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Az ezer tó vidéke.
Egészen ugyanúgy. G laswhol
Valahol egészen ugyanúgy vagyunk.
Ugyanúgy járunk, alszunk, étkezünk, 
lekapcsoljuk a villanyt, kikapcsoljuk a tévét, 
ugyanazokkal a régbegyakorlott mozdulatokkal kezdjük 
a reggeli reggelt, és ugyanúgy ér véget esteli esténk.
Mégis, egy apró ismétlődés átverekedhet bennünk Túlra, 
szinte észrevétlenül -  ami végzetes lehet.

Valahol egészen ugyanúgy vagyunk.
Kibiztosítjuk jóltárolt szavainkat, aztán 
behúzott nyakkal várjuk a becsapódást.
Ilyenkor ó'szi esők peregnek, holdárnyékban az őserdő, 
és a hozzánk tapadó nők torkát apró tigrisek karmolásszák.

Valahol egészen ugyanúgy vagyunk.
Egészen pontosan úgy, mint itt.
Egymást érintik a testek. Eltávolodnak ugyanúgy.
Fehér felhők és fekete éj. Fekete éj és fehér felhő.
Minden egyforma, véghetetlenül.
Mégis van valahol valami túlzás, valami több, vagy 
sokkal kevesebb, ami az arcunkra erőltetett nyugalmat 
végül letörli és abban a pillanatban már megint 
őszi esők peregnek, előtörnek az apró tigrisek is.

Valahol egészen ugyanúgy vagyunk.
Elvegyülünk egymásban, mint a vidáman száradó halak. 
Nem ömlik, zúdul, nem halad tovább, tóvá növekszik 
minden pillanat. És minden csepp önálló, mégis ugyanolyan, 
szinte egyforma életet él. Éppen e szinte miatt 
vagyok kénytelen küzdeni az ébren tartott életemért.

Mert valahol egészen ugyanúgy vagyunk, 
ugyanúgy fekszünk, ébredünk, kelünk.
Akad más hely is, amit megadatott elfelejtenünk.
De hogyha nem, nincs mit csodálkozni, 
amikor égnek áll hajunk, amikor földbe dermedünk, 
amikor egészen ugyanúgy vagyunk, 
de mindeközben behatároltan, és előretörve, és 
lepergő cseppek között is egészen máshol,

és csak egyetlen ismeretlen 
szó marad élve, amíg 
újra lemásol.
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Beszélgetés Amedeo Di Francesco 
irodalomtörténésszel

Egy olasz garabonciás, aki 
a magyar könyvei között él
-  Mint egy garabonciás, úgy vonulsz vé

gig most épp Kolozsvárott, Csíkszeredába, 
konferenciára menet. Igen érdekesnek ta
lálom azt a módot, ahogyan az irodalmat 
tanítod, nemcsak az egyetemen, hanem 
mindenhol, amerre jársz, ahogy felhívod 
a figyelmet az irodalomra, ahogy eltű
nődsz egy-egy szerző' életén, sorsán. Úgy 
tudom, a legfrissebb szenvedélyed Dsida 
Jenő'. Miért éppen Dsida, mi fogott meg 
benne?

-  Dsida Jenőnek a nevét sem ismertem 
tizenöt évvel ezelőtt. Fő kutatási terüle
tem a régi magyar irodalom, s csak nem
rég, az utóbbi tíz évben kezdtem foglal
kozni a modern magyar irodalommal is. 
Azon belül is főleg az erdélyi magyar iro
dalom érdekel. S ezzel, azt hiszem, be is 
fejezem a földi kalandomat. Annak ide
jén a garabonciás alakjával foglalkoz
tam, ennek a mitikus alaknak a törté
nete érdekelt a magyar irodalomban. 
Kutatásaim közben elkerülhetetlen volt 
a Dsida-költészettel való találkozásom, 
hiszen a garabonciás alakja két Dsida- 
versben is felbukkan.

-  Melyik ez a két vers?

-  Az egyik az Arany és kék szavak
kal, a másik, amely kevésbé híres, sőt 
egyáltalán nem szokás megemlíteni, A 
gyengék imája. Én indiszkrét ember va
gyok, mindig is érdekeltek a költői tit
kok, az összefüggések, s ráadásul türel
metlen is, ha valami érdekel, azonnal 
akarom tudni a választ, telefont raga
dok, levelet írok. Ezért sajnálom, hogy 
Dsidát kutatva Olaszországban élek, 
pedig itt, Erdélyben kellene lennem.

Hiányzik a magyar közösség Monte 
Cassinóból, ahol lakom. Mert a köny
vek nem mindig válaszolnak. Szóval el
kezdtem Dsida-köteteket lapozgatni, 
s nagyon érdekesnek találtam a ver
seit, beleszerettem Dsida költészeté
be. Ennyi. Aztán ahogy egyre jobban 
elmélyültem a Dsida-versek olvasgatá
sában, egyre nagyobb lett a költésze
te iránti érdeklődésem, s most, az utol
só években ő a legfontosabb számomra. 
Még mindig foglalkozom a régi magyar 
irodalommal is, de az „igazi” most már 
Dsida Jenő. Szerencsére mára kialakult 
valamiféle Dsida-kultusz Erdélyben és 
Magyarországon is, bár amikor magyar 
Erasmus-ösztöndíjas diákok érkeznek 
Nápolyba, nem mindenikük ismeri a ne
vét. Ennek is megvannak persze az okai, 
a szocialista Magyarországon Dsida nem 
lehetett divatos költő.

-  Orczy Lőrinc azt írja, hogy „ma még 
a halottakkal sem beszélgettem”, azaz 
nem olvasott aznap. Ezek szerint te sem 
csak a halottakkal szeretsz beszélgetni. 
Talán tudsz róla, Kolozsváron Dsida sír
emléke afféle csöndes lázadásnak volt a 
helye a hetvenes években. Kimenni a te
metőbe s ott ácsorogni, beszélgetni a sír
emléke előtt, szimbolikus jelentőségű 
volt. Magáról a költőről itt is elég ke
veset beszéltek, Láng Gusztáv írt ró
la monográfiát, s gyönyörű előadásokat 
is tartott róla az egyetemen. Kolozsvár 
nemcsak számodra szimbolikus város, 
hanem számunkra is, hiszen én még lát
tam azt a kanyart, amiről a Miért borul
tak le az angyalok Viola előtt című vers 
szólt. Van egy világ, amelyben vannak 
olyan városok, ligetek, ahol művészeteket

szerető emberek találkoznak és beszélget
nek...

-  Dsida költészetén belül s a most ké
szülő kötetemben főként ezzel a két 
verssel foglalkozom. A kutatásaim so
rán olyan összefüggésekre derült fény, 
amelyek szükségessé tették, hogy eh
hez a két vershez kommentárt fűzzek. De 
olyan hosszú lett a kommentár, hogy kü- 
lön-külön helyet fognak kapni a könyv
ben. Ezekből kiderül, hogy szerintem 
Dsida Jenő költészete erős kapcsolat
ban van a magyarországi kortárs költé
szettel. De ez nem titok, tavaly volt egy 
Dsida-konferencia Miskolcon, Mózes 
Huba szervezte, s ott bemutattam észre
vételeimet: Dsida költészetében főként a 
paronomáziát s egyéb retorikai alakza
tokat vizsgáltam, ugyanakkor fontosnak 
tűnt a gyöngy és a göröngy szavak ellen
téte is. Azért szép és azért szeretem ezt 
a kutatást, mert hatalmas szöveghálót 
fed fel, mindenütt megtalálható a ma
gyar irodalomban, Vörösmarty tói kezdve 
Márai Sándorig.

-  Hogy lehet lefordítani olaszra azt, 
hogy gyöngy és göröngy?

-  Az első, az könnyű, la perla, a gö
röngyöt viszont nehéz lefordítani, mert 
olaszul nem lehet egy szóval mondani: 
la zolla di terra, így nem lehet játsza
ni a címmel sem. Párhuzamosan egyéb
ként két Dsida-kötet is készül, bár elég 
lassan, mivel óvatos vagyok, nagyon 
nagy a tudatlanságom, főleg az erdélyi 
magyar irodalom terén. Ahhoz, hogy be 
tudjam mutatni az olaszoknak Dsidát, 
szükégem volt egy mankóra, afféle hasz
nos megoldásra, amelynek alapján be le
het mutatni Dsida költészetét. Mert hogy 
lehet bemutatni a Psalmus Hungaricust? 
Hát Bánffy Miklóson keresztül, Kuncz 
Aladár segítségével, felvillantani, hogy
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az a vers nem olyan botrányos dolog, s 
hogy le lehet Olaszországban is nyelni a 
vers tartalm át. Szegény Dsida olyan be
teg volt a vers írásakor, hogy azt feltéte
lezni: puskával ment volna vallatni, ne
vetséges. Más tennivalóm tehát nincs, 
ismerem az egész Dsida-szakirodalmat, 
vele alszom, vele ébredek, és készí
tek Stauder Máriával egy Dsida- 
bibliográfiát is. De ez nem hagyományos 
bibliográfia lesz, hanem a kutatásaim 
eredménye, amely nélkül nem tudtam 
volna haladni. Ebben szerepel minden 
szakirodalmi hely, ahol idézik Dsida ver
seit. Az egyes verseknél fel lesz tüntet
ve, az adott versről ki mit mondott. Itt 
van a pendrive-omon, itt hordom Dsidát 
magammal.

-  Érdekelt Dsida katolicizmusa is?

-  Persze. A Dsida szerelmi és vallá
sos költészete körüli viták érdekesek, 
de fölöslegesek. Nézeteltérések vannak 
az Arany és kék szavakkal című verssel 
kapcsolatosan is, hogy szerelmes vagy 
vallásos vers-e, de szerintem izgalma
sabb kérdés az, hogy Dsida, bár ere
deti volt, milyen forrásokat használt 
a vers írásakor. Én nem vagyok diplo
matikus ember, elmondhatom, hogy 
Eminescunál is fellelhető ez a kettős
ség. Ezeket szeretném szépen, kereken 
bemutatni.

-  A Dsidához való „elszegődés” nem 
valamiféle lázadás részedről? Ebben az 
irodalomtörténészi világban mindenkit 
besorolnak, beskatulyáznak. Neked a hom
lokodra az volt ragasztva, hogy Cristoforo 
Castelletti...

-  Most a Szép magyar komédiáról be
szélsz. Ez volt a szakdolgozatom témá
ja, amelyből egy magyar nyelvű könyv is 
született. Talán egyszer még fogok fog
lalkozni Balassival is, mert sok mindent 
nem tudunk még Balassi kapcsán. Csak 
fel kellene frissíteni, amit ezelőtt negy
ven évvel mondtam.

-  Mi az, amit nem tudunk, ami lé
nyeges? Kikre gondolsz Balassin kí
vül? Zrínyire, Arany Jánosra? A Balassi- 
kutatásnak könyvtárnyi irodalma van, 
melyek lennének a fehér foltok?

-  Én sem tudom, mi hiányzik még, 
de Zrínyi kapcsán nyugodtan lehet ál
lítani, hogy az, amit Arany János híres 
tanulmányában, a Tasso és Zrínyiben 
[Értsd: Zrínyi és Tasso\ lefektetett, vagy
is az olyan típusú komparatisztikai mun
ka még mindig befejezetlen maradt. 
Erről kétszer is tanácskoztunk ősszel 
Budapesten, a költő évfordulójára szerve
zett konferenciákon. Tervezzük a Szigeti 
veszedelem kritikai kiadását. Tehát sok 
minden kutatnivaló lenne Zrínyi kap
csán is.

-  Jól tudom, hogy te horvátul is be
szélsz?

-  Igen, horvát szakos is voltam az 
egyetemen.

-  Nem elhanyagolandó tényező a Zrínyi
kutatásnál...

-  Hogyne... A Szigeti veszedelemnek 
van angol és francia nyelvű fordítása, 
most készítjük az olasz fordítást.

-  Ha jól tudom, nem egyedül készíted, 
egy költővel együtt dolgozol.

-  Pontosan. Nemcsak indiszkrét és tü 
relmetlen ember vagyok, hanem szemte
len is. De nem akarok teljesen szemtelen 
lenni, így én készítem elő a nyersanya
got, s a költői formát másra bízom. Az 
Arany-féle tanulmányra is alapozva ké
szül egy kritikai apparátus, amely fontos 
lesz a majdani kritikai kiadás számá
ra is. Ez a munka tehát párhuzamosan 
folyik, mi bemutatjuk Zrínyit az olasz 
közönségnek (pontosabban az olaszor
száginak, mert ott is többféle nemzeti
ség van), s a forráskutatással segítünk 
a magyarországi kritikai kiadás elké
szítőinek is. Nem haszontalan megem
líteni, hogy a Szigeti veszedelemnek van 
olyan versszaka, amely Seneca-idézetek 
átültetése. Talán nem haszontalan, ha 
ezeket feltárjuk.

-  Negyven éve tanítod a magyar nyel
vet és irodalmat a nápolyi egyetemen. 
Szerinted mi az, hogy magyar?

-  Mi a magyar? Nekem kellene ezt 
kérdeznem. Mi a különbség a két kér
dés között: mi a magyar és ki a magyar? 
Babits azt mondja, mi a magyar. Nagyon 
szeretem a magyarországi és az erdé
lyi légkört, de ahhoz, hogy ezt a kérdést 
megválaszoljam, kutatnom kellene, nem 
csak a könyvtárakban, hanem tanácso
kat kellene kérnem. Lehet provokálni a 
fátumot?

-  A magyarsághoz valahogyan azon
ban te is hozzászóltál, amikor elvállaltad 
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
elnökségét. Sokat utaztál ennek az ügynek 
az érdekében, láttál mindenféle magyaro
kat. Olvasnak a magyarok?

-  Azt merem mondani, hogy szeren
csére igen, de hogy meddig, azt a mai 
világban nem tudom megmondani. 
Szép dolog volt látni a hetvenes évek
ben a pesti villamosokon, hogy utazás 
közben olvastak az emberek. Nálunk, 
Olaszországban nem volt és ma sincs 
így. Az olaszok nem olvasnak, főleg, 
ha költészetről van szó. A próza félig- 
meddig él, de a költészetet nem szere
ti az olasz közönség. A magyar kultúra 
felfedezése fontos volt, hiszen kulturáli
san egyedülálló helyzet van itt, Közép- 
Európában. A magyar kultúra iránt 
mindig is volt érdeklődés. Nekem mé
lyebben kellett tanulmányoznom ezt a 
régiót, újat azonban nem tudok mon
dani, mert az új esetleg az, hogy vala

ki Olaszországban foglalkozik a magyar 
kultúrával. És még mindig szüksége 
lenne Európának ilyen típusú érdeklő
désre, mert ez a mai Európából eltűnni 
látszik. Bizonyos fajta Európáról min
den nap lehet hallani, de ebből a ma
gyar kultúra hiányzik. És még sok min
den hiányzik belőle. Például az igazi, 
valódi együttműködés a két, a nyuga
ti és a keleti Európa között. Huszonöt 
évvel ezelőtt volt a rendszerváltás, s 
nem következett be az, amit vártunk. 
Nagyon lassan mennek a dolgok, az em
ber úgy érzi, haszontalanul élt...

Szabad pesszimistának lennünk? 
Lehet, huszonöt év nem is annyira hosz- 
szú idő. Amikor én az egyetemre kerültem, 
te tananyag voltál. Szigeti József tanár úr 
feladta a leckét, s egy rongyos füzetből ol
vastuk a Balassi-drámát. Mindenki ma
gában hordoz olyan személyeket, akik 
alakították a személyiségét. Te általá
ban Szauder Józsefet szoktad megemlíte
ni mesteredként.

-  Az ő alakja segít megválaszolni a 
kérdésed. Neki is lehetett mondani, hogy 
professzor úr, ne legyen depressziós, ne 
legyen pesszimista. De ő olyan típusú 
volt, hogy látta, miként működnek a dol
gok. Én sem vagyok pesszimista, csak 
reálisan látom a dolgokat. Ha az em
ber bort vár és vizet kap, akkor ez érthe
tő. Szauder is ilyen volt. Mellette-fölötte 
Klaniczay Tibor volt, ő mindig bort látott 
a pohárban. Szauder nagyon nagy ember 
volt, az ő irányításával írtam a Balassiról 
szóló dolgozatomat. A Szép magyar komé
dia nem egy elszigetelt epizód Balassi 
életében, kérdés, miért kellett az a műfaj 
Balassinak, és miért volt fontos a költé
szete számára. Ezt a kettőt nem szabad 
külön tárgyalni. Szauder főleg a felvilá
gosodás korszakával foglalkozott, de any- 
nyira nagy tudós volt, hogy Balassi terén 
is tudott nagyon hasznos tanácsokat ad
ni. Sőt, Kosztolányi-tanulmányai ma is 
megkerülhetetlenek. 1975-ben halt meg, 
de munkája ma is aktuális.

-  Követed a magyar tudományos éle
tet, sokszor utazol Budapestre. Az utazás 
számodra -  s itt visszakanyarodnék a ga
rabonciás alakjához -  életforma is, na
ponta, kétnaponta vonatozol Cassinóból 
Nápolyba...

-  Köztudott, hogy Monte Cassinóban 
van egy igen szép bencés apátság, alat
ta viszont egy nagyon csúnya város, 
Cassino: abban élek. De hál’ Istennek 
nem ismerem a várost, annak ellené
re, hogy lassan negyven éve lakom ott -  
de a magyar könyveim között élek, így 
nem érdekel, ami odakint van. A dol
gozószobámban készül a két Dsida- 
kötetem, most már csak egy szót kell ír
nom, azt, hogy vége. Persze még mindig 
vannak kérdőjelek, kérdések a Dsida- 
kutatásban.

EGYED EMESE
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HORVÁTH BENJI

Vérkeringő

mindig ez volt a kedvencem, 
így cigizve, hazafelé, reggel, 
miközben még friss 
leheletük sugárzik belőlem, 
lehelete a földnek, fülledtség, 
kedd, változás az égben.

ez volt az első tavaszom, 
ezer tavaszból egy, 
az, ami nem volt sohasem, 
a tű a játszmával rokon, 
s a szépséggel a méreg, 
a bőrön apró csillagok, 
egy-két-há és ott vagyok, 
eltűnök, ebből élek.

nekem kolozsvár voltál, 
nekem a viceroy és az instant, 
garázstetőkön sörrel, 
egy tökéletes ország, 
felemel, kerget, elhagy, 
kicsit megmutat mindent, 
szélnek hajat és szoknyát,

de nem, ő be nem enged, 
vagy beenged és elmegy, 
és egyedül megyek az utcán.

nekem a blicc, a pánk, a vandál, 
nagyváros, nagy család, halottak, 
engem te meg ne tartsál, 
de ma még melléd fekszem.

én mindenütt romokat hagytam, 
hogy kezdődjön el minden, 
hogy egyszer körbeérjen, 
bizony én is ölni jöttem, 
megfojtani szelíden, 
játékból minden tangót, 
bimbózni hagyni mégis, 
hogy nyíljon ki és sírjon, 
egy szabályos fasz vagyok én is.

álmomban én voltam jákob, 
nem hagytam futni az angyalt, 
és benjámin, szerencse fia, 
mindenbe beleharaptam, 
farkastól fél csak a farkas, 
fölöttem cikázó darvak, 
angyalból démon és vissza.

nekem a sötétkék domingo, 
idegen apám, a tenger, 
bőrömön hullámzó égbolt,

elhagyott vasárnapi naplók, 
szürke ház burjánzó kerttel, 
nekem a magyar a román az angol, 
és csillag és kereszt és fogyó hold, 
a pásztortűz és a fegyver, 
a vérfolt a monokrómból, 
háromszor, kétszer és egyszer.

Budapest forró teste, 
reggel, hazafelé, cigizve, 
ott kell majd hagyni ezt is, 
otthagytam magamból 
mindenkit. Változás 
az égben, a tavasznak vége, 
és kedd, és mindez régen 
el lett döntve, mostmár 
örökre kijavíthatatlan, 
az országban nyár van.

A

Amor lefekvés előtt

én már nem tudom, ki hova gondol, 
de minden jó irányba tart, ha nem is 
tud róla. hogy így, itt él ezen a földön, 
és még szégyelli is magát érte. sokszor

elgondolom, hogy bennem is megáll 
egy óra. valahogy megérzem, hogy vége, 
a visszaszámlálás elindult, kiöntöm a 
borom és rám találnak vérbe fagyva a

fürdőszobában, vagy a háztetőn, nagy, 
félszárnyú, kék madarakkal, ki kérdezte, 
hogy a sötét mit tartogat még a tárban, 
hogy ebből a torokrákos szomorúságból

lehet-e még itt építeni valami örökrét. 
vagy az egyből csinálni hármat, ajtót és 
ablakot kinyitni minden nap és csukni, 
kit érdekel, mi ömlött ki miért, kit, hogy

meghalnak, és hányszor halnak meg. 
így játszom sokszor, persze megáll, én 
mindig felhúzom újra, addig, amíg bírja, 
addig, amíg bírom, mert én azt akarom,

amit lehetetlen kilőni, és nézni ezt a 
kertet, hogy az egész hogy lehet, hogy 
csak virágzik pofátlanul, és mégsem 
szakad rá a madárbaszta jóságos ég.

Idegenből

repülj, madár, ne várj ott rám, egyszer sötét 
szemem lehunyva eljövök, felnézek, 
én rég tudom, nincs vége semminek, 
és nem takarja el sebét se föld, se ég, azért.

nem tudhatod, mit rejt a szürke, kék. 
ki húzott el mérőzsinórt az űr felett, 
ki rakta le két vég között szegletkövét, 
a tenger forrását ki érintette meg,

hogy működésbe lépjen minden este 
kutya és macska, szél, eső, leviatán, 
százezer év, pokolpillangó játszó teste, 
ahogy szagolgatják, harapják egymást

a hajnalok, és félj. mert hátravan még ezután 
ezer halál, szülés, vérző cseresznye, 
de mondtam már, hogy nem fogok fejvesztve 
megfogni semmi nekem szánt mostvagysoháí.
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RUXANDRA CESEREANU

Angelus
részlet

A  h a z a  u to lsó  
á lla m p o lg á r á n a k  ajk át  
elhagyó ködképző 
d isk u r z u s

Az Elnök jól tudta, hogy televíziós be
széde alkalmával különleges öltözetben 
kell megjelennie: mindenekelőtt elhatá
rozta, hogy egyszerű, falusi embernek 
fogják maszkírozni, és az angyalok vise
letéhez hasonló valódi inget ölt magára. 
Mindemellett az Elnök azt is tudta, ha si
keres akar lenni a nép előtt, minél termé
szetesebben kell viselkednie, mert végül is, 
az is lehetséges, hogy a három idegen nem 
más, mint a következő' választási kampá
nya égi mannája, tehát miért ne éljen a le
hetőséggel, hogy oltalmába vegye őket?

