedves ismerőssé lett nemzetről kér
deznénk, az átlag hazánkfia nyilván a 
remek sört említené először. És aligha 
tudná, hogy az állam keleti fele, Morva
ország bizony értékes borkultúrának is 
otthont ad, és hogy az ottaniak, főképp, 
ha erős bennük a morva öntudat, elő
szeretettel űznek gúnyt a szőlőből er
jesztett nektárt komlófőzet gyanánt le
gurító nyugatiakból -  azaz a csehekből. 
A folyékony kenyér kapcsán nyilván 
előkerülne az a nézet is, hogy észak- 
nyugati barátaink jó stratégiát válasz
to ttak  a történelem során, mert az osz
m ánnal és a burkussal való hadakozás 
helyett bárki megszálló érkeztekor zok
szó nélkül hajtották igába a fejüket, és 
harc helyett inkább sörreceptekkel fog
lalatoskodtak, ezért minden falujukban 
van egy Mátyás-templom nagyságú ka- 
tedrálisuk, amely nagyjából a mi Mo
hácsunk óta áll ugyanúgy, sértetlenül. 
Közben aligha esnék szó arról, hogy a 
csehek azért meglehetősen felemás és 
önironikus módon viszonyulnak önnön 
-  ahogy ők fogalmaznak -  „pacifizmu
sukhoz”. Aztán a cseh filmművészetben 
jártasabbak biztosan felemlegetnék a 
Hrabal-regény alapján készült, Szigo
rúan ellenőrzött vonatok című Menzel- 
remekmű Hubicka forgalmistáját is, 
amint a szolgálati éjjel unalm át elűzen
dő kipróbálja a bélyegzőket a távír ász 
kisasszony pucér ülepén. Ám kevesen 
említenék, hogy a bohém szabadosság 
azzal is jár, hogy az ország 2006-ban 
Európa-bajnok lett a válással végző
dő házasságok arányát tekintve, és vi
lágviszonylatban is épp hogy csak le
marad a dobogós helyezésről. És hogy 
a felsorolás végén valami egyértelműen 
pozitívról is szó essék, keveseknek ju t
na eszébe, hogy -  ahogy a helyiek szok
ták  emlegetni — a csupán az erősebb 
kar bicepszének erősítésére alkalmas 
„kriglisztika” mellett a többi sportág 
is igen nagy népszerűségnek örvend az 
országban, és a természetjárás a több
ség számára minden valamirevaló hét
végének elengedhetetlen kelléke.

t Á I CENTRAL 
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Emil Hakl Szülőkről és gyermekek
ről című regényének felütése nem ígér 
meglepetéseket, éppen azt kapja nyitá
nyától a magyar olvasó, amit cseh té
mában kapni szeret. A negyvenkét éves 
Jan  Benes egy augusztusi péntek dél
utánján ellátogat a prágai állatkert

be, ahol nála három évtizeddel idősebb 
apja, nyugdíját kiegészítendő, turista- 
csoportokat kalauzol, hogy a munka
hetet megkoronázandó beüljenek vala
hová egy sörre. (Igen, a sok sört csehül 
is egy sörnek szokás mondani.) A kocs
ma felé tartva tüstént elhangzik egy 
szépen felépített anekdota a ketrecé
ből megszökött orangutánról, akire egy 
halom faháncs a latt hortyogva talál
nak rá, miután beszlopálta a bort, ame
lyet a majomgondozó egy nappal koráb
ban az asztalon felejtett. Két oldallal 
később m ár a vashangyáról esik szó, 
amely a jegesmedvék részlege felé veze
tő ösvény mellől tűn t el évekkel koráb
ban, hogy aztán egy narkós banda ta 
nyáján kerüljön meg: „a kunyhójukban 
őrizgették, ahol belőtték magukat, és 
ehhez a hangyához imádkoztak, vagy 
mi...” És ezzel Hakl meg is teremti a 
hangulatot és az elvárást, miszerint az 
olvasó ismét valami könnyed, kedélyes- 
sztorizgatós, kocsmázós cseh történetre 
számíthat.

Aztán Hakl lassan, de biztosan alá
merül a sörhab alatt rejtőző mélysé
gekbe.

A Szülőkről és gyermekekről ettől vá
lik igazán érdekessé és nyújt jóval töb
bet, mint egy kedélyes-anekdotázgatós 
kocsmakalauz. (Bár persze akként is 
remekül olvasható.) A második világhá
borús harci repülőgépek szakmai leírá
sától a pincérnő megcsöcsörészése irán
ti késztetés taglalásáig terjedő fecsegés 
felszíne alatt ugyanis komoly mélysé
gek mutatkoznak meg. Az apa vissza
emlékezései a világháborús Horvátor
szágban töltött gyermekkorról például 
irigységgel töltik el Jant, aki szerint 
az az idő talán jobb volt, mint „ez az it
teni unalmas, egyhangú színjáték”. 
Atyja erre ekképpen reagál: „Ezt csak 
azért mondod, mert fogalmad sincs, mi
lyen az, amikor valakinek lent az utcán 
tényleg elvágják a torkát, vagy ami
kor a szemed előtt lógnak a felakasztott 
családok a gyerekekkel együtt.” Lám- 
lám, máris belecsaptunk a cseh énkép 
egyik legsúlyosabb dilemmájába, és 
Hakl kiprovokálja, hogy az olvasó arról 
kezdjen gondolkodni, a tétlen beletörő
dés pacifizmus-e, vagy egyszerű gyáva
ság. A kocsmatúra további állomásain 
is újra meg újra megidéztetik az apa ju 
goszláviai múltja, Tito marsall olajbo
gyó-fogyasztási szokásaitól egészen a 
közelről fejbelőtt farkaskutyáról őrzött 
gyermekkori emlékekig. A cseh idillnek 
persze ezzel annyi, ám az évtizedekkel 
korábbi emlékek mellett a közelmúlt is 
bőséggel szolgáltat muníciót lerombo
lásához. A kedélyes sztorizgatás per
sze nem marad el, egymást követik az 
anekdoták kalandos aranyér-vizsgá
latról, vagy az ötvenkilenc éves barát
ról, aki -  miután beleszeretett egy h a r
mincéves nőbe -  plasztikai sebésznél 
ránctalanította magát, ám azóta nap
jában kétszer kell borotválkozzék, mert

„ahogy hátrahúzták a bőrt az állcsont
járól, most a füle mögött is szakáll nő”.

A sztorik közötti hiátusokban azon
ban az elfogyasztott alkoholmennyiség 
növekedését követve szaporodik meg a 
múltbéli sérelmek felemlegetése, a fiú 
csapodársága miatti kioktatás-futamok, 
amelyek mintha afféle önigazolásként 
szolgálnának, azt bizonyítandó, hogy az 
apa azért magánéleti kudarcai ellenére 
is jobban teljesített e téren. Részegsége 
előre haladtával Jan  mind gyakrabban 
-  főképp a vécére menet -  kapja magát 
azon, bogy kedve volna jól beolvasni ap
jának a szülői bölcsködés miatt, ám a vi- 
zelés végeztével a düh is rendre távozik 
belőle. Es ez kiváló megoldás arra, hogy 
a generációk közötti konfliktus feloldat
lan maradjon, és végig ott lappangjon a 
kedélyes sztorik felszíne alatt.

Emil Hakl könyve persze nem eről
teti rá  ezt a vonalat az olvasóra. A ma
gyar közönség interneten publikált 
ismertetőiből és értékeléseiből úgy tű 
nik: lehetséges úgy végigszórakoz
ni a regény közel kétszáz oldalát, hogy 
a mély rétegekről tudomást sem ve
szünk. A Hakl-kötet tehát többfélekép
pen is kiérdemli, hogy kézbe vegye az 
olvasó. Ha valaki a cseh gondolkodás 
és énkép mélyrétegeire kíváncsi, azo
kat éppúgy megtalálja a kötetben, mint 
például olyan, a másnaposságot száz 
százalékig garantáló koktélok receptje
it, mint a rumból, griotkából és meggy- 
likőrből kevert Papás-mamás, vagy a 
Fernetből és mentalikőrből összezagy- 
vált Ördög a Stromovkán.

Ilyen, amikor egy könyv többfélekép
pen is képes arra, hogy megfeküdje az 
olvasó gyomrát.

Emil Hakl: S zü lő k rő l és gyerm e
kekrő l. Typotex Kiadó, 2015. Fordí
totta Csorna Borbála.
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Alább, illetve a Pavilon 420 következő számaiban sorra közöljük a Helikon és a Perspektíva diáklap által meghirdetett Szalonpunk 
című novellapályázat díjazottjainak munkáit. A pályázat eredménye: 1. helyezés: Kádár Hanga; 2. helyezés: Nagy Hilda; 3. helye
zés: Hornyák Balázs; különdíjban részesült: Solymár András, Szabó Attila, Jánosi Vivien, Bihari Csilla Rozália, Gáli Barnabás, 
Nagy Benjámin, Pataki Anett.

HORNYAK BALAZS 

Én-idegen
-  Ideje indulni -  azzal a zsebembe dug

tam az elnyomott csikket.
Megkerültem a házat, és egy oldalsó 

ajtón léptem be a garázsba. A bent szu
nyókáló két gépszörny közül kiválasz
tottam az áramvonalasabb feketét. Be
huppantam a volán mögé, majd egyetlen 
pöccintésemre felmordult a motor.

— Jó reggelt, kislány — vigyorogtam a 
műszerfalra.

Vajon ezelőtt is szerettem a kocsikat?
Ez a kérdés aznap beleakaszkodott a 

tarkóm belsejébe, mint a horog a halak 
szájába a főnök újságjain.

A kiállás menete már zéró gondolko
dással ment végbe: kapu nyit, kigurulás, 
kapu zár. Minden mozdulat magától gör
dült végig valahol a tudatom hátterében. 
Még a lejátszót is pusztán rutinból kap
csoltam be, kieresztve a gyorsütemű lázi- 
tó rockot pontosan attól a hangtól, ahol 
legutóbb félbeszakadt.

Az biztos, hogy a korábbi életemben 
punkrajongó voltam.

Ezt tudtam, nem volt kérdéses. De, 
mondjuk, most is szeretem? Vagy csak az 
előző maradéka igényli bennem, mint én 
a cigit? Magasröptű gondolatok ezek, így 
hajnali négy előtt. Tuti biztos, hogy az 
idegvédő nikotinmázt teljesen kikezdte, 
de persze nem gyújthattam rá, mert az 
öreg nem tűri a dohányfüst szagát.

Le van szarva!
Bár ez a gondolat teljesen természe

tes módon tört elő belőlem, mégis ide
gennek éreztem. Mintha valaki más ki
abálna az utcán, én meg csak értetlenül 
hallgatnám. Mindig furcsa érzést ébresz
tett bennem az engedelmesség: termé
szetes volt, mégis felfortyant bennem va
lami. Talán az alaptermészetem miatt, 
amit éppúgy nem válogathat meg senki, 
mint azt, hogy nőket vagy férfiakat akar 
ágyba vinni.

Természetes, mégis rohadtul idegesítő.
Szerencsémre kevés olyan hülye van, 

aki hétvégén kora reggeli kocsikázásra 
vágyna. Alig találkoztam másik autóval, 
nagy részük pedig csak a főúton közle
kedő kamion volt. Átszöktem néhány pi

ros jelzés alatt, de rendszám nélkül nem 
sokat kezdhetnek velem a fakabátok. 
Seperc alatt kiértem a lakóterületről, és 
áttértem az autópályára.

Nehogy már könnyű dolgom legyen! — 
mert reptér persze csak a szomszéd vá
rosban van.

Üres aszfalt, zsaru sehol. Taposással 
fentebb nyomtam a sebességmérőt, és 
igyekeztem átadni magam a vadul per
gő dobok ütemének. Apró fehér-fekete jel
zések fel-felvillantak oldalt, vagy inkább 
próbáltak egységes fallá mosódni.A tes
tem megint csak automata módjára re
agált: bevette az enyhe kanyarokat, las
sított, ha túl közel kerültem egy másik 
kocsi farához. Semmi szükség nem volt 
rá, hogy koncentráljak. Ez a feladatom. 
De azért, célhoz érve, nem bírtam ki, 
hogy ne farolással parkoljak le a bejárat 
előtt. Ennyit még szabad.

Természetesen a fickó még nem érke
zett meg, de az súlyos hiba lett volna, ha 
egyetlen percet is várnia kellett volna, 
amit a mesterem tőlem nem tűr el. Vi
szont a járgányon kívül végre mindenfé
le megkötés nélkül bagózhattam. Ahogy 
ott ácsorogtam, hagytam elkalandozni a 
gondolataimat, közben percekig is elszó
rakoztam azzal, hogy valamelyik, az alsó 
ajkamon átfúrt biztosítótűt piszkáltam. 
Ragaszkodtam ezekhez az egyszerű ék
szerekhez, három is dekorálta a számat, 
egy tucatnyi pedig a bal fülemet, aminek 
cimpájában egy ezüstkarika is helyet ka
pott. Ügyanúgy fontos volt, mint a hajam 
ég felé kócolt állapotba rögzítése, vagy 
majdnem naponta más színre festése. 
Pedig nem én választottam ezt a stílust. 
Megörökölhettem az előző magamtól.

A fotocellás ajtó szárnyainak szétválá
sára kaptam fel a fejem. Sok idő telhetett 
el, a cipőm mellett már három csikk he
vert. Nagy kerekes táskát húzott maga 
után az öltönyös férfi. Engem megpillant
va megtorpant, reménykedve szétnézett, 
hátha valaki más vár őrá, de a többi jár
mű sofőr nélkül szendergett. Barna, fél
hosszú haját dobálta a szél, alig engedte 
látni a nyúlánk, kialvatlan arcot. Igye
keztem ösztönös kárörömvigyorom barát
ságossá szelídíteni, a vendég arckifejezé
se azonban semmit sem változott. Biztos 
nem egy feketére és kékre mázolt hajú, 
láncokkal teleaggatott suhancra számí
tott, akit ráadásul biztosítótűkkel tűzdel

tek tele. Mondjuk, elvártam volna, hogy 
valaki, aki apámmal jön tárgyalni, ké
pes legyen leplezni a valódi érzelmeit. Én 
sem fejeztem ki felé egyetlen arcizmom
mal sem, hogy egy szerencsétlen akta
kukacot látok csupán, márkás ancúgba 
dugva. Sőt, az épp ujjaim közt tartott ba
gót elpöccintettem, és a lehető legmeg- 
nyerőbb ábrázatomat magamra öltve in
tettem neki, hogy mozduljon már meg.

-  Ugye Gardenar úr küldte? -  igen 
erős németességgel ejtette a szavakat.

Csak biccentettem. Jobbnak tűnt nem 
hasonlóan hülye választ adni, mint pél
dául: Nem, de imádok idegeneket felszed
ni és megkéselni az útszéli erdőben.

Ahogy visszaültem a volán mögé, fel
ébresztettem a gépszörnyet. Úgy vettem 
észre a visszapillantóban, hogy a hirte
len gyorsulástól kiszaladt a vér az uta
som arcából. Bevallom, jót mulattam raj
ta, még az ajkam csücske is felrándult 
egy másodpercre. De, hogy oldjam a ket
tőnk között támadt feszültséget, megszó
lítottam:

-  A hetek valamelyike küldte?
A válasz valahogy úgy hangzott: hö. 

Jobb híján egy hogynak tudtam be.
-  Kinek a megbízottja? — közben észbe 

kaptam, és lehalkítottam a zenét, amit 
fogalmam sincs, mikor kapcsoltam be.

-  Neuenwägle várost képviselem.
Ebből erőt merített, kihúzta magát.

Pedig csak egy másik független folt a tér
képen, ráadásul nemrégiben harcolhatta 
ki magának a státuszát, ha ilyen messze 
próbál szövetségeseket keresni.

-  Maga Gardenar úr tanonca?
-  Az asszisztense vagyok.
A táskáját, amit nem volt hajlandó a 

csomagtartóba tenni, ott szorította a két 
lába között. Inkább meg se kérdeztem, 
mi van benne. Ezek a magukat fontosnak 
érző emberek nem osztják meg mással az 
ilyesmit. Inkább csak üres dolgok felé te
reltem a beszédünket, és nyomban el is 
felejtettem, bármit mondott. Olyan mó
don megszoktam már az ilyen kényelmi 
beszélgetéseket, hogy gondolkodás nélkül 
tudtam teljesen közömbös választ adni, 
hogy az mégis megfelelt a másik félnek. 
Ez is a munkámhoz tartozik. A részem, 
úgy gondolom.

M e g le p e ttsé g  rajzo lódott k i a z  u ta so m  
ábrázatára, mikor kijelentettem, hogy 
megérkeztünk. A várost vezető boszor
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kánymester otthonát biztosan nem ilyen
nek képzelte: egyszintes, néhány fát bíró 
kerttel körülvett ház. De elég hamar fel
dolgozta, végül is, ók sem verhetik otthon 
nagydobra, hol élnek a nagykutyák.

