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Lapszámunk 1., 5-8. és 16. oldalalait Kolozsi Tibor a kolozsvári 
Bánffy-palota udvarán kiállított alkotásaival illusztráltuk.

• Kocsis István drámaíróval beszélget 
Székely Ferenc

• Zudor János versei
• Márton Evelin: Szamos-song
• Bertolt Brecht versei
• A NAGY KILOMETRIK

PAPP ATTILA ZSOLT

Az írói kvóta
Szegény irodalom, milyen kihívásokkal kell szembenéznie ma

napság! Nem, nem arról beszélek, hogy állítólag nem olvasnak az 
emberek, hanem arról, hogyan olvasnak — só't hogyan olvastatná
nak. Egy amerikai hölgy például, maga is írónő', azt a meghök
kentő ötletet találta ki, hogy egy évig ne olvassuk fehér, hetero
szexuális férfiszerzők műveit, mert azzal értékes időt veszünk 
el nem-fehér, nem-heteroszexuális és nem-férfi, egyszóval úgy
mond „kisebbségi” szerzők elől. Kétségkívül rám fér némi tá
jékozódás ebben a témában, mégis bizarrnak tűnik ez az egész. 
Mondhatnánk azt is, persze, hogy elszigetelt eset, amely alap
ján nem szabad általánosítani, de ebben a formában ez nem len
ne igaz. Az attitűd, hogy okosabbak vagyunk a retrográd hagyo
mánynál, amelynek állítólagos tévedéseit és egyenlőtlenségeit 
mesterséges eszközökkel korrigálnunk kell, nem új keletű: a Tom 
Sawyer és a Huckleberry Finn egyes helyeken már nem ússza meg 
a cenzúrát (túl sok bennük az „n” betűs szó), és történtek kísérletek 
a tündérmesék vagy a Biblia progresszív, feminista átírására is.

Az emancipációs doktrinerség, amely felsejlik az egyéves pro
jekt mögött, úgy kezeli az irodalmat, mintha egy vállalat igazga
tótanácsa lenne, amelyben kvótákkal lehetne szabályozni a nemi, 
etnikai vagy egyéb arányokat. (Tekintsünk el attól a fogas kér
déstől, hogy egy vállalat igazgatótanácsában ez helyes döntés-e.) 
A DWEM -  Dead White European Male, vagyis a Halott Fehér 
Európai Hím, ha valaki nem tudná -  kultúrája mélyen igazságta
lan, itt az ideje tehát, hogy rendet rakjunk benne, működési elveit 
újraszabályozzuk, a súlyos egyenlőtlenségek korrigálása végett.

Mondjuk ki: ez agyrém. Az irodalom -  és általában a művé
szet — nem az egyenlőség és a demokrácia terepe. A Hamlet, a 
Don Quijote vagy a Faust nem azért lettek kultúránk alapmű
vei, mert esélyegyenlőségi kampány indult mellettük, hanem 
mert a tradíció végül úgyis azokat a műveket kodifikálja, ame
lyek jelentős mértékben alakítják az ön- és világértelmezésün
ket. (Ha az időbeli távlat akadály lenne ennek megértésében, 
felhívnám a figyelmet arra, hogy Shakespeare, Cervantes vagy 
Goethe is voltak élő szerzők valaha.) Minden olyan kísérlet elve
télt, amely a literatúra titokzatos belső önmozgását külsődleges 
eszközökkel szeretné ellenőrizni és irányítani. Ezért (nem feles
leges, csak) hiábavaló a kánonok körüli hókuszpókusz, és ezért 
értelmetlen a piac torzító hatásaitól való félelem. Az irodalom 
nem demokratikus, de igazságos: senkiből nem lehet sem esély
egyenlőségi programokkal, sem sok pénzzel nagy írót faragni.

Élhetünk a gyanúperrel, hogy aki efféle paraméterek mentén 
gondolkodik, azt valójában nem az irodalom érdekli, hanem va
lami más. Ez a valami attól még lehet fontos, de nem az iroda
lomról szól, nincs szerves kapcsolatban vele -  az irodalmat pro
pagandaeszközként, társadalmi kísérletek gyakorlóterepeként 
használná. És ilyenkor feltehetjük-e a kérdést: érdemes-e az iro
dalomnak így lenni vagy nem lenni.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fize tn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.
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Beszélgetés a 75 éves Kocsis István  
dráma-, próza- és történetíróval

Közelítések a drámai igazsághoz
-  Volt tanító, sofőriskola-oktató, elvégez

te Kolozsváron az egyetemet, tanár lett, volt 
újságíró is -  de hogyan vált íróvá?

-  Már 1961-ben feltétlenül író akartam 
lenni! Akkor már tudtam, hogy igazat mon
dani ebben az országban csak az irodalom
ban lehet. Pedig évekig azt hittem, nincs 
háború utáni, olvasható erdélyi irodalom... 
Aztán megjelent Szabó Gyula Gondos 
atyafiság című regénye. Szabó Gyula lett 
a példaképem, a mesterem. Majd sorra je
lentek meg az erdélyi irodalom többi kivá
lóságának jelentős művei. Kikre gondolok 
elsősorban? Sütő András, Hornyák József, 
Bajor Andor, Székely János, Horváth Imre, 
Horváth István -  és még sorolhatnám -  ek
kor írták legjelentősebb könyveiket, ekkor 
jelentek meg az első Forrás-nemzedék kö
tetei, a jelentős kritikusok közül Kántor 
Lajosé... Ekkor már a csonka-magyaror
szági irodalom is kezdett olvashatóvá vál
ni. Németh László regényei és drámái vol
tak a kedvenceim... Akkoriban Erdélyben 
szinte mindenki író akart lenni -  vagy leg
alább magyartanár -, az is, aki történész
nek ment, az is, aki jogásznak. Nem vélet
lenül: az egyetlen kifutópálya, ahonnan fel 
lehetett emelkedni, az irodalmi élet volt...

-  író, drámaíró, történelmi tanulmá
nyok és történelemkönyvek szerzője. Hogyan 
egyezteti össze ezeket?

-  Ifjabb koromban, legalább két és fél év
tizeden át szinte kizárólag szépirodalmat 
(elsősorban drámát, de novellát és regényt 
is) írtam, és bár van már két évtizede, hogy 
inkább a történelemtudománnyal foglalko
zom, a drámaíráshoz is igyekszem hű ma
radni. Igazolom ezt azzal, hogy történelem- 
könyvek írása közben (1991 és 2015 között) 
két tucat drámát írtam. E drámák között 
ott van néhány régi színművem új válto
zata és az újak: A megkoronázott, A meg
koszorúzott, A nagy játékos, Árva Bethlen 
Kata, A kiválasztott, Déryné, Fényhíd (mo
nodráma három estére, három színésszel 
Széchenyi István életéről), A Fény éjszaká
ja — a felsorolást még folytathatnám.

-  A Fény éjszakájában Németh Lászlót 
veszi védelmébe...