Kedveseim, kezdte mondandóját ag
godalmaskodó arckifejezés kíséretében, 
különleges alkalomból szólok hozzátok, 
ugyanis óriási hírem van számotokra: 
Metropoliszunkba leszállt néhány polgár, 
akiket egyesek feltehetően angyaloknak 
hisznek. Nem tudjuk, hogy valójában an
gyalok-e vagy sem, de anélkül, hogy fel
tétlenül hitetlenek lennénk, kezünket a 
szívünkre tesszük, és azt mondjuk, hogy 
emberek vagyunk, és ennek következté
ben jogunk van ahhoz, hogy higgyünk, 
de ugyanakkor ahhoz is, hogy kételked
jünk. Úgyhogy, akik hisznek, higgyenek, 
ám akik nem, azok is emberek és a Haza 
polgárai! Az elnöki beszéd ezen pontján

az operatőrök visszafogott hahotázásba 
kezdtek: vajon az Elnök felöntött a garat
ra, azért szólítja meg ily módon a népet? 
A nemzeti televízió igazgatójának felhá
borodott pisszegése lecsillapította, majd 
néhány gyengédebb nyakleves egészen 
megnyugtatta a kamerák mögötti arcát
lan kölyköket. Kedveseim, azt kérdem én 
is, akárcsak Önök közül annyian, foly
tatta az Elnök, miután retorikai lendü
letét újból visszanyerte, mik lehetnek az 
angyalok, és miért nem adatott meg ne
künk, hogy gyakrabban láthassuk őket, 
feltéve, ha egyáltalán láthatjuk őket éle
tünk során? Az ehhez hasonló kérdésre 
nem létezik pontos válasz, vonta le a kö
vetkeztetést a szónok. Az angyalok va
lóságos titkok. Vagy talán úgy is mond
hatom: csodálatos lények. Hogy vehetné 
észre, hogyan érinthetné meg, vagy ép
pen hogyan foghatná fel őket az ember? 
Sehogyan, jelentette be az Elnök a nem
zetnek maximális magabiztossággal. És 
mégis, néhanapján jeleket adnak nekünk, 
sőt megjelennek előttünk: általában ál
mainkban. De mi történik akkor, ha va
lóban megjelennek? Hát jól van, akkor 
megdöbbentenek és bámulatba ejtenek, lé
vén, hogy azt sem tudjuk, hogyan fogjuk 
fel őket, és miként szóljunk hozzájuk. Az 
Elnök bölcsessége a lehető legnyilvánva
lóbbá vált, és a tévékészülékek előtt ülő 
értelmiségiek csodálattal ismerték el az 
elnöki beszédet összeállító személy zsenia
litását. Ki lehetett az? És lévén, hogy nem 
tudunk kommunikálni velük, az angya
lok nem is időznek túl sokáig közöttünk, 
és csak ritkán mutatkoznak, teljesen vá
ratlanul, hogy aztán visszatérjenek saját 
világukba, saját dolgaik köréhe. De mi
lyen dolgai és feladatai lehetnek az angya
loknak? Kedveseim, ahogy már sejtitek, 
az angyalok általában az emberek javát 
szolgálják, ám munkájuk többnyire látha
tatlan. Éppen ezért, ezen lények munká

ját képtelenek vagyunk értékelni: semmi 
mást nem tehetünk, csupán megcsodál
hatjuk azt. Tetteiket szemtől szembe vagy 
hátuk mögött méltányolhatjuk vagy gya
níthatjuk. Ez után a mondat után az ope
ratőrök újból oldalba bökték egymást, és 
nyomban be is zsebeltek cserébe néhány 
újabb nyaklevest. De vajon ki küldi az an
gyalokat? Minden bizonnyal ez egy olyan 
kérdés, amire minden óvodás tudja a vá
laszt, én mégsem fogok felelni rá. Éppen 
azért nem, kedveseim, mert nem akarok 
gőgösnek tűnni: a nemzet választott vezé
reként az a kötelességem, hogy én legyek 
a haza utolsó polgára, és alázatosságról 
tegyek tanúbizonyságot. Úgyhogy aláza
tosan, kezemet a szívemre téve mondom 
nektek, hogy nem akarom tudni, ki küldi 
közénk az angyalokat. Mindannyian tud
juk, miért küldi, de, hogy ki küldi -  azt hi
szem, jobban járunk, ha ezt a titkot nem 
feszegetjük tovább, és nem teszünk fel to
vábbi nyugtalanító kérdéseket. Ejha, az 
elnöki beszéd ezen pontján még az elit 
értelmiségieknek is leesett az álluk. Az 
egész világ tudta, hogy az Elnök megrög
zött ateista, és mégis beszédével egyszerre 
több kapura is játszott, egyik pillanatban 
az angyalokat védte, a másikban megját
szotta, hogy olyan alázatosnak kell lennie, 
hogy még csak nem is beszélhet róluk.

Ennek következtében, nem tartom kö
telességemnek, hogy arról beszéljek, ki 
küldi vagy nem küldi az angyalokat, ha
nem ennél sokkal fontosabb dologról sze
retnék szólni, éspedig arról, hogy ha 
az angyalok mégis megjelennek, csak
is olyan nemzetek és népek előtt teszik, 
akiknek mondanivalójuk van számuk
ra. Amennyiben a mi esetünkben bebi
zonyosodik, hogy a három jövevény még
iscsak angyal, akkor lám, egy bizonyos 
céllal bukkantak fel a szent Haza terüle
tén. Ám jövetelük célját, kedves honfitár
saim, csakis akkor fogjuk megtudni, ha 
kellőképpen türelmesek leszünk. És eh
hez szigorra van szükség -  ekkor már az 
operatőrök jóízűen nevettek —, bizalomra, 
ám mindenekelőtt hazafiságra. Ugyanis 
hazaszeretet nélkül, amennyiben valóban 
angyalok, még az angyalok sem érthe
tők meg. És lévén, hogy nem értjük őket, 
fennáll annak is a veszélye, hogy ki tud
ja miféle veszélyes entitásokkal tévesztjük 
össze őket. És ez könnyedén vitát, viszályt 
és egyéb ármánykodást szülhet. Úgyhogy, 
kedves városom lakói, polgártársaim, 
honfitársaim, egyetlenegy kéréssel fordu
lok hozzátok: legyen az elkövetkező idő
szak próbatétel a három országunkban le
telepedett idegennek, de ugyanakkor az 
egész népünk számára is, főként azok
nak, akik derék fővárosunkban élnek. 
Minden lakos legyen tudatában annak, 
hogy a három idegen leereszkedése az ál
lampolgárok hazafias próbatétele is lehet, 
de ugyanakkor akár egy ismeretlen céllal 
történő provokáció is. Éppen ezért legye
tek szemfülesek, éberek, de semmi esetre 
sem erőszakosak! Az Állambiztonság és a 
Hadsereg szintén feszülten fog figyelni, a 
Kormány és az Elnökség szintúgy. Béke 
honoljon a világon, és a Szülőföldünk vált
son meg minket most és mindörökké! 
Ezzel a mondattal fejezte be az Elnök az
» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

évszázad beszédét. Tapsolt a nemzeti tele
vízió igazgatója, kuncogtak az operatorok, 
általános megdöbbenés lett úrrá a népen, 
a munkásosztályhoz és az értelmiségihez 
tartozókon egyaránt. Igen, igen, az Elnök 
kétségtelenül alaposan bámulatba ejtet
te szavazóit, sőt még azokat is, akik más
ra voksoltak. Beszéde egyfelől egyszerű, 
másfelől nézve összekuszált volt, kis hí
ján elvette néhány politikai elemző eszét, 
akik a közvetítést követően nyomban ne
kiláttak az éppcsak, hogy véget ért elnö
ki kinyilatkoztatás tudományos elemzé
séhez. Lángelmére vallott-e ez a beszéd, 
érzelmi vagy inkább érzéki szempontból? 
Az angyalokról beszélt-e a szó szoros ér
telmében, vagy az angyal kifejezés csupán 
álcaként szolgált: az Elnök katonai terve
iről, nemzetközi összeesküvésről, esetleg 
belső puccskísérletről, vagy a földönkívü
liek támadásról hivatott elterelni a figyel
met (és lám, a Szükségbizottság egyik 
hadnagyának a földönkívüliekre vonatko
zó gyanúja valamelyest mégiscsak helyén
valónak bizonyult!). De az Elnök ateizmu
sa vajon mégiscsak elmozdult valamilyen 
irányba? Esetleg változás vagy kinyilat
koztatás történt az Állam első emberének 
hitetlen életében? Egy damaszkuszi út? 
Megtérítette esetleg valaki? És, ha igen, 
akkor milyen hitre térítették az Elnököt, 
mert ez egyáltalán nem volt világos! És 
miért a Metropoliszt, igen, miért épp ezt 
a szörnyűséges várost sújtották a három 
idegen földreszállásával? Mi volt ebben a 
városban annyira különleges, ami kivált
hatott egy ilyen szokatlan eseményt? Ki 
tudja, milyen féltékenykedést, irigykedést 
és versengést fog szülni ez az eset, vagy 
bombatámadás fogja érni a Metropoliszt, 
esetleg porig rombolják és eltüntetik a 
föld színéről? És ha a három idegen nem 
éppen szokványos angyal, hanem az 
Apokalipszis hírnöke? És ha az Elnök tu
domására jutott ez a dolog, és nem tudta, 
hogyan hozza ezt a lakosság tudomására 
anélkül, hogy megfélemlítené őket? Miért 
szálltak le a feltételezett angyalok épp a 
Metropolisz és nem egy másik város fe
lett? Lavinaként zúdult a politikai elem
zők és újságírók fejére a kérdéssorozat, 
akik ki szerették volna bogozni az elnöki 
beszéd rejtélyét, minél nagyobb csinnad
rattát csapva a médiában. Lehet, az an
gyal szó mágikus, varázslatos vagy veszé
lyes? Semmiképpen sem volt közönséges 
szó, tehát olyan, ami ne lett volna a való
ság fedezete nélküli erőkkel felruházva.

Mire jó az Apokalipszis, 
és főleg kinek?
Az elnöki beszédet követően, legalábbis 

a fővárosban élő hétköznapi emberek, sőt 
néhány értelmiségi körében is legelőször a 
következő gondolatok vetődtek fel: annak 
ellenére, hogy az Apokalipszis kapcsán 
négy lovasról beszéltek, megtörténhet-e, 
hogy időközben megfogyatkoztak, és csak 
hárman maradtak? És amennyiben igen, 
éppen ezért a Metropoliszra alászállt ide
genek nem lehetnek-e épp az Apokalipszis 
lovasai, annak ellenére, hogy szám sze
rint eggyel kevesebben vannak? Magától 
értetődő, hogy akik ily módon tették fel

ezt a kérdést, száz százalékosan valláso
sak voltak, sőt vakbuzgók; és lassacskán 
bármilyen szemszögből nézve egyértel
művé vált, hogy a Metropolisz tehető fe
lelőssé a következményekért a föld min
den tagja előtt. Itt már nemcsak Alfáról 
és Omegáról volt szó, hanem egy harma
dik szent betűről is, attól függetlenül, 
hogy ez a hang elhagyta-e vagy sem az 
Apokalipszisra oly jellemző trombitát. És 
vajon a három angyal nem hasonlított-e, 
amennyiben valóban angyalok voltak, a 
János evangéliumában megjelenő tűz- 
láng tekintetű, selymesen rézvörös hajú 
jelenségekre? Igaz, hogy az idegenek né
mák voltak, és ez egy problematikus, va
lós ellentmondás volt, tehát a süvítő hang 
és a szájból előtörő kétélű kard a jövevé
nyek alakjával semmiképpen nem volt ösz- 
szeegyeztethető. De másfelől úgy tűnt: a 
földreszálltak megpróbálják elmondani 
az őslakosoknak, hogy ne féljenek, lévén, 
hogy elegendő kulcsot hoztak az élethez, 
még akkor sem, ha kiderül, hogy a halál 
kulcsai is számottevőek. Az idegenek eljö
vetele kapcsán a szent hetes számot sem 
sikerült felfedezni: akárhogy osztottak- 
szoroztak, a szóban forgó szám nem került 
napvilágra! De miért kellene úgy lezajla- 
nia az Apokalipszisnek, ahogy azt megír
ták, hiszen attól csak emberibb, ha ajelen- 
legi állapotokhoz alkalmazkodik. Éppen 
ezért a főváros lakosai folytatták a nyomo
zást, mely azt hivatott kideríteni, hogy a 
minden gyanú szerint angyali lények az 
Apokalipszis lovasai-e vagy sem? De va
jon melyik Apokalipszisről beszélünk? 
Az első ezer év immár a múlté, a máso
dik ezer szintén eltelt, még ha nem is oly 
rég, és a Metropolisz polgárai, akárcsak a 
Terra apraja-nagyja a harmadik évezred
ben találták magukat. Lehetséges-e, hogy 
valamennyit késlekedjen az Apokalipszis, 
és kicsit később jöjjön el? Ugyanis egy 
Metropoliszban bármi lehetséges, még az 
is, amiről épp most regélünk. A lakosok 
nyugton kellett volna maradjanak, mel
lőzve mindenféle aggodalmat: igen, min
den bizonnyal történni fog valami a Haza 
fővárosában, valamiféle feltárulkozás, és 
lehetséges, hogy végül elegendően fognak 
enni az élet fájáról, feltéve, ha előzőleg bű
neiket megbánják, ellenállnak a csábítás
nak, és haláluk pillanatáig hívők marad
nak. De eljön még egyáltalán a második 
halál vagy sem? Az is elképzelhető, hogy 
az apokalipszisi szent száj kétélű kardja 
sokakat kettéhasít, de ahogy azt már ko
rábban is jeleztem, valami mégsem egye
zett: ugyanis a feltételezett angyalok né
mák voltak. Úgyhogy senki sem tudta, 
hol lehetett az Isten házának új oszlopa, 
és az élet új koronája. Az Apokalipszis 
csupa szem lényei négyen voltak, és nem 
hárman! Hol volt a fehér ló, a veres, a fe
kete és sárga, valamint a négy lovas az 
íjjal, a karddal, a mérleggel, és a bilincs
csel, hogy megbosszulják az áldozati ol
tárokat? Hol volt a négy kiválasztott fe
hér ruházata? Merthogy az idegenek csak 
tunikát, farmert és kék köpenyt hordtak. 
Valójában a farmert meg sem kellett vol
na említeni, ugyanis nem felelt meg sem
miféle Apokalipszis-interpretációnak, ha
nem inkább az oly megvetett, határtalan 
hippikorszakra utalt. A fővárosban nem 
feketedett el szőrzsákként a nap, és már

senki sem emlékszik, mikor volt utoljára 
véres a hold, olybá tűnik, talán több száz 
évvel ezelőtt. Soha sem hulltak le a csil
lagok az égről, és a szigetek sem moccan
tak egy tapodtat sem. És ha már itt tar
tunk, miféle barlangba bújhattak volna az 
Apokalipszis elől a lakosok, ha a környé
ken barlangnak még nyoma sem volt? Az 
értelmiségiek összeültek, és ilyenféléken 
rágódtak, bár más dolog is foglalkoztatta 
őket: miért mondták a napról, hogy meg
feketedett, mint egy szőrzsák? Ugyanis 
az angyalok haja aranyszőke volt és nem 
barna! Van valami trükk ebben az egész
ben? És miért mondták az égről, hogy ösz- 
szetekeredett, mint a pergamen? Kié volt 
az a tekercs, és mi állt rajta? A szőrzsák 
és a pergamen, igen, ezek voltak az igazi 
talányok. Egy szőrzsák úgy jöhet létre, ha 
valakit vagy valakiket megnyírnak, és va
jon mit jelenthet a pergamen? Hogy vala
kit megnyúztak, egy embert vagy egy ál
latot? Túl sok kérdés, és ráadásul három 
idegen identitásának ügyét közel sem ol
daná meg. Ráadásul ennek a világnak 
négy sarka van, és nem három, tehát az 
angyaloknak a föld négy szeglete felől kel
lett volna érkezniük, és ami a legfonto
sabb, kezükben pecséttel, amennyiben ők 
valóban az Apokalipszis angyalai. És be 
kellett volna jelenteniük, hányán vannak, 
és kik azok, akik ezentúl soha többé nem 
éheznek, nem szomjaznak és nem perzsel
teinek meg! De a Metropolisz lakosai sem
miféle trombitaszót nem hallottak, és nem 
volt részük jégesőben, és vérrel elegyített 
tűzben, és a birodalom határain belül se
hol sem ment végbe szemmel látható mé
szárlás. Ami az Absintos nevű csillagot 
illeti, azt sem pillantotta meg egyetlen la
kos sem. Sasokat néhol még láttak a le
vegőben, igen, de önmagában ebben nem 
volt semmi szokatlan; és a sáskák is ellep
ték néhanapján a Haza földjeit, sőt még 
olykor az emberek házait is, de nem ha
sonlítottak holmi fogas asszonyokra, sem 
a sivatag oroszlánjaira. Abbadonról, a ha
lál démonjáról pedig csak annyit, hogy ed
dig soha senki nem hallott róla; aztán tűz, 
füst és kénkő, lehetséges, hogy korábban 
is előszivárgott innen-onnan, de semmi
képpen nem öltött semmiféle alakot. És 
mégis a három idegenről elmondhatjuk, 
hogy szivárványra hasonlítottak, ragyo
gott az arcuk, de senkit sem etettek szent 
könyvvel. De a legfontosabb mégis egé
szen más volt: hol van az Apokalipszis hí
res Sárkánya? A megkoronázott sárkány 
farka egyetlen mozdulatával lesöpörte az 
égről a csillagokat, és emberi száma volt: 
hatszázhatvanhat. Hová tűnt, ugyanis se
hol sem volt! Meg aztán a tüzes üvegten
ger és a madarak lakomája! Igen, három
szor égettettek meg a hamis próféták a 
tüzes tengerben. De semmi esetre se zár
juk le ezt a fejezetet az Apokalipszis szer
zőjének tüzes szavaival, még akkor sem, 
ha egyesek úgy értelmezik, hogy erről is 
szó esett a fenti összekuszált történetben, 
hanem zárjuk le a híres evangélista sza
vaival, hiszen minden úgy van, ahogy ő 
mondja. Kezdetben volt a szó. Ez sohasem 
lesz másként. Még akkor sem, ha az an
gyalok általában hallgatnak.

KARÁCSONYI NOÉMI
fordítása
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MOLNÁR ILDIKÓ

Emlékezés Jancsó Elemérre
A 20. századi erdélyi irodalomtörté- 

net-írás meghatározó személyisége volt 
a 110 éve született Jancsó Elemér, alak
ja az utóbbi években mégis elhalványul
ni látszik. A recepciótörténet mindezidáig 
adós maradt a Jancsó-életmű feltárásával, 
ezen írás is erre a tudománytörténeti hiá
nyosságra kívánja felhívni a figyelmet az 
emlékezés erejével. Megemlékező cikkek 
sajátossága, hogy a szerzők valamiféle sze
mélyes találkozás-, beszélgetésélményüket 
osztják meg az olvasókkal. Számomra ezt 
a személyes találkozást Jancsó Elemérrel 
olvasmányélményeim adhatják csupán 
és az ő tanítványainak (hogy csak néhá
nyat említsek: Cseke Péter, Kántor Lajos, 
Pomogáts Béla), illetve fiának, Jancsó 
Miklósnak apjáról szóló történetei.

Jancsó Elemér (Marosújvár, 1905 ápr. 
10 -  1971. nov. 12., Kolozsvár) tudomá
nyos tevékenysége 1918-1971 között 
bontakozik ki. Aktív résztvevője az el
ső világháború utáni erdélyi újjászerve
ződéseknek, az 1930-as évek nemzedé
ki tájékozódásainak, így az 1940 előtti 
korszak erdélyi irodalma alakulásának, 
majd utána is mindvégig Erdélyben, 
Kolozsváron fejti ki tanári, kutatói, egye
temi tanári tevékenységét.

1922-ben tett érettségi vizsgát a ko
lozsvári Református Kollégiumban, 
majd a budapesti Eötvös Kollégium ma
gyar-francia szakos hallgatója négy évig. 
Doktori disszertációját 1926-ban védi 
meg, Erdélyi jelleg a magyar irodalomban 
(1926) címmel. Ezután két évig a párizsi 
Sorbonne-on tanult: „Leckekönyvének 
tanúsága szerint 1926. november 9-én ik
tatták az egyetem polgárai közé, József 
Attilát -  aki szeptember 10. körül érke
zett a francia fővárosba, november 12-én. 
Mindketten a Sorbonne közelében laktak, 
a Latin negyedben. (...) Jancsó Elemért 
egyrészt a francia felvilágosodás vonzotta 
Párizsba, másrészt a színházak világa.”1 
Jancsó Miklós elmondása szerint2 rend
szeresen „fellépett” a Comédie színpa
dán. 1928 őszén tért vissza Kolozsvárra, 
ahol 1942-ig volt a Református Kollégium 
tanára. Tanulmányai jelennek meg 
az Erdélyi Irodalmi Szemlében, az 
Erdélyi Múzeumban, a Pásztortűzben, 
a Korunk ban, a Testvériségben, az Ifjú 
Erdélyben, az Új arcvonalban. Bátyjával, 
Jancsó Bélával együtt szerkesztője volt a 
harmincas évek nagy nemzedéki folyó
iratának, az Erdélyi Fiataloknak. A har
mincas évek Jancsó Elemére a kritikus 
és irodalompolitikus alakját tárja elénk.

Az erdélyi tudományos élet ügyéről 
való diskurzust folyamatosan napiren
den tartotta az erdélyi időszaki sajtóban, 
az erdélyi magyarság sorskérdései egyé
ni kötelezettségként jelentkeztek életé
ben. A munkásságát jól ismerő pályatárs, 
Kántor Lajos szavait idézem: „Jancsó 
Elemér halálával azonban irodalomtörté
net-írásunknak is lezárult egy nagy, kö
zel fél évszázados szakasza: az áldozatos 
gyűjtőmunkáé, a közösségi szolgálat je

gyében mindent-vállalásé, a súlyos egy
személyi felelősségé. Mert voltak idősza
kok, amikor -  némi túlzással jellemezve 
a feladat nyomasztó súlyát -  a románi
ai magyar irodalom egészében Jancsó 
Elemér volt az irodalomtörténész, aki
nek meg kellett osztania alkotó energi
áját a kéziratgyűjtés és -kiadás, a taní
tás, a szervezett hagyományápolás, majd 
az egyetem és az Akadémia között, s vé
gig kellett tanítania a magyar irodalom 
történetét -  egyetemi fokon! -  a felvilá
gosodástól a XX. századig, a kortársa
kig. Jancsó Elemér szívesen vállalta ezt 
a feladatot, hiszen egyformán szeret
te Kazinczyt és Adyt, egyaránt otthono
san mozgott a jakobinus-évek, az erdélyi 
színháztörténet és a két világháború kö
zötti romániai magyar irodalom világá
ban.” (Korunk, 1971. XXX. évf. 11. szám.)

Jancsó Elemér több nagy témakör ku
tatásával foglalkozott: az erdélyi iroda
lomtörténet kutatásával indul pályája, 
doktori disszertációja is a sajátosan erdé
lyi jelleget kutatja irodalmunk történe
tében, melynek címe: Erdélyi jelleg a ma
gyar irodalomban (1926). Részt vett a két 
világháború közötti erdélyi eszmetörténe
ti vitákban,3 a Nyugat 1935. áprilisi szá
mában jelent meg az Erdély irodalmi éle
te napjainkig című tanulmánya, amelyben 
az irodalom társadalmi szerepét vizsgálja, 
amely egy vitasorozatot indított el az iro
dalom funkciójáról, mibenlétéről. Kilép 
az Erdélyi Fiatalok főmunkatársi közös
ségéből, a Korunk ban Dezséri György ál
néven közöl. 1934-től a Kemény Zsigmond 
Társaság tagja. Részt vesz a Vásárhelyi 
Találkozón (1937), a találkozó jegyzőköny
vét vezette az állandó bizottság tagjaként. 
A Független Újság 1937. március 27. szá
ma közli a lapnak a „mit vár az 1937-es 
Vásárhelyi találkozótól” szerkesztői kérdé
sére adott válaszát: „A kisebbségi magyar 
új nemzedék parlamentáris találkozójától 
realista transzszilvániai program kiala
kítását várom, amelyik az irodalomban, 
tudományban, közéletben irányul szol
gálhat. A cél: kultúrpolitika és társada
lompolitika, a kisebbségi magyar valóság 
szigorú felmérése és a kisebbségi magyar
ság önzetlen érdekszolgálata alapján.”1 
Jancsó Elemér a Hitel és a Fiatalok fele
lősségét emeli ki, mint a Vásárhelyi gondo
lat megvalósíthatóságának olyan fóruma
it, amelyek képesek lennének a kisebbségi 
magyarság érdekeinek szolgálatára.

