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KARÁCSONYI ZSOLT

H am let a tú li 
tárlaton. H avazás
Nem lehetnek ennyire élők, csakis a holtak.
Például ez a harangozó.
Kormos lelkét mossa a télben.
Nézem arcában azt az életet, am it én 
még át sose éltem.

Ezeregy kép van itt, de egyiken sem 
látom a múltam. Mindazt, am it elfelejtettem, 
am it csak hiába tanultam.
Nem látom m ár sehol azt a testeken átvonuló, 
annyira ismerős rezgést, ami bárkinek 
könnyűvé teszi 
az álmodozást 
meg a felejtést.

Emlékszem tehát mindenre, ami én 
sose voltam. Értelmetlen ezért, 
hogy a semmiből idáig 
visszakapaszkodtam.

Egyáltalán, minek tárlatot nyitni ezen a sziklás, 
túl kopár hegyen? Itt, ahol szólni se kell, 
hogy bármi legyen.
Minden önmagától tárul ki, és megmutatja 
magát, azt, hogy miért merevült ki, 
mi zárta el 
a mozgás 
folyamát.

Ezen a túli tárlaton
nem látszik más, csak az, ami élet,
ami szó és tett szerint többé már úgysem
tapasztalható.

Itt van egy pompás, aranyozott keret. Teljesen üres, 
de bent még hull a hó.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fize tn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.
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Beszélgetés Mircea Cărtărescuval

Az író mint neoromantikus zsoké
Mircea Cărtărescu volt a sepsi

szentgyörgyi pulzArt fesztivál dísz
vendége 2014. szeptember 10-én. A 
neves román író beszélgetőtársa 
Adrian Lăcătuş brassói író, iroda
lomkritikus volt. Alább a beszélgetés 
szerkesztett, rövidített változatát ol
vashatják.

-  A 70-es és 80-as évek hangulatára 
kérdezek rá előbb, az íróvá alakulás idejé
re, mind olvasmányai tekintetében, mind 
azokra a hatásokra, amelyek nemcsak az 
irodalom irányából érkeztek, hanem a ze
néből és a sokat ócsárolt nyugati populá
ris kultúrából is, amely beszivárgott hoz
zánk, illetve az alternatív, ha nem épp 
underground, a kultúrával szembehelyez
kedő közegből, a baráti társaságból, a fia
tal írói körből, amely meghatározta az ak
kori bukaresti egyetemi világot.

-  Korábbról indítok: lényegében én 
is „szegény, töprengő' gyermeke” voltam 
„a proletár világnak” (parafrázis Mihai 
Eminescu împărat şi proletar/Császár és 
proletár című híres versének néhány sora 
alapján). Szüleim egyszerű munkásem
berek voltak, nagyszüleim egytől-egyig 
egyszerű földművesek. Dédszüleim ne
vét máig nem tudom. Hasonlítsanak ösz- 
sze például Esterházy Péterrel, aki gróf, 
és valószínűleg a tizedik nemzedékig is
meri a felmenőit, ha nem annál is tovább, 
a gyökerei tehát nagyon mélyen belefú
ródnak a történelembe. Ezzel szemben 
én egész egyszerűen a világra csöppen
tem egy gyufásdobozban, egy munkás
lakásban, és ilyen lakrészekben éltem 
mindaddig, amíg, hat évvel ezeló'tt, telje
síteni tudtam azt az álmom, hogy legyen 
egy házam, három fácskával egy aprócs
ka udvaron. Odahaza könyvek nem sora
koztak a házunkban, amikor a világra 
nyílt a szemem, hogy így mondjam, nagy
jából tíz könyv volt a lakásban. Annyira 
jól ismertem mindegyiket, mint kislá
nyok szokták a játékbabáikat. Most is fel 
tudnám sorolni a címeket és a szerzőket. 
Ezekkel a könyvekkel éldegéltem én 12- 
13 éves koromig, és mindegyiket számta
lanszor kiolvastam közülük.

Házi könyvtáramat egymagám alakí
tottam ki, egy tanuló naiv gyűjteménye 
volt ez, de néhány kötetét különösképpen 
megszerettem, még azelőtt, hogy valami

féle kulturális vagy irodalmi öntudatom 
kialakult volna. Nagyon megkedveltem 
két könyvet, ezeket ma is ajánlani tud
nám a nagyon fiatal olvasóknak. Előbb 
az elképzelhető legcsodálatosabb témájút 
említem, a Monte Cristo grófját. Edmond 
Dantés igazságtalanul kerül börtönbe, 
mint ahogyan a hernyó bebábozódik, ti
zennyolc évig senyved ott, ezalatt a meg
ismerés minden titkát kifürkészi mento
ra, Faria abbé révén, hogy aztán, mint 
ahogyan a pillangó szárnyat bont és oda
hagyja bábját, a világon a leghatalma
sabb, leggazdagabb és legelbűvölőbb em
berré váljon.

A másik könyv, amely erős hatással 
volt rám, és amely nélkül nem született 
volna meg például a Levantul (Levante 
-  ford, megj.), más könyveimről nem is 
beszélve, Radu Tudorán regénye volt, a 
Toate pânzele sus! (Dagadó vitorlákkal — 
ford. megj.). Szinte kívülről tudtam már 
az egészet. A Levantulban lévő teljes ha
józási szókincs forrása az a kis tengeré
szeti fogalomtár, amely a Tudoran-regény 
végén szerepel.

Ehhez a két könyvhöz még egy, ame
lyet hatodikos koromban olvastam, anél
kül, hogy ismerjem a címét és a szerzőjét, 
mert hiányzott a könyv első fele. Nagyon 
különös regény volt, valami olasz karbo- 
nárikról, klerikusokról, nem értettem 
semmit a politikai cselszövésből, amiről 
szólt, de amikor befejeztem, órákig sír
tam, alig tudtam abbahagyni a zokogást. 
Harminc évvel később találtam rá újra, 
a Bögöly volt, Ethel Lillian Voynich regé
nye, amely utólag kap majd nagyon fon
tos szerepet, épp abban az írásban, ame
lyen jelenleg még dolgozom.

Csak most tudok válaszolni Adrian 
kérdésére, elsősorban a Cenaclul de Luni 
(kb.: Hétfői Irodalmi Kör -  ford, megj.) 
hangulatára, de Ovid. S. Crohmálniceanu 
körére is vonatkozóan. A bölcsészkarra 
majdnem ugyanolyan naivan, gyermete
gen érkeztem, mint amilyen a középisko
lában voltam. Már teljesen az irodalom
nak éltem, az írásnak és az olvasásnak. 
Naponta akár nyolc órát is olvastam. A 
mai fiataloknak, azt hiszem, ez szörnyű
ségnek tűnhet, és igazuk van, nekem is 
borzalmasnak tűnik. De nekünk, akko
ri fiataloknak nem volt számítógépünk, 
diszkónk, lényegében a könyveken kí
vül semmink. Elkezdtem irodalmat írni,

Mircea Cărtărescu
író, költő és esszéíró, a kortárs román irodalom talán legismertebb alkotó

ja, akit Nobel-díjra is többször felterjesztettek. 1956-ban született Bukarestben, 
1980-ban végezte el a Bukaresti Egyetem román nyelv és irodalom szakát. 1980 és 
1989 között iskolai romántanárként dolgozott, majd a Román írószövetség tisztvi
selője és a Caiete Critice című lap szerkesztője volt. 1991 óta a Bukaresti Egyetem 
Bölcsészkarának Román Nyelv és Irodalom Tanszékén tanársegéd, majd adjunktus. 
1994 és 1995 között az Amszterdami Egyetem vendégelőadója volt. Számos vers-, 
próza- és tanulmánykötete jelent meg. Műveit többek között angol, francia, német, 
olasz, spanyol, lengyel, magyar, holland, svéd, norvég és bolgár nyelvre fordították 
le. Legismertebb művei: Nostalgia (Sóvárgás), Travesti (Lulu), Orbitor (Vakvilág).

megtöltöttem néhány füzetet versekkel, 
elbeszélésekkel. Első évben nem tettem 
be a lábam a Cenaclul de Luni üléseire, 
csak a Croh körére jártam, mert előbbit, 
a Nicolae Manolescu vezette kört koráb
ban alaposan befeketítette előttem egy 
kollégám. Csak másodéven kezdtem el 
járni oda, vonzott a kör rendkívüli hírne
ve. És akkor egyfajta megvilágosodás ért. 
Soha nem volt részem addig olyan hangu
latban, olyan versben sem, amilyent ott 
hallhattam, a Cenaclul de Luni találko
zóin. Rendszeresen eljöttek ezekre már 
híresnek számító szerzők, mint Traian
T. Coşovei, Florin Iaru, Ion Stratan, 
Alexandru Muşina. Olyan verseket olvas
tak fel, amilyenekről álmodni sem mer
tem, úgy tűnt, ötven évvel előzik meg a 
korukat, boldog döbbenettel hallgattam 
őket, elvarázsoltak a költeményeik; ké
sőbb aztán kollégáim és barátaim lettek. 
Én egészen addig kulturális ihletettségű 
verseket írtam, Pound vagy T. S. Eliot 
stílusában, míg az a költészet, amit ezek
től a szerzőktől hallottam, úgy viszonyult 
ehhez, mint a salakon játszott tenisz az 
én tohonya verseim gyepteniszéhez. Nem 
ugyanaz a sport volt, teljesen másvalami, 
virgonc költészet volt, a viliódzó képek 
verse, fantáziadús, nagyfokú szóbeliség
ből táplálkozó, erősen közvetlen, iróni
ában és humorban bővelkedő. Ha más 
irodalmi körökön a közönség megnyilvá
nulásának magasfokát a bámulat meg
rendült csendje jelentette, a Cenaclul de 
Luni ülésein az elismerést a kacagás je
lezte. Mindenki könnyesre röhögte ma
gát a felolvasott versek hallatán. Persze, 
voltak bennük nagyon súlyos, nagy fe
szültséget hordozó sorok is, de általában 
ironikusak, szatirikusak, élesek voltak, 
pontosan olyanok, amilyeneknek lenni
ük kellett abban az időben ahhoz, hogy 
aláaknázhassuk a minket körülvevő sze
rencsétlenséget és szomorúságot, azt a 
mocskos korszakot, amelyben éltünk. Az 
akkori énemnek egyetlen ilyen verssor 
többet jelentett, mint a világ maga, és azt 
hiszem, a társaim is ezt érezték. Csak az
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irodalomért éltünk, csak a versért, csak 
a művészetünkért. Ha valamelyik kollé
gánk a Cenaclul de Luni ülésén felolva
sott egy verset, ami őrülten tetszett ne
künk, rohantunk haza, hogy még jobbat 
írjunk. Olyan versengésszellem volt ez, 
amilyennel azóta se találkoztam. Azt sze
rettük volna, hogy valami olyan elevent 
alkossunk, ami megcáfolhatja a körü
löttünk eluralkodó politikai és kulturá
lis pusztulást. Azon voltunk, hogy a civil 
társadalom apró sejtjeit építsük ki, olyan 
tereket, ahol szabadon lehet lélegezni és 
gondolkodni. Teljesen elárasztottak a be
súgók, mindent jelentettek, ami ott törté
nik, de ez teljesen hidegen hagyott ben
nünket. A Cenaclul de Luni találkozóin, 
mindaddig, amíg Nicolae Manolescu ve
zette a kört, szabadon lehetett felolvas
ni, beszélgetni, cenzúra és a szövegek elő- 
zetes ellenőrzése nélkül. Ezek az évek 
egyféle hippimozgalom időszakát is je
lentették, ami ugyan késve tört be hoz
zánk, mint általában a keleti országok
ba, de hiteles és valódi volt. Temesváron 
a Phoenix zenélt, sok fiatal viselt hosszú 
hajat, a lányok miniszoknyát hordtak, lá
zadás volt ez is, Woodstock-hoz hasonló, 
egy fontos különbséggel: míg az ameri
kai vagy francia típusú megmozdulások, 
ugyancsak ’68-ban, a jobboldali beren
dezkedés ellen irányultak, mi a balolda
li ellen voltunk. Viszont a rendszerellenes 
küzdelem nagyon hasonló volt. Úgyhogy 
a mi verseink is nagyon hasonlítottak 
Ginsberg vagy Ferlinghetti költészetére. 
Hozzájárultunk tehát mi is ahhoz, hogy 
a román kultúrában maradjon belélegez
hető levegő, annak az időszaknak a kép
zőművészeivel és zenészeivel együtt, elég 
ha az Andrei Pleşu, Mihai Oroveanu és 
mások által rendezett, nagyhírű Oglinda 
(Tükör) vagy Scrisul (írás) kiállítások
ra gondolnak. Úgyhogy, legalábbis az én 
szemszögemből, a 70-es és 80-as évek 
nem voltak teljesen sötétek, még ha rette
netes évek voltak is minden tekintetben. 
Akadtak bennük paradoxális színfoltok, 
olykor nagyon erősek. Történetesen az 
egyik ilyen színfoltban találtuk magun
kat mi is, akik abban az időben ún. nyolc
vanas irodalmat írtunk. Nem is kéne 
mondanom talán, mennyire büszke va
gyok erre.

-  Minden bizonnyal egy rendkívüli cso
port alakult ki akkor, amely a korszak, 
a közhangulat és a rendszer nyomására 
nem csupán nagyon összetartónak tűnt, 
hanem valójában az volt. Azt hiszem, az 
alkotók szemszögéből, akik saját művé
szetüknek hódoltak nagy mértékben, úgy 
tűnt, mindez örökkévaló, így lesz a vég
telenségig, mert a művészi stratégia és a 
művészet révén történő túlélés valahogyan 
úgy volt kigondolva, hogy nincsen érvé
nyességi határideje. Időközben viszont az 
a világ leomlott, összeroskadt, törés kelet
kezett. Ez a pillanat érezhető, meghatáro
zó, fontos volt minden művész, így bizto
san az ön számára is -  akit én, talán más 
írókhoz képest is nagyobb mértékben, mű
vésznek tartok, olyan alkotónak, aki el
mélyül a művészetében, és aki folyamato
san kísérletezik, nem csupán történeteket 
vet papírra. Egyeseket ez a pillanat meg-

rekesztett az alkotásban, vannak jelentős 
írók, akik nem hoztak ki semmit ’89 után, 
a korábbi körülmények hiányában, ame
lyek kreativitásra ösztönözték őket, kiégtek 
vagy valami mást alkotnak, ami azonban 
kevésbé provokatív. Azt kérdezem, mit je
lentett az ön számára ez a pillanat, amely- 
lyel egyébként csodálatos oldalakat kezd 
az alkotásában, a nagyregény, a nagy tri
lógia, az Orbitor (Vakvilág -  ford, megj.) 
harmadik kötetét. Mit jelentett mint törés, 
mint perspektívaváltás, mint más légzési 
mód, mint másfajta létezés a világban, ez 
a történelmi mozzanat, amely meghatáro
zó volt Európa eme része számára?

-  A törés nálam néhány évvel koráb
ban bekövetkezett. A ’89-es forradalom 
nem volt fontos számomra a művészi fej
lődésem tekintetében. Tréfából azt mond
tam egyszer egy német lapnak adott 
interjúban: egy forradalom nem elegen
dő ahhoz, hogy megváltoztassa az írá
som. Mi elsősorban művészi válságot él
tünk meg a 80-as évek közepén, amikor a 
Cenaclul de Luni kezdett megszűnni ön
magától. Hét évig működött, és felforgató 
tevékenység vádja miatt szüntették meg. 
De közben úgy voltunk mindnyájan, akik 
jónéhány évig úgynevezett nyolcvanas 
költészetet műveltünk, nagyon villogó, 
élénk verseket írtunk, hogy valamikép
pen telítődtünk, én legalábbis azt érez
tem, hogy száz ilyen stílusú vers megírá
sa után nincs értelme a százegyediknek
is. És nekem még volt egy sajátos problé
mám is, a vers és próza közötti törésé.

Ezt a törést megelőzően próbáltam 
folytatni a versírást, más jellegűt, mint 
a tipikus nyolcvanas stílus. Két, egymás
sal merőben ellentétes utat választot
tam, ezek a költészetnek olyan területei
re vittek el, amelyek nagyon különböztek 
attól, amit akkoriban írtak. Az egyik 
a Levantul volt, ezzel menekültem ki a 
nyolcvanas költészetből, miután elmúl
tam harmincéves. ’88 -ban fogtam hozzá 
a Levantulnak, és ’89 közepén fejeztem 
be. Nagyon hosszú, tizenkét énekből ál
ló elbeszélő költemény, egy „klasszikus” 
poéma, amely nagyvonalakban végigkö
veti a román költészet történetét az el
múlt két évszázadon át. Barokk és ma
nierista kísérlet volt, hogy újraalkossam, 
újraépítsem a román költészetet annak 
nemesebb, de groteszkebb vonásaiban, 
mindazzal, ami ragyogó, de valamikép
pen nevetséges is benne. Végső soron egy 
komikus-szatirikus hőseposz, hasonló az 
egyetlen ilyen jellegű műhöz, amely ko
rábban elkészült a román irodalomban, 
a Ţigan ládához (Cigányiász, Ion Budai- 
Deleanu műve -  ford. megj.).

Ez volt az egyik menekülési irá
nyom. Szikrányit se remélhettem, hogy a 
Levantul valaha is megjelenhet. Több más 
vetülete mellett ugyanis tiltakozó költe
mény is, mindenki tudta, ki van elrejtve 
benne a Vajda alakjában. Szinte teljes egé
szében felolvastam a Cenaclul de Luni ke
retében és Crohmálniceanu körében, ahol 
mindenki a tobzódásig derült rajta, gond 
nélkül azonosítva a szinte minden sorban 
jelenlévő politikai „taposóaknákat”.

A másik irányból utólag a Nimic 
(Semmi -  ford, megj.) című verskötet szár

mazott, amelyet csak néhány évvel ezelőtt 
jelentettem meg, két évtizeddel megírása 
után. Gyökeresen más költészet ez, mint 
a nyolcvanas stílusú, amellyel nagyon ke
ményen, erős belső vita után szakítottam. 
A Nimic megírásakor dísztelen versben 
gondolkodtam, amelyben ne legyen csillo
gás, nem fogadtam el többé a metaforát, a 
szójátékot, semmit abból, aminek köszön
hetően egy nyolcvanas vers egyféle bű
vös dobozzá vált, tele bámulatos meglepe
tésekkel. Nem akartam már ilyent írni, 
helyette tisztán metonimikus, nyers, ke
mény, fehér-fekete verset akartam, mint 
egy tusrajz. Azt hiszem, akkor még nem 
jött el az ideje ennek a fajta versnek. Ha 
akkor jelenik meg a Nimic, valószínűleg 
egy érdektelen, meg nem értett könyv lett 
volna, amiről nem beszélnek. Amikor az
tán megjelent, azon lepődtem meg, hogy 
egybehangzik azzal, amit manapság ír
nak. Nagyon hasonlít ahhoz, például, 
amit a kétezresek közölnek. A Nimic mos
tanra egy normális verskötet ahhoz a kor
szakhoz mérten, amelyben élünk és léleg- 
zünk, ami azt jelenti, hogy két évtizeddel 
megelőzte a korát.

Mindkét irány tulajdonképpen zsák
utca volt; többé soha nem írtam volna 
meg egy olyan poémát, mint a Levantul, 
vagy egy olyan verskötetet, mint a Nimic. 
Zárt utak voltak, a problémát nem oldot
ták meg, mert a gond más volt: a vers már 
nem elégített ki, nem tartalmazott en
gem. És akkor a nagy esélyem a próza 
volt. Abban, hogy a próza felé mozdultam 
el, a döntő lépést az jelentette, hogy láto
gattam Crohmálniceanu irodalmi körét, a 
Junimeát is, ez egy prózakor volt, ahová 
eljött Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, 
George Cuşnarencu, Sorin Preda, ők ne
künk, akik négy-öt évvel fiatalabbak vol
tunk, mestereknek számítottak.

Akkoriban textualista, önreferenciális 
prózát írtak, nagyon bonyolult, iroda
lomelmélettel átitatott szövegeket. A kor
szakot uralta a strukturalizmus. Nem 
nagyon fűlött a fogam az elméleti dolgok
hoz, de igyekeztem prózát írni, nagyrészt 
a társaimmal való szolidaritásból. Abban 
az időben összesen öt prózai írásom szü
letett, amelyek számomra egymástól füg
getlenek voltak: a Ruletistul (A rulettjáté
kos -  ford, megj.), a Mendebilul (Dilingó
-  ford, megj.), a Gemenii {Az ikrek -  ford, 
megj.), a Rém és az Arhitectul {Az építész
-  ford. megj.). Aztán valaki azt mond
ta nekem, hogy ezeket könyvvé lehetne 
összerakni, mert a hangulatuk valami
képpen hasonló. A Nostalgia {Sóvárgás
-  ford, megj.), amely az első prózaköte
tem volt, ebből az öt elbeszélésből ala
kult ki. Huszonnégy évesen fejeztem be, 
és azt hiszem, olyan könyv ez, amilyent 
csak ebben az életkorban lehet megírni. 
A szerkezete, a narráció, a jelképrend
szere tekintetében nem tudnék még egy 
ilyent. Egyedi, felülmúlhatatlan tapasz
talat számomra, mint majdnem mind
egyik könyvem. A Nostalgia egy fiatal 
ember könyve, ez minden oldalán érző
dik, egy törekvő ifjú szerzőé, aki egyszer
re akar mindent adni önmagából, meg 
akarja szédíteni az olvasóját. Nem az
» > »  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás az 3. oldalról

írásmód érdekli, hanem a nagy romanti
kus és neoromantikus jelképek foglalkoz
tatják. Felépítés szempontjából talán a 
Rém a legjobb írásom.

Huszonnégy évesen befejeztem te
hát ezt a könyvet, de csak huszonki
lenc éves koromban jelent meg. A Cartea 
Românească nem merte kiadni, ezért 
csak ’89-ben jött ki, előzéklapján kilenc 
pecséttel. A Szocialista Műveló'dés és 
Nevelés Tanácsának, amelyet a hírhedt 
Mihai Dulea vezetett, kilenc instanciája 
volt, mindegyik szinten egy-egy cenzor a 
maga pecsétjével. Mindegyikük kivágott 
néhány oldalt a könyvből, képtelen vagy 
nevetséges okokra hivatkozva, hogy vé
gül olyan vékony lett, mint Giacometti 
szobrai. Teljes passzusokat húztak ki, 
erotikus vagy vallásos jellegűeket. Bár a 
Nostalgiának semmilyen politikai vonat
kozása nem volt, mégis ezen a szemüve
gen át olvasták. Az egyik szövegben a fő
hősnő neve eredetileg Elena volt. Amikor 
visszakapom a könyvet, látom, minden
hol át van húzva a neve, és ez van írva 
föléje: Maria. Egy másik szövegem cí
me az Arhitectul volt, ezt kicserélték ar
ra, hogy Orgonistul {Az orgonista — ford, 
megj.), mert a viccekben sokszor jelent 
meg Ceauşescu egyféle fordított építész
ként, aki építés helyett lerombol... A kö
tet eredeti címe, a Nostalgia szintén nem 
maradhatott, mert kevéssel azelőtt szö
kött ki Olaszországba a nagy orosz ren
dező', Tarkovszkij, és készített egy filmet 
Nostalghia címmel. Úgyhogy könyvem a 
Visul (Az álom -  ford, megj.) címmel je
lent meg -  járhattam volna rosszabbul 
is... ’89 után ugyanezt az irányt folytat
tam, anélkül, hogy az írásmódom tényle
gesen megváltozott volna politikai okok
ból. Verset soha többé nem írtam.

