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PAPP ATTILA ZSOLT

A prágai 
rózsatem ető
Nem az a döbbenetes, hogy 84 éves korá

ban meghalt Umberto Eco -  az a döbbenetes, 
hogy már 84 éves volt. Sosem gondolkodtam 
azon — ezért nem is néztem utána -, milyen 
idős lehet, mert nem éreztem fontosnak: 
Eco, úgy tűnt, nem öregedik, nem fog rajta 
az idő, az újabb és újabb műveiből ugyanaz 
a szellemi frissesség áradt, mint évtizedek
kel ezelőtt, A rózsa nevétől A prágai temető
ig és vissza. Ritka madár az ilyen örökifjú, 
mégis régi vágású, szellemes, polgári huma
nista polihisztor.

Mert Eco professzor mindazt megteste
sítette a nyugati, európai kultúrában, amit 
leginkább szerettünk benne, és amelyről las
san, de biztosan le kell mondanunk az el
következő' évtizedekben (évszázadokban?), 
legalábbis abban a formájában, amelyet is
mertünk korábban. Az erudíció, a klasszikus 
műveltség, az enciklopédikus tájékozódás és 
az örök kíváncsiság, világra nyitottság kul

túrája, amely dekódolhatatlan információ- 
halmazzá sekélyesedik a digitális analfa
betizmus bábeli birodalmában (és amely a 
borgesiánus bábeli könyvtártól épp annak 
rendezett végtelelenségében különbözik), 
vagy ott pusztul Palmüra berobbantott rom
jai alatt, a legújabb barbárságok mementója- 
ként.

Eco ennek a letűnő világnak a kiemelkedő, 
de nem kivételes alakja volt, erős a kísértés, 
hogy halálát a nyugati modernitás tudásköz
pontú értékvilágának szimbolikus korszak- 
határaként értelmezzük. (Igaz, Vargas Llosa 
még él, de az utolsó mohikánok közül való.)

Umberto Eco -  aki, bár nem volt hívő a szó 
szoros értelmében, de pontosan tudta, hogy 
az ember természeténél fogva „vallásos lény”, 
és ezen semmiféle szekularizálódás nem tud 
változtatni -  halálába is viszi magával azt a 
kulturális hátteret, amely nélkül jószerivel 
levegőt venni sem tudott. Végrendeletében 
meghagyta, hogy sírkövére Campanella Nap- 
városának sorait véssék: „Aspetta, aspetta! 
Non posso, non posso!” („Várj egy kicsit, várj 
még! Nem bírom, nem tehetem!)

Nem teheti, megy hát. Odaát, abban a prá
gai rózsatemetőben talán várja őt egy öreg, 
v a k  sz e r z e te s , a  V ilá g  U to lsó  K ö n y v tá ro sa , 
é s  e g y ü tt  in d u ln a k  a  la b ir in tu s  b e lse je  felé .
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Lemondani 
a la tin  é s  
k eresz tén y  
örökségről: 
ö n g y ilk o ssá g

Beszélgetés Szörényi 
László irodalom törté
nésszel, kritikussal

-  A Tanár Úrnak 2015 folyamán több 
kötete jelent meg, ezek egyikének címe La
tin és röhej. 2009-es vitaindító cikkében, a 
Nemzeti tudományok és oktatás címűben 
így ír: „Szent Istvántól kezdve egész kultú
ránk érthetetlen hieroglifává válik a latin 
kikapcsolásával és elfelejtésével.” Hogyan 
fogalmazná meg „apanyelvünk”, a latin, 
illetve tágabban a klasszikus nyelvek, hu
mán tudományok művelésének szerepét 
korunkban, amikor talán nem magától ér
tetődő' már, hogy a magyar irodalmat Ci
ceróhoz, Ovidiushoz, Vergiliushoz mérjük? 
Történt-e változás 2009 óta? És konkré
tan: kinek, mit, miért, hogyan volna ideá
lis tanulnia, hogy „ki ne iratkozzunk saját 
múltunkból”?

— Sajnos évről évre aktuálisabb lesz 
ez a kérdés, ahogyan halnak ki azok a 
tanárok, akik még tudtak tanítani, il
letve fogy ki az az érvkészlet, amellyel 
a tanárok a szülőket meg tudják győz
ni arról, hogy érdemes latin osztályba 
íratni a gyerekeiket. Ennek megfelelő

en, mivel nincs rá szükség, gyorsan meg
szüntetik az osztályt -  a kultúrát irányí
tó politika pedig béna. Ezt tudom, mert 
sokszor próbálkoztam, és mindenki ál
talában igazat adott nekem, csak aztán 
nem történt semmi. A helyzet nagyon 
régóta romlik. Európaiságunknak az a 
záloga, hogy egykoron egy nagyon érde
kes, sokfeló'l jött „barbár” társadalom, 
amely jóval a Nyugatrómai Birodalom 
bukása után megkezdi a maga állami 
és művelődési szerveződését, eljut odáig, 
hogy rájön: elpusztul, hacsak nem veszi 
fel a kereszténységet. És természetesen 
a latin nyelvet használták -  akkor per
sze csak a késő középkorinak, „barbár
nak” nevezett latin nyelvet, nem pedig a 
humanisták által visszaállított klasszi
kus latint — ezen imádkoztak a kleriku
sok vagy végezték a liturgikus cselekmé
nyeket. (Magyarul prédikáltak, illetve 
néhány alapvető imát lefordítottak.) De 
maradjunk a római irodalom utolsó nagy 
nemzedékénél -  ide tartozik Szent Jero
mos a maga bibliafordításával, aki fog

ta magát, és megtanult héberül, mert 
rájött arra, hogy hány tévedés csúszott 
be már a görög fordításba, és azóta a la
tin fordításokba is. Elment Betlehembe, 
ott, tudjuk, egy oroszlán a házőrző ku
tyája. (Nagyon helyesen ma is kellene al
kalmazni minden filológiai intézetbe egy 
ilyen oroszlánt, aki megszűri a híváso
kat és egyéb zavaró körülményeket.) És 
lefordítja a Bibliát, ebből lesz a Vulgáta. 
A latin nyelvre fordított Biblia lesz a föl
nevelő dajkája az összes nemzeti nyelvű 
irodalomnak a fríztől a magyarig vagy 
az óizlanditól a horvátig. Ehhez képest 
-  Németh Lászlót idézve, aki ezt szűrte 
le mint gimnáziumi tanár -  ma a gyere
kek nagyjából annyit fognak föl a latin
ból, hogy élt régen egy furcsa nép délen, 
amely abban lelte perverz örömét, hogy 
az összetartozó mondatrészeket minél 
messzebb hajigálja egymástól.

Tehát ha valaki úgy lesz az Európai 
Unióban vezető tisztviselő, hogy a latin
ról csak ennyit tud, akkor persze, hogy 
neki a kereszténység kizárólag valami 
szitokszó, ami azt jelenti, hogy az illető 
rasszista, nőgyűlölő meg hasonló. És fő
leg akadályozza az ő érvényesülését! Te
hát akkor hagyjuk el a keresztény gyö
kereket, és irtsuk ki a latint. Amikor a 
görögpótló nevű tantárgyat bevezették 
a húszas évek végén, a harmincas évek 
elején, ezen és a külföldi magyar intéze
tek struktúráján és célján hatalmas vi
ta tört ki. Az egyik fél vezérszónoka Ke- 
rényi Károly volt. O azt mondta, hogy a 
klasszika-filológiát a maga teljes mély
ségében kell ápolni, tehát röviden: a gö
rögöt, a latint és az ó-keleti filológiá
kat, amelyek a hellénizmus előtt és után, 
napjainkig gyakorlatilag összefonódtak 
ezzel a latin—görög örökséggel. A három 
nagy világvallás is: a zsidó, a keresz
tény (az a legkülönbözőbb változatok
ban) és a muszlim. Ennek megfelelően, 
bármely világnézethez, bármely feleke- 
zethez tartozzék is egy magyar, ameny- 
nyiben a saját történelmét meg akarja 
ismerni és ennek alapján akarja az azo
nosságát meghatározni, akkor az egészet 
a maga teljességében kell ismernie. Ez 
egyébként egy enciklopédikusán védhető 
és korrekt álláspont. A másik fél viszont 
a vitában megpróbált szerényebben fo
galmazni. Ennek a „pártnak” volt a veze
tője Moravcsik Gyula, aki professzorom 
volt. O azt mondta: elsősorban arra kell 
koncentrálni, hogy a magyar történelem, 
nyelvtörténet, kultúrtörténet, egyház- 
történet, irodalomtörténet teljesen érthe
tetlen és megfejthetetlen lesz, ha nincse
nek jól fölkészült latinos, görögül is tudó 
irodalomtörténészek, történészek, levél
tárosok, akik ezt a hatalmas kincset -  
ne felejtsük el, hogy latin volt az ország 
hivatalos nyelve 1844-ig -  feldolgozzák. 
És amit ő nem tett hozzá, de azóta sajnos 
bekövetkezett: meg kell csak nézni, hogy 
hány áltudós vagy áltudósokkal cimbo
rák) politikus sajátítja ki Erdély, Szlo
vákia vagy a Vajdaság történelmét visz- 
szamenőleg, latin forrásokra hivatkozva, 
amelyeket lehet, hogy ők sem tudtak el
olvasni, vagy ha el tudtak, akkor meg
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hamisítják. Viszont van annyi eszük, 
hogy mindezt rögtön az elsőrendű angol 
és amerikai könyvkiadókkal, lexikonok
kal közöljék, hogy a magyarságnak még 
a nyoma, az emlékezete is eltűnjék a tör
ténelmi atlaszokból vagy a lexikonokból. 
Ezt a veszélyt a legjobb magyar tudósok 
mindig is tudták, de soha eddig nem si
került megértetni a magyar politikával, 
hogy a saját nyaka körül borotvál, ami
kor éppen helyeket vesz el mondjuk a la
tinoktatástól.

-  Akkor jó l értem, hogy az általános is
kolától kezdve valójában mindenkit meg
tanítana latinra?

— Régen kisiskolás korban tanulták 
meg. A nyolcosztályos gimnázium, ame
lyet néhány helyen visszaállítottak, egy 
jó keret, mert nyolc év alatt meg lehet va
lamennyire tanulni. Mikor én viszony
lag fiatal ember voltam, tehát mondjuk 
húsz évvel ezeló'ttig, Hollandiában sem
milyen egyetemre nem vettek föl sen
kit, ha nem volt latin meg görög érettsé
gije. Aztán jött a posztmodern, győzött a 
hatvannyolcas nemzedék: én nem vagyok 
rosszindulatú, de ezeknek a diáklázadók
nak a nagy része, Daniel Cohn-Bendit és 
társai, akik később vezető' politikai sze
rephez jutottak, nemcsak gyermekron
tással foglalkoztak mint óvó bácsik — az 
is szép munka a maga módján —, hanem 
nyilvánvalóan hülyék is voltak. Utáltak 
tanulni, és ezért gyűlölték a latint, szív
ből. Ennek megfelelően, amikor végre ha
talomra jutottak és oktatási miniszterek 
lettek, akkor kéjjel szüntették meg a la
tinoktatást. Hollandiában ez történt. Je
lenleg, mint tudjuk, az érettségi nem ér 
semmit, mivelhogy egyáltalán nincsen 
becsülete a tudásnak, hanem csak an
nak -  ezt több felelős államtitkár, mi
niszter idó'nként kijelenti —, ami haszno
sítható. Az a kérdés, hogy az ember mit 
ért hasznon. Ha a boldogság és a haszon 
kategóriáiból kizárjuk mindazon dolgo
kat, amelyeket háromezer év morálja fel
halmozott, és kizárólag a valutásítható, 
pénzben megfogalmazható részt nézzük, 
akkor kétségtelenül egy csomó dolognak 
nincs az égvilágon semmi értelme. Ha 
hiszünk abban még, hogy nem minden
ki hazudik, hanem csak hülye, akkor vi
szont érdemes érvelni ez ellen.

-  Régi magyar irodalommal foglalkozó 
neves szakember fogalmazott úgy: az em
berek egyértelmű többsége számára nem 
bír egzisztenciális téttel a filoszok tevé
kenysége. A Tanár Úr szintén 2015-ös in
terjúkötete ugyanakkor a Nem olvastam 
hiába címet viseli. Egyéb műveiben is 
többször utal ennek tétjére. Mi lenne az? 
Miért teszi rá az ember az életét erre, pél
dául ahelyett, hogy geográfus lenne?

— Ha az ember gyermekkorában va
lamilyen módon elkezd a rejtélyek iránt 
érdekló'dni, akkor ha geográfus lesz, az 
is jó, ha filosz lesz, az is jó. A rejtély min
denképpen kell ahhoz, hogy az ember az 
idő egy részét olvasásra és önképzésre, 
illetve tapogatózásra használja, olyan 
területek felé, amelyek nehezen megkö-

zelíthetőek. Én tudom, hiszen földrajz
tudós akartam eredetileg lenni. Az iga
zi filosz olyan, mint Kölcsey Ferenc, aki 
árva gyerekként, gyakorlatilag az egész 
életét a könyvek között töltötte. Vala
mi elképesztő' mennyiségű könyvet ki
vonatolt Kállay Ferenc nevű barátjá
val együtt. Szauder József és Bánhegyi 
György (utóbbi latintanárom volt a gim
náziumban, valamint az Országos Kö
zépiskolai Kémiaszakkör vezetője) adta 
ki a fiatalkori filozófiai jegyzeteit, írá
sait a görög filozófiáról, a felvilágoso
dásról, a francia forradalom történeté
ről meg ehhez hasonlókról. Elképesztő 
tudásanyag és éleselméjűség van ezek
ben. Az embernek mint egy család, mint 
egy nemzet, és a legnagyobb család, az 
emberiség tagjának, illetve mint halan
dó egyénnek, magánzónak, minimum 
kétféle és egymással tősgyökeresen el
lenkező megoldást kínál a legalapvetőbb 
kérdésekre a filozófia és a vallás törté
nete. Miért élünk, mit kell csinálnunk 
és mi lesz velünk? És mi lesz általában 
a világgal? A történelemnek van-e irá
nya és ha igen, akkor miért olyan, ami
lyen? Van-e megváltás, van-e kegyelem, 
vagy pedig minden a véletlen műve, il
letve lehet-e olyan álláspontot fölven
ni, amely a hívő és a hitetlen nézőpon
tot is jogosultnak tekinti? Nincs még egy 
a földön olyan költő, aki megírja egy
részt a Hymnust 1823 januárjában, és 
a Vanitatum vanitast ugyanazon évben, 
három hónap múlva. Az egyik egy ak
kor éppen forradalmi erővel és nagy vi
szontagságok között modern nemzetté 
érő országnak lesz a himnusza, amely 
„kiérdemli” azt, hogy a kommunisták 
és a minket a szomszéd országokban el
nyomó új urak is betiltsák és üldözzék. 
Másrészt ír egy olyan verset, amelynél 
kétségbeejtőbb nincs a földön. Amely azt 
mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ki 
vagy te: Szókratész vagy egy tökfej, egy 
senki vagy Napóleon: minden mindegy, 
mondja a salamoni bölcsességgel, hiába
valóságok hiábavalósága. Ugyanabban a 
lélekben ez nyilván csak akkor fér össze, 
ha ő végiggondolta ezt a kétféle -  egyé
ni és közösségi — lehetőséget. És azt vá
lasztja, amit a Husztban foglal össze. 
Egy kísértet -  ezúttal jóindulatú, tisz
tességes szellem -  előjön a romból, és azt 
mondja, hogy hagyd a múltat, vesd ösz- 
sze a múltat a jövendővel, „hass, alkoss, 
gyarapíts”. Ideológia nélkül lehetet
len ideológiátlan, praktikus álláspont
ra helyezkedni. Ha egy politika azt hi
szi magáról, hogy ő praktikus, és azért 
elhagyja a zugehört, amit a filológia, tör
ténettudomány és minden egyéb föltárt, 
akkor őt, úgy látszik, még nem szólítot
ta meg az apja szelleme, vagy egy olyan 
szellem szólította meg, aki nem akar ne
ki jót.

-  Mit kezd az ember azokkal az olvas
mányaival -  legyen ez Nicolai Hartmann, 
aki az ember cél-ok-gondolkodásából ve
zeti le az Isten-eszmét, a minden metafizi
kát elutasító Nietzsche vagy egy tudomá
nyos korrektségével csábító mű -, melyek 
a kinyilatkoztatásba vetett hitét, a vallás 
„védőoltását” kezdik ki?

-  Nicolai Hartmann nekem nagyon 
hasznos volt, átsegített egy nagy lelki 
válságon, de most már semmilyen szük
ségem nincs rá. Az ateista Nietzsche vi
szont sosem tudott meggyőzni. A tra
gédia-könyvét imádtam mint az utolsó 
klasszika-filológiai művét, de azóta elég 
nagy kritikával nézem. Igen szórakoz
tatónak tartom, sajnálom is sokszor, és 
fontosnak tartom felismerni, milyen ha
tással volt a magyar szellemi életre -  
például nem sokan szokták Adyt meg 
Nietzschét összefüggésbe hozni, pedig 
nélkülözhetetlen lenne Ady megértésé
hez. Ami a tudományosságot illeti: egy
szer részt vettem Amerikában egy olyan 
vitán, amelynek a résztvevői nagyrészt 
biológusok, agykutatók, fizikusok, te
hát természettudósok voltak. Volt ott egy 
furcsa pofa, aki etológus volt, majmokkal 
foglalkozott, és érdekes módon idó'nként 
az interneten nagyon szép tanulmányo
kat írt Móricz Zsigmondról — aztán kide
rült róla, hogy CIA-ügynőkként járt Ma
gyarországon. Azon vitatkoztunk, hogy 
azok az érvek, amelyek Nicolai Hart
mann nyomán gyakorlatilag megpró
bálják a gondolkozásunk kényszeréből 
levezetni a transzcendencia föltételezé
sét -  mert gyakorlatilag erről van szó -, 
igazolhatók-e. A természettudományok
hoz nem értek, de azt tudom, hogy Ein
stein például hitt Istenben, és Einstein 
azért viszonylag nagy természettudós 
volt. Vagy elképzelhető, hogy valaki az 
aktív kereszténység és emberszeretet 
olyan példáját adja, mint a Lambaréné-i 
kórházat alapító Albert Schweitzer, gon
doljuk el, hogy ő az unokatestvére an
nak a Jean-Paul Sartre-nak, aki nem
csak hogy megátalkodott ateista volt, 
hanem lezüllött odáig, hogy gyakorlati
lag Moszkva bábja lett, és ’56 után na
gyon csúnyán nyilatkozott a magyar 
forradalomról. Én azt hiszem, hogy ha 
valaki őszintén hisz abban, amit mond, 
ha nincsenek hátsó szándékai, nem kap 
pénzt azért, hogy hazudjon, akkor tisz
telni kell. Sartre szovjetbérenc volt, Ca- 
mus-t viszont elütötte egy teherautó. A 
KGB-nek, mint tudjuk, voltak ilyen hú
zásai. Valahogy Camus jobban tetszik — 
pedig ateista volt.

-  Mi a véleménye a klasszikusok pél
dául angol nyelvterületen bevett, de nem 
csak ott alkalmazott lerövidítéséről, amit 
úgy indokolnak, hogy kurtább szöveget a 
diákok valószínűleg inkább elolvasnak, te
hát érdemes a „kisebb rosszat” választani?

-  Szerintem a kisebbik rossz az len
ne, ha felakasztanák magukat, mert aki 
Arany Jánost, Shakespeare-t vagy Verne 
Gyulát -  hogy három különböző nyelvte
rületet mondjak -  megrövidíti, az vagy 
hülye, vagy gonosztevő. Erről én is ír
tam egyszer, amikor elkezdtek rövidí
tett Jókaikat meg hasonlókat kiadni. Va
lami családi vállalat volt, apa és fia, két 
gonosztevő, nem tudom, mi lett velük, re
mélem, hogy Jókai szelleme fenékbe rúg
ta őket -  ámbár Jókai szelíd ember volt.

» » >  fo lyta tás a 4. oldalon
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Tudniillik a szöveg olyan, hogy ha egy 
szót elvesznek belőle, összeomlik. Hogy 
veszem én a bátorságot, hogy mondjuk a 
Hamletet képregényformában tanítsam? 
Ez szentségtörés: nem véletlen egyéb
ként, hogy a szent szövegek megváltozta
tását eretnekségnek tekintették. Az iro
dalmi alkotások is ilyenek, a költői meg 
a prózai művek egyaránt. Természetesen 
vannak kivételek: egy harminckötetes, 
végtelenített kínai szerelmi regény ese
tében talán bocsánatos bűn, de hogyan 
képzeli valaki azt, hogy mondjuk a Ham
letet vagy az Iliászt csak úgy kivonatol
ja, átírja vagy könnyíti? Ez egyszerűen 
az irodalom, a költészet természetének a 
félreismeréséből származik -  akkor már 
inkább egyáltalán ne tanítsunk költésze
tet. Ez pont olyan, mint ha valaki a sze
relmi igényeit kizárólag guminón óhaj
taná gyakorolni. A rövidített Jókai és 
Shakespeare a szexuális pótszerek kate
góriájába tartozik.

-  Egy fontos irodalmi folyóirat főszer
kesztő-helyettese vélekedett nemrégiben 
úgy, személyes preferenciáit is elismerve, 
hogy szerinte tapasztalható nívóbeli kü
lönbség az irodalmi alkotások terén asze
rint, hogy a jobb- vagy baloldalhoz tar
tozik-e az írójuk. Ön is utalt arra, hogy a 
kortársakat az emberek politikai rokon- 
szenveik szerint olvassák. Az irodalom 
nem iroda-lom című írásában ugyanak
kor amellett érvel, „a magyar irodalom él 
és virul, nincsen »megoszolva« vagy »ketté
válva«”. Mit gondol, mennyiben lehet a po
litikai hovatartozás poétikai jegyek tekin
tetében is döntő"?

— A siker, az eladottság, a reklám 
szempontjából nagyon sok író önfeladásra 
kényszerül, arra, hogy valamelyik politi
kai lobbinak a szekerét tolja, mert külön
ben éhen hal vagy nem adják ki. Az író 
nagyon sérülékeny és hiú lény, és ezért 
nem lehet haragudni rá, mert állandó 
idegfeszültségben él, és ezt valami módon 
le kell vezetnie. Nagyon kevesen vannak 
olyanok, akik a mindennapos küzdelem
ből levonják a következtetést, és visz- 
szavonulnak, eltűnnek. Ilyen Babies Im
re, aki a Bakonyban egy pici faluban él és 
ott ír. Ennyire radikális megoldást, ilyen 
nagy erőt én senkitől nem várok el — de 
aki ezt vállalja, aszkétikus módon, ar
ról csak a legnagyobb tisztelet hangján 
lehet beszélni. Aki pedig ezt nem vállal
ja, az kénytelen valamilyen párthoz tar
tozni. Amióta van irodalmi sajtó, illetve 
a politikai sajtó az irodalmat beengedi a 
hasábjaira, tárcák formájában, gyakorla
tilag a 18. századtól kezdve, azóta kőke
mény, a politikát jellemző törvények irá
nyítják a médiát, a szépirodalmi sajtót és 
a kulturális intézményeket is. Akármiről 
van szó, a pénz beszél, kutya ugat. A po
litikus vagy pórázon tartja az írót, és ép
pen csak eltartja, hogy ne haljon éhen, de 
azért el ne durvuljon nagyon, mert ak
kor átmegy az ellenpárthoz; ez így volt 
már nagyon régen, akár Augustus korá
ra gondolunk, akár a humanistákat párt
fogoló nagyurakra — vagy pedig elkezdi

» » >  folytatás a 3. oldalról futtatni, és a sajtó létezése óta publicis
tát csinál belőle. Ez mind a két oldalra 
vonatkozik. Aki itt meg akarja tartani az 
írói függetlenségét, az vagy teljesen visz- 
szavonul, vagy próbál valamilyen polgári 
foglalkozásból is megélni, hogy ne szorul
jon rá arra, hogy pénzért hazudjék. Ettől 
függetlenül, magánemberként lehet jobb
vagy baloldali politikai véleménye — de ez 
nem érdekel senkit.

-  Akkor nem lehet a „jó” irodalmat va
lamelyik oldalhoz és a „rosszat” a másik
hoz társítani.