-  Németh László a dráma nyitó jele
netében különös, felfoghatatlan halál

vágyról beszél. De a záró jelenetben már 
derűlátó, s vidáman tervezget. Mi tör
tént közben? Heten indulnak el megmen
teni Németh Lászlót, mind a heten tör
ténelmi drámáinak hősei: VII. Gergely 
pápa, Matild grófnő, Széchenyi István, 
Crescence (Széchenyi Istvánná), Bolyai 
János, Galileo Galilei és II. József csá
szár. A hét látogatónak talán az a legna
gyobb győzelme, hogy bebizonyítják, soha 
senkinek nem voltak még olyan igazság
talanok az önvádjai, mint amilyenekkel 
Németh László önmagát ostorozza. És ő 
a hősei által teremtett varázslat jótékony 
hatása alól — szerencsére! — nem tudja ki
vonni magát. A drámát az egri Gárdonyi 
Géza Színház játszotta az elmúlt évadok
ban nagy sikerrel. Gyakran eszembe jut, 
hogy amikor néhány esztendeje a színház 
igazgatója (Blaskó Balázs) és főrendezője 
(Beke Sándor) megtiszteltek látogatásuk
kal, és órákon át erősítették önbizalma
mat, hogy hozzákezdjek e darab megírá
sához, akkor ha nem is mindenben, de 
abban egyetértettünk, hogy a színháznak 
a régebbi korok magyar hagyományai, 
misztériumai csodaköveiből kell bevehe
tetlen várat építenie — ha nem csak meg 
akar maradni, de be is akarja tölteni kül
detését. Ebben az évadban a Jászai Mari 
című monodrámámat mutatták be (Bodor 
Némethi Gyöngyi alakításában és Blaskó 
Balázs rendezésében). Emlékszem, hogy a 
dráma bemutatóján egészen különös, ma
gasztos érzések erősítették, színesítették 
ünnepi hangulatomat...

-  Melyek azok a színházak, amelyek
kel jó kapcsolatot ápolt, úgymond: szívéhez 
nőttek?

-  Hosszú ideig egy erdélyi színház, 
Szatmárnémeti színháza volt a kedven
cem. Ennek egyszerű a magyarázata: szí
vesen és magas színvonalon mutattak be 
e színházban új magyar drámát. Hány be
mutatóm is volt ott? Fél tucat? Mind ősbe
mutatók. Gyöngyösi Gábor, Kovács Ádám, 
Kovács Ferenc rendezték ott annak idején 
a legjobb előadásokat... Azok közé tartoz
tak, akik szívesebben rendeztek új ma
gyar drámát, mint divatos külföldit. Nagy 
színészegyéniségek voltak akkor a szatmá
ri színtársulat tagjai: Zsoldos Árpád (ő ját
szotta A nagy játékos című drámám fősze
repét, ő mutatta be először a Bolyai János

estéje című monodrámámat, Gyöngyösi 
Gábor rendezésében), Ács Alajos (ő volt a 
főszereplője a Megszámláltatott fák című 
darabomnak), Nyiredi Piroska (ő játszot
ta Árva Bethlen Katát az ősbemutatón), 
Boér Ferenc (a Magellan ősbemutatóján ő 
játszotta a címszerepet), Korcsmáros Jenő, 
Bartis Ildikó (ő játszotta Jászai Marit az 
ősbemutatón), és még sorolhatnám.

— Van valami kivételes, személyes emlé
ke erről a színházról?

-  Van bizony! Zsoldos Árpád, korunk 
egyik legjelentősebb színművésze a Bolyai 
János estéje című darabom előadása közben 
— egy bukaresti színházi fesztivál alkalmá
val -  felgyújtotta a színházat... Hogyan is 
történt? Egy láda mögé rejtett égő gyertya 
várta, hogy Zsoldos a darab végén felemel
je. De Zsoldos a játék hevében felrúgta a lá
dát, éppen a felvonás közepén, s a felborult 
gyertya lángja belekapott egy szőnyeg
be. A szőnyeg először csak füstölgött, és 
Zsoldos Árpi barátomat ez egyelőre nem is 
zavarta, mert a huzat a nézőtér felé terel
te a füstöt. A nézők egy része köhögni kez
dett, de senki nem menekült. Eleinte nem 
értettem, miért nem tör ki a pánik. Aztán 
hirtelen tudatosult bennem, a jelenlévők 
annyira hisznek a színházban, hogy eszük
be sem jut, hogy a fojtogató füst netalán- 
tán nem a rendező akaratából száll feléjük. 
Valaki azért megjegyezte, nem egészen ko
moly felháborodással a hangjában, azaz a 
rendező meghökkentő konzervativizmu
sát is méltányolván, hogy azért kímélete
sebb lehetne a rendező úr a publikummal, 
s hogy már csak a valódi tűz hiányzik a 
színpadról... És akkor felcsapott a láng 
is. Zsoldos Árpád ekkor idegesen megtor
pant, s az új, szokatlan, zavaró fényfor
rás felé fordult. Azonnal felfogta, hogy ég 
a színpad, de nem menekült. Es igen nagy 
rémületemre, a tüzet sem kezdte el oltani. 
Sőt, mintha mi sem történt volna, folytatta 
az előadást, s csak három vagy négy perc 
múlva -  mely percek akkor óráknak tűn
tek, legalábbis számomra -  kezdte el a tűz 
oltását, mégpedig a szöveg ritmusára... És

Kocsis István
1940. május 7-én született a szatmári Ombod községben. Középiskoláit 

Szatmárnémetiben végezte 1956-ban. 1957—1959 között a Bolyai Tudományegyetem 
magyar-történelem -  levelező -  szakos hallgatója volt. 1965-ben szerezte meg dip
lomáját a kolozsvári egyetem magyar nyelv és irodalom szakán, ahová 1961-től 
járt. írói és történetírói munkája mellett foglalkozott újságírással, folyóirat-szer
kesztéssel és forgatókönyvírással. Szépirodalmi alkotásait (novelláit és drámáit) 
1965 óta közlik a magyarországi és az erdélyi folyóiratok. Drámáit 1969 óta játsz- 
szák, első regénye, A tizenkettedik lánc 1986-ban jelent meg. Díjai: József Attila-díj 
(1987), Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2015).
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sikerrel, szerencsére... Előadás után mind
azok, akik tudtuk, mi történt — Ács Alajos 
direktor úr, Gyöngyösi Gábor rendező úr 
és szerénységem — rohantunk nyomban a 
Zsoldos öltözőjébe, hogy számon kérjük a 
művész úrtól, miért nem kezdte el azonnal 
a tűzoltást. Zsoldos válasza a következő' 
volt: „A darab a hibás, mert amikor felfi
gyeltem a lángra, tűzoltáshoz nem volt jó 
a szöveg. Amikor a szöveg alkalmassá vált 
rá, nyomban cselekedtem...” Azóta hiszek a 
színészben. De nemcsak én, hiszen a szín
padra berohanni akaró tűzoltót azzal a fel
kiáltással tartotta vissza az ügyelő, hogy 
mit izgul, egy jó színész mindent megold...

— Őriz efféle emlékeket más előadások
ról is?