Nagyon örülök, hogy ezt tettem, mert a 
prózában sokkal nehezebb csalni. Versben 
lehet. El lehet hitetni az olvasókkal, hogy 
egy „nagyon hatásos szintaktikai lócit
rom”, ahogy Salinger fogalmazott, valójá
ban vers. Úgy gondolom, a próza becsüle
tesebb mesterség, mint a vers.

-  Valószínűleg a Travesti (magyar ki
adása: Lulu -  ford, megj.), amely egé
szen egyedi kisregény a román iro
dalomban, újabb szakaszt nyitott a 
Cártárescu-prózában, a Nostalgiáí köve
tően, amelyről épp mesélt. Olyan próza ez, 
amely hiteles az én, a benső feltárásában 
is, azoknak a fantazmáknak az értelmezé
sében, amelyek tulajdonképpen az emberi 
lényt és az író lényét alkotják.

De Mircea Cărtărescu naplószerző is, 
publicisztikai prózát is jegyez, más prózá
kat is, az olvasó számára elbűvölő, csábító 
módon, de talán nem azzal az intenzitás
sal, amely a mélyben hosszabb távra szó
lóan csörgedező projektek sajátja. Hogyan 
viszonyul prózájának számos különböző 
hang fekvéséhez, illetve ezek hogyan lépnek 
kapcsolatba egymással? Mi az írói mód
szer ebben a tekintetben?

— Ezek a dolgok mind szervesen, ön
magukban fejlődnek. Nem tulajdonít
hatók az agyam tudatos mozgásainak,

olyan döntéseknek, amelyeket én ho
zok meg, hanem valamiképpen úgy ala
kulnak, mint a magzat az anyaméhben. 
Gyakorlatilag mindaz, amit megírtam, 
az én döntő részvételem nélkül fejlődött 
azzá, ami. Ebből a szempontból kivált
ságos vagyok más írókhoz képest, mert 
úgy érzem, csupán egy viszonylag jelen
téktelen partner vagyok az írás folyama
tában. A varrógépnél egyik szál felülről 
jön, a tűtől, egy másik pedig lentről, a 
munkapad felől. Nagyjából ugyanez tör
ténik írás közben is. Egy szálnak mindig 
felülről kell érkeznie. Ez a „felülről” lehet 
saját bensőnk mélye is, amelyet nem ura
lunk, amelynek tudatában sem vagyunk, 
vagy lehet tényleg fölöttünk lévő hely, 
vagy akár egy teljesen másik hely, min
denesetre semmiképp nem a tudatos gon
dolkodásból származik, nem az értelem 
zónájából, nem abból, amit ellenőrizni bí
runk. Minél nagyobb ennek a szálnak a 
hozzájárulása, a könyv annál időtállóbb, 
annál nagyobb elégedettséget okoz. 
Nyilván, mindez ellentmond a moderni- 
tás felfogásának, ahogyan azt E. A. Poe, 
Paul Valéry, T. S. Eliot és társaik hirdet
ték. Szerintük a verset a költő' tudatosan, 
az értelemre alapozva írja. Én nem így 
járok el, egyféle neoromantikus vagyok, 
aki hisz az ihletben. Számomra a szer
ző olyan, mint egy zsoké, az elképzelhető 
legvékonyabb, leglégiesebb lény. Erős ló
ra van szüksége, amely felvállalja és vi
szi a nehezét, mert lényegében a ló nye
ri meg a versenyt, és ezzel azt is mondani 
akarom, hogy ha tényleg nagy könyvet 
akar megírni, az igazi zsokénak egyálta
lán nem kéne érintenie testével a lovat, 
lebegnie kellene fölötte, hogy a lóra egy
általán ne nehezedjék annak súlya, akit 
a hátán visz, és így befuthasson elsőnek.

Szövegeim legnagyobb részét ennek az 
„önhipnózisnak” köszönhetem; nem tu
dom, másképp hogyan nevezhetném. Én 
például utólag nem szerkesztem a szöve
geimet, soha nem is tettem, nem törlök- 
javítok, nincsenek kivágott és hozzáadott 
oldalaim, az összes könyvem elsőkézből 
való szöveg. Az Orbitor például az első 
oldaltól az utolsóig folyamatosan, szinte 
igazítás nélkül megírt könyv, amelyhez 
nem volt előzetes terv. Úgy írtam meg, 
ahogyan egy verset szokás, nem ahogyan 
egy prózakötetet. Minden reggel újraol
vasom a legutóbb megírt oldalt, és annak 
a kulcsával folytatom az írást. Ennek kö
vetkeztében szereplőim bármelyike és 
maga a narrációs vonal is gyökeresen 
megváltozhat egyik oldalról a másikra. 
Amikor, mondjuk, hozzáadok egy művé
szi jelzőt egy főnévhez, az a jelző egész 
egyszerűen beugrik, az én szerepem csak 
annyi, hogy jóváhagyjam, rendben van, 
ez az igazi, így kell lennie. Amikor valaki 
készen áll szépirodalmat írni, már nem 
tudatosan teszi ezt, hanem a hegedűmű
vész kifinomultságával, aki nem veszi 
észre, hogyan mozognak ujjai a hangszer 
nyakán. Én hiszek abban, hogy másképp 
nem is lehet irodalmat írni, nehezemre 
esik megérteni azt, hogy egy-egy szerző 
szinopszist rak össze a megírandó könyv
nek, aztán a kezdeti terv minden apró 
kockáját módszeresen kitölti.

Ami engem illet, a regénynek az „idő- 
testét” építem meg. Aztán önmagától ala
kul, fejlődik, mintha már létezne a könyv 
oldalain, egy fehér réteg alatt, én pe
dig nem tennék egyebet, mint lekapar
nám azt, hogy a szöveg láthatóvá váljék. 
Ezt az írásmódot a Travesti óta tanul
tam meg. A Travesti számomra a legne
hezebb, leggyötrőbb szöveg, amit valaha 
is megírtam, mivel ’91-’92 táján komoly 
alkotói válságba kerültem. Túl voltam 
a Nostalgia és a Levantul megírásán, és 
nem tudtam, milyen irányban induljak 
tovább. És akkor fogadást kötöttem ma
gammal: miután bejártam kastélyom lá
togatható szobáit, lesz bátorságom belép
ni a tiltott szobába is, mert, ugye, minden 
mesebeli kastélynak vannak olyan szobái, 
ahová szabad a belépés, de a kastély mé
lyén mindig van egy tiltott szoba, amely
ben rémisztő szörny lakozik. Ez a szörny 
mindig mi magunk vagyunk, a labirintus 
mélyén lévő szobában mindig tükörre ta
lálunk. És borzasztó, amikor szembesü
lünk önmagunkkal. Nem mindenki eléggé 
bátor ehhez. Harmincnégy évesen, mond
tam magamban, eléggé bátornak kell 
lennem ahhoz, hogy szembenézzek saját 
igazságommal, még akkor is, ha ebbe he
letörik az agyam utólag. A Travesti egyfé
leképpen az én saját harcom az angyallal. 
Ez a legszemélyesebb, legbensőségesebb 
könyvem, amelyben először próbáltam el
mondani az igazságot önmagámról.

Tzvetan Todorov, a fantasztikum nagy 
teoretikusa mondja egy helyen, hogy a 
fantasztikumnak két témaköre van: az 
én-témák és a te-témák. Előbbiek a ro
mantikus témák, mint a világegyetem ha
táráig kitágult én, ahogyan Novalisnál, 
Eminescunál, Jean Paulnál, Hoffmannál 
megjelenik. A te-témák az erotizmushoz 
kötődnek, a lélek felkavaró témái: az ero
tikus fantazmák, a travesztia, a homosze
xualitás, a fetisizmus stb. Ezek érdekel
tek a Travestiben, mert tulajdonképpen a 
kamasz erotikus tétovázásának témái is. 
A kamasz az egyetlen emberi lény, amely 
levitái, lábai már nem érintik a földet, de 
keze még nem éri el az eget. Két világ közt 
lebeg, az összes lehetőség nyitott számára. 
Elrugaszkodott a gyermekkor biztos föld
jétől, de nem érinti az égbolt kristálycsú
csát. A kamasz ellentmondások gomolyag- 
ja, és ezek erotikus jellegűek is, főként. A 
Travestiben erről a rendkívül ellentmon
dásos, a maga módján egyszerre csodála
tos és szörnyűséges életkorról beszélek. 
Nagyon érdekelt az emberi léleknek ez a 
kényes mélyrétege, mert ha férfiak va
gyunk, mindnyájunkban lakozik egy el
nyomott lánytestvér, ha pedig nők, van 
bennünk egy hangtalan fiútestvér. Én 
megpróbáltam szóra bírni a bennem rejtő
ző lánytestvért, és vele együtt újraképezni 
a plátói szférát, a hermafroditát.

Ha nem írom meg a Travestit, nem lett 
volna merszem hozzáfogni az Orbitorhoz, 
amelyet harmincöt évesen kezdtem el ír
ni. Utóbbi felé előbbi jelenti a kaput, ez 
nyitja ki az Orbitorban lévő világot. Azt 
hiszem, valamiképpen ajándékba kap
tam az Orbitort azért a bátorságért, hogy 
megírtam a Travestit.

SZONDA SZABOLCS fordítása
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GÜNTER KUNÉRT

Javaslat

Verj egy cölöpöt 
az elsuhanó időbe.
Kezedből homok pereg, 
és alaktalan formákat ölt, 
melyek nyomban önmagukba omlanak; 
soha viszont nem láthatod: 
eltékozolt élet.

A m it nem teremtesz meg, 
az nem lehetsz. Léted egyenértékű 
a cselekedeteiddel: hogyan akar 
önmagán túljutni az, 
aki nem ácsol lépcsőket?
Hogyan találna haza önmagához, 
kinek nincsenek útitársai?

Hagyj többet örökül, m int mancsod 
nyomát, kihalt fenevadak 
testamentumát, abból már 
untig eleget látott a világ.

Verj be egy cölöpöt. Döngölj 
egyetlen új gondolatot 
m int egyszeri jelenléted 
titkos emlékművét 
földgátba
az örök áradás ellen.

A természet

mindig a csupasz, mezítelen 
természet. Nem tetteti magát.
Egyetlen árvíz sem közelít 
velencei álarccal, 
tisztes mosollyal.
A  vulkánkitörés
maga a becsületesség. És
lángoló erdők intenek,
törődjünk többet
lelkünk üdvével. De -
fájdalom -  úgy eltettük a lelkünket,
hogy keressük bár
buzgón, nem
találjuk. Akárcsak
egy holt barátunk levelét,
vagy egy kölcsönzött könyvet,
melyről megfeledkeztünk.

Poétika

A z igazi vers 
magától alszik ki 
a végén
m int egy gyertya oly hirtelen 
de am it megvilágít beleég 
a retina
váratlan sötétjébe 

Kopár világok
Kopár falak asztalok és székek 
egy teremben csupa idegen ismerős 
rokonszenvünk és közönyünk 
bizonyosságában

M ozdulatlanul jelentés nélkül 
az állandóság hiányában.

*
Éjjel háromkor

feltárják a falak 
a letűnt dolgokat. Emlékszem  
az ébresztőóra zörejére 
nagyapám ágyánál, aki azóta 
egy albumban lakik.
Akkoriban az igazi utcákban 
még igazi hó hullott, valóságosan 
hallatszottak rajta a léptek.
Elhaló hangok.
Egy csavarhúzóval 
felnyitottam az órát, és 
csalódott voltam. Csupán

fogaskerekek. És 
felcsavart lelket találtam,

csigaház-utánzatot
a remélt idő  helyett, 
mely egyszerűen megszűnt 
hitelt adni jelenlétemnek.

Kaleidoszkóp

A  világegyetem kaleidoszkópja 
a meredt tekintetnek 
m erő virtuális jelenségeket közvetít. 
Rohanó vasutak. Száguldó autók. 
Gyors repülők. Autóversenyzők 
és kerékpárosok. Futó csillagzatok. 
Fénysebesség.
Atomtempó. Nyughatatlan fotonok. 
És aggódón sejtem: 
mindez semmi,

Kárpáti Gergely (Magyarország): Kabát, sapka, sál

ha egy virágot nézek, mely 
egy kicsiny rügyből 
lassanként feslik ki, és 
éppoly lassan hal el.
És mi erre egy életen át 
hasztalan törekszünk.

Mutáció

Kövek nőnek ki a földből 
ahol nemrég kenyér csírázott 
erdők lélegeztek
ahol a magányos lepke magához

hasonlót
keresve szállt a fű  fölött 
kövek m ind több és több

Senki sem emlékszik már 
az álom-mély árnyékra 
a levelek irgalmára 
észrevétlen tűnnek el 
hagyatékuk: 
fakó homokbirodalom

Egyre többen emelik föl 
arctalan koponyájukat 
ebből a földből 
olyanok m int mi.

Günter Kunért
Németországban élő költő, író. Berlinben született 1929-ben. Több mint félszáz 

verseskötete és számos prózakötete jelent meg. Életműve sokszínű: írt elbeszélése
ket, esszéket, önéletrajzi írásokat, regényt, drámát, aforizmákat. Festőként és gra
fikusként is ismert. Szépirodalmi munkásságát számos díjjal tüntették ki, többek 
között Georg Trakl-díjjal, Heinrich Heine-díjjal, a Német Köztársasági Érdemrend 
Nagykeresztjével és az EU Prix Aristeion díjával. Egyesült államokbeli és olaszor
szági egyetemek díszdoktora. A német PEN-klub elnöke. BENŐ ESZTER fo rd ítá sa i
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SERESTÉLY ZALÁN

Férgek és 
nemzetek
Ma, e nehezen áttekinthető 90 év táv

latából, ideje volna belátnunk, hogy alá
becsültük a rovarok szerepét a modern 
nemzeti érzület kialakulásában. Jobban 
mondva a rovarok tanulmányozásának 
és taxonómiákba tagozásának szerepét, 
mely egyszersmind e meghaladhatatlan 
életfluidom nyelvivé válásának forrás
vidékeit is jelöli. Ahogy egy, a hazai ér
deklődés elől gondosan elrekesztett kor
társ francia filozófus, Foucault Úr mutat 
rá némely tanulmányaiban: a 17. század
ban épp az egyház rigurózus gyóntatási 
gyakorlatai és rendelkezései tették lehe
tővé a szexuális diskurzusok elburján
zását -  annak az ellentmondásos nyelvi 
ökonómiának köszönhetően, mely egy
szerre sürgeti, támogatja akár a legap
róbb érzéki bűnök minden részletre ki
terjedő előadását, miközben korlátozza 
vagy letiltja bizonyos, a szexushoz tarto
zó jelölők nyilvános használatát. Fiatal 
pályatársam szerint ez a diszkurzív rob
banás az előzménye annak, hogy a 19. 
és 20 . század fordulójára a büntetőjog, 
a pszichiátria, az orvostudomány és a 
biopolitika felügyelete alá vonta, mint
egy birtokba vette a szexus valóságát, ki
szélesítve, fölparcellázva, egyáltalán lét
rehozva annak jól artikulált és expanzív 
nyelvi-diszkurzív terrénumait. Mindezen 
törekvések legalapvetőbb célja az utód
lás, a politikai-gazdasági értelemben vé
ve hasznos és hasznosítható emberanyag 
pártfogolása, áttételesen pedig a nyelv és 
anyagiság között fönnálló viszony visszá
jára fordítása, mely lehetővé teszi a test 
nyelvbeni kimunkálását, diszkurzus ál
tali uralását és kisajátítását.

Foucault Úr éleslátó érvelését — kiter
jesztett formájában legalábbis -  érvé
nyesnek kell találnunk a mi esetünkre 
is. Az a kiapadhatatlan energia, melyet 
a múlt század biológusai és élettanászai 
a rovarvilág feltérképezésének, nemzet
ségekbe, családokba, osztályokba sorolá
sának, nem mellesleg pedig tárgyszerű 
begyűjtésének, muzeológiai konzerválá
sának és kartotékolásának szenteltek, 
nos, mindez miként volna elgondolha
tó, ha nem a mindenütt láthatatlan je
lenvaló, az elapadhatatlan, a fölösleglét, 
a transzgresszió színe előtti megtorpa
násnak és hatalmas szorongatottságnak. 
Szelleműzés ez, annak is a legalattomo
sabb vállfája, mely látszata szerint ugyan 
az élet oltalmazásaként, a legnemesebb 
kulturális hagyakozások farvizén lép fel, 
ám voltaképpen a rettegett életvalóság 
kijelölését, elkerítését és megbillogzását 
műveli, akár az egzotikum túlbecsült 
billogával is.

Mindjárt elhárítanám ugyanakkor a 
kényszerképzetet, mely könnyen követ
kezhetne e fentiek nyomán, hogy tehát

a kisajátítás és elnyomás imént nevezett 
diszkurzív fajtái a nemzetivé válás esz
ményében jöttek volna létre. Vegyünk 
magunkon erőt, és mondjuk végre ki: a 
rovarvilág nyelvi felparcellázására tett 
kísérletek hozták létre azt a történe
ti időt, melyet ma 19. századnak neve
zünk, a rovarvilág felparcellázására tett 
kísérletek hozták létre a nemzetivé válás 
eszményét, a legalattomosabb háborúk, 
tömegmészárlások és genocídiumok való
ságát, és mindezzel együtt egy bizonyos 
fajta idő múlását is.

Hiszen a gondolat, a nemzetivé válá
sé, éppen ott hibázott, ahol a rovarvilágot 
a kártékony, de igazolható, sőt kívána
tos hadviselés, erőszaktevés, határhágás 
titkos metaforájává, egyáltalán metafo
rává avatta, feladva azt a hömpölygő, el
lenőrizhetetlen állati mélyrealitást, ami 
ellen tennünk nemhogy lehetetlen, de 
legalább ennyire bűn és hiábavalóság. 
A rovarokat ma nem irtani, hanem éppen 
ellenkezőleg -  érteni volnánk kötelesek, 
csendes szövetségre lépnünk velük, nyel
vükre rátalálnunk.

Kafka. Kafka, aki az Átváltozás meg
írásakor még egyformán közel állt két 
őrülethez. A molylepte 19. századéhoz és 
ahhoz a borzalomhoz is, melyet ma, e for
radalmi könnyűvérűség felől csak világ
háborúnak nevezünk, s mely gyökeresen 
átalakította mind nyelvi, mind időtapasz
talásunkat -  nem mintha e kettő nem 
volna egylényegű. És mellesleg arány
talanul közel a halálához, az olthatat- 
lan éhínséghez és a kiszikkadáshoz, mely 
legsajátabb és legidegenebb mindenek 
között. Ez az áttetsző, lárvaarcú férfi, 
nos, ő igen, ő ráérzett erre a működésre. 
Eltaszította magától a legintimebbet, el
árulta a századot, mely világra hozta, és 
megsejtette, amit előtte soha senki. Hogy 
a perverziók, az apátia, az incesztus nem 
a rovarlétben keresendők, de épp ellen

kezőleg, a féreggé válás partvidékén, ab
ban az önhitt tekintetben, mely, a tapin
tás és ragadozás erejét magára öltve, azt 
képzelte, hogy kívüle állhat annak, ami
re tekint. Kafka megsejtette, ez a dis
tancia, ez az exteriorizáló pillantás, a 
perspektivizmus szépreményű humanis
ta invenciója, az ablak szabadítja ránk a 
metaforizálás árnyait, melyekben hús és 
bűn, kitin és undor örökre eggyé válnak.

Pusztán e ragyogó, lárvaarcú férfiú 
iránti kötelességünk is volna kritikai cél
zattal átfésülni azt a környezetet, mely
ben eleven húsuk, ténykedésük nyelvvé, 
s egyben gondolattá vált, eltávolodván 
attól az életvalóságtól, melyet bármi
lyen kéretlenül ugyan, de máig és mind- 
örökkön képviselnek -  élő és holt tekinte
tünkben egyaránt.

E kötelességnek engedelmeskedve, 
föllapozok egy nemrég birtokomba ke
rült újságot, ezt az archív tébolyt, me
lyet szinte kizárólag egyetlen okból tű
rök meg közelségemben: mert elevenen 
tartja ujjaim munkálásában a szégyent, 
lüktetőn, akár köröm alá vert szögek. 
A nevezetes dokumentumra egy pad
lásszobában -  láthatóan inkább hival
kodó szigorral, mintsem intellektuális 
odaadással -  berendezett magánarchí
vumban akadtam rá dicstelen, gyakor
ta magam előtt is takargatott hivata
li ténykedéseim közepette. Az archívum 
e számomra felfoghatatlanul emberte
len szigoránál, emlékszem, csak a kes
keny teraszról nyíló látvány nyugtala
nított jobban, a jégbe dermedt tövises 
bokor a betonfalak szegélyezte kert el-el- 
mozduló centrumában. Ezek az áttetsző, 
névtelen lángok, ez a kert, melyre sehon
nét sem nyílott ajtó, és kilátás is csak on
nan, egyedül onnan, ahonnét akkor sze
rencsém volt megpillantani. Az épületet, 
közvetlenül kéretlen behatolásunk után, 
lebontották. Semmi okom hát hinni e
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kertben. Elhatároztam, talán csak féle
lemből, talán mert föl nem foghattam, 
elhatároztam, hogy elfelejtem, s mintha 
valóban tapasztalnám, hogy emlékeim
ben a kert centruma lassan teljesen el
tűnt volna, s az olvadás következménye
ként mintha a jég is egyre áttetszőbben 
ragyogna fel. Kilenc évtized épp elég volt 
ahhoz, hogy az egerek, a moly és a nyir
kos klíma maradandóan megrongálják 
az olcsó papírlepedőket, jótállást ezért 
nem vállalhatok az alább közreadotta
kért. A provinciális sajtó egyik elhalt, 
halálában is végletekig elhanyagolt haj
tásáról van szó, mely ugyanakkor -  épp 
a kisvárosi elit hamiskás intellektualiz- 
musából fakadóan — harsány ideológiai 
elvakultságáról mit sem sejtve vette re
giszterbe 1878 augusztusának harmadik 
vasárnapján az öreg kontinens hadásza
ti, politikai és közéleti aktualitásainak 
lajstromát.

A rejtett s talán legalább ily mérték
ben önkéntelen jelzéseknél lehorgonyoz
va, bátorkodom mindjárt hozzátenni, 
hogy nevezett dátumban nem csekély 
provokációt vél fölfedezni a rovarvilág 
dolgaiban még oly kevéssé jártas ember 
is, mint magam. Említett brassói, majd 
sepsiszentgyörgyi illetőségű Nemere na
pilap hajszálpontosan a vizsgált lapszá
mot egy hónappal megelőzően adott hírt 
a neves svéd entomológus, Cari Stál ha
láláról. Stált a félfedelesszárnyúak 
(.Hemiptera) legnagyobb kutatójaként 
tartja számon a szakma, halálával nem 
csupán egy kutatót veszített a nem
zet, de egy nagy formátumú nemze
ti ikont is, a Svéd Királyi Tudományos 
Akadémia Tagját, a stockholmi Svéd

Reno Megy Setiawan (Indonézia): Connecting people

Természettudományi Múzeum állattani 
osztályának igazgatóját.