Miután beálltam a garázsba, irány
ba állítottam a pasast, és csomagostul 
előre küldtem. Nekem még épp elég dol
gom volt, hogy úgymond szalonképes
sé tegyem magam, a mesterem elvárásai 
szerint. Átléptem a szobámba, és jó ideig 
csak a fémeket szedtem magamról, mint
ha szüretelnék.

Egyszer mennék el egy bontótelepi mág
nes alatt, és szétszakadna a pofám -  erre 
még el is vigyorodtam.

Ahogy minden ékszert eltávolítot
tam, már meg is engedtem a zuhanyt, 
hogy alányomjam a fejem. Erős dörzsölés 
és megfelelő sampon, ez a titka annak, 
hogy a tarka frizurám újból tiszta bar
nává változzon. Közben végigfutott a hi
deg a gerincem mentén, és nem a víztől. 
Ugyanolyan idegenkedés terjedt szét raj
tam, mint az engedelmesség elfogadása
kor.

Ez nem én vagyok.
Hajszárítás után a fekete rövidujjú he

lyére fehér ing került, rám szabott öltöny 
borítással, hozzáillő nyakkendővel. Ezzel 
pedig ismét a kötelesség szorításába ke
rülök. Végigjártam a házat, a vendégünk 
esetleges kalandozásainak nyomát keres
ve, de szerencséjére mindent rendben ta
láltam.

Mikor beléptem a dolgozószobába, épp 
a mesteremmel tárgyalt. Az ajtó becsu- 
kására riadtan fordult felém, nem hi
szem, hogy felismert. Valami szigorú
an bizalmasat szakíthattam félbe. A 
pocakos, idős férfi az asztal másik olda
lán csak legyintett felém:

-  Semmi baj, bent lehet. O egy szerző
dött lélek — tette hozzá, látva a tárgyaló- 
partnere fintorát.

-Vagyis, ő egy...
-  Halott -  fejeztem be helyette, majd 

bocsánatkérés gyanánt enyhén meghajol
tam a ház ura felé.

Újabb borzongáshullám szaladt végig 
rajtam, valahonnan a bensőmből. Pedig 
ez így van rendjén.

Hogy miről folyt a tárgyalás, az csep
pet sem érdekelt. Ha Gardenar nekem 
akart volna mondani valamit, vagy csak 
célozni valamire, azt úgyis tudtam volna, 
figyelem nélkül is.

Ünalmamban azonban feléledt bennem 
a vágy egy cigire, valamiféle önkénte
len lázadás lehetett. Mintha a koponyám 
viszketett volna belülről. Hogy ez is az 
előző életből maradt-e rám, vagy már én 
alakítottam ki, nem tudom megmondani. 
Végül is teljesen mindegy, idebent úgy
sem gyújthattam rá. Csak csendben vára
kozhattam, ez volt a feladatom. Meg per
sze az őrködés, bár teljesen feleslegesen.

A megállapodás lezárásával nem kel
lett kimondania mesteremnek a paran
csot, magamtól tudtam, mi a teendő: ki 
kellett kísérnem a fickót, és egy másik 
sofőr gondjaira bízni, hogy az elvigye kit
ér dekel-hová . Nekem pedig csak az szá
mított, hogy így végre meglazult rajtam 
a szolgálat kötése. Már csak annyi volt 
hátra, hogy algoritmusszerűen ellenőriz

zem a kaput, és végigjárjam a kertvárosi 
birtokot. Utána végre azt tehettem, amit 
akartam.

A teraszon állva számhoz emeltem a 
cigarettásdobozt, és kiemeltem ajkaim
mal egy szálat. Komótos mozdulatokkal 
gyújtottam meg, pedig már iszonyú szük
ségét éreztem. Mégis el akartam nyújta
ni a cselekvést, hogy minél tovább élvez
hessem a szabadságot, ami biztosan az 
enyém.

NAGY HILDA

Megengedő kötőszó

Olga ma reggel nem találta a fogkefé
jét. A magát Oroszországból származó
nak hazudó teája is elfogyott. Már a ci- 
rillben sem lehet bízni. De a szakállban 
sem. Oleg gyakran sugallta neki, hogy 
meg kellene változnia, de Olga mindig 
azt felelte erre, hogy két medve nem fér 
meg egy barlangban. Addig-addig, amíg 
Oleg ki nem lépett a barlangból. Az egye
düli barlanglakó valójában az ő  fogkeféjét 
nem találta. A halszag is mintha elpárol
gott volna. A kádban büdösödő víz.

Miután a cékla tönkrefröccsentette az 
utolsó folt nélküli ingét, eldöntötte, hogy 
kategóriát vált. Kicsit sem azért, mert at
tól tartott volna, hogy a rengeteg céklá
val egy örökkévalóságig kivédte magát a 
rák kopogtatásától. (Oleg a fokhagymá
ra esküdött). Nem, ez minden zöldség
től mentes döntés. Elvégre egy felnőtt, 
és most már egyedülálló nő. Mintha. Az 
Enneagram Intézet hivatalos oldalán be
leütközött saját születési évébe. „A ka
rakterek hitvallását láthatod, ha a ne
vükre kattintasz!” -  olvasta, de ő tudta, 
hogy az Istenben, esetleg a pátriárká
ban hisz. Nem volt kedve teszttel szóra
kozni. Nem is érdekelte, hogy milyennek 
mutatná ez a nagy mágia. A legkevésbé 
szimpatikus kategóriára bökött rá. Ez 
lesz. Igen. Persze. Nohát. Valóban? Ter
mészetesen. Vagy... De. Nyilván. Ám. Á! 
Ugyan! Xopomo.

Alkalmazkodó: Arra törekszem, hogy az 
eseményekkel és másokkal harmóniában 
legyek, kényelmes, békés, nyugodt életet él
jek.

Olga pontosan erre nem törekedett. 
Elővette a lila letéphetős jegyzetblokkját, 
és feljegyezte rá, hogy milyen lesz. Adott 
magának még pár percet a régi énjéből. 
Belenézett a tükörbe, ami már egy ideje 
elrepedt. Már régóta nem sminkelt. Nem 
akart elrettenni saját magától esténként, 
amikor a vattakorong lemossa az eszté- 
tizáló hazugságot. Az árvízkárosult te
kintetén amúgy sem fogna semmi. Őszül. 
Erőteljesen. Már nem tudja, melyik volt 
az a bizonyos ősz hajtincs, ami az óvodá
ban jelent meg először. A haj. Eszébe ju
tott, hogy körülbelül ötéves korában azt 
mondta neki az apja, hogy valójában ár
vaházból vették ki. Az édesanyja för
telmes zokogását azzal csitította, hogy 
mintegy bizonyítékul megmutatta neki

Varga Borbála: H ót o  vonaton

első hajtincsét. „Honnan lenne ez meg, ha 
árvaházból vettünk volna ki?” Olga meg
nyugodott. Látszólag. Viszont miközben 
a szekrény elé sorba állított hadseregét 
oktatta, valószínűleg a Kincses füzetből, 
néha elmerengett, hogy honnan szárma
zik valójában. Hosszabb eszmefuttatá
sokra nem volt ideje. Mackó úr és Paula 
mindig gyorsan elkészítették a feladatu
kat, és ő, mivel akkor még jó tanárnak 
hitte magát, kellőképp tudott színlelni és 
nyomorúságát leplezni!

Kilépett az ajtón, immár mint egy 
másik Olga. A Másik ugyanolyan slam- 
posan járt, ugyanolyan bárgyún bá
mult ki a busz ablakán. A legjobb mód
ja, hogy kipróbálja, mennyire képes az 
új típusaként viselkedni, ha emberek kö
zé megy. Igen, erre van szüksége. Végig
nézett magán. Elég alkalmazkodó egy 
rongyzsák. Olyan semmilyen. Tehát tö
kéletes. A legközelebbi hely, ahol nem
csak fényképezkedő turisták leledzenek, 
hanem emberek társasága mint olyan, a 
Galéria bizonyult. Mellesleg rég kíván
csi volt erre a kiállításra. Oleget szám
talanszor kérte, hogy menjenek el, de 
semmi sikerrel nem járt. Úgy érezte be
lépte után, hogy már a pénztárosnő is 
felfigyelt arra, mennyire alkalmazkodó, 
hangneméből az tűnt ki legalábbis, mint
ha a felettesének érezte volna magát. Rá
lépett a siker útjára, azaz belépett az el
ső terembe. A fekete kutya nem ugatott 
rá, a fekete zongora sem szólt, mégis a fe
kete országban érezte magát. Egyre kö
zelebb ment a kutyafalkához. Azt érezte, 
hogy ez a monstrumszerű kedves jószág 
teljesen bekebelezi. Még egy lépést tett. 
Szeretett volna a konstrukció része lenni. 
Ó, te szlavofil isten! Ilyet nem alkothat, 
csak az, aki szláv vérrel ébren álmodik. 
Kazovszkij, hogyan kell nem elkárhozni 
a magyar földön? Pákázs...-

Megszólította a teremőr. „Hölgyem, fel
hívom figyelmét, hogy átlépte a megenge
dett távolságot a látogató és a kiállított 
Lajka kutya között. Szíveskedjék hát
rébb tenni két és fél lépést.” Olga, mivel 
alkalmazkodó lett, megtette a kért moz
dulatot. Nem értette, miért említette ez

» » >  fo ly ta tá s  a  12. o ld a lo n
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» > »  folytatás a 11. oldalról

a bornírt tekintetű, fellengzős kis senki 
Lajka nevét. Egy igazi bosztohó. Azt hi
szi ez, hogy csak egy nevezetes kutyája 
lehet az orosz népnek? Bózsé moj! Kedve 
lett volna távozáskor bevágni az ajtót, de 
a Másik nem engedte, hogy megtegye. A 
Galéria előtt rágyújtott az utolsó fekete 
Sobranie-ra. Szerbiai szuvenír. Már rég 
nem használta az elől Szent Bazil-szé- 
kesegyházat, hátul egy szem matrjoska 
babát ábrázoló öngyújtóját. Mindig azon 
tűnődött, amikor elővette, hogyan volt 
képes valaki egyetlen, csupán egyetlen 
babát ábrázolni. Hiszen látszik, hogy be
lül teljesen üres! Kongó pusztaság. A 
kenguru zsebe kis zseblakó nélkül. Ahá! 
Talán ahhoz, hogy teljesen hiteles alkal
mazkodó legyen, először neki is ki kel
lene üresednie. A cél kész, csupán a ho
gyan hibádzik. Nem, ez sokkal nehezebb. 
Szép is lenne, ha megengedhetné a Léthe 
mint világszerte ismert brand csapját, és 
egy hajmosás lefolyása alatt végezhet
ne az emlékeivel. Olyan üresnek kell len
nie, mint az apja sírgödre tátongott ko
rábban. Most pontosan olyan magányos, 
mint akkor volt. Kevesen jöttek el a te
metésre, pedig az apja mindenkinek el
ment. (NB.: elég furcsa lett volna, ha visz- 
szajöttek volna miatta mindazok.)

Hazaindult, mielőtt még a japán turis
táknak is szembetűnt volna, hogy ő tes
tesíti meg a Csáky-szalmát magát. Pedig 
ő legfentebb csáthi kívánt volna lenni. 
Ő ráeszmélt arra, hogy a spanyol meny
asszony egy címeres szajha. Olga úgy 
érezte, hogy neki is közölnie kell Oleggel, 
hogy egy infámis, selyma alaknak tartja. 
Valósággal feltépte lakása ajtaját. Egyik 
helyiségből a másikba kóválygott. Képte
len volt eldönteni, hol van a tökéletes hely 
ahhoz, hogy ezt a leszámoló önfeltárulko- 
zást végrehajthassa. A büdösödő víz lát
ványa és enyhe szaga meggyőzte. Tárcsá
zott. Szerette volna, ha az üzenetrögzítő 
szól bele, ami valami nagyon szelleme
set mond neki: „Szia! Jelenleg a porszívó
val beszélsz. Az üzenetrögzítő elromlott, 
ezért történt ez a szokatlan helyettesí
tés.” Nyil-ván-való, hogy valahol olvasta. 
Oleg sosem volt szellemes. Kicsöng. Két
szer. „Szia! Kátya vagyok, Oleg jelenleg 
fokhagymás halat készít. Átadjak neki 
valamilyen üzenetet?”

Olga a telefonját a kádba csúsztat
ta. Már tudta, hogy túl későn kereste 
fel az enneagram.hu-t. Legalább kellő
képp kiüresedett. Rebarbaraborral áztat
ta a lila jegyzetlapot. Egyre mélyebbre és 
mélyebbre merült. Végül az utolsó levegő
buborék is kipukkadt. A céklában sosem 
csak a vér volt.

MHe TaK o/iHHOKo. A szenvedés és a szen
vedély egy tőből eredeztethető. Az ódium 
és az ópium között alig van különbség. 
Mindössze 180 fok. Véletlen? Ugyan!

Hornyák Balázs: Nyíregyházán szüle
tett 1995-ben, jelenleg is ott él, a Nyír
egyházi Egyetem tanárképző szakára jár. 
Nagy Hilda: Erdőszentgyörgyön szüle
tett 1995-ben. A kolozsvári BBTE ma
gyar-orosz szakára jár.

GOTHAR TAM AS

váltás
a vers szélvédőre ragadt légytetem
szemafor
zöldséges stand
egy formás segg ami épp az ablak előtt

halad el
visszhang morajlása gázcsövekben 
egy hajnalban ami látszólag felszabadít

a házfalak közrezárják ezt a városi
terráriumot

ahol az ég mintha üvegtető és 
a nap mintha csak kínozni kelne

a vers idegölő madárcsicsergés reggel 
behallatszik pár ablakon

a vers most ez az utca 
rövid félig nyitott egyenes 
vonatfütty a közelben 
prenadexes zacskó egy csatorna mellett

öreg hajléktalan eteti a galambokat 
éles hang egy közeli sínpáron 
valaki meghalt 
vonatfütty távolodóban

huzat a nyílt utcán
egy lány sminkel a huszonvalahányadik

lakásban
kiszól a konyhába

a szoba görcsösen ziháló tüdő 
a falak izzadják ki a betokosodott embert 
miközben szívják magukba az aszfalt

lüktető testét
a záróvonal-gerincoszlopot 

egy beázott tetőtér épp szárad

a vers most ez az utca
minden tapintása ténymegállapítás

pánikroham egy földszinti lakásban 
celofán recsegése 
kimaradt reggeli

nincs vissza: hajnalodik 
a szürkületre rátapos a reggel -  
felköhögjük az éjszaka maradványait

reggeli út
valami behatárolhatatlan zihálás 
körvonalazódik ezekben a reggelekben 
a párkány előtt álomszerű pillanat

vonszolja magát
megüli a háztetőket 
csatornákba ülepedik

üres vezetékek visszhangzanak 
„tudunk így is” -  
mondogatom a leváló vakolatnak 
ahol beszivárog az eső -  
mit is?

mintha könnyezne a ház 
kint a madarak mint mindig 
az ablak nem szigetel elég jól

Varga Borbála: F ények C évenn es

ebben a sötét szobában 
a tárgyak között jó 
a léptek az emeleten 
és a csövekben csörgedező víz

maradj még kicsit
nem szeretném hogy bárki lásson

ocne vulgáris
egy önarckép visszájára

„ez volt az első keresztbevágott nap
az életemben” 

Kassák Lajos

előtted korhad a lépcső amin felszaladsz 
s mint agancsát a hím halántéka fölött 
virágport hordasz bőröd alatt

de gyökerestől omlik be a hegyoldal:
még ezt a napot túl kell élned 

nem számít mennyi alkoholt tukmálok
beléd ez itt a nélkülözés nélkülözése 

még ezt az évet kell -  bizonygatom ~
menni fog

tizenkét hónapot és vissza kétszáznegyvenet 
amnesztiát kérni magadtól rettegni

a feltámadástól 
végül nem olyan rossz élni sem.

visszáján gyűl a szőrpamacs döngölt 
föld a fű alatt és fölötte hordod 
színtelen az eget ami a holtsávba maradt

egy deci könnyed lendület hogy ne remegj 
pedig ez nem gyengeség 

látod hogy lüktetnek tekintetedben az erek 
megtanultalak elviselni mi több: megta
nultuk elviselni egymást -  többé-kevésbé 
de milyen lenne alapból feloldva a feszültség 

vagy ha mindig szüntelen 
milyen lenne az ember mint androgün 
a kerekek többé nem fordulnak a semmibe 
ahol protézist hordanak lovak és

az ember elhányja magát 
-  nem nyelheted le felhámodat nincs amit

a padkára köpni

12 HELIKON I



ALBERT-LORINCZ M ARTO N

Törtarany. 50 haiku

(i)
Fölcsillantani -  
el nem hanyagolható 
számadás! Jelen.