-  Nem. A jó irodalmat kizárólag a te
hetséghez lehet kötni. Balzacról mondja 
Marx -  jó ízléssel -  , hogy nála disznóbb 
reakciós királypárti nem volt, ennek elle
nére ő a legnagyobb francia regényíró.

-  A  jelenkorban maradva: a Delfiná- 
rium darabjait sok bölcsészgeneráció szereti 
és a laikusok is. Tapasztal olyan jelenséget, 
amely az elvileg régi vagy leköszönt cenzú
rához hasonlóan manapság valósítja meg 
az „utókor művi hülyeségbe taszítását”?

-  Nálunk sajnos nincsen olyan texto
lógiai tanács, mint Oroszországban vagy 
Franciaországban, amelynek engedélyt 
kell adnia klasszikusok kinyomtatására, 
nehogy valami vad kiadás jelenjék meg, 
amelyben hülyeségek vannak vagy tex
tológiai állapota túlhaladott. Van egy ta
nácsadó testület elvileg, az Akadémia 
textológiai munkabizottsága, de azt egy 
kiadó sem köteles megkérdezni, tehát azt 
adnak ki, amit akarnak. Ennek megfele
lően továbbra is jelennek meg olyan Kosz
tolányi- vagy Móricz-kiadások, amelyek

ből ugyanúgy ki vannak hagyva például 
a Trianonnal kapcsolatos szövegek, mint 
korábban. A politikailag motivált kriti
kusok az egyik oldalon pedig időnként 
megtalálnak vesszőparipának valakit, 
akit kinevezhetnek virtigli fasisztának -  
mondjuk Nyirőt vagy Wass Albertet - , és 
össztüzet zúdítanak rá — anélkül termé
szetesen, hogy elolvasnák, mert az esetleg 
megzavarná őket az ítéletalkotásban; a 
másik oldal politikailag motiváltjai pedig 
„Imre Kertésszel” vagy a nemrég elhunyt 
Juhász Ferenc 1990 utáni életművével 
bántak így, igaz, hogy azt legnagyobb 
részt a baloldal is hallgatással mellőzte. 
Ennyit az irodalmi kritika objektivitá
sáról. Visszatérve az alapkérdésre: való
di cenzúra természetesen nincs, és ez he
lyes is -  de az szükséges, hogy valamilyen 
rendet vágjunk a bozótban.

-  V á rh a tó a n  m ik o r r a  k é s z ü l  e l a  T a n á r  
Ú r te rv e ze tt  A r a n y  J á n o s -k ö n y v e ?  K ö rv o 
n a la z ó d ta k -e  m á r  fő b b  té z ise i, s z e rk e ze te ?

-  Erről külön kéne majd szerintem be
szélgetnünk, mert most hazudnék, ha túl 
sok részletet mondanék, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy most a készülő új in
tézeti irodalomtörténeti kézikönyv a ba
rokk eposszal kapcsolatos egyik fejezeté
ben vagyok benne nyakig. Ugyanakkor, 
amiről biztosan merek beszélni, az az 
epikus Aranyról tervezett könyvem el
ső fejezete, amit május végéig le kell ad
nom egy tanulmánykötet számára: Arany 
és Ariosto. (Az egész tanulmánykötet cí
me: Arany János és az európai irodalom.) 
Arany az óizlandi savóktól kezdve az 
óindiai epikáig mindennel foglalkozott az 
epikus irodalom területén, nem beszél
ve arról, hogy bele is fogott a Sáhnáme 
fordításába. Ez a téma engem igen ré
gen érdekel. A könyvemben gyakorlati
lag egy olyan életrajzi tényből indulok ki, 
amiről ő maga számol be, ugyanakkor a 
legnagyobb rejtély mégis: hogy lefordí
totta Vergiliust gyerekkorában -  mint 
ahogy azt is tudjuk, hogy az általunk is
mert Hamlet- és Szentivánéji álom-fordí
tás már a második változat, mert az elsőt 
eltüzelte. Tehát a teljes Aeneist is lefor
dította, de azt is eltüzelte. Ugyanakkor, 
mint erre egy, a Literatúrában, aztán kö
tetben is megjelent cikkemben utaltam, 
a vergiliusi megoldás és szerkezet foly
ton áttűnik, átüt epikus költeményei szö
vetén. Miközben Európa-szerte az eposz 
éppen utolsókat látszotta rúgni -  nem 
tudhattuk, hogy a 20. században hogyan 
támad majd föl újra -, ő látszólag semmi 
mást nem akart, mint az elveszettet pó
tolni, kvázi újrakölteni. Hiszen nekünk 
nem volt Lönnrotunk, nálunk nem lehe
tett gyűjteni a nép ajkáról egy Kaleva
lát, így hát megteremtette a világirodal
mi rangú párját az Aeneisnek, amelyet 
egyszer lefordított azért, hogy teljesen 
magába szívja, de aztán nem volt már rá 
szüksége önmagában -  olvassa el ki-ki 
latinul, ha éppen akarja. Ez nagyon fur
csa. Egy csomó kérdésem van régóta, és 
ezekre próbálok most, amennyire lehetsé
ges, válaszolni.

MOLNÁR ZSÓFIA
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NORA GOMRINGER

F érfi Luzernben
(Mann in Luzern)

Éjjel 2 órakor még látták a korlátnál, 2.01-kor 
már a Reuss folyóba vetette magát.
A város azt beszéli: mellé feküdt.
Vággyal telve a férfi. Szép nő volt a Reuss, 
hosszú hajú, suttogó ajakkal és tárt 
karokkal. A férfi a palack szellemétó'l ittasan, 
nem hagyta magát árbochoz kötözni, nem bírta elviselni 
a viaszt a világ fülében; mély lélegzetet vesz, issza 
a csókokat, amíg tüdeje szétpattan, szíve félre
ver, agya már csak úszik. Suttog 
a Reuss a férfiról, aki őt szereti, akit ő  mosdat, 
akit arra visz, amerre csak akarja.

A gyerm ekek a lsza n a k
(Die Kinder schlafen)

És körülöttük bombák hullanak
És terroristák jönnek és fegyverekkel fenyegetik
családjaikat
És ők lefogynak
És meghíznak
És a hold szelíden tekint le kis, kerek 
orrukra
És az apák, mostohaapák, a testvéreik barátai, 
az anyák a szobába jönnek és csöndesen becsukják 
maguk mögött az ajtót, hogy mégis lábujjhegyen 
az ágyhoz lépjenek 
És álmodnak, és repülni tudnak 
És más emberek megvásárolják őket a szüleiktől 
egy kupicáért vagy egy ebédért, egy órára vagy 
amíg véget ér az éjszaka 
És a gyermekek ágyaikban alszanak 
Körülöttük bombák hullnak és emberek állnak 
És álmukban ásítanak és lábuk megvonaglik 
és szemhéjuk rebben és hajuk kócos lesz és 
mint hosszú fonál mézédes nyál folyik 
szájukból
És pelenkájuk megtelik 
És a földrengés házakat ráz meg és 
tetők omlanak be az ágyak 
és a gyermekek körül
És ők imádkoznak, mielőtt jóéjtpuszit adnak 
És meghalnak, mert a párna kipréseli a lélegzetet 
És a szülők benéznek a szobákba 
A z ágyak fölé hajolnak és 
Alva találják a gyermekeket

A szív
(Das Herz)

Egy articsóka
Mangó nagyságú és kékfolt színű

Nora Gomringer: németországi és svájci költő, előadómű
vész. 1980-ban született a Saar-vidéki Neunkirchenben. 
Apja Eugen Gomringer költő, a konkrét költészet egyik 
úttörője. Nora Gomringer számos díja közül a legutóbbi 
az Ingeborg Bachmann-díj, melyet 2015-ben nyert el. Hét 
verseskötet és két esszékötet szerzője. 2001 és 2006 kö
zött Németország Slam Poetry színpadának aktív alakja, 
formálója, performanszművész. Verseit elmondásra szán
ja. Hogy ne csak olvassák, hanem hallják is, a Voland & 
Quist kiadónál megjelenő verseskötetei CD-mellékletben 
szavalatait is tartalmazzák.

Hámozható és kibontható 
Rétegről rétegre

Amulva nézed 
Mérete miatt

Be tudná fogadni az édent 
A tüdők között

A borda takarta
Melyből az alm aevő nőt faragták 

Csak semmi hűhó
Égy ilyen dologért -  ültethető, elvethető 

Baleseted után a mellkasom ágyásában

Ágy
(Bett)

Egy jégtábla
Amely a világban sodródik 
Amíg világosság lesz 
És lárma
Amely a fókatesteket 
Emberekké olvasztja

Akik újból befutnak a keringésbe 
Vizenyős pálya 
A nappalok kitágult ereiben

Itt pihennek a halak 
Közvetlen a felszín alatt 
Szétszóródnak, ha eltűnőben a fény 
A vadászathoz megjelennek ketten 
Kik együtt hevernek

N ősténykutya
(Hündin)

M agaddal vittél 
A ládából kiemeltél 
Kézen fogva vezettél 
Tálkából itattál
Örvet tettél nyakamba tenyésztett gyöngyökből 
Trükkökre tanítottál, sütni, főzni, gombot felvarrni 
Aztán egy napon 
Kitettél
Bekötött szemmel megtett hosszú út után 
Vagy túl messzire dobtad a botot

Felemelkedtem, bundámat levetettem 
Magas sarkú cipőt vettem, és most itt állok 
Várakozva

G yújtogató
(Brandstifter)

Te tűzvész vagy énbennem
Szívemen égési hólyagok
Ingemet eláztatják
Anyaga bepiszkolódik
A szív fölött
így nem lehet kimenni
Az emberek közé
A haj füstfogó
Ködös helyiségekben
Szikrajelként
Állok teveled

BENŐ ESZTER fordításai
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SEBESTYÉN MIHÁLY

A tudom ány oltára
A Baltasare Medosan-Curcuma nevét 

felvevő felsővárosi közgimnázium taná
ri kara, az altiszteket és a gépészeti mű
hely vezetőjét leszámítva, halált megvetően 
unatkozott. Télen és nyáron, reggel és este, 
vasárnap és a dolgos hétközi napokon, ami
kor a hajnal pirkad vagy amikor a sajtócá
pák kiúsznak a felsővárosi kávéház tenger
öbléből és szétcikáznak a városba hírek, 
események, kötekedések, pisztolypárbajok 
és tömegelfajulások után szaglászva.

Nem volt az unalomnak különösebb meg
határozottsága, ugyanis a tanári kar a leg
különfélébb társadalmi és gazdasági ér
dekcsoportokból származott be az iskolába, 
életkoruk is a munkatörvénykönyv meg
szabta határok között pislákolt, szakmai 
előmenetelük biztatóan egyhangú és ki
számítható volt, úgy is mondhatnánk, hogy 
életpálya-modelljük sínen volt és egyenle
tesen gördült a nyugdíjzátonyok felé. A fi
zetések mellett mindnek voltak magánta
nítványai. Rendszerint mást tanítottak, 
mint amire a pedagógiai előtanulmánya
ik felbosszantották őket, például az ábrázo
ló geometria tanárnője, Blatt Veronika áb
rándozó geometriát tanított azoknak, akik 
felhőmodellezésre készültek, a sakk- és 
műhelygyakorlat tanár, Popgica Pozsgicza 
Szever pedig a menórák pontos beállítá
sával bőszítette amúgy szelíd és engedel
mes korrepetenseit. Reptilla Ágoston ne
véhez híven repüléstant oktatott az iskola 
mögötti házi repülőtéren, ezért arca nap
barnított volt és bőre cserzett a karcos fel
sővárosi levegőtől, hangja suttogáskor is 
beszűrődött, megremegtette a vizeskancsót 
a leggondosabban bezárt ablaktáblákon ke
resztül is. Ha meg hangosodnia kellett, ak
kor az előzőleg a város tudomására hozták, 
a környezetvédők kitartó könyörgésének 
köszönhetően. Ilyenkor a Felső- és az Alsó
város egyetemlegesen viaszt öntött a fülé
be és kivárta az élénksárga füstjei felszál
lását a városháza tornyából — az ugyanis 
a város minden pontjáról jól megtekinte
tő volt — amely Reptilla Ágoston hangután
zó üvöltésének végét jelezte. Azaz lefújták 
a hangriadót. Minden házban és minden 
közétkeztetési egységben, utcaszerte, még 
a külvárosokban is voltak viaszlerakatok, 
ahonnan különösebb utánajárás, kérvénye- 
zés nélkül lehetett dobhártyavédőt kölcsö
nözni, és a riadó lefújása után nem kellett 
eldobni -  tiszta takaros volt mind a Felső-, 
mind az Alsóváros — elég volt bevinni az el
ső közhelyre, ahol máris fertőtlenítették, 
újraolvasztottták és kikészítették arra az 
eshetőségre, ha Reptilla Ágoston valami
lyen oknál fogva jónak látja a hangját föl
emelni. Olyan volt, mint manapság a világ- 
és Európa-városokban a szabad wi-fi.

Ettől függően, hol ő vezette, hol a helyet
tese a kollektív unatkozásokat.

A hely, a funkció, a megbízatás éppen 
úgy a tevékenység nem valamiféle demok
ratikus szavazósdi vagy örökletes kivált- 
ság/betegség/arravalóság eredménye volt, 
létrejöttét senki sem firtatta, természe
tes volt. Azt is állíthatjuk nyugodt lélekkel,

hogy bele volt kódolva az emberek, a taná
ri kar (ők is az emberiség egyik vál- és al
fajának számítottak a Darwin-hívők egy
re szűkülő csoportjainak szemében) lény- és 
egyedtudatába, fizikai állományuk kilenc
ven százalékát az unalom töltötte ki; amint 
az egyed és lény belépett a tanári karba és 
eltöltött egy félévet, részt vett hat-hét ta
nári konferencián, szakmai továbbkép
zőn, találkozott a tanügyi osztályon lézen
gő tanfelügyelőkkel vagy összeállította a 
második és harmadik évnegyed szinteti
kus makrostrukturális óratervét, az una
lom sejtesült, részévé vált, minden vakáció 
végén automatikusan reaktiválódott, mint 
a számítógép év- és időszámlálója.

Reptilla Ágoston különösen tapintatos 
vezetőnek bizonyult, soha nem vonta két
ségbe a kar unatkozáshoz való jogát, még 
csak alkalmassági vizsgát sem írt elő senki 
számára, érezte -  azt nem állítjuk, hogy tu
datában lett volna az unatkozás művészileg 
magasabbrendű szinkronizmusának vagy 
bölcseleti szakítószilárdságának —, hogy 
az új tanár nagyon hamar képes beillesz
kedni, átvenni az unatkozás csakis e taná
ri karra jellemző fortélyait, hazug indok
lás nélkül is megértette, hogy a Baltasare 
Medosan-Curcuma nevéről elnevezett köz
gimnáziumhoz tartozás rangot, nevet és él
vet kölcsönzött minden unalmasának. Mél
tósággal lehetett hordozni. Az emberek 
utat engedtek a tanároknak, ha feltűntek a 
mozipénztárak előtt vagy a mészárszékek
ben, a halpiacon, macskakő-hajigáláskor 
húsvét előtt, a korcsmákban helyet szorí
tottak maguk mellett, a bárszék közül min
dig egy, a legjobb, üresen maradt, mintha 
magát a Messiást várnák. Az autóbuszon 
még a legöregebb emberek is felálltak lát- 
tukra, elől szállhattak fel, nem lökdös- 
te le őket a kalauz, és hátuk mögött tisz
teletteljesen összesúgtak, mondván a hölgy 
vagy az úr (persze ők nagybetűvel ejtették) 
a BM-C közgimnázium professzora, senki 
nem tud úgy unatkozni, sőt unalmassá len
ni percek alatt, mint a most felszálló, korcs
mában sört rendelő, a mozipénztárnál ap
rópénzzel fizető illető.

És aki képtelen volt unatkozni, aki foly
ton felugrált és kiszökött volna a Mirk 
Munbáj tervezte gimnázium szecessziós 
ablakán, vagy aki fel akarta volna rázni a 
társait, újat, csúfat, izgalmasat, vaskosát 
vagy visszataszítót akart volna mutatni, 
azokkal mi történt? Senki soha nem vágta 
fel az ereit ettől a mételyező unalomtól?

Erre a Felső- és Alsóváros egyetemlege
sen rázta a fejét, a felsorolt rendhagyások 
nem fordultak elő soha a közgimnázium 
fennállása óta. Bármilyen izgága, felforga
tó, forradalmasított lelkületű, összeférhe
tetlen és lehetetlen természetű, házsártos 
tanárjelölt került oda, az meghunyászko
dott és rövid időn belül maga is unatkozóvá 
vált, átalakult, betagozódott, lecsillapodott, 
kiadott magából -  kórházi tünetek nélkül 
-  a reggeli fogmosáskor vagy az esti vécé
zéssel minden izgágogást, makrancot, fel
forgató nyomatékot, forradalmi lendületet,

a házsárt banális unalommá nemesedett, 
ami fertőző volt és megbízható, szilárd, 
akár egy középkori katedrális alappillé
rei. El lehett benne veszélytelenül merülni, 
sűrű volt, mint annak a tortának a máza, 
amit Reptilla Ágoston születés- és névnap
ján feltálaltak az iskola büféjében. Már 
csak ezekért a szenzációsan unalmas és 
egyhangú, minden fantáziát és meglepetést 
kizáró tortákért, az ünnepségek nyomasztó 
semmitmondásáért, a lenyűgöző egykedvű
ségért érdemes volt béemcésnek lenni.

Egyes iskolák, látva a BM-C-ben uralko
dó közösségi összetartást, a közunalom jó
tékony hatását -  úgy értem, nem robbantak 
ki veszekedések, ismeretlen volt a vetél
kedés, irigység, piszkálódás, fúrás, sokkal 
gyakrabban hívták meg egymást marha- 
pörköltre vagy lecsós vacsorára, amely pont 
olyan unott és egykedvű volt, mint odabenn 
az ősi alma mater unalmasabbnál unalma
sabb falai -  plagizálni igyekeztek a közgim
názium erényeit, de valamilyen rejtélyes 
oknál fogva nem sikerült. Mindig akadtak 
hangoskodó csoportok, aktedront (élénkítő 
szer a gyógyszergyártás hajnaláról) szedő 
mozgékony, krakéler, varangyoslelkű tör
tetők, buzgómócsingok, akik jelentették 
a felettes hatóságnak, a tanfelügyelőknél 
igyekeztek magukat benyalni, szétrobban
tották a plagizátorok csoportját, álmát, tö- 
rekedését. Ugyanolyan rejtély volt mind a 
pedagógiai közvélemény előtt is, mind a vá
rosba érkező idegenek számára, miért tűrik 
el a Balthasare Medosan-Curcuma nevére 
keresztelt közgimnázium felháborító, min
denen kifogó unalmát.

Ha mégis arra kényszerült valaki, hogy 
választ adjon az egyre türelmetlenebb, va
dul vicsorgó, lábával doboló, dohogó, rossz
indulatú feljelentőknek, ellenőröknek, iri
gyeknek, a nyugalmat méltányolni nem 
tudó ostobáknak, azt mondta rendszerint: 
abban az oktatási intézményben nincsenek 
fegyelmi problémák, minden olajozottan 
zajlik. Igaz, nem újítanak, de legalább meg
bízhatóan egyenletes az oktatás színvonala, 
s a tanulók érettségi és felvételi eredményei 
azt mutatják, hogy az unalom gyümölcsöző, 
vagy legalábbis jó diplomát ad ajelöltek ke
zébe, akik nem akarnak kivándorolni ebből 
a városból, elhagyni az országot, mely felne
velte őket több-kevesebb keservvel, biztos 
unalommal, egészséges alvással fegyverezi 
fel évente valamennyi tanítványát.

A máshonnan származó tanárok hamar 
felfogták, mi vár reájuk, nem tiltakoztak, a 
falak nézésébe gyorsan, akadálymentesítve 
beleszoktak, megszerették a köz- és önhan
gulatot, a mozgás hiányát, tilalmát (?), hi
szen a tanáriban nem kellett csevegni, spe
nót- és nokkedlirecepteket cserélni, bármit 
is kihirdetni, kötésmintákat mutogatni; 
vicogás, pletyka, viháncolás kizárva, szám
űzve, eltemetve; a fenébe az irodalmiasko- 
dással, a műveltség és emlékezet csillog
tatásával. Senki nem követelte, hogy az 
osztályozókonferenciák fordulatait ecsetel
jék, a kiértékeléseket és a bizonyítvány
írást az altisztekre bízták, akik értették a 
mesterségüket, hiszen régi kipróbált embe
rek voltak, egykor maguk is tanárok, utóbb 
azonban valami apróbb kisiklás miatt el
vesztették tanári státusukat, de a gimná
ziumban maradhattak -  ezt még tisztázni 
kellene, de nem akadt senki, aki erre vál
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lalkozott volna az intézmény alapítóleve
les fennállása óta —, mindenki magánvaló
jába süllyedve csendes megelégedettséggel 
unatkozott, híztak, akárcsak gyermeke
ik és családtagjaik. Nem olvastak könyvet, 
verset, regényt, újságot, egyáltalán semmit 
sem, legfennebb néhány módszertani tan
könyvet állítottak össze a gyógypedagógi
ai iskolák oktatói számára: Hogyan unat
kozzunk tartalmason? (Minuszkáné Zeller 
Piroska, két kiadásban), Módszertani út
mutató: Miként untassuk diákjainkat min
denfajta ócska trükkel? (Maulberger Ancsák 
Márk, elfogyott), Mi az unalmas órák titka? 
(Papcsák Szerjózsa, érd. tanár, még meg
rendelhető') satöbbi, satöbbi.

Nos éppen ebből a könyvből rendelt -  a 
hirdetést az interneten fedezte fel egy gya
nútlan kutató -  az a sebtiben alakult kül
földi tudós- és célcsoport, amely az una
lom eredetét kívánta kutatni. Lefordították 
több világnyelvre, hogy a munkacsapat 
minden tagja könnyedén megérthesse, át
értelmezhesse és a Királyi Akadémia fő
titkárától elég bőséges költségvetést bics- 
káztak ki — szinte szó szerint, késhegyre 
menő viták után —, hogy a helyszínen ta
nulmányozhassák a felsővárosi Balthasare 
Medosan-Curcuma közgimnázium unal
mának állományát, felméréseket végezze
nek a fejleményeket illetően, és kiszámít
hassák fajlagos súlyát a világunalomhoz 
viszonyított másodfokú egyenletgörbén. A 
kötet felrázta az amúgy lassan unalomba, 
költségvetésmegvonásba fulladó unalom
kutatást, számos új és roppant értékes meg
figyelésre bukkantak Papcsák Szerjózsa ér
demes tanár könyvének lapjain, mondhatni 
szétolvasták, rongyosra jegyzetelték a ki
osztott munkapéldányokat.

Egy japán tudós — csak azoknak jut
na eszébe ilyen nonkonformis ötlet -  meg 
akarta szerezni a maga kandzsival írott 
példányára Papcsák Szerjózsa aláírását, 
dedikácickóját. (Ui. azt hitte, hogy a szerző
je nő.) Ezért azonnal írt a könyv hátlapján 
található kiadói címre, és az érdemes szer
ző kifejezte örömét -  a legkonvencionáli-

sabb szavakkal -, hogy boldogan adja át, ha 
személyesen érte jön és megáll a felsővárosi 
BM-C Közgimnázium tanári lépcsőházá
nak legalsó lépcsőfokánál. Várni fogják. Azt 
nem írta meg, miről ismeri fel a módszer
tani szerzőt, de japcsi kutatónk bízott ösz
töneiben, amelyek mindig pontosan megjó
solták idegvégződései számára a következő 
tájfunt, cunamit vagy a hántolt rizs várha
tó árfelszökkelését és száguldását. Ottjárta 
visszhangtalan maradt. A dedikácót meg
kapta, majd lógó orral tért vissza a szigetor
szágba. Szinte elütötte egy Mazda.