Ugyanitt kell megemlékeznünk a 
Desmarest-dinasztia legifjabb sarjá
ról, Eugéne Anselme Sébastien Léon 
Desmarest francia rovarkutatóról, aki 
épp ez idő tájt, az 1860-1880-as évek
ben dolgozza ki legjelentősebb munká
it, köztük azt a kiadást, melyben elbeszé
li két piros korongcincér esetét, melyeket 
vékony ólomfallal választott el egymás
tól. „A két fogoly — összegez A. E. Brehm 
1863-1869 között közreadott, Thierleben 
című veretes munkájában - , úgy látszik, 
vágyakozott egymás után, mert néhány 
nap múlva a válaszfal át volt fúrva és a 
két bogár békésen üldögélt egymás mel
lett. A fadarazsaknál fogunk példákat 
látni -  folytatja -, hogy a rovarok rágójá- 
nak rongálásától még az ágyúgolyók és a 
srapnellek sincsenek biztonságban.”

Első pillantásra annak a tárcarovat
ban közölt vázlatnak a tipográfiai elren
dezése keltette fel az érdeklődésem, mely 
A rovarvilágból címet viseli. Meglehet, 
mindennek a kerthez is köze van, bár 
hogy azóta mi mindennek lett köze ah
hoz a kerthez, nem merném átgondolni. 
Szerzője anonim marad, a cikk a címlap 
alsó egyharmadát foglalja el, majd várat
lan módon megszakad és a második oldal 
bal alsó, kisebb tenyérnyi szegletében zá
rul. A megoldás kétségkívül zavarba ej
tő, noha bizonyos tekintetben egybevág a 
kor merőben esetleges, nem ritkán önké
nyes, a növények burjánzását, vadhajtá
sait idéző tördelői gyakorlataival.

H. monogramot használó vezércikkíró 
Tisza Kálmán Szabadelvű Pártjának el
söprő győzelmét és a választói józansá

got ünnepli, említést sem téve arról, hogy 
az 1875-ös választásokhoz mérten 93 or
szággyűlési helyet veszített a Párt: „(...) 
a nemzet — írja szerzőnk -  nem nyilatko
zott a véres szájú kolomposok kedve sze
rint -  az Országgyűlés keretében alakult 
Egyesült Ellenzékre utalva - , hanem a 
szabadelvű pártot bízta meg a törvényho
zás hatalmával, annak kezébe tette le az 
ország kormányzásának jogát. A nemzet 
kimondta, hogy a szabadelvű kormány 
álljon továbbra is az ügyek élén, az a kor
mány, mely a közgazdászati kiegyezést 
megteremtette és mely a külügyi politi
ka tekintetében nem ment fejével a fal
nak, hanem megfontolván, hogy a mo
narchiában kívülünk más nemzetek is 
élnek, kiknek érdekeit nem szabad igno- 
rálnunk — és hogy Európa sem áll csu
pán és egyedül a magyar monarchiából, 
belenyugodott az európai megbízatás el
fogadásába, melynek következményeit és 
horderejét a higgadtan gondolkozó nem a 
demagógok szempontjából fogja megítél
ni”. Majd, biztosítva olvasóit a Párt tö
retlen hadereje és harci kedve felől, így 
folytatja: „A szabadelvű pártnak szép és 
nagy hadserge van; a régi gárda jelenté
keny részét képezi, derék újoncok sok jó, 
új anyagot hoznak belé; de e seregnek a 
csatákban, a parlamenti munka mezején 
kell megnyerni azt az erőt, összetartást 
és szívósságot, melyet minden hadsereg 
csak a tűzkeresztséggel szerez meg. A ve
zérek feladata arról gondoskodni, hogy a 
sereg méltó célokért, jó pozíciókban és he
lyes taktikával vezettessék a harcba.”

Ezt követi rögtön a boszniai láza
dásokról írt összefoglaló, mely Hadzsi 
Loja, a felkelők vezérének bukásáról ad 
számot, és nem mellékesen, persze, a 
Monarchia magyar hadtesteinek bevo
nulásáról Szarajevóba. Hadzsi Loja bű
nei a következők: „A hírek, melyek újab
ban Boszniából érkeznek, konstatálják, 
hogy Hadzsi Loja az egész országban a 
vallási háborút hirdeti. Dervisek baran
golnak szerte a vidéken, s prédikálják 
a szent háborút. Szjenicában bizonyos 
Fuad effendi a mecsetben így szólt a tö
meghez: »Igazhívők! Csodáljátok Allah 
nagyságát! Allah megengedte, hogy szent 
időket érjünk. A gyaurok, kik tűzzel- 
vassal jöttek kiirtásunkra, meg fogják 
most látni, hogy a megtorlás órája elérke
zett.« A tömeg ujjongva fogadta e szava
kat, a keresztyének pedig házaikban rej
tőznek. Szerajevói tudósítások szerint ott 
már számos keresztyén esett áldozatul a 
hordák fanatizmusának. A külhatalmak 
konzulai a »nemzeti« kormánnyal nem 
léptek érintkezésbe, bezárták hivatalai
kat és házaikat és várják, míg az osztrák
magyar csapatok helyreállítják a rendet.” 

A bosnyák keresztények jajszavára ok- 
kupációt intéző osztrák—magyar sere
gek költői fikciója mintha ellentmonda
ni látszana annak a rövidhírnek, mely a 
külföldi aktualitásokra kitekintő rovat
ban kap helyet: „Berlin, aug. 14. A »Prov. 
Corr.« Bismarknak a pápai muntiussali

» > »  folytatás a 8. oldalon
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» > »  folytatás a 7. oldalról

értekezését (sic!) egy Bismarck hg. és az 
egyházi béke” (sic!) című cikkben tá r
gyalja. Megcáfolja a sajtó némely téve
déseit, arra nézve, miután a kancellár 
a kormány eddigi nézeteit megtagadná, 
melyeket az egyházi ügyre nézve vallott. 
A cikk Bismarck beszédeiből idézeteket 
hoz, melyekből kitűnik, hogy ha békéhez 
nyújtja kezét, csak azt teljesíti, mit a leg
élénkebb culturharc tartam a alatt mon
dott ki tisztán. — A cikk idézi a korona- 
herceg jul 10-én kelt levelét a pápához, 
ezen megjegyzéssel: Ha Bismarck her
ceg a pápa bizalmi férhával megteszi az 
első' lépéseket a kiegyezésre és a cselek
vés terére lép: úgy az eddigi nézeteivel az 
egyházi feladatokról összhangzásban áll, 
de hogy ezen őszinte igyekezete a cél el
érésére fog-e vezetni, az nem egyedül tő
le függ.”

Ugyanebben a rovatban olvassuk: 
„Berlin, aug. 14. A socialista törvény 
melyet Poroszország a szövetségi ta 
nács előtt indítványozott 24 §. szám
lál, és a »Pr. Corr.« szerint következő
ket tartalmazza: Socialdemokratikus és 
communista egyletek, melyek a fennál
ló állami és társadalmi törvények felfor
gását célozzák, betiltatnak. Mindennemű 
egyletek és egyleti pénztárak az egész bi
rodalom területén a fennálló tilalmak
nál fogva a rendőrség által lefognak fog
laltatni, mihelyest a tilalom véglegesen 
megerősíttetett. Ezen tilalom ellen az 
egyletek elnökei panaszt emelhetnek a 
birodalmi hivatal előtt, a mely az egyle
tek és egyleti pénztárak felett áll.”

A helyi érdekű közleményeket értelmet
lennek találom citálni, hozzáteszem: épp 
azért, mert maguk is az európai nemze
teket, sőt a kontinenseket átható háborús 
dúltság jegyében fogantak. Dr. Lengyel 
Gyula, Tusnádfürdő fürdőorvosa nyílt le
vélben vitatkozik Aelous úrral, aki bátor
kodott kétségbe vonni orvosunk szaktudo
mányát és a „sűrített levegő gyógyászati 
célokra való alkalmazását”. Kóréh Ferenc 
gazdatiszt a búzát támadó rozsdáról és 
üszögről értekezik, a triesti Assicurazioni 
Generali biztosító vállalat, latba vetve ré
giségét, anyagi és tapasztalati tőkéjét, ar
ra szólít, biztosítsuk be vagyonúnkat, éle
tünket — veszélyek lesnek ránk.

De ha az emberi dúlás elől -  vagyon, 
testi-szellemi rokkanás vagy fogyatkozás 
árán — volna is menedék, érvel elmésen a 
cikkszerző, a rovarok előtt akkor is mez
telenül állunk, roppant munkálásuk előtt 
meghajlik kő, vas, hús, élő és élettelen: 
„Az ember, ki semmiben sem találéko
nyabb mint a háború mesterségében, vele 
szemben annál erőtlenebb, minél kisebb 
és észrevétlenebb. Hasonlít az óriáshoz a 
ki küzd a felhővel és köddel. Mert vala
mint köd és felhő veszi őt körül minden
felől, úgy nyüzsgik őt körül ezek; mond
hatni, hogy a levegővel légzi be azokat, 
mintha élő levegőt képeznének azok az 
apró rángatódzó, szúró, szívó parányok.”

A háborúskodás végtére nem embe
ri invenció — így a rejtett sugalmazás -,

még ha roppant hajlandóságunk, fogé
konyságunk és képzelőerőnk, melyet dol
gában tanúsítunk, okot is adna ilyesfajta 
képzelgésre.

„Még a fémek keménysége sem áll ne
kik ellen. Nyomdákban, kikötőkben, rak
tárokban gyakran akadtak rovarok által 
minden felé összebarázdázott ólomleme
zekre s a francia Desmaret (sic!) egész 
lajstomát állította össze a fémrágó rova
roknak. Valóban a rovarok a természet
nek nagy pusztítóiként jelennek meg.

Olyanok, mint a repülő, mászó tűz, 
mely a gyúlást egész földrészekre szétvi
szi, s éppen ott legkiirthatlanabbak, hol 
az élet bősége a legkimeríthetetlenebb.”

Mondhatom, roppant invenciózus a 
hadviselés és az írás szubtilis összekap
csolása, mely egyszer s mindenkorra az 
írást, egyáltalán a zsurnalisztikát mint 
borzalmak krónikáját is elhelyezi a hábo
rús működésben, mintegy kivakarva lap
jaiból a tétlenség és élősködés billogát: „S 
bár milyen törékenyek vagy gyöngédek 
testrészeik, meglepő erőnyilvánításra ké
pesek. Amerika pusztáin gyakran láthat
ni egy bogarat, a rovarak sisyphusát, a 
mint saját súlyánál húszszorta nehezebb 
golyókat gördít maga előtt. Az afrikai si
vatagon a fekete pimelia fáradhatatlanul 
mértföldeken át folytatja útját. Az arabok 
»El Ketseb« az írónak nevezik, mert útját 
két párhuzamos vonal jelzi — mint két sor 
írás, — olyan egyenesen, mintha valami 
óriási vonalzóval húztak volna át dom- 
bon-völgyön.”

„Azonban -  hangzik a felmentés -  az 
annyira rettegett, üldözött rovarvilág
nak is meg van pótolhatlan szerepköre a 
természet háztartásában.

Bár mily kártékony is pusztításuk ma
gában véve, egészben véve a természet ál
dásának tekinthetők. Rendeltetésük: a 
földnek és légnek tisztítása. A hol egy ál
lat elhull, valami élő meghal, ott megje

lennek a mászó és repülő csapatok. S el
kezdenek vágni, rágni, tépni, míg csak 
a fehér csontok maradnak. Egy hét sem 
telt el, a hulla máris eltűnt; léteit adott 
egy millió új lénynek: de a halálos gá
zok ki vannak irtva, visszavezetve az élet 
nagy körfolyamába.”

És micsoda felmentés? Háború — a ter
mészet maga. Kegyes mészárszék. Áldott 
borzalom. Fölöslegekeink felszámolója, 
maradékaink felélője, haszontalanunk 
haszna -  gyönyörű háború. Lidérecink és 
rémálmaink őre -  hiszen rémálom maga. 
Világ maradékai, rettegjetek!

A nemzet tébolya -  íme, költői téboly. 
Nem több -  de ez nem kevés. Higgyék el 
nekem, a 19. század egyetlen metaforából 
készült. A testek, az újság lapjai, a per
cek, az utódlás és a háborúk eszménye, 
Európa eszménye, Foucault Úr, amint 
épp leleplezi ezt az eszményt, a kilábaló 
Kafka, 19. század minden. Csak a kert 
nem. Egy kert, melyre egyetlen kilátás 
nyílott. És egyetlen ajtó sem. Csak a rova
rok nem, melyek ott nyüzsögtek abban a 
kertben, a látásban benne, láthatatlanul. 
Csak a pillantás nem, mely ott lengett a 
látvány fölött, akár egy halálfinom zsi
lett. Mind ott voltunk a kertben, és csak 
a kertben voltunk ott. Rád emlékszem is. 
Lárvaszerű arcodra, hogy nem találtad 
a szavakat és ujjaid -  mint az a kenyér — 
megtörtek a csendben. Prágában kivonul
tál az utcára és fiatal zsarukat vertél el 
Valle Giuliánál. Egyetemre jártál, és el
hitted, hogy vérrel is be kell mocskolnod 
a kezed. Szavakból voltál és időből akkor. 
De másból is. Hiszen nem láttalak.

Ki lehetünk mi? Mi, akiknek min
den méltósága egy féregé. A hullamerev
ség elevensége? Mozdulatlan hullámve
rés? Férgek ama derengő kertben, melyet 
csak a felejtés csupaszít egyre kristályo
sabbá? És egyetlen vak pillantás. Az ösz- 
szes többi.

Mehdi Darvishi (Irán): A m íg  s z á z  é v v e l  k é s ő b b
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BOTHÁZI MÁRIA

Cseke Péter 70. születésnapjára

Szerencsés az a nemzedék -  írta Cseke 
Péter az 1976-os Korunk évkönyv hasáb
jain amelyik azt tapasztalja, hogy a 
történelem az ő szemével próbálja néz
ni önmagát. Bárhonnan is nézzük, Cseke 
Péternek az elmúlt évtizedekben ebből a 
sajátos egybecsengésből kijutott. A ’68 -as 
nyitás után, a hetvenes évek elején úgy 
tűnhetett, az akkor induló nemzedék sze
rencsésebb csillagzat alatt követheti út
ját, mint az előttük járók, az írásban, a 
lapszerkesztésben a sorsformáló cselek
vés lehetőségét látták. E lehetőség illúzi
óját persze -  tudjuk -  a hatalom gyorsan 
eloszlatta, a rövid időszak után követke
ző évek sivár csöndje, egyhangúsága holt
vágányt jelentett szellemi életünk leg
java számára (is). Koromnál fogva sem 
ismerhettem azt a Cseke Pétert, akinek 
-  megannyi kor- és pályatársával egye
temben -  a szellemi közlekedés főbb ar
tériáitól elzártan kellett élnie a sötétség 
véget nem érő óráit, napjait, éveit. Mégis 
úgy képzelem, tevékenyen, mozgékonyán, 
lankadatlan reménnyel telt számára ez 
az időszak is, mert Cseke Pétert csak úgy 
lehet elképzelni, hogy fáradhatatlanul és 
töretlen optimizmussal cselekszik.

A tényszerűség kedvéért: a kolozsvá
ri bölcsészkar elvégzése után 1968 nya
rán hívták a Falvak Népe című buka
resti gazdalaphoz, ahol aztán húsz évet 
dolgozott, korrajzzá szélesülő társadal
mi riportjaival, az irodalmi és művelő
dési élet kiemelkedőivel készített inter
júival neve megkerülhetetlenné vált. 
Alapvető műfajának mégis a tanulmányt 
tekinti, egyetemi hallgató korában a ko
lozsvári stilisztikai iskolát megteremtő

Szabó Zoltán professzor műhelyében sa
játította el a kutatásmódszertant. S bár 
újságírói-szerkesztó'i munkája mellett 
kevés ideje és lehetősége adódott e tu
dás gyakorlati alkalmazására, a nyolc
vanas években talán épp menekvésként, 
„szellemi immunanyagként” (az ő kifeje
zése) elkezdte módszeresen feltérképezni 
az erdélyi művelődéstörténet nagy témá
it: az Erdélyi Fiatalok harmincas évekbe
li mozgalmát, a Makkai Sándor-féle Nem 
lehet-vitát, a Termés folyóirat népiségét. 
Nyomdakésznek ítélt kéziratai közül töb
bet házkutatások során elvittek, később 
paradigmaváltó szövegeit a papírkosár
ba dobott jegyzetek alapján írta újra. 
Egyébként akik ismerik, tudják: Cseke 
Péter kutatásaiban mikrofilológusi ala
possággal jár körül egy-egy kérdéskört, 
és írásait, a kevésbé tudományosakat is
— legyen az valamilyen alkalomra ké
szült köszöntőbeszéd, egy könnyedebb 
hangvételű kisesszé vagy akár egy dok
tori referátum véleményezése -  a legkö
rültekintőbb alapossággal készíti elő és 
a legaprólékosabban csiszolja véglegessé. 
Mindehhez pedig nagy fegyelem, kitartás 
és munkabírás szükséges — a tanár úr 
korán kel, hajnali hat órától két-három 
órát mindennap ír, és elvesztegetett nap
nak tekinti azt, amikor az (ön)penzumát 
nem sikerül teljesítenie.

De visszakanyarodva a nyolcvanas 
évekhez: vélhetőleg éppen ez a fegyelme
zett gondolkodás, szorgalom és alapos
ság készítette elő későbbi karrierjét, és 
vezette el egyébként például az Erdélyi 
Fiatalok tanulmányozásához is, hiszen 
az értelmiségnevelő mozgalom történe
tét Debreczeni Lászlóval készített mély
interjúi során ismerte meg. Az Erdélyi 
Fiatalok dokumentumkötetét 1986-ban 
szerette volna megjelentetni, egy nagy
váradi nyomda ki is nyomtatta, ám végül
-  feljelentők hathatós munkája nyomán -  
az utócenzúra betiltotta és bezúzásra 
ítélte. A nyomda vezetői azonban nem 
zúzták be a példányokat, így 1990-ben 
Index -  tiltott könyvek szabadon felirat
tal megjelenhetett.

Az első mondatban vázolt nemzedéki 
szerencse a „korfordulós újesztendő” után 
újra rámosolygott Cseke Péterre, hisz te
kintete -  az elmúlt huszonöt évben elért 
eredményeit nézve nyugton állíthatjuk -  
ismét egyfele néz(het)ett a történelemé
vel. Meghatározott karakterszámban 
igen nehéz lenne összegezni mindazt, 
ami a „demokrácia” tájainkon igen töré
kenynek mutatkozó sajátosságai és lehe
tőségei közepette a Korunk-szerkesztő, a 
fakultásalapító és -vezető, a művelődés- 
szervező, az eszmetörténész, a lap- és ku
tatóműhely-alapító munkásságát bemu

tatná. Merthogy Cseke Péter 1990-től a 
nagy hagyományú Korunk folyóirat har
madik folyamának szerkesztője, 1993- 
ban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
keretében megszervezi az egyetemi szin
tű  magyar újságíróképzést -  majd né
hány évvel később dékánhelyettesként, 
illetve dékánként a politikatudományi, 
közigazgatási és kommunikáció-tudomá
nyi képzés magyar tagozatát is, a kétez
res évek közepén doktori dolgozatok irá
nyítójaként ő alapítja meg a Medok című 
médiatudományi szakfolyóiratot, amely
nek azóta is főszerkesztője. Közben sor
ra -  mindegyik év publikációs listája igen 
impozáns -  jelennek meg tanulmányait, 
esszéit, interjúit, portréit összegző köte
tei, monográfiái, önálló szerzői teljesít
ménynek minősülő forráskiadásai, sajtó 
alá rendezett, bevezető tanulmánnyal és 
jegyzetekkel ellátott dokumentumköte
tei, amelyek mindenikéből visszaköszön 
az az interdiszciplináris szemléletmód, 
amelyet a szociográfiai riport művelésé
vel szerzett.

E sorok írója Cseke Pétert, a tanárt, az 
intézményépítőt ismerte meg a kilencve
nes évek derekán, s ekként ismeri azóta 
is (hisz a tanítvány életre szólóan tanít
vány marad), doktori dolgozata irányító
jaként, a közösen szerkesztett Medok él
tetőjeként, kutatóműhely-létrehozóként 
és -vezetőként, de talán elsősorban: em
berként. Aki hihetetlen energiával, hittel 
és lelkesedéssel veti bele magát a soron 
következő feladatba, és ha kell, konok ki
tartással végzi azt. Aki a szerves építke
zés fáradhatatlan híveként akkor is látja 
a perspektívát az éppen aktuális projekt
ben, amikor mindenki más már anya
gi vagy szellemi tőke hiányára hivatkoz
va lemondana róla. Aki mindig előre néz 
és ösztönöz, ha kell, nógat, noszogat ki
tartóan, de egyébként igen kedvesen: ta 
nárként csöppet sem szigorú, sőt, inkább 
megértő, a diákban elsősorban az embert 
látó, mindig rábízza tanítványaira, hogy 
mennyi nem tudást bír el szégyenérze
tük. Szerkesztőként viszont messze föl
dön híres hite az aprómunkában gyakran 
megizzasztja a szerzőt, még a haladót is: 
mindig megtalálja az oda nem illő szava
kat, mondatokat, szövegrészeket, kímé
letlenül irt mindennemű pongyolaságot, 
bejelöl minden vesszőhibát. A szerző pe
dig csöndesen, kissé megsemmisülten bo
rong javított lapjai fölött, és elhatározza, 
hogy legközelebb jobban igyekszik.

De persze most a szerző nem borong, 
hanem örül, hogy hetvenedik születés
napján köszöntheti Cseke Pétert, és kíván 
neki a lehető legjobbakat: a tanárnak sok 
jó pillanatot a diákjaival, az írónak köny- 
nyen szövődő oldalakat, a szerkesztőnek 
jó szövegeket, a kutatónak izgalmas felfe
dezéseket, az Atosfalván kertészkedőnek 
jól termő ágyásokat és szép virágoskertet, 
a nagyapának pedig unokázós, együttját- 
szós órákat. Isten éltesse sokáig!
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OZSVÁTH ZSUZSA
nagy zsebek,, 
díszmellények
majd valahogy megoldódnak a nagy

kérdések
a kicsik feloldódnak a félreértések 
meg a féltések is magára hagynak 
mindent amihez oda-odasimulnak 
és némán de hűséggel dorombolnak 
valami bödületes nagy istenségnek 
megfelelve a kellő létigénynek 
kiöltözve nagy zsebek díszmellények 
délceg legények bazsajgó leányok 
drága díszlet színház van felállók 
hogy jó messzire ellássak én is 
hogy részese lehessek mégis 
hátha ju t egy falatka vagy morzsa 
és a zsáknak is legyen foltja 
a szép nagy kérdéseket pohárba 
a féltéseket berakni mozsárba 
és addig őrölni törni őrülni zúzni 
az időt a végtelenségig elhúzni elnyúzni 
a nagy isten képét arcátlanul míg csak 
meg nem törik mert ez játszma kérlek sakk
matt és a hűséges dorombolok dörömbölnek 
az ajtókon eztán hogy a kellő létigénynek 
köszönik szépen rendben megfeleltek 
kiöltöztek szépen nagy zsebek 
és értékes díszmellények 
volt itt minden mióta a világ 
meggyújtotta magának a lámpát 
azóta villognak szemekben a fények 
szórnak szikrákat ilyen kicsi lények 
egymásra lövöldöznek játszi könnyedséggel 
puskapor keverve testi-lelkiséggel 
minden együtt kapható akciós csomagban 
-  felállók: ott vagy a színházi darabban.

magától értetődő
magától értetődő a kimondott szava 
édes mint az életnek a sava-borsa 
magától minden szó olyan mint az élet 
és mindegy hogy épp melyik véglet 
az amire gondolok én pont most: 
mind az összes ugyanolyan fontos.

magától az élettől is kérdeznék én párat 
például hogy miért ereszti belém azt a tárat

ami a rosszaknak volna tán illő reszortja 
nem pedig a tévelygőnek golyóbis leosztva.

hanem kedves élet kérdeznék még egyet, 
amikor én szedem az epret és a meggyet 
akkor a nagy boldogságok idejét élem. 
de most jöjjön az én szerény véleményem:

hogyha tényleg boldogságos időinket éljük 
szóljon róla valaki hogy feledni ne véljük 
ezt a fontos részletet ami rejtve maradt 
sok fegyelmi elterelő mechanizmus alatt.