Az Új Arcvonaltól a Vásárhelyi 
Találkozóig irodalomkritikusi, publicisz
tikai, szabadkőműves tevékenysége okán 
pályájának egyik legintenzívebb közéleti 
szakaszát jelölhetjük meg. Publicisztikai 
tevékenysége nagyon széles skálán mozog: 
foglalkozik színháztörténettel, iskolatör
ténettel, könyvtártörténettel, kisebbségi 
kérdésekkel, figyelemmel kíséri a román 
irodalmat, fordít franciából és olaszból.

1939-ben útjára indítja az Erdélyi 
Ritkaságok forráskiadvány-sorozatát. 
A Régi Magyar Könyvtár és a Magyar

Irodalmi Ritkaságok mintájára elgon
dolt sorozattal az erdélyi irodalom és mű
velődéstörténet kiadatlan és értékes em
lékeinek a megjelentetése volt a célja. 
A Ritkaságok ban öt év alatt 14 kötetet je
lentetett meg. Jancsó Elemér 1942-ben 
az Erdélyi Tudományos Intézet tudomá
nyos kutatója lett, ettől kezdve tanul
mányai a felvilágosodás és a reform
kor szellemi életére koncentrálódtak. Az 
itt végzett kutatások egyik nagyszabá
sú eredménye az 1955-ben megjelent Az 
Erdélyi Magyar Nyelvművelő' Társaság 
iratai című munkája.

1945-ben a Groza-kormány az újon
nan megalakult Bolyai Tudományegyetem 
magyar irodalomtörténeti intézetéhez 
György Lajost és Jancsó Elemért nevez
te ki, György Lajost prorektor minőség
ben, Jancsó Elemért a Bölcsészeti Kar 
dékánjának. Jancsó Elemér munkássá
ga során 10 évig modern magyar irodal
mat is tanított, huszonöt éven át a felvilá
gosodás korának irodalomtörténetét adta 
elő. Ebben az időszakban a tanszék tag
jai több mint 25 középiskolai tankönyvet 
és szöveggyűjteményt írtak és szerkesz
tettek, de ezek mellett egyetemi jegyze
teket is, Jancsó Elemér ekkor készíti el 
egyetemi jegyzetét, a felvilágosodás ko
rának irodalomtörténetét,5 amelyet egy 
több mint 400 oldalas korszak-monográ
fiaként tartunk számon. 1956 szeptem
berétől 1959 februárjáig Jancsó Elemér 
tanszékvezető professzora a magyar iroda
lomtörténeti tanszéknek, majd 1965 szept
emberétől ismét. Publicisztikáját 1945- 
től az Utunk, az Igazság, a Falvak Népe, 
a Romániai Magyar Szó, a Művelődés, 
az Előre, a Tribuna és az Új Elet közölte. 
Irodalomtörténeti tanulmányait a Nyelv és 
Irodalomtudományi Közlemények, Studii şi 
Cercetări Ştiinţifice, Studia Universitatis 
Babeş Bolyai folyóiratokban olvashatjuk.

Meglátásait és következtetéseit ta
nulmányok és tanulmányértékű kri
tikák termékeny sokaságában tette 
közzé. Az életműről átfogó képet két ta
nulmánykötetben kaphatunk: az egyik az 
Irodalomtörténet és időszerűség gyűjtemé
nyes kötete, melynek sajtó alá rendezése 
még a szerző életében elkezdődött, ő állí-

» » >  folytatás a 8. oldalon
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tóttá össze a kötet anyagát képező tanul
mányokat, az esetleges javításokat is elvé
gezve, a tartalomjegyzék kialakulása is a 
szerző jóváhagyásával készült el. Ez a kö
tet -  Szigeti József bevezetőjével -  tartal
mazza Jancsó Elemér irodalmi munkás
ságának Réthy Andor által összeállított 
bibliográfiáját, amely 102 önálló munká
ról és 779 írásáról ad számot.

Pályája elejének erős elméleti ér
deklődését tükrözik a kötetben kö
zölt olyan elméleti tanulmányok, mint a 
Társadalomtudományi szempontok a ma
gyar irodalomban (1934), Az irodalomtör
ténet-írás legújabb irányai (1934), Nyelv 
és társadalom (1939), Az összehasonlító 
irodalomtörténet-írás új útjai és módsze
rei (1963j, Közös hagyományok kutatása 
(1963). Az irodalomszociológia mellett a 
komparatisztika módszerének alkalma
zása Jancsó számára abból a meggyőző
désből fakadt, hogy a közös történelmi 
sors okot adhat a kelet-közép-európai iro
dalmak összehasonlító elemzésére.

Szintén a tudományközöttiség jegyében 
sorolnám ide a kötet művelődéstörténe
ti írásait, amelyek a Jancsó-életmű egyik 
sajátos területét jelentik: A szabadkőmű
vesség és a magyar polgárság kialakulása 
(1936), A jakobinus mozgalom hazai ha
gyományai (1957), A kolozsvári magyar 
színház útja a romantikától a realizmu
sig (1963). De a kötetben szereplő egyes 
íróportrék, mint Aranka György, Mikó 
Imre, Bölöni Farkas Sándor, Báró Jósika 
Miklós, Gyarmathy Sámuel, Madách 
Imre, Barcsay Abrahám, Vörösmarty 
Mihály, Arany János, Csokonai Vitéz 
Mihály és Berzsenyi Dániel portréja is 
azt igazolják, hogy Jancsó Elemért első
sorban a felvilágosodás korának kutató
jaként mutathatjuk be. Az Unió szabad- 
kőműves páholy ötven éve (1886-1936) 
című önálló füzetét könyvritkaságként 
tartjuk számon (ma már alig fellelhető), 
egyrészt azért, mert Jancsó mint a pá
holy egyik jeles vezetője írta, másrészt 
pedig azért, mert alapos áttekintést ad 
az erdélyi szabadkőművesség kezdetei
ről a 18. század utolsó harmadában, rész
letesen ismerteti az Unió páholy történe
tét 1886-1918 között, az első világháború 
utáni évekről viszont kevesebb adatot ta
lálunk, annak okán, hogy nehéz értékíté
letet formálni kortárs eseményekről.

A páholy legfőbb célja a háború utáni 
években Jancsó szerint a belső megerősö
dés volt, hiszen a páholyt az impériumvál- 
tozás után a kivándorlásokkal nagy sze
mélyi veszteség érte, csaknem harmincán 
mentek el Magyarországra és sokan meg
haltak. 1926-1934 között így nagyszá
mú tagfelvétellel regenerálták a páholyt, 
a csaknem százra emelkedett tagok kö
zött sok fiatal volt új munkakedvvel és új 
eszmékkel. A főmesterek ekkor Ferenczy 
Gyula és Janovics Jenő voltak. A külső 
megerősödés mellett a belső megerősödést 
jelentették az olyan előadások, amelyek 
sorozatosan a nagy világnézeti kérdések 
tárgyalásait tűzték napirendre. A páholy 
a liberalizmus filozófiáját fogadta el esz
ményének és a kisebbségi élet nagy kér
déseinek a megoldása mellett a többségi

Tom pa B ors E sz te r: B ip o lá r

néppel való együttműködést szorgalmaz
ta. A világnézeti kérdésekről szóló elő
adássorozatnak tekinthető Jancsó Elemér 
A fascizmus (1933) című tanulmánya, 
amely alaposan bemutatja annak törté
netét, majd állást foglal annak emberi
ségre ártalmas ideológiája ellen. Jancsó 
Elemér szabadkőműves volta adta az 
okot az állambiztonsági szolgálatok álta
li megfigyeléshez, amelyről tanúskodik 
Szekuritáté-iratcsomója. „(...) 1964-ig fi
gyelték az 1971-ben elhunyt apámat, az
tán már nincs nyoma a további »ellen
őrzésnek«. Talán élete utolsó éveiben, 
nyugdíjasként, bizonyára nem jelentett 
veszélyt az államapparátusra. A megfi
gyelés beindításának egyik fő oka Jancsó 
Elemér nacionalizmusa és az a tény, hogy 
rokona Cs. Szabó László, Nyugaton él és 
a Szabad Európa Rádiónak dolgozik.”6 Az 
Unió páholy által elfogadott eszmék tük
röződnek Jancsó Elemér életművében, 
tagságának megszüntetése ellenére is ku
tatási tematikájában, módszerében meg
őrzi szabadkőműves elveit.

Posztumusz kötet lett viszont az élet
mű második gyűjteményes kötete, a 
Kortársaim című, amely a Romániai Írók 
Sorozat köteteként jelent meg. E máso
dik kötet írásai a romániai magyar iro
dalomtörténet vitatott kérdéseire reflek
tálnak, gondolunk itt az erdélyi irodalom 
-  magyar irodalom fogalmát övező kér
désekre, az 1918 utáni irodalomtörté- 
net-írás helyzetére, valamint magának a 
kortárs irodalom értékelésének probléma
körére. Helyet kapnak a kötetben a kor
társairól készített íróportréi, bírálatai is.

Jancsó Elemér irodalomtörténészi te
vékenysége során az erdélyiség kérdéskö
re mindig középpontban volt. Egyéni el
kötelezettségének, hivatásának tartotta 
az egyetemi képzésben a tudós-tanár tí
pus eszményét, a sajátosan erdélyi témák 
feldolgozását, akár a kortárs erdélyi iro
dalomra, akár a korábbi korszakokra vo
natkozóan. A már említett, 1926-ban ké

szült doktori értekezése is -  Erdélyi jelleg 
a magyar irodalomban -  ezt a sajátosan 
erdélyi jelleget dolgozza fel. Az erdélyi iro
dalom elméleti kérdéseivel elsőként eb
ben a tanulmányában foglalkozik. Jancsó 
Elemér ekkori meggyőződése, hogy az er
délyi irodalom hordozója maga az erdélyi 
lélek, amelyet a sajátos gazdasági, kultu
rális és történelmi tényezők tesznek az 
általános magyar pszichétől megkülön- 
böztethetővé. Az erdélyi magyar líra ti
zenöt éve (1934) című könyvének beveze
tőjében megfogalmazza, hogy az erdélyi 
irodalomról írni kötelesség. Itt jelöli meg, 
hogy évek óta dolgozik egy 600 oldalas és 
100 illusztrációval rendelkező erdélyi ma
gyar irodalomtörténet megírásán, mely
nek megjelenését 1934 tavaszára tervez
te a következő címmel: Az erdélyi magyar 
irodalom története 1914-től 1934-ig. Azóta 
tudjuk, hogy ez a kötet soha nem jelent 
meg, de az erdélyi magyar tudóstársada
lom Jancsótól várta az első erdélyi ma
gyar irodalomtörténet megírását.

Az erdélyi tudománytörténet egyes tu
dósi életműveken keresztül való megköze
lítése sajátos módon értelmezheti a kor
szakkutatásokat, a tudósi élettörténetének 
feltárásán keresztül az emlékezés kultúrá
jának emberarcú vetületét olvashatjuk.

Jeg y ze tek
1 C seke P é ter: J a n c s ó  E le m é r  p á r i z s i  leck ek ö n yve . 

in . C seke P é ter: Védjegyek. író p o rtré k  -  ellenfény
ben. K rite rio n  Könyvkiadó, Kolozsvár, 2011. 71.o.

2 Jan csó  M iklós: J a n c s ó  E le m é r  P á r iz s b a n .  
H elikon, X X III, évfolyam  2012. 15. (605.) szám , a u 
g u sz tu s  10.

3 L ásd  K o r u n k  2011/7. szám : T ársad a lo m tu d o 
m án y i szem pontok a  m a g y a r  irodalom ban .M .I.

4 F ia ta l  m a g y a r o k  ta v a s z i  ta lá lk o z ó ja  elé . A n k é t  
a  t r a n s z i l v á n ia i  m a g y a r  s z e l le m i  i r á n y z a to k  p a r l a 
m e n tá r i s  e g y ü t tm ű k ö d é s é r ő l , in . F ü g g e tlen  Ú jság. 
1937. m árc iu s  27. 3.o.

6Jan csó  E lem ér: A  m a g y a r  ir o d a lo m  a  f e lv i lá g o 
s o d á s  k o r á b a n . E d itu ra  D idactică  şi Pedagogică, 
B u c u re ş ti.1969.

M ancsó M iklós: J a n c s ó  E le m é r  P á r iz s b a n .  
H elikon. X X III, évfolyam  2012. 15. (605.) szám , a u 
g u sz tu s  10.
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MAFINN 3.
Turku u tolsó  gólyája
A finnországi gólyapopuláció az utób

bi néhány évtizedben rohamosan csök
kent, különösen a délnyugati partvidéken. 
Turku utolsó gólyája egy néhai bár épüle
tének padlásán tanyázik, és emberek tu
catjai kíváncsiak rá. OMSTART totuus. 
Turku utolsó gólyájának semmi köze sincs 
a madarakhoz, igazából. Ez egy diákszín
játszó előadás címe: Turun viimeinen fuksi 
-  ahol a fuksi elsőéves egyetemi hallgatót 
jelent, vagyis gólyát. Az egykori bár pad
lására vonatkozó rész viszont igaz. Néha 
koncerteket, néha pedig színielőadásokat 
szerveznek a Klubi termeiben. Bárpultok, 
sörcsapok és korsók -  meg persze sör és 
mindenféle ital. És előadás közben is fo
gyasztható (a közönségnek legalábbis).

Tehát egy ún. speksi előadásról van szó. 
A finn speksi vagy svédül spex zenés-tán
cos bohózatot jelöl, amelyet egyetemisták 
rendeznek és adnak elő Svédországban 
és Finnországban. Ennél azonban több
ről van szó. A speksi-előadásoknak a kö
zönség is aktív tagja, hiszen bárki bár
mikor bekiálthatja az OMSTART (svéd 
omstarta ’újrakezd’) varázsszót, és a sze
replők megismétlik az éppen aktuális je
lenetet mindig másképp, improvizálva. 
Az OMSTART után utasításokat is lehet 
adni, mint például az itt már elhangzott 
OMSTART totuus, vagyis igazság.

Az előadásoknak van egy előre megter
vezett és begyakorolt cselekménye és szö
vege, azonban az előadás módja függ a kö
zönségtől is. Minden alkalommal kicsit 
más darabot láthatunk. A színészek köte
lesek teljesíteni minden kérést, akár tíz
szer is megismételhetnek egyetlen jelene
tet. Ugyanakkor jól fel kell készülniük az 
aktuális politikai, szociális és kulturális je
lenségeket illetően, hiszen az utasítás le
het egy adott politikus neve, filmek, közös
ségi média, zene stb. Volt például Tinder, 
McDonalds, Brokeback Mountain, Kaisa 
Häkkinen (finn nyelvész és egyetemi ta
nár), Dynamo (bár Turkuban), parlamenti

választások (ami éppen most zajlik) és kü
lönböző politikai pártok, vagy egészen egy
szerűen opera, beszélő asztal, igazság, gyor
sabban, esetleg svédül, oroszul, németül.

A speksi egyik fő jellemzője az irónia 
és a kritikai felhang. Bohózatról lévén 
szó, ez talán magától értetődik. A cselek
mény az egyetemista élethez kapcsolódik, 
így tulajdonképpen a szereplők és a nézők 
is folyamatos öniróniát alkalmaznak. Bár 
könnyed műfajról van szó, olykor ütős tá r
sadalomkritika is megfogalmazódhat a 
helyzetkomikumok forgatagában -  de ez a 
közönség utasításaitól is függ. Illetve az 
előadások zenés-táncos betéteket tartal
maznak. Ilyenkor közismert számok ze
néjére átköltött szövegek hangzanak el, 
amelyek mindig szatirikusak.

Egész végig barátságos volt a légkör az 
előadás közben. A bár félhomálya, a sört 
iszogató nézők és az ő utasításaikra támasz
kodó színészek között közvetlen kapcsolat 
alakult ki. Olykor a nézőtéren is játszottak 
kicsit, illetve kezdés előtt néhány szereplő a 
nézőkkel beszélgetett, még inkább bevonva 
őket az előadás cselekményébe. Bár diákok 
játszanak, zenélnek és táncolnak, a zenés és 
táncos produkciók színvonalasak. Ugyanígy 
a színészi munka is kiállja a próbát -  a fo
lyamatos improvizáció próbáját biztosan.

Azonban éppen amitől annyira érdeke
sek a spe&si-előadások, az jelenti a legna
gyobb veszélyt is rájuk. A közönség ilyen 
formában történő bevonása és az improvi
záció teremtette állandó izgalom nagyon 
hatásos és érdekfeszítő ötlet, viszont túl
léphet egy határon. És a Turun viimeinen 
fuksi esetében túl is lépett. A darab három 
órát tartott, ami az első másfél óra csodál
kozás, kacagás és feszült figyelem után a 
második másfél órában átcsapott kicsit 
kényelmetlenbe, túlzásba és olykor unal
masba. Persze nem mindenki számára, de 
azért a közönség nagy része elfáradt és be
lefáradt a poénokba.

Szóval így a végére: izgalmas ötlet, 
színvonalas munka, de túl hosszú előadás. 
Viszont szívesen megnéznék több ehhez 
hasonlót is, illetve kíváncsi lennék, ho
gyan működne ez az improvizációs, inter
aktív módszer más műfajokkal, ahol nem 
a komikum a tét. Persze, azt már nem hív
hatnánk speksinek. De ez nem is baj, főleg 
ha itthoni vizeken próbálnánk ki!

B o tá r László: Piram is 1, 2

JÁNK KÁROLY 

Hét ej feli variáció

1.
Éjféli láz száll 
holdbéli vágtán, 
holdfény szitál át 
holdfényszonátán.

2.
Éjféli láznak 
holdbéli szárnya 
felhő citálta 
holdfény szonáta.

-HELIKON----------

N agy Ödön: Siculicidium

3,
Éjféli vártán 
ködkürt a strázsán, 
vízjel dereng át 
holdfényszonátán.

4,
Éjféli lármát 
holdfény szitál át, 
megszűri, ment lesz, 
csönd gyűl a csendhez.

5.
Tejköd palástban 
holdhegyre hágnak 
éjfél-szakállú 
holdtenger-árnyak.

6.
Éjfélre járnak 
holdbéli árnyak, 
felhő a szárnyad 
holdfény szonáta.

7.
Éjféli gátak, 
holt tenger árnya: 
holdmélyi csendes 
holdkór apálya.

Fohász
(XXI. század)

Hogyha már szabadna kérnem, 
segítsen a jelig érnem, 
ottan lóg a jeligénem, 
leakasztanám csak éppen, 
helyére raknám csak kérem, 
máris továbbállnék szépen, 
s mondanék egy erős áment!
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247. Km

KilomctriK
rrartyftjtf és sierjţeszti ^rácscn^’ SE

LOVÁSZ KRISZTINA Ha fogamhoz ér, mint a kés íze: 
véletlen, borzongató.

Magnetic poetry 1.
„Glorious experiment our black silhouette sculpture”

Dicsőséges kísérlet volt 
fekete sziluett szobrainkba bújni, 
s felvenni a hajnal paravánja mögött 
a kő ruháit, mi felizzott.

Kristály volt a pillanat, melyben a város torzult 
képei visszagörbültek, 
s az idő felesleges csipke volt hajamban, 
mint egy németalföldi festmény boldog 
asszonyán: csak dísz.

És most hogyan mondjam el úgy, hogy ne tudd meg soha: 
erre emlékezem.

Magnetic poetry 2.
„I compose my harmony: masterpiece ofrhytm and monument of blue”

Megszerkesztettem az összhangot, 
a ritmus és a kékség e remekművét.
Most kinézek a szoborból: 
szomorú vagyok és hideg 
a tekintetedben.

Magnetic poetry 3.
„She wanted to paint a concrete image but appeared a surreal icon.”

Mikor keze a valóság paraboláján pihent, 
a mozdulat íve a képzelet függvényét ábrázolta.
Ekkor megjelent egy szürreális ikon.
A saját gyújtópontjából így teremtett 
engem az Isten.

Magnetic poetry 4.
White instruments, play the electric nude metaphor!

Fehér hangszer hangjai áttűnnek arcomon: 
fátyol, mi ajkamra tapad, ha lélegzem.
Egy pőre metafora elektromos húrokra feszül.
Elektromos akt, testem metaforája.

Magnetic poetry 5.
I know him: absurd symbol, metal sex.

Ismerem őt: abszurd szimbólum, fémes ízű erő.
Most szúr és vág, nem vigasztal.

Magnetic poetry 6.
Psyhedelic fashion&art of suffering: let’s try on the original la
tex deep model.

Pszichedelikus divatbemutatón tántorog 
a mélység, növények kerge nedve, 
kedvem kérgéről visszapattan a 
gumilabda-szenvedés.
Beöltözöm mégis.

Magnetic poetry 7.
Open an old wood, you can observe the never angry grace.

Egyszer olvastam s kinyílt a fa lelke a lapon.
Fejsze súlyában pici bogarak neszeztek boldogan.
Az idő tömör és jószagú törzsében 
álomra hívott, táncra.
Én pedig megidéztem őt és 
sosem dühödt méltóságát.

B Ú C SÚ

Ismertem régen egy utat, egy ösvényt.
Körülöttem erdő volt, vak homály 
és kosaramban a délelőtt gyűjtött lila virágok.
De hirtelen elhalkult minden, 
csak az erdő szelleme óvott, 
ott, egy fa tövében és 
kislány voltam, elhagyott.

Aztán jöttek dicső korok 
és nagy voltam és varázsoltam 
férfi szíveket, de körülöttem 
ugyanaz a homály, vakság honolt.
Elhagytam valakit én is, 
kicserélve az érzést.
És visszatértem a fához, otthonomhoz.

Aztán volt egy pillanat, amikor 
lejárt minden bocsánat, átok, 
és itt állok ugyanúgy 
a fa tövében: lila virágokkal a hajamban 
keresem az ösvényt, ami befelé vitt, 
befelé a titkok mélyére gyökereztetett.
De már nem félek.
Velem van az erdő mélysége, diadém-madárhangok 
ékesítik hajnalom, és a fa, magányom fája elköszön.
Elköszönök. Elköszönhetek.

A»««» KilometriK
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BRÉDA FERENC 
BAB ÉS BABÉR
EPILÓGUS
amely, mint tudjuk, minden rendes mű

ben megvan, minthogy nem egyéb, mint 
az Elöljáró Beszéd és a Nyitány, vagyis: a 
Prológus tükre, tanulsága és summázata.

Végszó,
amelyből kibomlik majd sebesen, hogy 

valójában semminek sincs vége

I Az epilógus prológusa

Sokadacska évfolyam csorgott- 
csörgött-csengett le a Nagy-Szamoson 
a pásztori Kojun Bábá Dághjához (tör. 
dagh, hegy), vagyis az El Báb Hegyéhez 
vezető Utunkat követően.