(CLXXIX)
Trója falova.
Felvesz a tenger árja. 
Kacag, ki sírna.

(CLXXVII)
Vörösük az ég
egy darabkája -  szemnek
fekete foltja.

(CLXXVIII)
A talaj reccsen 
és gyorsan távozik a 
fagyökér alól.

(CLXXX)
Nyit s összezár a 
sápadt-sárga virágár. 
Tavaszi öröm.

(CLXXXI)
Gumicsónak az 
ég kékje alatt. Tenger 
könnypórázon.

(CLXXXIV)
Örök harag -  reng 
az óceán, keleten. 
Nyugatra jár.

(CLXXXII)
Kiáll s meghajol.
A Vihart játszották a 
politikában.

(III)
Egek gyűrűje: 
szürke felhő. Eljegyzés 
lesz: záporeső.

(VI)
Szavaim: színes 
avaron megtaposott 
erdei utak.

(VII)
Az ég kék arca 
homlokomhoz igazul, 
csillagtalanul.

(XIV)
Felejtés férce
az emlék. Tű fokán még
átfér a cérna.

(XV)
Szakadék felett 
k á r p á t i  z e r g e  u g r ik .  
Elkékül az ég.

(XXXI)
Duzzog a világ.
Bevonul melegedni 
a lakásokba.

(XXX)
A fogzománc ha 
ép, ha csorba, a bortól 
kiül vigyorba.

(XXXV)
A verseny örök 
célvonalába befut 
az ember, s kifut.

(XXXVIII)
Pipogya fazon
ül lába közt egy fagon.
Metamorfózis.

(XLVIII)
Kaktusz tüskéje 
napfénnyel van tele. 
Kisercen vérem!

(XLIX)
Sír az ég, sír a 
határ. Istenre kérlek: 
ne lépd át, tatár.

(Bélapátfalva) 
Gregorián-dal.
Fosztó kék ég-kardigán. 
Elhagyott visszhang.

(Ágnes)
Gyönyörű fogsor, 
összekoccan a fönt s a 
lent. Hamis mosoly.

(A hegymászó halálára) 
Hegy tarajára 
hullt Moirák kezéből 
az égi fonál.

(Kancsendzönga)
Fent csend zöng néma 
ajkak cipzárja mögött. 
Sírásó ásít.

(LXXXV)
Bakancsom alatt 
hegytaréj. A Nap éget. 
Egyensúlyvesztés.

(LX)
Hullám taréján 
fölsikolt a víz mélye. 
Egyensúlyvesztés.

(LXI)
Almomban nyíló 
c s e r e s z n y e v i r á g :  
szellőlovaknak hintó.

I
Varga Borbála: Fények Cévennes

(Születésnap)
Kinin s kételyek 
közt kinyílt a jégvirág.
Tito bakot lőtt.

(LXIII)
Jégeső s napfény
ver -  közben felnő anyám
simogatása.

(LXIV)
Hulló falevél,
nyári záporban ne bízz!
Földre hull az is.

(LXVII)
Szőrös ízeit 
nyalogatja az alkony: 
pók szája csámcsog.

(LXVIII)
Úton a fecske: 
nyár illúziójával 
telítve begye.

(LXXVIII)
Még belelengne
szellő szárnyán a nyár az
emlékeimbe.

(LXXIX)
Lépteink visznek 
előre, miközben a 
földről lelépnek.

(LXXX)
Kezeim között 
homlokom. Hajfürtjeim 
ráfehérednek.

(LXXXI)
A sors kiárad.
Árvize elé anyám 
hordta a gátat.

(Ősz)
Ezüstbe vált át 
aranya. Pénzváltó tél 
jön lopakodva.

(CXX)
A konflisban két 
utas: egy férfi, egy nő. 
Bibére méh ül.

(CXXXI)
Kitárta kelyhét 
a barackvirág -  sóhajt: 
nem járt arra méh.

(CXXXII)
Bibék fejéről 
belefut az esőcsepp 
a visításba.

(CXXXIV)
Kakas taraja 
színeit váltja -  asszony
kéz veszi fejét.

(CLII)
Cinke csőrében ösztöne. 
Fészek vagy telt begy 
lesz belőle ?

(XC)
Szamarak bőgnek, 
szöknek, csípik a bolhák. 
A gazda részeg.

(Staféta)
Lobogó fáklya: 
eszmék nyúlnak utánad 
a stafétában.

(Cili)
A Házsongárdban 
fészket raknak a varjak. 
Tojnak! Kotolnak!

(CIV)
Kárpátok fején 
ellopott felhő dagad 
takarék fényben.

(Razglednica)
Hely a Nap alatt.
Hajh! Elő halottak! 
Penészvirág csokorba.

(CLVIII)
Ludak gágognak, 
csőrükkel beléd vágnak. 
Hínár virágzik.

(CLIX)
Szárnyal a karvaly. 
Fekete árnyékot vet.
De mit arat?

(CLX)
Eléldegélnék 
egy-két órányi fényért 
az iszap mélyén.

(CLXI)
Az első lépés,
az a legfontosabb. A
tö b b i  n y o m t a la n .
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ERDŐS KATALIN

Elfelejtett fehér 
selyem zsebkendő
Ha az ember magánlevelezést kezd ol

vasni, valószínű némi előfeltevéssel fog 
hozzá, remélve, hogy olyan információkra 
lel, amelyek a szerző gondolatait tárják 
fel művei kapcsán. Felszínes vagy éppen 
mély kötődések, illetve inspirációs forrá
sok után sóvárog az olvasó — mikor egy 
episztoláris műfajú könyvet vesz kézbe.

Jane Austen levelei családias hangvé
te le k , s az írónő' korának megszokott, 
hétköznapi eseményeiről számolnak be: 
utazások, bálok, flörtök. A Vallasek Jú
lia által válogatott és fordított levelek az 
1796-1817 közötti idó'szakot fogják át, 
többnyire családtagokhoz íródtak. Stílu
sukat tekintve az irónia, szellemesség és 
humor szövi át, akárcsak jól ismert regé
nyeit. Az írónő' — Jane Austen — igyekszik 
minél pontosabban beszámolni a min
dennapok híreiró'l, egyik levelében így 
fogalmaz: „íme, elértem a levélírás leg
művészibb fokára, ami, amint mondani 
szokták, abból áll, hogy az ember ponto
san azokat a szavakat veti papírra, ame
lyeket éló'szóban mondana.”

a’ lathatatlan
collegiorrí■ege

Kifinomultság, elegancia, értelem, úgy 
gondolom, elfogultság nélkül, hogy az ol
vasó számára is ezek a jellembeli tulaj
donságok szűrődnek le az írónő alkotá
sai, illetve levelei révén. Nem csoda, hisz 
Jane Austen egy pap lányaként látta meg 
a napvilágot, 1775-ben. Nyolc testvér kö
zül ő volt a hatodik, Cassandra nővéré
hez és fiútestvéreihez szoros viszony fűzi. 
Családja támogatta az írásban, biztatták, 
hiszen a korban nem volt szokványos, ha 
egy hölgy írói pályára lép. Főként Henry 
bátyja méltatta, valamint neki köszön
hető, hogy az írónő egyes munkái még 
életében kiadásra kerültek. A két Aus- 
ten-lány sosem ment férjhez, így a nagy 
család körében töltötték minden idejü
ket, gyakran utaztak sógornőikhez ki
segíteni. Ezen távollétek okán íródott a 
levelek többsége, Jane mindig felvetett 
valamilyen érdekes témát, s előszeretet
tel írt az újabbnál újabb pletykákról nő
vérének és unokahúgainak. Megtudjuk, 
hogy gyakran küldtek egymásnak ruhá
kat, kalapokat, s pontosan leírták a mé
teráru színét és árát. Egyik, 1813-ban írt 
levelében az alábbiakat olvashatjuk: „Re
mélem, holnap megkapod a ruhát, és el
fogadható őszinteséggel állíthatod, hogy 
tetszik a színe. (...) Csupán azt az egyet
len dolgot felejtettem el, amelyet mindig 
itt szoktam venni, egy fehér selyem zseb
kendőt...”

Regényeiről, munkájáról nem sok emlí
tést tesz, azonban a Büszkeség és balítélet 
egyik példányát „gyermekeként” említi, s

ugyancsak ezen regény főhősnőjéről val
lott nézeteit is megírja „...úgy tűnik, való
ban tetszik neki Elizabeth. Bevallom, én 
is a legelbűvölőbb teremtésnek tartom, 
aki valaha is könyvben megjelent, fogal
mam sincs, hogyan fogom elviselni azo
kat, akik nem kedvelik őt.” Az Értelem 
és érzelem, Emma, valamint A mansfieldi 
kastély című műveivel néhány szó erejéig 
találkozunk. John Murrayhoz -  kiadójá
hoz -  ír egy köszönőlevelet, s hiányolja, 
hogy az utóbb említett regényről egy szó 
sem esik. „Az Emma szerzőjének nincs 
oka panaszra, hacsak A mansfieldi kas
tély teljes mellőzését nem számítjuk.” Eb
ből a levélből tudjuk meg, hogy Walter 
Scott írt recenziót az Emmához.

Bátyjaihoz írott üzeneteiben néhol ki
mért, s a levelek formailag jobban konst
ruáltak. Unokanővéreivel olykor fordí
tott betűkkel írnak egymásnak, vagy 
kitalálnak egyfajta „kódolt” nyelvezetet, 
ami még inkább tükrözi közeli, bensősé
ges viszonyukat. A drága Jane nagynéni 
tanácsokkal látja el családtagjait, példá
ul — amint a kötet előszavában is olvasha
tó — unokahúga, Anne számára, aki szin
tén ír, megfogalmazza, hogy miként lehet 
egy regényhőst vagy szituációt életszerű
vé tenni; az árván maradt Fanny Knight 
számára, akinek kisebb testvéreiről kell 
gondoskodnia, az anyai szerepkörbe illő
en veti papírra mondandóit, érzésekről, 
választásokról. 1814 novemberében kelt 
levelében a következőket írja unokahú
gának: „Halálosan megijesztettél azzal, 
hogy ennyire követni akarod tanácsai
mat. Ragaszkodásod nagy örömmel tölt 
el, de nem szabad engedned, hogy az én 
véleményem döntsön. Ilyen fontos kérdés
ben egyedül csak a saját érzéseid dönthet
nek, semmi más.” Mint kiderül, a nagyné
ni szívén viseli rokonai dolgait, törődéssel 
fordul irányukba. Unokaöccse, James Ed
ward Austen-Leigh által írt, majd 1870- 
ben kiadott Jane Austen-életrajz — 
A Memoir of Jane Austen — úgy ábrázolja 
a nagynénit, mint aki számára az élet az 
otthoni tevékenységek elvégzése, rokoni 
kapcsolatok ápolása: „nem gondolt önma
gára, és nem kereste a sikert”. Az írónő 
első regénye megjelenése után titokban 
tartotta, hogy ő a szerző, fel is olvas szom
szédjuknak az újonnan érkezett példány
ból, a Büszkeség és Balítéletből, amin a lá
togató mit sem sejtve szórakozik.

Részletes beszámolók kavalkádja az 
Austen-levelezés, vacsorákról, családról, 
háztartásbeli dolgokról, mint az új sza
kács első munkanapja, s melyről így szá
mol be: „Nagyon örülök, hogy az új sza
kács ilyen ügyesen fogott munkába. A jó 
almás pite házi boldogságunk záloga.” To
vábbá az utazásokról, időjárásról, s ezért 
mondhatni, beleillik a regények sorá
ba. Ebben a szövegkorpuszban is megbú
jik az erős jellem, aki bírál, segít, önma
gát nem meghazudtoló módon ábrázolja

mindazt, ami körülveszi. Eftől válik szin
te olyanná, akárcsak regényeinek hős
női, beleolvad környezetébe, a katona
tisztek, lelkészek, kíváncsi szomszédok 
és nagy családja körébe, de mégis kitű
nik. Hogy mi által? Jelenét ábrázolja, s 
nem az aktuálpolitikai helyzet foglalkoz
tatja (köztudott, akkoriban pusztítottak 
a napóleoni háborúk), hanem apró-csep
rő dolgok feltérképezése. Levelezéseiben 
Austen arra törekszik, hogy minél apró
lékosabban bemutasson egy adott helyze
tet, épp ettől válik közelivé az olvasó szá
mára. Kitűnik, hogy az öltözködésről való 
beszédmódra nagy hangsúlyt fektettek, a 
kalapok, ruhaanyagok, harisnyák lajstro
ma akár egy-egy bekezdést is lefed. Ami 
nem feltétlen probléma, hiszen a korabe
li angol konyha étkei mellett a divat sem 
mellőzendő a kíváncsiak számára. Sőt a 
fennmaradt levélváltások talán legérde
kesebb szemelvényei a kiadókhoz, illet
ve szerkesztőkhöz intézettek, melyben az 
anyagiakról, jogdíjakról tárgyalnak.

A kötetben a tartalmas és átfogó elő
szó mellett helyet kapott egy családfa, 
valamint néhány életrajzi vonatkozás; 
a borítóképet Bajkó Attila illusztráció
ja díszíti. Ügy gondolom, hogy a magyar 
fordítás nagyszerűen tükrözi az eredetit, 
valamint a lábjegyzetek is megkönnyítik 
az olvasó dolgát, hogy eligazodjon — a ro
mantika korának leghíresebb — írónője 
levelezéseiben.

Immár ez a kötet egyaránt színfolt az 
Austen-regények kis palettáján, a fiatal, 
szerelmes, valamint az érett írónő pilla
natnyi gondolatait vagy éppen élcelődő 
megjegyzéseit tárja fel, közel húsz évet 
felölelve életéből.

Jane Austen levelei. Ford. Vallasek 
Júlia, Koinónia, Kolozsvár, 2014.
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SZAKÁCS ISTVÁN PETER

A karosszék
Az írásnak ezernyi apró fortélya van. 

Babonák. Fóbiák. Műhelytitkok. Ki ho
gyan nevezi ezeket. Nem szívesen be
szélünk róluk, mert a kimondásukkal 
az alkotás sikerét kockáztatnánk. Le
het azonban, hogy ez a titkolózásdi is 
csak egy az írói trükkök közül. A legra
vaszabb. Hogy még rejtélyesebbnek tűn
jék, amit csinálunk! Mert az olvasókat 
igenis érdeklik az efféle furcsaságok. 
Nincs olyan író-olvasó találkozó, ahol ne 
szegeznének nekem ezekkel kapcsolatos 
kérdéseket. Hogy mivel írok? S milyen 
ruha van ilyenkor rajtam? Hallgatok-e 
zenét közben? S ha igen, milyent? Van-e 
valóságalapja a történeteimnek? S kik- 
ró'l mintázom a hőseimet? Kapásból vá
laszolok valamennyire. Jól ismerem már 
az olvasóimat, azt mondom nekik, amit 
hallani szeretnének. Arról, hogy az írás 
kemény és rendszeres munkát igényel, 
konok kitartást és pontos időbeosztást, 
hallgatni szoktam. Nincs benne semmi 
rendkívüli, ami felturbózhatná a fantázi
ájukat. Pedig azért, hogy egy jó történet 
kikerüljön a kezünk alól, tényleg kurvá
ra meg kell dolgozni! Ezen múlik minden. 
Én legalábbis sokáig ezt hittem. Makacs, 
munkabíró típus vagyok, amibe egyszer 
belefogok, azt nem egykönnyen adom fel.

Reggelente hatkor keltem, az íróaszta
lomra készítettem egy csésze méregerős 
feketét s egy pohár jéghideg ásványvizet, 
majd dolgozni kezdtem. Lazításképpen 
újabb kávét főztem, s folytattam a mun
kát, amíg a napi penzumommal el nem 
készültem. Aztán sétáltam egyet. Miután 
kellőképpen kiszellőztettem a fejem, ha
zatértem, s javítgattam a szövegen, amíg 
úgy nem éreztem, hogy minden szó meg
felel, s a megfelelő helyre került benne. 
Persze voltak rossz napjaim is — kinek 
nincsenek? —, amikor sehogy sem akart 
összeállni az, amiről azt gondoltam az 
elején, hogy már csak egyszerűen le kel
lene írni.

Tavaly télen is így voltam ezzel. Majd 
csak helyrekattanok, vigasztaltam ma
gam. Már a tizedik könyvemnél tartot
tam. Kedvező kritikákat kaptam, rangos 
díjakat nyertem, egyre többen olvasták 
a könyveimet. Semmi okom nem volt azt 
gondolni, hogy ez az alkotói válság súlyo
sabb lesz az előzőeknél. Emlékszem, nap 
mint nap órák hosszat bénáztam a lap
top előtt. A fénylő ürességet néztem, s ha 
közben be is pötyögtem valamit a gépbe, 
arról a visszaolvasáskor rögtön kiderült, 
hogy semmire sem jó, s azon nyomban ki 
is töröltem. A séták sem értek már sem
mit. Csak bolyongtam kedvetlenül a vá
rosban, anélkül, hogy egyetlen épkézláb 
ötlet is az eszembe jutott volna. Ha pe
dig afelől érdeklődtek, hogy min dolgo
zom éppen, a magam szánalmas karika
túrájává válva, rejtélyesen mosolyogtam, 
mint akinek kimondhatatlan titkai van
nak.