-  Zsoldos Árpád hőstette felidézésének 
köszönhetően drámáim erdélyi bemuta
tóinak főszereplői mind eszembe jutnak... 
Marosvásárhelyen Ferenczy István játszot
ta Bolyai Jánost, s az egyik előadás után 
az egyik néző nehezményezte, hogy az elő
adás túlságosan rövid volt. A több mint 
kétórás előadás számára félórásnak tűnt. 
Nehezen értette meg, miért nevezzük bí
ráló szavait legeslegnagyobb dicséretnek. 
Farkas Ibolya Bethlen Katát játszotta, de 
akkora sikerrel, hogy még Hollandiába 
is meghívták. Csorba András, Ferenczy 
István és Ferenczy Csongor úgy játszottak 
a Nem zárjuk kulcsra az ajtót című dara
bomban, hogy én elhittem, a darab nagyon 
jó. (Nemrégiben újraolvastam, és kétel
kedni kezdtem.) És a kolozsvári színmű
vészek: Senkálszky Endre, aki magatar
tásával kiérdemelte „a Kárpát-medence 
legtiszteltebb színművésze címet”, A ko
rona aranyból van 1971-es ősbemutatóján 
Knox tiszteletest alakította, ugyanebben 
a darabban a szépséges Sebők Klára ját
szotta Stuart Máriát. Temesváron a felejt
hetetlen Fábián Ferenc játszotta Bolyai 
Jánost (Cseresnyés Gyula rendezte, be
bizonyítván, hogy a legjobb színművé
szek át tudnak változni legjobb rendezők
ké). Sepsiszentgyörgyön Krizsovánszky 
Szidónia alakította Bethlen Katát, nagy 
ünneplések közepette. Kiss Törék Ildikó 
előbb a nagyváradi színházban mutat
ta be az Árva Bethlen Katát, aztán na
gyon sok Kárpát-medencei templom
ban. Természetesen férje, Varga Vilmos 
rendezésében, aki a Bolyai János estéjében 
is bebizonyította, hogy színművészként is 
a legjelentősebbek közé tartozik. Csiky 
Ibolya, Nagyvárad kedvence A korona 
aranyból van Stuart Máriáját úgy alakí
totta, hogy a korszak leghíresebb rendező
je, Szabó József még három évtized múl
va is előadást tartott róla, s nem máshol, 
mint egy írországi színművészeti főisko
lán. (Nekem ezt akkor vallotta be, amikor 
Budapesten rendezte a Déryné című dara
bomat Kilin Ildikóval a címszerepben.)

— Az erdélyi bemutatókon kívül hol arat
tak sikert az Ön darabjai?

-  Erdélyi bemutatóimra emlékezvén, 
eszembe jutnak a felvidéki bemutató
im is. Csendes László Bolyai Jánosként, 
Lengyelné Gombos Ilona Bethlen 
Kataként a kassai magyar színházat, 
Dráfi Mátyás pedig Magellánként a ko
máromit kedveltette meg velem. Szívesen

beszélek a magyarországi színházi 
bemutatóimról is -  és egy finnországiról! 
Amikor a finnországi Lahtiban az Árva 
Bethlen Kata című darabomat láthattam... 
Hannu Launonen és Ilka Firon fordították 
a drámát finn nyelvre, Inkeri Luoma-Aho 
művésznő játszotta Bethlen Katát. Nekem 
azelőtt már sok színházi bemutatóm volt 
Magyarországon is! A legemlékezeteseb
bek: Piróth Gyula oly sikerrel mutatta be 
Kecskeméten 1971-ben a Bolyai János es
téjét (ez volt az első csonka-magyarországi 
bemutatóm), hogy a nagy rendezők és 
direktorok -  Marton Endre, Pétervári 
István, Keres Emil, Miszlay István, Dobai 
Vilmos, Kerényi Imre, Hegyeshalmi Lász
ló -  mind kedvet kaptak arra, hogy darab
kérő leveleiket megírassák. A kecskeméti 
Bolyai-bemutatót szerencsére Radó Gyula 
is látta, és a következő esztendőben már 
próbálta is a darabot Kaposvár híres szí
nészével, Rajhona Ádámmal. Radó Gyula 
később a Vincent van Gogh című monodrá
mámat is megrendezte, Cserhalmi 
Györggyel a címszerepben. Eszembe jut 
az Árva Bethlen Kata Ronyecz Máriával 
a Nemzeti Színházban. Száznál több elő
adást ért meg. Az Árva Bethlen Katát ez
után több színház bemutatta, így játsz
hatták a korszak többi nagy művésznői is. 
Nagyon emlékezetesek számomra Spányik 
Éva és Dobos Ildikó alakításai. (E mono
drámának különös szerencséje van: csak a 
legnagyobb művésznők nem riadnak visz- 
sza a nehéz próbatételtől, amit vállalnia 
kell annak, aki Bethlen Kata mer lenni a 
színpadon. A rendezők mind felhívták erre 
a figyelmemet: Vadász Ilona, Vas-Zoltán 
Iván, Kerényi Imre, de már az ősbemutatót 
vállaló Gyöngyösi Gábor is. De még Pozs- 
gai Zsolt is, aki nem is olyan régen ren
dezte.) A Jászai Mari monodrámámat ré
gebben is több színház játszotta. Nemcsak 
az ősbemutató (Bartis Ildikó játszotta 
Szatmárnémetiben Gyöngyösi Gábor ren
dezésében), de a debreceni (Csorna Judit 
játszotta Beke Sándor rendezésében) és a 
veszprémi előadás is (Spányik Éva játszot
ta Kerényi Imre rendezésében) emlékeze
tes számomra.

-  Volt néhány pazar szereposztás...

-  A Radnóti Színházban a Tárlat az ut
cán című darabomban -  éppen a finnor
szági utam idejében -  Bessenyei Ferenc 
játszotta Gauguin-t, Darvas Iván pedig 
van Goghot. Ugyanott játszotta Sinkovits 
Imre a Bolyai János estéje című monodrá
mámat. Tehát drámaírói önbizalmam is 
lehetett volna már, amikor megérkeztem 
Finnországba. Ahol én -  életemben először 
és utoljára -  a legjelentősebb vendégek kö
zé soroltattam. Akkor is teljesítették a kí
vánságaimat, ha teljesíthetetlen volt. Ha 
véletlenül azt mondtam, hogy másnap síz
ni szeretnék, de aztán elfelejtve ez óhajo
mat, kijelentettem, hogy lovagolni sze
retnék a finn tavak között, akkor reggel 
vittek a sípályára, de délben már ott volt 
a sípályán a felnyergelt ló is. Mondtam egy 
finn tisztségviselőnek, hogy ilyen tiszte
letet egy drámaíró nem érdemel. Komoly 
arccal válaszolta, hogy nemrég Arthur 
Millert ugyanilyen tisztelettel fogadták...

-  Mivel erősítette önbizalmát az utóbbi 
időben az erdélyi színház?

-  Az Árva Bethlen Katát Meister Éva 
művésznő szép előadásában nem más
hol láthattam, mint Bethlen Kata falu
ja, Olthévíz templomában... A Tér című 
monodrámámat Sebestyén Aba is bemu
tatta Marosvásárhelyen (Török Viola ren
dezésében), de az ő előadását már több ma
gyarországi színházban is megnézhettem, 
mert járja a darabbal az egész Kárpát
medencét. ..

-  Igaz-e, hogy sok drámáját többször is 
újraírta?

-  Igaz. Ha régi drámáim újra megje
lennek, akkor bizony igyekszem tökéle
tesíteni őket. És ez a szokásom nem új. 
Már a hetvenes évek végén, nyolcvanas 
évek elején is nagy kedvvel gyakoroltam 
az „újraírást”. Mi ennek az oka? Az igaz
ságot, úgy látszik, nem könnyű megkö
zelíteni. Ha úgy érzem, hogy egy drámai 
helyzet igazságához közelebb kerültem, 
akkor ismét kedvem kerekedik foglalkoz
ni vele. A Széchenyi Istvánról szóló drá
matrilógiát húsz évig írtam, s több vál
tozata meg is jelent. Egy nagyon régi 
darabom hősnőjéről, Stuart Máriáról is 
írtam egy új drámát. De egészen újat. 
Még Stuart Mária ellenfelei sem ugya
nazok a két darabban. Pedig nem akar
tam, hogy így legyen. Azért volt szüksé
gem az új „színjátszó személyekre”, hogy 
Stuart Máriának méltó ellenfelei legye
nek. (A réginek a címe: A korona arany
ból van, az újé: A királynő aranyból van.) 
Bolyai Jánosról is írtam egy új mono
drámát, A Tér címűt. Az üdvtant író 
Bolyai drámáját próbálom megvilágíta
ni az új darabban. Az 1966-ban elkez
dett Megszámláltatok fák című drámá
mat talán még mindig nem fejeztem be: 
legjobbnak természetesen az idén írt vál
tozatát tartom. A Vincent van Goghról 
szóló drámáim (az egyik monodráma, a 
másik többszemélyes) sok változata kö
zül is azokkal vagyok elégedett, amelye
ket nemrégiben fejeztem be.