Annyit azért sikerült megállapítania -  
s ehhez a tudományos eredménycsokorhoz, 
valljuk be, nem szükségesek hosszas ta
nulmányok —, hogy van egyéni és van kol
lektív unalom, jótékony és ártalmas, bará
ti és ellenséges, győztes és vesztes, kegyes 
és kegyetlen, ájtatos és ateista, virgonc és 
mélabús, szangvinikus és kolerikus (egyé
ni vérmérséklet függvényében), kockás és 
csíkos, absztrakt és konkrét, meredek és 
lapos, apai és örökletes, illetve szerzett és 
tanult. S az ellentétpárok szaporíthatok, 
de így sehogy sem jutunk közelebb a je
lenség lényegéhez, belső magvához, álla
pította meg egy évvel később a kutatást 
irányító szurinámi tudós, aki Oxfordban 
hallgatott le hat félévet, mielőtt úgy dön
tött volna, hogy egy trigrisfarmon kísérle
tezi ki az unalom ellenszerét. Ezért is esett 
rá az Akadémia választása, hiszen állatkí
sérletei biztatóak voltak, a tigrisek egyhar- 
mada megfeledkezett az unott henyélésről, 
és izgatottan járkált egész nap ketrecében, 
falta a gondozókat a szó legszorosabb ér
telmében, egy negyede még mélyebb una
lomba süllyedt, legszívesebben öngyilkos 
lett volna, ha a nagymacskák ismernék az 
élet önkioltásának mikéntjét és miértjét. A 
többi tigris afféle kontrollcsoportként szol
gált, hol unatkoztak, hol élénken cikáztak 
a természetközeli rácsos kisvilágukban, 
s dr. Gimolidar Sureenami ürömmel ve
gyes örömmel látta, hogy eredményei min
den várakozást felülmúltak. Az unatkozók 
csoportja sokkal nagyobb hatással volt a 
természetközeli egyedekre, mint az élénkek 
nyüzsgése. Empirikusan is megfertőződtek, 
ahonnan arra a következetésre jutott, hogy 
van ösztönös és empirikus alapon terjedő, 
terjeszkedő unalom, és van tudományos, 
megfontolt, amely csakis a főemlősök főem
lősének, magának az embernek sajátja, ki
zárólagos jellemtartománya. Mert az una
lom legalább annyira jellem, mint erkölcs, a 
legkevésbé sem a cselekvés magunktól való 
eltaszítása vagy megvetése. Unatkozni le
het szenvedélyesen és lecsavart lángú fizi
ológiával, magyarosan, hűbelebalázs mód
ra és angolos megfontoltsággal. De itt már 
átléptük az etnológia zöldhatárát, ahonnan 
önként fordulok vissza, írta feleségének az 
expedíció indulása előtt.

Érthető, miért is kapott oly mohón az 
Akadémia felkérése után, hisz ily módon a 
humánkísérletek olyan egyedülálló terepén 
dolgozhatott tudóstársaival együtt -  cso
portmunkában —, mint amilyen a felsővárosi 
BM-C közgimnázium humánerőforrásai vol
tak . O dautazásukat titokban tarto tták , k e
rülni szerették volna a feltűnést, egyszerű 
járókelőknek álcázták magukat, micisap

kát viseltek és kockás felgombolt nyakú oro- 
szos-ukrános inget, cipőiket Londonban a 
Heymarketen vették, lehetőleg félre tapo- 
sottnak kellett tűnniük, miközben vadonat
újak voltak, az akadémia főtitkára találta 
ki az egész álcaügyet, és rendelt számukra 
ilyen öltözéket. Még álarcot is rájuk akart 
tukmálni -  közönséges kelet-európai mun
káspofákat, melyeket az MI5 a való életből 
fényképezett ki még az ötvenes években, 
amikor volt még igazi osztályharcokban 
edzett marxi értelemben vett munkásosz
tály arrafelé is. Ezt azonban elhárították 
maguktól, mondván, fölösleges óvatosság, a 
kelleténél sokkal nagyobb feltűnést, megüt
közést keltene a legjobb szándékú bennszü
löttben is, ui. ez az állapot már ott is régen 
meghaladott, az iskolás gyerekek pedig a 
közgimnáziumban felröhögnének/-sírnának 
unalmukban, ami jelentősen megzavarhat
ja a kísérleti egyedeket, különös tekintetttel 
a tanári kart körülölelő légáramlatokra, az 
unalmi fuvallatokra, jelentős mértékben el
téríthetik a kisugárzást vagy a molekula
áramlásokat, sejtörvényléseket, melyek az 
unalom felszíne alatt fejtik ki hatásukat. 
Nem is szólva arról, hogy az ellenkező ha
tást érnék el ezzel, mintha a saját arcukkal 
mutatkoznának a városban, a gimnázium
ban vagy bármilyen közösségi portálon.

Egy álmos keddi napon érkeztek meg, 
amikor a gimnáziumban folyamatban volt 
a tanítás -  szürke volt, eseménytelen és ál
landósult unalomban teltek az órák, a di
ákság ösztönvilága csillapodott állapotban 
a figyelem legalsó szintjén töpörödött, a fé
kező hatás minden mozzanatban érvénye
sült, kiszámíthatóan passzív volt és poró
zus, bármi átfolyhatott volna elméjükön, ha 
úgy akarták volna. Az iskola falai egyen
letesen szürkék voltak, olajfestékkel bevon
va, de teljesen fölösleges volt, mert a leg
kisebb firkának vagy grafittinek még a 
leghalványabb kísérlete sem volt felfedez
hető a falak felületén. Azért minden évben 
lefestették szürkével, vastagon, hiba, rés 
és repedés nélkül egyben maradt az évek 
óta vastagodó máz, így az osztályok, folyo
sók, mellékhelyiségek légköbmétere egy
re szűkült, de ezt csak a legprecízebb mé
rőműszerekkel lehetett volna kimutatni, 
amivel azonban sem a város, sem a kuta
tók álcázott csoportja nem rendelkezett. 
Igaz, végül ilyet is igényeltek az Akadé
miától, de furcsa módon odaát Londonban 
a Royal Society még a füle botját sem moz
gatta a fürtös gyapjúparóka alatt erre a ké
résre senki. Talán a posta volt lusta és vak, 
lyukasmarkú, tévelygő, bolondos balfácán, 
talán meghekkelték az elektronikus úton 
többször is továbbított kérést. Nem küldtek 
semmit.

A kutatók tanügyi ellenőröknek adták ki 
magukat, amin a felsővárosi gimnázium ta
nári kara meg sem lepődött. Egyfelől a be
léjük rögzült jólneveltség — az unalom egyik 
szociálisan elfogadott válfaja -  nem enged
te meg, hogy kiüljön arcukra bármiféle sze
mélyes vagy nemzeti érzelem, másfelől any- 
nyira globalizált volt már a világ, hogy azon 
sem csudálkozott volna senki sem, ha orosz 
ajkú inspektorok  ok vetetlen kedn ek  a taná-
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riban, a tantermekben, a menzán vagy a 
tornaszertárban, ahol Kleinhaus tanár úr 
titokban szvahéli nyelvleckéket adott ma
gántanárként, és arról faggatnák az óra- 
tervkészító't, mekkora óraszámban ok
tatnak oroszt V-VIII.-ban. (Holott már 
emberemlékezet óta törölték a tanrendbó'l a 
keleti és nyugati szláv nyelveket.)

Tulajdonképpen nem volt nehéz beszéd
be elegyedni a tanári kar imbolyogva köz
lekedő', zajtalanul tovatűnő tagjaival: ma
gukba süllyedve jártak, álmatagon tűntek 
fel és elfelejthetó'en kukkantak el. Csak ah
hoz kellett türelem, amíg a válaszokat meg
adták, angolul is megfogalmazták maguk
ban, majd rendszerint felhívtak valakit -  a 
kutatók úgy gondolták, olyan egyént, aki 
maga is az iskolai testület tagja lehetett 
egykoron, de mára már nyugdíjban van, 
igaz, személyét a kutatások lezártáig sem 
sikerült azonosítani, de sebaj —, tehát olyan 
anglofont, aki a nyelvhelyesség fokát, mér
tékét és kommunikációs értékét is megálla
pította együltében, csupán ezután szánták 
rá magukat a feleletre. Gondosan vigyáz
tak rá, hogy semmi meglepőt ne mondja
nak, áruljanak el, minden olyan konven
cionális volt, mint egy elszáradt falevél a 
leggiccsesebb szerelmi dalocskában.

Nos itt tévedtek a kutatók. Aki már elég 
hosszú ideje árasztott, adott át unalmat a 
közgimnáziumban, annak feleletei, monda
tai, szájának/nyelvének végtermékei mindig 
nélkülözték a különöst, az egyedit, a szín
pompát vagy a harsányságot. Nem volt el- 
árulnivalója. Személyisége végső soron üre
sen tátongott, akár az iskola előtt harminc 
évvel ezelőtt kiásott gödör, amit azóta sem 
temetett be senki, okát sem tudták, miért 
is hasítottak bele a város telkébe, a munká
sok elunták a várakozást, elmentek a köze
li büfébe egy szánkás vodkára, ottragadtak 
hetekre, aztán az egész feledésbe ment. A 
gödröt pedig kerülték, mint az újítást, a 
másságot, az erőszakot, a viharos szerelmet.

Még köpni is olyan unalmasan tudtak, 
hogy az senkit meg nem botránkoztatott. 
Legfennebb vállat vontak az emberek, s azt 
tanácsolták a tanárnak, ha tán utolérte va
lami enyhe megfázás, fiú, mézes-citromos 
tea a legjavallottabb, esetleg valami régen 
divatos köptetőt-hánytatót emlegettek. Az
tán a dolog abbamaradt, elmerült az una
lomban, és az igazi inspektorok elégedetten 
írták meg zárójelentésüket, állítván, hogy 
a közgimnáziumban minden a legnagyobb 
rendben toporog, fegyelmi kilengéseknek 
évek, évtizedek óta hírét sem hallani a ta
nulóifjúság körében. Koravénekként léptek 
ki az iskola kapuján, álmosan intettek, si
ettek aludni vagy elnyúlni a tengerparti fö
vényen, így lettek megbízhatók és letöröl- 
hetők az emlékezet táblájáról. Nem is volt 
abban a gimnáziumban soha 10-20-50 éves 
érettségi találkozó. Minek, azóta sem tör
tént senkivel semmi élménydús, tanáraik 
példájára kerülték a sarat, a bajt, veszedel
met, nem másztak meg tűzhányókat és nem 
aludtak jégpalotákban, nem úsztak újév
kor az ortodox jeges vizekbe vetett feszület 
után, tisztában voltak vele, hogy Krisztus 
értük is kereszthalált halt és ez éppen elég 
volt nekik. Híjával voltak mindig a kíván
csiságnak és mesélnivalónak, történeteik

» > »  folytatás a 7. oldalról kezdetén hallgatóságuk (feleség, gyerekek, 
munkatársak, szeretők) már az álom gon
doláiban ringatózott. Éltek és ahogy a költő 
mondja, „ebbe már más is belehalt”.

A kutatókban a kikérdezés során egyre 
erősödött a meggyőződés, hogy maga a hely, 
a telek, a falak vagy az egész mikrokör
nyezet lehet a felelős az állapotokért. Erre 
úgy jöttek rá, hogy a legfiatalabb és a leg
öregebb tanárt kiválasztották, és tovább
képzőre küldték egy polgárháború sújtotta 
országba, nem fontos, melyikbe. A megfi
gyelés során kiderült, hogy az egyének né
mi hatást ugyan gyakoroltak a szembenálló 
felekre, mérsékelték ugyanis az ellenséges
kedést, de ugyanakkor maguk nyugtalan
ná váltak, mi több, agresszívekké, amelyet 
eladdig nem tapasztaltak magukon kora 
gyermekségüktől fogva, megbetegedtek, 
immunrendszerük felmondta a szolgálatot, 
és rövid idő múltán elhunytak. Boncoláskor 
emésztőszerveik megnagyobbodása okozott 
némi fejtörést, de aztán egy pelikánkutató 
megfejtette a rejtélyt. Oda rejtették el, tet
ték félre a környezeti izgalmakat, sértése
ket, vérlázító ökörségeket, hamis tanúzást, 
megaláztatást, felkorbácsoló jeleneteket, 
megrázkódtatásokat, melyeket valamilyen 
biokémiai láncreakcióval tárgyiasítottak és 
nagyon lassú, évekig elhúzódó emésztési fo
lyamatban semmisítették meg. De ez csak
is a gimnázium tájékán, szerzett élőhelyü
kön védte meg őket a külső ellenséges vagy 
baráti behatásoktól. Csakis ott. Nyugtala
nító volt a pelikános fickó elmélete, de az
óta sem találtak helytállóbb magyarázatot. 
Az Ember még mindig tele van meglepeté
sekkel, ismeretlen vidékekkel, hiába büsz
kélkedik a reneszánsz óta folyamatosan 
a tudomány, hogy alig maradt felfedez
ni valója, ami a Homo sapienst és a Homo 
putidus sive frigidus (unatkozót) illeti.

Az Akadémia a kutatás harmadik esz
tendejében nyugtalanító táviratokat (a brit 
hagyományok része volt a sürgöny, amely 
miatt Felsővárosban meg kellett újra nyitni 
az évek óta befagyasztott távíróvonalakat, 
alig találtak egy öreg távírászt, aki még ér
tett a szikratávíróhoz), felháborodott, pi
masz, sürgető, pökhendi és számonkérő 
e-maileket küldött, amelyekben makacsul 
újra és újra előfordult a „tűrhetetlen pisz- 
mogás” kifejezés, jobb esetben a „pénzpa
zarlás” főnevesített becsmérlés.

Pedig a fürkészet szépen és egyenletesen 
haladt, gyűltek az eredmények, a kudarcok 
ritkultak, sikerült mindenkit szóra bírni, 
erős kávékat főztek maguknak álmosság, 
lanyhulat ellen. Kéthetente váltották egy
mást, hogy megóvják magukat a fertőzés
től. (Gyakran utaztak el síparadicsomokba, 
sok nyers zöldséget fogyasztottak, reggel a 
rádió előtt tornáztak, fűszeres ételeket et
tek, sízni a közeli Alpokba rándultak át, 
vagy wellness-fürdőkben kurváztak, kur- 
válkodtak. Hevimetál koncerteken csápol- 
tak, edzették idegszálnyalábjaikat, és még 
a rapet is hajlandónak mutatkoztak elvi
selni, aminél nincs viszketegebb és pofonra 
ingerlőbb műfaj. (Minden fajgyűlölet nél
kül, tették hozzá sietve, ha hazaérkeztek a 
kiruccanásból.) Mit mondjunk, sikerült fel
térképezni az unalom földrajzi kiterjedé
sét és struktúráját az adott környezetben, 
strukturálisan, és síkban elemezni a ta
nulókra mért hatást, és összefüggést talál

ni a szürke falfesték kompozíciója és a ta
nulók szürkeállománya között. Ezeket az 
észleleteket heti rendszerességgel átküld
ték a Royal Society-nek, ahol a főtitkár dü
höngött, végül a királynőtől kihallgatást 
kért és költségtérítést, mellyel felkereste 
váratlanul — világutazó álarcban és 47-es 
trottörbakancsban -  a kutatócsoportot.

Istenesen lekapta őket a többször tíz 
körmükről a szálloda egyik különtermé
ben, amit nem kameráztak és poloskáztak 
be sohasem a régi titkosszolgálat emberei, 
ui. egykor itt mulatták magukat teljesen 
felszabadultan az áldozatokból készült vé
res-májas disznótoros vacsorákon. Sir Nigel 
Galahad, earl of Wintershore azt követel
te a fiúktól, fejezzék be a kutatást, mert a 
Buckingham Palace értésére adta, hogy a 
további támogatást megvonja a csoporttól 
sőt a Royal Society erkölcsi hitelére is sú
lyos árnyat fog vetni őfelsége kabinetirodá
ja és a lord pecsétőr úr kilép a díszes társa
ságból, márpedig ezt nem engedhetik meg 
maguknak, hiszen még mindig nagyon sok 
függött a Windsor uralkodóháztól, mi több, 
az alsóház jóindulatától.

A megszeppent kutatógárda önbizal
ma láthatóan megcsappant. Kétségbeeset
ten, szégyenkezve, tanácstalanul bámultak 
egymás képébe, Sir Nigel magában na
gyon élvezte a hatást, amikor dr. Gimolidar 
Sureenami, a boldogtalan tigrisetológus 
váratlanul felnyújtotta két ujját. Nem, nem 
a vécére kéredzkedik ki, hanem támadt egy 
kitűnő ötlete, jelentette be, amellyel fel le
hetne gyorsítani a kutatásokat.

Rengeteg vörös festéket vásároltak a kö
zeli tűzoltóboltban, igaz, nem nézték meg a 
szavatossági határidőt, de nem gondolták, 
hogy itt, Kelet-Európábán, ahol a vörös ve
szedelem elég dicstelenül múlt ki, volna-e 
még jelentősége a vörösfesték tartósságá
nak. Csakis egy kísérlet idejére kellett fel
festeni vibráló, izgága csíkokban az isko
la falára kívül-belül a nyári vakáció utolsó 
hetében. Midőn az iskola még kongott az 
ürességtől. A szurinámi tigrisszelídítő el
gondolása szerint ez majd kilendíti töppedt, 
letargikus, retardált, mámortalan közöm
bösségükből és cselekedniük kell. Kapar- 
gatni fogják a falat kínjukban.

Iszonytató hőségben fogtak neki, nagy 
volt a gimnázium falfelületeinek kiterje
dése, több mint harminc hektárt tett ki a 
melléképületekkel együtt. Serényen dol
goztak azon a héten, nem törődtek a me
leggel, szúnyogokkal, sugárzással -  ha 
volt —, s mikor mindennel készen voltak 
és körbejárták az épületet, észrevették, 
hogy egy nyárikonyha, egy rozzant, térdep
lő faalkotmány festetlenül hagyatott. Dok
tor Gimolidar Sureenami azonnal odaug
rott, de a festék öngyulladással fellángolt 
és hiába próbálták eloltani, elvonszolni a 
szerencsétlen főkutatót, maguk is odaég
tek. Mind egy szálig. Sir Nigel fejveszet
ten menekült egy fapados járattal, holott 
induláskor a királynő a lelkére kötötte, ne 
spóroljon a repülőjeggyel, business-classon 
utazzon, sőt egy Royal Society-tagnak 
mindenkor illik a brit királyi légierő gépét 
igénybe venni.

A szeptember 1-jén visszatérő iskola ta
nárai egykedvűen fogtak az újjápítéshez, 
majd nyugodtan porladtak el, érintetlenül 
őrizve titkukat.
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DIMÉNYH. ÁRPÁD ezért szeretlek

azéle tszép

nincs olyan, hogy szaladunk, 
és a lejtőt a végére tartogatjuk, 
nincs olyan, hogy egyszerű hazaút, 
csak függőleges, rezzenetlen fénysáv 
a szálakra feslő éjszakában, 
és így tovább.

úgy érzem, azon szaladok,
kétoldalt velem fut az árok,
ahol a gyárak vize folyt el,
szegélye még zöld, mint az élet,
mely a földön mindenütt megkapaszkodik,
és így tovább.

a földön, a szándékosan észre
nem vett jelzések világában,
ahol egymásnak hátat fordítva alszunk el,
mint messzire sodort planéták,
s bár a köztünk levő távolság eltűnt,
vastagabb bőrt növesztünk,
és így tovább.

nincs olyan, hogy egyszerű élet,
csak a sejtés, hogy pusztuló testünk csapdába ejtett.
most még simogatom a selymes
bőröd finom kis zsírhalmait.
de mindez nem egyszer nem lesz fontos,
csak a hazaút a szálakra feslő éjszakában,
és fénysávjaink párhuzama,
még ha egymásnak hátat fordítva is,
és így tovább.

vérritkítók, élénkítő szerek, vitamininjekciók oszlanak bennem,
a szívem a pericardiumban meghúzódva ül,
míg a holnapi esőhöz gyülekeznek a felhők,
szürkék, mint a gyárak vize,
szürkülnek, ahogy velünk öregszik a délután,
és így tovább.

fénysávjaink a semmibe,
mert a semmiben van valami tisztaság.
ami nincs a megfutásban,
és így tovább.

kórelőzm ény

verejtékfolt üt át a mellkasnál hamis 
röntgenkép ez itt az emeleti forduló 
nem szörnyek csak a fény hiánya

fogak koccanó zajában bedőlt 
szájboltozat a salak között árnyék 
szörcsög szűkölő meleg huzat

téged magamból kiadja vizet a test 
gonosz epébe fúló eltúlzott jelentés 
a legapróbb helyszínről a szív csúcsából

van ez a kiszabott tér s ezen belül 
az ünnepélyes körforgás de formailag 
nem pontos émelyít erjedt és rozsdás

megfutamodom tőled a mélységen át 
elvétem a fordulót zörgök kulcs a zárban 
nézzek abba az irányba mert onnan

aztán rátelepszem az elbontott idő  
furcsa szerkezetére s langyos vizet 
eresztek a még langyosabb vérre

valami a szájad szélén, 
egy készülő, még érthetetlen szó, 
akadozó zúgása elfojtott sírásaidnak, 
lám, kitanultad, hogy kell bánni velük, 
a test gyenge fércei
összeöltik bőrödön az idő  hasadékait, 
mert bennük van a vizek cselekvő hatalma.

valami a szádban,
a verőfény olvadó szirupja,
dús földi illata a vágynak,
mint bensőmben az ital,
mely belobbantja a gyomromat,
falait a hőség rágja,
akár a közös térbe nyíló szobánkat,
melyet az örök nyár dohos darabjaival bútoroztunk be.

valami a fogaid között,
száraz föld, te azt viszed a túlsó szerelemre.
földet, a csendjeink mély gyökereivel,
fekete földet, ahová nyugodni tér
haragvó fájdalmad,
földet, ahová ledőlünk,
ha eljön az éjjel.

am elyben a  m a d á rd erek ú  m ú zsa
cirku szi a ttra k c ió t h a jt  végre
hogy felhívja m agára  m ás férfiak figyelm ét

megtiltottam neki 
ő  mégis felmászott
lábujjheggyel tapogatta a perem szélét 
a keresztgerendát eléri-e

„nem tudok repülni 
alant férfiak néznek
ruhám csillogó fecskeszárnyát ha kibontom

köröznek alattam
azt akarják alázuhanjak
akkor aztán mint csőrös csuka
húzza be a hínáros zöld vízbe
elgyengült áldozatát mondjuk egy fecskét”

megcsúszott kilengett
lent ösztönös szisszenés
lendült röptét kimérve
lökte el magát távol férfiak tekintetében
én sértődötten nem vettem részt a játékban
még visszanéz rám néz azaz nézne
de engem már eltakar az élősövény
viszi a lendület
de hiányzik a fecske könnyed ívelése 
és nemcsak a férfiak 
a föld is ölelni akarja

madárként verdesett 
ölembe emeltem fejét
mellkasa tollpihéin vörös folt ütött lyukat 
a rőt hab ajkán mint elkenődött rúzs 
szidtam ellöktem magamtól 
aztán benyúltam élettelen teste alá 
sértődötten összecsomagoltam 
többet nem viszlek magammal sehova 
sziszegtem és hazamentünk
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BORCSA IMOLA 

Karácsony
Vidékünkön az ősz és tél közé egy hét 

napig tartó ötödik évszak ékelődik, a 
nagy köd, aminek első' reggelén híg ho
mályként ereszkednek alá a finoman 
csillámló ködcseppek, de lassacskán te- 
lító'dik a levegő', estére már a sötétség is 
tejfehér, s egy teljes héten át sűrű köd foj
togatja a várost, a napok teltével pedig 
egyre töményebb a szorongás.

Olyannyira nyomasztó ez az időszak, 
hogy megsokszorozódik a búskomorság 
elől templomba, illetve kocsmába mene
külők száma, a kórházak elmeosztályai 
visszaeső depressziósokkal telnek meg, 
s az öngyilkosságok aránya is megnő, hi
ába izzanak éjjel-nappal a lelkisegély
szolgálatok telefonvonalai. Aztán amint 
a köd elillan, kristálytiszta, fagyos leve
gőt hagyva maga után, visszatér a nyu
galom, és a kínzó félelem pillanatnyi káp- 
rázatnak tűnik csupán.

A városi tanács tagjai régóta keres
ték a módját a köd idején beálló általános 
szorongás enyhítésének, de minden pró
bálkozás hasztalan volt. Abban az évben 
a köd utáni első tanácsülésen -  a kórhá
zak és segélyszervezetek friss, igencsak 
elkeserítő kimutatásainak birtokában — 
ismét napirendre tűzték a kérdést.

-  Valamivel el kell terelni az emberek 
figyelmét -  állapította meg az alpolgár
mester.

-  Az nem elég. Megnyugvásra van szük
ségük.