Kitavaszodott, a fák zölden virítottak 
már, amikor egy napon elegem lett a lap

top sivár hómezejéből. Megkerestem a 
padláson régi szerelmemet, Erikát. Letö- 
rölgettem róla a port, új indigót s frissen 
zizegő papirost fűztem belé. A billentyűk 
érintésétől kellemes bizsergés áradt szét 
az ujjhegyeimben. Erika határozott kat
togása, sorvégi vidám csilingelése kelle
mes emlékeket ébresztett bennem. Vele 
írtam meg első sikeres regényemet. Most, 
hogy visszatértem hozzá, azt hittem, ki 
fog gyógyítani krónikus szellemi impo
tenciámból. A próbaként begépelt szavak 
után azonban, mint a haldokló szívveré
se, ijesztően lelassult. Csilingelése vész
jelzésként hatott. Aztán halálos csend te
lepedett a szobára. Csüggedten hajtottam 
le a fejem: a fehér papírlapon feketéllő so
rok árnyai voltak csupán hajdani, élet
tel teli mondataimnak. Végigsimítottam 
Erikán, s gyengéden visszatettem a tás
kájába.

Aznap séta közben a Szent György 
utca környékén betértem egy külváro
si kocsmába. Leültem egy sarokasztal
hoz, és irigyen bámultam a füstös helyi
ségben iddogáló vendégeket. Ezeknek a 
lecsúszott alakoknak nem voltak kreati
vitásproblémáik. Fél szavakból is megér
tették egymást, s már csak az foglalkoz
tatta  őket, össze tudnak-e kaparni még 
egy-egy féldecire valót, hogy lélekben kel
lőképpen föllazulva tántoroghassanak ki 
a szürke és reménytelen valóságba. Há
rom konyak után én is meglehetősen ol- 
dottan távoztam. Csak mentem, mentem 
a girbe-görbe utcácskákon keresztül va
lami régi dallamot fütyörészve, mintha 
minden a legnagyobb rendben lett vol
na. A Sarkantyú utcában aztán lefékez
tem egy régiségkereskedés előtt. Imádom 
ezeket a boltokat. Mindenféle haszonta
lan holmi van bennük. Horpadt gyertya
tartók és hiányos kártyapaklik, üres lá-

dikák és kitömött vadak, hamis ékszerek 
és homályos tükrök. Megannyi, hajdani 
gazdája titkát őrző ósdi kacat.

A karosszék a kirakat szélén állott. 
Meglepően jó állapotban volt. Fáját bordó 
lakkfesték borította. Fekete bőrhuzatán 
apró, csillagfejű szegek fénylettek. Kar
fáit sárgaréz tigrisfejek díszítették. Azt 
hiszem, ez a két művészien megmunkált 
ragadozófej volt rám a legnagyobb hatás
sal. Annyira élethűek voltak, szépek és 
borzongatóak, amint résnyire nyílt szá
jukkal figyeltek.

— Jó választás volt, nekem elhiheti — 
áradozott az eladó. — Manapság már nem 
készítenek ilyen remekműveket.

A kopasz emberke elégedetten vigyor
gott, amikor a kért összeget leperkáltam 
neki. Magamban én is mosolyogtam. Ke
vesebb volt, mint amennyire számítot
tam.

A széket az íróasztalom elé állítottam 
az ergonomikus forgószék helyébe. Hát
radőltem benne, élveztem a bőr lágy érin
tését, a karfák simaságát. Aztán kitapin
tottam a tigrisfejeket, ujjaim elidőztek a 
szemek domborulatán, a szájak nyílásán. 
A konyak hódító hatásának múltával sem 
szűnt meg a karosszék varázsa. Aznap 
este, hosszú idő óta először, elégedetten 
feküdtem le.

Éjjel üvöltve riadtam föl. Azt álmod
tam, hogy kezemben puskát szorongat
va egy nyirkos lövészárokban lapulok. 
Apró szemű, jeges eső szitál. Körülöttem 
halott katonák hevernek az agyagos föl
dön. Vérük összekeveredett a sáros eső
vízzel. Puskáikat előre szegezve tucatnyi 
katona rohan felém. Vállamhoz emelem 
a fegyvert. Célzok, lövök. Célzok, lövök. 
Leterítem valamennyit. Az utolsó a lö
vészárok széléig jut. Véres fejjel bukik 
előre. A golyó a bal szemüregén át hatolt 
a koponyájába. Látom, amint az agyve
lő az arcára szivárog. Ekkor riadtam föl. 
Észre sem vettem, mikor ültem le az író
asztal elé, s kapcsoltam be a gépet. Még 
soha nem telt írás közben ilyen gyorsan 
az idő. Már derengett keleten az égbolt, 
amikor befejeztem. Ez a rémálom lett 
új regényem első fejezete. Három hónap 
alatt írtam meg a könyvet. Éjszakánként 
dolgoztam. Alig kellett javítanom a szö
vegen. A történet egy irodalomtanárról 
szólt, akit a háborúban a frontra vezé
nyelnek. Jó családból származó, művelt, 
békeszerető ember, aki elítéli az erőszak 
minden formáját. Erre tanította a diák
jait is. A harctéren azonban más a hely
zet: ha nem öl, őt ölik meg. Egy idő után 
már nem is számolja, hogy hány ember
rel végzett. A háború után visszamegy 
tanítani. Úgy tűnik, minden a legna
gyobb rendben van. Egy éjjel azonban 
már nem bírja tovább: padláson rejtege
tett pisztolyával vadászni indul az éjsza
kában. Ettől fogva kettős életet él. Nap
közben mintatanár, éjszakánként pedig 
könyörtelen gyilkos, aki szemrebbenés 
nélkül végez magányos áldozataival. 
A gyilkolás művészetét kedvezően fogad
ta a kritika. Volt, aki rendhagyó krimi
nek nevezte, mert a műfaj szabályától el
térően nem kapják el benne a tettest, aki
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A megszűnő Nagyvilágtól az 
újabb  „ h írü n k  a  n a g y v ilá g b a n ”-ig

a közösség megbecsült tagjaként késő 
öregkorában hal meg.

Pár héttel a könyv megjelenése után 
idős férfi csengetett lakásom ajtaján. 
Mintha egy társasági magazinból lépett 
volna elő: magas volt és szikár, rövidre 
vágott haja ezüstösen fénylett, elegáns, 
sötét öltönyt viselt s kék-fehér csíkos in
get, a lábán márkás, fekete félcipő volt.

-  A könyvével kapcsolatban bátorkod
tam fölkeresni — mosolyodott el halvá
nyan, miután bemutatkozott. — Szeret
ném, ha meghallgatna.

-  Az csak természetes -  udvariaskod
tám én is. -  Nekem fontosak az olvasók 
visszajelzései.

A szobába tessékeltem, s hellyel kínál
tam. Az öregember körülnézett.

-  Hát persze! -  kiáltott föl. -  A karos
szék!

Értetlenül bámultam. Tekintete esze
lősen csillogott, ajkai hangtalanul rán
gatóztak, amint a sárgaréz tigrisfejekkel 
díszített karosszékre meredt. Adtam ne
ki egy pohár vizet. Lassan lecsillapodott.

-  A könyvéből egyből a bátyámra is
mertem -  kezdte. Szürkéskék szeme hi
degen fénylett. -  Igaz, a maga hősét nem 
úgy hívják, mint az én testvéremet, de 
hát ez a valósággal folytatott játék ré
sze az irodalomban. Minden úgy volt, 
ahogyan maga leírta. A háború. A ket
tős élete. A nyomozók fiaskója. Pedig 
erről rajta kívül csak én tudtam. Ő me
sélte el nekem egyszer borzongató rész
letességgel, amikor már nem bírta magá
ban tartani a titkot. Nem adtam fel őt. 
Ne kérdezze, hogy miért — meredt üres 
poharára. -  Csak a regénye vége külön
bözik a valóságtól -  folytatta rekedten. -  
A bátyám nem természetes halállal halt 
meg. Én öltem meg. Muszáj volt megállí
tanom.

-  Hogy jön ide a karosszék?!
-  Ez volt a kedvence. Ebben ült akkor 

is, amikor végeztem vele. Erre a gyilkos
ságra sem derült fény. Volt, kitől tanul
nom -  mosolyodott el halványan. -  Hát 
nem érti?! — komolyodott el. — Ez a karos
szék közvetítette azokat a tényeket, ame
lyeket maga fikcióként megírt.

-  Miért mondta el ezt nekem?
-  Hogy tudja a teljes igazságot. Ha már 

ebbe a különös játékba fogott -  mosolyo
dott el újra. -  Látom, nem hisz nekem, de 
hamarosan rájön, hogy igazat beszéltem.

Utánanéztem a látogatómnak. Jó csa
ládból származó, köztiszteletnek örven
dő, nyugalmazott irodalomtanár. Fiata
lon harcolt a háborúban. A karosszék tőle 
került a régiségkereskedőhöz. El kellene 
égetnem, de nincs szívem hozzá, idézte a 
szavait a kopasz emberke, amikor a szék 
eredete felől érdeklődtem. Soha nem volt 
azonban testvére. Felderítetlen gyilkos
ság a környéken viszont annál több az el
múlt negyvenöt évben.

Látogatása óta visszasüllyedtem a tét
lenségbe. Órák hosszat bénázom a laptop 
előtt, s ha be is pötyögök valamit a gép
be, arról a visszaolvasáskor rögtön kide
rül, hogy semmire sem jó. Most már tu
dom, igaza volt a tanár úrnak. Ideje újból 
fölkeresnem a régiségkereskedést.

Nemrégiben beszéltem egy budapesti 
barátommal telefonon, és ő közölte a szo
morú hírt, hogy megszűnőfélben van a 
Nagyvilág, ez a patinás világirodalmi fo
lyóirat. Ritkán használom a „patinás” 
szót, de ebben az esetben talán megenged
hetem magamnak, hiszen ez a lap 1956- 
ban indult, azóta tájékoztatja a magyar ol
vasókat arról, mi történik az irodalomban 
Magyarország határain kívül. Ennek kü
lönös jelentősége volt a hatvanas-hetvenes 
években, amikor már lehetett Nyugatra 
utazni, de a magyar turisták még szalá
mival és konzervekkel felszerelve indul
tak útnak, hogy ne kelljen pénzt kiadni
uk élelemre, és csak nagyon keveseknek 
volt elég valutájuk ahhoz, hogy megvegye
nek egy könyvet franciául vagy angolul. 
Én azért is fájlalom a Nagyvilág megszű
nését, mert 1969 óta rendszeresen írtam 
a folyóiratba, illetve küldtem fordításokat 
lengyel és angol szerzőktől és Kéry Lász
lóval, a hajdani szerkesztővel éppúgy szót 
tudtam érteni, mint a lap nemrégen el
hunyt szerkesztőjével, Fázsy Anikóval. 
De hát ha a magyarországi kormányzatot 
egyáltalán nem érdekli, olvas-e a közönség 
színvonalas világirodalmat, ha nem támo
gatja anyagilag ezt a Matolcsy-birodalom- 
tól független, politikailag nyitottnak és 
semlegesnek szánt kiadványt, akkor való
ban búcsúznom kell a Nagyvilágtól.

Ugyanakkor Angliában ennek éppen az 
ellenkezője történik. Három helyen, Camb- 
ridge-ben, Londonban és Oxfordban volt 
bemutatója a Centres of Cataclysm c. kötet
nek, ami egy fordítás-folyóirat, a Modern 
Poetry in Translation ötvenedik évforduló
jára jelent meg. A folyóiratot 1965-ben in
dította Ted Hughes és Danny Weissbort, 
azóta számos szerkesztő folytatta munká
jukat, az utolsót Sasha Dugdale-nek hív
ják és a Constantine-házaspárral együtt 
ő szerkesztette a fent említett, 368 oldalas 
emlékantológiát. Ami magyar szempontból 
különösen érdekes, mivel 11 magyarból for
dított verset közöl, többet, mint oroszoktól.

És ami talán meglepő, a könyv közép
pontjában Juhász Ferenc verse áll A szar
vassá változott fiú kiáltozása a titkok 
kapujából. Ezt az W. H. Auden által remek
műnek vélt verset Ted Hughes (aki nem 
tudott magyarul) Kenneth McRobbie meg
jelent szövege alapján újrafordította a Mo
dern Poetry in Translation számára, de mi
vel a magyar szám végül is nem készült el, 
a kézirat Hughesnél maradt, és lappangott 
mindaddig, amíg Danny Weissbort ki nem 
ásta barátja kézirathalmazából. Minder
ről maga Weissbort tudósít a versfordítás 
elé biggyesztett rövid bevezetőjében. De 
Juhász verse másokat is megihletett: egy 
Pascale Petit nevű francia költőnőt és egy 
fiatal angol, Tara Bergin nevű angol kuta
tót: az ő „szarvassá vált fiú” verseik is sze
repelnek az antológiában.

Hughesról általában tudják, hogy a 
hetvenes években egy kötetre való ver
set fordított Pilinszky Jánostól, egy má
sik (emigráns) János, Csokits segítségével. 
A Centres of Cataclysmban nem kevesebb, 
mint öt Pilinszky-szöveg szerepel, ezek 
közül négy vers, kettőt Hughes még nem 
Csokitscsall, hanem Siklós Péter segít
ségével fordított. Két vers fordítását Pe
ter Jay jegyzi, a szöveg pedig egy előadás, 
amit Pilinszky 1970-ben tartott Poignyban 
„a teremtő képzeletről”. Utóbbit az MPT 
John Bátki fordításában közölte és így ke
rült be az emlékkötetbe is.

Juhászon és Pilinszkyn kívül még 
négy magyar költőt találunk a kötet
ben és egy magyar származásút (George 
Szirtes); egy-egy verset József Attilá
tól, Radnóti Miklóstól, Beney Zsuzsától 
és Gömöri Györgytől. Ami az én ötven
hatos forradalomról szóló versemet illeti, 
abban, hogy bekerült a válogatásba, bizo
nyára szerepet játszott az idei kerek év
forduló. Radnótitól pedig a Levél a hitves
hez új fordítását vették be a szerkesztők 
az antológiába, amit a magyar szárma
zású amerikai TV-szakember, Stephen 
Capus ültetett át lendületesen angolra.
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K eresztpon tok

Nincsenek magadhoz kérdéseid, 
nem írsz címedre levelet, 
nem növelsz magadnak gyűlöletet, 
nem látod el a magadon lőtt sebeket, 
a magad számára nem ér a neved, 
nem vagy pályakezdő, nem vagy 
rezidens, bármi újonc vagy kiskatona, 
már nincsenek önértékeid, csak próbálkozol 
saját bástyával védeni a körletedet.

Befordítod a mélyszántásba a Napot, 
az égi vetítővásznat is behúzva hagyod, 
s mikor kiállsz az erkélyre a magaslaton, 
azt hiszed, te vagy az ujjongó tömeg, 
s már keresztfádból is kihúztad a szöget.
S ha mégis meghalsz, majd csak annyira 
számítasz másnak, ahogy a székre 
terített ruha elveszíti testedet.

CSONTOS MÁRTA

K am ikáze

A legfelső lépcső már nem vezet sehova, 
visszamenni nincs erőd a kétes 
biztonságba, továbblépni nem mersz, 
csak nézed, hogyan kapaszkodnak felhőkbe 
feletted a hegyek, tudod, ez az a hely, ahol 
már nem lehet kalkulációkat végezni a kedvező 
pozíció eléréséhez, itt nem vághatod csákányodat 
a levegő sűrűjébe, legjobb, ha elengeded magad, 
s egy bátor lépést követően hagyod, hogy a 
zuhanás mámorító feelingje átvigyen egy 
végtelen, éteri lebegésbe, ahol képes vagy 
megszegni a parancsot, hogy belemártózz 
a jelenléted megszűnéséhez szükséges 
szubsztanciakeverékbe, s ne akarj lázadni, mert 
semmi sem történik az eredeti recept szerint.