-  Min dolgozik jelenleg?

-  Legújabb drámám, A magyar Trisztán 
és Izolda Bocskai István fejedelem és 
Mária Krisztierna hercegnő rejtélyes kap
csolatáról szól... Történelemtudományunk 
nagyon talányosnak tartja Mária 
Krisztierna személyiségét, s bár nem vi
tatja el tőle az Erdély végzetes asszo
nya minősítést, nem mer következtetése
ket levonni még abból sem, hogy amikor 
1606 elején Bocskai István feleségül ké
ri, igent mond, s a házasságkötést csak 
Mária Krisztierna unokafivére, Rudolf 
császár-király tudja megakadályozni, de 
még abból sem, hogy a szép és még min
dig fiatal hercegnő Bocskai István várat
lan halálának hírére azzal a sokat sejte
tő elhatározással válaszol, hogy kolostorba 
vonul... Szerelmük története bevezet min
ket az ún. szakrális szerelem világába. 
Ami Bocskai István és Mária Krisztierna 
szerelmi viszonyában történik, az bizony 
mintha a metafizikai valóság része volna, 
és legkönnyebben a magyar mitológia és a 
magyar archaikus népmesék segítségével 
fejthető meg.

SZÉKELY FERENC
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ZUDOR JÁNOS 

Tyúkfő, kútfő
Megrenováljuk a verseket, 
mint valami lapostetűket, 
csak azért, hogy kezdjenek imádkozni, 
mint valami kimeredt szemű 
rántottcsirke, úgy, amúgy,

tyúkfejű, és tyúkeszű 
az egész rendszer, 
még a magva is, 
kútagyamból a kútfő...

Ének II
Befejeződik a „Világ Világa.”
A keserű szavak őrjöngenek öntudatlanul.

Mintha menstruálna a vers is,
„minden jót, minden jót,” 
hízzál kövérre...

A m arslakó vigyora
A marslakó vigyora bájos, 
idegbájos, mint a szalámi
ipar, kikenceficézett 
bájvigyor, még gödröcskéi 
vannak, pont, mint a szalámi, 
vagy egy nagy segg, imádni- 
való, nagy, kerek, röfögő,

a marslakó belevész, mint egy 
nyuszitojásba, mire kievickélne, 
már túl késő, megindul a 
mozivászon, felröhög, és 
dalba kap, a hülye anyját neki,

csendélet kezdődik el,
de a nézők hamarosan kifütyülik,
mint az elesdét...

úgyhogy 
most már 
maradok 
...madarak

Rinocérosz, rozm aring
Rinocérosz, rozmaring, 
létetükalász-dal, 
bagolybombaretek, 
télitulipán, 
szárnyas vasaló,

kínomban 
leoltom a Napot.

Önként jelentkezem , mint megunt túsz
a túsz balladája

Én a kisiskolát 
a TÚSZ iskolában végeztem, 
azután meg 
TÚSZ felnőtt is lettem,

locsi-fecsi
sikeredett belőlem,
mint valami megunt madártojás...

így hát készakarva...

Most, azonnal...

Jönnek szorgalmasan terroristák, 
és learatnak, mint a kölest, 
beszédesebb egyikük-másikuk,

(van amelyik zongorára áriázik,)

lerágtam magamról a bilincsüket, 
csakhogy nehogy feszélyezzék magukat,
(rohadékok, rohadékok egytől egyig,)

így maradok örök árva, 
szalonnát eszem mazsolára...

„Az összefüggéseket kell keresnünk”
Apám egyik leckéjéből A terror hullám vasútján

Nem létezik barna összefüggés, 
sem szürke, sem égszerű, 
(baszott barom-szerű,)

A terror hullámvasútján 
utazom, mint faszent a fagyban, 
falloszmagányom kibomlik, mint egy 
kotlóstojás, mint Jehova ősszeme,

még ha itt mindenki ingyenélő
szerű is, sőt, mi több, élősködő, 
sőt, mi több, rablógyilkos-szerű,

A POKOL KISKAPUI MENTHETETLENEK...

ne lázadozz a sorsod ellen, 
bármi vacak, ne fess magadnak 
bálványokat, rege, róka, bunkó; 
rege, róka, bunkó...

Robert Desnos francia zsidó  
szárm azása m iatt lágerbe került, 
a láger felszám olása után a z t mondta, 
hogy: maradok!

madarak 
maradok 
izzanak 
a csillagok

ízig vérig 
megmártóztam 
a lágerek 
mocskaiban

A tetőtlen ház
Túl sokat járok ide, 
a tetőtlen házba 
az eső elől...

Túl sokat járok ide, 
a tetőtlen házba 
az eső elől...

Túl sokat járok ide, 
a tetőtlen házba 
az eső elől...

Túl sokat járok ide, 
a tetőtlen házba 
az eső elől...
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MÁRTON EVELIN

Szamos-song
(részlet a Szalam andrák 
éjszakái című regényből)

(...) Pár évvel ezelőtt rám jött vala
mi krízis. A férfiaknak évente van ilyen, 
minden évben más a neve. Az enyémre 
fogjuk most rá, hogy a harmadik évtized
be való belépés válsága. Persze tudjuk jól, 
hogy mindennek semmi köze a korom
hoz. És ha volna is, le kellene tagadni. 
Miien gyógyszerész úr egyetértőén hüm- 
mög. Vajon miért is? Talán, mert szinte 
egyszerre ért utol minket ez a kínos álla
pot. Még nem voltunk elég bölcsek ahhoz, 
hogy beismerjük, önmagunk elől sehová 
sem lehet menekülni. Nyilván tudtuk ezt, 
de csak elméletben. Kajgal szerint ebbe 
fogunk belezavarodni. Hogy az elmélete
inket soha nem alkalmazzuk a gyakor
latban is. Tatár testvérünk újfent igazat 
szólt. Csakhogy ez az ő szekerét sem tol
ta előbbre. Verseiben egyre nagyobb a si
vatag. És egyre kevesebb a párra találó 
teve. (...)

A következő két hétben elosztogattam 
a fölöslegesnek ítélt cuccaimat. Főleg a 
zenegyűjteményemet. Majd használja az 
utódom. Azt hiszem, semmit sem hagy
tam magam után. Néhány hangfelvételt 
mindössze.

De ki a frászt érdekelhet ez? Akkor sem 
volt olyan fontos, amikor elkészítettem 
őket -  gondoltam kishitűen, miközben ki
fele bámultam az ablakon. Egy teljes na
pig tart az út, vonattal, a Béke Városából, 
a Kincses városba. Vicces. Ennyi idő alatt 
simán el lehet jutni egy másik kontinens
re. Egy másik világba. (...)