-  Ki kellene találjunk egy ünnepet a 
köd idejére — vetette fel egy fiatal tanács- 
tag.

-  Ünnepet? -  kapták fel sokan a fejüket.
-  Ha nincs hagyománya, semmi ér

telme -  legyintett egy másik. -  Valami 
olyan kellene, mint a karácsony.

-  Ez az! — kiáltott fel a polgármester, 
hatalmas tenyerével lelkesen az asztalra 
csapva. -  Átrakjuk a karácsonyt!

-  Hogyhogy átrakjuk? -  dörmögött el
képedve a legidősebb honatya. -  Azt még
sem lehet kedvünk szerint tenni-venni, 
uraim!

-  Egyébként sem a mi hatáskörünk, 
nem intézhetjük el egy határozattal.

-  Éppen ezért tartunk népszavazást. A 
közakarat szent!

-  A karácsony szentebb! -  csattant fel 
a legidősebb.

-  Ez fokozható melléknév? -  hajolt oda 
cinikus mosollyal egy középkorú tanács
tag a mellette ülő magyartanárhoz, de 
megjegyzésére a polgármester is felfülelt.

-  Halljuk, halljuk! Ugye, hogy nem fo
kozható? -  faggatta indulatosan.

-  Hát, én nem is tudom -  hebegte az bi
zonytalanul. — Talán nem kellene nyelv
tani vitákba bonyolódnunk, összpontosít
sunk inkább a lényegre.

A polgármester olyan hévvel ontotta az 
érveket, hogy a kezdeti ellenkezés végül 
elcsitult, és megszületett a népszavazást 
advent harmadik vasárnapjára kiíró ha
tározat.

Az erről szóló másnap reggeli újság
hír kíméletlenül bolygatta fel a város
lakók frissen visszaállt, ingatag nyu
galmát, s akkora volt a meghökkenés, 
hogy a mindent tréfával elütő jópofák
nak, és az egyébként sebtében nyilatko
zó hangadóknak is egy teljes napra volt 
szükségük a felocsúdáshoz. Nemsokára 
azonban elkezdtek rajzani a politikusok 
sajtótájékoztatói, teológusok nyílt leve
lei, közszereplők nyilatkozatai, s a véle
ménylavina minden városlakót magával 
sodort.

Az egyházak képviselői természete
sen szentségtörésnek minősítették az el
képzelést, egyedül a reformátusok voltak 
hajlandóak megfontolni a felvetést, azon
ban híres szabadelvűségük és a nekik 
ígért anyagi juttatások ellenére sem áll
tak be végül a támogatók sorába. A pap
ság véleményén sokan osztoztak, de a hí
vők azon serege is népes volt, amelyik 
támogatta az időpontváltoztatást, és er
ről szóló nézeteit nyíltan hangoztatta. 
Az ateisták mindeközben gúnyos érdek
lődéssel szemlélődtek, s a kérdés felme
rülése szemükben újabb bizonyítéka volt 
annak, hogy a teremtés fordított irány
ban ment végbe.

Advent második hetébe lépve még 
megjósolhatatlan volt a népszavazás ki
menetele. A döntést megkönnyítendő, a 
helyi kereskedelmi adó televíziós vitát

szervezett a helyi tanács és az egyhá
zak képviselőinek részvételével. A kam
pány utolsó napjára, péntekre időzített 
esemény alkalmából megteltek a kocs
mák és a kávézók, füsttől terhes leve
gőjüket lármás baráti társaságok zsi- 
bongása járta át. A műsor kezdetekor 
azonban elcsendesedett a tömeg, és 
élénk, izgatott tekintetek szegeződtek a 
képernyőre.

A meghívottak közül elsőként a pol
gármester szólt, az időpont megváltoz
tatásának szükségességéről szónokolva, 
s hogy szavainak súlyt adjon, az utób
bi évtized kimutatásainak egyre rom
ló adatait olvasta fel az előtte fekvő irat
csomóból. Ekkor heves vita alakult ki a 
városvezetés tehetetlenségéről, amit vé
gül a műsorvezető szakított meg, s kérte 
a résztvevőket, hogy fegyelmezzék ma
gukat.

-  A katolikus egyház eddig is bizonyí
totta közjó iránti elkötelezettségét és ru
galmasságát -  mondta immár higgadtan 
az esperes. -  A nagy köd idején napon
ta misézünk, sőt, vecsernyét is tartunk, 
hogy akár munka után jöhessen temp
lomba az, aki ennek szükségét érzi. De 
mindennek van határa.

-  Mi is -  vette át a szót a reformá
tus lelkipásztor -  minden észszerű lé
pést hajlandóak vagyunk támogatni, de 
megváltoztatni a karácsony időpontját, 
amit a világ összes kereszténye ugyanak
kor ünnepel másfélezer éve, egyszerűen 
szentségtörés.

-  Tiszteletes úr, ne vezessük félre a té
vénézőket. Igaz, hogy Európa minden or
szágában télen ünnepük a karácsonyt, de 
Ausztráliában például nyáron.

-  Mert ott... — szólt volna közbe az or
todox pópa, de a polgármester nem hagy
ta magát.

-  Vagy az ortodox világban, ugye, ja
nuár 7-e karácsony napja.

-  Mivel egy régebbi naptárat használ
nak, amely szerint akkorra esik decem
ber 25-e.

B orcsa Imola: 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A kolozsvári Iuliu 
Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett 2014-ben. Jelenleg 
Kolozsváron él.
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-  Tegyük ezt most félre, és hadd kér

dezzem meg önöket, nem akkor kell Jé
zus Krisztusnak eljönnie, amikor a leg
nagyobb szükség van az általa hozott 
vigasztalásra?

— Ez igazán szép gondolat — fojtotta 
beléjük a szót a műsorvezető'. — Köszön
jük, hogy eleget tettek meghívásunknak. 
Kedves nézó'ink, önöknek köszönjük a fi
gyelmet! Viszontlátásra!

A kocsmaasztalok körül, gyenge izzók 
derengésében folytatódtak az eszmecse
rék, az emberek felhevülten adtak igazat 
vagy mondtak ellent egymásnak, s még 
hazaérve is a hallottakról vitatkoztak ön
magukkal.

Másnap délben finom porhó kez
dett szállingózni. Néha fuvallat kavar
ta meg az egyre sűrűbben hulló pelyhe-

Kusztos Juli munkája

két, máskor mélán szédelegtek utcák és 
terek fölött. Lassan eltünedeztek a vö
rös háztetők, és az aszfalt szürkéje csak 
a keréknyomokban bukkant elő. Estére 
már bokáig ért a hó, a fenyőfák ágai ro
gyadoztak a rájuk nehezedő súly alatt, s 
szüntelenül hulló, ujjbegynyi pihék lan
doltak álmosan a párkányon.

Vasárnap a körzeti szavazatszámláló 
bizottság hetvenéves elnöke hajnali négy 
órakor ébredt, s az ablakon kitekintve 
egy pillanatig azt hitte, még álmodik. A 
házuk előtt húzódó puszpángsövény el
tűnt, az almafacsemeték ágai pedig bo
korként emelkedtek ki a vastag hóta
karóból. Ráeszmélve, hogy ez valóság, 
futólag elbizonytalanodott, de kötelesség- 
tudó állampolgár lévén úgy döntött, nem 
hagyja magát eltántorítani.

Csizmát és bundás nagykabátot vett 
fel, megivott egy pohárka eró'set, és ne
kilátott havat lapátolni. Dacosan, erejét 
nem kímélve dolgozott, rá se hederített a 
ráncos arcát félénken cirógató és látását 
elhomályosító hópihékre. Az ösvény egy
re közelebb kúszott a kapuhoz. Odaérve, 
az öreg elégedetten egyenesedett fel, órá
jára pillantott, de ezzel örömének vége 
is szakadt: már hat is elmúlt. Égi csodát 
remélve nyitotta ki a kaput. Derékig ért 
a hó, az autók pedig lágyan domborodó, 
hatalmas hóbuckákká változtak. Vetett 
még egy pillantást az utcai lámpa fény
kévéjében örvénylő parányi hópelyhek- 
re, aztán egy lemondó sóhajtást követően 
visszament a házba, aszott, átfázott lábá
ra gyapjúzoknit húzott, bebújt a paplan 
alá, és nyugodt, mély álomba szenderült.

Minden bizottsági elnök és tag hasonló 
viszontagságokon ment keresztül, s végül 
ugyanerre a következtetésre jutott, így 
aznap egyetlen szavazókörzet sem nyitott 
ki.

A havazás csak délután kezdett szűn
ni. Addigra néhány közmunkásnak sike
rült a városi gépparkig lapátolnia, s elin
dultak a hókotrók, amik aztán egész éjjel

rótták az utakat, így másnap fennakadás 
nélkül vette kezdetét az új hét.

Reggel a polgármester megtörtén 
ücsörgött irodájában, pipa helyett, ami
re megválasztása után, felesége tanácsá
ra szokott át — mert az mégis csak úribb 
módja a dohányzásnak —, egy csomag, 
válságos pillanatokra elraktározott, szű
rő nélküli cigarettát vett elő, s szótlanul, 
időnként hümmögtetve szívta egyik szá
lat a másik után, miközben kitartóan 
bámult a füstös semmibe, s feltehetőleg 
csúfos kudarcán merengett. Tanácsadója 
idegesen túrta a haját, pecegtette a tol
lát, néha rásandított, s már szólásra nyi
totta volna a száját, de a borús, kitörni 
készülő ábrázat láttán minduntalan elbi
zonytalanodott. Végül összeszedte magát 
s megszólalt.

-  Polgármester úr, emlékszik azokra a 
madarakra, amik tavaly télen megfagy
tak, húsvétkor pedig csoda történt velük?

-  Mi van? — mordult rá a polgármester.
-  Tudja, a víztorony előtt...
-  Persze, hogy tudom. De hogy jön ez 

ide?
-  Tudja, Szent Ferenc az állatok, így a 

madarak védőszentje is.
-  Na és?
-  December harmadikén Ferenc-nap 

van, akkortájt ér véget a nagy köd. Szer
vezhetnénk egy madárfesztivált. Len
ne vásár, koncertek, témába vágó kiál
lítások, az operában meg előadhatnák 
a Hattyúk tavát. A fesztivált pedig egy 
Szent Ferencnek felajánlott ünnepi szent
mise zárná.

A polgármester fagyos pillantása kez
dett enyhülni.

-  Nagyon jó, fiacskám! — kiáltott fel vé
gül kitörő örömmel. -  Látod, ezért fizet
lek téged! A végén legyen inkább ökume
nikus istentisztelet, az most divatosabb 
— tette hozzá mellékesen, s székében hát
radőlve, halántékán összekulcsolt kézzel, 
önelégült mosollyal kezdte máris a sajtó- 
tájékoztatót tervezgetni.

VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

marius meg egy magyar nő
december van és jöttek ellenőrizni a gázvezetéket
marius jö tt meg egy magyar nő akinek nem jegyeztem meg a nevét
a nőpapírozik (kitölti a számlát) mariusnál van a műszer
azzal pásztáz végig gondterhelten a gázcső mentén
marius nevét csak azért jegyeztem meg
mert később felírta egy cetlire a telefonszámával együtt
mert szerinte enyhén szivárog itt-ott a gáz
ő  meg ugyebár gázvezeték-szerelő
amikor épp nem a kötelező ellenőrzéseket végzi
szóval hívjam nyugodtan marius 0741 satöbbi
olcsón kicseréli amit ki kell
a cetlire még két dolgot ír fel:
rob V2 gaz és rob 3A gaz -  ezeket kell megvenni
de ne a dedemanban mert ott drága -  oktat

Varga László Edgár: 1 9 8 5 -b e n  s z ü le te t t  M a r g it tá n .  
Első k ö te te :  Cseréptavasz (Erdélyi Híradó Kiadó — Fiatal 
ír ó k  S z ö v e tsé g e , K o lo z sv á r—B u d a p e s t, 2014).

én meg arra gondolok hogy fordulna ki a beled marius
mert én is láttam a műszer kijelzőjét amikor a két
említett kis biszbasz csodarabhoz ért
és azt írta hogy 0 -  azaz nulla
szóval át akartál verni marius
boldog karácsonyt baszd meg

míg az ablakból nézem ahogy
az utcán távolodnak (a magyar nővel)
arra gondolok hogy a világ mégiscsak egy szar hely
aztán arra hogy a világ mégsem annyira szar hely
mert ez végülis csak döntés kérdése
és én hol így döntök hol úgy
nehogy valaminek a lehetőségét elmulasszam

most épp leszoktam a cigiről (úgy döntöttem) 
de azért rágyújtok tüntetőén a konyhában 
ahol ugyebár szivárog a gáz
és megpróbálom átfújni egyik füstkarikát a másikon 
de nem érzek semmi elégedettséget 
amikor végre sikerül

marius cetlijét azért elteszem
ha nagyon berúgok szilveszterkor felhívom talán
vagy írok neki egy sms-t
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UGHY SZABINA 

Házibuli
(részlet)

Mégis mit tudsz rólunk? Gondolom, 
majd jön Puskással meg esetleg a Rubik- 
kockával. De nem.

Gulyás e porno.
Az egyik legfontosabb dolog, amit uta

zásaim alatt megtanultam az az, hogy 
mindig nyugodt arccal fogadjam a leg
nagyobb képtelenséget is, így őrizve meg 
valós vagy vélt egyenrangúságomat. Szó
val az első még oké, de azért Stefano, a 
pornó, az hogyan?

És csűri, csavarja, mert alapvetően 
azért intelligens fiú, hogy, hát a magyar 
nó'k híresen a legszenvedélyesebbek a vi
lágon. Nem tudtam?

Nem inkább a spanyolok vagy a görögök?
Nem. A magyarok. Mert ti kedvesek 

vagytok és nyitottak. Nem úgy, mint a len
gyelek, a csehek, a lettek, az észtek vagy 
az ukránok. Beszélt már hozzád orosz nó'? 
A hangjuk, a hangjuk mindent elront. Hi
ába nagyon szépek, a hangjuk, mint a fér
fiaké, semmi gyöngédség nincs bennük. A 
franciák túl sznobok és büszkék. Az ango
lok, hát, finoman szólva, nem túl szépek. 
A németek talán, még igen, mellben leg
alábbis. A török, arab vonal nem pálya, 
azok csak egymás közt mozognak. A spa
nyolok őrültek, túl őrültek. Náluk csak a 
görögök őrültebbek. És ha megengedsz 
egy őszinte megjegyzést, akkor be kell 
valljam, amikor valaki megtudja valaki
ről, hogy magyar, rögtön arra gondol.

Ugyanez van nálunk is az olaszokkal 
kapcsolatban, mondom neki rendületlen 
fapofával, mire Stefano kárörvendően fel
nevet.

És miért gondoljátok ezt az olaszokról?
Talán a 60-as, 70-es évekből ered. 

Amikor az olasz nó'k még sokkal konzer
vatívabbak voltak, és ha ők, de még in
kább a mamma azt mondta, hogy nincs 
amore házasság előtt, akkor bizony nem 
volt. A szerencsétlen olaszok meg men
tek mindenhová, ahol volt. Megjelentek a 
gyönyörű áramvonalas kocsijaikkal, már 
a nevük is, mennyivel szebben hangzik 
az, hogy Maserati meg Ferrari, mint Tra
bant vagy Moszkvics. Szóval jöttek ezek 
az olaszok, hajzselé, napszemüveg, drága 
cigi, elegáns mozdulatok, és az összes jó 
nőt lenyúlták az Úttörő áruházból öltöz
ködő, napi tíz-tizenkét órát, semmi pén
zért dolgozó magyar fiúk elől. Hát gondo
lom, ezért utálják szívből a mai napig a 
magyar férfiak a digókat, és ezért imád
ják leginkább az olasz férfiak a magyar 
nőket, akiknek elég volt néhány olasz 
szót elduruzsolni a fülükbe, mellé egy 
kis csoki, selyemsál, ami ott talán a leg
olcsóbb, de itt még az is a luxus hírnöke 
volt, mint az olajfa a galamb csőrében, 
hír arról, hogy létezik egy szép és szabad

K usztos Juli m unkája

világ. Amiből legtöbbször aztán semmit 
sem láttak, csak a kilenc hónap múlva 
előbukkanó kis bambinót, akit egy ide
ig talán még látogatott a papa, vagy már 
rögtön az elején elintézte azzal, hogy ő vi
gyázott, az nem lehet az ő gyereke.

Fogalmam sincs, mondom végül Stefa- 
nónak, miért is verném most le rajta két 
generáció frusztráltságát, amikor ilyen 
rendes, és hazahoz minket. Itt, igen jobb
ra. Grazie.

Gyorsan besuvasztunk pár piát a hűtő
be, hogy mikor lett hét óra, nem is értem, 
és készülődni kezdünk az estére. Kasia 
a fürdő negyven wattos izzóval gyen
gén megvilágított tükrében kezdi tépni a 
szemöldökét, én az ebédlőasztalra kitett 
apró sminktükrömben húzom ki feketé
re a szemem. Agnieszka és Paulina pedig 
a bejárati ajtó előtti egész alakos, hatal
mas aranykeretes tükörben próbálgat
ják a ruháikat. Ez a gyönyörű tükör elég
gé kilóg a lakás alapvetően ikeás bútorai 
közül, amiket még a beköltözésem heté
ben vettünk Gaetanóval. Emlékszem, mi
lyen megvetően dobta oda az épp megnyí
ló áruház katalógusát, Ikea, mivé lesz az 
ország, aztán délután már együtt tömtük 
magunkba felszabadultan a húsgolyókat 
barnamártással.

Paulina, azt hiszem, arról beszél, hogy 
ez az újfajta diéta még mindig nem váltot
ta be a hozzá fűzött reményeket. Csalódot
tan rángatja magán a ruhákat, mutatva, 
hogy mekkora hasa van mindegyikben. 
Pedig minden nap csak karfiolt eszik, 
amitől tömény fingszag van a lakásban.

Kasia ül oda mellém, osztozunk a lám
pa fényében. A lepattogott körömlakjára 
festi rá ugyanazt a színt.

[...]

A kilencre meghirdetett házibulink
ba a német és török eramsusosokon kívül 
még senki nem érkezett meg. Nem csoda, 
hiszen nagy valószínűséggel épp most fe

jezik be a vacsorájukat az olaszok, ad pu
szit az anyjuk a huszonöt, harmincéves 
fiúk homlokára, hogy aztán vigyázzon 
magára, és igyekezzen haza. Mert itt bi
zony a gyerekek nagy része a házasságig 
a szüleivel él. Ezért nem nagyon talál
ni az albérletet kínáló oldalakon garzon
lakást. Nincs rá igény. Itt mindenki csa
ládból családba költözik. Vagy ha nem is 
alapítanak rögtön családot, összeköltöz
nek többen, de az azért nem túl erkölcsös, 
mondta egy alkalommal a főbérlőm.

Nem túl erkölcsös? Ezek szerint itt az 
apák még mindig azt hiszik, hogy a lánya
ik szűzen mennek férjhez? Bár ezt már 
nem mertem megkérdezni Gaetanótól. 
Azt meg már pláne nem, hogy akkor hol 
élik a nemi életüket az olasz fiatalok?

Egy óra van, amikor kiegészülünk 
minden nációval és az olyannyira várt 
olaszokkal. Már megettük az összes sült 
krumplit, sajtot és olívabogyót. A leve
gőben állott olaj- és cigarettaszag. Meg
érkezik Stefano is, és úgy ölel át, mintha 
ezer éve barátok volnánk. La poetessa, 
la poetessa, a költőnő, a költőnő mutat 
be a haverjainak, bár fogalmam sincs, 
hogy lettem útikönyvíróból költő, de rá
hagyom.

Közel tíz nyelven koccintunk. Néhány 
próbálkozás, ígesr, egészsrr, egíszgdrr. 
Hagyjuk inkább. Az erkélyen körbejár
nak a spanglik, francseszkók, ahogy itt 
nevezik. Szinte vallásos paranoiával nem 
merik kiejteni azt, hogy marihuána vagy 
hasis, mintha valami láthatatlan fül 
meghallhatná őket.

Tompán koccannak a műanyag po
harak, főnek a kávék. A lányok gondos
kodtak a zenéről, így az időnként beál
ló csönd vagy épp a hangos nyerítések, a 
nyelvtani hibáktól hemzsegő mondatok 
és a különféle akcentusok kevésbé zava- 
róak. Egy képzőművésznek tanuló raszta 
kérdezi tőlem, hogy Magyarország az EU 
tagja-e. Már túl vagyok azon a mennyisé
gű alkoholon, hogy bármin megrökönyöd
jem, ezért lazán átordítom neki a kanapé 
másik oldalára, hogy szí. Ezek után már 
meg sem lepődöm a kérdésen, hogy van-e 
tengerünk.

[...]

Négy óra körül jár. Ideje volna leg
alább megnézni, mi maradt a városból. 
Agnieszka épp a kapu előtt csókolódzik 
egy párás üvegű kocsiban. Most látom be, 
mennyire hülye kérdés volt az, hogy hol 
is élik a nemi életüket az olasz fiatalok.

Tájkép csata után. Üres üvegek, pizzás 
dobozok, néhány ember kisebb csoportok
ba verődve. Az egyik ilyen csoportnál egy 
alacsony rózsaárus toporog. A bevándor
lók többsége Észak-Afrikából érkezik. A 
bőrszíne és az arcformája alapján talán 
Tunéziából jöhetett. Egy magas német 
erasmusos a szájába veszi a felé nyújtott 
rózsát, és megtáncoltatja a tunéziait, aki 
egy ideig nevet a többiekkel, egészen ad
dig, amíg halkan, majd végül már ordít
va azt nem mondják neki: no amico, no. 
Felénk indul. A vállamra teszi a rózsát. 
Un euro, un euro. Stefanóék adnak is ne
ki egy eurót, de a rózsát már nem vesz- 
szük el.

Ughy Szabina: 1985-ben született Ajkán. Legutóbbi kötete: K ülső protézis 
(Orpheusz, Budapest, 2015).
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NAGY MARTA JULIA 

A páskom ligeti erdő feláldozása
Az erdő nyirkos, párás, zöld és gonosz.
Közepén tisztás: körbeveszik csenevész vörösfenyők 
és öles tölgyek, a kivénhedt madámok.
Ledér kökény virágzik, átsejlik rajtuk a test, 
a keresztre feszített madárijesztő.

Ezen a ponton megállhatnánk, és elkezdhetnénk 
nevetni, de attól félünk, a vérehulló fecskefű 
könnyei maszatolnák össze a homlokunkat, 
és belénk fúródnának a tüskék, szirup 
csordulna ki nyomukban, mert belenövünk 
az erdőbe egy szempillantás alatt.
Nincs veszélyesebb a kigúnyolt isteneknél.
Az erdő sóhajtása autótülkölés, 
vakációzok szabadultak el, megrohamozzák 
az agglomerációt.

És itt attól vakulunk meg, hogy az iszalag 
és a kerti kanna színei ütik egymást, 
szárnyával a káposztalepke legyint meg. 
Fagylaltfolyamokat nyalunk szárazra szomjunkban.

Nincs veszélyesebb a kigúnyolt híveknél.
Itt vagyok veled és nem gyászolok.
Egy istent vártam, minimum, 
és kapok egy praktikát, amivel a növényzetet 
védik, a vadakat, amik elfogadták, hogy 
belőlük lakmároznak a számkivetett állatok.
Itt vagyok veled és nem gyászolok, 
csak szégyellem magam, 
a szentmihályi úton fehér por kavarog, 
öles jegenyék prüszkölnek tőle, útonállók, 
kizsebelik összes ottfelejtett álmod, 
itt vagyok veled és csak állok, 
ezen az erdőn semmi sem visz át.
A túloldalról kedélyesen csikorgatják foguk 
széles járomcsontú, megnyerő gyilkosok 
és régi barátok, akik elköltöztek onnan.

Felharsan az angyal, káposztalepke,
az orromra száll és birizgál,
aztán fehér porrá szóródik szét az úton.

Túlnőnek az erdőn a második szempillantás alatt.
Fehér por kavarog utánuk az úton, 
jegenyék tetején lesben álló állatkák prüszkölnek tőle, 
harsogó madarak, akiknek kis teste úgy pördül le 
az első viharban, ahogy lepöckölnek egy száraz levelet.