Sári Saltuk Babáról, azaz a Sárga Föld 
Pásztoráról először az utazó dervis Ibn 
Battuta (1304-1377) tesz említést 1331- 
ben a Seyahatnáme című útikönyvében.
II. Szolimán szultán expedíciós naplója, 
az 1538-ban írt Munsaat es Selattin sze
rint a szultán 1538 augusztus 17-én ta
lálta meg Saltuk Baba Sírját, miután 
hadserege élén megérkezik Babadagba. 
A szultán ezután a közeli tavakban ha
lászni ment a helybéliek szíves segéd- 
kezésének közepette. A hamarosan bú
csújáróhellyé váló Sírhoz nemsokára II. 
Bo/azid szultán és szeretett nagyvezírje, 
Kara Semsz Eddin is elzarándokolának. 
II. Rákóczi Ferenc is lerótta kegyele
tét Sari Saltuk Baba sírjánál 1705-ben. 
Továbbá a helybéli legendárium sze
rint Kojun Babának, a babadagi Juhok 
Pásztorának Sari Saltuk Baba (avagy a 
Dédé) önnön csodatevő Sírjának a helyét 
az álmok hullámhosszain födte föl...

Ám az egész, ezópuszi-egyiptomi al
legóriákba avagy inkább varázshe
gyes tündérmesébe illő, önfölismerődési 
Kalandunknak maradt egy fölfedezetlen, 
s még a legnagyobb tudatlansági söté
tünkben is rejtvénytörői iránytűként 
foszforeszkáló s delejesen vakító,

napfehér éjfekete 
& 

földi

s nyilván fölső Fő-Foltja,

amelyet csak azért nem tudtunk föltér
képezni útkutató elménk agytérképére, 
mert amaz a legteljesebb félhomályban rej- 
tezkedett, s mely titáni titok a föntebb föl
idézett, nem mindennapi események egyik 
alapvető visszatérő motívumát s végtére is 
mindent-megnyitó tolvajkulcsát képezte.

E kútmély rejtély pedig épp ama kér
déses, titokzatos és uirilis Virág neve 
vala, amely utunkat már az eleitől kezd
ve végigkísérte, s amelynek mibenléte és 
minősége, mint ahogy ezt megfigyelhette 
a szemfüles és nyájas Olvasó, még mindig

megválaszolatlan maradt a visszapörge
tett s már elmesélt eseménysorozatban.

S ez a tény az Olvasót ugyanaképp, 
miként bennünket is a legbizonytalanabb 
megválaszolatlanság fölfüggesztődött ad
renalin-fürdőjében hagyott.

Noha a tündérkirálynői Izisz is -  még 
a félig-meddig feledésbe merült, égien égő 
és egyedi .Egyiptomban — megmondta már 
vala a szakértőknek, hogy a Név az nem 
más, mint a megteremtett, kidolgozott 
Dolog, s hogy a Dolog, a létrehozott Mű, a 
Mív az pedig épp a Neu...

Vagyis, hogy a megnevezés frekvencia- 
zengzete, azaz rezgésgörbéje egy oly kö
dös kód, egy oly rendteremtő rejtjel, egy 
olyan, a várakozási szintünket beigazo
ló varázsige, amely bizony berezegteti a 
Megnevezettet.

S eme fizikai, fiziológiai és kvantumme
chanikai tény következtében a Megnevező 
mágus-magiszter tényleges hatást gya
korolhat a kezelendő, távvezérelendő 
tárgyra-személyre-jelenségre és történé
sekre, akik-amik ezenképp kisebb-na- 
gyobb időeltolódásokkal ugyan, de föltét
lenül engedelmeskednek is természetesen 
az őket fölszólító Névnek, megnevezésnek 
és beidéző parancs-szónak, miként a sű
rű-sötét rengetegben eltévedt Jancsik-és- 
Juliskák a Vasorrú Bába mézeskalács-va
csorára tessékelő hívószavának...

Noha mindezeket mi, a két varázslóinas 
avagy mágikus hályogkovács-mesterjelölt 
a babadagi Túz-Utunk s minket a dobru- 
dzsai Eo-sivatagba űző, megvilágosító el
vonulásunk és zarándoklatunk előttről is 
már valahonnan mintha tudtuk volna...

Minthogy egy valaminőféle, belső
leg hallott hang, aki, miképp Mihály 
Arkangyal Michelangelónál s miként, 
mint minden igazi műalkotás esetében, 
kissé brujázs-szerűen, de mintha alá is 
írta volna magát szellemi, kút-kutató 
utunk értelmi szerzőjeként, a téridő-me- 
zőbeli háttérből bennünket s cselekede
teinket oly bölcsen célirányító Központ 
mindenttudó Főnöke gyanánt...

Mint ahogy meg is fogjuk tapasztalni 
mindannyian mindezt a hamarosan el
hangzó, utolsó, s nem kevésbé mágikus 
sorokban, melyek a következő, alig hall
ható, de annál inkább halhatatlanabb lel
ki ösztönzéseket sugalmazták mindket
tőnknek három s néha hat havontaként 
visszatérően olyanszerűen, mint mikor 
délben, a Hellász déli részén tevékenyke
dő, delphoi Pythia,

vagyis

a Jelen jeleibe, 
a mulatságos Múltba 
s a felénk jövő Jövő 
javítható javaiba

is oly könnyen belelátó s a mi szá
munkra mindig is jókat jósló Jósnő (az 
Etnába fejest ugrott,

s a bronz-szandálját nekünk itt hagyó 
Empedoklészt utánozva) mind alább s 
alább hajtotta fejét, s a vulkán-füstbe el
merülő, háromlábú jós-székből azt mor
molta, hogy:

A nyári szék az asztalon feledve,
közepén lábnyom -  járt itt valaki,
és innen ugrott fel,
az űr huzatját
azóta sem tudják betoldani.

Valószerűtlen, súlyos nyári ég 
lágy zivatarja mossa homlokom, 
elkezdődött tán pont itt valami, 
hogy véget ér, azt már nem is tudom.

Tizenkettő, a déli napsütés a székre csap, 
még vagyok valaki, 
és leadok néhány jelet, hogy jeltelen 
is tudjak izzani.1

-  suttogta a fülünkbe a jelzést Ő, Isis 
istennő Főpapnője, s csupán e varázsige 
elhangzása révén szállhattunk-révülhet- 
tünk ezután mi is magunkba, a Let Zépté- 
keinek a /épcsőin haladva lefele, az Al- és 
ÁZtudat, az Alsó AZany s az ÁZom aZmai 
és aranyaZmái felé

l i  A kérdés keresése és a talány 
megtalálása

...és leadok néhány jelet, hogy jeltelen 
is tudjak izzani...

E sorokat még épp ama thébai-luxori, 
nomeg kairói Idegenvezetőnktől is hall
hattuk volna, aki közelről sem melles
leg épp ugyanazon személy volt, ki annak 
idején a mi m***-ai Lélekvezetőnk is vala 
hajdanában a fagyott Víz szibériai honá
ban, s aki most a piramisok labirintus
rendszereiben s a Királyok kies Völgyében 
vezeti a turisták bolygónkon bolyongó, 
hollandi, belga avagy épp csupáncsak bal
ga lelkecske-kecskéit a faragott és az idők 
által kiszárított, /áradt fáráó-sírok s eme
zek frissnek tűnő freskóinak az úttalan

» » >  f o l y t a t á s  a  1 2 . o l d a l o n
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» » >  folytatás a 11. oldalról

útvesztőiben, midőn mindannyian alá- 
szállnak a Föld mélyébe...

Egyszóval minden mindennel kezdett 
erőst összefüggni: az Út az élet vizét adó 
Kúttal, a Vezető a Vízvezetékkel, a Költő 
a Kő és a Homok Honával, vagyis az égi, 
az alsó nomeg a fölső, földi Egyiptommal, 
Piroska a piramisokkal, a Parkas meg a 
/araókkal és így tovább...

Noha a jelen jeleinek eme Mőbius- 
szalagszerű összecsavarodását már igen
csak jól tudtuk, Nagy Utunkat követően 
mégsem jártunk utána annak, hogy a mi 
tűzvörös, Virilis Virágunknak mi a csuda 
is lenne a profán avagy a szakrális sze
mély- és keresztneve akár tudományo
san, akár csak amúgy népiesen, ragad- 
ványnévszerűen.

Szellemszakmai és deontológiai szem
pontból múlasztás volt ez a javából, de 
úgy gondoltuk mindketten ösztönszerű- 
en, hogy kicsire nem adunk, mert f/íunk 
oly nagy hatással volt reánk s annyira át
alakította az utána következő életünket, 
hogy ez a tudatlansági apróság és részlet 
mit sem számíthat valójában, már ami a 
lényeget tekinti.

S aztán meg, ugye, elegancia és nagy
vonalúság is van még a világon, gondol
tuk, s valahol meg voltunk győződve ma
gunkban afelől, hogy mi most már tudunk 
mindent, de mindent az ége-de-s-egy vilá
gon, mindent, ami fontos és elengedhetet
len a fő és természetesen bő bölcsességhez.

Másszóval valahol erőst elbőcsűtünk, 
miként mondaná az udvarhelyi ember, a 
mi nagy mindenttudásunkban... merthát 
ilyen ám az ember, egy időn túl beképze
li magát, s hőbörög benne a hóbortos, hel
lén hübrisz, azaz magyarul a gó'g gőze...

Valamiért, valami nemkülönben talá
nyos (avagy talán épp valamily, nagyon 
is dupla-tripla-vagy-sokzáras) okból e bo
tanikai képrejtvény megfejtésével adósok 
maradtunk önmagunknak.

S nem kutattuk, nem kerestük, hogy 
mi is volt ama kérdéses csodavirág, ami 
végigkalauzolt bennünket píthiai és pit- 
toreszk, azaz festői kalandunk különböző 
szenvedés-szintű stációin át.

Az álságos álmaiban s az álmélkodó 
álmodozásaiban néhol el-elkalandozó s 
az imitt-amott föl-fölocsudó, nomeg eny
hén nyitott fülű Olvasó ébresztő fölreb- 
bentéséért jelzem, hogy a továbbiakban 
arról a bizonyos női növény Virágáról lesz 
majdan szó, amely annak idején a kol
duskenyér és -golyóbis üres földgömbjé
ben találta volt meg a saját önfönntartó 
és önátörökítő jégszekrényét.

S mely virág anya-cserjéje a babadagi 
főmecsetet övező, egyenesre nyírt-nyesett 
élősövényt alkotta.

S melyet virágbaborult bokorként 
avagy magassabbacska faként is lépten- 
nyomon fölleltünk Babadagban valameny- 
nyi ház természetes védőgyűrűjeként...

Tudtuk mi most már azt, hogy hol van 
a Sír, tudtuk mi most már azt is, hogy 
ki a Kapu, hogy ki az Apa, az Apu, a

Báb, a Bács, a Baba, vagyis hogy kicso
da is a magunkfajta barbár berbécsek és 
aranyszamarak Apja és Pásztora, mind
ezeket már tökéletesen tudtuk, de...

... már olymértékben belesüllyedtünk- 
süppedtünk magamagunk Alvilágaiba, 
hogy szégyenszemre teljesen elfelejtettük 
a régi Fölvilágunkat jelző Virágot...

A Költő karakán és karakorumi erő
feszítéseinek köszönhetően fölfedeztük 
tehát immár csökönyös, maszkos-macs
kás s nyilvánvalómódonian hasznos, ma
kacs ós-öszvérségünk, azaz akaratunk 
damaszkuszi acélkeménységét, megbizo
nyosodtunk tehát már afelől, hogy aki
mer, az-nyer, satöbbi, és hogy sohasem- 
szabad-semmit-sem-föladni, s eképp már 
rájöttünk egykori alaptudatlanságunk 
végtelenségének a számunkra oly hirte- 
lenül megszakadó végességére, de a min
ket kalauzoló Tűzvirág nevéről halvány
lila fogalmunk sem volt.

Ám arra is kezdtünk lassacskán rá
jönni, hogy a Bimbó csak és csakis ak
kor nyílhat ki sziromlevelű Virággá, ha a 
Föld és tudatalatti homályában rejtőzkö
dő Gyökér hajszálérrendszere által szál
lított Nedű már Nektárrá finomodott ki.

Vagyis még arra is kezdtünk rá
ráeszmélni akarva-akaratlanul, hogy ez 
a többnyire már el/é/ejtett, felső tudás az 
aíanyi, aZsó tudatlanságból kell eredjen, 
avagy röviden, hogy a magas és hideg 
sziklacsúcsok a mély és meleg völgyek 
méhéből emelkednek mindenképpen elő.

Azaz egyszerűbben szólva, megismer
tük azt a létezés-kiigazító alapigazságot 
mindketten, hogy minél ostobább volt vala 
az ember, annál okosabbá válhat esetleg.

S ennek szellemében, pontosabban: 
amolyan szellemkonyhaművészeti szem
szögből tekintve tehát lennről, a Zenti 
Zenniből, a rövid és száraz Út utolsó, ala
nyi aZsójából kell szemrevételezni a leg- 
fo bb és fölfövő fölsőt.

S következésképpen a Mű Útónjából 
kell kikövetkeztetni a Nagy Mív eleit és 
eZsőjét, valamint ennek föllobbanási, föl- 
fövési ívét.

Vagyis hogy a visszakövetés útját já r
va keli mi bizony megtaláljuk az oly so
kak által keresett és áhított Böícsek 
Kövét.

S ezenképp már az is rém világos lett 
számunkra, hogy a Gyökér gyökéből néz
ve a Föld az, ami fölfele van.

Szóval, nagy volt a fejünkben a misz
tikái mozgolódás, s már-már úgy gon
dolkoztunk, mint egy-egy BMW, azaz 
mindeme fölismerések már a babadagi 
tűzgolyónál is erőteljesebben ragyogtak, 
sőt robogtak a belső homoksivatagokban.

S amiként megbizonyosodhattunk 
mindefelől föntebb, a Költő ezen áttéte
les, napsugár-villanásokat halhatatlan 
sorokba is öntötte egy nagyon is parázsló, 
paradizsomi líra keretében és Kertjében a 
papírkopíatószemű Olvasó s a minden bi
zonnyal hálás avagy az elképesztően há
látlan Utókor számára.

Ámde, maradt a Talány, amely tatán 
nem véletlen mód megfejtetlen maradt szá
munkra, vagyis hogy mi is a virág neve...

Tudniillik erre a kérdésre a választ 
akkor még nem ta/áltuk meg.

S ez körül-belül ugyanolyan sarkalatos 
kérdés volt, mint az, mint amivel elindul
tunk Kolozsvárról in illő tempore, azaz a 
immár elittant időben.

E keresendő és talán megtalálandó 
Kérdés, ami lassacskán egy belső Kéréssé 
is puhult avagy keményedett is egyben, 
úgy leendett lett volt megfogalmazva, ha 
még emlékszünk rá, hogy:

Hol van a Sír?...

Ez az eredeti kérdés, amely akkoron 
hajtott bennünket arra s ott közel ezer ki
lométeren keresztül, újrafogalmazódott 
manapság, itt és most, zarándoklatunkat 
követően öt évre, s elkezdett mindinkább 
mindkettőnk kobakjában földerengeni 
kutatásaink csillagösvényén ez az új haj
nalcsillag, vagyis az Új Kérdés, ami való
jában csupán a hajdani Nagy Kérdés át- 
költött, jelenkori, lélekvándorlott kiadása 
volt, vagyis hogy:

Mi a Virág neve?...

A Kérdés-Kérések második /okozatára, 
úgymond grádicsára jutottunk el eképp 
a Költővel, s jól bevett szokásunk szerint 
egymást kezdtük kihallgatni rejtélyes 
Virágunk mibenléte felől.

-  Te megtudtad végtére is, te tudod, a 
Virág nevét...

-  Én mind kerestem azóta is -  kulcsol
ta össze a kezét a Költő, majd végigsimí
totta kezét a még mindig hollófekete, rö
vidre nyírt s nagyon tömör hajzatán -  de
-  mondta a száját lebiggyesztve -  nem ta
láltam semmit...

-  De, te -  folytatta föllelkesülve a Költő
-  de, te, te találtál valamit?...

-  Hát, én se találtam semmit -  vallot
tam be bűnbánóan a Költőnek -  mert 
gondoltam, te vagy a Költő, és hogy Te a 
Terepen is, végtére is mindent Te vezettél 
és Te tudtál, és gondoltam, hogy Te már 
megtudtad, ha már mindent megtudtunk, 
s csak éppen nem mondtad, mert csak ak
kor mondod, ha majd megkérdem!...

A Költő csöndet parancsolt.
S oszt aszonta:

-  Én tudom, de nem tudom, vagyis 
nem-tudom, hogy-tudom. De tudom.

-  Tényleg ? -  kérdeztem én gyermek
ded ámulattal.

Aszongya, tényleg.

-  Há’ -  mondom -  ha ténleg tudod, 
akkó’há mongyad-a-nevét!...

Azt mondja erre, hogy nocsak-nocsak, 
pillanat, fölhívom az Asszonyt.

(Folytatása következő számunkban)

1 Karácsonyi Zsolt: Jel. In: Karácsonyi 
Zsolt, A Nagy Kilometrik. Versek. 
Magvető kk., Budapest, 2006, p. 11.
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MARIUS ŞTEFAN 
A IDEA
s z é t z ú z o t t  h agym a
ceapă spartă

Amikor szereted őt 
és azt mondja 
hogy túl kicsi vagy még 
ehhez
dühösen mész haza 
benyakalsz egy üveg 
bort
szétzúzol az öklöddel 
egy hagymát 
és könnyes szemekkel 
megeszed

A s z ü n n a p o d r a .  
A rom ák .

Mişunak

De ziua ta. Arome.
Pentru Mişu

A szülinapodon a macska megnyalja
a vizet amiben

a bitangokat keresztelik, keresztet
formálunk a nyelvünkkel 

és az esőmázzal bevont szavarinokra
gondolunk

nem tudjuk pontosan hol vagyunk 
de nem számít.
mindent ami a halántékaink fölött van 
csak égnek nevezünk.

a születésnapod egy szép állat 
ami éjszakára vedli magát 
és éjszaka egy muszlin köpenyt viselsz 
én pamutba burkolva kösz jól vagyok 
és milyen szép a szülinapod éjszaka 
ha akarjuk lés akarjuk/ elővesszük a pipát 
a szárított virágos fiókból 
megtöltjük macskafűvel kecskeszakállal

iszalaggal
ha akarjuk lés akarjuk! belecsempészünk

egy kis hasist
különleges alkalmakkor elfogadható 
és a füst azonnal betakarja a falakat 
mint egy koszos hermelinprém

és a postás kopogtat, jó híreket hozott 
nincs halál csak egy hosszú álom 
amire mindünknek szüksége van 
és a szamovár máris füttyenti mint

egy rossz ebet
de végül édesgyökér főzettel kínáljuk 
nagyon ragaszkodunk ehhez az emberhez

ezután emlékeztet a hajnali keresztelőre 
amikor a macskád belenyalt a vízbe

amiben az ég
viharra készült 
mi megdobogtatjuk a padlót 
jön a szolgálólány /különleges 
alkalmakkor megengedjük magunknak/ 
megkérjük hogy arzénnal édesítse teánkat 
és annyira eltávolodunk egymástól 
a postás látképeket mutat a nővel aki

a lábai közt tart
egy gólyafészket ő az anyatermészet 
de mi annyira eltávolodunk egymástól 
és milyen távol van tőlünk a reggel és mi

milyen távol

E - m a i l  a  
b a r á ta im h o z
Mail pentru prietenii mei

Próbáljatok csak meg sírni a temetésemen,
érzelgős semmirekellők,
lehet nem próbáljátok jobb kedvre

deríteni anyát
vagy elfelejtetek tölteni 
a testvéreim poharába, 
megnyúzlak, mint a borjakat, hé,

persze, hiányozni fogok,
már rég a túloldali dolgaimmal fogok

törődni,
tudom, egyesek a jót említik majd,
kár érte, nagy költő volt,
de ne vegyétek szívre és ne szomorkodjatok,
részegek és érzékenyek,
ilyenek a temetések;
mások a nevetésüket fogják takargatni
mint abban a gellu naum versben,
ti ne rejtsétek el a fogatok fehérjét,
vakítsátok el a halált
az egészséges mosolyotokkal,
nevessetek, amikor földbe temettek,
tudni fogom, hogy szerettetek;

és ha valamelyik öregasszony siránkozik
ne haragudjatok rá, hiszen régimódi,
ilyenek az öregek,
ilyen volt az én öreganyám is...
ne hagyjátok egy papnak se, hogy

hozzám érjen
és hetet havat összehordjon, 
olvassatok fel pár verset 
gyújtsatok rá 
döntsetek le pár üveg bort, 
végül is nem volt olyan rossz, 
voltak jó napok is, 
keressétek az archívumban

és ne hagyjátok, hogy a bánat bérletet
váltson nálatok,

az a szörnyszülött a villamost is elviheti, 
puszi, minden jót!

Marius Ştefan Aldea (Motru, Górj megye, 1987) román költő és drámaíró. 
Jelenleg Temesváron él. A Contemporary Horizon irodalmi folyóirat társ- és a 
SubCultura irodalmi folyóirat főszerkesztője, illetve alapítója; Utóbbi líceumok, 
egyetemek és egyéb diákintézmények között kerül kiosztásra. Pár fontosabb köte
te: Iona îl aşteaptă pe godot (2010), Simfonia frânei (2011) vagy a Şi deja începutul 
vieţii (2014).

R o b e r t
Szőrös mint egy pusztai farkas 
és az apja hesse 
elhagyta az anyját 
mikor még csak 
egy kölyök volt

robert inkább 
egy közvetlen alak 
és mivel van Cosmote 
előfizetése
képzelt szerelmeknek ír 
üzeneteket

habár öreg
mindig jelen van minden 
mulatságon

és azt hallottam egyszer 
hogy csendben lebeg 
amikor leszopják.

n e h é z  r á d  m á sk é p p  
n ézn em
mi-e greu să mă uit la tine

mint ahogy ifjúkorában
nézett apám anyámra
amikor kint esett
és ő vizes hajjal
meg a testére tapadt ruhájával
arra kérlelte hogy tanítsa meg
tüdőre venni a füstöt

c r i s t i n a
a szoknyája tisztább volt 
mint az ég
aznap mikor rátaláltak 
a kútba fulladva 
órák hosszat
habbal teli vedreket húztak ki a szomszédok
mintha a kút mélyében
a vízbefulltak
pezsgőt pezsgőre
bontottak volna
és mindenki térdre borult
egyesek az égre
mások a kútba nézve
majd hazamentek
fájdalmat színlelve
a csergével letakart gusztustalan test mellett 
a halott agyalágyult testvére 
nevetett és egy pálcával 
szurdosta a talpát

a s z e n t  l é g y
sfintele muşte

ha egy légy beszáll a templomodba atyám 
és szépen rátelepszik az egyik ikonra hadd 
pihenjen szívja fel ormányával mindazt

a kegyelmet
és ha a jó isten is úgy akarja ki tudja 
kinek a halántékára száll maid rá hogy

emberré tegye

GOTHÁR TAMÁS 
f o r d í t á s a i
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GÖMÖRI GYÖRGY

Emlékek Székely Jánosról

Ismeretségemet Székely Jánossal tu 
lajdonképpen Illyés Gyulának köszönhe
tem, ő hívta fel rá a figyelmemet. 1956 
nyarán, amikor már elvégeztem a bu
dapesti bölcsészkar harmadik évét, és 
Dsida-kutató erdélyi útra készültem, 
Illyés közölt a legnagyobb példányszámú 
magyar napilapban, a Szabad nép-ben 
egy írást erdélyi utazásáról, illetve ta 
pasztalatairól. Ebben a Kézfogások köl
tője megnevezett néhány fiatal költőt, 
akiket különösen tehetségesnek tarto tt 
-  úgy emlékszem, első helyen Székely 
Jánost említette. Eldöntöttem, hogy ha 
már eljutok Kolozsvárra, okvetlenül 
megkeresem ezt a nálam öt évvel idő
sebb, de mégis „fiatalnak” számító köl
tőt.