Bárány, felhő
Amott kúszik egy bárányfelhő,
Emitt meg én, a bárány kúszok.
Ha folyót látok, át is úszók,
Mert ezt már csak így szokás.

Mindegy, hogy milyen szopás,
A lényeg, hogy a lehetetlen 
Nincs e világegyetemben.
Sem kifogás, sem mentség,

Hogy szétrepeszt a teltség 
Vagy épp unalomba fullad,
És a folyón át se juthat 
Az úszó, vagy az égbolton kúszó

Bárány, aki felhő,
Mert szétkapta a szél,
Míg lebegett a cél,
Hogy egyszer csak eső lesz.

Csendélet, reggel
A reggeli utcán még 
ott van a vacsora maradéka, 
a slájmot köpő bácsi 
meg a banán barna héja.

A szájlent technós csöves 
monoton idegrángása, 
meg az alkalmi füves 
elnyomott csigája.

A reggeli utcán még 
ráncosak a bőrök 
és puha párna melegét 
áhítják az őrök,

míg állnak tükör ajtóknál, 
mert odabent javában 
áll valami éji bál
-  mennyi báj, mennyi baj kiabál.

És az új nap javára 
nagyot köp egy bácsi, 
hisz a reggeli utcára 
mégse illik hányni.

UNICUMolytalan vers
UNICUMolytalan a helyesírás, 
ha úgyis csak, hejj, e sírás 
marad hátra. Ha hátra arcot 
fúj a fújj! de nagyon falsot 
játszó trombitás, 
csak ásítás 
a komédia médiuma
-  lecsengett régiója
a szellemi mani-mani-mani 
maszt bi fani-fesztációjának. 
feszt ácsingóznának 
valami maradékért, 
ha valaha valamit is ért, 
nem úgy, mint sokan semmihez -  
csak a szájak (fellépéséhez, 
pedig jól van az úgy zárolva, 
mintegy folyószámlája 
az elfolyt éveidnek.
A véredényeidnek 
lehetsz csak adósa, 
alkoholisztikus apósa 
egy kivénhedt
-  ránc-ránc-eszterránc -  
régen eltévedt, 
értelmi-seggreült 
hadisebesült 
pofalemezének, 
pofáraesésének.

Ozsváth Zsuzsa: 1992-ben született Nagyváradon. A Partiumi Keresztény Egyete
men szerzett grafikusi diplomát 2014-ben, jelenleg ugyanott mesterképzős hallgató.
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ILYES KRISZTINA
Piritós*

1 .

Apu külföldön dolgozott. Nem láttuk 
csak hónapok után, akkor is csak keve
set. Anyu és én voltunk. Ketten. Untam 
már. A suli is gáz volt, nehéz és mondhat
ni rossz is.

Kedd volt, anyu aznap nem dolgo
zott. Hazamentem, és a szokásos dolgok
nak fogtam. Tanulni. Magyarból kap
tunk egy olyan házit, amit még talán 
sosem. Szabad témával kellett fogalma
zást írni. Ez nehéz. Sok fogalmazást ír
tam adott témával, de ha nem adnak egy 
témát, én nem tudok miróT írni. Anyuhoz 
fordultam, de ő valamiért mérges volt, s 
amúgy is, amióta apu nincs itthon, fur
csa. Sosincs itthon, olyan különös, titko
lózik. Szóval, ő nem segített. Arra gondol
tam, hátha segít nekem a szomszéd bácsi, 
hisz ő az én barátom. Sosem volt bará
tom, ő az egyetlen. Feri bácsi. Szeretett 
engem, látszott rajta. Mindig örült, ha 
bementem hozzá egyet, csak úgy beszél
getni, vagy még akkor is, ha segítséget 
kértem. Kicsi korom óta ő segít minden 
kis nehézségben, amiben anyu vagy apu 
nem tud. Neki nem volt fia vagy lánya, és 
így persze unokája sem. Ez tetszett ne
kem, mindig én kaptam meg a maradék 
sütit, a cukorkát a kis tálból, és ha sütött, 
én nyaltam le a fakanalat. Velem nézett 
tévét. Régimódi volt, ez tetszett a legjob
ban. Nem az újfajta öregekre hasonlított. 
Szerette a lovakat, volt tehén az istállójá
ban, gazdálkodott, és szekérrel já rt fáért 
az erdőre, és csak annyit hozott, ameny- 
nyi szükséges volt. Minden nap volt vala
mi kis baja az emberekkel. Sosem elége
dett meg senki munkájával, a sajátjával 
sem. Szeretett játszani, römizni, kártyáz
ni. Neki sem volt túl sok barátja. Ahhoz 
képest, hogy sokszor emlegette Istent, 
nem volt vallásos ember. Sokszor csodál
koztam is rajta és azon, amiket mondani 
szokott. Mikor megkérdeztem, miért kér
dezget ilyent és kitől, annyit mondott, ez 
csak káromkodás, kicsi lány, majd te is 
megtanulod. Azóta is tanulom, de olyan 
jól, mint neki, sosem ment még.

Szóval beérkeztem hozzá, épp a károm
kodást gyakorolta, ismét. Kifutott a tej, 
azért emlegette Istent. Kérdeztem, segít- 
sek-e neki, azt mondta, később, és meg
kérdezte, miért mentem, segítség kell, 
vagy kapcsolja be a tévét? Mondtam, ma
gyar házival érkeztem.

-  Csukd be az ajtót, tedd le az asztal
ra a feladatot, és ülj le. Mindjárt jövök, 
ezt még feltörlöm — mutatott a kályhára, 
ahova a tej kifutott.

Jött is hamar:
-  Na, mondd, mi a harci helyzet!
Én meg elmeséltem gondomat, nehéz

nek tűnő feladatomat.
-  Ez hol nehéz, te leány? Csak le kell 

ülni és írni. Ebben segíteni nem igen tu
dok én.

-  Csak adj egy témát, én majd írom to
vább. Kérlek.

-  De hisz témát te is sokat tudsz. írj 
a kenyérpirítóról, egy székről vagy mint 
sokan mások, a nagynak képzelt szöve
geit, a szerelemről, a becsületről vagy írj 
egy lufiról, az humoros.

-  Annyi témát adtál, most melyikről?
-  Tudod mit, írj arról, amiről akarsz, 

neked kell tessen, ezek csak ötletek.
-  Hát, nemigen segítettél most. 

Hagyjuk. Csak holnaputánra kell. 
Tévézzünk!

-  Holnapra készen vagy mindenből?
-  Persze. Ja, ma kaptam egy kilencest 

románból, tudod, amit tegnap gyakorol
tam, és számtanból egy tízest a felmérő
re.

-  Klassz kis csaj vagy, ügyes. Te most 
hányadikos is vagy? Felejtem el min
dig -  örökké felejti el, ezen a héten már 
negyedszerre kérdezi meg. Öreg már. 
Nyolcvanegy éves.

-  Ötödikes. Feri bácsi, ötödikes. Már 
ősz óta ötödikes.

-  Tényleg -  csapott a fejére, és kaca
gott egyet.

-  Na, akkor nézünk tévét? Nézzünk, 
most megy a kedvenc filmem.

-  Rendben, de anyud elengedett? Nem 
fog leszidni, hogy megint nálam töltőd a 
délutánt?

-  Nem, nincs otthon, és amúgy is házi 
miatt jöttem. Megérti.

-  Jól van, akkor megnézzük a filme
det, ha utána befejezzük a magyar házi- 
dat. Rendben?

-Jó .
Látszott rajta, valami nincs rendben 

vele. Sápadt volt. A film közben elaludt. 
Amíg aludt, főztem neki teát, és készítet
tem pirítóst is. Azt akartam, amikor fel
kel, örüljön neki, hogy milyen jó kis barát
ja van. Nem kelt fel. Vártam még, este lett. 
Ő még mindig aludt. Fel akartam költeni, 
hogy megyek haza, aludjon jól, főztem neki 
teát és pirítóst. Csak meg kell melegíteni. 
Szólítottam többször is, kicsit meglöktem, 
de nem ébredt fel. Rossz érzés fogott el. 
Emlékszem, amikor arról beszélgettünk, 
hogy egyszer ő úgy elalszik, többet nem 
kel majd fel, azt hívják a halálnak. Ellopja 
az életét, és sosem kapja vissza. Tolvaj. 
Sírás kerülgetett. Nem akartam sírni, 
megígértem neki, amikor ellopja a halál az 
életét, nem sírok majd. Csak könnyeztem. 
Azt mondta, ha a tolvaj eljön majd hoz
zá, enyém lehet a tehén, a ló, a szekér és 
minden. Örültem neki, de most, most nem 
örültem mégsem. Nem kell se szekér, se ló, 
se tehén, ő kell, az öreg barátom.

Könnyes szemmel odatettem a pirítóst 
és a teát az ágya elé. Mondtam neki, egye 
meg addig, amíg elmegyek segítségért, 
nem látja senki, én nem mondom el, hogy 
a halála után ette meg, azt mondom majd, 
előtte ettük meg együtt. Visszatértem a 
szomszédokkal, de a piritós ott volt, egy 
morzsa sem hiányzott belőle, és a bögre 
is tele volt teával. Tudtam, hogy makacs 
ember, de nem gondoltam volna, hogy 
ennyire. Az emberek kiküldtek a házból, 
nem lehettem bent, csak a magyar füze
temért futottam vissza. Hazamentem. 
Anyu otthon volt. Elmeséltem, mi tör

tént. Megtiltotta, hogy elmenjek a teme
tésre. Nem tartottam igazságosnak, de 
nem érdekelt. Akik a temetésen ott vol
tak, azok csakis a temetésén voltak ott. 
Sosem voltak igazi barátai, csak az Isten 
volt ott, akit igazi barátjának tudhatott. 
Sajnáltam.

Eközben a magyar házit elfelejtet
tem leírni, tudom miről, illetve kiről írok 
majd: Feri bácsiról és a pirítósról.

2 .
Halott! — ordította már harmadszor

ra anyu. Állítólag nem tudom feldolgoz
ni, hogy Feri bácsi tényleg nincs köztünk. 
De hisz ők ezt nem érthetik. Köztünk 
van, csak láthatatlan. A kutyák megér
zik, amikor ilyen érdekes lények járkál
nak a környéken. Azért ugatnak éjjel
nappal, ha nincs is látható idegen, mert 
ott vannak ők. Persze, aki olyat veszített 
el, akit nem is szeretett, akkor nem is ve
szített el senkit. Kár, hogy értelmetlen ez 
az egész. Úgy gondolom, senkit nem tu
dok már elveszíteni. Feri bácsi nem elve
szett, elment vagy átváltozott: nincs. Az 
akaratot néha legyőzi a valóság.

Anyu nagyon mérges volt a fel nem ta
karított tintás padló miatt. Elege volt ab
ból, hogy egy halott ember fontosabb szá
momra mindennél és mindenkinél. Nem 
érdekelt. Azt tudtam, hogy hiába az egész 
cirkusz, a levél nincs a helyén. Sokszor 
kiabál rám, amióta egyedül vagyunk. Ó 
nem mindig. Én vagyok egyedül mindig. 
Ő, ahogy azelőtt is, most is elmegy helyek
re, és sokáig van ott. Néha szeretnék vele 
menni, de nem is kell, hogy leállítson, én 
magamtól mondok nemet, és nem megyek 
el. Feri bácsi szokta mondani, hogy nem 
jó dolog késő esti partikra menni, ha an
nak nincs valami tétje. Nekem nem volt.

Gondoltam azt, hogy egy anyát nehéz 
elveszíteni és elfogadni az elveszítését, de 
csak ha törődött is a gyerekkel. Ha min
den reggel reggelit készített, tízórait pa
kolt és megpuszilt indulás előtt. Ha, ami
korra hazaértél, meleg ebéddel várt, és 
rákérdezett, hogy milyen is volt az iskola, 
majd segített a házi feladatokban, és kü
lönféle esti programokat szerveztetek kö
zösen. Ha eltűnik egy ilyen az életből, az 
szomorú. Nehezen feldolgozható, főleg, ha 
az igen kicsi korban történik. De amikor 
nem így van a sorrend, sőt sorrend sincs, 
akkor már nem érdekel az anyai szeretet, 
ami természetes kellene, hogy legyen, de 
természetellenes. Nincs reggeli, se tíz-
» » >  folytatás a 12. oldalon

tek-Mtek-MtäHäit ó M ö í  A »«9% K l L O I i E T R l K



HELIKON

» » >  folytatás a 11. oldalról

órai, se puszi, se ebéd, se segítség, és es
ti program sincs, különösképpen sokszor 
anyu sincs. Napokig nem látom, de tu
dom, hogy él és jól van, mert még nem 
vette a szájára a falu. Azt hittem, hogy 
így még az sem lenne meglepő', ha egy
szer örökre nem lenne. Úgy eltűnik, hogy 
többé nem bukkan fel, és a falu a szájá
ra veheti ó't, de nem kurvaként, rabként 
és szökevényként emlegetve, hanem ha
lottként. Nem érdekelt, hisz akárhány
szor eltűnt néhány napra, mindig előke
rült. Ez mintha megnyugtató lett volna, 
de olyan büszke voltam, hogy mertem ál
lítani, hogy ha egyszer csak nem kerül
ne elő, akkor se lenne semmi sem. Eddig 
is nélküle voltam reggeltől estig, egye
dül tanultam, ettem, aludtam, majd kel
tem. De akkor, amikor tényleg nem jött 
haza, és tényleg nem tudott hazajönni, 
még ha akart volna sem, s amikor már 
apuig ment a hír, hogy ő nincs, akkor 
éreztem azt, hogy mégis lehet fájdalma
sabb valami, mint Feri bácsi elveszítése. 
A kutyánk eszeveszettül ugat, a semmire 
akar felszökni.

3.
Szégyellni kell a változást!
Kerestem a lehetőségeket. Igen? Nem? 

Igen, nem.

A változás sosem könnyű. Érdekes, 
mert sokszor úgy tűnik, hogy apu vál
tozása nem neki nehéz, hanem nekem. 
Végleg visszajött külföldről, és sike
rül itthon előteremteni a mindennapit. 
Segédmunkásként kapott helyet egy kő
művesnél. De nem sokat já rt oda. Olyan 
dolgokat kezdett művelni, amit eddig 
sosem. Ivott. Egyre többet és többet. 
Döbbenten néztem napokon át, hogy ho
gyan részegedik meg, és költi el azt a 
pénzt, amit amúgy is nagyon nehezen tu
dott megkeresni. Feri bácsi szerint az al
kohol az embert megnyugtatja. Közben 
iskolába jártam. Sokszor gondolkodtam 
azon, hogy miről beszélgetnek és nevet
gélnek az osztálytársaim, miközben en
gem bámulnak Pedig azt éreztem sok
szor, hogy nem is akarom tudni. Senki 
sem lepődött meg, hogy a temetés más
napján már iskolában voltam. Nem 
mondtak semmit. Hallgattak. De sokszor 
akartak mondani dolgokat, tudom, mert 
látszott rajtuk. Ott volt a szemükben, 
hogy tetszik nekik, ami történik velem 
most. Örülnek, mert mindig is irigyek 
voltak, hogy az otthoni körülményeim da
cára tudok annyit, amennyit ők, sőt sok
szor többet is. Van jövőképem, és sokféle 
útravalóm, olyan dolgok, amiket ők nem 
kaptak meg. Bármennyire is megját
szottak magukat, nem voltak boldogak. 
Apuka náluk is ugyanúgy reggel elment 
dolgozni, és sokaknak késő este ért haza,

olyan is volt, hogy külföldön dolgozott, és 
-  akár én -  csak néha láthatták. Anyuka 
rájuk sem figyelt, iskola alatt otthon volt, 
és amikor suli után hazaértek, akkor 
ment el otthonról. Manikűrös, fodrász 
vagy csak simán egy kávé a szomszéd
ban. Eltelik az idő, és mindketten haza
érnek. Adnak egy-egy csokit vagy vala
mi ajándékot, ezzel elhitetve, hogy nincs 
semmi gond. Ettől mindannyian nagyon 
jól érezték magukat. Mindenki egyedül 
reggelizett, egyedül ebédelt, és a vacso
ra sem mindig volt együtt. Volt pénz, és 
semmi szégyellni való. Boldogan voltak 
boldogtalanok. Talán azért kellene szé
gyellnem magam, mert én nem úgy nőt
tem fel, ahogyan ők. Én boldogan vol
tam boldog. Szégyelljem, hogy az apám 
iszik, szégyelljem, hogy anyám saját hi
bájából halt meg? Nekem kell ezt szé
gyellnem? Azt szégyellem, hogy nem tu
dom szégyellni mindezt. Pedig nehezek 
ezek a kérdések, és nem akarok rossz vá
laszt adni magamnak, de nincs, aki útba 
igazítson. Ellenem vannak a vélemények, 
ahogy az a tinta és a szél is. Félek attól, 
hogy nem tudok helyes választ adni ma
gamnak, és végül szégyellnem kell azt 
is, amit gondolok és mondok. Apu iszik, ő 
így szégyelli magát. Én most szégyelljek 
vagy tanuljak változni?

*A Helikon 2014-es tehetségkutató 
pályázatára beérkezett írás.

VARGA
SÁNDOR-GYÖRGY

Napló. Töredékek. 
Kafka
*

Dolgos állat az ember, 
újrakölti önmagát, 
ha van miből.
Istenem, csak ne teremts 
nekem új Megváltót, 
gondolatot,
miközben dolgos állatként 
az íróasztal mellett korhadok, 
monitor műfényében 
fotoszintetizálva.
Növényhez illő állapot, 
minden stagnál, 
az egére klikkelve 
még több fényt kapok.

*

Ebből most nem lett semmi. 
Magamhoz mérve szokatlanul, 
aludni nem tudok,

elmém kettőt, hármat 
néha négyet is fordul, 
s kósza aberrációit 
billentyűzetre álló 
vékony ujjaim
nem képesek számba szedni.
A semmit csak semminek 
lehet nevezni, bár néhányan 
édes körítésbe öntik, 
írásom mint a macskakaparás, 
gyors és valótlan.
Valóm mint a főtt csont veleje, 
elfehéredve kocsonyás.
Daráljatok le,
(még apróbbra)
s töltsétek belőlem hurkát,
akkor talán több hasznára lennék
színes-nemes
édes-átkos
anyátlan-elvtelen
elkényelmesedett
megboldogult
Kereszt tövébe
hahotázva pisáló,
másnaposán fejvesztett
társadalmamnak.
A hangyavár emelkedik, 
a dolgozók termelnek.
Tanulni,
Tanulni,
Tanulni,

A Hal
Édesvízi hal gyanánt 
A tengerbe döglök,
Mert kopoltyúm 
Nem fogadja be 
A sós szavakat 
Melyeket hozzám 
Intézel.

Te vagy a tenger.

Hangod buborékként 
Emelkedik ki a mélyből, 
Majd elvész az ég 
Kékségének semmijébe 
Anélkül, hogy lett 
Volna időm
Jelentésének leghalványabb 
Valóját tapasztalni.

Sósságod valósággal 
Marja a szemem néha.

Arra késztet,
Könnyet hullajtsak,
Mely csak csepp lesz 
A tengerben,
S  nem tesz semmit annak.

Semmit neked.
Semmit nekem.

Varga Sándor-György: 1989-ben születtett Nagyváradon. 2011-ben államvizs
gázott a Kolozsvári Műszaki Egyetem telekommunikáció szakán, 2013-ban fejez
te be mesterképzős tanulmányait, multimédia szakon. Jelenleg Kolozsváron él.

Csak elmondtam,
S  tovább úszkálok 
Döglött halként a 
Csillámló vízfelszínen.
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VARGA MELINDA

Augusztusi
lázlevél

„Fűben heverésző 
nó'stényálmok kelletik magukat.”