A városi Kedves volt. Nem langyos. 
Majdnem meleg. Mint egy bölcső. Tíz évig 
éltem máshol. Úgy látszik, ez éppen elég 
ahhoz, hogy az ember turistaként térjen 
vissza a szülővárosába. Majdnem idegen 
vagyok. Mutogatják, hogy mi változott, 
mialatt én a Béke Városának lassú meta
morfózisát szemléltem. Itt is, ott is keve
sebb a szemét. Ez volt a legszembetűnőbb 
dolog, és ettől máris otthonosabban érez
tem magam.

Nem is turista voltam, hanem haza
térő emigráns. Én is érzem az ellentmon
dást ebben a szókapcsolatban. De az is 
igaz, hogy máig is vannak számomra is
meretlen zugai ennek a helynek. Talán 
egész negyedek, melyeket csak hallomás
ból ismerek. Jártam bennük. De lakni kell 
ott, hogy az igazi történetek előbújjanak. 
És persze hallgatni, hallgatózni. Figyelni 
az öregeket. Azt, hogy miket mesélnek. 
Regény minden, mert az emlékezet nem 
pontos. Színez, tágít, szűkít. Bármit meg
bocsát vagy görcsösen haragszik. Az emlé
kezet csak azért nem nevezhető fikciónak, 
mert belőlünk fakad. Mi pedig valódiak 
vagyunk. Nem? Az emlékek tárolásához 
kötőanyag kell. Mi lehetne jobb erre a cél
ra, mint az érzelmeink? Tulajdonképpen 
nem is emlékekre emlékszünk. Hanem az 
érzéseinkre. Mindig szerettelek, Filemon. 
Ha ezt elhiszem, bármikor hiszem is el, 
mindig szeretni foglak. így kell ezt csinál
ni, tudod? A részletek nem olyan fontosak, 
mint amennyire fontosnak tűnnek. Ok 
kopnak el a legkorábban.

Egyik nap Donát szobrát kerestem, 
persze nem jó helyen, csak a lábam vitt, 
nem is figyeltem igazán, csak azon cso
dálkoztam, hogyan kötöttem ki ott, ahol. 
Aztán megértettem. Amikor még itt él
tem, négy éven keresztül minden nap ki
szaladtunk addig a fura házig, ahol most 
is álldogáltam tanácstalanul. A furcsa 
házban furcsa emberek laktak, régimó
di ruhákban bukkantak fel, és soha nem 
néztek ránk, talán nem is láttak min
ket. Teljesen idegeneknek tűntek, mint
ha sem a városhoz, sem ehhez a világ
hoz nem lenne közük. A ház nagyapám 
szerint valamikor kocsma volt, valame
lyik iparosegylet működtette, hétvégente 
nagy társasági élet zajlott ott, tekepálya 
volt mögötte, és egy lugas, ahol táncos 
mulatságokat rendeztek. Most minden 
nyílás be van deszkázva, életnek sem
mi nyoma. Nem értem, miért nem költöz
tek bele a hajléktalanok. Talán túl szem 
előtt van. De az is lehet, hogy beköltöz
tek, csak jól rejtőzködnek. Mostanában 
mindenki bujkál, még a magamutogatók 
is, pedig emlékszem, azalatt a négy év 
alatt voltak szakaszok, ahol minduntalan 
felbukkantak, miattuk sokszor szemé
lyes rekordokat döntöttünk szaladásban. 
Most persze a lábam csak andalgott, esze

ágában sem volt szaladni. Szaladni már, 
lehet, nem is bírnék. Gyalogolni most is 
elgyalogolok, ha kell, a világ végére is. Ez 
a fajta kitartás valahogy belém ivódott. 
De az is lehet, a velem született makacs
ság fejlődött tovább az atlétikán át kitar
tássá. Na mindegy, a világ végére még
sem megyek, mert ott hideg van. És a 
hidegtől félek.

Egyelőre azonban itt vagyok, ebben a 
kertnek nevezett valamiben, amely er
dő is, fennsík is, hágó is, völgy is, és egy 
szobrot keresek, amely sohasem állt itt. 
Most már eszembe jutott ez is. Ennyit az 
emlékezetről.

Szürkülődött. Olyan volt az egész, 
mint egy álom. Vártam a kutyákat. 
Régebben falkákba verődve csámborog
tak ezen a környéken, de nem jött egy
sem. Egyáltalán, nem járt erre senki a 
madarakon kívül. A város csupán távo
li zsibongás, ha behunyom a szemem, azt 
is elképzelem, hogy semmiféle lakott te
lepülés nincs a közelemben. Talán ez őr
jített meg a Béke Városában, másik nevén 
a Monstrumban: a csend teljes hiánya. 
Azt hiszem, a kelleténél jobban szenvedek 
a zajtól. Úgy, becsukott szemmel lassan 
leereszkedtem a sáncba és rágyújtottam. 
Mire újra kinyitottam a szemem, besöté
tedett. Még nem olyan hosszúak a nappa
lok. Március van. A csillagos égbolt lassan 
a nyakamba kezdett csepegni, egy darabig 
ezzel az égi eresztéssel voltam elfoglalva, 
mely sem köd nem volt, sem pára. Lehet, 
hogy a csend párlata hullt a nyakam
ba? Ettől a hűvös érintéstől feléledtem. 
Mintha ezernyi ujj cirógatna, de már a bő
röm alatt is. Amikor ilyesmiket tapasz
talok, Filemonra szoktam gyanakodni. O 
meg rám. Úgyhogy most már soha sem 
fogjuk megtudni, hogy igazi-e ez a tele
patikus érintés vagy sem. Mert az agyam 
még nem is észleli jóformán, hogy mi tör
ténik, máris Filemonra gondolok. Őrület.

A bokrokon átszüremkedő fények miatt 
vettem észre, hogy tíz év alatt hozzánőtt a 
városhoz egy új végtag. Egy új rész. Nem 
éreztem semmit. Vagy ha mégis, sem
miképpen sem örömöt. Az ember hajla
mos azt keresni, amit ott hagyott valahol. 
Hiába észérvek, hiába minden. Tudom, 
hogy oda, abba a városba már nem lehet 
soha visszamenni, mégis remélem.

A test is emlékszik, tudtad Filemon? 
Tanulmányoztam ezt. Hogy jobban tud
jak rejtőzködni. Csak éppen nem azt az 
utat választottam, amelyet bárki épeszű 
választott volna. Mert bolond vagyok, de 
hát ez már kiderült rólam többször.

Szándékosan behajtok ide-oda. Utca
nevek a mi nyelvünkön. Kint a dombo
kon. Ahol régebben nem lakott senki. 
A belvárosban viszont, önérzetes, hatá
rozott utcanevek. És zavart tekintetek. 
Ünnepekkor még mindig feljebb tekerik 
a decibeleket, főleg a Főtéren. Tonnányi 
zászló, bár a szemetesekről és padokról 
valahogy elillant a trikolór. Azt hittem, 
tíz év sokkal több mindenre elég... Igazat 
kell adnom Ştefan Bánulescunak, aki azt

» » >  folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról

írja A milliomos könyvé ben, hogy „...a sa
ját időid mellett egyszerre, amelyek ma
guk is gazdagon összekavarodó, egy
máson átcsúszó, eltűnő vagy folytatódó 
szakaszokban, ott van még a mások léte
zésének egymáson kavargó időszeleteiből 
kialakuló hatalmas koncert...”*

Gyarló módon úgy éreztem, hogy ez a 
tíz esztendő csak bennem telt el. Pedig 
csak annyi történt, hogy bennem sokkal 
több minden átalakult, talán annak kö
szönhetően, amit tapasztaltam, átéltem, 
éreztem, és mindez rátevődött arra, ami 
eleve voltam.