Július legvégén indultam útnak, a 
Magyar írók Szövetségének és a bölcsész
karnak a segítségével és anyagi támo
gatásával hat hétre Kolozsvárra. Itt a 
Józsa Béla diákotthonban kaptam szál
lást, elég gyorsan tájékozódtam a helyi 
viszonyokról, és augusztus első hetében 
már fölkerestem az Utunk szerkesztősé
gét. Alighanem itt mondta Panek Zoltán 
vagy valaki más, hogy hol találom meg 
Székelyt -  az ESPLA, vagyis a helyi vi
lágirodalmi kiadó szerkesztőségében. 
Huszonévesen tele voltam energiával, 
nem érdekelt a protokoll, tehát egyszerű 
telefonhívás után máris beállítottam az 
ESPLÁ-hoz, ahol Földes László fogadott. 
Földest rokonszenves, mindenre nyitott 
embernek találtam -  mohón érdeklődött 
a magyarországi helyzetről, a szovjet 
párt XX. Kongresszusa után gyorsan vál
tozó politikai fejleményekről, az írók sze
repéről. Rövid beszélgetés után áthívta 
irodájába Székely Jánost.

Magas növésű, jóarcú fiatalember fo
gott velem kezet, és amikor elmondtam, 
mi járatban vagyok Kolozsvárt, láthatóan 
megörült látogatásomnak -  ő is nagyon 
szerette Dsidát -, és azon nyomban meg
hívott lakására, úgymond, szerény vacso
rára. Akkoriban a Crişan utca 10. alatt 
laktak, a házat könnyen megtaláltam. 
Mivel az erdélyi viszonyokhoz képest elég 
sok költőpénzem volt, Jánosékhoz egy 
üveg borral és tíz deka vajjal állítottam 
be, és „bőkezűségemmel” meghatottam 
a fiatal házaspárt, ahol vacsorára csak 
vinetás kenyeret tudtak volna adni — így 
viszont a teához volt pompás vajas kenye
rünk is!

Már megírtam másutt (az Erdélyi me
rítések c. kötetemben), de nem árt újra 
elmondani: Székely Jánosban volt vala
mi komolyság, erkölcsi és művészi tisz
taság, ami valahogy kiemelte őt az ak
kori irodalmi mezőnyből. Azon kevesek 
közé tartozott, akik (már katonaköte
les korban lévén) nem csak megszenved
ték a második világháborút, de abból le 
tudtak vonni bizonyos következtetése
ket a nacionalizmus pusztító erejét il
letően. Nem beszélgettünk filozófiáról, 
de abban biztos voltam, hogy Székely 
János világnézetének vajmi kevés kö
ze van az akkoriban egyedül üdvözítő
nek deklarált marxizmus-leninizmus- 
hoz. Kaptam tőle egy dedikált példányt 
Csillag fényben c. első kötetéből, ami
ből az is kitűnt, esztétikájában János 
inkább igazodott a második Nyugat
nemzedékhez vagy a helikonistákhoz, 
mint Zsdánov vagy akár Gaál Gábor el
veihez. Inkább írt szép, mintsem „moz
gósító” verseket.

Kolozsvári tartózkodásom során még 
egyszer-kétszer találkoztunk, de aztán 
visszatértem Budapestre, és jött az ok
tóberi forradalom, aminek előzményei
ben bizonyos, talán nem is jelentéktelen 
szerepet játszottam, így 1956 novembe
rében volt miért elhagynom az orszá
got. Nem „disszidáltam”, hanem mene
kültem a Kádár-rendszer bosszúja elől, 
de a távollétből később tartós emigrá
ció lett. Pár erdélyivel levelet váltottam 
még Angliából 1957-ben, de aztán hosz- 
szabb időre megszakadtak a kapcsolata
im, amiket csak a hatvanas évek végén, 
főleg Kántor Lajosnak köszönhetően vet
tem fel újra. Viszont bár kétszer is já r
tam már Kolozsvárt 1971-ben és 1974- 
ben, egészen 1977-ig kellett várnom arra, 
hogy Marosvásárhelyre is eljussak és ott 
újra láthassam Székely Jánost. Ennek 
azért volt előzménye: 1969-ben a pári
zsi Irodalmi újságban írtam három erdé
lyi költőről, akik között Székely Jánost is 
méltattam, 1974-ben pedig János levél
ben keresett meg, írnék-e az Igaz szó ké
szülő Ady-számába. Erre több okból nem

vállalkoztam -  részben az akkori főszer
kesztő, Hajdú Győző személye, részben 
az akkor nem időszerűnek tűnő téma mi
att (nem tudhattam, hogy 2010 után Ady 
megint időszerű lesz!), de egyfajta kap
csolatfelvétel Székely Jánossal mégis lét
rejött.

Vásárhelyre Láng Guszti felesége, 
Zsozsó vitt le kocsin és te tt le az egyik 
szálloda előtt, ahol (csodák-csodája) még 
volt üres szoba is aznapra. Másnapra a 
Teleki-téka felkeresése mellett csak az 
volt a programom, meglátogatom a ré
gen látott Székely Jánost. Megörült ne
kem, kávéval, süteménnyel kínált, de 
hamarosan a versírástól kezdtünk 
megint beszélgetni. O már akkor túl 
volt első színdarabjának a bemutató
ján — úgy emlékszem, említette, hogy a 
„Caligula helytartóját” éppen játsszák 
Pécsett — más darabok meg kéziratban 
lappangtak fiókjában. Ami a verseket il
leti, mondott valamit, ami meghökken
tett, jóllehet később megtudtam, már 
évekkel korábban megírta véleményét 
egy tanulmányban: „ahogy korábban ír
tunk, ma már nem lehet úgy verset írni”. 
Ezzel még egyet is tudtam volna részben 
érteni, de a Csillagfényben költője véle
ményét még megfejelte egy kategorikus 
mondattal: „ezért én abba is hagytam 
a versírást”. „Ellírátlanodását” pedig 
a Tel Quel c. francia folyóirat (Barthes, 
Derrida és mások) elméleteivel indokol
ta. Én akkor nem ismertem a francia 
kritikusok idevágó véleményét, de „an
gol pragmatizmussal” iszonyodtam min
den divatos elmélettől, így nem tudtam 
a székelyi kijelentést elfogadni, illetve 
pontosan értelmezni.

Rendben, hát barátom áttért a szín
padra, mert úgy gondolta, drámában töb
bet és fontosabbat tud a világnak monda
ni. De később megtudtam, Székely Jánost 
körülményei (apja letartóztatása?) arra 
kényszerítették, hogy valamikor a hat
vanas évek végén írjon egy kényszeredett 
„szocializmust építő” versciklust. Miután 
ezzel „letette a garast”, apját kiengedték, 
vagy csak nagyon enyhe ítéletet kapott. 
Ráadásul vásárhelyi lakásának ablakai 
a helyi börtönre néztek, vagyis nap mint 
nap szembesülnie kellett a kényszer-vers
írás szégyenével. Lehet, hogy tévedek, de 
alighanem ez a motívum is közrejátszott 
abban, hogy Székely János, az ígéretes 
költő, elhallgatott — vagy ha írt is verset, 
azt a fiókjának írta.

Akkor, 1977-ben találkoztam utoljá
ra Székely Jánossal. Egyszer még írt egy 
képeslapot Svájcból, ahol részt vett egy 
nyugati magyar értelmiségiek által ren
dezett konferencián, hiányolva jelenléte
met. Sajnálom, hogy nem láthattam még 
egyszer, a rendszerváltás után, amikor 
már mindenről teljesen nyíltan lehetett 
beszélni. János 1992-ben ment el örökre, 
mai fogalmaink szerint viszonylag fiata
lon. Verseit, prózáját és színdarabjait ol
vasva mégis úgy tetszik, gazdag, jelen
tős, a kor ellentmondásaival tusakodó 
életművet hagyott hátra.
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DÁVID GYULA

Lucian Blaga magyarul
Az év elején körlevelet kaptam (én is) a 

Kolozsvári írók Társaságától, amelyben 
arról tájékoztatnak, hogy Lucian Blaga 
születésének 130. évfordulója alkalmá
ból kötetet adnak ki, s ehhez írást kér
nek. Rákattintottam a Wikipedia „Lucian 
Blaga”-szócikkére, és megállt az eszem: a 
nevezett szócikk magát megnevezni sem 
akaró szerzője mindössze francia és bolgár 
fordításokról szolgáltat adatokat, franciául 
a Librairie Roumaniane Antitotalitaire soro
zatban hét filozófiai művéről az 1988-1996 
közötti évekből, bolgárul két vers- és esszé
kötetéről 1985-ből, illetve 2012-ből. Nem 
foglalkoztam különösképpen Blaga magyar 
recepciójával, de volt róla némi halvány sej
tésem, s azt ellenőrizendő, kinyitottam 
Domokos Sámuel kétkötetes bibliográfiáját 
-  s találtam is abban nem kevesebb, mint 
24 oldalon felsorolt több száz adatot csak az 
1970-et (a második kötet lezárásának évét) 
megelőző időkből.

Aztán az Egyetemi Könyvtárban megta
láltam Aurora Alucăi 1979-ben Iaşiban ki
adott vaskos Blaga-bibliográfiáját, s annak 
még a Domokos-köteteknél is gazdagabb 
magyar fordításadatait feldolgozva, meg
született az alábbi rövid áttekintés a költő- 
filozófus magyar recepciójáról, amely -  bi
zony — 1922-vel kezdődik, és nem kevesebb, 
mint 9 önálló magyar Blaga-kötetet (ebből 
6 verskötetet) mutathat fel, s ugyancsak az 
1922-es évvel kezdődően 7 olyan magyar 
nyelvű román költészet-antológiát, amely
ben Blaga versei ott szerepelnek.

Úgy gondolom, érdemes ezt számba 
venni -  meg-megvillantva olykor (Aurora 
Alucăi adatai alapján) a más nyelveken 
mutatkozó recepció adatait is.

Kezdődött Bécsben
Történetünk mindjárt az első világhábo

rú végén kezdődik. Blaga első verskötetének 
(.Poemele luminii) kézirata talán még el sem 
jutott Sextil Puşcariu kezébe, aki biztató 
soraival kiadására bátorítja majd a papi pá
lyával már leszámolt és a Bécsben filozófiai 
tanulmányokat folytató szerzőt. Itt, a csá
szári fővárosban román diákok által évtize
dekkel korábban alapított, s most újraélesz
tett România Jună körben ismerkedik meg 
Franyó Zoltánnal, aki a magyar kommün 
leverése után, emigránsként él Bécsben, 
s a keleti nyelvek iránti érdeklődésétől ve
zettetve, szintén megfordul az egyetemen, 
sőt a România Jună körben is. Ennek az is
meretségnek az eredményeként magyarra 
fordít néhány verset Blaga időközben már 
megjelent első verseskötetéből, amelyek az 
emigráció folyóiratában, a Tűzben jelennek 
meg. Évtizedekkel később Franyó részlete
sen és többször is előadja bécsi kapcsolata
ik történetét (Régi füzetekben lapozgatva. 
Igaz Szó, 1957/6., 873-879.; Beke György: 
Tolmács nélkül. Kriterion, 1972. stb.), s még 
ha az általa meséltek egyes részleteit ille
tően kétségeink is lehetnek, tény az, hogy 
Blaga négy versének (Gorunul, In marea 
trecere, Noaptea és Scoica) magyar fordítá
sa ott olvasható a Tűz 1922. évi 1. számá
ban (egy ötödik, a Dorul pedig a szintén bé
csi Jövőben, szintén 1922-ben).

Talán nem érdektelen megemlíteni, 
hogy Blaga első német fordítója, Valeriu 
Bologa is ebből a bécsi körből kerül ki: 
egy Blaga-vers fordítását (Pflüge címmel) 
a Prager Presse közli, 1923. december 8-i 
számában.

Franyó 1924-ben Erdélybe érkezik, 
s Aradon tüstént folyóiratot alapít, a 
Geniust, amelyben, majd az Erdélyi Hírlap, 
Temesvári Hírlap, 6 Órai Újság, Kimondom 
című temesvári lapokban újra-újraközli el
ső fordításait, sőt azokat újabbakkal gya
rapítva az 1960-as évek második felében, 
egyike lesz azoknak, akik Lucian Blaga 
költészetének magyar olvasatához érdem
legesen hozzájárultak.

Franyó Zoltánnak egyébként nem csak 
a magyar olvasóközönség felé való közve
títésben van érdeme, hanem tíz versfordí
tásával ott a helye Blaga német recepciójá
nak korai történetében is: kilenc versének 
0Gorunul, Am înţeles păcatul..., în marea 
trecere, Linişte, între lucruri bătrâne, 
Haiducul, Boală, Cerească atingere, Stă în 
codru fără slavă, Semnal de toamnă) fordí
tásával, amelyek közül egy, a bécsi Tűzből 
már ismert Gorunul a Klingsor 1929-es 
évfolyamában újra megjelenik, majd az 
egész verscsokor az 1932-ben Temesvárt 
kiadott Rumänische Dichter című köteté
ben. A Klingsor különben 1926—1939 kö
zött több mint egy tucat Blaga-verset kö
zöl német fordításban Heinrich Zillich és 
Harald Krasser fordításában. Krasser 
ezeket, még másokkal is kiegészítve, a 
Herzschlag der Erde című román költészeti 
antológiában (Lipcse, 1942) is szerepelteti.

Talán nem alaptalan az a feltétele
zésünk, hogy Franyó viharos pályájá
nak temesvári írói és újságírói szakaszá
val függ össze Blaga más bánsági magyar 
megszólaltatóinak jelentkezése is: 1924- 
ben Aradon jelenik meg Fekete Tivadar 
Szerelmes kert című kötete (alcíme szerint 
„modern román költők antológiája”), ben
ne az újrafordított Gorunul mellett há
rom másik Blaga-vers (Lumina raiului, 
O toamnă va veni, Pe culmi) első magyar 
fordításával. S szintén Aradról indul el 
Gáldi László is, aki 1930-1940 között hét 
Blaga-vers (Asfinţit marin, In marea trece
re, La curţile dorului, Orbul, Pan, Pluguri, 
Tăgăduiri) fordítását közli a katolikus 
Vasárnapban és az Aradi Közlönyben, illet
ve a Budapesten megjelenő Láthatárban, 
s aki később fontos elemzéseket szen
tel Blaga költészetének (Le vers est-il li
bret Reflexions sur la versification de 
Lucian Blaga. In: Omagiu lui Al. Rosetti. 
Ed. Academiei Române, Buc., 1955. -  Uő: 
Contributions a’l histoire de la versificati
on roumaine. La prosodie de Lucian Blaga. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.).

Ebben az időszakban Blaga már Kolozs
váron él, „kiábrándulásai városában” (aho
gyan ő maga nevezi). Szerkesztő a rövid 
életű Voinţa című lapnál, annak megszű
nése után pedig a Nemzeti Parasztpárt 
orgánumánál, a Pátriánál, szerkesztőbi
zottsági tagja a négy (román-magyar-né- 
met—francia) nyelvű Cultura című folyóirat
nak, amelyben magyar részről ott találjuk 
Bitay Árpádot, Karácsonyi Jánost és Kós 
Károlyt. Kost minden bizonnyal ebben

az időben látogatja meg Sztánán, Kádár 
Imrével. Erre a látogatásra maga Blaga 
utal Nagy Istvánról írott cikkében, a kí
sérő megnevezése nélkül (de feltételezhe
tő, hogy kísérője szintén Kádár Imre volt). 
Blaga azokban az években érdeklődéssel 
fordul a kortárs képzőművészet felé: láto
gatja Aurel Ciupe, Catul Bogdan, Romulus 
Ladea műtermeit, baráti kapcsolatba ke
rül Tassy Demiannal, s Nagy István képe
iről is figyelemre méltó művészetelméleti 
megállapításokat tartalmazó cikket közöl 
{Cuvântul, 1925. jún. 5.).

Az újságírást azonban Blaga csak át
menetnek tekintette. Bécsi filozófiai dok
torátus birtokában joggal remélhette, 
hogy kinevezést kap a kolozsvári egyetem
re, s terveit Sextil Puşcariu is támogatta. 
Docensi disszertációját azonban, amely er
re az útját megnyitotta volna, a többségé
ben konzervatív szemléletű, sőt személyes 
ellenszenvtől is vezettetett bizottság (Gh. 
Bogdan-Duică, Nicolae Iorga, Stefánescu- 
Goangă, M. Dragomirescu) elutasítot
ta. Közben az 5. számmal megszűnik a 
Cultura, ő maga egy, a Convorbiri Literare 
konzervativizmusát bíráló cikke miatt ösz- 
szekülönbözik a Pátriával, s 1924 júliu
sában itthagyja Kolozsvárt. Feleségével 
Lúgosra költözik, ahol az asszony fogorvo
si praxisa biztosítja megélhetésüket, ő pe
dig teljes idejét az irodalomnak és filozófi
ai munkái kidolgozásának szentelheti.

Nagyváradon -  
előzményekkel
A húszas évek elejének magyar Blaga- 

recepciója kapcsán még vissza kell térnünk 
néhány évvel. Ismert tény, hogy a költő fel
ső fokú tanulmányait a nagyszebeni orto
dox teológián kezdte, s amikor 1916 őszén 
-  Romániának a háborúba való bekapcsoló
dásával összefüggő események miatt — a teo
lógia áttelepülni kényszerült Nagyváradra, 
ő is ott folytatta. Váradi, bihari kapcsola
tairól halála után több mint két évtizeddel 
Petru M. Ardelean tollából kortársakat idé
ző cikk jelent meg (Popasurile bihorene ale 
lui Lucian Blaga. Vatra, 1973/24.), amely 
egyetlen epizód erejéig a nagyváradi szemi- 
narista-éveket is feleleveníti: „Nagyváradon 
a teológus Blaga ... -  írja egykorú vissza- 
emlékezőkre hivatkozva a cikk írója — nem 
volt egyedül. Ide került egy távolabbi uno
katestvére..., Veturia Goga... Ő vezette be 
Blagát a nagy Ady költői világába: hosz- 
szú téli estéken, figyelemre méltó tehetség
gel olvasta neki a költő verseit.” Hogy mind
ez milyen körben történt, arról a cikk írója 
nem tesz említést, de talán nem alaptalanul 
feltételezzük, hogy ebben a körben váradi 
magyar értelmiségiek is ott voltak. Blaga 
magyar recepciójának ugyanis van egy -  a 
bécsivel egy időben induló -  váradi fejezete 
is, s ez Keresztury Sándor nevéhez fűződik, 
aki 1922-ben jelenteti meg Nagyváradon 
román versfordítás-antológiáját {Új ro
mán költők antológiája címmel), amely
ben Lucian Blaga négy versének {Amurg de 
toamnă, Călugărul bătrân îmi şopteşte din 
prag, Fiorul, Vara) általa készített fordítása 
is olvasható. Keresztury (később Olteanu 
Alexandru) igen aktív román-magyar kap
csolattörténeti témájú publicisztikája, szer
kesztői tevékenysége mögött tehát lehet 
személyes ismeretség is.

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

Blaga és a magyar irodalom kapcsola
ta történetében aztán jóval később, 1935- 
ben ismét felbukkan egy váradi vonatko
zás: M. G. Samarineanu, a Familia akkori 
fó'szerkesztője ó't is bevonja abba a kezde
ményezésbe, amelyet az irodalomtörténet 
a „váradi hídverés ” néven ismer, s amely
nek célja az új háború már akkor fenyege
tő árnyékában jeles román és magyar írók, 
tudósok közös fellépése lett volna a megér
tés és megbékélés ügyéért. A Samarineanu 
által kezdeményezett és Biharfüredre ter
vezett román—magyar író-összejövetel
re végül nem kerül sor, Blagának a fel
kérő levélre küldött válasza azonban 
pozitív állásfoglalás a kitűzött cél mellett: 
„Teljes rokonszenvvel értékelem a vállal
kozás jelentőségét — írja a folyóiratban is 
megjelent válaszlevelében és lélekben 
Önökkel leszek, bár ebben az időpontban 
ismét Bécsben kell tartózkodnom. Nem 
hiszem, hogy a körülmények lehetővé te
gyék részvételem, bármennyire is óhaj
tanám. Mindenesetre eredményes mun
kát és sikert kívánok.”(A váradi hídverés. 
A Familia ankétja a román-magyar szelle
mi együttműködésről. Sajtó alá rendezte 
Kemény G. Gábor. Bp. 1946, 18.)

E g y  r e n d h a g y ó  
s z ín h á z i  b e m u ta tó

A kolozsvári évek nevezetes és a ma
ga módján rendhagyó eseménye Blaga el
ső drámája, a Zamolxe bemutatója 1924. 
február 29-én a kolozsvári Magyar

Színházban. A Számos-völgyi Galgón élő 
orvost már évek óta szoros kapcsolat fűz
te a Janovics Jenő-vezette színházhoz 
(1920-1924 között négy darabját mutat
ta be a kolozsvári Magyar Színház: A ha
lál és még több 1920. febr. 26; Csoda 1920. 
szept. 29; Sylvio lovag 1921. febr. 11; Citera 
1923. febr. 7.), s Janovics bizonyára szíve
sen fogadja ajánlatát a nemrég rangos díj
jal kitüntetett dráma lefordítására. Bárd 
1923 januárjában keresi fel Blagát a Patria 
szerkesztőségében, s a költő meglepetésé
re hozzájárulását kéri a darab lefordítá
sához (Ion Bălu: Viaţa lui Lucian Blaga. I. 
Buc. 1996, 302.) Az előkészületekről aztán 
a román sajtóban hamar szárnyra kelnek a 
hírek, hiszen ez lenne Blaga első darabjá
nak abszolút ősbemutatója (Presa, 1923/2, 
Dimineaţa, 1923. szept. 10, înfrăţirea, 
1923. márc. 1.). A darabot különben román 
nyelven nem is mutatták be Blaga életé
ben, csak jóval halála után, 1970-ben.

A kolozsvári bemutatón -  amint a Patria 
tudósítója megjegyzi (Patria, 1924. márc.
4.) -  részt vett Blaga is, feleségével együtt, 
s őket a közönség az előadás végén a füg
göny elé is kitapsolta. Az előadás magyar 
visszhangjából most csak Jancsó Bélának 
a darab alapgondolatát kifejező mondata
it idézzük: „...Zamolxe minden próféta, s az 
ő sorsa minden prófétasors. Zamolxe nem 
azért bukik el, mert saját tanaival jut ellen
kezésbe, s a nép nem azért öli meg, mert ta
nait nem érti. Zamolxe népe sóvárgásának 
testet öltött szava, s a nép magára ismer 
benne. Meg kell halnia a prófétának, mert 
próféta volt. Ez nem egyéni tragédia, ez az 
eszme tragédiája és az eszme hirdetőjének 
tragédiája.” Majd alább: „Zamolxe tragi
kuma a gondolat szférájában folyik le, tet

tek, események csak elsuhannak mellettük. 
Ugyanazért, mint színpadi alkotást, csak 
annyiban lehet elbírálni, hogy gondolata
it mennyire szerencsés eszközökkel fejezte 
ki.” (Zamolxe. Pásztortűz, 1924/5. márc. 10.)

Blaga és Bárd Oszkár kapcsolata a 
Zamolxe bemutatója kapcsán aztán még 
bensőségesebbé válik. Levelezésük egy 
része elkallódott, de megőrződött Bárd 
Oszkár két Blagához írott német nyelvű le
vele (közölte Jancsó Elemér: Irodalmi le
velezések. NylrK, 1963/2. 347-348.), s 
Blaga nemcsak dedikált köteteivel tisztel
te meg fordítóját, hanem egyik versét is ne
ki ajánlotta (Alexandru Culcer: Zamolxe ín 
premieră absolută. Vatra, 1973/3).