Sziveri

Nyár van kedves
méregzöld fények cikáznak a légben
mit is írhatnék magának ezen a tikkasztó
augusztus végi délutánon
kit mindig csak addig ölelhetek
míg a lélegzet a tökéletességről
óriás szappanbuborékot nem formáz
aztán hirtelen elillan
csak halványpiros illat marad magából

Ez a szerelem nem éli meg 
a hétköznapok tökéletlen sóhaját 
jó is hogy nem lát 
másnapos félmosollyal a számon 
szürke bőrrel 
üveges szemekkel
amint a hűség alkímiáján töprengek
ki gondolta volna
hogy egyszer erről is írni fogok
állok árván a kókadó délután
poshad vizű tavában
az érzés hasonlít
egy rózsaszín szerelmes versre
amit gyakran likeolgatnak
pihebőrű hosszúcombú lányok
akikre minden férfi vágyik
nevetek magamon
ezen az érzelgős szerencsétlenségen
miközben bokámat csiklandozzák
az aprócska síkos emlék-kavicsok

Milyen jó kedves 
hogy az estéket sem látja 
amikor magért csinosodom 
egy leharcolt külvárosi futópadon 
s közben elképzelem
ha pár kilóval kevesebbet nyomna a mérleg
szorosabban ölelne
tán az időtlenségig is el
nem mesélne többé volt szerelméről
maga biztos nem szokott rémálmodni
másképp nem akarna nekem
hideg verítékes hajnalokat
ilyenkor szívesen elfelejteném
mint a kagylóban a mosatlant
vasárnap reggelenként
ha a nőmhöz átmegyek
s szomjam onnan oltom
hol barackédes nedűk
feneketlen kútja forr

Az éjszakák kedves 
a hűvös ajkú rózsák ringnak 
mint fehér orchideák kelyhében a csönd 
elhallgatom sokszor hajnalig 
e szokatlan monotóniát

minden olyan nyugodt 
a zivatar nem szaggatja szét 
a sötét árbocán táncoló illatát

Az illatáról sokszor írok mostanában 
ilyenkor illóolaj-versek lakják be a városokat 
ahol mindig másképp szeretkezünk 
biztos ezt is mondták már magának 
vagy valami hasonlót 
pedig higgye el
én nem tudok hazug csók-ornamentikákat 
festeni a bőrére

Folyton álmokat szövök egy-egy
hosszúversben

dédelgetem ezt a mézszemű délibábot 
mint valami buta kamasz várok magára 
már egy kötetrevaló ilyen magánversem van 
ezek a szikár lázbetűk folyton arra bíztatnak 
nem érdemes kibolondulni magából

Amikor nem ölelhet a hangjával
selymesre simíthatná néha libabőrös hátam
tudja ahogy szokta
csak most nem a kezével tenné
vagy legalább virtuálban
megdicsérhetné az új ruhám
ez a gombnyomásnyi idő
elég nekem több hónapnyi
mosolygáshoz

A minap a vonaton elnyomott az álom 
amint az öregszemű székely éjszakát 
kettészelte a románkék szerelvény 
pillanatokig úgy rémlett magához utazom 
aztán ébredéskor vacogni kezdtem 
ezek a hegyi nyári mínuszok 
kegyetlenebbek a magánynál is

Képzelt sálakkal melegszik az éjszaka 
hegyek sebhelyén nyöszörög a Hold 
hallom a csillagtestek fájdalmát 
betakarózom az űrbéli tájjal 
itt már nincs miért lelkesedni 
hiába mesélnék magának erről a tájról

A világháló áldomása 
hogy reggelente idegen

nálamnál rondább nő
arcában moshatom meg a magamét
összevetem a képességeimet amazzal
józan pillanataimban azon nevetek
hogy ez már kissé túlzás
minden szerelemből
aztán megnyugszom lányok üde mellén
néha odaképzelem magát is
ha túl finoman ölelik egymást a nyelvek

Nyár van kedves 
a dombmenti város partján 
félmeztelen lányok bámulnák 
hosszú fűtakarókon 
pocakos férfiak kenik napolajjal hátuk 
fűnektárt csapolnak a szakadt szárnyú

méhek
elnyúlok a metropolisz vörös szívében 
ordítanak fülembe óriás buszordasok

Nyár van kedves 
s e ragyogásnak higgye el 
semmi tétje
cigipénznyit nem érnek
lelkem hű bársony fodrai az éjszakák
évszaktalan lett az idő
egysíkú hajnal
néma átmenet

Azért még várok magára 
egy keveset itt a téren 
hol egymásba harapnak 
a tornyok árnyékai 
megjegyezték mozdulataink 
amikor legutóbb erre jártunk 
akkor is nyár volt 
kicsit üdébb 
kacagóbb
mint ez a fonnyadt arcú 
mélabús augusztus 
nem tudok újat mondani 
magának 
kialvatlanok 
morcosak 
lettek az ékezetek 
nincsenek kedves 
jó szavaim nekem már 
semmiféle szerelemre
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A u g u sztu si h avazás
Vallomások és magyarázatok a hetvenéves Ferenczes Istvánnak

BOGDÁN LÁSZLÓ

Félházban, féljogban, 
félmondatokban
A 2004-es Ünnepi Könyvhéten Pomo- 

gáts Béla mutatta be a Csíkszeredái 
Pallas-Akadémia kiadó illusztrált verses
köteteit, s az érdeklődők, amellett, hogy 
színészek és szerzők eló'adásában is meg
ismerkedhettek bizonyos versekkel, a raj
zok egy részét is megtekinthették, erede
tiben. Kétségtelen, ez a sorozat előrelépés 
a romániai magyar könyvkiadásban, s 
mutatja, hogy képzőművész és költő, gra
fika és vers igenis egymásra találhat, 
erősítheti egymást. Ferenczes István 
egy szonettkoszorúval (Túlexponált fény
képek) volt jelen, a szonetteket egy feljö
vőben lévő, fiatal tehetséges grafikus, 
Részegh Botond illusztrálta, ihletetten, 
szépen, kifejezően. Az már az első sorok 
után világos, hogy egy nagyívű számve
tésről van szó, egyik visszatérő témája s 
nagy tétje a szerelem.

„talán ősz volt talán csak délután 
talán féltél mint aki meg-megáll 
mint aki meghalni készül szál gyufán 
a pokolra gondol s a mennybe száll.”

A szonettek kalodájában Ferenczes 
István megrendítő erővel mutatja fel a 
még nem is olyan távoli aranykorszak 
roncsolt személyiségét, azt a kietlen vi
lágot, amelyben a nyolcvanas években él
nünk -  és írnunk! -  adatott.

„elmúltál, mint a meghasadt urán 
ördögtánccal égtél vállamon 
egy sebekkel vérezett nászruhán 
egy álmon egy gyászon egy mondaton 
egymásba rokkant láncokkal szövöd 
pusztítod egybe múltad s holnapod 
mert elmentél és többé nem jövök 
hol szabadság nincs már csak ott

ragyogsz.”

A számvetés tétje maga a kilátástalan
nak tűnő lét, amelynek az egyik, bár ta
lán legfontosabb, mindenesetre soha nem 
elhanyagolhatatlan fragmentuma a sze
relem. Ha diktatúrában, az abszurditá
sok fojtó légkörében, egy önmagát válla
ló, bátor és autonóm személyiségnek még 
esélye sem lehetett szabadon vállalva ön
magát (elveit, ideáljait, elképzeléseit) ki
teljesedni s tudatosan élni meg életét -, 
a szerelemben mindezt megvalósíthatta, 
hiszen a társadalmi rendszerek is részvé
telre köteleznek, a szerelem is, de a sze
relem mindég két embert feltételez, te
hát megélhetik kapcsolatukat. Ferenczes 
megrendítő szonettjei éppen azt bizonyít
ják, dacosan, vonzón, felejthetetlenül, 
hogy milyen elvetéltek utólagos okosko
dásaink, hogy a kettő, a lét és a szerelem 
igenis egymásra vetül, egymást magya

rázza, kiegészíti, helyenként terrorizálja, 
amíg a szerelem is ellehetetlenül a totali
tárius hétköznapokban, elvész a bizalom, 
amelyet csak ideig-óráig pótolhat a sodró 
szenvedély.

„az ágyad fölé bitót kalodát 
ütnek vesztőhelyen szeretkezel 
alád nyergelik szentmihály lovát 
ágyékodra máglyázzák a tüzet 
templomkapura mázol a hekus 
számon kéri a sosemvolt szüzet 
hogy kimondani akkor ott se tudd 
igen nem igen szerettelek mint 
siralomházat kinek álma sincs.”

Igen, minden egymásra fut ezekben a 
szonettekben, eszelősen, mintegy az utol
só szó jogán egymást magyarázza, nyo- 
matékosítja, hatálytalanítja, hogy felmu
tathassa a vergődő, de teljességre vágyó 
személyiséget.

„mint liliom egy kocsma ajtaján 
felségjele lettél a pusztulásnak 
mögötted a bitangság ver tanyát 
hol engem poroszlók latrok várnak 
hogy az utolsó vacsorák mögött 
reám leheld az árulások csókját 
akár egy zsoltárt két halál között 
kiben a minden és a semmi voltál.”

Van remény! Igen: van és ilyen!

Magyarázat
Választhattam volna természetesen 

más verseket is, a hetvenéves költőt fel
mutatni, de úgy éreztem, ennyire sod- 
róan és pokolra menően soha nem fogal
mazta meg önmagát.

Túlexponált fényképek
Ülünk a vonaton, dideregve a nyári 

éjszakában az előző napok italmennyi
ségétől, az érzelmek rohamától. A vonat 
már Gyergyó közelében zakatol. Érzem, 
a felhúzott ablakokon át is érezni a ha
vas jelenlétét. Megőszülsz, mint a feny
vesek. Igen. De a valóság az, hogy csak 
mi őszülünk meg. A fenyvesek marad
nak. A krumpliföldek maradnak. A táj, 
ha változik is, ugyanaz marad. Ülünk 
Pistával, egymással szemben a vonat
ban. Ha sírni tudnék, a rettenetes ten
gerhez mennék, járnak bennem Nagy 
László verssorai. Most lenne hetvenesz- 
tendős, ha lenne, de megszakadt a szí
ve, húsz esztendeje, ötvenhárom éve
sen. Mi meddig fogjuk bírni mindazt, 
amit nagyralátó lelkesedéssel, kicsi
nyes megalkuvásokkal, büszkén, saját

Ferenczes István

önszántunkból „kialakítottunk”, és ami 
az életünk? Meddig bírjuk még önma
gunkat? Az életünk meddig visel el még 
minket?

„Leéltem egy fél évszázadot, félszegen 
félárván, félárnyékban, félig nyár osont 
át velem a félájult félszerelmeken 
félnéger voltam félfehér vagy félbolond... 
És félig hazám is mindig csak félt adott, 
félig pokolban, félidőben féljelen, 
félálomban éltem, akár egy félhalott...”

A költő előrehajol az ülésen. Hát nem 
vagyunk mi őrültek? -  kérdezi. Mit is 
kerestünk mi Pesten a könyvhéten? 
Semmit, legyintek, de Mészöly Miklós 
vendégei lehettünk, és szinte meg
gyűlt a haja, de te eloltottad. Az is egy 
nem mindennapi leányfalui jelenet volt. 
Hagyjuk. Hiszen Pista akkor beszél elő
ször a Székelyföld tervéről. Nehezen ér
tem meg, hogy ez egy folyóirat lesz. És 
számít rám, mégis kikre számíthatna? 
Akkor még egyikünk sem tudja, hogy 
az elkövetkező évtizedekben összeírunk 
majd egy kisebb könyvtárat, de a fo
lyóirat megjelenik, és osztatlan sikert 
arat. Noha a tervezett ankétra, misze
rint van-e székely irodalom, nem kerül 
sor. Az azóta megjelenő Székely könyv
tá r 30-35 kötete bizonyítja, ami van, 
azt nem lehet túlságosan sokáig negli
gálni. Nem tudunk semmit. A túlexpo
nált fényképeken, akkor tévetegen azt 
hiszem, végképp magára marad elkín- 
zott, tépelődő arca. Védtelen marad ma
gára. A fenyvesek elmaradnak, a hegyek 
fölött, mint egy óriási, vérző Buddha-fej, 
gurul a hold. Valaminek vége lesz, vala
mi elkezdődik. Ezek az olyan éjszakák, 
amelyekről Mészöly Miklós írta valame
lyik „érintésében”, hogy ilyenkor kell le
veleket égetni? Esetleg újabb leveleket 
írni? A fénykép ellebeg a világhuzatban, 
fél életünk (f)él tovább. írd meg a regé
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nyeidet, s Az erdélyi kertmozival lezá
rult ugyan valami, de ez csak látszóla
gos. írd meg a verseidet is. Még előtted 
van minden, mondja talányosán. Húsz 
esztendő múlva is megdöbbenek, amikor 
felidézem szavait.

A vallomás
Hajdanában, boldogult úrfi korunk

ban... -  ha egyáltalán volt minekünk 
Ferenczes István barátommal úrfi ko
runk. Gyerekszobánk nyilván nem, sző
kék voltak a lakásviszonyok az ötvenes 
években, mely esztendők a negyven- 
nyolcas államosítástól a diktátor házas
pár kivégzéséig tartottak, sőt tartanak 
bizonyos értelemben azóta is, döntően 
meghatározva féléletünket. Ismétlem: 
hajdanában, mégiscsak boldogult és 
mégiscsak úrfi korunkban, amikor még 
a kocsmai füstben, a bor és sörfoltok cir- 
kalmazta Európa-térképek-abroszon 
röpködtek az elszállani kész kéziratok — 
megannyi félszárnyú madár, ami vers

nek hazudta és hazudja fáradhatatlanul 
magát -  még költeményeinket is, buz
gón, lelkesen, dacosan, rátartian  mon
dogattuk egymásnak! Lázasan, nem is 
annyira rumoktól, vodkáktól vagy bo
roktól, már akkor is, hanem inkább az 
érzelmek rohamától. Noha akkor még 
azt sem tudtuk, hogy valójában kik is 
vagyunk mi -  talán ezért is írunk, hogy 
legalább ezzel tisztába legyünk? -  már
is szerettük volna büszkén elutasítani a 
világ hódolatát, de az igazság az, hogy 
csak a kékharisnyákon futott le a sze
münk, s csak némely, ideológiai kérdé
sekben illetékes elvtársak rosszallását 
vívtuk ki, miközben feltartóztathatatla
nul, zajlott, áradt és megtörtént az ide
ológia! Amikor Ferenczes barátomat — 
á la Szisz, mert tőle ered az elnevezés, 
Ferencz S., akkor már legyen Ferenczes 
-  megismerhettem, ilyesfajta verseket 
mondogatott:

„ez a világ akkora, 
volt neki egy ókora, 
isten tudja hány tora 
ecet lett az óbora.”

Ez a kis groteszk sziporka egy hosz- 
szabb ciklus része volt, a költő akkor 
még nem írt mérföldhosszú poémákat, 
félszonetteket, de ciklusokat viszont már 
igen! S ez is bizonyítja, tudomásom sze
rint eme ciklus még mindég nem jelent 
meg, hogy Ferenczes kiteljesedő költésze
tének lényege a tragédiára hangoltság.

(Folytatása a nyolcvanadik születésna
pon következik!)

Branko Nikolov (Bulgária): A  tö b b i  h iá n y z ik  I

Tükörlidérc
Ferenczes Istvánnak, régi irkákból

Ellebegnek...
Ellebegnek a szép poéziák, valamerre Istenmezeje felé, 
elsüllyednek bennünk végérvényesen, elátkozott hajók.
Furcsa, hogy tegnap még éreztük jelenlétüket s azóta már 
lidércfényként pulzálnak az erdélyi mocsár felett.
Elhagyott szeretőink szemében lobbanhatnának fel, 
gúnyosan mutatva fityiszt: „Ezt neked!”
de mire utánuk kaphatnánk (mégis lenne még mit megbeszélni, 
nem végeztük el dolgunkat, félig sem, még nem lehet vége!) 
gúnyosan vihogva tűnnek el. Voltak? Nincsenek?
Lidércként alakoskodnak. Ott okvetetlenkednek az ablaküvegen, 
tükörből lesik mikor villan meg kezünkben a beretva, 
hogy megzavarjanak -gonosz manók! -  hátha megvágjuk magunk. 
Szeretik a vért! Szerencse, hogy 23 esztendeje nem beretválkozunk, 
de akkor is, megalázó, hogy annyit se mondanak: „agyó', agyó'!” 
Csak a hold...

Egy ballada törmelékei
Zajló termeken át, csak a hold, csak a hold 
úszik, kerengó'zik, riadtan, 
kergeti árnyékát, veres, kerge kohold, 
ének bájolja szakadatlan.

Az a hang, az a hant, elfojtott zokogás, 
felizzik az arca, sugárzik, 
foszforeszkál, bűvöl, kelekótya varázs: 
két marcona zsoldos kockázik.

Hatost dob a csonka, mankójával bököd:
„hol az arany?”„Pofa be, itt van!”
Másik idó'ben a zord félszemű döf, 
patkány vicsorog a sarokban.

Egy nó' énekelt tegnap, repült, megbotolt, 
elnyelték a kannibál évek.
Felhők mögé búvik, setéibe vész a hold, 
megérintheted, el sose éred...

Elhalkul az ének, csak a bagoly rikolt, 
homályba borulnak a termek,

zsoldosok kísértik, boszorkány sikolt -  
álmából riad fel a gyermek.

Ez volt az a terem, ez volt az a ház,
Falakból kopognak a holtak.
De az a nő ki volt. Visszajő, most vigyázz! 
Érkeznek kik egykor itt voltak.

Az erdélyi mocsár
Az erdélyi mocsár pöfög, füstölög.
Védik, oltalmazzák megváltó ködök.
Ott, valahol az Isten háta mögött.
Lovon jövünk majd, laza vágtában, 
nem célirányosan, csak átabotában, 
tapicskolva a feneketlen sárban.
Ha veszünk, annyi! Hányán süllyedtek 
e mocsárban el? Éltükkel fizettek 
fel-fellobbanó csalfa tüzeknek.
Néha felszáll a köd. Kérdőjeleket 
rajzol az égre, álom-győzelmeket, 
ingerelve az örök veszteseket.
És mi csak megyünk. Arra? Vagy erre?
Nem tudjuk meddig? Azt se, hogy merre?

Újkori metszet: a rezervátum
„szorítsa magát ökölbe 
a ’minoritás’, a ’törpe’ ”
(Szilágyi Domokos)

Róka fogta csuka, csuka fogta róka, 
együtt vacillálunk, ki tudja mióta?
„Törpe minoritás”, a kezünk ökölbe, 
ó, ha indiánok lehetnénk jövőre!
Békepipát szívnánk. Vagy a csatabárdot 
ásnánk ki, fogunk közt késsel ropva táncot, 
rugaszkodnánk neki a végső csatának, 
mire elődeink ezer éve várnak.
Kegyetlenek lennénk. Minden sápadt-arcút 
megskalpolnánk. Ölnénk. Nem kötnénk vádalkut. 
A túlerő elől felszöknénk a hegyre.
Egy rezervátumban terelnének össze. 
Szabadsághiányban, kegyelemkenyéren, 
tüzes vízen élve fagynánk meg majd télen.
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SZŐCS ISTVÁN

M orgondiózus  
jegyzetek VIII.
1. TÜN-Dérlepte Mű
alkotói Világ-valóság...
Meghalt Grosz Arnold festőművész is, 

nyolcvanhat éves, elismert-befutott hí
resség volt már, mégis úgy látom magam 
előtt, mint „húszéves kisfiút”, ahogy első 
találkozásunk alkalmával képeit muto
gatta, amelyekró'l először azt hittem, szí
nes ceruzával vagy pasztellel készültek... 
Akkor még mint tordai személyt ismertem 
meg, s hogy az időben nem változott el az 
arca -  ez egyrészt hűséges tordaiságának 
tulajdonítható, másrészt, hogy „született 
jó ember” volt, ami nagy művészek között 
ritka, s végig megmaradt annak.

A tordaiságban van valami csökönyös 
kitartás a választott eszmény mellett, 
amit akkor is igazolni tudnak, ha a vi
lág kifordul alóluk... Azt hiszem, a hitújí
tások korában jött létre s a Básta-korban 
jegecesedett ki. Lényege: ha a valóság 
nem akar engem igazolni, annál rosszabb 
a valóságra nézve.

A leggyakrabban használt jelző Grosz 
Arnold művei emlegetésekor a tündéri. 
Tündéri ligetek, kastélyok, díszkertek. 
Megannyi tündéri lugas, árkád, filagória 
és kioszk, gloriett és tündéries megvilá
gítás.

„Legmesszebbról rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.”

Ez tolult ajkaimra első képe láttán.
A tündér szó eleinte, még a XVI. és 

XVII. században is, nem pozitív jelentést 
hordozott: csalóka, csalfa, állhatatlan, ál
ságos, hűtlen: tűnó'dő tündér — e gyönyörű 
kifejezés durva szidalomként volt hasz
nálatos! Aztán a barokkal kibontakozó 
racionalizmus, az egyetemes tordaiság 
metodológiája, rájött, hogy nem a tündér- 
ség az állhatatlan, hanem -  a valóság! 
A tündérinek van egy szépségeszménye, 
a légiesség, a könnyedség, a sokarcúság -  
a valóság merev, éppen önmagával szem
ben tehetetlen és eszmény nélküli! És: 
nem lehetünk a valósághoz hűek, ha ma
ga a valóság nem hű önmagához!

Fessük tehát a tündéreket a falra -  hát
ha megjelennek! Ha az ember vityilló- 
ban lakik, rendetlen kupacok és lerakódá
sok között, legalább álmodozzék a kastély 
verandáján az orchideákról! A napokban 
olvastam egy gyászjelentést, amely fel
sorolja Grosz Arnold képzőművészeti roko
nait, mint Van Eyck, Kondor Béla és Szabó 
Vladimir. Lehet, bár az utóbbi nyers, poli
tikus humora idegen tőle... Grosz külön
ben sohasem tette meg azt az utolsó lépést, 
amely a hozzá hasonló típusú és pályafutá- 
sú művészek között gyakori volt: ő nem lé
pett be „a démonikus” vonzások és taszítá
sok barlangvilágába. Még szürrealisztikus 
„hivatkozásainál” sem. Érdekes viszont, 
hogy néha, egy-egy költő egy-két verssora

ablakot nyit a tájaira. Például József Attila 
Medáliái közül e két sor:

„zöld füst az ég és lassan elpirul,
Csöngess, a csöngés tompa tóra hull.”

-  egy sejtelmes Grosz-metszet látomá
sát előzményezhetné meg.

Rajta kívül ismertem még egy-két tor
dai származású képzőművészt, például 
Darkó László festőt és a Párizsba telepe
dett Hajdú István (ejtsd: „Étyien Ázsdü”) 
szobrászt, és mindnyájukban közös volt 
az, hogy módszereik és felfogásuk követ
kezetes végigvitelében hajlandóak voltak 
elmenni a szakadék széléig... addig a sza
kadékig, amelyben a következetesség már 
giccses modorossággá fajult, ám a vég
ső lépés előtt, ha kissé billegve is, de meg 
tudtak állani... Kivéve olykor Hajdút, 
amikor autóbádogossal dolgoztatta ki a 
látomásait... Kár, hogy Grosz albumai 
nem forognak közkézen: széles tömegek
nek lenne a kedvence... Sírjánál azonban 
még így is elszavalhatjuk ezt az idézetet 
(filológiailag nem pontos, de hozzáillesz
tett formában): Egy hattyú szállt fölötte 
magasan, az zengte ezt az édes éneket...

Teodor Asenov (Bulgária): Tél

2. Nyomozhatatlan (?) 
kínos előzmények...
Nehéz beszélni róla, de hát nem is be

szélnek soha. Ki vett részt valaha is 
olyan törvényszéki tárgyaláson, ahol fele
lősségre vonták volna a rablógyilkos egy
kori osztályfőnökét vagy tanítóját?

Hivatalosan nem és tudományosan sem, 
de azért kaszinóasztaloknál vagy esőverte 
piknikek alkalmából elég rendszeresek vol
tak az effajta évődések: ha a mérnök, a fi
zikus rosszul számol, a vonat kisiklik a ka
nyarban, felborul a hajó, összeomlik a ház, 
ha az orvos nem ért a dolgához, szenved és 
hamar elpatkol a beteg, sőt, ha az ügyvé
dem ügyetlen, két évvel többet sóznak rám 
abban az ügyben, amiben különben is ár
tatlan vagyok; ám most lássuk, mi a követ
kezménye annak, ha a filozófus mond egy 
nagyot az élet értelméről: mi igazolja, hogy 
egyáltalán van egy csepp igazság is abban, 
amit állít? És mi haszna, ha a nyelvész 
azt állítja, hogy tízezer évvel ezelőtt an
nak, hogy wuh-wuh úgy mondták egy bizo
nyos vidéken, hogy ühühü? És egyáltalán, 
az egész történetírás? Mi a valódi értéke? 
Honnan tudják, amit nem tudnak?