Az efem er term észete
Legtöbbünknek valaki más neve 
biztosítja a halhatatlanságot -  akkor 
mondtam, hogy ezerszer inkább foszlom 
szét, elkülöníthetetlenül az alkonycafatoktól, 
miközben eperfák elpilledt gyümölcse 
hullik le az ágról és kenődik szét az aszfalton. 
Vonatablakokban tükröződöm és folyók, 
ártéri erdők csíkjaiba vésem magam kő  
helyett -  ahogy én emlékszem, a kőbe 
puha, apró gyümölcsök préselődnek, 
részegek taposnak rajtuk és gyerekek 
alkarját, mancsát festi meg a vérük,

Nagy Márta Júlia: 1 9 8 2 - b e n  s z ü l e t e t t  D e b r e c e n b e n ,  j e l e n l e g  

Budapesten él. Kötet: Ophelia a kádban (JAK-füzetek, Buda
pest, 2014).

míg egy elhanyagolt kúria félig leszakadt 
redőnye kacsint gonoszul a falból, 
míg a hegyek öblébe süllyed a nap, 
amely életem felében csak vakított, 
ha fel mertem állni vele szemben.
Ezért kellett beleoldódni az éjszakába, 
ezerfelé szakadni, hogy ne kapjanak meg 
teljesen, egy részem legalább lebegjen 
várakon, rácsokon, tömlöcön kívül. 
Múlhatatlanságba zárva élni nem tudok, 
így kapcsolódom semerre szálló bóbitákhoz, 
eldobott csokorról guruló vacokhoz 
egy kiszáradt végtelen réten.
Az én nevemben minden efemer, 
és efemer leszek a saját nevemben.

Kusztos Juli munkája

Keresztét
Igen, mind azt mondták, hogy itt fogsz ácsorogni, 
Vakargatva a fejedet, Máté, Márk, Lukács és János. 
Bárgyún meredsz a vadvirágbugákra, nevükön töprengve, 
Élőhelyet keresve nekik.

Mert árok vizenyős lankája növeszti őket,
Vagy szikes föld, ligetes dű lő?
A z evangélisták nem gondoltak a flórával.
Veled se, ahogy autópályák mellett,
Nyerőgépek előtt ácsingózol a délibábra.
A zt mesélték, tótágast állnak a házak,
De te csak fehéres, sűrű remegést látsz ott,
Ahol megolvad és lejteni kezd a terelővonal.

Jegenyék és nyárfák gallyai formázzák arcukat,
Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost.
Szemüket forgatják, össze is vihognak.
Mindig csak részleges információt kell közölni 
Az áhítatosokkal, a megzavarodottakkal 
És eltévelyedettekkel. Akik felismerhetők 
A füstfelhőikről, a borszagú böffentésről,
A kávé színezte fogsorukról meg a plakátba 
Öltöztetett testükről. És annyira viccesek,
Amikor csodálkoznak az útkereszteződéseknél:
El kellene dönteni, merre. Úgyis leragadnak, 
Kiszórakozzák magukat és visszafordulnak,
Bealkonyul, és lemászik a fáról 
Máté, Márk, Lukács és János.
Mindig rommá röhögik magukat azon,
Mennyi félreértés adódik a négyféleképpen 
E lő a d o tt  tö r té n e tb ő l. A z tá n  b e le fe kszen e k  
A délkelet-pesti lankákba, hátukkal 
Homorítva a völgyeket, felpolcolva a dombokat, 
Szempillájuk függönyözi el az eget.
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MARKAI ZSÓFIA

Em lékekbe zárt fordított 
neveléstörténet
Szilágyi Júlia 2014-ben megjelent Á l

matlan könyv című memoárjában gye
rekkorában megtapasztalt második vi
lágháborús eseményekről számol be új 
és egyedülálló módon. Az emlékezés el
indítója is egy különös eset: a Soa negy
venedik évfordulóján a zsúfolt templom
ban ülőhelyet kereső írónőt elutasították 
-  azon a pádon már nincs hely —, a vá
laszra azonban (hogy a vagonban elfér
tünk volna) odébb húzódott az akadékos
kodó hölgy. Filmszerűen visszaforgatott 
emlékképek formájában tárul elénk a ko
lozsvári zsidó kislány és családjának tör
ténete -  legalábbis annyi, amennyi az 
emlékezetben megmaradt. És éppen az 
teszi érdekessé a memoár műfajúnak je
lölt könyvecskét, hogy az író nemcsak 
saját tapasztalatait idézi fel, hanem az 
egész család emlékezete beleszövődik, 
személyessé válik. A történelem és az 
emberek iránt való érdeklődés az, ami az 
elbeszélői hangból sugárzik. A gyermek
kori emlékek tiszta, naiv tudatlansága a 
felnőtt értelmezésében, az érettség szűrő
jén átrostálva helyenként iróniával és hu
morral telíti az elbeszélést.

a’ lathatatlan
co lleg io m ’ege

A könyv végére csatolt fényképeknek, 
valamit a család orvosától, Szilágyi Jú
lia biológiai apjától, dr. Elekes Miklóstól 
származó két levélnek nemcsak az adott 
kor atmoszférájára jellemző hangulat 
megképzése a szerepük, hanem az olva

sóhoz közelebb is hozzák, szinte megele
venítik a történetek szereplőit, arcot ad
va nekik, s egyben az arctalan tömegnek 
is — az egyes emberek sorsa szinte kéz
zel foghatóvá teszik a történelmet. Az 
egyes pillanatokhoz, jelentőséggel teljes 
helyekhez kötődő történetek nem krono
logikusan következnek, hanem az em
lékező tudatfolyam áramlását követi az 
elbeszélés, mintha az író maga is a képe
ket nézegetve idézte volna fel az esemé
nyeket, az egyes történetek szereplőit, s a 
hozzájuk fűződő benyomásokat is köréjük 
szervezi. Az illatok, hangok, színek is az 
emlékek közötti tájékozódást segítik, ér
zékletes leírásuk pedig fokozza az olvasói 
élményt. Az író gyerekkori és felnőtt énje 
kettős dialógusában értelmezi emlékeit, 
ugyanakkor több nemzedék tapasztala
taiból is merít, feltárva egyféle családi le
gendáriumot is. A távoli, közvetett emlé
kek és a saját tapasztalatai -  a szelektív 
memória olykor megszépítő, máskor ki
hagyó működése ellenére — tudatos őszin
teséget tükrözve tárulnak az olvasó elé, s 
ez a kötet egyik legnagyobb erénye.

Szilágyi Júlia visszamlékezése eltér a 
klasszikus értelemben vett memoártól, 
hiszen csak az emlékező gyermekkorá
ra terjed ki, s olyan történettel kezdődik, 
ahol a beszélő nincs is jelen. Megeleve
nedik a családot Dávidtól származta
tó anyai nagyapa -  Tata aki szelle
mi örökségét fiainak próbálja átadni, s a 
szinte csak a köré font mondakörből is
mert Mama is. Szülei mellett a kispol
gárként élő, de mozgalmárként gondolko
dó, könyvfaló Nelli nagynéni és mezőségi 
román férje szintén nagy szerepet játsza
nak az emlékező gyerekkorában. 1942- 
ben behívják az édesapát, s a kislánynak 
rejtély, hogy mi történik, csupán a rádió
ban felhangzó időszerű slágerek sugall
nak egy-egy választ a benne felmerülő 
kérdésekre („Muszka földön ritkán jár 
a posta”, „valahol Oroszországban”). Eb
ben a világban csak az egyértelmű, hogy 
mindentől félni kell. Az apai nagymamá
hoz költözik édesanyjával, ahol a szom
széd kislányokkal felnőtteset játszanak: 
ők is anyukák, feleségek, akik fronton 
lévő férjükről beszélgetnek. Eközben Ko
lozsváron alig lehet hozzájutni enniva
lóhoz, a zsidóknak amúgy is kevesebb 
fejadag jár, s a valódi édesanyának ing
varrást kell tanulnia a jobb körülmé
nyek elérésének reményében. Később 
Nelliékhez költöznek, s ezután követke
zik a megpróbáltatásokkal teli határ- 
átkelés -  de az akkori kislány az ese
mények és a határhoz hasonló nagy 
fogalmak jelentéséről még mit sem tud, 
„ezek mind majdani tudások”. 1944 ta
vaszán Bukarestben, a deportálást túlél
ve, bujdosókként éltek. A háború végez
tével visszatérhettek Kolozsvárra az új 
élet reményében, de a nagymama udva
rán egy másik kislány ült az ő biciklijén,

criticai
ro v a ta ^rtis

*r—
Szilágyi Júlia

Álmatlan könyv

az ő esőkabátjában. Mindeközben kitű
nik, hogy a könyvben megjelenő egyének 
erkölcsi kiválósága nem csorbul, képesek 
megőrizni emberi méltóságukat a nehéz 
körülmények ellenére.

A személyes, illetve családtörténe
ti emlékmozaikok világirodalmi szöveg- 
hagyományokkal egészülnek ki (Thomas 
Mann, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Jona
than Swift stb.), egy változatos, szerte
ágazó olvasmányélmény lenyomatairól 
árulkodnak, s valamiképp ezek is a csa
ládi legendárium részeivé válnak. Az író 
már kislánykorában sokat olvasott a fel
nőttek könyvespolcairól, s az édesanyja 
irodalom iránti szeretete is nagy hatással 
volt rá, ez későbbi pályaválasztásában is 
megmutatkozott. A megrázó események 
már nyolcéves korában megismertetik a 
halálfélelemmel, koraérett gyermek lesz, 
mindezek ellenére úgy tűnik, korán meg
tanulta, hogy az irodalom elvezethet a 
szellemi szabadság eléréséhez. S ez a faj
ta szellemi szabadság nemcsak egy gye
rekkori trauma feldolgozásában segíthet 
-  hanem egyben hozzájárul a történetek 
elmondhatóságához: olyan eszközt kínál, 
amely révén kimondhatóvá, elmesélhe- 
tővé válik egy történet. S nem utolsósor
ban az emlékezéssel, olvasással eltöltött 
esték, a gyerekkori álmatlan éjszakák is 
indolkolttá teszik a kötet címadását.

Szilágyi Júlia fordított nevelődési re
génynek nevezi memoárját, melyben az 
idő visszafelé pereg -  a felnőtt nevelődik 
a gyermekkori emlékek értelmezésében. 
Azonban nemcsak az egyéni élettörténet 
értelmező felidézéséről van szó e memo
árban, hanem -  ahogy ő is írja: „jobbá
ra emlékekre emlékezem” — a családi ha
gyományok, történetek újramondásáról, 
s az ezekhez való kíváncsi odafordulás- 
ról is.

Szilágyi Júlia: Á lm atlan  könyv. 
Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2014.
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HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN

Időtlen
virrasztás
Az öregek keltek fel mindig a legkoráb

ban. Vagy tán le sem feküdtek. Mindig 
úgy készülődtek, mintha hosszú útra in
dulnának: vastag alsógatyát vettek ma
gukra vagy dinamóbugyit, amin a gye
rekek minden alkalommal jól mulattak. 
Nyáron is télikabátba burkolóztak, ósdi 
fülvédó't s gyapjúkendó't tettek a fejükre. 
Mintha nagyon hosszú útra indulnának. 
És hosszan búcsúzkodtak, elinduláskor 
vissza-visszanéztek, arcukon a sokat tu
dók mosolyával.

Csak az alimentăm  eló'tt bizonytala
nodtak el egy kicsit, megállapítva, hogy 
megeló'zték ó'ket. A többiek, úgy látszik, 
virgoncabbak, hamarabb kijöttek, s már 
hangosan trécselnek, kártyáznak, üres 
szatyraikat a lábuk között szorongatják, 
vagy az üzlet bejárata elé rakják, hogy je
lezzék a később érkezőknek gazdájuk ki
zárólagos helyét az eljövendő éjszakában. 
Az egymásután következés szigorába ha
marosan a későbben érkezők is belenyu
godnak, és elkezdődhet a szívet vigaszta
ló panaszkodások hosszú litániája, apák 
s anyák üres ládákat táncoltató szelle
mének megidézése. A második háborút 
meglett családapákként, édesanyákként 
megélt társaság nosztalgiázik egy sort a 
gyermekként átélt békeidőről, aztán az 
emlékezet valamelyik bugyrából előbúj
nak a szovjet katonák, az „oroszok”, egy
től egyig keleti emberek, élelmet adnak 
az éhezőknek, a tehetősebbektől min
dent elvesznek, hogy fekete kenyérrel vi
gasztalják nincstelenné tett áldozataikat 
(svájci karórából, pecsétgyűrűkből, nás- 
fákból nem lehet levest főzni a gyerekek
nek). A nagyapákká-nagyanyákká vénült 
derékhad ma már nem számíthat holmi 
vörös csillagos, mosdatlan idegenek jóin
dulatára. Az éjszaka közepén felkel, me
leg ruhába öltözik, és lemegy a sarki 
alimentăm  elé, hogy a reggel hétkor nyitó, 
ismeretlen szörnyek ábrázatát idéző repe
dezett cementpadlós üzletben, a katonás 
hangon csattogó, kövér boltosoktól meg
vásárolhassa a család aprajának-nagyjá- 
nak mindennapi betevőjét: két liter híg 
tejet, néhány borkán joghurtot, három 
franzellát, s ha éppen a szerencse kegyelt
je, fél kiló szürkés-zöldes színű parizert. 
Ez vékony szeletekre vágva és kirántva a 
vasárnapi ebéd csúcspontjaként fog a ne
mes damasztabrosszal, kék mintás, opá- 
los fényű porcelánnal, nehéz ezüst evőesz
közzel megterített asztalra kerülni.

Az újsütetű békében a megfőzött 
krumplihéj még a mesebeli kakastejes 
kenyér ízére hasonlított, s az avasodó 
zsírban felejtett kolbászvég tiszteletére 
hetedhét országra szóló lakomát rendez
tek, amelynek során jóízűen felfalták az 
ünnepeltet. A leszálló éjfélben a várako
zók ezeket a békebelinek már semmikép
pen sem nevezhető evészeteket idézik fel, 
jobban mondva azt a sok elhangzó vicce

lődést, évődést, ami a résztvevőket meg
óvta a mindent feladó elkeseredéstől és 
szolgalelkűségtól. -  Minden jónak eljön 
a böjtje, bólogatnak megadóan. A hideg 
szélben előtűnő hold sugarai az Örök If
júság szökőkútjának permetével borítják 
be a megfonnyadt arcokat. Remegő ke
zek, dérfehér kacsók egymás szorítását 
keresik. A mát nem érdemes komolyan 
venni, olcsóbb, szürkébb kiadása a leg
alább tragikusnak mutatkozó múltnak. 
És kezdetét veszi a mindentszabad-játék: 
ötven éve elmulasztott, reszkető ajak
kal elzümmögött virágénekek, gyengü
lő szemmel megírt szerelmes levelek az 
üres ládák ferde tornyának árnyékában.

Ötéves Ipse álmában nagyapját kere
si: felébred, szólongatja, nagyanyjuk óri- 
ásian horkol, a falióra ötször kongat, ki a 
takaró alól, bele a vastag filcből készült, 
barna-fekete kockás házipapucsba, gon
dosan rácsattintani a pléhcsatot, és elin
dulni a holdfény irányába, a konyha ajta
ja felé, aztán a sötétzöldre festett kapun 
keresztül, az utcán cserebogarak köröz
nek a neonlámpák körül, tudja, hogy két
szer balra kell térnie, elhaladni a nappal 
is fekete nenea Cosma gumiabroncsokat 
javító, vulkanizáló műhelye előtt, majd 
egyenesen fel az enyhe kaptatón, a sar
ki alimentáráig, a sorban állók tömege 
már a fekete műhely előtt melléje sze
gődött, suttogások, sikolyok, apróz Ipse 
az árnyak mellett, között, összeszorított 
foggal, egyre kétségbeesettebben, mert 
nagyapja sehol, a fekete sereg morgása 
felerősödik, szitkozódás, Ipse nyöszörög, 
nyávog, mit tehetne mást — : felzokog, va
laki a sötétségből magához öleli, vastag, 
illatos báránybőrrel bélelt télikabátjával, 
betakarja, feje búbját megcsókolja: 

NINCSEN SEMMI BAJ.
Az Ipsénk segítségére rendelt, hirtelen 

felcsendülő, többszólamú (inkább össze
vissza, a természet káoszát követő) haj
nali csivitelés, szóval a madarak hajnali 
éneke pillanatok alatt szétfoszlatja a kí
sérteties álmokat: a hűvösségtől -  mint
ha a Barlang bejáratához penderítette 
volna valaki a társaságot — elnémulnak 
az aggmorgások. MOST, a pillanat tört
részéig, csak a fákon ébredező mada
rak és a nagyapjuk hasán bóbiskoló Ipse 
egyenletes szuszogása hallatszik. KIVI- 
LAGOSUL. A szellemjátéknak vége. Szi- 
pogások, hüppögések, orrfúvás lepedőnyi 
kockás zsebkendőkbe. Méghogy pajkos 
szerelmi suttogások. Az üres ládák piz
zái ferdetornya sem a régi már: balkáni, 
szedett-vedett másolata az éjszakainak. 
A bizalom árnyéka szertefoszlik a hajnali 
fényben: lebomlik télikabátba burkolózó 
öregek ismeretlen múltjára. Mintha ke
let felé dőlő fa-, vas- és márványkeresz
tek, dávidcsillagos obeliszkek gubbaszta
nának az ébredező világban.

A madaraknak ehhez persze semmi kö
zük, éneküket nem az emberi emlékezés 
ihleti, az magából a Teremtésből szárma
zik.

Deus est anima brutorum -  Isten az ál
latok lelkében lakozik -  mondták a sko
lasztikusok. Ezzel a csodálatos mondattal 
azt a biztonságot kívánták megmagyaráz
ni, amely az alacsonyabb rendű éló'lények 
ösztöneit vezeti. De hát mindannyian ala

csonyabb rendűek vagyunk, a beszéd és a 
gondolkodás sem más, mint újabb, s ezért 
az összes többinél bizonytalanabb ösztön. 
Isten mindennek a lelke.

Gyermek Ipse arcocskáját magához szo
rító Borostás Nagyapjuk: Hajnali Csivit 
Csendélet.

Később, ha erre a hajnalra gondol, Ip
sének mindig eszébe ju t egy régi történet: 
az állatok pompásan megvoltak a Para
dicsomban, míg egy napon valamelyikük 
tűrhetetlennek érezte ezt az állapotot, le
mondott a boldogságáról, és emberré vált. 
Állítólag ezzel a legelső szófogadatlanság- 
gal kezdődött az emberek története.

Ritkán látni ezeket az apró énekeseket, 
ravaszul rejtőzködnek, akár a fogamzás 
pillanata, s bár újjászületésüknél most 
csak penészes ládákon gubbasztó öregek 
bábáskodnak, nem csüggednek; az aka
ratán kívül gonoszkodó ébresztőtől az idő 
pillanatonként gyorsul.

A hajnalpír sötétre festi a ráncokat, 
felerősíti az összes vélt és valós bajt: haj
dani táncokban habkönnyen ugrándozó 
lábak reumás fájdalmait, régmúlt szerel
meskedések huszáros középső ujjainak 
parkinsonos remegését, semmibe vesző 
lakomákról nosztalgiázó renyhe gyomro
kat, s a friss fényből és hangból kovácsolt 
kiKelet késecskéi piranha-gyorsasággal 
eltüntetik a sötétséget.

Az újjászülető világ egykedvűen dia
dalmaskodik: mindennapos világrajöve
tel; az öregek buddhaarcán felcsillannak 
az első napsugarak. Az igézet még tart, 
de csak addig, míg szét nem csapódnak 
az üzlet ajtajának vasrácsai. A regge
li valóság első parancsára a megmeredt 
testek felemelkednek, és kénytelen-kel
letlenül katonás sorba rendeződnek.

Nagyapjuk is feláll, a kék-barna koc
kás szatyor lecsúszik a térdéről, s az éde
sen alvó Ipsével karjában — felnyalábolja, 
magához szorítja — elindulnak hazafelé.
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SARI MIHÁLY

A m agyar kultúra Erdély 
olvasztótégelyében
„Hol sírjaink domborulnak,/Uno

káink leborulnak” -  írta egykor Pető
fi Sándor a magyar nemzetté válás, a 
nemzeti függetlenségért folyó harc kor
szakában, s Európát a nemzetek konti
nenseként fogadta el. A költő fél mon
datban képes a nemzet identitásának 
három dimenzióját is kifejezni: a törté
nelmi idővel, a társadalmi térrel, a tár
sadalommal egyszerre vállal identitást. 
Ez az identitásfelfogás világos képlet ak
kor is, ha az identitásfaktorok egymás
ba ágyazott rendszerek, példának oká
ért: énidentitás, kisközösségi identitás 
(család, nagycsalád stb.) társadalmi cso
port-, társadalmi réteg-, nemzeti iden
titás, európai identitás, emberidentitás. 
Petőfi identitásfogalma szükségszerű
en statikus, mint egy pillanatfelvétel, 
amely 1848. március 15-re vonatkozóan 
hordoz aktualizálható tartalmat. Min
den embernek szüksége van ilyen „vo
natkoztatási pontokra”, amelyekhez iga
zodik és attól eltér. Az énazonosság az 
egyedfejlődésben átalakul, a nemzet 
identitása a társadalmi fejlődés során — 
az over-all-system-társadalmi rendsze
rek összefüggésében is -  megváltozik.

A magyar nemzetiségi kérdés kuta
tásának egyik nagy tudós személyisége 
és egyben Tamási Áron kortársa, Jászi 
Oszkár (A nemzeti államok kialakulá
sa és a nemzetiségi kérdés) a 20. század 
elején igen korán felismerte a nemzeti 
lét-nemzettudat dinamikus formálódá
sának szabályait, magát a globalizáci- 
ós jelenséget is. Hét törvényt határozott 
meg az asszimilációra vonatkozóan, s 
így vezeti fel azokat: „Bizonyos szem
pontból nézve a dolgokat, bátran azt le
het állítani, hogy az egész világtörté
nelem nem egyéb, mint egy rengeteg 
asszimilációs folyamat, melyből egy
re nagyobb és egységesebb államala
kulatok kerülnek ki. Ezt a fejlődést a 
partikuláris nyelvek, államalakulatok, 
gazdasági szervezetek valóságos heka- 
tombái kísérik.” Dani Erzsébet könyve 
épp ezeket a konfliktusos/átalakulási 
folyamatokat vizsgálja regénydokumen
tum alapján, amelynek értelmezéséhez 
gazdag szakirodalmi anyagot tárt fel — 
ez utóbbi kutatók számára is újabb ku
tatásokhoz kínálhat segítséget.

Ignácz Rózsa, Nyirő József, Tamá
si Áron, Bözödi György, Balázs Ferenc, 
Benedek Elek, László Dezső, Kacsó Sán
dor regényei olyan szépirodalmi művek, 
amelyek a szociográfia munkamódsze
rei szerint formálódtak, s az 1934-ben 
megszületett „magyarságtudomány” ke
retébe is illeszkednek. A Trianon utáni 
Erdély magyarságának, megmaradásá
nak problémáit azonban másként ve

tik fel, másféle stratégiákat alakítanak 
ki a nemzeti azonosságtudat megtartá
sára, mint az anyaországban. Magyar- 
országon a baloldali és jobboldali szár
nyakkal is rendelkező népi szociográfia 
meghatározó teret kapott, ezzel rokonít
ható az egységesebb erdélyi szociográfi
ai irodalom. Az erdélyi magyar kisebb
ségi lét kettős szorításban jelenik meg a 
vizsgált regényekben. A globalizáció je
lenségei egyre nyíltabban jelennek meg, 
és frusztrálják a kisebbségben élők kö
zösségeit is, de a román többségű over
all-system asszimilációs törekvései is 
veszélyt jelentenek a magyar-székely 
identitásra.