A darab magyar színpadon való meg
jelenése egyébként része volt Janovics 
Jenő és színháza kapcsolatépítő műsor
politikájának, egy olyan műsorpoliti
kának, amely mellett, az Elveszett levél 
Magyar Színházbeli bemutatója kapcsán 
Blaga már korábban kiállott. A Nemzeti 
Parasztpárt nagy tekintélyű kolozsvári 
lapjában ezt írta: „... nem lehetett számí
tani arra, hogy Caragiale színpadi műve 
tetszést arasson egy olyan közönség előtt, 
amelynek más a trikolórja és különösen a 
mienktől annyira különböző a mentalitá
sa. És mégis! A darab nem bukott meg... 
Sőt mi több, Az elveszett levél kifejezetten 
tetszést aratott, főképpen a végén. Egy híd 
épül ki ilyenformán köztünk és a kisebbsé
gek között.” (O punte. Patria, 1922. nov. 6 .).

Kiteljesedés az 
Erdélyi Helikonban
A Lucian Blaga körüli magyar írói-mű

fordítói mező térképét követve, az előbbiek
ben fel-felborult az időrend. Ezt a megköze
lítést azonban termékenyebbnek éreztük, 
mint a szigorúan vett kronológiát, mert mó
dot kínál arra, hogy az egykorú lapokban, 
folyóiratokban, antológiákban fennmaradt 
fordítói munka mögöttes területeire is el
jussunk. Hiszen az a folyamat, amelynek 
révén Lucian Blaga műve a magyar olvasók 
körében ismertté válik, a valóságos, igen 
sokszor személyes kapcsolatok eredménye 
is, amelyek a maguk rendjén nagyobb ösz- 
szefüggésekre is ablakot nyithatnak.

A két világháború közötti román—ma
gyar kapcsolattörténetnek ezen a táján 
meghatározó szerepet játszik a korszak 
kiemelkedően jelentős irodalmi tömörü
lése: a marosvécsi Helikon Iróközösség és 
folyóirata, az Erdélyi Helikon. Ez az a fó
rum, amelynek kapcsolatépítő és közvetí
tő munkája az 1926-ot követő időszakban 
nemcsak konkrét eredményeiben fontos, 
hanem azért is, mert kisugárzásában nem 
marad meg Erdély határai között, hanem 
kiterjed mindenhová, ahol magyarul ver
set olvasnak, Magyarországra éppúgy, 
mint a világháborút lezáró békekötések 
nyomán Csehszlovákiába, Jugoszláviába 
került magyarság körébe.

A Helikon felé mutató kapcsolatok első 
lépései Aprily Lajos nevéhez és műfordítói 
munkájához kötődnek. Megelőző személyes 
kapcsolatra közöttük nincs közvetlen adat. 
Áprily, aki akkoriban -  még nagyenyedi ta
nárként, Kuncz Aladár mellett — az egyik 
legnagyobb akkori erdélyi magyar napi
lap, a kolozsvári Ellenzék irodalmi mellék
letének szerkesztője volt, a lapban egymást 
követően három Blaga-fordítását közli
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HELIKON
{Gorunul, Legendă, Linişte: 1924. február 
10; március 16; április 6.) A fordításokra a 
román sajtó is felfigyel (az Adevărul Literar 
şi Artistic két alkalommal is: a lap 1924. 
febr. 3-i és 1924. jún. 15-i számában), ma
gyar visszhangját illetően viszont érdekes 
és sokat mondó adat, hogy ezek a fordítások 
Reményik Sándor érdeklődését is felkelti a 
román költőtárs iránt. „Mondd, az a Blaga- 
fordítás eredetiben is olyan szép -  kérde
zi Áprilynak írott, 1924. február 11-én kelt 
levelében —, mert ha igen, akkor az az em
ber nagy poéta.” Mire Áprily postafordultá
val válaszol: „Kérded, olyan szép-e a Blaga 
verse eredetiben is? Szerintem fölösleges a 
felelet: feltétlenül szebb. Ismerem az egész 
Fény versei c. kötetét: ’filozofikus’ poéta, s 
ebben a tekintetben nem is nagyon idegen 
tőled.” (Rokon álmok álmodója. Aprily Lajos 
és Reményik Sándor levelezése. Sajtó alá 
rendezte és bevezető tanulmánnyal ellátta 
Tatainé Liktor Katalin. Polis Könyvkiadó, 
Kolozsvár -  Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Budapest 2014, 135-136. Kiemelés az ere
detiben.)

Áprily Blaga-fordításainak sora azon
ban nem merül ki ezzel a három (a kö
vetkezőkben gyakran újraközölt) vers
sel. Később, miután 1929-ben Budapestre 
költözik, az 1965-ben megjelent, román
magyar közös kiadásban megjelent átfo
gó magyar Blaga-kötet, a Mágikus virra
dat egyik törzsfordítója lesz (a kötetben 39 
Blaga-vers fordításával szerepel), annak 
előszavában pedig így ír a költészetével 
való kapcsolatáról: „Lucian Blaga versei
vel a húszas években találkoztam. Először 
a Gorunul (A tölgy) ragadta meg a figyel
memet, s ezt a versét ma is egyik legjel
legzetesebb lírai megnyilatkozásának ta r
tom. .. Bár ekkor egy városban éltünk, nem 
láttam és nem ismertem meg őt. Dedikált 
kötetének megküldésével adta értésem
re, hogy olvasta azt az egy fordításomat. 
A Poezii (Versek) című 1962-ben megje
lent kötet élén ott van az arcképe. Sokat 
néztem ezt az arcot, különösen a szemét, 
ezt a problémákon töprengő szemet, amely 
mintha most is azt kérdezné a világ kér
dései fölé görnyedve: Miért is küldtél a vi
lágra -  anyám?” (Idézi Domokos Sámuel 
a Mágikus virradat c. Blaga-kötet elősza
vában. Bp., 1965, 22-23. Kiemelés az ere
detiben.)

A marosvécsi Helikon-íróközösség 
1928-ban indult, s eltávozásáig Aprily- 
szerkesztette folyóiratában, az Erdélyi 
Helikonban rendszeresen követik az idő
közben diplomáciai pályára lépett, és 1926 
őszétől Varsóban, majd rendre Prágában, 
Belgrádban, Bernben, Bécsben, majd új
ra Bernben fontos funkciókat betöltő költő
drámaíró pályáját.

Blaga diplomataéveivel függ össze műve 
más idegen nyelvű fordításainak első meg
jelenése is: 1930-1931-ben két, Varsóban 
kiadott lengyel nyelvű román költésze
ti antológiában is szerepel, 1934-ben a ro
mán irodalom nyugati ismertetésében 
érdemes Mario Roques Oxfordban franci
ául kiadott román költészeti antológiájá
ban találkozhatunk verseivel, majd 1937- 
ben ugyanő a Revue Internationale des 
Etudes Balcaniques egy számában köz
li két versét. Olaszul egy Blaga-verscsokor 
1939-es folyóiratközlése után, az 1940-ben 
Milánóban megjelent Poeti del Mondo című 
kötetbe kerül be négy verse.

(Folytatása következő számunkban.)

CSONTOS MÁRTA

Akadályverseny

Egyszer átvittelek szándékosan a sejtjeimbe, 
mert azt hittem osztódással szaporodik a 
készenléti állapot, s jobban felhallatszik az 
égig, ha együtt énekelünk; a duplikátum 
végtelenbe futó húrjaiban jobban felerősödik 
a dallamváltó kánon. Arcodat rejtette kottafejem.

És a szélben köröztünk egyre magasabban, 
szárnyaink nőttek a fényben, hajszálgyökereink 
felszakadtak sötét alagutakban, a füstben velünk 
gomolyogtak a megtisztult áramlatok, apró 
csillagokat festettünk az álmok ablakára, táncra 
kértük a vasorrú bábát, új díszítést pingáltunk 
a mesebeli mézeskalácsházra, nyerget raktunk 
a madarak hátára, bízván a szárnyalás örömében.

Mégis csak odáig értünk, ahol véget ért a 
repülési zóna, ahol a kékbe belecsorgott a 
fekete, ahol kenyérre léptünk az ingoványon, 
sárba ejtettük a virágokat, ahonnan nem jött 
vissza az eldobott bumeráng, ahol nem tudtuk 
megmászni a falakat, s nem tudtunk kulcsot 
keresni a felfedezett zárba, ahol nem tudtunk 
mit kezdeni nehezen megszerzett hatalmunkkal.

Az érintés helye

Az ablakok mögött van valami ismerős, 
ami vonzza az ismeretlent, s ahogy arcod 
belopakodik a túloldal mélyébe, lelked, 
mint pirotechnikai szakértő lángot lobbant 
az üvegen át; felmelegíti a kávéfőző hideg 
burkolatát, a seprűnyelet megmozdítja a 
sarokban, megfényezi a vödör oldalát, hogy 
tükröt tartson neki, s nem hagyja, hogy maradék 
ragyogása összetörjön az anyagból mintázott 
védelmi fal atomjai között, nem akar beépülni 
az odabent bujkáló szomorúság nyúlványába, 
áldozni akar az időtlenség oltár előtt, s izzóan 
személyes akar maradni, hogy beengedtessék 
az érintések helyére, s az agyonhasznált szavak 
mellett hozzáérjen a lüktető végtelen ingája, mely 
lassú mozgással méri a távolságot a van, a lehet, 
és a kell körpályáján.

Expedíció egy romkocsmában

Odabent csak egy szál dróton lóg a lélek, 
a fény törékeny szegélyén nincsenek életjelek, 
megfagyott virágcsokrok az ott felejtett szavak, 
a rések között halálszag lapul, gyöngyfűzért 
terít a falakra a hideg.
Úgy érzem, mintha valaki rám nyitná a présház ajtaját, 
ahol üveggolyóba keményedtek a szőlőszemek.

Lábamon hűvös érintés a fű, meggörbültek a fák 
csontjai, a fájdalom is dögrováson van, s ha rálépek 
a fagyos földre, nem hagyok nyomot a homokkövön. 
Beköltözött ide az éjszaka, mint jogcím nélküli örökös bérlő. 
Nem merek megszólalni, nem töröm meg a csendet, 
pedig a Semmi itt van egész közel.

Nincs egyetlen árnyalak a térben, az égről sem jönnek 
angyalok, akikkel szövetséget köthetnék, hogy legyőzzük 
az éjszakát, hogy összeszedjük a meglőtt madarakat, 
s megtanítsuk őket újra repülni a visszatérő ősök tiszteletére.
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SZŐCS ISTVÁN
A

írói publicisztika mint 
nyelvtudománypótló
-  és tisztelgés Czakó Gábor előtt -

I .
Egy földgázzal működtetett hőerőmű

ben járva meglepó'dve láttam, hogy a ha
talmas gázturbina mellett ott van egy ki
sebb motor is. Ennek az a feladata, hogy 
a nagy turbinát, mieló'tt rákapcsolják az 
áramfejlesztőre, megpörgesse és forgas
sa, és majd a végén, amikor lekapcsolják 
a dinamóról, még egy órahosszat forgassa! 
Lehet, hogy nem is vagyok teljesen tisztá
ban a működési elvével, mégis, úgy talá
lom, kiváló hasonlat az irodalom, a köz
írás és a nyelvtudomány viszonyára. (Sőt, 
a történelemtudományéra is!)

A tudományos magyar nyelvészet min
dig az irodalom -  még ha csak úgynevezett 
írói publicisztika gyanánt is lépett színre — 
felpörgetésére kezdett produkálni, és ami
kor leállt, az író, költő forgatta tovább és lö- 
vellte szét a termelt eszmeáramot. És volt 
úgy, mint a legutóbbi hosszú-hosszú -  kb. 
százhúsz éves! -  pangás alatt, hogy igyeke
zett betölteni a tudomány szerepét is, illet
ve, legalább, úgy ahogy, helyettesíteni.

A 19. század utolsó harmadában in
dult Nyelvőr nevű folyóirat -  amit Brassai 
Sámuel nemhiába nevezett Ellenőrnek, 
szervezett ellentámadásba ment át a ma
gyar nyelvtudomány addigi eredményei
nek a diszkreditálására, és közel száz év 
alatt világra erőlködte a TESz márkané
ven forgalmazott A magyar nyelv történe
ti-etimológiai szótárát, amelyről Gellért 
Sándor költő néhány évtizeddel ezelőtt azt 
írta, hogy Mohács után a magyarságra 
mért második legnagyobb csapás!

Ugyanis ennek a szótárnak tudomány
talan alapvetése egy hamis művelődéstör
téneti előítéleten alapuló vízió: az, hogy 
amikor a magyarság 896-ban történé
szi ellentmondásoktól és besenyőktől űz
ve, betántorgott a Kárpát-medencébe, az 
emberi művelődés legalsó lépcsőfokán ál
lott, és itt főleg szlovén és német hittérí
tőktől gyámolítva tanult meg — úgyszól
ván -  két lábon járni. Ennek a felfogásnak 
a vezéralakja Franz Mikosich volt, és en
nek alapján ő és munkatársai dolgozták 
ki azt a módszert, hogyha egy adott ma
gyar szó és egy nem magyar szó között 
bármilyen alaki (esetleg tartalmi) hason
lóságot ki lehet mutatni, akkor az a ma
gyar nyelvben átvételi Átadóként elsősor
ban persze a nyugati szláv, aztán a többi 
szláv nyelvek jöhetnek számításba, aztán 
a német, meg bizonyos török idiómák, és 
minden egyéb; hogy a magyar nyelvnek 
több mint fele „idegen eredétű”, s ennek 
következtében az eredetinek nevezhető 
uráli szóréteg gyenge 4 százalékot, ha ki
tesz! (Csak mellékesen, előrevetve szúrom 
közbe: ez a művelődéstörténeti állítás és a 
belőle levont következtetések a 20 . század 
elején nagyban hozzájárultak világszerte 
a magyarság politikai-történelmi előítéle
tes megbélyegzéséhez!)

Egyik legjellemzőbb példája ennek az 
eljárásnak a TESz-ben a sejt szó magya
rázata. (Különben már Bárczi Géza 1940- 
es szófejtő szótára is tartalmazza!) A lépes 
mézben a méz alól elősejlő viasz-sejtekről 
van szó. A pergetés, azaz a méz kinyeré
se után, ami visszamarad, az a méz (né
met szóval) schlecht-je, tehát rossz, érték
telen része, azaz sei ej tjei Ehhez azonban 
tudni kellene, hogy évezredeken keresz
tül a méhészet értékesebb terméke a viasz 
volt! Nemcsak a templomi gyertyák és a 
paloták gyertyáinak anyaga, hanem a fes
ték és gyógyszergyártás is nagymérték
ben felhasználta! Volt idő, amikor a viasz 
ára a méz árának tizennégyszerese volt, 
és még a közelmúltban sem került keve
sebbe a méznél! Ehhez most hozzáolvas
hatjuk Gunda Béla szócikkét a Néprajzi 
Lexikonból: Wörter und Sachen azaz 
Szavak és tárgyak 1906-ban írja már R. 
Meringer, hogy „Tárgyi tudomány nélkül 
nincs többé nyelvtudomány!” Noha Gunda 
Béla professzorom volt, nekem nem ezért 
tűnt fel ez az ostobaság, hanem mert fel
menőim több nemzedéken át foglalkoztak 
méhészkedéssel is!

Ám még ha mindez nem is így lenne, 
akkor is fennmarad a kérdés: a németek 
maguk miért nem hívják Schlescht-nek 
vagy Scheisznak a méhviaszt? Mert az a 
helyzet, hogy másként emlegetik! Ez nem 
tűnt fel a szótár szerkesztőinek? Ehhez 
kapcsolódik egy közeli „szófejtés”, még e 
TESz-ből: az anya méh (uterus) eredetét, 
ha némi tétovázással is, a szláv mjács -  
labda szóban véli megtalálni! Erre az ol
vasó persze ordítani kezd: Offszájdü! 
Hiszen a méhészeti fogalmak a régi kul
túrák vagy az etnológia köréből, úgy is is
meretesek, mint a nőiség bizonyos vonat
kozásainak jelképei vagy allegóriái!

Amíg a második világháború előtt csak 
általában sújtották átokkal és fenyegető
zéssel a hivatalostól eltérő, többnyire va
lóban műkedvelő etimológusokat -  bár 
Cserép Józsefet, a kiváló klasszika filo
lógust már a 30-as években megfosztják 
egyetemi katedrájától, mint az „őskonti
nensekről” származó kultúrák kutatóját, 
és ilyen című tanulmányaiért, mint pl. 
Magyar nevű nép az ókorban, görög vagy 
török nyelvrokonság kutató egyaránt köz- 
bűntényes számba megy -  a második vi
lágháború után bekövetkezik a speciális 
szumír frász, ami már hazaárulásnak, a 
rendszer elleni aknamunkának számít — 
és ami ennél fogva tovább fokozza a nyel
vész (és történész) szakmán belül az álta
lános ignoranciát, korlátoltságot. Ez már 
a szóhasználatban is kifejeződik, pár év
vel ezelőtt én is szóvá tettem, hogy fiatal 
egyetemi tanerők Galgóczy János ókortu
dóst — Arany János egykori tanítványát 
-  egy rendőrségi műszóval jellemezték: a 
hangadó-, mintha ma is működni, holott 
ő az első világháború előtt magyar és né

met tudományos lapokban közölte mun
káit!

A tájékozatlansággal, adatok és tények 
nem ismerésével együtt jár a módszerta
ni kezdetlegesség. Olvasom például egy 
Szöllősy Kálmán nevű szerző 2004-ben 
megjelent tanulmányát, A székelyek keresz
ténysége és bejövetelük időpontja címűt. Még 
mindig Miklosich szemléletének nyergében 
lovagol, noha már László Gyulát is ismeri 
és „kettős honfoglalás” elképzelésekkel is 
kacérkodik. Azzal operál: külön választja a 
magyar kereszténység műszavait aszerint, 
hogy nyugati-bajor-szlovén vagy keleti-or- 
todox-török stb. eredetűek. Bár már a fel
sorolt szavak között is többet megóvhatunk, 
mert valójában magyar eredetűek, most 
azzal érdekes elszámoltatnunk a szerzőt, 
amiről mélyen hallgat, s ami bajor-szlovén 
avagy ortodox-törökös rendszerébe nem fér 
bele. (Előzőleg, csak mellesleg megpöccint
ve: ha a karácsony szót nyugati, azaz szlo
vén-bajor eredetűnek tartja, hogyhogy épp 
a románok is átvették?)

Föl sem merül benne például az a kér
dés, hogy a hét napjainak elnevezései kö
zül a kereszténységhez leginkább kapcso
lódó vasárnap nem illik a rendszerébe; 
avagy, hogy a péntek és a szombat neve 
szemet szúróan az újgörög nyelvre mu
tat! Avagy milyen idegen nyelvből való az 
egyház? Az ima, az áldás, és ami a vallás
sal együtt a kultúra járuléka: a könyv, az 
írás, az olvasási A Boldogasszony1

Még jellemzőbb, ahogy a székelyek 
„szanaszét-településeinek” a problémáiról 
ír. Nemcsak olyasmiről hallgat, hogy az 
egykori Nagy-Küküllő megyén miért fo
lyik haránt keresztbe egy Hortobágy ne
vű folyó (még ma is, románul is így hív
ják!), hogy a Hortobágy pusztán mért van 
egy Brassó ér nevű patakocska, egyálta
lán a helynevek miért csoportosulnak bi
zonyos rendszerek szerint? (Csak egy rö
vidke példa: az erdélyi Mezőség északi 
szélén Dés mellett található Baca, a meg
felelő hosszúságon, a déli szélen Bece, kis
sé arrébb északon (Magyar)űécse, délen 
(Maros)Décse. Arrébb Bethlen, délen kont- 
rázik Bethlenszentmiklós, még keletebbre 
Füge, odalent Fügéd, Besztercétől délre 
Zselyk, Medgyes mellett Selyk. Lehet, hogy 
az északi Kerlés és a déli Aere/á'szentpál is 
idetartozik?)

Közismert dolog, hogy a székelyek hat 
fő nemzetsége Abrány, Adorján, Halom, 
Jenő, Medgyes, Órlecz -  ugyancsak figye
lemre méltó sorozatokat mutat fel. Pl. a 
Halom -  a nyugati Hegyeshalomtól egészen 
Berethalom, Kőhalom, Feketehalom sor
véggel, vagy a Medgyes: Fertűmedgyestől 
Arany osmedgyese n át Szászmedgyesig, 
ám van Megyes-patak a Békás-szoros kör
nyékén és a Vöröstoronyi szorosban is, az 
egykori határpatak. (Románul is pârâul 
Meghiş!) És nem szédületes, hogy a széke
lyek (be)település történetével foglalkozó 
„tudós” le sem írja Nagy Géza nevét? Mert 
ő kimutatta, hogy a megye szó nem azonos 
származású a mezsgyével1 Nem „határt”, 
hanem földet, területet nevez meg, roko
nai a Homok mégy, Lágymányos” stb. sza
vakban kimutathatók? És ráadásul ez a 
Nagy Géza, a sepsiszentgyörgyi múzeum 
volt igazgatója — „szumírkodott” is? Ezért 
a Magyar néprajzi lexikonból is kimaradt?

(Folytatása következik)
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Django láncokban
Ha valaki még az Aferim! megnézése 

előtt kíváncsi lenne, hogy mit jelent a film 
címe, felütheti a román értelmező szótá
rat, a DEX-et, amelyből kiderül, hogy a 
szó török nyelvből származó archaizmus, 
és dicséretet jelent: „bravó!”, „ügyes!” 
Érdekes, hogy akárhányszor fordul elő a 
filmben ez a felkiáltás, mindig valamiféle 
morálisan kifogásolható szituációban tör
ténik -  minden bizonnyal ezért választot
ta Radu Jude címnek a vállveregetés eme 
törökös változatát, jelezve, hogy ez vala
miféle másfajta dicséret: kicsit leeresz
kedő, kicsit idegen, kicsit fan(y)ar, kicsit 
ironikus. Talán ezért nem lenne teljesen 
kontextusidegen, ha egy őszinte, de még
iscsak fanyar aferimet kiáltanánk a ren
dezőnek, aki előbb idegenbe (Berlinbe) 
ment dicsőséget vadászni, hogy az otta
ni díjjal hazatérve robbantson kasszát a 
romániai mozipénztáraknál. Maga a film 
viszont egy teljes, iróniamentes és öblös 
bravót érdemel, szinte minden aspektusa 
őszinte gratulációra méltó: már csak az
által is, hogy mennyiféle trenddel és ha
gyománnyal megy szembe, illetve szakít.