F estékpróba

Bátorító érintést keresek 
a részletekben, barlangsötét vásznon 
botorkál kezem, ott állok palettámmal 
a szétdobált díszletek között 
saját színpadomon, s egy utolsó 
lendülettel mostan színes tintákat keverek, 
hátha Kosztolányi lehet még mesterem.
Próbálok újabb csíkokat festeni 
a háttér üresség-anyagára, szeretnék 
ismét a Titkok Asszonya lenni, 
szenvedély-vörösbe mártani a hajdani, 
törékeny sziluettlányt, elhitetni 
magammal, hogy erőt önthetek Platón 
bizonytalanságába; látom, felizzanak 
mögöttem a láthatatlan színoszlopok, 
s az erdővel kerített éjszakába ecsetemmel 
körberajzolhatom az utat, s puha-barna 
nyoszolyát festhetek az ideák angyalának, 
ki ott fürdik a sziklák hasítékából kilépő 
párafelhőben, s ringatózik a szerelem mámorán.

Éles Látóként lettem üres tekintet, szememben 
összeolvad a hókristály árnyéka a döglilával, s már 
nem veszem észre, hogy a távoli albatroszok tollán 
nem csillog a fényben az aljafehér.

Isten haragszik, hogy megtépáztam 
az almafát, már nem állhatok meg 
tisztán előtte, félrevonult tőlem, 
s hátat fordított a közöny magaslesén.

Ekkor levettem testemről a fügefa
levelet, s a földet felosztottam. Közben 
úgy szippantott magába a rémület, 
hogy a világ tetején egy gödörbe vermeltem 
az analóg sémákat, s elrendelésemre 
megkezdődött az embervadászat.

Volt valami bája annak azon a bizonyos 
korareggelen, amikor megérintett a tudás; 
nekivágtam az ürességnek, feltárni a rendet.
Már nem eveztem szabadon az egyszerűségben, 
okosan akartam taktikázni, oldódni a szenvedély 
gyűrűjében, s elhittem, hogy átélem önmagam.

Az árnyjátékokban megláttam az ideákat, 
s most imádkozom, hogy ábrázoljam a gyengeséget, 
de míg a félelemmel alkudoztam, ajtóm becsukódott, 
odaát hagytam megszerzett szabadságom.

Már nem hasonlítok semmihez, rájöttem 
a lényegre: az igazság a különbözőség.
Ha lenézek a vízbe fulladt völgyekre, már 
nem látszanak a metamorfózisok, nincs 
vég és kezdet, nincs elkötelezettség, 
hatályát veszítette az igazi tévedés.

Túl élesek a képek a retinán, pedig 
érzem, a tisztánlátás egyfajta üzemzavar.
Közben az illúzió lánca nyakamra tekeredik, 
rosszul jönnek le ajkamról a szavak.

Mindent komolyan veszek, hogy végre 
feloldódjam a megvezetett komolytalanságban, 
így álcázom a kedvezőtlen létállapotot.
Azoknak hazudok, akiktől szeretetet várok; 
ez számomra az egyetlen önterápia.

Dimenziócsere

Fedőnév

„Üzenném, ha volna üzenni kinek 
deres rétünkön a szürke ég fölött 
foszlánnyá vert aranylemez a Nap.” 
Mészöly Miklós

Csak belenéztem az emlékekbe, 
hátha ott felejtett valami 
nyomot egy kóbor gondolat, 
a vak anyag hátha arcot formált, 
s lészen nékem farsangi maskara, 
s képemhez rendelt nevem: kriptonima.

Csak a nyomokat néztem az égen, 
mert elhidegültek tőlem a csillagok, 
s fáztam a majdnem-fényben.
Kővidék nőtt körém, s a fejemre 
faragott korona is szorongatott.
Próbáltam a szent írást megszerezni, 
de nem lehetett leemelni fedlapot.

Csak felkínálom naponta magam, 
megnyitom a láthatatlan utat, 
de senki nem áll szóba velem, 
csak az északi szél szúr hátba.
Ajkamon már megégett a dal, 
csak az Űr riaszthat fel félálmomból, 
s átnevezhet kedve szerint: ha akar.
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SZŐCS ISTVÁN

A bennfentesség műhelytitkai
Mottó:
Élhetnénk a tó partján
Napsugaras tó partján
De...

(A négy mandarin dala)

A nyelvtudomány több ezer éves for
dulatos történelmének legnagyobb meg
lepetése az volt, amikor maga Sztálin, 
gyakorló politikus és hadúr, a szörnyű
séges és dicsőséges huszadik század kö
zepe felé, saját ideológiájának túlzó, 
hipermarxista nyelvészeit rendreutasíta- 
ni lett kénytelen!

Ugyanis e túlbuzgóak -  ahelyett, hogy 
„a nyelv is lehet az osztályharc eszköze” —, 
azt tanították, hogy „a nyelv az osztály
harc produktumai

Ez ugye, nagy különbség. Mert, mon
dotta Sztálin is, azok a nyelvek, ame
lyeket egyes korszakaiban, hatalmuk 
eszközéül és kifejezéséül az uralkodó 
osztályok használtak, mint például a 
középkoron át a latin, eredetileg, kelet
kezésükkor, egy-egy nemzet vagy etni
kum társadalmának „összhasználatú”, 
össztulajdonban lévó' eszköze volt és 
megteremtésében a társadalom legal
só rétegei is részt vettek. Mint például 
a franciának is, amit a barokk és a ro
kokó idején az európai arisztokrácia bi
zalmas, benső' használatú nyelvként mű
ködtetett Franciaországon kívül is, hogy 
a cselédség, s azon túl a paraszt és a kis
polgár ne értse.

Ez azonban ennek az ügynek csak az 
egyik fele. Mert egyazon közösségen be
lül is keletkeznek úgynevezett réteg
nyelvek, amelyek valamelyik társa
dalmi csoportnak, esetleg éppenséggel 
osztálynak a belső, bizalmas, esetleg 
biztonsági céljait szolgálták! Ne nyúl
junk most vissza a messzi ókor Folyam
közének vagy Nílus-mentének beszéd
beli -  és írásbeli! -  tagozódásához, ahol, 
ha nem is volt külön nyelv a vallás és 
a kormányzás számára, de voltak már 
„nyelvezetek”, nyelvszokások, stílusok, 
beszédmódok vagy modorok és modoros
ságok, amellyel egyes foglalkozási vagy 
hatalmi csoportok megkülönböztették 
egymást, de szóljunk csak a kínaiak
ról. A „mandarin-nyelv” fogalmát min
den műveltebb olvasó ismeri. Némileg 
tréfálkozva, úgy is fogalmazhatnánk, 
mivel Kína szomszédságában nem igen 
találtatott egy műveltebb, fejlettebb 
társadalom, ahonnét az uralkodó osz
tály nyelvét vagy legalábbis szóhaszná
latát átvehették volna, létrehoztak mes
terségesen egy „úri” nyelvet, mely, bár 
a kínaiból indult ki, a szókincs árnya
latainak, utalásainak olyan hálózatát 
alakította ki, amit csak a „beavatottak” 
értettek, tudtak reprodukálni.

A beavatottság mímelése, sejtetése, 
megjátszása, hamis sugallása a bennfen
tesség, bennfenteskedés. Végeredmény
ben csak blöff! E kifejezés a kártyásoktól

terjedt el: úgy viselkedni, olyan szeré
nyen, mintha azt szeretnénk elleplezni, 
hogy nagyon jó lapok vannak a kezünk
ben; és egyszerre, hirtelen nagyon nagy 
összeget kérni, amitől a félénkebb játé
kos visszaretten, és a blöffölő besepri a 
bankot.

A nagy műközönségesség világblöffje 
azonban már kifáradt és a „tehén
fiú” világa is ingerszegénnyé vált: 
még hordják ugyan a kitérgyesedett- 
kirojtosodott farmernadrágokat, de 
mindenki érzi, hogy „ez az egész már 
nem az igazi”. Valahogy nem elég bam
ba motorosnak vagy csapszéki rihe- 
rongynak lenni a boldogsághoz. Persze, 
mert a bennfentesség vágya mögött va
lami több lehet, nemcsak valami elő
nyös üzleti kapcsolatba való beavatott
ság, hanem valami majdnem olyan, izé, 
mint a vallás, ugye; de azért nem any- 
nyira komoly, hanem egy kicsit csak, 
hát, valahogy, más is...

A „tehénfiú-romantika” réges-régen 
megbukott, mert egysíkú volt. Ugye, egy 
kultúra nyelve nem merülhet ki csak 
az öltözködésben... Még sohasem talál
koztam olyan farmernadrágos esszé
íróval, aki azzal fogadott volna, hogy 
„hóhökidenye” (volt ugyan egy rövid 
„csácsácsá” korszak, de ham ar kimúlt).

A felszínesség jele abban ütközött ki, 
hogy nem jelentek meg a piacon hason
ló szellemvilágú illatszerek! Minden val
lás az áhítat felkeltésére illatszereket is 
használ („aranyat, tömjént, mirhát hoz
tak!”). Egyes keleti templomokban illat
órákat szerkesztettek: minden órában 
más-más illat szólalt meg, az éppen oda
illő imádsághoz.

Hogy azért mégis több minden lap
pang a problémánk árnyékában, azt jel
lemzi az a körülmény, hogy legáhítato- 
sabb illatú virágainknak a piacon és a 
virágkereskedésekben illat nélküli, rossz 
változatait árusítják!

Pedig ezek a látszatra nevetséges ap
róságok korántsem ártalmatlanok! Ha 
valami nem lehet a kultúra építő köve, 
könnyen az aláásója válhat belőle! Ha 
az embernek nem teljesülhet az a vá
gya, hogy többnek látszódjék, mint ami, 
az rosszra fordulhat, szó szerint: az em
ber inkább rosszá változik, mint hogy 
semmilyen ne legyen! Elsősorban iriggyé 
lesz, gyanakvó és vádaskodó!

Mereskovszkij írja: a leggyalázatosabb 
dolgok mindig a legszentségesebbeknek a 
közvetlen közelébe vannak! És az ember 
élete aszerint lesz ilyen vagy olyan, hogy 
el tudja-e választani egymástól e két hí
vást!

így is fel lehet tenni a kérdést: az em
ber inkább ne legyen semmilyen, ha nem 
talál rá a neki való szerepre? Ne is pró
bálkozzék valaminek látszani, ha egyszer 
semmilyen? El kell ehhez mesélnem egy 
érdekes ismerősöm meglepő' fordulatokat 
vevő értelmetlen életútját.

Közgazdász volt, állítólag nagyon jó, 
de kollégái szerint elviselhetetlenül pe
dáns. Kis családjától hamar eltávolodott: 
„nem akarta befolyásolni az életüket”, 
ki-ki magának, ez volt az elve. Több nyel
ven tudott, de csak magyarul és eszpe
rantóul írt, utóbbi nyelven csak verseket. 
Egyszer megkértem, a legutóbb megje
lentek közül fordítson le nekem vagy ket
tőt, prózába. Szürkék és laposak voltak, 
habár mondta, megjelentek egy külföldi 
eszperantó lapban és jó kritikát kapott. 
Megkértem, nem fordítaná le valamelyik 
itthon elvérzett tanulmányomat eszpe
rantóra? Nem vállalta, mert ha akarnék, 
én is megtanulhatnám pár hónap alatt a 
nyelvet.

A közgazdaság mellett „a közjóra való 
törekvés” volt írásainak indítéka. A ma
gyar nyelvet is állandóan „fejlesztette”. 
Például a latin eufemizmusokat magya
rította. Nem ide való az ismertetésük, 
de egyet mégis: A „polutio nocturna” ná
la „öm” volt!

Nem tudom, honnét szerezte, de ciga
rettapapír-vékony ívekre írt, sorköz és 
margó nélkül. Nem akarta megérteni, 
hogy emiatt adják vissza írásait a szer
kesztőségek. Egy nap ziláltan állított be: 
„Képzeld, ma látogatóm volt!... Onnét! 
Egy fiatalabb elvtárs!”

Hogy mit akart? Szétnézett a nyolc
szor két méter könyvespolcomon, és azt 
mondta: Adjon nekem három könyvet!... 
Milyent?... Olyant, ami minket érdekel... 
Honnan tudjam, mi érdekli magukat?... 
Erre ő: Azt akarja, hogy hívjak egy teher
autót és beszállíttassam az összes köny
vét a pincékbe?... Erre odaadtam hármat: 
Teleki Pál: Magyar politikai gondolatok; 
Észak-Erdély vasúti hálózatának benépe
sítése 1940 ó'szén; Temesi Győző: Horthy 
Miklós életrajza.

Erre ő: Na látja, hogy maga is tud kul- 
túrember módjára viselkedni!... Berakta 
a táskájába, firkált egy apró jegyzőköny
vet s indult kifele... Az udvaron hirtelen 
dühös lett... Akinek ilyen jó kis háza és 
udvara van, mért nem tud a fenekén ül
ni? Mért kell folyton levelezni? S ha már 
levelezik, mért nem gépel tisztességesen, 
már egészen tönkre ment a szemem, ne
kem kell a maga összes leveleit olvasni, 
hogy az ördög... s becsapta maga mögött 
a kiskaput.

Ez az eset felkavarta az életét. Eladta 
kis házát, s a Szamos túlsó oldalán vett 
egy lakrészt, egy új tömbház negyedik 
emeletén. „Gyönyörű kilátás nyílik innét 
a Csikókertre, ahol annyit játszottunk 
gyér ekkor omb an! ”

Hetek múlva megjelentek munkások, 
teherautók. Ablaka előtt felhúztak egy 
tízemeletes toronyházat, eltakarták a 
Csikókertet. Egyszer még felhívott: vet
tem rendes papírt, írok a bálványokról. 
A „bálvány” egyszerűen gerenda. A „bál” 
a „láb” megfordítása. Lásd harangláb, 
híd. Tudod, mért kell az embereknek bál
vány? Hogy előtte szerepelhessenek — 
egymásnak.

Másnap meghalt... Vajon mi lett a 
könyvtárával?... Ilyenkor azért mindig 
kiderül, hogy az embernek vannak roko
nai...

18 HELIKON —



JAKAB-BENKE NÁNDOR

Az életmű kapujában -  pár 
mondat Michael Ciminóról
„Pár hete, 77 évesen hunyt el Micha

el Cimino amerikai filmrendező” — már ez 
az egyszerű mondat is több titkot és ellent
mondást rejt, mint amint sejtenénk. Elő
ször is, máig, eme szöveg írásáig sem lehet 
pontosan tudni, hogy mi volt a halál oka. 
Aztán meg az sem biztos, hogy 77 éves volt: 
ő maga egymásnak ellentmondó informá
ciókat hangoztatott saját születési dátu
máról, általában azért, hogy fiatalabbnak 
tűnjön a koránál. Ennek érdekében egyéb
ként a felismerhetetlenségig plasztikáztat
ta az arcát (ha megpróbáljuk összehasonlí
tani az 1979-es Oscar-gálán készült fotókat 
az utóbbi években készült fesztiválképek
kel, nehéz elhinni, hogy ugyanarról az em
berről van szó: eló'bbin egy joviális, tokás 
olasz-amerikai mosolyog, utóbbi pedig 
mintha Georges Franju Szemek arc nélkül 
című horrorklasszikusából lenne kivágva).

INEMATOGRÁF

Továbbá pedig az sem százszázaléko
san biztos, hogy filmrendező volt. Illet
ve az volt, persze, minden kétséget kizáró
an, de amilyen tüneményes gyorsasággal 
írta be magát -  egyébként végérvénye
sen -  a filmtörténetbe A szarvasvadásszal 
1978-ban, olyan gyorsan tört derékba ez a 
karrierje A mennyország kapujával, mind
össze két évre rá. Maradék négy filmjéről 
(A sárkány éve, 1985; A szicíliai, 1987; A fé
lelem órái, 1990; Hajsza a nap nyomában, 
1996) meg nehéz eldönteni, hogy egy Holly
woodtól végérvényesen megcsömörölt elme 
keserves kísérletei arra, hogy „kiírja” ma
gát a filmtörténetből velük, vagy kétségbe
esett próbálkozások az elveszett dicsőség 
visszaszerzésére. Mindenesetre apró láb
jegyzetek maradnak egy egyébként is fur
csa életműben — amiről ha nagyon ciniku
sak vagyunk, akár azt is mondhatnánk, 
hogy a július másodikai halál a legismer
tebb egyfilmes rendező' karrierjének vetett 
véget, de ha nagyon nagylelkűek, akkor 
meg akár azt is, hogy elhunyt az utolsó iga
zi hollywoodi auteur. És apropó auteur, az 
az egy viszont biztosnak tűnik, hogy a hat
vanas évek közepe felé kezdődött, Uj-Holly- 
woodnak nevezett rendezői aranykorszak
nak A mennyország kapuja vetett véget. De 
hogyan jutott odáig Cimino -  és a szakma?