A szerző a 20. század erdélyi magyar
ságának identitásválságát és identitás
konfliktusai megoldásainak módját ku
tatja, a „két malomkő” közötti őrlődést. 
Dani Erzsébet jó érzékkel vette észre a 
szépirodalmi művekben rejlő, a szocioló
gia és annak egyik ága, a társadalom
lélektan (Vilfredo Pareto) felé elmozduló 
alkotói akaratot, s a tudós kutató szisz
tematizált módszertanával tárja fel a 
19-20. századi polgári-nemzeti identi
tás lassú erózióját. A szerző tudatában 
van annak, hogy a két világháború kö
zött született regények a nemzeti iden
titás adott korban ismert tartalmára 
utalnak, s a mai Erdély és a székely-ma
gyarság új identitáskríziseket él meg, de 
ezek bemutatását nem vállalhatja, az 
csak egy újabb kutatás témája lehet. Ed
digi kutatásokhoz mérve mégis új ered
ményekhez is jut, jól tipizálja az én- és 
nemzetmegtartó stratégiákat, felfede
zi az egyes stratégiák ellehetetlenülé
sét (önpusztító kolonializálhatatlanság, 
kétlelkű azonosságtudat), de megtalál
ja az identitásdrámákat, identitásválsá
gokat „menedzselni” képes eljárásokat, 
modelleket, amelyeket új kifejezéssel az 
„identitásmenedzsment” kérdéskörébe 
utalhatunk.

Nem lehet nem észre venni a szerző 
elkötelezettségét a székely-magyar nem
zettest iránt, s elfogadom Pomogáts Bé
la méltatását: „Dani Erzsébet Identitás
gyarm atosítás Erdélyben című könyve 
ilyen tudós munka: nemcsak a megszer
zett tudás, a kicédulázott könyvek és fo
lyóiratok könyvtárnyi tömege áll mögöt
te, hanem a személyes érdekeltség is, az, 
hogy a szerző lelki és morális értelem
ben kötődik ahhoz a tárgyhoz, tudniil
lik az erdélyi magyarság, közelebbről a 
székely nép történetéhez, kultúrájához.” 
Valódi fogódzókat ad a kötet ahhoz, ho
gyan lehet megőrizni nemzeti identitá
sunkat akár a mai körülmények között 
is, miként háríthatok el, csökkenthetők 
az asszimiláció veszélyei. Nem akar na

gyobbat fogni, mint amennyit a kutatá
sai anyaga megenged, de minden lénye
gi következtetését elfogadhatjuk, nem 
hagy hézagokat a következtetései rend
szerében. Élettapasztalata, a tudomá
nyos kutatói attitűdje és módszertana, 
szakmai előélete lehetővé tették, hogy 
elkerülje az elfogult pártosság csapdá
ját. Az elemzései racionálisak, sziszte
matikusak, lényegre törők, a szintézisei 
világos vonalvezetésűek, ok-okozati ösz- 
szefüggések keresésében következetes, 
nyelvezetére a fogalmak pontos haszná
lata, az irodalom tudományos nyelvének 
alkalmazása, gördülékenység, színes 
képi bemutatás a jellemző.”

Dani Erzsébet könyvének a témavá
lasztása túlmutat az erdélyiség gondo
latkörén, a magyar identitás Kárpát
medencei vagy a szórványmagyarság 
világjelenségek problematikáján. Aka
ratlanul is aktualizálja az olvasó az Eu
rópai Unió mai gondjaira: Európa a né
pek, nemzetek Európája lesz, vagy 
újabb, nagyobb olvasztótégely, amelyben 
előbb a kisebb nemzetek, nyelvek, kul
túrák oldódnak fel, s az egységesülés
ben egyetlen uralkodó nyelv és egy új, 
a globális Európa kultúrája győz? Elve
szíti-e Európa a kétezer éves keresztény 
(egyiptomi, zsidó, római, görög, arab ele
mekből építkező) kultúra európai nem
zeti kultúrákkal együtt szervesült ka
rakterét vagy eredményesen megvédi 
magát az őt veszélyeztető világjelensé
gektől? A nemzeti kultúrákat megőriz
ni kívánó népek vajon a fejlődés gátjai 
vagy az értékek igaz mentői? Erre Mon- 
tesquieu-nek az Európa egységéről írott 
sorai is kétértelmű választ adnak: „Eu
rópa nem más, mint egy hatalmas, több 
kisebb népből összeállított nemzet”.

Dani Erzsébet: Id en titá sg ya rm a 
to sítá s  Erdélyben. Pro-Print Könyv
kiadó, Csíkszereda, 2015.
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HAKLIK NORBERT

Vidám em berm esék a végről
Képzeljük el, hogy százhetvenegy- 

néhány esztendővel a halála után Mi
kes Kelemen reinkarnálódik. Képzeljük 
úgy, hogy szlovák írónőként születik új
já. ’68-as emigránsként számol be vá
lasztott hazájáról remekbe szabott leve
lekben, úgy szereti Ontariót, mint annak 
idején az erdélyi születésű íróelőd Ro
dostót, és éppúgy el nem felejtheti Po
zsonyt, mint ahogyan az el nem feledhet
te Zágont. Képzeljük úgy, hogy Mikes e 
kortárs nőrokonát nem a nagybeteg fe
jedelem, hanem az agyvérzése miatt gon
doskodására szoruló, szeretett férj készül 
árvaságra hagyni ezen az idegen földön1 
a levelek írásának idején. Képzeljük hoz
zá azt is, hogy mindez egy kanadai ut
ca Bermuda-háromszögében történik, 
amelynek két további sarkában szintén 
egy-egy beteg férjjel súlyosbított sorsú 
asszonyság lakik, s míg ők alig győzik 
kivárni, hogy emberük kilehellje a lel
két, addig Mikes nőutódja szerettetteljes 
gondoskodással igyekszik megédesíteni 
férje, Dusán utolsó napjait, és a rodostói 
irtóztató sírás, rívás nékül, „vidám leve
lekben” számol be az történésekről Kö- 
zép-Európában hagyott barátnőjének, 
Évának.

t Á I CENTRALff H  I EUROPEAN
JL I/A t im e s

Nos, ha nem futja ilyen sokra a kép- 
zelőerőnkbó'l, az sem baj. Ugyanis Mi
kes korunkbéli szlovák írónő rokonának 
létezése valóság, a bizonyíték rá pedig 
Jaroslava Blazková Hepiend című kö
tete, amely Vályi Horváth Erika gördü
lékeny és precíz fordításának hála már 
a magyar nyelvű olvasóközönség szá
mára is elérhető. Ám hogy a Blazková 
és Mikes közötti párhuzamokat követő
en a különbségekről is ejtsünk néhány 
szót, jegyezzük meg, hogy a szlovák író
nőt nem emigrációban írott levelei tették 
híressé, hanem már szülőhazájában is 
nagy népszerűségnek örvendett: a hat
vanas évek egyik legolvasottabb szlo
vák szerzője volt, s bár távozását köve
tően a rendszerváltásig nem adták ki 
hazájában a műveit, a kilencvenes évek
től kezdve ismét jelen vannak munkái 
a szlovákiai könyvesboltok polcain, és 
gyermekirodalmi műveiért az UNESCO 
Hans Christian Andersen-díját is meg
kapta.

Annak ismeretében, hogy ezek a szö
vegek, még ha példátlan életigenlés
sel és derűvel is, de mégiscsak a be
tegségről és az elmúlásról szólnak 
felnőttekhez, talán meglepő lehet, hogy 
a Hepiend kisprózái arra is egyértel
mű magyarázatot adnak, miért szeret
hetik annyira az írónő nekik szóló mun

1 A recenzióban kurzívval szerepló' szövegrészek 
Mikes Kelemen leveleiből átem elt idézetek.

káit a gyermekolvasók. És itt nem csak 
azokra az epizódokra gondolok, ami
kor a Blazková-írások egy-egy epizódjá
ban, ahogyan Lázár Ervinnél és Lackfi 
Jánosnál szokott, megjelenik egy bájo
san logikus gyermeki kérdés vagy va
lóságértelmezés, mint amikor az írónő 
a nagy áramkimaradást követően fel
idézi, hogy Andris fia megkérdezte tő
le, vajon „a Hold az istenke reklámja”, 
vagy amikor négyéves kisunokája ar
ról fejti ki elméletét: a selyemsál bizo
nyosan úgy készül, hogy „a selyemlepke 
seggéből húzzák elő”. Arra utalok in
kább, ahogyan tetten érhetőek a szöve
gen azok az írói erények, amelyek a jó 
gyermekirodalom megalkotásához elen
gedhetetlenek, mint amilyen a tömör
ség, az érzékletesség, a kevéssel sokat 
elmondani képes, pontos dramaturgia 
és az arányérzék.

Blazková levélformában írott, oly
kor a klasszikus novella és a kisesz- 
szé határmezsgyéjén is áttévedő szö
vegei ugyanis jó kedélyű embermesék, 
amelyek könnyeden és derűsen, nem 
egyszer triviálisnak tűnő epizódok ré
vén mondanak el súlyos igazságokat 
az emberi természetről. A Bors című 
írás például korunk biomániája ürü
gyén lebbenti fel a fátylat arról, hogy 
a hosszú életet garantáló csodarecep
tek folytonos hajszolása végeredmény
ben nem más, mint az önmagunkkal 
és másokkal való törődés helyettesíté
sére használt placebo. A telefonbeszél
getés, amelynek során a fiúgyermek, 
Marek először hívásainak ritka volta 
miatt szabadkozik, majd hosszadalma- 
san taglalja a „bioboltból biocitrom” ala
pú csodaital elkészítésének mikéntjét, 
végül megrovóan emlékezteti anyját, 
hogy jelentkezzen gyakrabban, elvég
re „fontos a család, a vér nem válik víz
zé” — nos, ez a három bekezdéses pár
beszéd akár íróiskolákban is tanítható, 
miniatűr hangjátékként szolgálhatna 
azon telefonbeszélgetések mintapéldá
nyaként, amelyek a valódi érdeklődést 
palástolni, valamint a hívó lelkiisme
retét megnyugtatni hivatottak. Más
kor meg éppen az ellenkező irányból, 
a fennkölttől a profán felé haladva jut 
el könnyeden bölcs végkövetkezteté
séig Blazková, mint amikor Erasmus 
apropóján mutatja be királydrámák- 
ba illő történelmi események gyarló- 
an emberi mozgatórugóit. Az effajta 
demisztifikáció szép példája, ahogyan 
az írónő VIII. Henrik és Boleyn Anna 
történetét zanzásítja: „Akkoriban, ami
kor a Holbein által megfestett VIII. 
Henrik nézegetni kezdte a tempera
mentumos Boleyn Annát, az egyik lako
mán pávát tálaltak fel, melybe egy haty- 
tyút sütöttek, abban egy mézes magon 
felhizlalt kappant, a kappanba pedig 
egy pacsirtát töltöttek. Ezt a monstruó-
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zus menüt az tette még különlegesebbé, 
hogy a pávát sértetlen tollak díszítet
ték. A szolga olyan ügyesen szedte szét 
a húsokat, hogy a dekorációból semmit 
sem bontott szét. Ekkor Henrik király 
lassan a pacsirtáért nyúlt, a királyné 
és az egész udvar szeme láttára betette 
a madarat Boleyn Anna szájába. Min
denki látta, hogy többről van itt szó, 
mint flörtről. Milyen íze lehetett a pa
csirtának és a benne megsütött dalnak? 
Mivel fűszerezték? A király csodafűsze
re az erkölcstelenség és a kétségbeesés 
volt, mindenáron kellett neki egy fiú 
utód, Anna fűszere a hazardírozó becs
vágy, mert nagyon vágyott a koronára. 
A király később a fejére is tette, ám az
után visszavette — a fejével együtt. An
na nem szült fiút, sokba került neki ez 
a csodaelixír.”

Hosszasan lehetne a példákat sorol
ni arra, mily mélyen merítenek ezek a 
kisprózák a beteg férjét ápolgató írónő 
mindennapjainak felszíne alatt. És ar
ra is, mily tágas horizontot töltenek ki 
a mindennapi élet apró eseményei, ame
lyeket az elbeszélő említésre érdemes
nek tart Évának küldött leveleiben. Szó 
esik itt a társkereső hirdetések kétség- 
beesett abszurditásáról éppúgy, mint 
arról, szülőföldünktől egy óceánnal 
odébb miképpen avanzsálhat a parme- 
zánreszelő a közös európai kultúra és 
tradíció jelképévé. Megannyi szép példá
ja ez a szlovák írónő okoskodás nélküli 
bölcsességének. A Hepiend olvasása so
rán alkalmasint az is eszébe juthat az 
olvasónak: ha eljön az idő, remélhetőleg 
őmellette is ott lesz a maga Blazkovája, 
hogy az élet ily bölcs és könnyed szere- 
tetével könnyítse majd meg a tőle való 
búcsúzást.

Jaroslava Blazková: Hepiend. AB
ART Könyvkiadó, 2014. Fordította: 
Vályi Horváth Erika.



SZŐCS ISTVÁN

Van Tantan?
(Szaktantárgy az anyanyelv?)

Már jóval a második háború eló'tt, az 
„új szellemiségű”, modern gyerekneve
lés és gyermekpszichológia híveit Eu- 
rópa-szerte egy morbid anekdotával 
próbálták bosszantani, de, amint a tör
ténelem tanúsítja, eredménytelenül!

Egy nagyon haladó, szabadelvű pszi- 
cho-pedagógia, hogy nézetei mellé gya
korlati igazolást is mellékeljen, örökbe 
fogadott egy apátlan-anyátlan csecse
mőt és nevelte, nevelte... Méghozzá úgy, 
hogy a kényszer, az erőszak, a „hatal
mi befolyásolás” minden eszközét és fo
gását mellőzte; csak együttérzéstől 
csepegve, szeretetteljes sugallatokat su
gárzott a gyerek felé. Mikor az elérte a 
tízéves kort, a tudós hölgy írt egy köny
vet: Hogyan neveltem Hansot? A könyv 
természetesen vilgághírű lett! Minden 
jobb pszichológus, nevelő és gyerekorvos 
kívülről fújta.

És aztán Hans betöltötte huszadik 
életévét, és -  meggyilkolta tudós neve
lőanyját!...

Ennek ellenére ez az irányzat, ahol 
hagyták, továbbterebélyesedett. Egyik 
ágát Pedológiának hívták. Amikor 
1948-ban pedagógia szakos lettem a ko
lozsvári Bolyai Egyetemen, már elkezdő
dött a harcos leküzdése ennek az irány
zatnak, a szocialista, sőt az „újtípusú” 
szovjet pedagógia nevében; azonban az 
ideológiai és tudományos harcvonalak 
mindegyre megismétlődő összekevere
dése mellett! Makarenko tanításait és 
módszereit, azt hiszem, itt most nem is 
szükséges ismertetnünk; azonban mi
lyen furcsa: már azelőtt is vetítettek egy 
kiváló amerikai filmet: A fiúk városa 
címmel, főszereplő Spencer Tracy s az 
egész színtiszta makarenkóizmus!

Ugyanakkor Makarenko azt írogat
ta, hogy egyes tanítványainál azért ki
ütközött a kispolgári rothadásra való 
hajlam, mert amint önálló munkakör
be kerültek, és saját egzisztenciát ala
pítottak, elkezdtek disznót hizlalni, s a 
többi... Ugyanakkor a modern szellemű 
református püspök, Makkai Sándor szi
gorúan meginti azokat a fiatal lelkésze
ket, akiket a parókia ügyei közül első
sorban a gazdálkodás érdekel, kezdve 
a disznóhizlalással! Másrészt az egy
re szélesedő ideológiai fronton a kortárs 
polgári lélektant „a burzsoázia rotha
dástermékének” nevezik, különöskép
pen a behaviorizmust, a viselkedéstant, 
amellyel szembeállították a pavlovi ref- 
lexológiát mint az egyedüli materialista 
tudományos lélektan alapját. Aztán vég
re fordítani is kezdik Pavlov dolgozatait, 
nemcsak a róla szóló üres méltatásokat; 
és megtudjuk belőle Pavlov véleményét: 
„És ha van a mai nyugati lélektanban 
olyan irányzat, amely az enyémhez ha
sonló, vagy velük azonos tételeket állít, 
az a behaviorizmus!”

(Ezzel kapcsolatban hadd említ
sem meg, hogy a Bolyai Egyetem indu
lásának éveiben a lélektani katedrát 
Harkay-Schiller Pál nevű fiatal beha- 
viorista szervezte meg — ő hozta példá
ul ide dr. Zörgő Benjámint, a Honvéd 
Képességvizsgáló Intézettől - , s nép
szerű volt könyve, A cselekvés elemzé
se; ám hamar meghívták Amerikába, 
MacDougall tanszékére... Sajnos, nem
sokára egy síkiránduláson nyakát szeg
te.)

Azonban nemcsak az ilyen „úri tu
dományok” terén volt nagy a zűrzavar, 
vagyis a tudományos felkészületlenség, 
hanem a legközönségesebb szinten, az 
anyanyelv tanítása terén is! És ez — má
ig is megmaradt!

Kezdjem itt is morbid példázatokkal:
Megérkezik egy Kis-Küküllő-menti 

falu iskolájába egy frissen végzett ma- 
gyarnyelv-szakos tanárnő. Mindenki 
lelkesedéssel fogadja: hisz egy új típu
sú tanárnő! Azonban a lelkesedés az el
ső félévi bizonyítványosztás után szerte
foszlik: a nyolcadik általánosban, éppen 
magyarból, az egész osztály gyenge je
gyeket visz haza! A szülők kétségbe
esetten mennek el az iskolai értekezlet
re: „Dehát tanárnő kérem! A gyerekek 
mind nagyon jól beszélnek magyarul! 
Azt reméltük, legalább ebből a tárgy
ból jó jegyeket kapnak. És akkor.... tes
sék...”

A tanárnő rikácsolni kezd: „Igen? Jól 
tudnak? Igen? Amikor nem tudják meg
különböztetni a veláris hangokat a pa
latálisoktól és gutturálisoktól? Igen? És 
amikor nem akarják megjegyezni, hogy 
melyek az afrikáták? Hát én majd meg
mutatom maguknak is, hogy meg fogják 
tanulni az afrikátákat!... Igenis!”

Nem lett igaza: a szülők összefogtak 
és — átvitték az osztályból az összes gye
reket a román tagozatra! S a rémtörté
net nem magában álló. Évtizedekkel a 
fenti eset után, egy Kolozsvár környéki 
magyar falu iskolájából a gyerekek át- 
szökdöstek a szomszéd román falu is
kolájába, ugyancsak a magyar tanárnő 
nyelvtanórái elől!

Persze, mondhatná valaki, meg kell 
érteni a magyarnyelv-szakos tanárnő
ket is. Hiszen az értelmiségivé válás leg
könnyebb útja-módjaként úgy látszott, 
már siker, ha az ember anyanyelvszakos 
tanárnő lesz. Ez nemcsak nálunk volt 
így! Már pár évtizeddel a „változás” előtt 
jelentek meg kimutatások arról, hogy a 
bukaresti egyetemen a filológiai szako
kon egy férfi hallgatóra kétszáz nőhall
gató jut! S e ténynek nemcsak azért volt 
jelentősége, mert kizárta annak a lehe
tőségét, hogy azonos szakon a hallgatók 
összeházasodjanak -  pedig a lányoknál 
eleinte ez fontos szempont volt az egye
temre való jelentkezésnél - , de az álta
lános és középiskolák tanári karának 
összetételénél ez súlyos torzulásokhoz 
vezetett! Ha pedig ezt pedagógiai szem
pontból szóvá tette valaki — mint példá
ul én is azonnal megkapta az antide
mokratikus, férfisoviniszta stb. jelzőt! 
Pedig a valóság egyszerűen az, hogy a 
hallgatókat meg sem próbálták felkészí

teni arra, milyen feltételek között fog
nak dolgozni. Például az én egyetemista 
koromban vált általánossá a koeduká
ció. Egyetlen pedagógiai órán vagy mód
szertani gyakorlaton egyetlen szó útba
igazítást sem kaptunk arra nézve, hogy 
ez milyen helyzetek elé állíthatja a tan
személyzetet!

(Az egész legfeljebb a takarítónőket 
érdekelte a tekintetben, hogy kétféle il
lemhely létezik. Ám ma már, úgy tűnik, 
a svéd példa hatására ez sem lesz fon
tos: e téren is a „nemtelenség” lesz ural
kodóvá, minden téren!)

Az anyanyelv tanításánál viszont hi
vatalosan soha egyetlen szó sem esik 
arról, hogy a nyelvhasználat kisebbségi 
helyzetben, egy másik, domináns nyelv 
mellett történik. Ez azt jelenti, hogy ta
pintatosan bár, de nagyobb szerepe vol
na az érzelmi vonatkozásoknak: a nö
vendékkel nemcsak megismertetni, de 
megszerettetni is tudni kell anyanyel
vét! E vonatkozásban a „nevelői moz
zanat” úgyszólván fontosabb az oktató
inál! S ugyan miért tenné vonzóbbá a 
tanuló számára az anyanyelvét, ha a le
szűkített és vulgarizált egyetemi tan
anyag terminológiáján keresztül akar
ják a fejét kitömni!?

Hihetetlen, hogy ebben a vonatkozás
ban milyen szédületes ostobaságok ter
jednek korlátozhatatlanul. Jó néhány 
évvel ezelőtt például kis sajtóvita ke
rekedett Kinizsi Pál -  félezer év előtt 
működött „tábornok” és főispán -  ne
vének eredetéről. Egy jónevű, köztisz
teletben álló vegytantanár is hozzá
szólt, és kifejtette, hogy „a magyarok” 
hallották, amint Kinizsit „szláv” kato
nái knyáznak nevezik, azaz hercegnek, 
és ebből fabrikálták a „kinizsi” nevet! 
Az a körülmény pedig, hogy Kinizsi tör
ténetesen egy Kinizs nevű faluban szü
letett (Abaúj megyében), nem is érdem
li meg, hogy figyelembe vegyék! Mikor 
erre én a sajtóban a kívánkozó erély- 
lyel válaszoltam, több tanárnő is nekem 
esett, hogy „azért mégsem lehet egyete
met végzett személyekről ilyen hangon 
beszélni”!

Mindebből két fontos tanulság ágas
kodik ki e helyen elő. Az egyik: megfon
tolás, mérlegelés nélkül is a magyarság 
vonatkozásában lehet bármilyen leki
csinylő, megvető megállapítást tenni! 
Az senkinek sem fog fájni! A második: 
éppen nők keltek ki az egyetemi vég
zettség „méltóságának” védelmére. Ok 
kerülnek ugyanis gyakran abba a hely
zetbe, hogy társadalmi rangjukat bizo
nyos szakkifejezések gépies ismételgeté
sével vélhetik biztosítani!

A harmadik tanulságról már nincs 
is mit beszélni: a valóságot figyelem
be vevő módszertant az iskolákban 
nem alkalmaznak, mint ahogy való
ban tudományos gyereklélektant sem, 
legfennebb annyit, hogy: „többféle gye
rek van, ugye”. Hogy tíz százalék az át
lagnál okosabb, tíz százalék viszont 
rosszabb, sőt rosszindulatúbb! De hát 
ennyit minden bakakáplár tud! Emiatt 
kár volt a katedrák dobogóit kidobni a 
tantermekből!
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Ez nem az a holokausztfilm
Természetesen holokausztfilm a Saul 

fia, de meggyőződésem, hogy Nemes Je
les László nem (csak) azért választot
ta filmje cselekményének kontextusául 
a Soát, hogy egy újabb ismeretterjesz
tő mozival bővüljön a második világhá
borús filmek egyébként is eléggé vaskos 
listája. Persze, a film képes egy újabb 
aspektusát kínálni a holokauszt filmes 
megélésének (egy Sonderkommando-tag 
szemszögét és kálváriáját), de a téma- 
választás fordított: pont azért nagyon 
jól használható háttér a holokauszt, 
mert mindenki jól ismeri már, az ezer
féle megnézett fikciós- és dokumentum
filmből (könyvből, színdarabból, sőt szá
mítógépes játékból) már elég pontos kép 
alakult ki a nézőben Európa történel
mének eme legsötétebb, legszégyentelje- 
sebb eseményéről.

Persze ez a kép óhatatlanul hamis, 
bármilyen pontos is, hiszen mégiscsak 
esztétikai élményekből tevődik ösz- 
sze, nem primér tapasztalatból -  de ez 
a kollektív tudattalan?), amit a holo
kauszt képi ábrázolása jelent mindnyá
junknak, épp ezért nagyszerűen fel
használható, gyurma képlékenységű 
alapanyag, amire nagyon jól lehet nar- 
ratívan építkezni. Gondoljuk csak el: 
több órányi karakterépítést és expozíci
ót lehet megspórolni azzal, hogy -  mint 
ahogy Nemes tette főhősével -  egyből a 
sűrűjébe dobjuk a karaktert. Első má
sodperctől kezdve tiszta tehát, hogy hol 
vagyunk, és hogy mivel van dolgunk — 
és azért zseniális a Saul fia, mert ezt a 
„közkincset” kreatívan, magyarázkodás 
nélkül, ökonomikusán tudja felhasznál
ni egy roppant feszes történethez, sőt, 
néha épp kimondatlan mondataival, 
sejtetéseivel, „megbízhatatlan” szem
szögeivel hoz minket zavarba, belepisz
kálva kicsit a kialakultnak hitt holo- 
kausztképbe.