1835-ben járunk Havasalföldön, ahol 
Costandin (Teodor Corban) pandúr és fia 
(Mihai Cománoiu) egy szökevény cigány, 
Carfin (Cuzin Torna) nyomába ered, akit 
tulajdonosa és ura, Cíndescu bojár azzal 
gyanúsított meg, hogy aranyat lopott tő
le. Hamar kiderül azonban, hogy Carfin 
bűne nem holmi tolvajlás: paráználko
dott a bojár feleségével, ezért kell minden 
áron (és árkon-bokron túl) felkutatni. És 
fel is kutatják, és haza is viszik -  s közben 
zajlik a 19. századi oláhországi élet, leg
alábbis a Jude-féle verziója, annak min
den dísztelenségével együtt. íme az első 
hagyomány, amivel szembemegy a film: 
a szépelgő, sokszor sima propagandára 
használt román „történelmi” filmek és/ 
vagy westernek negédes, „florinpiersices” 
tradíciójával. Az Aferim! ékes román sza
valásaiba káromkodások, becstelenségek 
vegyülnek (nem is ritkán), szereplői nem

csak lovagolnak és küzdenek, hanem esz
nek, isznak és tosznak, s azt is körülbelül 
úgy, ahogy egy emberi lény -  a mitizált, 
hamis ideáltól eltérően — ténylegesen te
hette vala akkor (és teszi a mai napig). S 
ez nem minden: találkoznak többféle pap
pal, török bojárral, más pandúrokkal, 
emberekkel mindenféle válogatott társa
dalmi rangokból — párbeszédbe, vitába és 
csőriébe elegyedve velük. így aztán egy
fajta szociográfia is kikerekedik Jude és 
Marius Panduru operatőr gyönyörű ké
pei mögül, amiben végre az is kibeszé- 
íődik, hogy bizony a cigányok voltak a 
19. századi „niggerek” Havasalföldön (és 
nemcsak), akiket nem is túl nagy össze
gekért lehetett adni-venni. Carfinból vi
szont nem lesz Django (habár őszintesé
ge látszólag nem talál süket fülekre, sőt): 
a filmből hál’istennek nem válik erkölcsi 
példázat, „csak” egy szenvtelen, kicsit tá
volságtartó, de annál frappánsabb látle
let a múlt előtti század „kis egyesülés” 
előtti román dolcsevitájáról.

Az Aferim! a mai román film jelen
re vagy a közelmúltra reflektáló, önmar
cangoló újhullámosságával is szakít: ha 
parabolának fogjuk fel, ha nem, a histo
rikus távolság jót tesz az új román film 
vissza-visszatérő témáinak (mert azért 
kétségünk ne legyen: ugyanazokról a dol
gokról szól az Aferim! is, mint pl. Jude 
többi filmje). Nem mintha nem önmagun
kat figyelnénk így is, úgy is a 19. századi 
tükörben (de hát nem erre valók a sci-fik 
és a történelmi filmek egyaránt, reflexió
ra?): minduntalan a mai társadalom, po
litika és általában vett mores helyzetét 
analizáljuk, néha kaján vigyorral (hogy 
hál’istennek, ezen túlléptünk), néha meg 
alig titkolt irigységgel (bezzeg akkor!), de 
főleg a hatalom, az igazság(szolgáltatás) 
és -  akarva-akaratlan — a kisebbsé
gi, „idegenlét” visszásságait. Szép fogás 
Jude részéről, hogy nem akar olcsó pár
huzamokkal és egyszerű egysorosokkal 
nézőt fogni: párbeszédei még a román
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anyanyelvűeknek is nehéznek bizonyul
hatnak időnként, de olyan kincseket rej
tenek, amin többszöri újranézés után is 
derülni lehet. Mert igen, eme sanyarú 19. 
századi világ néha olyan Rabelais-i ecset
tel van megfestve, hogy azon csak kacag
ni lehet. Kikacsintás is van benne, ter
mészetesen: egy adott ponton Costandin 
és kisfia pont azon tanakodnak, hogy va
jon mekkora hatással lesznek a dolgok 
kimenetelére, vajon 200 év múlva ki fog 
rájuk gondolni? A pandúr egyszerre sze
rethető és egyszerre visszataszító figu
rája így hát nem véletlenül lehetne bár
melyik mában játszódó, újhullámos film 
központi karaktere is: egyívásúak.

A mára teljesen digitalizált és unifor
mizált filmkészítéssel is hadba szállnak 
az alkotók: a film (amint az előzetesből 
is büszkén kiderül) 35mm-es fekete-fe
hér filmre volt forgatva. Ennek a jelen
tősége már a nyitó totálképben látszik: 
pár évvel ezelőtt feleslegesen nosztalgi
kusnak tűnt volna az ódon, monokróm 
szemcsézettség, az új, steril digitális ké
pek korában viszont egész egyszerűen ez 
tűnik logikusnak -  és igazinak. Épp első
re „archaizálónak” tűnő esztétikája miatt 
lesz az egyetlen lehetséges médium ar
ra, hogy ezt a történetet elmesélhessék, 
a vele járó munkamódszerrel és problé
mákkal együtt (mint ahogy azt Jude kol
légája, Corneliu Porumboiu fejti ki előző 
filmjének, az Amikor Bukarestre száll az 
éjnek az egyik jelenetében). Talán látszik 
is, hogy nem volt meg az a luxus, mint 
egy digitális kamera esetében: időnként 
érezni, hogy egy-egy közeli vagy vágókép 
még elkélt volna, de éppen ezért hatal
mas teljesítmény a sok rezzenéstelen arc
cal, poroszkáló lóhátról (!) végigdumált 
egysnittes jelenet. Romlatlan helyszí
nek és kiválóan felépített díszletek szol
gáltatják a hátteret ezekhez a nagyszerű 
képekéhez: még akkor is gyönyörű film, 
ha sokszor csak kapkodunk a szavak je
lentése után.

Úgy high concept ötlet az Aferim!, hogy 
szituációi a lehető leghétköznapibbak, mi
közben temérdek dologról képes szólni 
-  arról nem is beszélve, hogy közkedvelt 
román színészeinket (köztük a kortárs ro
mán színház egyik kitüntetett rendezőjét, 
Alexandru Dabiját) historizáló melléksze
repekben, újabb kontextusokban is elkap
hatjuk. Road movie, western és demitizáló 
történelmi film egyszerre, egyfajta kifor
dított rape-and-revenge-mozi, egyszerűsé
gében is komplex, festőiségében is végig
dumált, komorságában is göcögős alkotás, 
egy olyan mérföldkő a román filmben, 
amihez foghatót mostanában keveset lát
hatunk majd. Aferim! Azaz., bravó!

Aferim!, fekete-fehér román film, 
105 perc, 2015. Rendező: Radu Jude. 
Forgatókönyvíró: Radu Jude, Florin 
Lăzărescu. Operator: Marius Panduru. 
Vágó: Cătălin Cristuţiu. Szereplők: 
Teodor Corban, Victor Rebengiuc, Gabriel 
Spahiu, Luminiţa Gheorghiu, Mihaela 
Sîrbu, Cuzin Torna, Alexandru Bindea.
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Hangok,
odalentről
Sandbox, avagy homokozó -  akik jára

tosak különböző, alternatív világokban, 
tudják, hogy ez a szó mást is jelent: olyan 
számítógépes játékot, amely hatalmas, 
nyitott, szabadon bebarangolható virtuá
lis realitást kínál. A játékosnak nem kell 
egy előre megadott útvonalon haladnia, 
sem a játék menetét követnie: szabadon 
járhat-kelhet, ha kedve tartja, bekukkan- 
hat egy képzeletbeli bolygó valamennyi 
kontinense összes városának megannyi 
házába. És, amikor ehhez hasonló élmény 
a való, a nem virtuális világban ér ben
nünket, nos, az maradandóvá válik.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának legutóbbi 
előadása ilyen élményt nyújtott. Mintha 
egy virtuális sandbox-világ valamely há
zába, furcsa, sötét és kietlen zugába top
pantunk volna hirtelen, ahol épp egy 
durva családi dráma zajlott. Ott voltunk, 
végignéztük, karnyújtásnyira ültünk, a 
szereplőkkel együtt olvadtunk bele a sö
tétségbe, mégsem tehettünk semmit. 
Észrevétlenek maradtunk, mint az ár
nyékok mögül leselkedő árnyak.

Moliére Tartuffe című darabjának elő
adásáról van szó. A műről, amely teljesen 
elrontotta a szerző, a király és az egyház 
közötti jó viszonyt, ugyanakkor halhatat
lanná tette az írót és bátorságát. A műről, 
amelyet leginkább hatalmas parókákban, 
„kosztümös filmek” mintájára visznek 
színre mindmáig, és amelyet legtöbbször 
vígjátékként aposztrofálnak, holott egyál
talán nem az. Nos, a marosvásárhelyi elő- 
adás felrúgta mindezen tradíciókat.

A stúdióelőadásként játszott produkci
ónak a színház nagytermének színpada 
adott otthont. A sandbox-élmény itt len
gett körül először. A nézők az előcsarnok
ból sötét, zegzugos labirintuson keresztül 
érnek a szűkös széksorok fala által hatá
rolt játéktérre, fekete, a fejünk fölött sö
tétlő térbe érő falak közé. Szemben, ke
resztben hosszú, de viszonylag keskeny 
szoba, amelyből a nézőre merőlegesen 
folyosó nyílik. Jobboldalt ajtó. Ez az a 
tér, amelyben a homo ludens megmutat

kozik. Majd elvész. Fekete, csillogó, sö
tét mikrokozmosz, valószínűtlen, még
is valóságos ellentéte a kinti világnak. 
Amelyben jelen vagyunk, de nem va
gyunk jelen mégsem. A szereplők pedig 
felerősítik e groteszk valószerűtlenséget. 
Mariane, a ház urának, Orgonnak a lá
nya (Kádár Noémi) szerelmével, Valérral 
(Csíki Szabolcs) szerelmeskedik a sarok
ban, de a színen van Dorine, a társalko
dónő (Gecse Ramóna), Flipot, a szolga 
(Korpos András), Lőrinc, Tartuffe szol
gája (Bokor Barna) is, majd megérkezik a 
bigott Pernell-né, a nagymama (Biluska 
Annamária) is, aki rögvest jelenetet ren
dez. E bensőségesen kedves családi kör
be érkezik Orgon, a háziúr (Bíró József): 
hatalmas keresztet cipeKtet). Ezen falra 
erősítendő kereszt az előadás további ré
szében jelentős szerepet kap. Alig ér ha
za a férj, máris áll a bál és kezdődik a 
hisztéria, a közismert történet: kiderül, 
hogy Orgon az általa befogadott, mélysé
gesen vallásos, általa rajongva imádott 
Tartuffe-höz (László Csaba) kívánja ad
ni az előzőleg Valérnak ígért Mariane-t, 
a ház népe pedig összefog, hogy lebuk
tassa az ájtatosságba áztatott bájgúnárt, 
aki megpróbálja elcsábítani Orgon felesé
gét, Elmirát (Varga Andrea). De, amikor 
sikerrel járnak, Tartuffe kidobatja őket 
a saját házukból, amelyet egyik esze
ment pillanatában Orgon ráíratott. Egy 
régi összeesküvés dokumentumaival pe
dig börtönbe is akarja záratni jóakaró
ját, amikor a király közbeszól és jóra for
dul minden. A sztori egyszerű és valóban 
közismert, a színpadi megjelenítés ter
mészetesen mindig egyedi, e legutóbbi, 
vásárhelyi koncepció pedig különösen az.

Olyannyira egységes, zárt és részlete
iben tökéletes harmóniát alkotó játékte
ret sikerült létrehozni, amely szinte ki
taszítja magából a külvilágot. Itt minden 
fekete, minden sötét, sejtelmes fények és 
árnyékok váltják egymást. A szereplők 
jelmezei szintúgy. Mai cuccokban van
nak, de minden ruhadarab vörös, fehér 
vagy fekete. Nincs paróka, de van jelzett 
maszk: a fehér púder az arcokon, amely 
a tar Orgon-ból szinte valódi Nosferatut 
varázsol. Ez az a ház, amely olyan, mint 
egy dioráma, mint egy marionettszín
ház, amelyben az egyik bábu -  Tartuffe 
-  húzogatja a szálakat. Apró játékok, 
gesztusok jelzik a szereplők közötti kap
csolatokat, de az rögtön kiderül: itt szin

te mindenki idegbeteg. 
Különösen Orgon gátlá
sok által fojtogatott fia, 
Damis (Bartha László 
Zsolt). A látványvilágá
ban igen erős kezdés el
lenére kicsit darabosan, 
vontatottan indul az elő
adás, de Tartuffe érke
zésekor felpörög a pro
dukció és olyan téboly 
veszi kezdetét, ame
lyet ritkán láthatunk. 
Tartuffe sunyi, megal
kuvó, ájtatos és kisfi
ús pofázmányai éles el
lenétben állnak Orgon 
nagy, mélák bambasá- 
gával, kölcsönös sírógör
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cseik kevésbé nevettetőek, mint inkább 
undorítóak, hitben való egymásra talá
lásuk felszínessége a Holdról is látható. 
Körülöttük pedig fut a világ: megalázott 
gyermekek, tönkretett családi béke, hiá
ba ordítozó társalkodónő, borba (nem csak 
porba) tiport feleség — semmi sem számít. 
Mindennek tökéletes keretet ad az emlí
tett színpadi világ, az illúzió maradékta
lan hitelességéért pedig az igen jól felépí
tett koncepció, jelenetsorok és gesztusok, 
helyzet- és jellemkomikum felel. Az olyan 
játékokat, mint Dorine kisördögi csábítá
si próbálkozássorozata, Damis bujkálásai 
a szellőzőrendszerben, a rózsaszín öltöny
be bújt, görkorcsolyázó végrehajtó (Galló 
Ernő), avagy Mariane és Valér tinis sér
tődöttsége, igen jól ellentétezik azon ősi 
vadságot, primitívséget, a lelki terrort, 
az ordító és tomboló családapákat, intel
ligens sarlatánokat megidéző jelenetek, 
mint a családi vacsora a tányért a fal
hoz vágó Orgonnal, Tartuffe kétértelmű 
színvallása, avagy a produkció talán leg
erősebb jelenete, a csaló csábítási akciója, 
amely plasztikusan szemlélteti egyrészt 
Elmira kiszolgáltatottságát, áldozatkész
ségét, másrészt a mániákus szociopata 
győzelmi pillanatát. Amelyet egy szimbo
likus keresztrefeszítés követ. Mindez sö
tétben, árnyékok között, mintha kriptá
ban, siralomházban ülnénk.

Keresztes Attila rendezése újszerű, stí
lusos, a maga egyediségében ízléses és hi
teles előadást eredményezett, amely egy 
szinte virtuális világba vezetett minket. 
Részleteiben harmonikus, a külvilágtól 
élesen elütő mikrokozmoszba csöppen
tünk, amelynek kettőssége, elidegenítő 
hatásai, a végig finoman hallható és őrü
letbe kergető zongoramuzsika bevontak a 
színpadi körforgásba, de ki is rekesztet
tek abból. Zegzugos utakon tereltek be 
minket a kriptába, majd ki is tereltek on
nan. Egy kis részünk azonban a sötétben 
ragadt, abban a párhuzamos univerzum
ban, amelyben oly gyakran önmagunk 
torz arcvonásaira ismerünk.

M arosvásárhelyi Nemzeti Színház, 
Tompa Miklós Társulat. Moliére: 
Tartuffe. Szereplők: Biluska Annamária, 
Bíró József m.v., Varga Andrea, Bartha 
László Zsolt, Kádár Noémi, Csíki 
Szabolcs, Bokor Barna és László Csaba 
(kettős szereposztás, Tartuffe-öt és szol
gáját felváltja játsszák), Gecse Ramóna, 
Galló Ernő, Varga Balázs, Korpos 
András. Rendező: Keresztes Attila, 
díszlet: Fodor Viola, jelmez és styling: 
Bianca Imelda Jeremias, zene: Boros 
Csaba, rendezőasszisztens: Keresztes 
Franciska, ügyelő: Vajda György.

H ibaigazítás: Előző lapszámunkban 
az Udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
Háztűznéző című előadásáról szóló kri
tikában az előadás a Csíki Játékszín 
produkciójaként jelent meg. Az intéz
mények és az előadás alkotóinak elné
zését kérjük.
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Kettő üzenet Kolozsvárról
Tompa Andrea második regénye, a 

Fejtől s lábtól, az elmúlt időszak egyik leg
izgalmasabban megírt Erdély-története 
minden bravúrjával és botlásával együtt. 
Az egymással párhuzamos, férfi és női 
szólamokban kibontakozó Erdély- és szű- 
kebb értelemben Kolozsvár-történet a 
monarchia utolsó időszakát, az első világ
háborút és a Trianont követő néhány évet 
tematizálja. Oly módon, hogy közben fon
tos, húsba vágó kérdésekre, problémákra 
reflektál, tabukra, mítoszokra kérdez és 
mutat rá: az Erdéllyel, a provincialitással 
és Trianonnal kapcsolatos mítoszokra, a 
különböző etnikai és nyelvi sztereotípiák
ra, a nemiséggel, szexualitással összefüg
gő tabukra (önkielégítés, prostitúció, ho
moszexualitás), a centrum és perférfia, 
nő és férfi bináris oppozícióira. Például a 
hagyományos nemi szerepek felől nézve 
az orvosnő meglehetősen sok „férfias” tu
lajdonsággal rendelkezik: egyértelműen 
ő az aktívabb fél, anyagilag függetleníti 
magát a családjától, különböző egyletek 
tagja, rendkívül gyakorlatias, rengete
get utazik, belép a Kórból alakult poli
tikai pártba és „kiküldetéseket” teljesít. 
A testi adottságai is ezt hangsúlyozzák: 
széles arc, vastag ajkak, „lefelé kornyuló” 
szem, „erős orr”, széles s alacsony hom
lok, szigorú kontyba font haj, a terme
téhez képest nagy, erős kezek és karok. 
Ugyanakkor a férfi számos „nőies” vonás
sal van felruházva: „kézimunkázik” (köt, 
varr), rengeteget ábrándozik, szétszórt, 
sokat foglalkozik az öltözködéssel és tes
te ápolásával, iszonyodik a vadászattól, 
s mindentől „mit általában férfidolgok
nak neveznek”. A női elbeszélő maga is 
túlápoltnak, tunyának, nem elég hatá
rozottnak és kevésbé férfiasnak ítéli első 
Kőrbeli találkozásuk alkalmával. Az apa 
szintén többször utal rá, hogy fiát nem 
tartja eléggé férfinak, s a vadászaton ta
núsított, „férfihoz nem méltó” (t.i. a gye
rek a megölt állat látványától sírva fa
kad) magatartását követően véleményét 
nyíltan ki is mondja. A kibillentésnek ez 
a fajta technikája a szilárdnak és mozdít- 
hatatlannak elgondolt nemi sztereotípiák 
felbomlását eredményezi, s a két szereplő 
lázadása, emancipációs kísérleteik is sok 
esetben ezek megbontására irányulnak 
vagy ezek lerombolásával érik el a célju
kat. A férfi főszereplő enged az elkesere
dettségnek, melyet kutyája halála fölött 
érez, s elvonulva ugyan, de átadja magát 
a gyásznak, s megsiratja a háziállatban 
lelt társat; átveszi a fürdőt az apától, és 
saját elképzelése szerint alakítja ki; nem 
megy vele többé vadászni, s vállaltan el
ítéli az apa ilyen jellegű „szabadidős tevé
kenységét”; a „chiurghia” szerelmese lesz, 
melyben gyors és sikeres előmenetelét az 
biztosítja, hogy a kézimunkák révén gye
rekkorában kivételes kézügyességre tesz 
szert. A női elbeszélő annak ellenére, 
hogy családja kitagadással fenyegeti, or
vosi pályára lép, tudományos és társadal
mi elismertséget vív ki magának, később

az apa-típusként megjelenő Lechner pro
fesszor szigorú intése ellenére folytatja a 
pszichoanalízissel kapcsolatos tevékeny
ségeit (aminek egyébként szintén egy ki
tagadás lesz az eredménye), vagy ellenáll 
testvére, Pali azon javaslatainak, hogy 
öltözködjék nőiesebben, igényesebben, vi
selje a haját másképp stb. Mindezek mel
lett viszont nagyon precíz képet kapunk 
arról, hogy milyen lehetőségei vannak 
a huszadik század eleji Kolozsváron egy 
nőnek orvosként, egyetemi hallgatóként, 
egyleti tagként, a magánviszonyokban, 
és milyenek egy férfinak, illetve, hogy ez 
hogyan alakíthatja adott esetben a fér
fi és női nézőpontot, mely olykor lénye
gi különbségeket mutat, akár egyazon 
esemény interpretációs keretén belül is. 
Azonban a szólamok és perspektívák el
különülése (kétféle viszonyulás a város
hoz, az egyetemi tanulmányokhoz, a csa
ládhoz, a testhez stb.) arra is rálátást 
enged, hogy melyek azok az univerzális 
tapasztalatok, amelyek nemi, társadal
mi vagy kulturális státustól függetle
nül mindenkit érintenek (még ha nem is 
egészen azonos módon vagy mértékben), 
például a háború, a kiszolgáltatottság, a 
magány, a meghatározottságoknak, kon
vencióknak való alárendelődés, vagy a 
determináció különböző formáitól való 
szabadulás problémája. A nagyon mar
kánsan és merészen feltett kérdések, 
tematizált problémák azonban némiképp 
veszítenek élükből az olykor indokolatlan 
pátosz (főként ami a regény zárlatát ille
ti) és túlrészletező leírások, megjeleníté
sek miatt (tipikusan ilyen a vidéki és fő
városi fürdővilág túlságosan is aprólékos 
és részletekbe menő bemutatása, vagy 
egy-egy orvosi könyv, egyetemi előadás 
ismertetése). A szerző által előzetesen fel
halmozott tekintélyes tudásanyag egy
részt hihetetlen részletgazdagságot nyújt 
a szövegnek, másrészt azonban ennek a 
rengeteg információnak és szerteágazó 
tudásanyagnak a beillesztése, a (fikciós) 
szöveg szerves részévé tétele nem törté
nik meg maradéktalanul. Ennek követ
kezményeként a többszörös rétegzettség 
koherenciája néha megtörik, esetenként 
pedig a szöveg logikája felől abszurdnak 
vagy kevéssé indokoltnak látszanak bi
zonyos mozzanatok, esetleg a személyes 
történet rovására panoptikumszerűen 
ékelődnek be egyes leíró jellegű részek, 
amelyek (főként zsúfoltságuk, túlterhelt
ségük miatt) egy idő után fárasztóvá és 
nehezen követhetővé válnak. A korabe
li ismeretanyagokra, naplókra, orvosi és 
történeti forrásokra is hagyatkozó rep
rezentáció, „tudományos” jellege ellené
re sem feleltethető meg maradéktalanul 
egy jól körülhatárolható „valóságnak”, 
ugyanis míg a kulturális, társadalmi, 
történeti térben és időben kétségkívül el
helyezhetőek az események, addig példá
ul sem a női, sem pedig a férfi elbeszélő 
nevét nem ismerjük (talán a nemi sze
repek felcserélhetősége is azért működ

het ilyen jól), s a referencialitás ilyen ér
telemben vett hiánya, a közelmúlt vagy a 
jelen eseményeinek különböző, akár egy
másnak teljesen ellentmondó narratívák- 
ba, elbeszélésekbe, párhuzamos pálya- 
és énképekbe realizálódó megjelenítése, 
az eltérő szólamok általi konstrukciója 
a kulturális, történeti és társadalmi va
lóság totális megismerhetőségének a le
hetetlenségét eredményezi, s végig a 
pluralitás jegyében működik. A többszö
rös áttételekkel megbonyolított regény
szerkezet egyik hálózata nagyon erőtel
jes metaforikus kapcsolódásokból épül 
ki, amelyek esetenként az egész szöve
get szervezhetik. Ilyen például a test (és 
bizonyos hozzá kapcsolódó cselekvések) 
amely egyszerre jelentheti a privát, „va
lódi” (női és férfi) testet vagy egy a kö
zösség felé projektált, „virtuális” testet, 
a nemzet testét, a szöveget mint testet, s 
olykor egészen eldöntetlen marad, hogy a 
szereplők egy-egy kijelentése mely test
re vagy testekre vonatkozik (ilyenek na
gyon gyakran a csonkítással, az amputá- 
cióval vagy a szexualitással kapcsolatos 
szöveghelyek). A bonyolultság és sokszo
ros rétegzettség következtében a regény 
a műfaji besorolásoknak is elég erőtel
jesen ellenállni látszik: bildungsroman, 
beavatástörténet de nem csak (ebben 
nem merül ki), napló- és emlékiratszerű, 
de mégsem egészen az, tézisregény is le
hetne, de ahhoz meg túl személyes.