A legkínosabb azonban a pedagógia 
helyzete és az oktatás stratégiai kérdé
sei. Ki mérte fel a maga teljességében, 
hogy igazak-e az olyan állítások, mint 
amit Hamburg főpolgármestere tett, már 
sok évtizede, hogy a tanügyi újítások, re
formok többet rontottak Európa arcula
tán, mint a két világháború együttvéve? 
Ám, hogy maradjunk a saját közelünk
ben: legalább ötven éve indult egy mozgo
lódás abban az ügyben, hogy a középisko
lai oktatótestületek teljesen elnőiesedtek, 
és ennek következtében a fiútanulók még 
inkább kiszorulnak majd egyes terüle
tekről, mert a koedukációs rendszerek
ben a fiúk tanulmányi eredményei gyen
gébbek, viselkedésük problematikusabb, 
mint a lányoké. Mélyreható tanulmányok 
jelentek meg, ingerült viták csaptak fel, 
lobbantak ki, aztán az eredmény az, hogy 
nagyon sok olyan egyetemi fakultás mű
ködik szerte a világban, ahol kétszáznál 
több lányhallgató esik egy férfihallgató
ra! És ami a legmeglepőbb, a lányoknál 
nagyobb a frusztráltság és hevesebb a 
morgolódó ellenállás a tanulmányi szín
vonal emelése, a kötelező ismeretanyag 
növelése ellen, mint várni lehetett volna!

(Hogyan, morgolódnak a lányok, az 
ember feljön erre a vacak egyetemre, ahol 
még egy nyamvadt pasit sem foghat ma
gának, s akkor még azt várják, hogy tud
ja, mi volt az egyiptomi uralkodó címe?)

Természetesen, mindez agyonvita
tott, sőt, agyontrécselt kérdéshalmaz. 
Rendben van, el is hagyhatnánk. Ám itt 
vannak, szerepelnek, forgolódnak a pe
dagógus szakszervezetek! Olykor éppen 
sztrájkkal is fenyegetőznek, mivel szerin
tük a heti tizennyolc tanóra megtartása 
túl sok, a két-kétésfél hónapos nyári szü
net túl kicsi... aminthogy a fizetés is ki
csi. Ami különben, sajnos, igaz is, de ho
gyan, miként lehessen többet fizetni egy 
nem produktív tevékenységért, amely 
olyan alacsony színvonalú? És: hozamú.

Természetesen -  hallom az ellenveté
seket — azért vannak még jó iskolák is. 
Persze, hogy vannak, és ennek köszönhe
tő, hogy például a műszaki arcélű egye
temi karokon a professzoroknak nem kell 
a középiskolai tananyagot, az utolsó osz
tályok tankönyveit újrakérőzni az összes 
hallgatókkal, hanem csak egy részükkel! 
Ez is valami, nem?

Annak idején, amikor elvégeztem az 
egyetemet -  történetesen a pedagógia 
szakot, egyetlen útmutatást sem kaptam 
arra nézve, milyen feladatot jelent a koe
dukáció! A kétféle vécé a takarítónők dol
ga, mondták. És azóta sem! Hihetetlen a 
gyakorlatiasság hiánya a tanárképzés
ben és a pedagógus szakszervezetek kö
zönye ezirányban...

Szűkebb hazánk történetében már ta
lálkoztam ilyen helyzettel. Az 1848-as 
szabadságharc idején Szék községben 
(akkor még város) őrcsapatokat szervez
tek, amelyek a környező dombokon ügyel
ték, hogy a polgárháború pusztításai ne 
terjedjenek ki rájuk is. Odahaza pedig a 
magukra hagyott sok hülyécske gyere- 
kecske, tűzzel játszadozván, porig égette 
az egész helységet!

Ilyesmiről van szó, ha áttételesen is, 
manapság is?
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POMOGÁTS BÉLA

Sebezhető magány
Lászlóffy Csaba két verseskönyve

Lászlóffy Csabának a közelmúltban 
egyszerre két verseskönyve jelent meg: 
a Pózok a sebezhetőn és az Átörökített 
magány -  mondhatnám „ikerkönyvek”, 
minthogy a bennük közreadott költe
mények szinte kivétel nélkül a mögöt
tünk álló évtizedben születtek. És ak
kor még nem beszéltem a 2009-ben 
közreadott A Waterlooi ganajtúró bogár 
című verseskötetéró'l, a 2009-es A neve
tő ló mint rejtély című esszékötetéről és 
2011-ből Az éden kény szer képzete című 
elbeszéléskötetéről -  mindez azt mu
tatja, hogy a kolozsvári írástudó Erdély 
leginkább eredményes költői-írói közé 
tartozik. Ennek a gazdagságnak a ma
gyarázata (titkot azért nem mondanék) 
talán abban van, hogy Lászlóffy Csaba 
folyamatos alkotóvágyban ég, közna
pi tapasztalatai, olvasmányai, mások 
ösztönzései számára folyamatos és ki
meríthetetlen ihletforrást jelentenek.
Ebben a folyamatosságban tanulságos 
szerepe van annak a kivételes érdek
lődésnek, amellyel a világirodalom, az 
egyetemes magyar irodalom és különös
képpen az erdélyi magyar irodalom ne
ves mestereivel ismerkedik -  a minden
napi olvasás az ő számára nem pusztán 
tájékozódást és kulturális élményt je 
lent, hanem a költői ihlet folyamatosan 
feltörő forrását is, ennek a forrásnak a 
gazdagsága, változatossága buzog fel 
verseiben.

A versek születésénél szerepet já t
szó ösztönzéseket szinte állandóan 
megjelöli, az idézett vagy hivatkozott 
szerzőkről igen gazdag listát lehet
ne összeállítani. Csupán példaként ci
tálok itt néhány nevet: a magyar iro
dalomból Amadé László, Csokonai 
Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel,
Virág Benedek, Vörösmarty Mihály,
Arany János, Ady Endre, Füst Milán,
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső,
Márai Sándor, Szabó Lőrinc, József 
Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky 
János, Nemes Nagy Ágnes, Hubay 
Miklós, Orbán Ottó, az Amerikában 
élő Makkai Ádám, az erdélyi magyar 
irodalomból Kós Károly, Karácsony 
Benő, Palocsay Zsigmond, Szilágyi 
Domokos, Csiki László, Vásárhelyi 
Géza, Kovács András Ferenc, a világ- 
irodalomból (az egyetemes kultúrából)
Horatius, Ovidius, Villon, Montaigne,
Shakespeare, Pascal, Beethoven,
Hegel, Nietzsche, Hölderlin, Puskin,
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Rilke,
Celan, Borges, Beckett, Lowell, Bulat 
Okudzsava, vagy éppen a Nobel-dijas 
svéd Tranströmer és a zeneszerző 
Gustav Mahler vagy a román Ionesco,
Doinaş és Sorescu nevét. Ezek a ne
vek: idézések, ajánlások, hivatkozások 
tulajdonképpen egy kisebb lexikont kí
vánnának a kötetek záró lapjain. Alig

Magda Szplit (Lengyelország): A l te r  E g o  I I I

tálatok szüntelen regisztrálását és ér
telmezését követeli meg. Erről az embe
ri és közösségi létformáról ad lakonikus 
beszámolót egy Borges-mottó („Tudni 
szeretném, ki hordozza múltam”) sokat
mondó feltüntetését követve az Egy be
havazott látogatóra című költemény: 
„A diaszpórák nosztalgiája. Minden / in
gatag; a zavaros útvesztők a homály
ban, / a durva szavak, az éjszakák megej
tő mákonya / és a csordultig telt álomból 
felriasztó / zokogás -  a nem felejtés ki
józanodáskor.” Ez a néhány soros vers 
keserűségről, majdnem reményvesz
tésről tanúskodik, és a két verseskönyv 
alaphangját kétségtelenül a személyes és 
közösségi tragédiák közeli megtapaszta
lása alakítja ki.

Az elégikus és időnként tragikus ér
zésvilág és hangütés a két verseskönyv 
alaphangját szabja meg, és ennek nem 
csak az a magyarázata, hogy a költő
nek mind gyakrabban kell megküzde
nie a múló idő tapasztalatával, a testi 
szenvedésekkel, a közösségi szorongá
sok is átütnek a szavakon: ott vannak a 
versek retorikájában és metaforikus vi
lágában. Ez a keserűség üt át A legen
da ára (szabálytalan) hexameterein: 
„nincs hova mentsd magad Istened átka, 
szeszélye elől már. / Zöld epenyáltól sű
rű, összekevert köpeted majd / hátrafe
lé röpül, angyali fényben elúszva, süví
tő / patkányként, míg lábad alól elrúgod 
a partot; / mint tenger-nagy-öregségével 
tette Faust is.” És ez a keserűség, nem 
egyszer a reménytelenség árad az erdé
lyi tapasztalatokat rögzítő versekben, 
így A tordai temetőben vagy a Nemlét-

» » >  folytatás a 18. oldalon

tudok olyan korunkbeli 
magyar költőt, aki verse
iben olyan gazdag és szé
les kulturális körképet 
festene, mint Lászlóffy 
Csaba. Ha jól számo
lom, a két kötet össze
sen száznyolcvannyolc 
költeménye fölött nagy
jából kilencven ajánlás 
vagy hivatkozás olvas
ható, talán az is utalhat 
valamire, hogy a legtöbb 
ilyen hivatkozásnak Ady 
Endre a címzettje vagy 
idézettje.

Nem csak a folya
matos tájékozódást mu
tatja mindez, a költői 
„hommage”-ok egy sajátos 
alkotói eljárásra is val
lanak, arra, hogy a köl
tő mintegy a saját világ
képébe, gondolkodásába, 
személyiségébe integrál
ja az európai és a magyar 
kultúra mindenképpen utat mutató, ösz
tönző például szolgáló értékeit, ezek
re az értékekre hivatkozik, őket idézi 
fel, gondolom részben biztatásul önma
ga (és olvasói) számára. Erre a biztatás
ra, mint a kisebbségi irodalom szószó
lójának van szüksége: a kisebbségi író 
önvédelmét és identitását ugyanis soha
sem a „hatalom védte bensőség”, hanem 
mindig a kultúra és persze a világkul
túra, az európai kultúra alapozza meg. 
Mindez Erdélyben különben is nagy 
hagyományt jelent, gondoljunk a nyu
gat-európai művészet és az erdélyi né
pi építészet szellemiségét egyesítő Kós 
Károlyra, a mindig az európai irodalom
ra hivatkozó Kuncz Aladárra, a kisebb
ségi lét elesettségében Európához fel
lebbező Dsida Jenőre. Lászlóffy Csaba 
hivatkozásainak és idézeteinek a stra
tégiáját is az jelöli meg, hogy az egyete
mes magyar és az európai hagyomány 
és szellemiség örökségét állítja a kisebb
ségi létben szerzett nehéz tapasztala
tokkal szembe, erre az örökségre hivat
kozva épít magának tágasabb szellemi 
hazát. A nagy elődöket és társakat idéző 
soroknak ezért nem csak poétikai, ha
nem „kisebbségetikai” értelme is van.

A két új kötet igen tágas eszmei és ér
zelmi panorámát tekint át, ebben egy
aránt és egymással összefüggésben 
kap szerepet az erdélyi magyar, a lo
kálisan nem rögzíthető (vagy Kárpát
medenceinek minősíthető) magyar 
és az egyetemes emberi tapasztalat. 
Mondhatnám ezeknek a természetesen 
egymással szorosan összefüggő tapasz
talatoknak a „lírai enciklopédiája” a két 
kötet. A versek meghatározó élménye a 
diaszpóra-lét, amely a közösségi tapasz
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foszlányok című versek soraiban. Az 
utóbbiból idézek: „A tordai sikátorban ki 
teszi föl neked / az esedékes keresztkér
déseket? / A bölcsek kövét kutató elmék 
szét- / széledtek (észre sem vetted?); csak 
a / köznapi szavak tartják  még össze / 
úgy-ahogy a provincia zsoldosait.” Aki 
tudja, hogy Lászlóffy Csabának Torda a 
szülővárosa és azt is tudja, hogy ez a va
lamikor történelmi szerepet játszó erdé
lyi magyar város mára elveszítette ere
deti identitását, az személyesen éli át a 
közös tragédiát.

A történelmi és közösségi sorsfordula
tok mindazonáltal, ahogy ezt az erdélyi 
irodalom hagyományai (például olyan 
költőknél, mint Áprily Lajos, Reményik 
Sándor, Tompa László, Dsida Jenő és 
folytathatnám a névsort) mutatják, egy
szersmind az ellenállás készségét és 
erejét is felkeltik. így lesz az ellenálló 
készség vallomása például az Elégiák a 
nem üres űr egy martjáról című vers, ez 
a „kétségbevonhatatlanul kifakult tör
ténetek” megőrzésében látva a költő fel
adatát, a vigasztalan hanyatlás kép
zetéig jut el, a költemény záró sorában 
mégis ellenállásra biztat: „Halálba ha
nyatló arcok foszlott gobelinjei -  / hány 
gondolatra nincsen bűnbocsánat (te ne 
tudnád: két hamis / esküt, hazugságot 
elválasztó küszöb)? A célhoz érés illúzi
ója / balga álom. Azért túl könnyen ne 
adjátok meg magatokat.” Az ellenállás 
morálja különben igen erős h a n g sú l
lyal van jelen mindkét új verseskönyv
ben, jóllehet a költő azt is tudja, hogy 
ennek az ellenállásnak korlátozottak az 
esélyei. Erre utal a Mogorva órán című 
költemény, ezt teljes szövegében idézem: 
„A tagadás méltósága. Méltatlansága. 
A tagadás kora. / (A tagadások évsza
ka? -  nem állítottam ilyet / soha.) A ta 
gadás légvára -  lázas koholmánya. / 
Lélekszakadva, szótól szóig, szobáról / 
szobára. A tagadás terhe, elvermelt tit
kok / gyötrelme. S a kockázat: a fella- 
pozhatatlan / hajnalok (többé már nem 
lehetsz szabad) - / eljön a nap, midőn a 
kegyelem s az önsajnálat / kimért össz
tüzében leterítve, önmagad / cinkos ál
dozata vagy.”

A szorongást keltő tapasztalatok
kal szemben valamilyen sztoikus élet
érzés kínál(hat) védelmet, vagy inkább: 
növelheti meg az ellenállás készségét. 
A sztoikus életfilozófia különben is meg
lehetősen általános korunk erdélyi (és 
persze magyarországi) költőinél. A gö
rög Epiktétosz és Zenón, valamint a ró
mai Seneca és Marcus Aurelius nevéhez 
köthető bölcseleti iskola az emberi élet 
tragikus tapasztalataival és a társada
lom aligha orvosolható igazságtalansá
gaival számot vetve tanította azt, hogy 
ezeknek a tapasztalatoknak és igazság
talanságoknak az emberi méltóságot so
ha fel nem adó elviselése hozhatja meg 
a lelki békét, és ahogy a filozófiatörté
net tanítja, négy „alaperényben” fedezte 
fel az ember lehetőségeit, mondhatnám a 
keserves tapasztalatok: az igazságtalan
ság, az erőszak, a betegség „tálélésének” 
lehetőségeit. Ezek: az erkölcsi belátás, a

Magda Szplit (Lengyelország): Alter Ego IV

bátorság, a higgadtság és az igazságos
ság — valójában mind a négy sztoikus 
erény átszövi Lászlóffy Csaba költésze
tét. A költő, mint már szó esett róla, té
telesen is hivatkozik az újkori európai 
bölcseletnek olyan sztoikus mestereire, 
mint Pascal és Montaigne. Például A lel
ki egyensúlyával összeférhetetlen Pascal 
című versre gondolok, amely idézi is a 
francia gondolkodót: „Kiskoromban min
dig elzártam a könyvemet; / de mivel né
ha megesett velem, hogy tévedek... / nem 
bíz/hat/tam többé magamban.” Az antik, 
a keresztény és a modern sztoikus ha
gyományt idézik az olyan költemények, 
mint A birodalom árnyéka: „Tegyük fel, 
hogy megállt az idő! / Nyugvóhelyed fü
ves apály vagy tűzhányókráter. / A fa
gyos föld alatt mi van? Hátha nincs is ti
tok. / Örökös változásban (!), s mégis a 
régi módon / ismétlődik minden. Kinek 
az üdv, kinek a kárhozat? / — te megosz
tott emberiség.”

Az imént mondottakat igen sok köl
temény igazolhatja, talán elegendő, ha 
olyanokra utalok, mint az Ami enyém 
volt, az Eltávolodás a hangtól, a Tomas 
Tranströmer emlékének szentelt T.T.- 
trilógia, a Ma még mint individuum, a 
Dracu la Ureche -  A férfiasság avagy 
az önzés dilemmája, A holt terek közhe
lyei, Az átváltozások, a Beckett-apokrif, 
a Jelenések -  Cholnoky Jenó'-vázlat, a 
Kiűzetés vagy inkább önpusztítás, a Mint 
sebzett tárgy, a Csapongó elmegyógy-korok 
avagy Anyegin látomása, a Küzdelem 
Medúzával, a Hamvas Béla-elégia, az 
Omar Khájjám hattyúdala, A veszteségek 
kínja, az Abnormális elégia — valameny- 
nyi költemény, mondjuk így, „bölcseleti 
elégia”, ezek adják a két új verseskönyv 
alaphangját, ezek mutatják azt, hogy 
Lászlóffy Csaba költészetén milyen erős 
nyomokat hagyott nemcsak az erdélyi 
magyar tapasztalat, hanem a nagyvilág 
múlt- és jelenidejű kultúrájának mélyen 
átélt ismerete. Mindkettővel meg kellett 
küzdenie.

LÁSZLÓFFY CSABA

A h alá l inge
Rondó, Saszet Gézának

Kegyenc, ki vár? Ki ő!... Csak csábító csend 
a Vadas-parkban. (Patát, hord lehet.) 
Késó'keresni óvhelyet vagy óment; 
divat ellen mi segíthetne meg?
Mondd ki nyíltan, már úgyis megesett: 
defloráció! Bizarr szó, ahogy cseng, 
már nem tépnek a lángok valahol bent, 
mint a kielégítetleneket.
S nem várod naivan, hogy az egek 
Ura magához karoljon fent.

De most már tudod, hogy a lehetetlent 
kísértetted. Míg magadra veszed 
utolsó inged, testedből minden szent 
orgazmussal egy kicsit kevesebb 
marad. Kegyenc volnál?... (Csak csábító

csend.)

2001. augusztus 19.

A hiányzó arány elégiája

(Talált vers)*

Lesz-e szüret? S rókahunyorgással lesed majd 
te is a jég alá szórt szemeket?! Miért kínoz a 
a szív, ha napos mezőkön botorkál tekinteted 
s csak mérget hajt a virág már?...

Magadról meg
feledkezve futsz, mit se törődve azzal, hogy 
ifjak fintora kísér: trappoló talpad alól 
lomhán moccanó zöld gyík. („Ennek is inába 
szállt a virtus!” -  Durva nevetésüktől, akár a 
pultra vetett nyers, véres hústól, elfog

az iszony.)

Áldás, hogy egybeverődve jönnek utánad 
a keresztvízre nem váró új magyari törzsek -  
de mennyit ér vajon a sötét sorsúakat

miként a
leprások árnyékát is messze elkerülő, próféta- 
hacukára nyeglén köpködő műkritikus- és 
műértő-had (?) ha -  mit hajdan a legalsó 
ércműves mester is tudott és becsült -  az 
a r á n y t  el nem ismerő szakma, erényt is 
veszítve, kapkod és vaktában döfköd (mint 
habok közt vergődő vadkan) légüres térben!

Jót ne remélj, ha sehova se tartsz, s a tör
meléken
egyensúlyozó szemétbirodalom szabadságot 
áhító, szesztől szédelgő uraként unottan 
hessegeted el emlékezetedből az ős gyepűk 
szellemeit. Sárgán vedlik az ősz (akár ő,

ki apád
lehetne) -  ez örök igazság! De ne feledd el: 
ha valaki szentélyt emel, vagy a szétriasztott 
nyulacskáknak képzelt bűnök földjén újabb 
vadászmeséket gyárt -  végül egyre megy; 
a halál előtt karikás szemű, nyúzott 
kisegér ez is, az is.

De addig! el ne illanjon 
-  Szicíliának főztjeiből** -  az illat, az íz.

*Saszet Úrnak ajánlva - 1998.X.6. 
**Horatius
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Annától Idáig és vissza
A jóhiszemű mozgóképfogyasztó polgár 

joggal gondolhatná, hogy a máris hatal
mas filmográfiával rendelkező második 
világháború és annak nyomasztó utóéle
te nem szülhet már új, eredeti története
ket, a cinikusabbja pedig talán azon mor
fondírozik, hogy vajon miért éri meg újból 
és újból felpiszkálni ezt a történelem ha
muja alatt szunnyadó parazsat, ha nem 
tiszta díjkapzsiságból? Mindkettő téved, 
legalábbis részben: az Ida alkotói, ha 
nem is teljesen eredeti, de autentikus tör
ténetet vittek vászonra, s a hatalmas díj- 
és jelöléseső (Európai Filmakadémiától 
BAFTÁ-ig, két, igencsak beválthatónak 
tűnő Oscar-jelöléssel) ellenére a film ka
tarzisa őszinte és megrázó, sőt, mi több, 
univerzális lesz, miután hamar túllé
pünk a zsidó/katolikus, náci/kommunis- 
ta tematikán.

A hatvanas évek Lengyelországában já
runk, ahol Anna (Agata Trzebuchowska), 
egy fiatal apáca éppen eskütételre ké
szül. Előtte viszont le kell rendeznie va
lamit nagynénjével, ezért elhagyja a 
zárdát és a városba megy, hogy találkoz
zon Wanda „nénivel” (Agata Kulesza), 
egy kiábrándult, könyörtelen bírónővel/ 
ex-ügyésszel, akinek egyetlen örömét a 
gyakran bevedelt alkohol és az alkal
mi kapcsolatok jelentik. Hamar kiderül, 
hogy Anna igazi neve Ida, de nem ez a 
legsokkolóbb tény a múltjából: nem kato
likus, hanem zsidó, akinek szülei a világ
háború alatt vesztek oda. A két nő elin
dul, hogy megkeressék a szülők sírját, s 
ahogyan ez a road movie műfajában len
ni szokott, az autókázás egyben spirituá
lis utazást is jelent, átalakulást, felnőtté 
válást. Az idősebb néző számára ismerős 
tájak és épületbelsők elevenednek meg a 
két nő keresgélése közben, a díszlet azon
ban nem sarkall nosztalgiázásra: a kora
beli újhullámos filmektől eltérően itt pl. 
a „báli” jelenet ha nem is humortalan, de 
örömtelen marad, a falusi kitérők pedig 
a ragyogó napsütést mutató rurális ké

peslapok világa helyett elmosott, borús 
múltkutatássá változnak. A nyomasz
tó film a menzeli ihletésű stoppos fiú ka
rakterétől kap némi keserédes színeze
tet, s később, az igazság feltárása után ez 
lesz az egyetlen kapocs Idának a külvilág 
felé. A kutatás mindenesetre nyomasztó 
eredménnyel zárul. A lengyeleket (nem
csak a lengyel zsidókat) mindenki szán
ja a világháború, a holokauszt miatt, de 
csak most derül ki a nagyvilág számára, 
hogy az ő jelenlétük sem volt makulátlan. 
Kényelmetlen érzés ezzel szembenézni, 
szült is a film némi ellenérzést otthon.