Emiatt tűnhetett úgy, hogy a szülővá
rosomban az idő nem haladt előre túlsá
gosan. Most már tudom, hogy türelmet
len voltam, és túlontúl nagy elvárásaim 
voltak. Tíz év hosszú idő, és ezt a tíz évet 
egy olyan városban töltöttem el, amely 
annyira más, hogy sokszor azt is elfelej
tettem, ugyanabban az országban van, 
mint ez a másik, amelybe hazatértem. 
Ezért érezhettem azt, hogy a Kincses 
sem szépségével, sem a történeteivel nem 
tudta elhozni a konstruktív békét. Persze 
szép, szép. Befogadóbb, nyitottabb, színe
sebb. De még mindig utcanevek, terek, 
szobrok, temetők körül forog a..., mi is? 
Szóval egy múltban élő jelenünk van, ál
lapítottam meg bánatosan, és arra gon
doltam, hogy kár, hogy a minket köve
tő generációk sem egy tiszta, hanem egy 
sérelmektől terhes várost örökölnek. Ha 
elmegyek, hát ezért is megyek -  gondol
tam. Az én időmbe ez a lassú átváltozás 
nem fér bele. A város ráér. Én nem.

Most már arra is képes vagyok járni, 
amerre valamikor az az utca volt, ahol 
a házunk állt. Van ebben az országban 
vagy a világon valaki, akinek nincsenek 
ilyen helyei? Alig hiszem. Persze normá
lis az, hogy egy város fejlődjön. Épüljön, 
terjeszkedjen. De az egy idő után fáj
ni kezd, hogy ehhez egész negyedeket tö
röltek le a föld felszínéről. Ez még akkor 
is fájdalmas, hogyha az, ami a helyére 
épül, szebb, jobb, élhetőbb. Idővel per
sze ez elhalványul, de az az idő még nem 
jött el, a városnak ezek a már nem létező 
részei még lüktetnek, ezt onnan tudom, 
hogy lépten-nyomon felbukkannak, min
denféle történetben, melyről még azok 
is hallottak, akiket ideköltöztettek, per
sze bennük is ugyanígy él egy elhagyott 
otthon sebe, szóval tele van ezt a vá
ros megsebzett és tévelygő idegenekkel. 
Emellett a régi helynevek, de egyes szo
kások is még mindig úgy ütnek át ezen a 
megváltoztatott összképű szöveten, mint 
vér a kötésen. Néha az az érzésem, hogy 
ezek miatt az amputációk és költözteté
sek miatt ebben az országban mindenki 
idegen. Idegennek lenni csak ideig-órá- 
ig jó. A hazátlanságba persze bele lehet 
születni. Ezt bizonyítja a mi ékes szala
mandracsapatunk is. És ezért alakultak 
ki olyan furcsa anomáliák a gondolko
dásunkban, mint például az, hogy éjsza
ka könnyebb elviselni az életet, mert az

éjszakában nagyobb cinkosságra van 
szükség, egyáltalán, hogy az éjszaka be
fogadóbb, mint a nappal. Nappal tud
ni kell azt, hol a helyed. Az éjszakába? 
Bármi belefér. Az éjszakába bárki bele
fér. Az éjszakában mindenkinek van he
lye. Illetve: az éjszakában nincs szükség 
helyre. Persze a háborúnak nincs nap
szaka. Micsoda kifejezés ez is: napszak.

Alapjában véve, ha minden egyéb ér
zelmet és történést leszámítok, vegytiszta 
szomorúságot garantált ez a visszajövetel. 
Már azzal eleve baj van, hogy vissza. De 
az embernek, időnként, talán, mégis mu
száj visszasétálni a múltjába. Szép lenne, 
hogy ha azt mondhatnám, hogy „előbbre 
haladhasson”. Mi az az előbbre? És kinek, 
mit jelent a haladás? Jómagam, igazi drá
ma átélésére képtelen személy, ahogy ezt 
Filemon megállapította rólam, nem beszél
hetek erről. Bár, mondta már azt is valaki, 
hogy a puszta létezésünkkel építünk.

Szóval: meleg, bölcső, turista. Hogy be- 
fogadnak-e, az már rég nem érdekel. Nem 
szép dolog, majd kapok is a fejemre érte. 
Megszoktam, hogy sehova sem tartozom. 
Sem nemzethez, sem hazához. Valakihez, 
legfeljebb. Ezért lényegtelen számomra a 
befogadás ténye. Az annál inkább izga
tott, hogy én hogy érzem majd magamat 
a szülővárosomban.

Befogadtak vagy elfogadtak. Lenyel
tek, mindegy. Volt, aki őszintén örült a 
felbukkanásomnak, mások csak körbe- 
szimatoltak, mint holmi veszélyt szago
ló kutyák, és vártak. Csak akkor nyu
godtak meg, amikor meggyőződtek róla, 
senkinek a helyét nem kívánom elven
ni, nem török magasabb pozíciókra, bár 
biztos sokan gyűlölnek azért, mert meg
találtam azokat a réseket, amelyeket ők 
maguk hagytak üresen. Mindig is az 
volt az elvem, hogy dolgozni is elegánsan 
kell, sokkal jobban lehet úgy haladni, 
ha megengedjük az embereknek, hogy 
azt gondolják, valami olyan piszkos me
lót végzek el, amihez nekik amúgy sem 
lenne kedvük. Képzőművészeti kiállí
tásokhoz írtam néha kísérőszövegeket, 
amelyeket műfajilag lehetetlen besorol
ni, ezért a kritikusok és a művészettör

ténészek is azt érezhették, ehhez a konc
hoz még ők is bőven odaférnek. És ez így 
is van. Mindenki boldog, én is egészen jól 
érzem magam, akár el is kényelmesed- 
hetnék. Van ilyesféle tendencia bennem. 
Szerencsére az önértékelésem mindig is 
rossz volt. Hogy miért szerencsére? Mert 
emiatt állandóan ostorozom magam, 
az ostorcsapások cselekvésre sarkall
nak. És az, amit teszek, nem helyfüggő. 
A Holdon is ülhetnék, ha lehetne ott ülni.

Okom persze már megint van a mene
külésre, de ez már nem menekülés. Nem 
olyan, mint amilyen ezelőtt több mint egy 
évtizeddel a Monstrumba vitt. Pedig ak
kor is azt éreztem, hogy ez a város a ma
ga langyos álomszagával lecsupaszítja re
pülni kívánó szárnyaimat. Csodálatos 
sétarepülés volt a Béke Városa, nem mon
dom, de úgy látszik, én mindenhol meg
unom. Magamat főleg.

Szóval, mi tagadás, jól elvoltam gyer
mekkorom színhelyein. Hol rájuk ismer
tem, hol nem. Igyekeztem nem azt keres
ni, ami volt. Részben sikerült is. Átélni 
azt, ami a mostban van. Mindenesetre 
egy darabig az volt az illúzióm, hogy 
mégis tartozom valahova. Még a rosz- 
szabb pillanatokban is. Bezárkózva a he
gyi lakásba, mert következetesen hegy
nek neveztem azt az új városrészt, ahol 
olyan albérletet találtam, amely megfe
lelt elvonulási kényszeremnek. Ez a kény
szer csak annyit követelt meg tőlem, hogy 
olyan helyen lakjam, ahonnan le tudok 
nézni a városra. Gyakran könyököltem ki 
cigarettázva a terasz korlátjára, a város
ra mint idegen testre bámulva. Kellemes 
volt így, távol, és mégis benne, jó volt a le
vegő, jó volt lenézni a város alattam hul
lámzó fényeire.