A hosszasan hömpölygő laza mondat
szerkezetek, a bravúros nyelvi játék, a 
különböző narrációtechnikai eljárások 
könnyed összekapcsolása, a nagyon el
térő regiszterek egymásba játszása, le- 
és átfordítása vagy éppen a fordítha- 
tatlanságra való rámutatás mind-mind 
egy hihetetlenül nagyszabású, véglete
kig kidolgozott, de ugyanakkor rendkí
vül derűs és humoros szövegegységbe áll
nak össze. Kettő figyelemre méltó üzenet 
Kolozsvárról.

Tompa Andrea: Fejtől és lábtól. 
Kettő orvos Erdélyben. Kalligram, 
Pozsony, 2013.
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Szilánkok 
és számok
Szente B. Levente: Tükör

szilánk. Garabontzia kiadó, 
Marosvásárhely, 2014.

Három ciklusban követi 
egymást laponként három há
romsoros Szente B. Levente 
Tükörszilánk című kötetében. 
Külön címe van mindegyik
nek, viszont hármasával is fel 
vannak címezve, így hárman
ként is egyfajta egységet al
kotnak a kötet fedőlapján már 
előrevetített szilánkok.

Nem olyan egységet azon
ban, amely végül egy osztha
tatlan egésszé áll össze, sok
kal inkább tűnnek azonnali 
impresszióknak vagy gondo
latcsíráknak, amelyek va
lahogy mégis kölcsönha
tásban vannak egymással. 
Szilánkosságuk sejteti csupán, 
hogy mégis valamiféle egész 
részei, ezt az egészet azonban 
már az olvasónak kell össze
raknia, mint például az Otthon 
c. vers esetében: „apa hazajött 
— sokan voltunk az asztalnál. 
Anya kezében zsebkendő.”

Felvillanó állóképek, élet
helyzetek, sorsokat sejte
tő gesztusok vagy éppen pa
radoxonok jelennek meg és 
rejtőznek is el rögtön. Ezzel 
egyidőben viszont tág asszoci
ációs hálókat nyitnak, sokszor 
pontosan töredezettségük foly
tán kapcsolódnak egymáshoz. 
Ebben pedig nagy szerepe van 
a kötetkoncepció által létreho

TÜLSZÖVEQ

zott számoknak is, amelyek 
egymással viszonyba hozzák a 
háromsorosokat. Egyfajta elő
re meghatározott ritmust, ze
neiséget kölcsönöz a kötetnek a 
rövid terjedelmű gondolatma
gok ilyesfajta szekvencialitása.

Rész-egész viszonyokban ki- 
bomló jelentéshálók nyílnak 
meg, így elmosódnak az egyes 
háromsorosokban megjelenő 
gondolategységek határai, fo
lyamatos átolvasásokra ad le
hetőséget ez a fajta koncepció. 
A háromsorosok töredezettsé
ge, illetve a bennük egyenként 
megjelenő „hiány” és az ily mó
don kialakított kapcsolatháló 
legalább annyira beszédes lesz, 
mint maga a kimondott szó. 
Annál is inkább, mivel a sok 
esetben aforizmaszerű versek a 
közhelyesség határán túl, az ál
taluk generált törésvonalakban 
sejtetni engednek valami meg
ragadhatatlan, folyton eltoló
dó, szilánkosságban realizálódó 
jelentéstréteget. A kötet egészé
re jellemző, törésvonalakban is 
megmutatkozó jelentés utáni 
vágy és hajsza tematikusán is 
megjelenni látszik a Valaminek 
című háromsorosban, ugyanis 
„léteznie kéne még valaminek, 
hogy tudjunk róla

Rosszízű
nevetés
Székely Ervin: Bársony

szék és aszfalt. Riport 
Kiadó, 2015.

Porta Sándor elsírja ma
gát saját beszédének gyö
nyörűségétől Székely Ervin 
Bársonyszék és aszfalt cí
mű regényének első oldalán. 
Tranzícia parlamenti képvi
selője ő, egy olyan országé, 
amelynek társadalmi beren
dezkedésével és viszonyaival, 
múltjának kísérteteivel, sőt, 
jelenének gazdasági problémá
ival és korrupciós botrányai
val feltételezhetően nem most 
találkozik először az olvasó. 
Nem csupán példázatszerű, 
sematikus történetekről van 
szó, hanem olyan húsbavágó 
konkrétumok is megjelennek, 
újra tematizálódnak, mint a 
svájci frank alapú hitel, egy 
ciántechnológiát alkalma
zó aranybánya megnyitásáért 
folytatott lobbi, vagy egy szél
sőjobbos, félkatonai mozgalom 
népszerűségét kiaknázó poli
tikai párt.

Szemérmetlen feltárulkozá- 
sok, populista, demagóg poli
tikai beszédek, szólamok mö
gött megjelenő személyes, 
pártállástól független, zömé
ben gazdasági érdekek és in
dokok mutatkoznak meg, lep- 
leződnek le a regényben. 
A semmitmondás manipulativ 
művészei parádéznak a kötet 
lapjain: beszédeket és estélye
ket tartanak, lobbiznak, he
lyezkednek, felemelkednek és 
elbuknak végül. Kicsivel több, 
mint négy évet ölel fel a re

gény. Két parlamenti válasz
tás között vagyunk, az idő a 
hatalomért folyó harc viszony
latában strukturálódik.

Port Sándor politikai karri
erjének mélyrepülését követ
hetjük végig. Nem tud sem
mit felajánlani felettesének 
politikai pozíciójáért és a ve
le járó juttatásokért, így kegy- 
vesztetté válik. A pólus másik 
végét is megmutatja Székely, 
hiszen megismerjük Grigore 
Táutu történetét, akit ígéretes 
újságírói karrierje előtt zsarol 
meg, majd hálóz be a titkos- 
szolgálat, amelynek később ő 
maga is kulcsfigurájává válik.

Bársonyszék és aszfalt kö
zött ingáznak a regény sze
replői, a közéleti showbiznisz 
zavaros vizében halásznak: 
egyfajta káeurópai, second 
hand kapitalizmusban próbál
nak meg érvényesülni. Jól szó
rakozhat az olvasó a sokszor 
groteszkig karikírozott sze
replők ügyeskedésein, de ke
serű szájíz nélkül aligha ússza 
meg azt, hogy egyáltalán érti, 
miért kell nevetni.

BENKE ANDRÁS

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Csíki képzőművészek 
vándorkiállítása
Kilencedszer startolt a Studio 9 Csíkszeredában 

a Kossuth utcai galériában, majd indult el a min
den évben újratervezett útvonalán. Lassan jubile
umot ülhetünk, számot vethetünk. Már van mi
re visszatekinteni, már megfelelő a távlat ahhoz, 
hogy kirajzolódjék egy történet, és látni, érzékelni 
lehessen a leheletfinom mozgásokat, változásokat 
is, melyek egy-egy alkotót jellemezhetnek.

Mindezek mellett kérdésként merülhet fel, 
hogy mi az oka és célja annak, hogy Studio 
9 alkotócsoport tagjai (ez alkalommal Bara 
Barnabás, Botár László, Gergely Zoltán, Mezey 
Ildikó, Nagy Ödön, Szabó Árpád, Tompa-Bors 
Eszter, Turcza László, Váncsa Mónika és Xantus 
Géza alkotásait láthatták az érdekló'dó'k) ennyi 
ideje együtt működnek. Az induláskor elsősor
ban gyarkorlati meggondolásból vállaltak közös
séget, hogy ily módon könnyebben és több helyen 
megmutatkozhassanak, mégis azt hiszem, hogy 
ennél többről van szó. Bizonyos értelemben rep
rezentatív kiállításról, „válogatásról” beszélhe
tünk, mely nem sorakoztatja fel ugyan a Csíksze
redái képzőművészet minden árnyalatát, de azt 
hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy azok a be
szédmódok, melyek itt kifejezésre jutnak, külön
böző karakteres vonásaikkal együtt, jellemzőek 
a térségben, és hasonló értelmezési mechaniz
musokat hozhatnak mozgásba.

Hagyományos keretek között sajátos megnyil
vánulások jutnak szóhoz, bonyolódnak párbeszéd
be, egymást erősítve. A tálalás nem seregszem
lét idéz, inkább otthonos hangulatot teremt, ahol 
a különböző kapcsolódások módja és ereje által 
mind jobban kirajzolódnak a kontúrok, a karak
terek mindjobban megragadhatóak. Azt is mond
hatnánk, hogy a kiállítás terében együtt szereplő 
alkotások egymást helyzetbe hozva különös já
tékra, egyedi értelemtörténésekre adnak minden 
alkalommal lehetőséget. Az egymás közti viszo
nyok minden kiállítás terében át meg átrajzolód
nak, ezáltal az alkotások egy kicsit mindig újjá 
is születnek, felfrissülnek, talán erőteljesebbé is 
válnak. Azt hiszem, túl a megmutatkozási lehető
ségek gyakorisága mellett, leginkább ezt köszön
hetjük a Studio 9-nek, és ez az oka annak, hogy a 
hazai közönség is minden alkalommal új találko
zásként élheti meg ezeket a kiállításokat.

Az elmúlt kilenc év alatt az alkotók változtak, 
ugyanakkor egyértelműen önazonosak marad
tak, ragaszkodva ahhoz az alaphanghoz, ame
lyet valamikor, a pályakezdés idején, sikerült hi
telesen megformálni, artikulálni. Mindannyian 
érett művészek, akiknek alkotásain lassan ge
nerációk cseperedtek fel, mégsem idegen tő
lük a kísérletezés, a megújulás vágyából fakadó 
gesztusok használata. Azt gondolhatjuk, ha va
lami beérik, kiteljesedik, idővel könnyen unal
massá válik. Viszont, ha (szépség)hibái van
nak vagy nem stimmel velük valami, könnyen 
kizökkenthetik a passzív szemlélőt a szerepé
ből, a figyelem is újra felkelthető, új perspektí
vák nyílhatnak. Azt hiszem, a tökéletlenség, a 
sérülékenység megmutatásának vállalása vagy 
a kísérletezéssel járó útkeresések és a kísérlete
zésből fakadó megújulások teszik igazán szeret- 
hetővé, közelivé a Studio 9 alkotásait, ugyanak
kor mindez a megújulás egyetlen lehetősége is.

TÚRÓS ESZTER

Sem Bach, sem Händel 
n em  az a fick ó ...
Nem volt könnyelműség, azt hi

szem. Legalábbis tudatosan ráké
szültem -  anélkül, hogy előítéletbe 
lovalltam volna bele magam —, hogy 
zenét fogok keresni, de mutatványt 
találok. A reklámja tudniillik olyan 
volt, hogy ha akarom: zenei kin
cset ígér, pezsgő-dinamikust, mai- 
an-adekvát, szabad művészetet, de 
ha másként akarom olvasni: azok
hoz szól, akik számára André Rieu 
vagy Richard Clayderman a csú
csok csúcsa.

Rákász Gergely magyarországi 
koncertorgonista nemrég lezajlott 
újabb erdélyi előadói körútja kap
csán (Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Brassó, Kovászna, Kézdivásárhely, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sep- 
siszentgyögy, Tusnádfürdő) valóban 
érdemes mérlegre tennünk, amit a 
zenétől várunk -  a történeti értékű 
zenei „termékektől”, azoktól tudni
illik, amelyektől esetleg igen kultu
rálisnak érezzük a muzsikával ki
alakult viszonyunkat —, meg persze 
azt is oda kell tennünk a mérleg ser
penyőjébe, ami a koncert mint „fo
gyasztási” megnyilvánulás-típus ér
tékelésében mértékadónak tűnhet.

Első megközelítésben a Rákász
féle interaktív koncertek (ő leg
alábbis rugalmasnak tünteti fel e 
koncertek programját: olykor a kö
zönségre bízza, mit is játsszék, de 
azért természetesen mégis azt fog
ja előadni, amit eltervezett) többek 
is, mint „puszta” zenélés. Rákász 
Gergely tudniillik az egyes dara
bok előtt közvetlen hangú kommen
tárokkal hozza közelebb a szerzőt 
vagy épp a zeneművet, elárul és le
leplez, zenetörténeti pletykákkal 
színesíti az eljátszandókat, olyan 
„információkhoz” juttat hozzá, ami
lyenek csak a brazil filmsorozatok 
legprofibb forgatókönyvíróit hagy
ják hidegen. Azt kínálja Rákász, 
amit a közember sohasem olvasna 
el a nagy komponisták életrajzá
ból (mert ha olvas, nem azt olvas
sa), a tévé műsoridejét nem az effé
le metainformációk megosztására 
méretezik, tehát honnan is tudhat
na a közember -  mert Rákász el
sősorban rájuk számít -  Bach és 
Marchand „párbajáról”, Vivaldi pa
pi magatartásának félárnyékos ol
daláról stb.?! Igen, Rákász a zenén 
felül érdekes tudnivalókat is kínál. 
Mintha legalábbis „az igények ki
elégítése” nemes (ugyanakkor üz
leties) eszménye mentén haladva a 
muzsikus és a néptanító funkcióját 
kisfiús bájjal ötvözné egybe.

Nagy múltú útelágazás, avagy 
művészetszemléleti opció kérdé
se az, vajon a történetiségbe si
muló zenék historikus („múzeu
mi” atmoszférájú) előadása vagy a

parttalan szabadság, az interpre
tációs hagyományok és az erudí- 
ció korlátlan kibontakoztatása te
szi-e művészivé a megszólaltatott 
muzsikát. Mit is gondoljon az em
ber a Rákász Gergely-jelenségről, 
amikor mondjuk egy 18. századi 
templomtérbe nagy gonddal ins
tallált, szupermodernül elektroni
zált és computerizált stúdióorgona, 
sorozatnyi hangfal, kamerák, ref
lektorok és kivetítő környezetében, 
vagyis a jószerével kimeríthetetlen 
varázsú technika közegében kell 
tesztelnie önelvárásait egy-egy köz
ismert -  sőt örökzöld, urambocsá’ 
slágerré játszott -  Bach-, Vivaldi- 
vagy Hándel-mű ízlésbeli elfogad
hatóságával kapcsolatosan?! Nem 
fenyeget-e óhatatlanul a giccsítés 
(vigyázat: nem giccsesítés!) vesze
delme, a stílustisztelet hiánya, a 
jó vagy egyenesen kiváló technikai 
tudás mögé nyomorított alázat? Szó 
ami szó, magam is megrendültem, 
amikor Rákász Bach monumen
tális c-moll Passacaglia és Fúgája 
kapcsán szinte önátadó vallomá
sossággal magasztalta a mester e 
csúcsművét, annál nagyobb volt vi
szont döbbenetem, amikor e variá
ció-sorozat egyik-másik része sze- 
menszedett romantikává lett a keze 
alatt; annyi nyelvregiszter szólalt 
meg olyan körülményes változa
tosságban, hogy a szívnek meg kel
lett szakadni. Minek hihetnék hát? 
Amit mondanak? Amit hallok? Ami 
a kettő közötti résben húzódik?

Rákász Gergely ugyanakkor nem 
leplezi törekvését arra, hogy a tája
inkon is porosán megszokott orgo- 
nakoncert-formát (tudniillik amikor 
az emberek a padban ülnek, nem
látva hallgatnak, műélveznek, eset
leg tapsolnak, majd hazamennek) 
megújítsa, lazítsa, színesítse. Nem 
baj az, ha a magamutogatás vádját 
is vállalva megjeleníti a zenészt — 
erre szolgál persze a kivetítő, ame
lyen osztott képben a manuál- és a 
pedáljátékot egyaránt figyelemmel 
követhetjük - , értékelendő törek
vés akár az is, hogy a közönségszer
vezés legrámenősebb, ugyanakkor 
a közvetlen kapcsolat lehetőségét is 
kínáló módozatait választotta, jó az, 
hogy rábeszéli hallgatóit a zenére, 
dicséretes, hogy maximálisan ben
ne van mindenben, ami volt és ami 
történhet. Mégis azt hiszem, hogy 
a Bach-fúgák világától még sokáig 
idegen marad a sportosság, és azt 
is hiszem, hogy a Vivaldi-féle „négy 
évszakot” kár -  még a könnyedség 
jegyében is kár -  hangszínpompás 
bravúrdarabbá tenni, csak mert az 
emberek így szeretik.

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

A z ötvenéves Fekete Vince volt az 
Erdélyi Magyar írók Ligája (E-MIL) 
Álljunk meg egy szóra című estsoroza
tának költészetnapi meghívottja, áp
rilis 11-én. A költővel László Noémi, a 
Helikon szerkesztője beszélgetett.

A  klasszikusok aktualitása címmel ke
rült sor a legutóbbi Helikon-estre április 
23-án. Az est meghívottja Lövétei Lázár 
László költő, a Székelyföld folyóirat fő- 
szerkesztője volt, akivel Demeter Zsuzsa, 
a Helikon szerkesztője beszélgetett.

Elhunyt Günter Grass Nobel-díjas né
met író április 13-án. Grass 1927. októ
ber 16-án született Gdanskban (Danzig), 
a huszadik századi német irodalom egyik 
legkiemelkedőbb szerzője volt. Első re
génye, az 1959-es A bádogdob rögtön el
nyerte a Gruppe 47 nevű tekintélyes né
met irodalmi társaság díját és világhírűvé 
tette. A regénynek két folytatása készült 
(.Macska és egér, Kutyaévek), így állt össze 
a Danzig-trilógia. Több tucat könyve je
lent meg, és a művészi tevékenység mel
lett a politikában is aktív volt. Hetvenkét

éves korában, 1999-ben irodalmi Nobel- 
díjjal jutalmazták azzal az indoklással, 
hogy „fanyar, groteszk történeteivel a tör
ténelem elfeledett oldalát mutatja be”. 
Grass írásait és személyét a dicsérő sza
vak mellett sok kritika is érte obszcénnek 
nevezett jelenetei, politikai megnyilvánu
lásai vagy ifjúkori Waffen-SS-tagsága mi
att. Legutóbbi prózai munkája, A doboz 
című önéletrajzi regény 2008-ban jelent 
meg, legutóbbi könyve, a Tiszavirágok cí
mű verseskötet pedig 2012-ben.

Idén is megtartotta a Kolozsvári 
Televízió Erdélyi Figyelő című műsora az 
immár hagyományossá vált Versversenyt, 
melynek keretében az elmúlt évek -  iro
dalmi szerkesztőségek által kiválasztott 
- 1 1  legjobb erdélyi magyar versére, il
letve a belőlük készült videókra lehetett 
szavazni a Facebookon. Az idei versenyt 
André Ferenc Babadal című verse nyerte, 
Marosán Csaba előadásában. A verseny 
további résztvevői (zárójelben az előadó 
színművész neve): Dimény-Haszmann 
Árpád: Egy ház (Váta Loránd); Orbán 
János Dénes: Exordium (Viola Gábor); 
László Noémi: Káprázat (Vindis Andrea); 
Ferencz Imre: Epilógus (Laczkó Vass 
Róbert); Varga László Edgár: York nap

sütése (Köllő Csongor); Varga Melinda: 
Kávé helyett (Kántor Melinda); Lőnhárt 
Melinda: Egy belső amulett (Kali 
Andrea); Muszka Sándor: Hajnali ének 
(Györgyjakab Enikő); Karácsonyi Zsolt: 
A nyári kép (Farkas Loránd); Fekete 
Vince: A világ újra (Albert Csilla).

A Látó Irodalmi Színpad és Játékok 
58. kiadásának meghívottja Ilma Rakusa 
költő, író, műfordító és esszéista, a zürichi 
egyetem szlavisztika tanszékének megbí
zott előadója volt, április 27-én. Az est há
zigazdája Láng Zsolt volt. Ilma Rakusa a 
Kolozsvári Állami Magyar Színházban 
is fellépett április 28-án, beszélgetőtár
sai Láng Zsolt és Visky András voltak. 
A közönség itt két dramolettjét láthat
ta, felolvasószínházi köntösben, Albert 
Csilla és Dimény Áron előadásában. Ilma 
Rakusa a szlovákiai Rimaszombaton szü
letett 1946-ban, magyar anya és szlo
vén apa gyermekeként. Budapesten, 
Ljubljanában és Triesztben töltötte gyer
mekkorát, majd 1951-ben a családjával 
Svájcba költözött. Bár könyveit németül 
írja, a magyart anyanyelvének tekinti.

Nagy dolgok
Lehet, hogy te nagy dolgokra vagy 

képes...
A fősorok Teng Ming-Too fenti gon

dolatainak a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. Több lécdarabból szerkesztett 

eszkábáló. 14. A folytatás kezdete. 16. 
Idegen női név. 17. Autonóm terület, rö
viden. 18. Régi portugál pénzegység.
20. Dúdoló szócska. 22. Útalap meg
rongálása víz által. 25. Kicsinyítő kép
ző. 26. ... Kaleh; al-dunai sziget volt. 
28. Beteggondozás. 29. Levegő, ango
lul. 30. Mózes öt könyve. 32. Találó, il
domos. 33. Trade Mark, röviden. 34. 
Plakátot falra enyvező. 39. Nyomóerő 
hatására arra a helyre kerülés. 41. A 
germánium vegyjele. 43. Származik. 
44. Vágy, kívánság. 46. Ilyen hamar?
47. Halászkunyhót befedő. 51. Helyben.
52. Távolodva. 53. Ruhasimításhoz 
használt deszka. 55. Egyhangú bó
déi. 56. Tudományos tétel. 57. Játszani 
kezd! 58. Becézett Adél. 60. A folytatás 
befejezése. 64. Szaharai kietlen terület.

FÜGGŐLEGES
2. A Séd partjai! 3. Tenger, angolul.

4. Színész (József). 5. Ennek aljához.
6. Folyó év, röviden. 7. John Wayne 
Oscar-díjas filmje. 8. Fiókot helyé
re taszít. 9. Vállalati forma, röviden.
10. Kásás (méz, körte). 11. Szép, von
zó (táj). 12. Hagyd abba! 13. Á líti
um vegyjele. 15. Annál lennebb. 19. 
Levest kanalazó. 21. Illetékfizetési 
hajlandóság. 23. Levegő elhasználó
dása zárt szobában. 24. Falfehérré 
váló arcú. 25. Ablakon át csüngető.
27. Az argon vegyjele. 29. Női ének
hang. 31. Szorul, reked. 32. Szobrász 
(Miklós). 35. Let... Be; Beatles-sláger. 
36. Rangjelző előtag. 37. Hátrarúgó. 
38. Sárgulni kezd! 40. Német név
elő. 42. Hang kimondása. 43. Fizetést 
javít. 45. Hiba is lehet belőle! 47. 
... Parbat; csúcs a Himaláján. 48. 
Pesztra. 49. A szöveg további részé
ben. 50. Baranya megyei község. 53. 
Becézett Valér. 54. Műsorszórás. 56. 
Csúsztat. 59. A Duna mellékfolyója. 
60. Délelőtt! 61. Vagy, angolul. 62. 
Két pópa! 63. Lakatvégek!

R. T.

A Helikon 8. számában kö
zölt Okulás című rejtvény 
megfejtése: Mindenben van 
tanulság, csak meg kell ta
lálni. 5 9 4 8 4 1 0  0 0 0 0 6 5  2 0
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Alap TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
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 The Heart o f Transylvania
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RÁKOSSYTIBOR:: műszaki szerkesztő
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