A kezelhetetlen, bajkeverő csodagyerek
ként felnövő, harmadik generációs olasz- 
amerikai Cimino festőművészi oklevelet 
szerzett, és reklámrendezőként szerzett ma
gának jó nevet a Madison Avenue-n (talán 
az ő figurája is ihletként szolgált a nemrég 
véget ért Mad Men című sorozathoz). Egyik 
ügynöke noszogatására Los Angelesbe köl
tözik a hetvenes évek elején, és elkezd ere
deti forgatókönyveket írni: saját bevallása 
szerint azért, mert nem volt pénze irodalmi 
művek jogdíjaira, és csak kész forgatókönyv
vel lehetett akkoriban rendezőként kopog
tatni Hollywoodban. Egy ilyen forgatókönyv

Clint Eastwood kezébe kerül, aki megvásá
rolja, és annyira tetszik neki, hogy a fiatal 
írót felkéri, hogy dolgozzon a második Pisz
kos Harry-filmen (A Magnum ereje), sőt, vé
gül meg is rendezheti saját filmjét: ez lett 
a Villám és Fürgeláb 1974-ben. így aztán 
mondhatni Eastwoodnak köszönheti a kar
rierjét: ha a nagy Clint nem mond le a Vil
lám rendezéséről, Cimino talán a mai napig 
ontaná a nagyszerű forgatókonyveket...

Ebben a decens, akkoriban divatos té
mákkal (vietnami veteránok, buddy-movie, 
útifilm a Szelíd motorosok vénájában) foglal
kozó, kisebb kultusznak örvendő műfaji mo
ziban már felbukkannak a későbbi nagy ren
dezőre utaló jegyek: az egy képbe való sűrítés 
tehetsége, a karaktereit illető precíz, szin
te pszichológiai pontosságú megfogalmazás, 
a felismerhető vizuális stílus — de a későb
bi problémás rendezőre utaló munkastílus 
is. Eastwood a hatékony rendezés híve volt, 
rendezőként sem vett fel háromszor több al
kalommal egy jelenetet, és az időhúzást sem 
szerette. Cimino viszont a folyamatos keres
gélés, kísérletezés letéteményeseként sokáig 
elbíbelődött (volna) a részletekkel. Még nem 
hagyták, csak miután a Villám és Fürgeláb 
ügyesen teljesített a kasszáknál.

A szarvasvadásznál sokkal bátrabban 
gazdálkodhatott: felkérhette például Ro
bert De Nirót főszereplőnek, vagy opera
tőrnek a szakmában akkor már sztárnak 
számító Zsigmond Vilmost. És a vietna
mi háború bemutatása végett „szinte” ere
deti helyszíneken, Thaiföldön forgathatott. 
És háromórásra vág(at)hatta a filmjét. Ez a 
viszonylagos szabadság részben annak is 
köszönhető volt, hogy egy filmgyártásban 
viszonylag tapasztalatlan nagy cég, a zene
óriás EMI volt a gyártó, és a film fő produ
cere épp egy Peckinpah-film forgatását is 
felügyelte. így aztán el-elszaladt Ciminóval 
a ló: már második filmjénél olyan sztáral
lűrjei voltak, hogy még forgatás előtt ösz- 
szeveszett például a társ-forgatókönyvíró- 
val, forgatás után meg a vágóval, akinek 
egyébként embertelen munkája volt, hi
szen irdatlan mennyiségű, túlforgatott 
nyersanyagból kellett koherens sztorit va
rázsolnia. A húzás ezúttal bejött, a stúdió
türelem megtérült, A szarvasvadász öt Os- 
cart nyert, talán részben a poszt-Vietnam 
hangulatnak köszönhetően. Ám díjak nél
kül is a filmtörténet fontos darabja lenne: 
Zsimond Vilmos gyönyörű képei és Cimino 
epikus, hömpölygő megfogalmazásmódja, 
valamint precíz drámai érzéke alapmű
vet eredményeztek, a világ a lábaik előtt 
hevert. Hivatkozási pont lett a film, a 
„mozifenegyerekek” (movie brats) generá
ciójának, azaz Új-Hollywoodnak az egyik 
utolsó nagy filmje, a bizonyíték, hogy az eu
rópai művészfilmes érzékenység Ameriká
ban is megfoganhat, és hogy lehet a rende
ző a film tényleges alkotója, szerzője, még 
Los Angelesben is -  nem a producerek.

És elkúrták, nem kicsit, nagyon. A menny
ország kapuja forgatására Cimino tényleg 
teljesen szabad kezet kapott, és nem bírt le
állni. Az egyébként A szarvasvadásszal elég 
sok értelemben rokon (az amerikai álom és

Robert De Niro és Michael Cimino 
A  szarvasvadász forgatásán

történelem egy szeletének kiábrándult újra- 
mesélése; bevándorló-tematika megpendíté- 
se; lassú, párbeszéd nélküli építkezés; ter
mészetes fények mesteri használata stb.) 
film a végére a tervezett összeg négyszere
sébe, 44 millió dollárba került, és a sok túl- 
forgatás, újraforgatás és szöszmötölés miatt 
lehetetlen volt betartani az ütemezett pre
mierdátumot, ráadásul mindenki megutálta 
a rendezőt, valaki egyenesen „fasiszta Leni 
Riefenstahl-növendéknek” kiáltotta ki. Az 
alkotást pénzelő United Artists stúdió majd
hogynem csődbe ment az epikus ívű filmhez 
passzoló epikus ívű forgatás miatt, a fejesei 
meg sem voltak hajlandóak (el)nézni az el
ső, több mint ötórás munkaváltozatot. A vé
gén három és fél órás filmet végül egy órá
val megkurtították, hogy moziban lehessen 
vetíteni, de így sem tudta bevonzani a kö
zönséget: költségvetésének egytizedét sem 
hozta vissza. Csak jóval később, a VHS-en 
és DVD-n látható három és félórás rendezői 
változat hozta el Ciminónak az elismerést 
érte, de már késő volt: a karrier mondhatni 
véget ért, a következő forgatásról (Gumiláb, 
1984) a stúdió ki is rúgta, évtizedekig nem 
adott interjút, a többi filmjére már a kutya 
sem volt kíváncsi. Már-már érthető, hogy 
miért akart gyökeresen szakítani múltjá
val, annyira, hogy arcát is újraszabatta. Pe
dig sokan várták a nagy visszatérést: Da
vid Thomson filmtörténész-filmesztéta még 
2010-ben is arra számított, hogy Cimino 
visszatér egy utolsó nagy filmmel.

És amint mondtam, nemcsak egy karri
er ért véget, hanem egy korszak is. A töb
bi „movie brat” sem volt képes igazán meg
újulni ezután: Coppola, Lumet, De Palma, 
Bogdanovich, Hal Ashby, Mike Nichols, 
Arthur Penn és a többiek készítettek még 
filmeket ugyan, de egy új, megerősödött 
produceri és stúdiókontroll rendszerében. 
Ma már nem lehetne sem A szarvasvadászt, 
sem az Apokalipszist, mostot, sem a 
Barry Lyndont, de talán még a Malick-féle 
Mennyei napokat és az Altman-féle Nash- 
ville-t sem megcsinálni, legalábbis nem 
úgy, ahogy akkoriban készültek. Spielberg, 
Lucas és Scorsese elértek még kasszasike
reket, de azok már másféle filmek voltak. 
Persze, túlzás lenne egyedül Ciminót kiki
áltani bűnbaknak, de tény, hogy filmjeivel 
két szép álmot is elkergetett: az amerikait 
és Hollywood aranykoráét.
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Odzsa-album
Szabó József Ódzsáról (Székelyhíd, 

1928-) keveset beszélünk, sőt Szabó Jó
zsef Ódzsáról hallgatunk. Pedig a Nagybá
nyai Állami Színház magyar társulatának 
1953-as létrejöttében, majd a Szatmári Ál
lami Magyar Színház 1956-os megalapítá
sában jelentó's szerepet játszó rendezőről 
tudnunk, beszélnünk kellene. És koránt
sem csak az említett két, az erdélyi szín
háztörténet szempontjából kiemelkedő' 
eseményben vállalt oroszlánrésze teszi fi
gyelemre méltóvá a tevékenységét. Igaz, 
kétségtelen, hogy mind a rendezői pálya
futása, mind annak elhallgatása szem
pontjából kulcsfontosságú az 1953-1957 
közötti időszak. Aligha van még egy olyan 
alapító tagja a fent említett két intézmény
nek, akit annyiszor felejtenének le az ala
pítók listájáról, ahányszor ez vele megtör
ténik. Bizonyára nem 6' az egyetlen, akire 
különböző' okok miatt igazságtalanul ke
vés figyelmet fordítunk, de egykori rajon
gói, közeli barátai és mindazok örömére, 
akik még nem tekintik befejezettnek a hu
szadik század második felének színház- 
történeti feldolgozottságát, Szabó József 
Ódzsa idejében nyújtott mankót a bicegő 
emlékezetű színháztörténészeknek.

EÁTRUM
Színház álom-indulattal -  így szól Szabó 

József Ódzsa, Balogh Tibor szerkesztésé
ben, dr. Pallai Ágnes társszerkesztésében 
megjelent önéletrajzi kötetének címe, amit 
2016 júniusában mutattak be a nagyvára
di Szigligeti Színházban. Az A4-es méretű, 
kétszázhatvan oldalas könyvben a rendező 
visszaemlékezései mellett leveleket, az elő
adásairól szóló kritikákat és fényképeket, 
az egykori előadások alapján készült fény
kép-kompozíciókat, montázsokat ad közre. 
Ez utóbbiak Weiss István, Frankfurtban 
élő fotóművész 2006-os, Ki látott engem cí
mű kiállításának darabjai.

Ki látott engem? Kit láttam én? Ha úgy 
tetszik, ez a két egymás mellé állított kér
dés is lehetne a kötet és egyúttal Szabó 
József Ódzsa eddigi életének és munkás
ságának feldolgozását irányító segédvo
nal. Szabó József Ódzsa könyvében Tompa 
Miklóstól, Delly Ferencen és Kovács Györ
gyön át Tomcsa Sándorig, Tamás Gáspá
rig és Harag Györgyig rengeteg, ma már 
az erdélyi magyar színháztörténet szer
ves részét képező alkotóról mesél, és bizo
nyára sokan meséltek róla is. Legalábbis 
az ezerötszáz oldalnyi, „SÜTŐ” fedőnevű 
megfigyeltről szóló titkosszolgálati jelenté
sek ezt a látszatot keltik.

„Sz. J. Jól felkészült, tehetséges ren
dező, talán a legjobb a romániai magyar 
rendezők sorában, de...” írja jelentésében 
az egyik mesélő, és a de után következik, 
aminek következnie kell: nacionalizmus, 
irredentizmus, a dákoromán kontinuitás 
tagadása, hatalmi mániás, depresszió, be
folyásolható, zavaros fejű, amorális pszicho
pata. Ma már, akár erkölcsi bizonyítvány

nak is tekinthetnénk, hogy a jelentésekben 
csak ennyit sikerült felsorolni.

„A világ legszerencsésebb embere va
gyok. Valahányszor korpa közé kevered
tem, mindig kitúrtak a disznók” -  írja 
Ódzsa, miután a Szekuritáté beszervezé
si kísérlete elől Kolozsvárról Nagyváradra 
szerződik főrendezőnek, de kiderül, hogy 
barátai és családja minden igyekezete el
lenére ott sem menekülhet a rendszer elől. 
Két év leteltével az új igazgató, Senkálszky 
Endre visszaszerződteti Kolozsvárra, ahol 
elfoglalja a Marosásárhelyre távozó Ha
rag György megüresedett rendezői poszt
ját. Kolozsvári munkájának újabb igaz
gatóváltás vet véget. 1969-ben visszatér 
Nagyváradra, ahonnan 1983-ban Magyar- 
országra távozik.

„ -  Hallottam, Ódzsa, hogy fúrnak Ko
lozsváron. Igaz?

-  Igaz, de kitolok én velük!
-  Hogyan?
-  Hagyom.”
Ha elsőre egyszerű anekdotának tűnik 

is ez az 1963-ból idézett rövid párbeszéd, 
igen fontos mind a Szabó József Ódzsa pá
lyafutása, mind pedig a könyv szempont
jából. Ugyanis a hagyás egyik következ
ménye, hogy az újra és újra megismétlődő 
átszerződések miatt a könyvben viszony
lag pontos és részletes képet kapunk a ko
lozsvári, a nagyváradi és az 1983 utáni 
magyarországi színházi világról is.

A könyv néhány oldalas prológussal in
dul, majd a gyermekkor, az iskolai és az 
egyetemi évek leltározásán keresztül jut 
el a színházalapításig, a moszkvai ösztön
díjig és a pályakezdésig. Ódzsa, az a Sza
bó József Ódzsa, akit a 2010-es Ódzsa- 
színház című portréfilmból vagy éppen a 
könyvbemutatóról megismerhettünk, aki 
mindig kedélyesen, a mondataiból áradó 
szentimentalizmust finom iróniával ellen
súlyozva beszél, valahol a könyv hatvana
dik oldala körül jelenik meg a szövegben, és 
onnantól kezdve határozottabban, felszaba
dultabban van jelen. Innen válik egyre ol
vasmányosabbá a könyv, és innentől kezdve 
fogalmazódhat meg az a gondolat az olvasó
ban, hogy újraolvassa és adott esetben új
raértelmezze vagy újraértékelje néhány 
korábbi színháztörténeti tárgyú olvasmá
nyát. A Nánay István szerkesztette Harag 
György színháza és a Kötő József szerkesz
tette A színház fanatikusa -  Senkálszky 
Endre életregénye mindenképp odakívánko
zik a Színház álom-indulattal mellé.

A Nagybányán bemutatott Victor Hu
go: Ruy Blas előadást a színháztörténet 
Harag György vagy Harag György és Sza
bó József Ódzsa közös előadásaként jegy
zi. Ezzel szemben Ódzsa története szerint 
Harag elkezdte ugyan az előadás olva
sópróbáit, de egyéb kötelezettségei miatt 
már nem vett részt a színrevitelben. Hogy 
pontosan mi is történt, azt ma már alig
ha lehet pontosan rekonstruálni, az vi
szont beszédes, hogy összevetve a külön
böző forrásokat, kiderül: az 1954/55-ös 
évadban, a Ruy Bias bemutatójának évé
ben Harag György összesen két előadást 
jegyez, mindkettőt társrendezőként, majd 
az 1955/56-os évad elején moszkvai tanul
mányúton vesz részt.

Ódzsa így idézi fel a Ruy Bias körüli tör
ténéseket:

„Az előadás plakátjára -  hálából és tisz
teletből — felírattam a nevem mellé Harag

Szabó |o / m i o i  vsa

s z í n h á z
ÁL OM- IN DU LATTAL

György nevét is [...] következő évadban a 
kolozsvári vendégszereplésünk alkalmá
val együtt néztük meg közös előadásunkat 
[...]. A szünetben azt mondta nekem Gyu
ri tréfásan:

-  Te Ódzsa, ez az előadás olyan jó, hogy 
mindenki nekem fog gratulálni.”

Igaza lett.
Szabó József Ódzsa történetének és így 

a Színház álom-indulattal című kötetnek 
igen fontos szerepe lehet a huszadik szá
zad második felének színháztörténeti fel
dolgozásában, illetve a már rendelkezé
sünkre álló ismeretek pontosításában. 
Miközben a korábban megjelent színház- 
történeti és színháztörténeti jellegű írások 
-  ha némileg töredékesen is -  jórészt lefe
dik a Színház álom-indulattal által bemu
tatott időszakot, a könyv személyessége és 
a bemutatott, több mint fél évszázadot fel
ölelő időszak egyetlen nézőpontból törté
nő megközelítése miatt olyan kapcsolatok 
megteremtését teszi lehetővé, amelyekre 
eddig nem vagy kizárólag jelentős kutató
munka árán nyílt lehetőség.

Ugyanakkor a Színház álom-indulat
tal elsősorban nem színháztörténeti mű
nek készült. Még ha részben annak is 
íródott, a szerkesztés és a nyomdai mun
kálatok eredményeként egy, a régi rajon
gók és barátok irányába tett gesztus lett 
belőle. A nyomdai kivitelezés, a formá
tum tekintetében leginkább képzőművé
szeti albumra emlékeztet, igaz, ezt a leg
kevésbé sem lehet negatívumként felróni. 
A kötettel kapcsolatban felmerülő hiány
érzet, elégedetlenség, ha van is, inkább ab
ból fakad, hogy világosan látszik: a sorok 
között sokkal több részlet bújik meg, mint 
amit az érintettek személyes ismerete, a 
bemutatott időszak megtapasztalása nél
kül ki lehet olvasni. A könyv meglévő két
százhatvan oldala leginkább csak alapnak 
tűnik egy jóval hosszabb kutatáshoz. Ez 
viszont már aligha a Szabó József Ódzsa 
dolga. A Színház álom-indulattal megírá
sával végre megtette a szükséges lépést az 
elfelejthetetlenség felé.

Szabó József Ódzsa: Színház álom 
indu la tta l. Szigligeti Színház, Nagy
várad, 2016.
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HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN

Heterogén
egység
„Egyébként itt lakom a fejedben
és maradni készülök.”