A csikket, természetesen, odapöccintet
tem, ahová kell.

Kajgalról nincs semmilyen hír. 
Hányszor fogom leírni ezt a mondatot? 
Amíg megértem, hogy soha többé nem lesz 
semmiféle hír.

’Ştefan Bănulescu: A Milliomos köny
ve. ford.: Demény Péter. Csíkszereda, 
Bookart Kiadó, 2011.

Echo
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KÁNTOR LAJOS

Kábelszakadás
Nikotin-, alkohol- és drogfüggőség

ben nem szenvedtem -  és azt gondolom, 
ez már végleg így marad. Engem már ko
romnál fogva sem kell teszt alá vonni, rá
adásul nem állampolgárilag. A függőség 
mint fogalom -  és gyakorlat -  persze bo
nyolult dolog.

Engem pár héttel ezeló'tt egy váratlan 
(nem egészen váratlan) kábelszakadás le
pett meg, szerencsére csupán egyetlen 24 
órára kiterjedő' közvetlen hatással. Az 
eset viszont évtizedekre visszanyúló em
lékezésre késztet. A cigarettával egysze
rű a helyzet. Nem számítva be a családi, 
baráti és szerkesztőségi körbefüstölést, 
összesen másfél cigaretta nyomja a tel
kemet, azaz a tüdőmet: egy felet úgy tíz
évesen a nálam hét-kilenc-tizenegy évvel 
nagyobb unokabátyáim próbáltatták ki 
velem, az egészet (vagy ott is csak felet?) 
a katonaság idején próbáltam, rábeszé
lésre, elszívni -  járt a fejadag; kiköhög
tem magam, nem lett folytatás. Drog- 
megkísértésben nem volt részem. Az 
alkohollal más a helyzet, az absztinencia 
távol áll tőlem, lerészegedésre viszont ke
vésre emlékszem. A leginkább talán ré
gi húsvéti öntözésekkor jelentkezett a ve
szély.

A 2014. decemberi kábelszakadás a 
Mikes Kelemen 15-ben, illetve csak a 
földszinten az elzártság vissza-vissza- 
térő eseteit eleveníti föl, hihetetlen erő
vel. Az első emlékezetest Krakkóban 
éltem át. Több órás monodráma -  pró
bálkoztam újrajátszani a történetet a 
Szárny és gyökérben, 1979-ben, vala
hogy így:

Latyakos, hideg novemberi este volt, 
az embert önmagától is elidegenítő. 
Előadásról érkeztem vissza szálláshe
lyemre, már egyedül, szabvány-turista 
díszletek közé. Eltűnt a rivalda, követ
kezésképpen két oldala sem volt, vallani 
csak magamnak vallhattam a szálloda
szoba sötétjében, melyet a villanykörte fé
nye nem tudott eloszlatni. Két hete nem 
érkezett hír otthonról, ráadásul ha
raggal, egymást megbántva váltunk 
el Erzsikétől a kolozsvári állomáson. 
Szállodaszobám ablaka a belső udvar
ra nézett, a vendéglő, a konyha furcsa 
alakú kéményeire. Kafkai táj absztrakt 
figurái fenyegetően néztek be az abla
kon, hiába fordultam el, hiába oltottam 
le a lámpát, ott voltak, foglyukként őriz
tek, nem menekülhettem. Előző nap a 
közeli Osviqcim (Auschwitz) haláltábo
rában jártunk. A múlt betört a jelenbe. 
Nem tudom, hogy végződik a monodrá
ma, ha nem szólal meg éjfél után a tele
fon. Többszöri sürgetésre -  németül, an
golul kínoztam a telefonos lányt -  végre 
kapcsolták Kolozsvárt, beszélni tudtunk. 
Nem gyúlt ki egyből a rivaldafény, de jött 
a nagy happy end, hiszen a telefondrót 
nem alkalmas arra, hogy általa „olyan 
dolgokról valljanak, melyekről egyébként 
gondolkozni is csak suttogva szoktunk”; 
nincs még videotelefonunk, nem néz-

Éva

hetünk egymás szemébe, de a hang sok 
mindent magára vállal. A fogoly, tépet- 
ten és megviselten, kiszabadult.

(Utólag toldom meg kései hangulatje
lentésemet, hogy a leírásba nyilván már 
belejátszott a lengyelországi utazáson 
írótárs Sorin Titel kisregénye, A fogoly 
hosszú utazása.)

Nincs olyan írói próbálkozású följegy
zésem az 1989. december 21-i kolozsvári 
kétségbeesett várakozásunkról. Ketten 
voltunk Erzsikével a Mikes utcai la
kásban, ő az iskolából, a Szentpéteri- 
templom melletti Traian Vuiából, én a 
szerkesztőségből, a Megyeházáról ér
keztem haza délben, láttuk a felsorako
zott sisakos katonákat az utcasarkon 
is (menet közben beszerezte magának 
akár több napra a cigarettát, a piacon 
pedig krumplit vásárolt ínséges idők
re, hiszen a rádióhírekből sejteni lehe
tett, hogy nehéz napok jöhetnek); ebéd
tájban a Főtér felől sorozatos lövéseket 
hallottunk. István fiunk kint volt ba
rátjával Zentelkén, a malomban (a have
ri szilvesztert mentek előkészíteni), Laci 
munkában, a Magyar Színháznál; illetve 
már a délelőtt telefonált nekem, hogy va
laki, ismeretlen román férfi, a színház- 
épület előtt szólt neki, délben menjen ki 
a Főtérre, történni fog valami. Aztán jöt
tek a lövések. Ettől kezdve órákon át te
lefonáltunk be a színházhoz, válasz nem 
érkezett. Csak késő délután sikerült a 
kapcsolat, tudták hívni Lacit a telefon
hoz (hol volt még akkor a „bunkofon”, 
mai nevén a mobil?), beszéltünk, él, nem 
sebesült meg. Azt csak este mondta el, 
hogy mellette lőtték meg Nemeşt, a ro
mán Nemzeti színészét.

És alig pár hónap, mindössze három, 
Párizsban vagyok, a „szabad világból” 
jöttem már, Budapesten át repülővel, 
csúcsnak számító romániai írószövetsé
gi küldöttség magyar tagjaként. „Szabad 
világunk” éppen csak túlesett a ma

rosvásárhelyi fekete márciuson. Grand 
Palais-beli, népes közönséget odavon- 
zó szereplésünk, a Könyvszalon előt
ti percekben halljuk a disszidens Paul 
Gomától, hogy Romániában újraalakult 
a Szekuritáté.

Talán három napunk van Párizs él
vezésére, lázasan (magas lázzal) já
rom a várost, éjszaka még rosszabbul 
vagyok, nyilván izgat, hogy mi törté
nik Kolozsvárt, mi van a családdal. 
Nincs telefonkapcsolat, hiába könyör
göm a szállodai szolgálatnak, nem si
kerül adni Kolozsvárt. Ilyenkor min
den rosszat el tud képzelni az ember. 
Marosvásárhely után vagyunk. Laci pe
dig ott filmez.