A múlttal márpedig meg kell békélni, 
s ezt teszik a német filmek immár lassan 
hetven éve, ezt teszik a posztkommunista 
országok filmjei is uszkve huszonöt éve — 
még a semleges Svédország fia, Bergman 
is csinált lelkiismeret-furdalásos filmet 
a második világháború miatt (Szégyen, 
1968). Nehéz is teljesen újat mondani a 
témában, az Ida pedig az önmarcango
ló Wanda nagynéni által teszi meg ezt 
a bravúrt. Az író-rendező Pawlikowski 
egy valós személyről, Helena Wolinska- 
Brusról mintázta meg az ügyészként vér
szomjas, teljesen kiégett értelmiségi nő 
figuráját. Az igazi Helena zsidó család
ba született, sikerült megszöknie a var
sói gettóból, ezután szovjet kirakatperek 
megrendezésével csinált magának „kar
riert”. Jó érzékkel lépett meg az ország
ból ’68-ban: ha a rendszerváltás otthon 
éri, jó eséllyel börtön várt volna rá, a nép 
ellensége lett, a britek azonban (ahol az 
Ida rendezője tanult és szocializálódott 
filmesként) nem adták ki.

Ezt az enyhén szólva ellentmondásos 
személyiséget tompította és finomította a 
filmvászonra Pawlikowski, hogy egy vég
letekig megkeseredett nő portréjával ál
lítsa kontrasztba a fiatal, hamvas és ár
tatlan Ida felnövéstörténetét. A két nő 
viszonya amúgy is megfelelően komplex 
ahhoz, hogy elvigye a filmet, végleges je
lentést és átértelmezést azonban az utol

só fordulat, Wanda öngyilkossága után 
nyer, itt kap az addig sima múltban tur- 
kálós film poétikus jelleget. Ezt tetézi az 
a rendezői döntés, hogy soha nem látunk 
semmi igazán borzongatót: az egész ke
resgélés lényege, az erdőben legyilkolt és 
eltemetett hullák feltárása képkereten 
kívül marad, csak a dialógusból szerzünk 
tudomást róla. A háború borzalmai csak 
metafizikai valóságukban tűnnek fel te
hát, nem szembesítésként, nem megmu
tatott realitásként, a lehető legtávolabb 
mindentől, amit „dokumentaristának” 
nevezhetnénk. És jó ez így: az unalmas 
nyomorpanelek után üdítő kivétel, hogy a 
nézőnek gondolkoznia is kell kicsit.

‘K I9^E 9dÄ (TOQ‘KÄIF

Nem véletlenül említettem Bergmant 
az imént: az Ida egyik legfontosabb jel
lemzője a mostani átlagtól igencsak el
ütő képi világa, amit (legalábbis részben) 
nyilvánvalóan Sven Nykvist, Bergman 
operatőre ihletett. Nemcsak a természe
tes fények mesteri használata utal rá, 
hanem a fekete-fehér nyersanyag is, amit 
tetéz a napjainkban már alig használt 
4:3-as képarány, valamint a statikus, 
festményszerű beállítások. Az Oscarra 
jelölt operatőrök, Lukasz Zal és Ryszard 
Lenczewski azonban alaposan megdob
ják a klasszicizáló nykvisti hagyatékot 
azzal, hogy folyamatosan formabontó ke
retezést használnak: a fények szépségét 
állandóan aránytalan, nyomasztó kom
pozíciókkal ellensúlyozzák, ahol a fejek a 
kép alsó szélein kapnak helyet, mintegy 
„elszenvedve” a fentről rájuk nehezedő te
ret. Szinte mindegyik képen van valami, 
ami „nem stimmel”, néha akár odáig me
részkedve, hogy arcokat vágjanak félbe -  
s a szépség/dekomponáltság esztétikai já
téka is a két nő, a szép és ártatlan Ida, 
valamint a kiábrándult, szuicid Wanda 
közti kontrasztot erősíti. Szintén merész 
alkotói döntés a viszonylag rövid játék
idő: egy olyan korban, ahol a nézők „mi
nél többet”, orbitális eposzokat szeret(né) 
nek kapni a pénzükért, szinte rizikósnak 
tűnik épp csak annyit mutatni, amennyi 
a történethez kell.

Az Ida nemcsak egy sima hatvanas 
évekbeli káeurópai road movie, hanem 
az éteri szépségű Agata Trzebuchowska 
nagyszerű bemutatkozása. Nemcsak a 
lengyel önismeretet felkavaró szembesí
tésfilm, hanem egy rendkívüli odafigye
léssel megcsinált gyöngyszem. Nemcsak 
egy újabb zsidós-nácis „oscarploitation” 
mozi, hanem érzékeny, tényleg esélyes és 
megérdemelten elismert alkotás.

Ida, fekete-fehér, lengyel-dán film, 80 
perc, 2013. Rendező: Pawel Pawlikowski. 
Forgatókönyvíró: Rebecca Lenkiewicz, 
Pawel Pawlikowski. Zeneszerző: 
Kristian Eidnes Andersen. Operatőr: 
Ryszard Lenczewski, Lukasz Zal. Vágó: 
Jaroslaw Kaminski. Szereplők: Agata 
Trzebuchowska, Agata Kulesza, Joanna 
Kulig, Dawid Ogrodnik, Jerzy Treia.
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Kötő József halálára
Kötő József elhunyt. Nehéz feldolgoz

ni, hogy nincs többé a szakember, irányí
tó-vezető, kolléga, barát, aki nélkülözhe
tetlennek tűnt. Távozása nagy űrt hagy 
maga után, s vele mindannyian, hozzá
tartozói, barátai, követői és tanítványai 
magunkból is pótolhatatlanul elveszí
tünk már valamit. Mert szembe kell néz
nünk, hogy milyen helyet is foglalt el a 
mindennapi életünkben. Sokunk sokféle 
emlékének a része.

Elénk szelleme, nyitottsága, gazdag 
közéleti tevékenysége tette, hogy egy
szerre, egy személyben az erdélyi ma
gyar kulturális élet sokféle szegmensé
re szakavatottan figyeljen, és aktívan 
részt vegyen ezekben, legyen szó tan
ügyi, egyházügyi, közművelődési, irodal
mi ügyekről és szívének egyik legkedve
sebb területéről, a színházi életről. Ezt a 
sokfele osztott figyelmet kiváló memóri
ája, önfegyelme, bölcs nyugalma és azon 
ritka képessége tette lehetővé, hogy egyé
ni és közösségi kudarcokon felülemelked
ve, konkrét feladatokban gondolkozva a 
közügyért tegyen, munkatársait is magá
val ragadva.

Ifjúkorában a CFR leigazolt atlétája 
volt, országos bajnok. Fiatalos lendülete, 
kitartása innen is eredeztethető.

Szerteágazó életműve akár több élet
pályához is elegendő eredményt hozott.

Kultúrpolitikai tevékenysége kiemel
kedő értéket képvisel. A Menet közben 
(2000) című kötetében szereplő tanul
mányai, felszólalásai, cikkei az önszer
veződő romániai magyar kulturális élet 
kilencvenes évekbeli látleleteként is ol
vashatók. Már legendássá vált probléma- 
megoldó képességének néhány példája is. 
Tárgyalóképessége s a romániai magyar
ság érdekvédelmi szervezetében végzett 
munkája, ezen belüli szerepe, kapcsolat- 
hálója feltétlenül önállóan is vizsgálandó.

Ugyanakkor példamutató intézmény
építő tevékenysége az országos ernyő
szervet, az EMKE élén: mindaz, aho
gyan hihetetlen munkabírással elindítja 
és szervezi a Magyar Házak hálózatát a 
szórványban (melyek otthonai a magyar 
művelődésnek kis és nagyobb magyar kö
zösségekben), és ahogyan a civil szerve
zetek öntevékenységének ösztönzője és 
segítője a kilencvenes és a kétezres évek
ben. Miközben ebben a szerepében az er
délyi kultúra egyik követe volt, egész 
Erdélyt s a Kárpát-medencét is átfogóan, 
kisebb és nagyobb léptékű rendezvénye
ken vett részt, ahol egyaránt szükség volt 
tudására, fellépésére, szónoki tehetségé
re vagy diplomáciai érzékére.

Kötő Józsefet 2002-től ismerem, ő 
m utatta be 2002-ben az Egyed Emese 
által szerkesztett Theátrumi könyvecs
ke. Színházi zsebkönyvek és szerepük a

fanatikusa. Senkálszky Endre életregé
nye. A hatvanas évektől Kötő József a 
Kolozsvári Színház kötelékéhez tarto
zott, ezért is fontos az, amit a korszak ta
nújaként és forráskutatóként hitelesen 
rögzített és vizsgált. A korszakra vonat
kozó tanulmányai nemcsak jelzik az idő
szak színházi történéseit, hanem szinté
zist is teremtenek: a követhető kulturális 
minták, a színházi struktúra, az intéz
ményi cenzúra gyakorlatai, a repertoár
struktúra és az uralkodó politikai beren
dezkedéssel szembeállítható produkciók, 
illetőleg a mögöttük rejlő színházi em
berek remek szintézisét. S ha a színház
hoz kapcsolódó szöveggondozói munkás
ságára gondolunk, akkor Bárd Oszkár 
színpadi műveinek kiadását (1989) és 
Janovics Jenő A Hunyadi téri színház 
(2001) című munkáinak jelentőségét is ki 
kell emelnünk.

Életének utóbbi éveiben adatott meg, 
hogy végre színháztörténeti szenvedé
lyének éljen, hogy idejének és erejének 
minél nagyobb részét ennek szentelhes
se, hisz a közéletben vállalt teendői mel
lett huzamosabb ideig nem foglalkozha
tott ezzel. Példaértékűnek tűnt a napi 
munkavégzésében az is, ahogy az idővel 
gazdálkodott. Nem kért s nem is nagyon 
adott haladékot. Szakmai vagy informá
lis találkozásokkor már öt perccel az
előtt a megegyezett színhelyen volt. Nem 
tudott késni. S most mégis másképpen 
rendeltetetett.

Sok terve volt, a két világháború közöt
ti magyar színjátszás monografikus fel
dolgozására készült. A Polis Képes Könyv 
sorozatában a Kolozsvári Színházról vál
lalt munkát. Karácsonykor, amikor tele
fonon beszélgettünk, arra kért, szerez
zem meg a Szabédi Emlékház számára 
Lengyel Irénnek, a két világháború közti 
primadonnának, a hagyatékát. Kérését 
igyekeztem teljesíteni, s nem azért, mert 
esetleg számon kérte volna. Egész lénye 
s a szakmai ügyekhez való viszonyulá
sa tiszteletet parancsolóan képviselte azt 
az erkölcsi és szakmai hitelt, amelyhez 
az ember, ha komolyan veszi professzió
ját s maga is elkötelezettje az értékmeg
őrzésnek és -továbbításnak, hozzá mér
heti magát.

Azt mondhatni, aktívan, munkára 
készen halt meg, sok mindent hagyott 
ránk, amellyel még jóidéig segítségünk
re lesz.

régió színházi kultú
rájában című köny
vet a Györkös Mányi 
Albert Emlékházban, 
amelyben nekem is 
megjelent egyik el
ső szakmai publiká
cióm. Ezután már azt 
mondhatom, számon 
tarto tt, valahogy úgy, 
mint egy szűkebb 
szakmai közösségbe 
felbukkanót, akinek 
a színházi múlt vizsgálata a szenvedé
lye. Később a Szabédi Emlékház kutató
jaként pillanthattam be sokirányú tevé
kenységébe, olykor munkamódszerébe, 
s szakmai kíváncsiságom folytán szín
háztörténeti életművét is figyelemmel 
kísértem.

Már irodalmi titkárként, dramaturg
ként, majd színházigazgatóként is az er
délyi színházi és drámairodalmi hagyo
mányokat tekintette kiindulópontnak 
a kortárs drámatermés vizsgálatában. 
(.Fejezetek a romániai magyar dráma 
történetéből, 1976). Megkerülhetetlen 
a Kántor Lajossal közösen írt műve, a 
Magyar Színház Erdélyben 1919-1992 
(1992). A két világháború közti erdélyi 
színjátszás kutatásában olyan tudomá
nyos eredményeket mutathatott fel, mint 
az Erdély Magyar Színházi Világa 1919- 
1940 (1997) és pályájának egyik fő műve, 
a korszak lexikona, amely néhány évvel 
ezelőtt jelent meg. Emlékszem, hogy a 
hetvenéves születésnapján megjelent le
xikon kapcsán, amelyet nagy érdeklődés 
által övezetien családias hangulatban 
szerveztünk meg az EMKE-Szabédi 
Emlékházban, még úgy gondoltam, hogy 
csupán hosszú pályaszakaszának egy 
újabb fordulópontjára érkezett el a ke
rek évfordulón. A Közhasznú esmeretek 
Tára. Színjátszó személyek Erdélyben 
1919-1940 a két világháború közötti er
délyi színházi élet mikrohistóriáit ta r
talmazza mintegy 1500 egyéni és ösz- 
szefoglaló szócikkben. Egyes szócikkei 
szinte tanulmányértékűek. S ha egy 
színháztörténészi életművet az minő
sít, hogy mennyiben tudja átformálni az 
adott időszakról kialakult tudásunkat, 
mennyivel tudhatunk meg többet, mást 
ennek köszönhetően, akkor Kötő József 
ezen kézikönyve s kapcsolódó gyűjtő
munkája megkerülhetetlen jelentőségű. 
Mert Kötő József komolyan vette a szín
házi dokumentumok összegyűjtésének 
és megmentésének a feladatát is. Ennek 
köszönhetően kutatható ma a Szabédi 
Emlékházban Jódy Károly, Kiss Manyi 
és Senkálszky Endre hátrahagyott szín
házi hagyatéka.

Ha pedig az 1945 utáni romániai ma
gyar politikailag korlátozott színházi 
nyilvánosság szellemi terével kívánunk 
foglalkozni, akkor is megkerülhetetlen 
a témában írt jó néhány tanulmánya, 
s a 2004-ben napvilágot látott Színház
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A beletörődés tompa éle
Részletgazdag reménytelenség. Vagy 

annak álcázott remény. Pénztelenség, 
abortusz, elvesztett vonzalom, elnyo
mott gyerek, belterjes közösség, a fizi
kai testtől való függetlenedés lehetetlen
sége, a földrajzi helyek és emberi sorsok 
egymástól való elválaszthatatlansága, a 
megoldhatatlan helyzetek keserűsége sű
rűsödik az alig százoldalas könyv szöve
geiben. Csender Levente MurokszecLők 
című novelláskötete nem visz magával 
kellemes életszituációkba, nem mond el 
nekünk boldog történeteket, nélkülözi a 
hepiendeket. Megdöbbentő fordulatokkal 
ír le egy-egy szimplának ígérkező ese
ménysorozatot, erős szavak, képek csa
pódnak a nyugodt szövegtestekbe, oly
kor abszurd jelenetei zökkentenek ki az 
események csendes áramlatából. Mégis — 
vagy éppen ezektől — élvezhetőek az egy
másba szépen kapaszkodó, szimbólumok
kal teli szövegei. Izgalmas, líraiságban 
gazdag kötetet tartok a kezemben.

Csender Levente Székelyudvarhelyen 
született, 1991 óta él Magyarországon. 
Nem pályakezdő, a Murokszedők a negye
dik novelláskötete. A borító fülszövegé
ben Ferdinandy György rögtön, előzéke
nyen össze is hasonlítja a jelen anyagot 
az előzőekkel: „Csender Leventét eddig 
úgy ismertük, mint Erdély krónikását, 
aki humorral és költészettel átitatott tör
ténetekkel írja le a távoli szülőföld hét
köznapjait. Új kötetében az író az anya
ország feltérképezésébe kezd.” Röviden és 
pontosan tisztázza, hogy mire számítson 
a befogadó.

Az itt álló anyaország szó a címmel, a 
murokszedés cselekvésével együtt a föld, 
az anyaföld, a termékenység, az anya
ság, a szexualitás témaköreit vetíti előre 
-  amelyeket mind körbe is jár a kötetben 
szereplő tíz novellából álló szövegkor
pusz. A murokszedés önmagában egy pa
raszti tevékenység, aminek egyszerűsége 
elemi ösztönösséget sugall. Ösztönöket, 
akár fajfenntartás, a táplálkozás stb., 
amelyek ismét az anyaföld fogalmához 
irányítják az olvasó vagy a kötettel ép
pen ismerkedő befogadó gondolatait. 
A cím ebből a szempontból roppant kife
jező és találó, ráadásul a szerzőt nem is
merő olvasók számára a murok — és nem 
a répa -  szó használata egyértelműen 
közvetíti a tartalom erdélyi kötődését. 
Se a fülszöveg, se a cím nem árul tehát 
zsákbamacskát, tömör pontosság és sűrí
tés jellemzi őket.

A pontosság a kötet egészére igaz. 
Az egyes novellák tele vannak aprólé
kos, részletgazdag leírásokkal, Csender 
nem lusta érzékletesen fogalmazni meg 
az egyes történetek körülményeit — még 
akkor is, ha ezek éppen szürreálisak 
- , megkeresni a legtalálóbb jelzőket. 
Pontosan festi elénk a jelenetek helyszí
neit. „Kinyitnak egy ajtót, belépek. A fo
lyosón az az érzésem, hogy egyirányú,

annyira szűk, hogy ezen visszafelé nem 
is lehet jönni. Nincs mit mondanom. Ez a 
cella is ugyanolyan színű, mint az előző, 
ahova bevittek, csak ez tágasabb, mert 
kétszemélyes. (...) A prices megviselt 
deszkaszerkezet. Faltól falig ér. A cel
la kétharmadát elfoglalja. A végén égés
nyomok. Sok csikket nyomhattak el rajta. 
Fülledt meleg. A bal felső sarokban szel- 
lőzó'rács, amin fény nem jön be, de mint
ha levegő se jönne. Koszos villanykörte 
világít. Vécé meg csap nincs. Körülbelül 
hat négyzetméter az egész. Mögöttem 
az ajtón van egy lyuk, azon kell kopog
ni, ha valami bajom van. A lyuk mellett 
posztereken meztelen nők telpesztenek. 
A mennyezetről pókhálók lógnak.” -  ol
vashatjuk az Előzetes című munkában. 
Ezt még — ahogy azt a fülszöveg is emlí
ti — költészettel itatja át. „Kell oda az em
ber, mert a murokföld, ahol dolgozunk, 
olyan hosszú, hogy elképzelni is csak az 
tudja, aki állt már benne nyakig sáro
sán, térden csúszva, beállt derékkal, be
csukta egyik szemét és belenézett a nyíl
egyenes távolba. Na, az tudja, hogy a 
murokföldnek nem látni a végét, mert 
az olyan, mint az óceán, hamarabb gör
bül, mint ahogy vége lenne.” -  írja példá
ul a Murokföld című novellában. Az ilyen 
és ehhez hasonló, metaforákkal vagy ha
sonlatokkal átitatott leíró, hangulatfestő 
részek természetesen épülnek be Csender 
soraiba.

Nem úgy a szürreális jelenetek, ame
lyek kontrasztot alkotnak az egyébként 
uralkodó a naturális egyszerűséggel, 
majd’ kiesnek a novellák alkotta hangu
lat egészből. Például a Prána című szöveg 
záró jelenete: „(...) aznap olyan szeren
csétlenül toppant be, épp a gyerek cson
tozta ki a húst, Laci meg egyből neki
esett, hogy az ő házában húst nem akar 
látni, ki akarta csavarni a lapockát a 
gyerek kezéből, de az felkapta a bárdot és 
lesújtott. Laci teljesen kettényílt. A jobb 
fele elvágódott a padlón, a bal fele rá
dőlt az asztalra, de az volt a legijesztőbb, 
hogy belül teljesen üres volt. Elmesélte 
azt is Ilonka, hogy odarohant egy kompó- 
tos üveggel hogy legalább a szívét ment
se meg, de ahogy megfogta, szétporladt 
a kezében, mint a finomliszt és lehullt a 
padlóra.”

Az ilyen szövegrészek motívumaikban 
viszont tökéletesen passzolnak a novel
lát uraló készletbe. Az anyag, hús, test, 
érzékszervek kapnak hangsúlyos szere
pet, hogy emberek sorsai, családok törté
netei földterületektől, földrajzi helyektől 
függenek, hogy a szülőföldünktől ugyan
annyira nem tudunk elszakadni, mint az 
emberi szüléinktől. Hogy egy fizikai be
avatkozás, például abortusz — de bár
milyen operáció -  a lélekre is hat, holott 
pusztán az ember fizikai anyagában tör
tént a változás. Egyszerű, életszerű, em
berközeli, de ízes nyelven tárja elénk eze-

C s e n d e r  Leven te  
M UROKSZEDŐK

két a reménytelen vágyakat Csender. 
Egy-egy novellán keresztül állapítja meg 
azt, hogy a keserű beletörődés szerepel 
első helyen a lehetséges végkimenetek 
listáján. Vagy az őrület. De az is lehet, 
hogy a kettő ugyanaz.

Olyan motívumokkal állítja füzérré 
az egyes novellákat, mint a közlekedést, 
összekapcsolódást és elszakadást jelen
tő autó, a tudatállapot ideiglenes módo
sulását előidéző alkohol -  ami az őrüle
tig is elvezethet bárkit. A fizikai test és 
a szellem pozícióváltásaira szolgáló esz
közök. Ennek a kettőnek az együtteséből 
alakul ki a kötet határozott atmoszférá
jának és gondolatszövetének a fentieket 
kiegészítő másik fele. A határozott atmo
szféra, a felismerhető, bizonytalankodást 
mellőző hang pedig a kötet pozitívumait 
erősíti. Nyilván nem kezdő szerző mun
kájával van dolgunk, de így is megeshet
ne, hogy utat enged a szöveg a kilépés
re, elunásra stb. A Murokszedők azonban 
nem a kommerszség vagy a biztonsági já
tékosok mezején mozog, nem a kockázat- 
mentes megoldásokat választja. Az el
ső vagy első két-három novella olvasása 
közben egyértelművé válik, hogy nem 
egy tucatkönyvet ta rt kezében az olvasó. 
Ezek után már ízlés és témaorientáltság 
kérdése minden további lecsapódó imp
resszió vagy vélemény, de az biztos, hogy 
a kötet érdemei, minősége nem kétséges.

Minden apró történet részévé válik egy 
univerzálisnak Csender Levente kifeje
zetten izgalmas kötetében, legyen az egy 
börtönbeli élmény vagy egy leégett haj je
lentőségéből kibontakozó eseménysoro
zat. Nagy témákat boncolgat nagy szavak 
nélkül. Engedjük, hogy ez a -  számom
ra igen szimpatikus — fogalmazásmód, és 
a kemény, egyszerű és pontos mondatok 
dolgozzanak bennünk. Az utolsó sor elol
vasása után még sokáig.

Csender Levente: Murokszedők 
Magyar Napló, Budapest, 2013.
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Átélni és elengedni a múltat
Hantz Lám Irén: Emlékek 

búvópatakja. Stúdium Ki
adó, Kolozsvár, 2014.

Hantz Lám Irén vissza
emlékezése saját életútjának 
és családja történetének fel
vázolása mellett szubjektív 
korrajzot nyújt Kolozsvárról 
az 1940-es évektó'l egészen 
a kétezres évekkel bezáró
an, ugyanakkor bepillantást 
enged ennek az időszaknak 
a polgári mindennapjaiba 
is. A szerzőnő spontán mó
don és őszintén ír múljtáról, 
könyvének sajátos hangvéte
lét tudatosan végigvitt néző
pontja -  a kettős identitású 
(magyar—orosz) értelmiségi 
családból származó és szin
tén értelmiségi pályát vá
lasztó nő szemszöge -  adja 
meg.