(Király Zoltán)

Transzközép, Előretolt Helyőrség — érzé
kenyebb füleknek ezek a szavak már-már 
egyenlők az einstandáal. „Az erdélyi ma
gyar irodalomban ismét történt valami” — ír
ta Fried István húsz évvel ezelőtt. Azóta is 
történik, láthatjuk, ha fellapozzuk az Előre
tolt Helyőrség Ezredévkönyvet. Mert ami tör
tént, visszafordíthatatlanul tovább történik 
és új történéseket szül: „A szóban forgó „cso
port” művei (...) úgy illeszkednek az irodalmi 
hagyományba (...), hogy szembefordulnak az
zal, felülírván írják tovább és tartják játék
ban” -  fogalmazza meg Páll Zita. A játék te
hát folytatódik. Nehéz erről a könyvről írni, 
mert nem (csak) azt mutatja be, ami történt, 
ami lejárt, hanem azt (is), hogy mindabból — 
közvetve vagy közvetlenül — mi minden lett 
még. Ami következett. És mivel meglehető
sen változatos, heterogén anyaggal állunk 
szembe, azzal is szembesülünk (főleg a fia
talabb szerzők esetében), ami máshonnan 
következik, ahol kimutatható a műveken a 
transzközép jelenléte, egy sor teljesen más 
jelenléttel kiegészülve, egyenrangú kompo
nenseként az egyéni nyelvnek. De ide még 
visszatérünk.

BSritika
H agyom ány
A Gáli Attila szerkesztette Ezredévkönyv 

nem egy klasszikus értelemben vett antoló
gia. Számomra inkább olyan, mint egy bár
hol felüthető lexikon. Tetemes anyagmeny- 
nyiséget fog át, szinte lehetetlennek tűnő 
vállalkozás, annyira változatos anyag, hogy 
könnyen el lehet veszni benne, és elsőre ne
héz megmondani, tulajdonképpen mi is tart
ja össze ezt a durván ötszáz oldalt. Irányelv 
nincs, mert, ahogy az már többször leszögez- 
tetett, a transzközép nem irányzat, „nem egy 
homogén, vagy nemzedéki megnyilvánulás, 
nem generációs fellépés, hanem érdekszövet
kezet.” (Páll Zita). Az irányelv hiánya persze 
lehetne az irányelv maga, ebből ki lehet in
dulni, a transzközép irodalomszemléletét, a 
„paradox logikát” (Sántha Attila) alkalmaz
hatjuk, mint szerkesztői elvet, és akkor, hip- 
hop, „külcsín és belbecs”: az ábécé-sorrend 
szerinti elrendezés máris ironikus felhangot 
kap. Lexikon-antológia, antológia-lexikon, ez 
se, az se, hagyomány felülírva.

Az Ezredévkönyv arról tanúskodik, hogy 
a transzközép egy nagyon is legitim szférá
ja lett a(z erdélyi) magyar irodalomnak. Be
leitta magát jó mélyre az irodalmi köztudat
ba. Paradox logikája győzedelmeskedett: a 
hagyomány elleni lázadást, a felülírást elfo
gadta a hagyomány. Megvalósult, maga is a 
hagyomány része lett. Ez különösképpen a 
fiatalabb szerzők esetében érdekes, mert ná

luk a transzközép immár mint valódi hagyo
mány jelenik meg, amellyel nekik is némileg 
szembe kell fordulniuk, felül és tovább kell 
írniuk, játékban tartván, új játékokat te
remtvén.

U n iv erzu m
Elsőre kicsit méltatlankodtam, hogy mi

lyen jól láthatóak a különböző szerteágazá- 
sok, az egymásra- és visszahatások, de, le
gyen antológia vagy lexikon, hiányzik a 
függelék, a szerzők életrajza, az időbeli el
helyezés lehetősége, nincs egyéb, csupán a 
könyv végén (ahogy minden Előretolt Hely
őrség-könyv végén) a sorozat eddig megjelent 
könyveinek listája, évszámokkal. Aztán vilá
gossá vált számomra, ez nem az a lexikon: itt 
egy irodalmi univerzum nyitja meg előttünk 
kapuit, és enged betekintést. Ha az olvasó 
háttéradatokra volna kíváncsi, ott az inter
net, ami egy teljesen másfajta univerzum.

Mindenesetre teljes képet kapunk. Lát
juk a törzset, az ágait, azt is látjuk, hogy aki 
kevésbé tartozik ide, az is idetartozik, a lé
nyeg a transzközép-jelenség („érdekszövet
kezet”, ha úgy tetszik) teljes értékű bemu
tatása, és az, mint olyan, nem zárja ki azt 
sem, ami nem eredendően transzközép, de 
belecsöppent (hogy mi az, ami eredendően 
transzközép, és mi nem, illetve mi csöppent 
bele, azt most hagyjuk) -  egyszóval hiteles 
seregszemle. Van fejlődés, van kifulladás, 
van átalakulás, nemzedékek közti átjárás, 
kommunikáció, a művek folyamatosan visz- 
szautalnak egymásra — a szerzői nyelvek ki
egészítik egymást, akár generációkon át
ívelve is. Ezért sem nevezhető irányzatnak, 
mert mindig alakulóban van, folyamatosan 
tovább lehet gondolni, megy tovább a játék 
(vérre vagy sörre, ahogy tetszik).

R ég i és ú j
Eddig is egyértelmű volt számomra, 

hogy ha csak a transzközép alapító szerző
it, Fekete Vincét, László Noémit, Orbán Já
nos Dénest és Sántha Attilát vesszük, hogy 
hangjuk mennyire különböző, de ez a külön
bözőség még inkább szembe tűnik az Ezred
évkönyvben. Sőt, az is, hogy ezek a különbö
ző hangok egy pillanatig sem túlharsogják, 
hanem már a legelején kiegészítik egymást, 
párbeszédben vannak egymással, utalnak 
és visszautalnak egymásra. Ezért is jó, hogy 
bekerültek a kötetbe Fried István, Páll Zita 
tanulmányai, illetve Székely Csaba paródiái: 
jelenlétük ezt a párbeszédet árnyalja, külön
leges színfoltjai a válogatásnak.

És ezt a játékot folytatja a többi szerző: 
a legfiatalabbakon látszik a hatás, de lát
szik az is, hogy ők már tovább, olykor telje
sen más vizek felé eveznek. Jancsó Noémi
ben, Serestély Zalánban vagy Varga László 
Edgárban például már másképpen csapódik 
le a közönséges és emelkedett paradox egye
sítése, az ő esetükben már nem csak provo
kációról, újraértelmezésről van szó, a tra- 
vesztia már nem csupán travesztia, hanem 
kiindulópont, a meghonosított lázadás, az 
otthoni légkör része, a valóság egy szelete, 
a mindennapok valóságáé, már más a tét, 
az előttük járók kivívták amit kivívtak, az 
újaknak el kell helyezniük magukat ebben 
a már meglévő kontextusban, miközben már 
saját küzdelmeiket vívják, a világ változik, 
tehát meg is kell védeniük magukat az elő
dök vívmányaival szemben, hogy el ne nyel
je őket. „.. .benned a legszebb / hogy meg fo

gok halni” -  írja Serestély Zalán egy helyütt. 
A transzközép már az irodalmi diskurzus, 
az irodalmi nyelv része, ennélfogva az uta
lásrendszere, nyelvi eljárásai is árnyaltabbá, 
személyesebbé válnak, a játék már egy má
sik játék, a szatíra a hús-vér valóság maga, 
amivel az újak költészetének már eleve szá
molnia kell.

O szc illá lás
Azért jó az ábécé-sorrendbe rendezés, 

mert ilyen módon a lineárisát felváltja a 
perspektivikus olvasásmód, és a könyv, jel
lemző' módon, jelképesen „fityiszt” mutathat 
az időnek is. Ezért nincs függelék, nincsenek 
adatok: a művek vannak, mindenféle művek, 
tetemes mennyiségben, a művek, amelyek, 
így vagy úgy, de valahol a transzközéphez 
és az Előretolt Helyőrséghez kötődnek. Mivel 
nincsenek kronologikus sorrendbe rendezve, 
sem csoportosítva, olyan heterogén egység 
alakul ki, amely szinte pulzál, van ritmu
sa, látszik, ahogy lélegzik, terjed, alakul és 
oszcillál. Ahogy a szerzők követik, előzik, ki
egészítik, újragondolják, emésztik egymást, 
utalnak és reflektálnak, egyszóval teszik a 
dolgukat: az erdélyi magyar irodalom több 
mint három nemzedékének természetes osz
cillációja válik láthatóvá, és ez az oszcilláció 
az, ami végső soron összetartja ezt a temér
dek anyagot.

Ha befogadjuk ezt az oszcillálást, ezt a rit
must, ezt a pulzálást, egyre izgalmasabbá 
válik ez az univerzum. És akkor láthatjuk a 
transzközépnek mint jelenségnek elemi ere
jét is megmutatkozni: nem egy ideológiáról 
vagy irányelvről van szó, hanem az iroda
lom helyzetbe hozásáról, a művek leporolásá- 
ról, újraértelmezéséről, a módszerek integrá
lásáról, a kritika revíziójáról, a formabontás 
és formateremtés mindenkori gyakorlatáról. 
E gyakorlat módszerei immár beleivódtak az 
irodalmi diskurzusba, és a legújabbak hang
jában is fellelhetők nyomai. Nem lehet töb
bé kikerülni, nem lehet többé (Erdélyben) 
irodalmat csinálni nélküle: a transzközép 
szellem ott ül tudatunk mélyén, és nyomban 
gúnyosan elvigyorodik, amikor elérzékenyü- 
lünk saját nagy szavainkon, de különösképp, 
ha pátoszra nyílna ajkunk. És ez így rend
ben is van.

Előretolt Helyőrség Ezredévkönyv. Er
délyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2015.
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Követve egy melóst
András László: Világos 

indul, MŰŰT Könyvek, 
Miskolc, 2016.

Cigiző alak látható a szür
keségben egy bérház udvarán 
András László frissen megje
lent verseskötetének a borí
tóján. Fent a hold világít, és 
nem tudjuk, kora reggel van 
vagy már késő este, a meló- 
sunk (annak képzelem el ezt 
az alakot) munkába indul 
vagy épp onnan érkezik. Nem 
tudjuk, hogy a végén vagyunk 
vagy az elején.

ß^ülszöveg
„Világos indul, és lépésről 

lépésre sötétebb lesz” — olvas
hatjuk a kötet Sakkfeladvány 
címet viselő, egyetlen egysoro
sát, ami nemcsak a kötet for
mai, hanem tartalm i szerve
ződését is pontosan kijelöli, 
hiszen minek másnak, mint 
az életnek lehetne az allegó
riája. De ha világos az irány, 
honnan a feladványjelleg? Ha 
az anyák lovaglóülésben a sír 
fölött szülnek, ahogy Beckett 
mondja a Godot-ban, mit kell 
még megérteni? Hát az életet, 
sugallják a kötet versei. És ezt 
nem heroikusán, patetikusan, 
hanem úgy, mint egy melós a 
bérház udvarán, cigire gyújt
va: egy picit megfáradva, le
strapálva, de mégis bölcsen, 
szelíden.

Ugyanis ez az alaphangolt- 
sága a kötet verseinek. Semmi 
cécó, semmi túlsrófolt líraiság,

Világos íi

teljesen prózai ez a visszafo
gottan intellektuális versvi
lág. Néhány motívum átível 
a verseken: folyók, a hold, az 
álmodás, a mindennapi élet 
helyszínei, néhány városi tör
melék. Ezekből épülnek fel a 
versek, szinte mindegy ala
pon, mert nem az anyag, az 
ábrázolt világ avatja jelen
tőssé a verseket, hanem az a 
mindegyik versben ott lévő 
csavar, felismerés, ami a leg
nehezebb kérdések közelébe 
lök. Mert hiába tartanak a sö
tétbe a lépések, azt sohasem 
szabad elfelejteni, hogy mind
ez a világosból indul, aminek 
fénye, ha megtanulunk rákér
dezni, a legsötétebb helyre is 
elkísér bennünket. Ez a fény 
derengi át András László ver
seit, az elsőtől az utolsóig, aki 
az Egy medvekutató feljegyzé
sei című kitűnő regénye után 
megint értéket teremtett.

Jó végigkísérni az útján a 
melóst, jó olvasni a kötet sze
rethető verseit.

TAMÁS DÉNES

Olvasókban rejlő 
irodalomtörténet
Balázs Imre József: Erdélyi 

magyar irodalom-olvasatok. 
Tanulmányok, esszék, kritikák. 
Egyetemi Műhely Kiadó, Bo
lyai Társaság, Kolozsvár, 2015.

Puha borítós, külalakra nem  
túlzottan meggyőző, ám tartalm á
ban igen fajsúlyos tanulm ánykö
tetet jelentetett m eg Balázs Imre 
József a Bolyai Társaság Egye
tem i Műhely Kiadónál. Az E r d é 
ly i m a g y a r  iro d a lo m -o lv a s a to k  cí
mű tanulm ánykötet több egyszerű  
kritika- és esszéválogatásnál. 
A kötetbe a szerző kb. 2007-től 
napjainkig, különböző folyóiratok
ban, tanulm ánykötetekben meg
jelent tanulm ányaiból válogatott 
úgy, hogy elem zései m indig az er
délyi irodalom szerzőire fókuszál
nak: Kuncz Aladártól kezdve Ka
rácsony Benőig, Bajor Andortól 
Kányádiig, Markó Bélától Bog
dán Lászlóig, s a fiatalabbak kö
zül Muszka Sándortól az örök fi
atal Molnár Vilm osig terjed az az 
irodalmi préri, amelyet kritiká
iban, esszéiben Balázs Imre Jó
zsef becserkész. A szerteágazó iro
dalm i kalandozás a kötet bevezető  
tanulm ánya révén terelődik egy
séges koncepció alá, s számomra 
ettől a — S z ó tá r a la p í tá s  a z  e rd é ly i  
m a g y a r  ir o d a lo m tö r té n e t m e g írá 
sá h o z  című — tanulm ánytól válik  
a kötet önmagán túlm utatóvá. B e
vezető tanulm ányában Balázs Im
re József több kérdést vet fel, m int 
am ennyit megválaszol(hat), ellen
ben általuk összegzi is  az elmúlt 
több m int fél évszázad m áig több
féle válasszal rendelkező, az erdé
lyi irodalommal kapcsolatban fel
merült problémáit: erdélyi versus 
rom ániai m agyar irodalom, egy
séges m agyar irodalom vagy re
gionális m agyar irodalm ak stb. 
Mindezt úgy, hogy közben az is

m n u n n O n a o K

emH ' *

kiderül, hogyan olvassa a szerző 
az elmúlt tíz évben született m a
gyar irodalomtörténeteket, azok -  
a határon tú li m agyar irodalom
m al kapcsolatos — hiányosságait. 
Van-e értelm e napjainkban regi
onális irodalomtörténetet írni, te 
szi fel kérdést, s ha igen, m ilyen
nek kell lennie annak? A kötet 
kritikái, esszéi egyfajta gyakor
lati m egvalósulásai a Balázs Im
re József által felvázoltnak: ha az 
előbbi kérdésre igen a válasz, ak
kor az olyan erdélyiirodalom-kon- 
cepció mentén lehetséges, amely 
elsősorban hatástörténeti elvekre 
vezethető vissza, hiszen, m int ol
vassuk: „a m agyar irodalom ha
gyományszerkezete városonként 
vagy régiónként is eltér”. Éppen 
ezért az erdélyiséget mint olyant 
nem annyira az írásban, m int az 
olvasásban kell megragadni, hi
szen ha feltételezzük, hogy léte
zik olyan hagyományszerkezet, 
„amelyre ez az irodalom felfűz
hető, akkor ennek a művekből ki 
kell derülnie”. Hogy Balázs Im
re József számára kiderült-e, nos, 
ahhoz el kell olvasni vitára inspi
ráló kötetét.

DEMETER ZSUZSA

£  NA, VÉGRE KÉSZ!

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István

HELIKON —



Herr, wie lange...
Olyan nép lányai és fiai vagyunk, amely

nek bizsergető delej fut végig a testében, 
mindahányszor öttel vagy tízzel osztható év
fordulókra bukkan. Most mégis mintha visz- 
szafogottabban vettük volna eszünkbe, hogy 
százharminc esztendővel ezelőtt, 1886. júli
us 31-én Bayreuthban halt meg zeneszerző
zsenink és zongoraművészünk, Liszt Ferenc, 
aki -  bár származását mindig büszkén val
lotta — azért jóval európaibb léptékű és szel
lemű alkotó volt annál, hogysem a nemzeti 
kivagyiság rácsai mögé szorítható lenne.