Saul Ausländer (Röhrig Géza) egy ma
gyar zsidó Auschwitzban, ahol a Sonder- 
kommando tagjaként a németek által rá
juk delegált legpiszkosabb munkákat 
kénytelen végezni: tetemeket égetnek, 
gázkamrát takarítanak, zsebekben ku
takodnak. Fásultan, beletörődötten vég
zi embertelen munkáját, amikor egy nap 
egy fiatal holttestére bukkan — akit a sa
ját fiának hisz. Addigi értelmét vesztett 
élete hirtelen célt nyer: a fiút rendesen, 
zsidó hagyományok szerint, rabbival el
temetni. Lehetetlenebb feladatnak tűnik 
ez, mint A nagy szökésből a terv és Oskar 
Schindler ötlete együtt, hiszen egy ha
láltábor minden másodperce németes 
pontossággal ellenőrzött. Ez a képtelen 
küldetés szolgáltatja a film pörgős alap
dramaturgiáját: minden körülmény elle
nére el kell érni a célt, hogy a fiú rendes 
temetést kapjon. Ez a „hitbe vetett hit” 
az utolsó reménysugara Saulunknak, 
hogy ebben a teljesen szétrombolt világ
ban még talál valamit, valami stabilai, 
bármilyen szalmaszálat, ami a normali- 
tásnak legalább az ígéretét nyútjhatja. 
Ezért is különösen drámai az, hogy ezt 
az öngyilkos feladatot annak ellenére 
vállalja, hogy nincs bizonyosságunk a fiú 
kilétét illetően.

Az előbb „megbízhatatlan” szemszög
ről beszéltem: ez a film egyik legzavarba- 
ejtőbb narratív vonása -  miszerint a fő
hős teljes motivációja, a cselekményt 
hajtó motor zavaros és kompromittált. A 
többi résztvevő szerint az nem lehet az 
ő fia, hisz nincsenek is gyerekei. Röhrig 
Géza arca sem nyújt túl sok támpon
tot, szemeiben csak az őt körülvevő té
boly tükröződik. Nézőként bele kell tö
rődnünk ezekbe a félinformációkba — és 
pont ezért nagyszerű „tour de force” a 
Saul fia, mert a hiányos és gyanús in
formációk ellenére is bele tud minket so
dorni a főhőssel való empatizálásba. A

mesterien koreografált kameramozgá
sok segítségével megvalósított képi vi
lág is ezt a szelektív informálást erősíti: 
a legszörnyűbb dolgok életlenek marad
nak, alig csak sejtetődnek (ezzel is ba- 
zírozva a háttértudásunkra!), a kamera 
sokszor tapad a főhős tarkójára, ennek 
ellenére nem feltétlenül az ő „szemszö
gét” közvetíti, sokszor csak találgat
ni tudjuk, hogy pontosan mi jár a fejé
ben. Azért megfejthetetlen figura Saul, 
mert a legtöbbünk számára -  az első be
kezdésben említett alapos tudás ellenére 
-  elképzelhetetlen a haláltábor érzelmi 
miliője, nem tudjuk, hogyan döntenénk 
ugyanolyan helyzetekben. Erre a hosz- 
szú snittekre épülő, aprólékosan felépí
tett képi koreográfiára feszül rá a szin
te nulláról felépített hangi világ, amiben 
a haláltábor összes nyelve és halálhörgé- 
se keveredik, cseppnyi gondolkodási időt 
vagy lehetőséget nem hagyva a nézőnek. 
Folyamatos érzékszervi támadásnak va
gyunk kitéve: nem intellektuális mozi 
ez, de nem is esztétizáló, hanem zsige
ri — és nem is lehet egy holokausztfilm 
más. Ilyen értelemben nagyon is megfe
lel a hollywoodi játékszabályoknak, nem 
csoda, hogy megnyerte az Oscar-díjat is, 
ezáltal befejezve és tetézve a filmre hul
ló díjesőt.

INEMATOGRÁF

Félő is, hogy innentől a Saul fiá
ról csak számokban meg díjakban lehet 
majd beszélni, pedig nagyszerű film, és 
a felsoroltakon kívül is több aspektu
sa van, ami tematizálásra való. Például 
az, hogy egy, a produkcióra plusz anyagi 
terhet rovó, de nem csak ezért tisztelet
re méltó húzással a filmet nemcsak hogy 
35mm-es filmre forgatták (szembemenve 
a mai digitalizálós trendekkel), hanem 
filmen is forgalmazták, amire manapság 
már alig van példa. (A filmszalag termé
szetes színei és igazi mozis fílingje egy
fajta időtlenséget kölcsönöznek a film
nek, ami alaposan hozzájárul annak 
történelmi hitelességéhez, illetve a hi
telesség érzetéhez, hiszen maga a film
szalag is egyfajta történelmi artefaktum 
manapság -  de ez egy másik esszé té
mája.) Vagy az, hogy egyszerre két erdé
lyi (magyar) színészt, Molnár Leventét 
és Orbán Leventét is olyasféle világhír
név közelébe röpített, amire talán Lugo
si Béla óta nemigen volt példa. Sőt, Mol
nár „Kecske” Levente fajsúlyos és fontos 
mellékszerepet kapott, Saul barátjáét, 
Ábrahámét, ami büszkeség mellett ins
piráció-forrásként szolgálhat más erdélyi 
színészek és -  miért ne -  általában véve 
az erdélyi filmesek számára.

S a u l f ia , színes magyar film, 107 perc, 
2015. Rendező: Nemes Jeles László. For
gatókönyvíró: Clara Royer, Nemes Jeles 
László. Operatőr: Erdély Mátyás. Vágó: 
Matthieu Taponier. Szereplők: Röhrig 
Géza, Molnár Levente, Urs Rechn, Zsótér 
Sándor, Todd Charmont, Uwe Lauer.

2016/5. SZÁM -  MÁRCIUS 10. 19



BREDA FERENC

THEATRUM TEMPORIS 
Levelek az Utókornak
Ötödik levél. A létezés
1. A nagy Sztagírait követő Lukács 

György teatrológiai kutatómunkássá
ga révén azt már a XX. század elejétől 
fogva mindketten újra meg-, azaz ismét 
föl-ísmerhettük azt a tényt egyfajta eszme- 
történeti és történelem-dramatikai anagno- 
risziszként,1 hogy az esztétikai értelemben 
vett Színház mindenkori és kizárólagos tár
gya a sajátságosán emberi arculatú Létezés 
újrastukturált, egyedi s egyben egyetemle
ges modelljének a hiteles bemutatása a külö
nösség kategóriájának sokszínű értelmezési 
távlatokat megnyitó tükrében.

2. Minthogy a Színház az egyetlen művé
szet, amelynek mind alkotói anyaga, mind 
pedig tárgya sem más, mint az ember, eme 
tény következtében a Lukács szerint külön
ben filozófiai és tudományos szempontból el
kerülendő, avagy egyenesen kiküszöbölendő 
emberközpontúság conditio sine qua nőn
ként, vagyis eltekinthetetlen megnyilvánu
lás-módozatként tételeződik föl a színházi 
művészet egészét illetőleg.

3. A Színház ezen fönti, teleológiai (cél
irányos) meghatározottságát személyesítsük 
mi meg tehát emitt a néhol tán épp mosto
hának tetsző Mostban alkotódó, ám csupán 
az Offban, az O-Ott-Honi, a múlt-jövői el- 
következendőekben befogadandó s a Tér
idő-mezőt a hírneves, heraldikai s he'roszi 
mise-en-abíme-mai (tárlatba helyezéssel) be
számító Levés e le nti -  s nyilván lentó ban le
játszódó -  Leoél-színházával.

EF- EÁTRUM
4. Ennek a pusztán esszé-monológnak tű

nő szövegontológiai Játéknak tehát valójá
ban Te vagy az egyik Fő-Szereplője, Te, a 
Befogadó, Te, az itt bemutatott, interaktív 
Játékba bevonódó 01vasó-(betű)Néző, akivel 
e fáoközlő, telepatikus s ontokibernetikus le
velek Szerzője -  a másik Fő-Szereplő -  a ko
rok diagramatikus, mátrixiális, bűvös négy
zetesen tört, azaz történelmileg összefonódó 
folyói, sodronyszerűen függőleges sodrásai 
és horizontálisan esedékes vízesései fölött 
létesít egyféle parttalanul pártatlan pár
beszédet: az időszahok szahadékain átíve
lő, szellemi függőhíd eképp e dramatikai 
vétetésű esszékísérlet, ez a személyközeli, 
személyközti és személyentúli szöveg- és 
könyvdráma.

5. Némely szó és kifejezés eladdig, míg Te 
belépsz e Textus-Teátrumba, vagyis amed
dig Te fölkerülsz e szöveg-Színpadra, min
den bizonnyal el fog avulni, de a betelje
sedett és csendesen lecsengett korszamok 
nyelvi kifejezésének szinesztézikus, múlt
idéző időinek az ízei az Izenet hitelességét 
csupán fölerősíthetik, minthogy az üzenet- 
közvetítés fejlődéstörténeti dramaturgiája 
nem más, mint a Létezés történelmi drámá
jának a közlésrögzítő kifejeződése.

6. Ám ahhoz, hogy a Létezés újraépített, 
de ugyanakkor ontológiailag érvényes, em
beri formáit bemutathassa mint konszenzu-

színházi fölism eréséről
ális, befogadói hitelességet kiváltó, ontikai 
műalkotást, az esztétikai értelemben vett 
Színháznak óhatatlanul ismernie kell a Lé
tezés-alkotás azon morfológiai, pszicholó
giai és társadalmi tényezők technikai tör
vényszerűségeit, amelyek az emberiség 
történetének a kezdeti időszakaitól kezdő
dően végigkísérték a színházi jelenség mint 
a minket és a Titeket is megtisztító Révület 
kifejlődését, s amelyeket a Színház oly mes
teri módon kezelt már az Eleuziszig szét
sugárzódó, şamanisztikus szemantikáin, s 
az emberi szét-barango\ás korában nyilván 
még a barna háttérszínt természetes és ké
zenfekvő módon kamatoztató Barlang-já
tékok és az egyiptomi Izisz-Osirisz-Széth- 
Néftisz-misztériumok óta.

7. A Színház-a-Színházban keretes, be- 
szakítási, bennefoglaltatási és kapcsolatfol- 
táró technika (mise-en-abíme) a csiszolt Kő
korszak mentál-forradalomának az egyik 
legjelentősebb megvalósítása: Lascaux és Alta
mira küklopikus-tifáni, íeo-íehtonikus, arkhi- 
tehíurális és íemporális Templom-Teátrumaitól 
kezdődően a Színház immár önálló, didakti
kai és pszichológiai beavatószerepet betöltő, 
vallási intézményként lép föl a Létezés egye
temleges színpadára.

8. A beavatatlanok számára a Létezés e 
rekonstrukciós technológia-csomagjai kony
hatitkoknak minősültek, tudniillik az ösz
tönösen zsigeri, emberi kíváncsiság folytán 
mindaz, ami a homo sapiens számára isme
retlen, az többnyire a rejtvényfejtői és az ér- 
telmezéstani alapbeidegződéseket csiklan
dozó, s ilyen minőségében a föltétien módon 
megoldandó Talányként misztifikálódik.

9. Ugyanakkor a fönti tény induktiven 
igazolható hipotéziseként gyakorlati s nem
különben absztrakt szinten is megindokol
ható, minthogy nemcsak a sajátlagosan em
beri, hanem kiváltképpen az elsődleges és 
az általánosulásra törekvő Létezés teatro- 
teológiai meghatározottsága — s utóbbi
ban benne foglaltatik természetszerűen az 
emberi létezésjelleg is -  a Megsejtéstől a 
binominálisan is bizonyítható Bizonyossá
gig terjed.

10. Minthogy az ontológiai ontódás már 
maga is látványos, azaz teatrális, sőt teo- 
teatrális jellegű, a Színháznak mint má
sodlagos Létezés-kivitelezőnek az onto
lógiai szerepe épp e teremtői hatáskör 
gyakorlása révén válik ismeretelméleti s 
episztemológiai (ismerettudományi) szem
pontból is mérvadóvá.

11. E fölismerhető, lételméleti jelenvaló- 
ság-szerepkör folytán a Színház -  önnön eleve 
samanisztikus, mágikus s nem utolsósorban 
kompenzatórikus jellege mellett -  létezéste
ológiai, axiológiai (értéktani) s metafizikai 
szerepkörök technikai-empirikus beteljesí- 
tójeként működik, s ugyanakkor jelentükrö
ző, ám egyben jövőbe tekintő, heurisztikai hi
potéziseket kidolgozó művészetként s ebben 
a minőségében esztétikai természetű megis
merési eszközként antropologizálódik a kü
lönböző, egymásra következő, történelmi 
korokhoz és kordivatokhoz kötődő értelmezés- 
kíséletektől függetlenül.

12. A Színház ontológiai hozadéka valójá
ban a Létezés teo-teatrológiai összetevőinek 
az esztétikai kivetítődése, s ilyen értelem
ben a gyakorlati érvényű és célzatú szín
háztudomány és színházelmélet nem egyéb, 
mint az általános létezésteremtés törvényeit 
föltáró, empirikus ontológia.

13. A Színház/Létezés-binóm alapvetően 
interdiszciplináris természetű.

14. A létezési modell ezen, a színházmű
vészet által megvalósított és a Közönség
közösség által hitelesnek s sikeresnek mi
nősülő bemutatása valójában egy olyan 
sajátságosán sokrétű, pszichikai és gyakor
lati eszköztár igénybe vételével létrehozott 
létezés-Többlet, egy olyan létezési módosu
lat, egy oly létezés-hasonmás, egy olyan léte- 
zésmodellező vázlat, egy olyan újrateremtett 
kiadása a Létezésnek, amelyet a Színház al
kotóközösségi Énje mint Teatrális Teremtő 
hoz létre pszichikai-szellemi, testi és techni
kai szinten.

15. A Színház művészi alkotóképessége 
által restrukturált és létrejött Létezés — a 
Mű — minden művi, azaz mesterséges jellege 
mellett — noha a Másik, a Másolt, azaz a Má
sodlagos Létezésnek a része — emennek min
den tiszavirágéletű jellegével együtt -  még
is egy, ontológiai értelemben a legteljesebb 
mértékben működő -  azaz élő -  Mű, vagy
is biológiai erőket összefogó és -kötő Lét
szövet, s ebben a rendkívüli minőségében 
létezésteremtő dimenziókban kiteljesedő on
tológiai és heurisztikai, vagyis fölismerés- 
fölfedezési rangra emelkedik el a művésze
tek között. Ebben a minőségében a Színház 
nem egyéb, mint a művészetek alfája és 
ómegája, s eképp a Színház mint az ontoló
giai teatralitás sajátságos szakterülete min
den művészeti ág mögött ott lüktet.

16. Ebből a pánteatrális szempontból te
kintve Leonardo da Vinci a milánói Santa 
Maria déllé Graziében található s fölöttébb 
teátrálisan megrendezett L’Ultima Cenája 
sem más, mint onto-parabolikus Scena a Lé
tezés Commedia Divinájábói.

Jegyzet
1 gr. ávayvcopioiq vagy ávayvtvpiapóc;, lat.recognitio, 
agnitio, fölismerés. Vö. A risztotelész, Poétika, 
1452a, 29-30, 11. , 1452a, 33-36, 11., 1452b, 3-7. 16, 
1454b, 30-31, 16, 1455a, 17-18.
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BENKE ANDRÁS

A létezést á llítan i kell, 
nem bizonyítani
Körbenforgás, igazi, működésben le

vő körhinta Horváth Benji új kötete. Nem 
olyan, ami felhőtlen -  talán meg sem tör
tént -  boldog gyermekkort idéz. Ebből a 
szempontból már a kötetborító is iránymu
tató lehet, a pop-artra hajazó betűtípus és 
élénk színek mögött már van valami vész
jósló. A szürke háttérben súlyok függenek 
vaskampókon, amelyek akár egy mérleg 
két oldalán is lehetnek. Sokkal inkább vé
resen komoly ajakbiggyesztésről van szó 
tehát, áttörhetetlen üvegfalon kukucská
lásról. A körhinta bepörög és megakad, 
máskor meg annyira gyors, hogy úgy lát
szik, mintha egy helyben állna.

A mozgástér bár jól körülhatárolt, 
pontos, mégsem magától értetődő. Min
den egyes versben magunkkal, magunk
nál kell lenni, a szó legprofánabb és leg
kegyetlenebb értelmében. „Huszadszor 
megtanultad,/ hogy elengedd, ami még 
hátravan./ hogy ne parázz, ha megint 
egyedül vagy,/ csak hamvaidban éb
redsz, madaram.” (Hársfa utca) Sőt, iga
zából másról van itt szó, újra és újra ki 
kell találnunk magunkat, hogy magunk
kal maradhassunk. Ez után meg szem
be kell néznünk a végeérhetetlen más
napokkal. Nem jó érzés ezt a kötetet 
olvasni, a magánsivatagban poroszkálni, 
ahol a délibábként feltűnő villanások, ér
telemfoszlányok nem akarnak egy egész- 
szé összeállni. Az ok-okozatiságnak itt 
nincs létjogosultsága, ahogy a kint és a 
bent dichotómiájának sem: „ez volt az el
ső tavaszom,/ ezer tavaszból egy,/ az, ami 
nem volt sohasem” {Vérkeringő).

ritika
Ott vagyunk, ahol a fogalmi, célirá

nyos gondolkodás csődöt vall, nem elvég
zendő életvezetési gyakorlatokról van itt 
szó, az út végén az egy és igaz világító ér
telemmel. Egyfajta egészet azonban már 
az elejétől magunkkal hordozunk, így in
dulunk el, azt még nem tudni, hogy mer
re, de újabb és újabb rétegek rakódnak 
le, amikkel kezdeni kell valamit. Per
sze, meg lehet olykor kapaszkodni egy- 
egy hajnali sétában, utolsó sörökben, első 
kávékban, befejezetlen metamorfózisok
ban, magánvirágzó fák alatti mélázás- 
ban. Sőt, néha úgy érezhetjük, hogy való
sággal továbblendít valami: egy helyszín, 
egy tárgy, egy fless. Ez viszont legtöbb
ször csak a következő versig tart, visz- 
szatér a címben, ami egy momentum
mal azelőtt megragadt. Nem kartotékolt 
adatként, bedobozolt építőkockaként, egy 
más (vers)helyzetben már más viszonyok
kal kell szembenéznünk, nem lehetünk 
biztosak semmiben. Átkapcsolások van
nak, minden újabb vers egy új másnap, a 
kötet felénél bekövetkező ciklusváltással

pedig csak a külső helyszín látszik vál
tozni radikálisan.

Csupán a mozgásban levés az, ami 
adott, és ez sem magától értetődő. Nem kis 
erőfeszítést igényel újból elindulni, az Ok
togontól a Király utcáig, a Napoca utcától 
egy garázstetőig, a fotelből a párkányon 
heverő, simogatást váró macskáig, aztán 
vissza. Itt nincs előrenyomulás vagy ke
retezés, de a jelen pillanatot a végtelensé
gig meghosszabbító, kizárólagos nihil sem. 
„Nagyon komoly a játék” — olvashatjuk a 
kötet fülszövegében, és valóban az. Folya
matos az ingázás a múlt, jelen és jövő ten
gelyén, az idő pedig tagolhatatlannak lát
szik. A naptár, óra stb. szerinti működés 
legalábbis nem nyújt semmiféle támpon
tot. „aztán megint csak jársz a parton,/ 
könnyű kezdődésben./ még nem tudod, mi
vé kell összeraknod/ a múlt évet, ezt az 
évet,/ holnap folytatod.” (Szökni) Tér és idő 
egysége itt nem egyfajta (ön)értelmezé- 
si kísérletnek, rendszerbe foglalásnak ad 
keretet. Általában véve nincs itt semmifé
le, örökérvényű, szentesített és legitimált 
rendszer. Sémafóbia van, ezen kívül pedig 
egy olyasfajta performatív kijelentő mód, 
amely újra és újra megjeleníti magát.

Egy egyedüli, összefüggő, elmesélhe
tő és szájbarágható történet nincs az is
métlődő megmutatkozások, kijelentések 
mögött. Azonban nagyon is van ott vala
mi, csak az nem világos, hogy mi is tu
lajdonképpen az én(ek) története. Ezzel 
meg is kérdőjelezi Horváth Benji kötete, 
hogy logikusan átvihető, közvetíthető ér- 
telemegység-e az, ami a beaten túl van. 
A szubjektivitás létjogosultságának állí
tása, felmutatása biztos, azon túl pedig 
„hadd értsék, ahogy értik, úgy legyen.” 
Az első versben megkezdett beat végigka
lapál az egész köteten, ebben sejteni le
het valamiféle önazonosságot, a létezést, 
amit elsősorban állítani kell, nem pedig 
bizonyítani. Nem rögzült, normatív fogal
makkal, hanem így ér el a másikhoz, ami 
egyáltalán elérhet. Mert ez a fajta beat 
legalább annyira személyes, intim és ma
gába forduló, amennyire közös is, mert „a 
mondatok letisztulása ösztön”.

Annyira komoly a játék, hogy minden
kinek köze van hozzá, a kötet lapjain sor
jázó újjászületés-kísérletek nem tét nél
küliek. Nagyon szuggesztívek ebből a 
szempontból az igealakok és a személyes 
névmások, a versek túlnyomó többségé
ben te és én van, egymáshoz nagyon kö
zel, már-már elválaszthatatlanul, „de fá
kat ölelgetni langyos napsütésben/ — azt 
is minek, beletörődni és elbújni/ Termé
szet Mama lágy picsájában,/ amíg jön
nek a buldózerek.” (RG 21) Nem elég már 
megélni a „szépelgő tavaszokat”, rezignál- 
tan rezonálni. Viszonyulni és cselekedni 
kell, még akkor is, ha egy helyen olyasmit 
olvasunk: nem igaz, hogy minden min
dennel összefügg. Egyre világosabbá vá
lik, hogy az a fajta jelenlét, empirizmus,

H O R V Á T H  B E N J I
B E A T C O R E

EROÉLYI H ÍR A D Ó  K IA D Ó  
FIATAL ÍR O K  S Z Ó V f TSÉGE

amely beleívódik a versek szövetébe, nem 
akar ontologikus magasságokba emelked
ni. A tapasztalás végterméke nem a tu
dásban keresendő, folytonos elbizonyta
lanodások, megakadások és újrakezdések 
sorozata az a fajta keserű empirizmus, 
amely végigvonul a kötet egészén.

Ezért sem gondolhatjuk egy perc
re sem, hogy túl lehet lenni egy-egy ver
sen. Nem befejezhető és nem zárható le, 
és itt nem csupán az értelmezések végte
lenségéről van szó. Egyfajta önritmizálás 
történik meg a beaten keresztül, ismét
lődések és folytonos újjászületések. Mind
untalan visszatérnek ugyanazok a démo
nok, labirintusok, függőségek, napszakok 
és élethelyzetek. Mikor azt hittük, hogy 
már magunk mögött hagytuk, akkor 
ezer formában jelennek meg ugyanazok a 
másnapok. Ott rejtőzik a hagyomány is a 
sorok között, szubverzíven, kihívásként, 
de egy percre sem elhazudva. Jákobnak 
újból meg kell küzdenie az angyallal, az 
apa Istene nem mindig egyezik a fiúé
val, de a lövészárokban még mindig nő
het virág. Az ismerősség érzése háttér
ként asszisztál. Nem szabad hinni az 
eleve elrendelt szerelemben, de újra meg 
kell tanulni a szeretetet, és ki kell köpni 
az előre megrágott igazságokat, „és félj. 
mert hátravan még/ ezer halál, szülés, 
vérző cseresznye./ de mondtam már, hogy 
nem fogok fejvesztve/ megfogni semmi 
nekem szánt mostvagysohát.” (Idegenből)

Azt hiszem, hogy főként ebben áll Hor
váth Benji lírájának különlegessége, aki 
nem hagyja a lázadó vért megbámulni, 
így nem lesz sem patetikus, sem elégi- 
kus. A punk hanyagságával tud beinteni 
olykor saját magának is, de az ezt követő 
vállrándítás nem a végső mozzanat. Nem 
ragad bele a keserű cinizmusba, fent em
lített ajakbiggyesztésbe, és nem ijed meg 
az (ön)ellentmondástól sem. A vállrán
dítás után nem ernyed el a kar, hanem 
megint megfeszül és újabb fogást keres.