A könyvben tematikusán 
épül fel a visszatekintés: a 
család bemutatása, a szoro
sabb rokoni szálak felgöngyö
lítése, majd a pesti és kolozs
vári otthonok leírása után az 
életmóddal kapcsolatos kérdé
seket (étkezés, öltözködés, ün
nepek, szabadidő) érinti, vé
gül iskoláiról, tanulmányairól 
és pályája során vállalt állá
sairól, valamint hivatásként 
megélt munkájáról olvasha
tunk.

A könyvből sok olyan apró
ságot lehetne kiemelni, ame
lyeket akár a hétköznapok 
történetéhez kapcsolódó ada
lékként is lehetne hasznosí
tani, de ennél érdekesebbek 
azok a részek, amelyekben 
leplezetlenül beszéli el pél
dául azt, hogyan találkozott 
egy polgári család gyerme
ke a szegényebbekkel, mi
lyen reakciói voltak a protes
táns kislánynak, amikor a

JÜLSZÖ^T-g

HANTZ LÁM IRÉN

katolikus nővérek iskolájában 
először hallott a gyónásról. 
Tanulságos az is, amikor az 
ötvenes években diplomázott, 
fiatal értelmiségi nő lehetősé
geiről, majd a kommunizmus 
évei alatt alkalmazott pedagó
gusi stratégiákról ír.

Ezenkívül Hantz Lám 
Irén visszaemlékezése sajá
tos Kolozsvár-képet kínál an
nak köszönhetően, ahogy az 
általa naponta megtett útvo
nalak változását írja le — az 
aktuális életkorának meg
felelő iskolába, egyetemre, 
majd különböző munkahe
lyekre vezető utcák, terek be
járása révén —, ezáltal a vá
ros folyamatos alakulásban 
lévő arculatát rajzolva meg. 
Szimpatikus a változáshoz 
kapcsolódó attitűdje: nem a 
múlthoz való görcsös ragasz
kodás jellemzi a könyvét, ha
nem úgy tudja átadni em
lékeit, hogy közben képes 
elengedni is azokat: az írás 
jelenében lévő város értéke
it is hangsúlyozza. Ennek 
a látásmódnak és közvet
len stílusának köszönhetően 
közelebbé hozza a személyes 
életutat olyan olvasókhoz is, 
akik koruknál fogva nem ta 
pasztalhattak hasonló hely
zeteket.

Budapesti irodalmár 
a 19. századvégi Kolozsváron
Éj szaki Károly: Toll és 

körző. s. a. r., bev. tan. és vál. 
Gaal György. Művelődés 
Egyesület, Kolozsvár, 2014.

Éjszaki Károly neve a 
hely- és művelődéstörténet
ben jártasabb olvasók számá
ra csenghet ismerősen: hoz
zá fűződik Sztána üdülőtelep 
létrehozása. A Gaal György 
által sajtó alá rendezett és 
bevezető tanulmánnyal ellá
tott Toll és körző című kötet
ben azonban a 19. század má
sodik felében élt mérnök írói, 
irodalomszervezői oldalát is 
megismerhetjük. Gaal ter
jedelmes bevezető tanulmá
nyából sokat megtudhatunk 
Éjszaki pályájáról, amely töb
bek között azért is érdekes, 
mert nem a keletről nyugat
ra irányuló migrációt követte, 
amely tipikusnak számított 
a korban -  és akár napja
inkban is - , hanem fordítva: 
Budapestről Kolozsvárra köl
tözött, és mérnöki, illetve iro
dalmi munkássága itt teljese
dett ki.

A fővárosban Éjszaki 
az írók és Művészek 
Társaságának tagja, sőt egy 
ideig a Petőfi Társaság alelnö- 
ke volt, Kolozsvárra teleped
ve továbbra is aktívan részt 
vett a kulturális életben, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság 
elindítói közé tartozott, és 
bekapcsolódott az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület szinte 
minden rendezvényébe.

Éjszaki irodalmi életmű
vét: színdarabok, „beszé-
lyek” és esszék teszik ki, 
színművei közül néhányat 
a budai Várszínház, a pes
ti Nemzeti és a kolozsvári 
színház is bemutatott, pró
zai szövegei azonban nagy 
időközönként és szétszórtan 
jelentek meg a korabeli szép- 
irodalmi lapokban, emiatt

kevésbé kerültek be a kora
beli köztudatba.

A Toll és körző című kötet
be gyűjtött írásainak nagy ré
sze így első alkalommal jele
nik meg könyvalakban, sőt 
néhány először nyomtatásban, 
közülük talán a legkiemelke
dőbb az Egy csepp víz című el
beszélés, amely hangulatában 
némileg a századvég meseno
velláit idézi, és a szórakoztató 
francia vígjátékokra emlékez
tető az Egy éj a Bastille-ban 
című színdarabja is. A könyv
ben ezenkívül Éj szaki néhány 
emlékirat-jellegű szövege, esz- 
széje, tanulmánya, valamint 
közülésekre írott beszéde ta
lálható: az Elnöki megnyitó a 
Petőfi Társaság gyűlésén iro
dalomtörténeti adalékként is 
szolgálhat.

Összességében az Éjszaki 
Károly írásaiból készült ki
adás egy Kolozsvárhoz kötő
dő, több területen tehetséges 
kultúrembert próbál kiemelni 
a feledésből, és művelődéstör
téneti értéke mellett minden
képpen érdekes olvasmányél
mény lehet.

XANTUS BORÓKA

% Ó 'D 'E X -
[...] A falu képe és népe átütő erővel Petőfi és Arany élet

művében jelent meg. Úgy is mint program, ars poetica, úgy 
is mint téma, motívum, s úgy is mint beszédmód. Ez utób
bi kapcsán érdemes kiemelni, hogy az „új egyszerűség” be
szédmódja, a dalszerűség, az életképi, a meseszerű elbe
szélő jelleg mellett Arany Jánosnál, főként a balladákban, 
nyomatékosan megjelenik egy másik is. A balladák háttere 
az a mítoszi-mondai, szimbólumokkal telített világ, amely 
ugyancsak jelen van a népköltészetben, a néphitben, a nép
szokásokban. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert a nép-nem
zeti irányzat történészei s a másodvonal költői hajlamosak 
voltak erről megfeledkezni. Nem csupán kétféle társadal
mat jellemez Arany János, amikor szembeállítja Hómért és

Ossziánt, hanem kétféle beszédmódot is. A 20. század kö
zépső évtizedeinek kellett eljönnie, hogy Sinka István köl
tészetében ismét nyomatékossá válhasson ez a második 
változat. Hamarosan a szürrealizmus hatása is segített ab
ban, hogy meghatározó lehessen az ötvenes évek derekára 
a látomásos-szimbolikus-mítoszi költészet, amely Juhász 
Ferenc és Nagy László műhelyében formálódott, s amelynek 
szakmai és közönséghatása egyaránt elementárisnak bizo
nyult. [...]

VASY GÉZA: A hazatérés lehetetlen -  A falu meta
morfózisa költészetünkben az ötvenes-hatvanas évek
ben. KORTÁRS. 2015. 1. szám

-  I 9 & E X
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INTEGRUM  -
A te ljesség  felé
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én, a sep

siszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban 
nyitották meg az idei Grafikai Szemlét, a III. 
Székelyföldi Grafikai Biennálét, melyet ezúttal egy 
Weöres Sándor-mottóval indítottak útjára: „Teljes 
bölcsesség a kőé s a meztelen léleké”. A versenyt 
INTEGRUM címmel hirdették meg a székelyföldi 
megyék tanácsai, a Kovászna Megyei Művelődési 
Központ, illetve a Gyergyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központ.

Hagyományos és kísérleti grafikákkal lehetett 
pályázni. Az előbbi kategóriába soroltak minden 
hagyományos sokszorosító grafikai eljárással ké
szült munkát: magas-, mély- és síknyomással ké
szített alkotásokat (fa- és linómetszet, aquaforte, 
aquatinta, mezzotinto, litográfia, szitanyomás stb.). 
A kísérleti grafika kategóriába pedig minden nem 
hagyományos sokszorosító grafikával, illetve nyom
tatott eljárással készült alkotást (egyedi nyomat, 
C-print, offset, elektrografika stb.).

A világ minden részéről beérkezett 783 alko
tást grafikusművészekből, egyetemi tanárok
ból álló nemzetközi zsűri bírálta el. 228 mun
kát válogattak be a biennáléra, melyet első 
ízben Sepsiszentgyörgyön mutattak be az Erdélyi 
Művészeti Központban és a Székely Nemzeti 
Múzeumban. Siklódi Zsolt grafikus, a biennálé ku
rátora szerint annak idején azért kezdtek ilyen 
nagyszabású vállalkozásba, hogy feltérképezzék 
Székelyföld és a Kárpát-medence képzőművészeti 
törekvéseit, grafikai irányvonalait, azokat globális 
viszonylatban is láthatóvá tegyék, hogy a biennálé 
által megismertessék a világ más szegletein jelen 
levő képzőművészeti szemléletmódokat.

Ebből az szempontból az idei biennálé sikeresnek 
mondható nemcsak a beérkező pályamunkák, a be
nevező művészek, a részt vevő országok számát te
kintve, hanem a jelen levő kifejezésmódok gazdagsá
ga miatt is. Egy glokális képet kapunk, ahol lokális 
és globális együtt van jelen, megszűnnek az alá- és 
fölérendelési viszonyok, centrum és periféria szem
behelyezése jelentőségét veszti. Egy grafikai világ
térképet láthatunk, amely, az előzményeket tekint
ve, kétévente mind gazdagabbá, árnyaltabbá válik. 
Egy ilyen egymásmellé helyezésben az az igazán 
izgalmas, ahogyan a térben nagy távolságokban 
megszülető kifejezés- és szemléletmódok hatnak 
egymásra, gyakran értelmezve egyik a másikat. 
Elsősorban a glokalitás kérdésével találkozunk itt 
lokális szemszögből — ahogy próbáljuk megfejte
ni, lefordítani, dekódolni az iráni, indonéz, tájváni, 
örmény vagy egyiptomi kortárs alkotó tartalm a
it. A térbeli távolságokat gyakran nagyon átírják a 
kijezésmódok, tartalmak közti kapcsolódások.

Az adatok alapján az ország legnagyobb képző- 
művészeti versenyét ünnepelhetjük, amelynek díja
zottjai a következők:

Fődíj: Szőke Erika (Szlovákia); Nagy Imre- 
díj: Magda Szplit (Lengyelország), Teodor Asenov 
(Bulgária); Plugor Sándor-díj: Kárpáti Gergely 
(Magyarország); Nagy Pál-díj: Reno Megy 
Setiawan (Indonézia); a Zereda Művésztelep 
Díja: Lakatos Gabriella (Románia); a Pulzus 
Művésztelep Díja: Filep Norbert (Románia).

A sepsiszentgyörgyi kiállítások mácius 8 -ig lát
hatók, a kiállítás katalógusának digitális verziója 
pedig megtekinthető a rendezvény honlapján.

TÚRÓS ESZTER

Ott ülünk, Tanár úr
Ott ülünk, Dobszay tanár úr! 

Mindegy, hogy tanteremben, 
templomban, próbái vagy hang- 
versenyi körülmények között, a 
zeneakadémiai irodában vagy épp 
egy stúdió előterében. Ott ülünk, 
gondolatban és irányban együtt.

Legalábbis ez az érzés kerít ha
talmába most, február elején, hogy 
Dobszay László 80. születésnapja 
is elérkezett. (Jóllehet) nincs már 
közöttünk: pár évvel ezelőtt ottho
nosabb helyre költözött.

Közünk van hozzá, nekünk, 
erdélyieknek is. A katolikus er
délyieknek legalábbis minden
képp. Dobszay László munkássá
ga még akkor is meghatározó, ha 
sokan nem is ismerték a nevét. 
Templomainkban, ahol a Dicsérjétek 
az Urat népénekeskönyv közkézen 
forog, azokban, amelyekben ma
gyar nyelvű introitus- vagy áldozá- 
si antifonális énekek teszik egésszé, 
amit a próza nem tud teljesen litur
gikussá formálni, Dobszay hosszú 
éveken át végzett kutató- és rend
szerező munkája csírázik. Hogy a 
hátterében vagy éppenséggel az 
élén állt-e az egyházzenei bizottság 
énekeskönyv-szerkesztési és -kiadá
si tevékenykedésének, aligha fon
tos. Nélküle és közvetlen munkatár
sai nélkül nem lenne a Dicsérjétek 
az Urat, vagy nem olyan lenne, ami
lyen -  különösen a második kiadás.

Ami pedig belső-erdélyi és szé
kelyföldi egyházzenészeinket ille
ti: Dobszay tanár úr szinte „köte
lező” ismerőse volt mindőjüknek, 
hiszen a gyulafehérvári kántor
továbbképzőkön többször is elő
adóként vett részt. Az évek so
rán sokan voltak hallgatói között, 
akik Jó  talajnak” bizonyultak a 
magvetéskor. Még többen lehet
tek, akikben egyáltalán nem vert 
gyökeret. De nem csoda. Dobszay 
László annyira igényes volt ön
magával szemben, hogy ugyanezt 
„jog- és kötelességszerűen” má
soktól is elvárta. Annyira mélyen 
tudott és akart, hogy azok köré
ben, akikben nem volt elég szor
galom a többre törekvésre, egy
re szaporodtak a lemorzsolódók. 
Az intelligens, nagyszívű és ha
talmas tudású ember tipikus sor
sa jutott neki: míg a szakmában 
(a liturgikus ének kutatásában) 
nemzetközi mérce mellett is meg
kerülhetetlen tekintélynek szá
mított, otthon/itthon javító cél
zatú kritikus véleménymondása 
sokakból „irritációt” váltott ki. Ez 
pedig Magyarországon mindmáig 
még megosztottabbá teszi az egy
házzenész szakmát, mint nálunk.

Dobszay László ugyanis li
turgia-szemléletében (ld. pél
dául a Jegyzetek a liturgiáról c. 
könyvét, Uj Ember Kiadó, 2001)

következetesen a lényeglátó 
„visszaújítás”, az alkotó hagyo
mányértelmezés szószólója volt a 
tudattalan szokáskövetés ellené
ben. Folyamatosan elemző mér
legre tette a különféle, „hagyomá
nyosnak” nevezett cselekvéseket, 
hogy elszigetelhesse egymástól a 
valódi, a keresztény tanításban és 
hittörténetben gyökerező tradíci
ót a tehetetlenségi lendület által 
vegetáló, olykor kiürült szokások
tól. Ami pedig a gyakorló katoli
kusokat illeti, nekik mindenkép
pen ajánlatos volna megőrizniük 
szellemi hagyatékából azt a taní
tást, amely szerint az isteni litur
giában való részvétel nem csupán 
lelki, hanem értelmi cselekvés is. 
A szív önmagában — vagyis „fe
jetlenül” -  még az istentisztele
ti élethez is kevés. Másfelől: kell 
lennie bennünk annyi alázatnak, 
hogy Szent Benedek intelmét kö
vetve magunkat hajlítsuk, „ido
mítsuk”, hasonítsuk az írás és a 
liturgia szavához, nem pedig — 
mintegy engedményként poszt
modern korszerűsködések előtt -  
fordítva.

(Dobszay László 1935-ben szü
letett Szegeden. Tizenhét évesen 
kezdte meg zenei tanulmányait a 
Zeneművészeti Főiskola zeneszer
zés szakán Viski János, Engel 
Iván, Kodály Zoltán és Szabolcsi 
Bence tanítványaként. Itt 1957- 
ben végzett. Emellett az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem ma
gyar-történelem szakán tanult, 
ahol tanári diplomát szerzett. 
A forradalom évében a Fővárosi 
Zeneiskolai Szervezetek zeneiro
dalmi és kamarazene tanára lett. 
Tíz év múlva a Zeneakadémia ok
tatói közt találjuk; Kodály és a 
cisztercita Rajeczky Benjámin hí
vására a Magyar Tudományos 
Akadémia Népzenekutató
Csoportjának tudományos mun
katársa lett. 1970-ben alapította 
Szendrei Jankával és Rajeczkyvel 
a Schola Hungarica énekegyüt
test, amelynek hangfelvételei a 
magyaroszági gregorianisztika 
kiemelkedő példatárát őrzik 
és gyarapítják azóta is. A het
venes évek második felében 
megalapozta és fejlesztette az 
MTA Zenetudományi Intézet ré
gi zenetörténeti osztályának mű
ködését. 1990-től az Intézet nép
zenei osztályát, illetve a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
egyházzene tanszakát vezet
te. 2003-ben megvédte akadémi
ai doktori értekezését, 2005-ben 
nyugalomba vonult. A Magyar 
Egyházzenei Társaság örökös el
nöke volt.)

JAKABFFY TAMÁS
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M árai Sándor-díjban részesült 

Tompa Andrea író, a kolozsvári Babeş- 
Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, 
a Színház című folyóirat szerkesztője. 
A díjat Balog Zoltán, az emberi erőfor
rások minisztere adta át a magyar kul
túra napján, január 22-én, a budapesti 
Petőfi Irodalmi Múzeumban.

✓
Á tadták az Erdélyi Magyar Kortárs 

Kultúráért díjakat a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség 25. évforduló
ja alkalmából rendezett kolozsvári gá
laesten, január 31-én. A díjat irodalom 
kategóriában Jánk Károly költő kap
ta, Bodgán Zsoltot, a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház színművészét elő
adóművészi tevékenységéért díjazták, 
Bartha Ciupe Ernő pedig képzőművé
szi tevékenységével érdemelte ki a ki
tüntetést. Most először életműdíjat is ki
osztottak: az elismerésben Kántor Lajos 
irodalomtörténész, író részesült.

Kiosztották a Méhes György 
Tehetségkutató Pályázat díjat január 
25-én, a kolozsvári Bulgakov kávéház

ban. A pályázatot az Erdélyi Magyar 
írók Ligája (E-MIL) hirdette meg pálya
kezdő, ifjú szerzők számára. Az E-MIL 
vers és próza kategóriában három-há
rom fiatal tehetséget díjazott. A próza 
kategória nyertesei: Finta Klára Enikő, 
Bartha Veres Klára és Jankovics-Izsó 
Nóra. Vers kategóriában Győrfi Kata, 
Benedek Szabolcs és Horváth Imre 
Olivér vehette át a jutalmat. A pálya- 
műveket Gáli Attila költő, az Erdélyi 
Híradó Kiadó szerkesztője, Király 
Zoltán költő és László Noémi költő, a 
Helikon munkatársa bírálta el.

Irodalmi folyóiratok és a rendszer- 
váltás címmel rendezett beszélgetést 
a Balassi Intézet -  Bukaresti Magyar 
Intézet január 28-án az intézet bu
karesti székhelyén. Az erdélyi ma
gyar irodalmi folyóiratok (Helikon, 
Látó, Székelyföld) szerkesztői be
szélgetnek az elmúlt 25 év tapaszta
latáról. A beszélgetésen a Helikont 
Karácsonyi Zsolt főszerkesztő, a 
Székelyföldet Fekete Vince főszerkesz
tő-helyettes, a Látót pedig Demény 
Péter és Vida Gábor szerkesztők kép
viselték. A lapszerkesztőkkel Lakatos 
Mihály, Magyarország sepsiszentgyör

gyi Kulturális Központjának igazgató
ja beszélgetett.

Weöres Sándor sorait viszi a Holdra 
a magyar fejlesztésű Puli űrszonda. 
A Kultúrpart internetes oldal ugyanis sza
vazást indított annak a magyar versidézet
nek a kiválasztására, amely leginkább illik 
a Holdra. Az olvasók által beküldött versek
ből a Molnár Piroska színművészből, Túri 
Tímea és Fehér Renátó költőből, Tarján 
Tamás irodalomtörténészből, valamint az 
űrszondát fejlesztő csapatot vezető fizikus
ból, Pacher Tiborból álló szakmai zsűri vá
lasztotta ki a 15 leginkább témához illő szö
veget. A végső döntést az olvasók hozták 
meg. Weöres Sándor Petőfit, Pilinszkyt és 
József Attilát „körözte le” A teljesség felé cí
mű kötetében megjelent Szembe-fordított 
tükrök című versének részletével: „Egyetlen 
ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a 
föld, fölötted az ég, benned a létra.” A Puli 
űrszonda a tervek szerint az idén landolna 
a Hold felszínén. Sikeres küldetése esetén 
ez lesz az első magyar űrszonda, amely el
éri egy idegen égitest felszínét és egyúttal 
az első magyar rover a világűrben.

D alok
VÍZSZINTES

1. A másikban. 5. Kicsinyítő képző. 
7. Szeretetlakoma. 11. Menetelő! 12. 
Függőzárral biztosító. 15. Rangjelző 
előtag. 16. Ilona egyik beceneve. 18. 
Szőnyeget kirázó. 19. Czuczor Gergely 
írói álneve. 20. Falevél, angolul. 22. 
Hócsalán. 23. Folyószél. 24. Nauru fő
városa. 26. Igekötő. 27. Párizsi Mária! 
28. ... McBain; krimiíró. 29. Francia 
folyó. 31. Káposztafajta. 32. Kérdés 
személyre. 33. Gömör és kishonti te
lepülés. 37. Tóbiás dalbeli társa. 39. 
Közeire mutató szócska. 40. Kubai 
író (Lisandro). 42. Mattol a sakkozó.
43. Kis mértékben. 45. Kazah sóstó.
46. Munkaegység. 47. Ezen a helyen 
rovást végez. 49. Ahhoz hasonló. 50. 
Cickafark! 51. Annyi mint, röviden. 
52. A rádium vegyjele. 53. Tönk fele! 
55. Príma áru jelzése. 56. Azon a he
lyen letett (gépkocsi). 58. Svájci város. 
59. Kipling óriáskígyója. 60. Madridi 
sportklub. 62. Egyfajta hadihajó.

FÜGGŐLEGES
1. Friedrich Hölderlin (1770-1843), 

német költő aforizmája; első rész.
2. Összeghez hozzájárul. 3. Az alu
mínium vegyjele. 4. Központi csil
lag. 5. Vük nagybátyja. 6 . Parányi. 
7. Lódulj! 8 . Keleti táblás játék. 9. 
Ritka férfi név. 10. Hölderlin afo
rizmája; második, befejező rész. 13. 
Történelmi időszak. 14. Becézett 
Olivia. 17. Svájci folyó. 19. Fül, ango
lul. 21. Rálakatolja a padlásfeljárót.
23. Nagy díszes épület. 25. Metsz. 
27. Larousse Enciklopédia. 30. Az 
ón vegyjele. 31. A szabadba. 33. 
Győzelem, németül. 34. Színültig pa
koló. 35. Dohányáruért fizetjük. 36. 
Cédéíró szoftver. 38. írószermárka. 
41. Autós csillagtúra. 43. Ajándékoz.
44. Gépelni kezd! 47. Eredeti imázs!
48. Vihar, angolul. 51. Idegen előtag: 
zsír-. 54. Kutyuli. 56. Szaglószerv. 
57. Lao-ce „izmusa”. 58. ... Derek; 
amerikai filmszínésznő. 61. Kétell!

R. T.

A Helikon 2. számában 
közölt Hangok című 
rejtvény megfejtése: 
Mint a szférák zenéje.
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TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
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A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul 
de Capitală Culturală Europeană 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 
2021 címre benyújtott pályázatát 
Kiadványunk a Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg
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^  Visít cluj

The Heart o f Transylvania
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