Egy olyan kompozíciójáról lesz szó alább, 
amelynek aztán tényleg semmi köze a ma
gyarhoz. Nincs ilyen arca, mert amilyen van, 
azt kizárólagos alázattal és bizalommal for
dítja megszólítottja, az Isten felé. Felekezeti 
arca sincs, bár a zsoltárokat — helvét, német 
vagy magyar hagyományallúziók mentén -  
protestáns zenei ürügynek is szokás tekinte
ni. Liszt 13. zsoltára, aminthogy a többi, ál
tala zenei formát öltött zsoltár (például a 18., 
a 23., a 125. vagy a 129.), nem is „katolikus”, 
bárha Liszt mély és felekezetileg pregnáns 
vallásossága ezt a vélelmet indokolná.

A 13. zsoltár vokálszimfonikus változa
ta tehát ez, amely az isteni figyelem kegyé
ről, az el-nem-feledésró'l szól, abból az alap
helyzetből indul ki, amely sokak számára 
szerfölött zsenáns, amely olykor -  durva 
banalitásként — Orwell Nagy Testvérének 
vakvágányára vezet: Isten mindentudásá
ból és mindent-látásából. Hajlamosak va
gyunk ezt az omnivíziót, amely esetleg az 
„el ne lopd a léniát” szintjére rángatja le 
a gondviselő tekintet, életünk agresszív 
kukkolásaként felfogni, és persze fel is há
borodni miatta. A háromezer évvel ezelőt

ti zsoltárszerző azonban más szférában és 
más értékrendben kéri, igényli Isten tekin
tetét, sőt semmitől sem retteg jobban, mint 
annak elveszítésétől. Kétségbeesés és ria
dalom van ebben az életérzésben.

Mint ahogy Liszt is ebből „indult ki”. 
Komponistánkat az 1850-es évek közepén 
már sok éles támadást érte, karmesteri 
munkáját, magánéletét súlyos gondok nehe
zítették. Ezért gyakran levertség kínozta. 
1855 júniusában arról értesítette barátnő
jét, Agnes Streetet, hogy félbehagyta esz
ményképe, a humanista titán, Prométheusz 
nevét viselő szimfonikus költeményét, hogy 
előbb „szíve mélyéből” megzenésítse a 13. 
zsoltárt, amelyet aztán Berlinben mutat
tak be. A tenorszólóra, vegyeskarra és zene
karra írt nagyszabású mű hangszerelésén 
Liszt különös gonddal dolgozott. Stílusában 
a nagy weimari kompozíciók, a versenymű- 
vek és szimfonikus alkotások nyelvét beszé
li. A zene rendkívül kifejezően érzékelteti a 
szöveg érzelmi hullámzását, drámai indu
latait, s a végső nagy bizakodást -  írja ró
la Hamburger Klára. „Magamat hagytam 
énekelni benne és Dávid király indulatai 
húsomba-vérembe áradtak szét” — vallotta 
zenei költeményéről Liszt maga.

Különös az a szellemi-érzelmi rokonság, 
amely egyházi műveit -  ekként a 13. zsol
tárt -  a szláv egyházi és liturgikus kompo
zíciókhoz fűzi. Rajk Judit hívja fel a figyel

met rá, hogy ellentétben az európai kultúra 
romantikus egyházzenei alkotásaival -  kü
lönösen a belcanto iskola hagyományait to
vább vivő művekkel -  Liszt és a szlávok egy
házi zenéje soha nem bombasztikus, inkább 
meditativ, szerkesztésük, zenei nyelvük pe
dig a régi, ősi dallamokhoz nyúlik vissza. 
Az oroszoknál ezek általában bizánci ere
detűek. Liszt egyházi művei is ugyanezt a 
vonalat képviselik — többnyire gregorián 
vonalon. Filozofikus, befelé forduló, elmé
lyedő, a hitbe kapaszkodó, a lélek legbelsőbb 
rezdüléseit életre hívó, meditativ zene.

De nemcsak szerkezeti és harmóniai dra
maturgiáját tekintve, hanem intonációs 
szempontból is nagyon kimunkált ez a kom
pozíció. A temperált hangszer és az ének
hang találkozása csakis egy lecsupaszított 
vokális megszólalás, „éteri” hangindítás 
megtalálásával lesz a szerzői szándéknak 
megfelelő — mondja Rajk. — Egy olyan csen
des hang (sonus silentii) megtalálásán mú
lik ez, amelynél a jelző nem a dinamikára, 
hanem a vokális gesztusra és a megszólalás 
módjára vonatkozik.

Magyar nyelvterületen hangzóanyagként 
a Réti József által énekelt, Forrai Miklós 
vezényelte 13. zsoltár a legismertebb (Álla
mi Hangversenyzenekar, Budapest Kórus). 
Még a hetvenes években adta ki a Qualiton, 
és kiemelkedő érdemeit a hanglemezkiadás 
európai Grand Prix-jával ismerték el. Ám 
az is felemelő pillanata volt e kompozíció 
történetének (2011), amikor a Nemzeti Fil
harmonikus Zenekar és a Nemzeti Ének
kar Kocsis Zoltán vezényletével és Horváth 
István énektolmácsolásában adta elő a 13. 
zsoltárt a Vatikánban XVI. Benedek pápa 
tiszteletére.

JAKABFFY TAMÁS

Szobrokká szervesített
Bartha István pályakezdő szobrászként kivonult a temesvári 

képzőművészeti élet forgatagából, és 2004-ben az Oravicabánya 
melletti csöndes s jórészt elnéptelenedett -  ám az utóbbi években 
alkotóközpontként is komoly hírnevet szerzett -  Szakalár faluban 
telepedett le. Az ő példáját követve több élvonalbeli bánsági fes
tő, grafikus, szobrász, muzsikus és szépíró vásárolt házat a falu
ban, amelyben újabban a képzőművészeti bemutatók mellett al
kotótáborokat és dzsesszhangversenyeket is rendeznek. 2012-ben 
művészeti egyesületet és szabadiskolát is létesítettek itt. Főként a 
nyári hónapokban, amikor a falu lélekszáma mintegy megkétsze
reződik, dúsul és élénkül fel a művészeti élet és tevékenység.

Hosszabb időn át alig hallatott magáról Bartha, aki csak né
hány barátjával és művésztársával tartott szorosabb kapcsola
tot. A 21. század második évtizedébe lépve bújt elő ismét önként 
vállalt elszigeteltségéből. Oravicabányán, 2012 őszén, a Pata
kon táborozott műépítész-növendékek tárlatával felavatta a vá
ros első művészeti galériáját: a Studio Magazenben nyitotta meg 
2013 tavaszán első egyéni kiállítását, hogy aztán 2015-ben a 
festő Dorel Olteanu képei társaságában mutassa be ismét alko
tásait. Három, az „új hullámhoz tartozó” szobrásztársával — Ilié 
Duţăval, Fehér Lászlóval és Rareş Moldovannal -  a Delta Galé
riában megrendezett csoportos kiállításon szerepelt munkáival 
ugyancsak 2013-ban Aradon, ahol az esztendő nyarán a köztéri 
monumentális szobrászatra összpontosító, 20 plasztikust tömö
rítő alkotótábor munkálatain vett részt. Mestere, Szakáts Béla 
és festőbarátja, Vlad Corban oldalán mutatkozott be újabb szob
raival 2014 áprilisában Prelúdium címen a temesvári Pygmali
on Galériában megnyitott kiállításon. A felújított műemléképü
letben működtetett, kissé ódon hangulatú galériában rendezte 
meg Bartha no’2 címen második egyéni tárlatát.

Az assemblage-művészet elkötelezettjeként a természet és 
ipar teremtette tárgyak és képződmények leleményes egybe-

tárgyak tytefaátu m
szervesítésével hozza létre jellegzetes formavilágú tárgyszob
rait. A simára csiszolódott patakkövek és az intarziásított 
fahasábok, valamint az ívelt fémhulladékok társításából, átér
telmezéséből alkotott talányos együttesek felfokozott asszocia
tív erőt sugároznak.

Szakaláron, ahol a házak, kerítések, hidak döntő többsége 
terméskőből épült, a vízmosta, legömbölyített, fémes ragyogású, 
tojásdad formájú patakkövek szobrászati anyagul kínálkoztak 
az avatott szemű és érzékű alkotó számára. A sima, diszkréten 
erezett, elnyújtott ovális alakú köveket Bartha István fémcsá
pokkal, -karokkal és -nyúlványokkal „fejelte meg”, egészítette 
ki. A felfogás veretei, szegecselései is a szobrász kézmíves fel- 
készültségének sokoldalúságát jelzik. Az ívelt, enyhén görbített 
fémtartozékok rendszerint az óraszerkezetek vagy a csapelzá
rók alkatrészeire emlékeztető küllős kerekekben végződnek. A 
korong Bartha István formavilágának alapeleme, minden alko
tásán visszatérő, egyedi motívuma. Több elemből összerakott 
tárgyszobrain a mozgás, a körforgás, a megújulás, az egység, a 
tökéletes jelképe a kerek, ami ugyanakkor szoláris, mitologikus 
szimbólum is. Különleges látványt nyújtanak, változatos figura
tiv asszociációkat ébresztenek Bartha István titokzatos konst
rukciói, amelyeket különböző minőségű, karakterű és értékű 
anyagokból formál meg és szintetizál, az additív eljárások tech
nikáját, komponálásmódját kamatoztatva.

Újfajta megközelítést és interpretációt feltételező tárgyszob
rait, amelyek bizonyos fokú humort, derűs játékosságot és szel
lemességet sem nélkülöznek, a gondolatgazdagság, az ötletesség, 
egyszerűségre törekvés, világosság, áttekinthetőség, fejlett for
maérzékenység, valamint a kimunkáltság igényessége, precizi
tása jellemzi, egyéníti.

SZEKERNYÉS JÁNOS
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Szeptemberi évfordulók
1-110 éve halt meg Giuseppe Giacosa olasz drámaíró 
2 -  100 éve született Jakó Zsigmond romániai magyar 

történész
3 —110 éve halt meg Cletto Arrighi olasz író
4 — 420 éve született Constantijn Huygens holland költő
5 — 120 éve született Heimito von Doderer osztrák író

95 éve született Adrian Marino román kritikus
6 -  40 éve halt meg Laco Novomesky szlovák költő'
7 -  40 éve halt meg Albrecht Dezső németországi magyar 

újságíró
110 éve született Balogh Edgár romániai magyar író 
150 éve született Tristan Bemard francia író

8 -  360 éve halt meg Joseph Hall angol költő
9 -  150 éve halt meg Czuczor Gergely magyar költő

120 éve halt meg Matei Miliő román író
10 -  300 éve halt meg Pápai Páriz Ferenc magyar tudós

145 éve született Marcel Proust francia író
11 — 60  éve h a lt  m eg  E lie  D aian u  rom án író
12 — 60  éve h a lt  m eg H a n s C arossa ném et író

180 éve h a lt m eg C h ristian  Grabbe ném et író
95 éve született Stanislaw Lem lengyel író
160 éve született Riedl Frigyes magyar irodalomtörténész

13 -  140 éve született Sherwood Anderson amerikai író
695 éve halt meg Dante Alighieri olasz költő

14 — 100 éve halt meg Jósé Echegaray spanyol drámaíró
30 éve halt meg Galambos Lajos író

160 éve született Sofia Nădejde román írónő
15 -  80 éve halt meg Otto Stoessl osztrák író
16 -  160 éve született Moses Gaster román nyelvész

140 éve halt meg Mikó Imre magyar történész 
90 éve született Simon István magyar költő

17 -  170 éve született Böhm Károly magyar filozófus
18 -  295 éve halt meg Matthew Prior német költő

420 éve született James Shirley angol író
19 — 1150 éve született Bölcs Leó bizánci krónikás
20 -  40 éve halt meg Marcel Breslaşu román költő

195 éve született Luigi Mercantini olasz költő 
245 éve halt meg Tobias George Smollett angol író

21 -  440 éve halt meg Geronimo Cardano olasz filozófus
110 éve született Szabó Béla felvidéki magyar író 
150 éve született Herbert George Wells angol író

22 — 95 éve halt meg Ivan Vazov bolgár költő
23 -  30 éve halt meg Ladányi Mihály magyar költő
24 -  480 éve halt meg Johannes Secundus holland költő
25 -  30 éve halt meg Debreczeni László romániai magyar

művelődéstörténész
60 éve h a lt  m eg R em ényi J ó zse f am erik a i m agyar  
irodalom történész

26 — 190 éve szü le te tt  Ljubom ir N enadovic szerb író
27 — 450 éve halt meg Marco Girolamo Vida olasz költő
28 -  50 éve halt meg André Breton francia költő

140 éve halt meg Constantin Negri román író
29 — 150 éve született Hermann Löns német író
30 -  180 éve született Vicente Wenceslao Querol spanyol költő 
? — 1170 éve halt meg Po Csü-ji kínai költő

Dicsőség
A z igazi dicsőség térdre kény

szerülni, ...
A fősorok Vince Lombardi gon

dolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES 1. A Jupiter boly
gó egyik holdja. 6. Pápai hármas 
korona. 11. Autós csillagtúra. 12.

A helyszínelők, népszerű film
sorozat. 14. Északi germán főis
ten. 15. Egy, angolul. 16. Régészeti 
feltárást irányító. 18. Idegen An
na! 19. Néha kis radírt erősítenek 
rá. 22. Idézett mű, röviden. 24. Lá
tás vesztése. 25. Fél pont! 26. Ló
betegség. 28. Kempinghajlék. 29. 
Helyrag. 30. ... Üde; Burjátföld fő
városa. 32. Lápréti növény. 33. Ez
után, később. 34. Leves ízesíté
se. 36. Gyógy- és fűszernövény. 37. 
Magas és vékony. 38. Északi ger
mán eredetű, nagyon ritka női név. 
40. Színpadi bemondás. 42. Köny- 
nyűfém rövid neve. 44. Ropogósra 
sütött. 46. Alvásfázis. 48. Idegen

előtag: külső. 50. Lenti helyre. 51. 
Sajnálás. 53. Tölgy, angolul. 54. 
A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES 1. Érzéki. 2. 
Svéd kerület. 3. Idegen Elek! 4. In
donézia autójele. 5. A folytatás kez
dete. 7. Én, olaszul. 8. Dózis, por
ció. 9. ...-Tin-Tin; filmsztár eb. 10. 
A legnagyobb testű óriáskígyó. 12. 
Ajtó, ablak behajtása. 13. Kapatos, 
pityókás. 16. Drága, népies szóval.
17. Erődítmény patinás része. 20. 
Elektronvolt, röviden. 21. Továb
bá, valamint. 23. Munkás, bizal
mas szóval. 25. Ól. 27. Valótlanság. 
29. Baktat. 31. Tóparti terület. 33. 
Az Állati elmék című regény szer
zője (Robert). 35. -..., -ség. 36. ... cul
pa; az én vétkem (latin). 39. Tem
pó, lendület. 41. Nota ...; Jól jegyezd 
meg! (latin). 43. Északi germán is
ten. 45. Fogadására. 46. Vasabroncs 
keréken. 47. Egyes állatok hasalji 
préme. 49. Régies szóval: isme. 51. 
Bécs határai! 52. Sárgulni kezd!

R.T.

A Helikon 2016/15-ik 
számában közölt Önki
terjesztés című rejtvény 
megfejtése: ellentétet és 
zűrzavart teremt.
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R o m án ia i í ró k  Szövetsége iß Cd
n < i Bethlen  G á b o r

R M D S Z  SEWJK?

N e m z e t i  K u ltu rá lis  A la p A la p TÁ M O G A T JA  A Z RM DSZ ÉS 
A COM M UNITAS ALAPÍTVÁNY Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca

Proiect rea lizat cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi Tanácsa is tám ogatja.
P roiectul su sţine  cand idatu ra  oraşulu i Cluj-Napoca la  
titlu l de C apitală  C u ltu ra lă  E uropeană 2021 
L apunk tám ogatja Kolozsvár Európa K ultu rá lis  Fővá
rosa  2021 cím re benyújto tt p ályáza tá t 
K iadványunk a R o m á n  K u l tu r á l i s  M in is z té r iu m  
tám ogatásával je len ik  meg

VISIT c l u j
'te Heart of Transylvania

CLUJ-
NAPOCA
2021

Alapító főszerkesztő: 
SZILÁGYI ISTVÁN 
Fó'szerkesztó': 
KARÁCSONYI ZSOLT

Fó'munkatárs: 
EGYED EMESE 
K IRÁLY  LÁSZLÓ 
SZŐCS ISTVÁN

Szerkesztőség:
D EM ETER  ZSUZSA; kritika 
HORVÁTH ELŐ D  BEN JÁ M IN : Pavilon 420 
P A P P  ATTILA ZSOLT: film, interjú

LÁSZLÓ NOÉM I: vers, m űfordítás 
ANDRÉ FER EN C : honlap 
RÁKOSSY TIBOR: m űszaki szerkesztő
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