Horváth Benji: Beatcore. Erdélyi 
Híradó Kiadó -  Fiatal írók Szövetsé
ge, Kolozsvár-Budapest, 2015.
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M oszkvától H árom szék ig  az 
ördöggel
Bogdán László, Az ördög 

Háromszéken. Hargita Ki- 
adóhivatal, Csíkszereda, 
2015. (Székely könyvtár, 40.)

Az ördög Moszkva után Há
romszékre látogat, és annak 
rendje-módja szerint tartja meg 
kápráztató feketemágia-sze- 
ánszát, toboroz magának bo
szorkányt és szervezi meg 
fényűzően borzongató bálját. So
rolhatnánk még az elemeket, 
amelyek szorosra vonják a kap
csolatot Bogdán László Az ör-

^fülszöveg
dög Háromszéken, illetve Bulga
kov A Mester és Margarita című 
regénye, azonban fontosabb ta
lán a különbségek megnevezése. 
Hiszen érezzük, látjuk, hogy a 
megidézett irodalmi hagyomány 
remekül működik az 1950-es 
évek képzeletbeli székely falujá
ban, Felsőtáborban is.

Felsőtábor az a fiktív prototí
pus-falu, amelybe Bogdán Lász
ló szocreál ponyvájának cse
lekményét helyezi. Prototípus, 
mert a bevezető tanúsága sze
rint számos valódi háromszéki 
falu tulajdonságait ötvözi: pél
dául majd’ mindenki állandóan 
iszik. Fiktív voltából fakadóan 
már-már komikus, hiszen a falu 
szülöttei az ország súlylökő baj
noka és legnevesebb bűvésze is. 
Emellett pedig a szocializmus 
rettegett tábornokai a falu mel
letti kastélyból szervezik szó
rakoztató vadászataikat. Hogy

Bo g d An  Lá szló

ÖRDÖG HÁROMSZÉKEN

Mimn KÓHWIfH ■

pontosan mire vadásznak, azt 
talán csak az ördög tudja. Azt 
viszont, hogy létezik-e az ördög, 
és hogy mi az, ki az, végig jóté
kony és titokzatos homály fedi a 
szemtanúk beszámolóiban, va
lamint a híres bűvész ükunoká
jának szólamában — ő lévén el- 
só'dleges elbeszélőnk.

A regény groteszk nosztalgi
ával írja le a kijelölt korszak fé
lelmeit, az események abszur
ditását, a sarokba szorítottság 
és kiváltságosság közötti vélet
lenszerű fordulatokat. Mind
ez annak a keserű iróniának 
és emelt fővel viselt rezignáci- 
ónak tudható be, mely alapve
tő jellemzője a regény „forrá
sát” képező két karakternek: 
Asperján Rebeka szakácsnő
nek és Hutera Béla hölgyfod
rásznak. A két szereplőt nagyon 
hasonló módon fosztotta meg a 
hatalom életeik alapvető eleme
itől: családtól, társadalmi fog
lalkozástól és pozíciótól. Visz- 
szatekintéseiket mégis a humor 
különböző válfajai határozzák 
meg, mintegy arra utalva, hogy 
a megélt tragédiák abszurd vol
ta másképp talán fel sem fogha
tó, el sem mondható.

V irágzó csa lán b a  feküdni
Tamási Áron, Publiciszti

kai írások. Hargita Kiadó- 
hivatal, Csíkszereda, 2015. 
(Székely könyvtár, 37.)

így jrja le azt az érzést Ta
mási Áron, amely elfogja első 
novellájának megírása után, s 
mely meggyőzi róla, hogy ő író 
lesz. Az íróvá válás folyamatá
nak retrospektív képi megjele
nítése zárja a Székely Könyv
tár sorozatban megjelent 
Publicisztikai írások gyűjtemé
nyét. Tamási metaforái önma
ga, írásmódja és világszemlélete 
megragadására olykor elbizony
talanítják az olvasót a kötet cí
mének helyénvalóságát illetően.

A címválasztást mégis az az 
átfogóságra való törekvés indo
kolja, mely annak tudható be, 
hogy a szerkesztők nagy tema
tikus és műfaji változatossá
got mutató gyűjteményt állítot
tak össze. Időrendben találunk 
meg itt tárcanovellákat, anek
dotákat, társadalomkritikát, 
visszaemlékezéseket -  és soká
ig folytathatnák még a sort. Ta
mási saját elkülönítésével, sza
vaival élve: ezen szövegek egy 
része a hivatását, egy másik ré
sze a kötelességét teljesítő írótól 
származnak. Az olvasó szeren
cséje, hogy a kötelességét végző 
író sem tud nem író lenni. így 
Tamási allegóriái és hasonla
tai végigkísérik azokat az esz
mefuttatásokat is, melyeknek 
tárgya az irodalom és a művé
szek szerepe, a társadalom „lel
ki szervezése”, az identitás ke
resése, meghatározása stb.

A témaválasztásból kitűnik, 
a szerkesztők számunkra is idő
szerű problémákat emeltek ki: 
Tamásinak azon szövegeiből ol-

Ta m ási á r o n  

Í ? b l i c i s z t i k a i  í r á s o k

vashatunk, melyek például a 
kisebbségi identitás megélésé
ről és a meglévő nemzeti iden
titás megőrzéséről értekeznek 
a személyesség és a vallomá
sosság kereteiben. Az irodalom- 
történész számára oly érdekes 
transzszilvanizmus fogalmá
nak meghatározását is megkí
sérli Tamási, hogy arra a szin
tén aktuális következtetésre 
jusson: a székely -  vagy erdé
lyi, vagy romániai magyar -  jel
zőnek nem a jóindulatú, de nem 
nagy igényű szellemi provincia
lizmust kellene fednie.

Mindezt áthatja az a lelkes
elszánt hangnem, mely a nyíl
tan felvállalt „székely igehir
dető” szerepéből származik, 
s mely egyre halványul a kö
tet vége felé haladva, de szem
be mer szállni Márai Halotti be
szédjének pesszimizmusával. Jól 
átgondolt folyamattal szembesü
lünk hát, mely egyszerre erősíti 
meg a Tamásiról hagyományo
san kialakított népi író képét, 
és emlékeztet az író egyedi stí
lusáról tanúskodó képi fogalma
zásmódra, valamint a tárgyalt 
problémák korszerűségére.

TOTÓS DOROTTYA

M IN D E N  FALNÁL LÉVŐ 
BÚTORT ELHÚZOTT 

ÉS BENÉZETT MÖGÉJÜK.

HÁT HOGY NEM 
RENDELTETÉSSZERŰEN 

HASZNÁLTUK A FALAT 
ÉS, HOGY VAGY KIFESTJÜK, 

VAGY KIFIZETJÜK 
A FESTÉST.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Az élemedett korú, rózsás arcú Csárdáskirálynő
Novemberben lesz száz esztendeje, hogy 

Gábor Andor magyar nyelvű szövegköny
ve alapján Budapesten is bemutatták az 
eredetileg német szövegű Csárdáskirály
nőt (Csárdásfürstin, Bécs, 1915), azt a Kál- 
mán-operettet, amelyről sok mindent el le
het ugyan mondani, azt azonban nem, hogy 
fó'nixmadárként újra és újra feltámad. Mert 
sosem is halt meg! A második világhábo
rú időszakát leszámítva mindig játszot
ták valahol magyar nyelvterületen. Még 
a legsetétebb személyi kultuszos években 
is kellett ez a dolgozó népnek; aki nem hi
szi, gondoljon csak vissza Pelikán Józsefre, 
akit a magyar narancs felavatása után az 
Operettszínház páholyában találunk Bás
tya elvtárs mellett szorongva, míg odalenn, 
a deszkákon árad Honthyból és Rátonyiból 
a festett felszabadultság.

Most, hogy ilyen szép kort ért meg, is
mét kérdéseket vet fel — hazai színpadokon 
is. 2015 decemberében a vásárhelyi Nem
zeti Színház Tompa Miklós Társulata (te
hát egy prózaszínházi csapat) vitte színre. 
Igaz, a helyi filharmóniai zenekartól vett 
kölcsön hangszereseket és Kolozsvárról né
hány énekes szólistát meg egy karmestert. 
Kirándulásnak, vargabetűnek tartja a szí
ni direktor maga is ezt a Csárdáskirálynőt, 
de persze az okos nézó' átlát a szitán, és tud
ja, hogy ez a vállalkozás üzleti szempont
ból gyakorlatilag kockázatmentes (hasonló 
megfontolásból -  mi másért?! -  választhat
ta egykor a Tompa Miklós Társulat a My 
Fair Ladyt és a Mágnás Miskát is). Igazi

népszínházi produkciót lehet belőle csinál
ni, s ettől máris mocorog a bicska a zsebben, 
legalábbis ama színigazgatók, intendánsok, 
rendezők, teatrológusok, színikritikusok és 
a fanyalgásban profi nézők zsebében, akik 
kizárólag egy-egy alkotói igényből vezetik 
le a színházcsinálást, szeretnének tudomást 
sem venni a populáris igényekről, s ezek ki
elégítésének, a közönség kiszolgálásának 
témáját azzal a vastag jópofizással pattint
ják le, hogy a restiben és a kupiban szoktak 
kiszolgálni -  valamint kielégíteni. De ah és 
óh..., az autentikus művészszínház!...

Akik a popularitástól azért kapnak ki
ütéseket, mert nem képesek nem összeté
veszteni a minőség-nélkülivel, ugyanvalóst 
gondolkodóba eshetnek azon, vajon mi
ért Selmeczi György rendezi és miért a Ko
lozsvári Magyar Opera legjobb karmeste
re, Jankó Zsolt vezényli a 2016 februárjára 
generálszervizelt, megtisztogatott, újragon
dolt Csárdáskirálynőt. Mint ahogy elmorfon
dírozhatnak azon is, hogy Kele Brigitta, aki 
Vereczky (Varescu) Szilvia szerepét ének
li a bemutatón, vajon csak azért cselekszik-e 
így, mert kevés neki a New York-i Metropo- 
litannel megkötött szerződés, miután Eu
rópát már végigénekelte... Nyilván mind

annyian ismerünk olyan kolozsvári Nagy 
Színházbajárókat, akik évente egyszer és 
csak egyszer kultikus révülettel elzarándo
kolnak megnézni-hallgatni a Csárdáskirály
nőt. De mi van, ha ez az operett nem csupán 
rájuk, ezekre a notórius „kálmánimrézőkre” 
számít? Nem ér-e meg egy előítéleteket kizá
ró, őszintén kíváncsi belemerítkezést, tuda
tos elvonatkoztatást azoktól a fél- vagy egé
szen részeg bunkóktól, akik a lakodalmak 
kései óráján törött pohárral kezükben bő
gik, hogy Hajmásipéter-Hajmásipál... szó
val nem érdemes-e ismét zenei vagy rendezői 
minőségeket keresni a slágerré nyűtt dalla
mok mögött? Úgy tűnik, a kolozsvári Csár- 
dáskirálynő-produkció igenlő választ ad erre 
a kérdésre. Felszabadult, szellemes, improvi- 
zatív, rutinos színész kellett énekes szerep
be -  hát meghívták Gallé Ernőt Marosvásár
helyről (lám-lám, „tükörben” is működik a 
kölcsönzés!), ráadásul Selmeczi György igye
kezett minden olyan megoldást lereszelni az 
operett színpadi megvalósulásáról, amelyet 
az agyonjátszás miatt amúgy közönségesen 
mutációnak tartott, az ok- és célszerűségre 
is apellálva a minőség elvét követni.

És hát -  köztünk legyen szólva — erősen 
meg is érett a helyzet arra, hogy Kolozsvá
ron megújuljon Kálmán Imre legnépsze
rűbb operettje. Ami egyúttal módot ad arra 
is, hogy a nép-szerűséget (értsük jól!) alko
tók és előadók, a játék- és nézőtér népe egy
aránt újragondolja.

JAKABFFY TAMÁS

Fény- és árnyjátékok. Szabó 
András: Istenek és szörnyek
Megkínzott voodoo-babák, szamurájok, dúskeblű termékeny

ség-istennők és misztikus külső-belső terek fogadtak február 25- 
én Szabó András grafikus műtermében. A műterem udvarának 
félhomályában ismerős arcok és hangok között maga a művész 
várta a látogatókat. A pálinka, bor, sörösláda-ülőalkalmatossá- 
gok, winamp-playlist, shuffle mode on, klikkekben beszélgető, 
cigarettázó felnőttek és hancúrozó gyerekek a kilencvenes évek 
dekadens házibuli-fílingjét jutatták eszembe. S ha mindezen át
harcolta magát az ember, a műterem-galériába lépve 13 nagy
méretű képpel találta szemben magát, melyek az elmúlt év leg
frissebb alkotásai. A művész ezen képei is az általa kifejlesztett 
grafikai eljárással készültek: a feketére festett fehér műanyag
lemezbe sablonkéssel karcolva, fotórealisztikus hűséggel vitte át 
fantáziája, vagy éppen magánélete isten- és szörnyalakjait.

Szabó András marosvásárhelyi születésű grafikus a kolozsvá
ri Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemen szerzett diplo
mát, majd mesteri és doktori fokozatot. 2001 óta folyamatosan je
len van munkáival a hazai és külföldi kiállításokon. A közönség 
a bukaresti Anaid Art Galleryben, a Nemzeti Színházban, a ko
lozsvári Korunk Stúdiógalériában (melynek három évig kuráto
ra is volt), a Bulgakov kávéházban, az Ataş Galériában, a sepsi
szentgyörgyi Magmában, vagy utóbb a párizsi Kohn Galleryben 
láthatta alkotásait. Bár kiállított munkái különálló sorozatokba 
tagolódnak, más-más tematikát bontva ki, mind azonos techni
kával készültek, és formai nyelvezetük, ábrázolásmódjuk alkotó
juk sajátos látásmódjáról vall. Elsőre az erős látvány-élmény a 
legmeghatározóbb: a nagyméretű munkák hiperrealisztikus hű
séggel örökítik meg alkotójuk életterét, a hozzá közel álló szemé
lyeket, tárgyakat, élethelyzeteket. Ám a kivitelezés precizitásán, 
míves je llegén  túllépve a barokkosán túlzsúfolt, dinamikus felü
letek végül egy szürreális, abszurd látvánnyá állnak össze, mely 
inkább kérdéseket ébreszt a nézőben, mintsem válaszokat kínál.

A jelenlegi, „házi” kiállításban szereplő képek megőrzik ezt a ba
rokkos clair-obscur hatást, a fehér és fekete éles kontrasztját, a be
állítások fokozott színpadiasságát, illetve a felületek túldíszített
ségét, ám kissé eltávolodnak a korábbi, nagyon személyes töltetű 
munkáktól, melyeknek gyakran a művész is szereplője volt. Annak 
ellenére, hogy tudjuk, némelyikük a gyűjtőt, a barátot, vagy ép
pen a babysittert ábrázolja, a személyektől eltekintve a hétköznapi 
élet apró momentumait ragadják meg, fényképszerűén kiragadva 
azt az idő síkjából. S ezeket az alakokat Szabó András a végtelen 
űr sötétjéből bontja ki, teremti hús-vér élőlényekké, már szinte a 
trompe-l’oeil szemet megtévesztő festészet határait súrolva ezzel.

A kiállítás talán legérdekesebbnek mondható képei a voodoo- 
babát, szamurájt, plüssállatot vagy istennő-szobrocskát idéző al
kotásai, melyek apró, finoman kidolgozott (dísz)tárgyakból áll
nak össze szinte tapintható élőlénnyé. S talán ezek a munkák 
veszik leginkább igénybe a befogadó nyitottságát, asszociáci
ós készségét és fantáziáját. A tárlaton egy színes munka is fel
tűnik, mely meglepetésszerűen hat a nézőre: megtörve az éles 
fekete-fehér kontrasztokat a pop-art szitanyomataira, vagy a 
Street art graffitijeire emlékeztet.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy Szabó András munkái el
lenpontját képviselik a letisztult, ipari minimálnak, újraélesztve 
a barokk ellenpólusokra épülő ábrázolásmódját, és a manieriz
mus kidolgozottságát a globalizált hi-tech-kel. Képei a hétköz
napi élet banális jeleneteinek sajátos misztériumát ábrázolják, 
személyes isteneket, bálványokat, hősöket vagy rettegett ször
nyeket teremtve. S bár munkássága formailag nem köthető az 
utóbbi időben gyakran emlegetett kolozsvári festészeti iskola fi
gurativ ábrázolásához, igen érdekes színfoltját képviseli a ko
lozsvári és erdélyi kortárs képzőművészetnek.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Február 5-én meghalt Körösi Zoltán 
író, filmforgatókönyv-író, dramaturg. 
1962. március 14-én született Buda
pesten. A budapesti ELTE Bölcsészet
tudományi Karán magyar-történelem 
szakon diplomázott 1987-ben. 1989-ben 
Lisszabonban, Portugáliában élt. 1990- 
2007 között a Magyar Rádióban dolgo
zott. Volt lapszerkesztő (Kritika) és könyv- 
sorozat (JAK-füzetek) felelőse, dramaturg 
és forgatókönyvíró, tanár és műsorké
szítő. 1998 óta több éven keresztül tagja 
volt a MEDIAWAVE-Fényírók fesztiválja 
nemzetközi zsűrijének, illetve 2001-2008 
között a Magyar Mozgókép Közalapítvány 
játékfilmes szakkollégiumának. Néhány 
szemeszteren át a Színház- és Filmművé
szeti Egyetemen volt óraadó. Novelláit 
számos nyelvre lefordították. Rangos iro
dalmi díjak — többek közt a József Attila- 
díj — birtokosa volt.

A Helikon-estek sorozatban az Ex 
Symposion folyóirat Kuncz Aladár- 
számát mutatták be február 26-án 
a kolozsvári Bulgakov kávéházban. 
Meghívottak voltak a lap szerkesztői 
és szerzői: Bozsik Péter, Mesés Péter, 
Selyem Zsuzsa, Vágvölgyi B. András. A 
beszélgetést Józsa Márta vezette, a há

zigazda szerepét Karácsonyi Zsolt, a 
Helikon főszerkesztője töltötte be.

Életének 74. évében, hosszan tartó be
tegség után, február 25-én elhunyt Katona 
Éva kolozsvári színművész. 1942. augusz
tus 4-én született Kolozsváron. 1964-ben 
végzett a marosvásárhelyi Szentgyörgyi 
István Színművészeti Intézetben, és a ko
lozsvári Állami Magyar Színházhoz szer
ződött. Lírai és karakterszerepeket egy
aránt játszott. Főbb szerepei között volt: 
Ottilie (Dürrenmatt: Az öreg hölgy láto
gatása)-, Kasszandra (Euripidész-Sartre- 
Illyés Gy.: A trójai nők); Margaret (Shaw: 
Fanny első színdarabja); Madár (Fodor S.: 
Csipike). A közönség versmondó estjeiről is 
jól ismerhette, szerkesztőként pedig több 
könyv összeállításában is közreműködött: 
ő válogatta többek közt a Kriterion Kiadó 
versantológia-sorozatában megjelent köte
tek egy részét, valamint segédkezett fér
je, Király László költő, író több könyvének 
összeállításában.

Három fiatal magyar szerző talál
kozott a kolozsvári fiatal román írók fó

rumának számító Thoreau unokája kör 
közönségével a kolozsvári Insomnia ká
véházban, március 2-án. Horváth Benji, 
Kulcsár Árpád és Varga László Edgár ma
gyar és román nyelven olvastak fel műve
ikből (románul Andrei Dósa fordításában).

A Látó szépirodalmi folyóirat és a 
Mentor Könyvek Kiadó a 70 éves Vári 
Attilát köszöntötte a marosvásárhelyi 
Bernády Házban, március 2-án. Az írót 
Káli Király István, a Széltörésben című ver
seskötetét Kovács András Ferenc méltatta.

A magyar kormány 150 millió fo
rintnyi keretből létrehozta a Kárpát
medencei Tehetséggondozó Nonprofit 
Kft.-t. A KMTG első projektje iro
dalmi jellegű: az Előretolt Helyőrség 
Iróakadémia, amelynek projektvezető
je Orbán János Dénes. Az íróakadémia 
kiírta első pályázatait, amelyeknek fu
tamideje alatt legfeljebb 30 alkotó része
sülhet anyagi támogatásban, tanulási, 
továbbképzési lehetőségekben, műhely
munkában és korszerű önmenedzselési 
módszerek elsajátításában. A KMTG-ről, 
az Előretolt Helyőrség Iróakadémiáról és 
pályázatairól a kmtg.hu honlapon lehet 
tájékozódni bővebben.

Világmindenség
VÍZSZINTES 1. Margaret Lee 

Runbeck gondolata; első rész. 12. Haj
nalkő. 13. Kerítésen túldob. 14. Mér
nöki vonalzó. 15. Három, oroszul. 16. 
Izraelita, röviden. 18. Antonov je
le. 19. Magyar műholdas csatorna.
20. Mákszemek! 21. Abból az irány
ból. 23. Tágas helyiség. 25. Durva 
posztó. 26. Méhlakás. 28. Derűre jö
het! 29. Nemzetközi kamionjelzés. 30. 
Rámol, rakodik. 32. ... Gibson; auszt
ráliai származású színész, rendező. 
34. Észak-atlanti katonai tömb. 36. 
Oszi-téli eső jelzője. 38. Római 55-ös. 
39. Ha, angolul. 41. Magyar színész 
(András). 43. Görög betű. 45. Angol 
tagadás. 47. Amely helyre. 49. Csa
padék. 50. Kábítószer. 52. Attól fog
va. 53. Magyar hírcég. 55. Fejér me
gyei község. 57. Álomba ringat. 59. A 
bárium vegyjele. 60. Kettőzve: öreg
asszony. 61. Es, latinul. 63. Szólam a 
női kórusban. 64. Kályha sütője, népi
esen. 65. Neon közepe! 66. A dologra 
(tartozik), latinul. 68. Spanyol város.

FÜGGŐLEGES 1. Esetleg, talán. 
2. Angol város. 3. Becézett Ulrik. 4. 
Gitárhúrok! 5. Uj-zélandi alagút. 6. 
Kisgyerek rácsos ágya. 7. A szélein 
mutat! 8. Adam párja! 9. Város Belgi
umban. 10. Saint, röviden. 11. Nyájat 
más legelőrészre hajt. 17. A cirkónium 
vegyjele. 19. Vörösmarty Mihály epo
sza. 21. Lótakarmány. 22. Házbérlő. 
24. Házőrző állat. 25. Francia folyó. 
27. Sertéscomb. 30. Apró szemű té
li csapadék. 31. ... Angeles; USA-beli 
város. 33. Margaret Lee Runbeck gon
dolata; második, befejező rész. 35. Nö
vényi forrázat. 37. Teljes sorozat. 40. 
Magában dühöng, morgolódik. 42. ... 
bene; Jól jegyezd meg! (latin). 44. Su
li. 46. La ... Jackson; amerikai énekes
nő. 48. Meg nem határozott dolog. 51. 
A germánium vegyjele. 53. Magyar 
távközlési cég volt. 54. Az elektromos 
kapacitás egysége. 56. Hangulat. 58. 
Átló közepe! 59. A belsejébe. 62. Hosz- 
szú trombitahang. 64. ... Dagover; né
met színésznő. 66. Allé szélei! 67. Tá
volodva. 69. Képző, a -va párja.

R. T.

A Helikon 2016/4-es szá
mában közölt Vakság című 
rejtvény megfejtése: Mi va
gyunk vakok, nem a szeren
cse. Í 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 1 0
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§ Proiect rea liza t cu sprijinul P rim ărie i şi Consiliului local 

Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala  és Városi T anácsa is tám ogatja.

Proiectul susţine  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 E urópa K u ltu rá lis  Fővá
rosa 2021 cím re benyújto tt p á lyáza tá t 

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