Eltelik újabb huszonnégy év az éle
tünkből (az Erzsikééből csak huszon
egy telt), a fiúk, az unokák messze vagy 
nem is olyan messze, Budapesten -  és 
jön a legújabb kábelszakadás. 2014 de
cemberében, advent kezdetén. Egyedül 
vagyok a Mikes Kelemen 15-ben, azaz a 
„Croitorilor”-ban.

És: hamisítatlan kábelszakadás.

Sötétség
December 21-e van. 51. házassági év

fordulónk napja. A legsötétebb nap az 
évben, legalábbis a leghosszabb éjsza
kával. (A barátok ékelődtek a dátum 
kiválasztásán.) Mellesleg, aki még em
lékszik rá, Sztálin elvtárs születésnap
ja. Kell-e magyarázni tovább a sötétsé
get?

A halált nem lehet magyarázni, el
mesélni. A sajátunkat nyilván nem. (Ez 
Nádas Péternek sikerült.) A hozzánk 
legközelebb állóét ugyancsak nem. Egy 
ijedt nézést esetleg, pár nappal élőbbről. 
Az utolsó, szótlan kézszorítás örökre 
megmarad, másokkal megoszthatatla- 
nul.

A Mikes Kelemen utca furcsa („ide
gen”) halálnemekre emlékezteti a het
ven éve itt lakót. Biztos sokan voltak, 
akik szomszédunkba jártak  szomba
tonként, az ortodox zsinagógába; és a 
nácik lágereiben végezték. (Szilágyi 
Domokos verséből: „Összevont szemöl
dökű felhők sorakoznak csatarendben”) 
Ókét személyesen nem ismertem. (Herz 
Sanyit -  Szíves Sándort -  igen, ő cso
dálatos módon megmenekült, hazajött. 
Aztán elment Izraelbe.) A második szom
széd kelmefestőt és vegytisztítót gyak
ran láttam, ő az egész családját ki akar
ta irtani, végül a feleségét sikerült, majd 
önmagával végzett, a fia ki tudott me
nekülni az ablakon. Pár házzal odébb 
a szűcsmester autója gyúlt ki, arra jöt
tem, amikor éppen oltani próbálta, égé
si sebeibe belehalt. Az egykori stráfsze- 
keres asszony, később esernyőjavítással 
foglalkozott, magányában az öngyilkos
ságot választotta. (A békés halottakat -  
köztük szüléimét, más városba került or
vos barátomat, a „kicsi” Tibit, a brassais 
igazgató Szöllősi Ferit, akivel főként az
> » »  folytatás a 8. oldalon
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» > »  folytatás a 7. oldalról B E R T O L T  B R E C H T Hazatérés
utolsó években gyakrabban beszélget
tünk -  nem sorolom.)

Az utca lakói kicserélődtek, ki erre, 
ki arra  távozott, a házak nagyobbrészt 
maradtak, esetleg funkciót váltottak (a 
zsinagógát megvásárolta az egyetem), 
de épültek újak, például a Finzleréké 
helyébe jó kinézésű lakóház 2014-ben. 
És néhány hónappal ezeló'tt megkezdő
dött az úttest, a járda, a vezetékek teljes 
felújítása. Egyszerre megszűnt az autó- 
forgalom, a gyalogos is majdnem, időn
ként elzárták a gázt, a vizet, pár órára 
a villanyt. Többnyire bejelentve az elvo
nást. Egy nap viszont este arra jöttem 
haza, hogy még mindig nem kapcsol
ták vissza az áramot. Délután ugyan 
már szóltam a munkásoknak, s azt a 
választ kaptam, hogy tévedésből elvág
ták a vezetéket, tehát tudnak róla, nyil
ván helyrehozzák a hibát. Aztán semmi. 
Se villany, se csengő, se telefon, se tévé, 
se internet. A hűtőszekrény persze nem 
működik. Rádiózni — már nem az igazi. 
A lemerült mobilt sem lehet feltölteni. 
Marad a gyertyaláng. És egy kis elem
lámpa, egy süketnéma árustól vettem 
régen a vonaton.

Teljesen elzártak a külvilágtól. 
Panaszt tenni sem tudok. Ez maga a bör
tön. Anélkül, hogy az ajtó börtönrácsát 
verhetném. Próbálok olvasni az elemlám
pánál, nem megy.

így nem lehet élni.
Másnap reggel mégis van any- 

nyi erő a mobilban, hogy beszólhas
sak a városi diszpécser-szolgálathoz. 
Keresztkérdéseket tesznek fel, majd 
megígérik, hogy kiküldik az ügyeletes 
csapatot. Meg is teszik, csak legyek itt
hon. Természetesen. Újra szól a telefon: 
-  Miért nem vagyok itthon? Persze itt
hon vagyok, csak nem szól a kapucsen- 
gő-.

És meglesz a groteszk magyarázat a 
sötétségre: a villanyórákat kiköltöztet
ték az utcán fölszerelt ládákba, csak ép
pen az én órámat nem kapcsolták át, bent 
nem bontották le, nem hozták be az új 
kábelt.

Éljen az új technika! Happy end!
Sötétség — ennyi?
Másnap délben melegíteném az ebé

det. Nem kapcsol be a mikro. Elromlott? 
De a bojler sem működik. A villanykap
csoló sem reagál. Megint nincs áram. 
Kimegyek az utcára, hátha még találok 
szerelőket. A szomszéd udvarban van né
hány. Dühösen mondom a bajomat. Nem 
rájuk tartozik. Kijön egy idősebb tá r
suk, ő kedvesebb hozzám (gyanítom, ő 
já rt nálam a tegnap), mondja, nézzük 
meg az utcai kapcsolót, az új villanyórá
ban az enyémet. Hát igen. Pont a Mikes 
Kelemen -  bocsánat, a Croitorilor -  15. 
földszinti lakásáét kikapcsolta valaki. 
De hát ezt akárki akármikor megtehe
ti?! Vegyek lakatot, tanácsolják, már van, 
aki meg is tette.

Vásároltam lakatot.
A sötétségre ez a válasz?
A börtönpszichózis legalább véget ért.

Ballada Marie Sandersről,
a zsidócédáról
Ballade von der Judenhure Marie Sanders 

1
Nürnbergben törvényt hoztak ők, 
miatta sok nő sírt, ki ágyba 
nem törvényes férjjel feküdt.

„A külvárosban céda hús tanyázik.
Az önkény veri a dobot.
Te jó ég, meglesz még ma éjszakáig, 
ami elhatároztatott.”

2
Marie Sanders, szeretődnek túl sötét a haja. 
Tegnap is nála voltál.
Jobb, ha ma feléje se mész.

„A külvárosban céda hús tanyázik.
Az önkény veri a dobot.
Te jó ég, meglesz még ma éjszakáig, 
ami elhatároztatott.”

3
Anyám, a kulcsot add ide.
Tán félig sem igaz a sok gonoszság.
Mint mindig, épp olyan a hold ma is.

„A külvárosban céda hús tanyázik.
Az önkény veri a dobot.
Te jó ég, meglesz még ma éjszakáig, 
ami elhatároztatott.”

4
Egy reggelen, kora kilenckor, 
áthurcolták a városon.
Egy szál ingben, nyakában cégér,

haja lenyírva.
Az utca röhögött. O 
hidegen pillantott reájuk.

„A külvárosban céda hús tanyázik.
A mázoló éjjel beszélni fog.
Nagy Isten, ha gondolkoznának

egy parányit,
tudnák, róluk mi határoztatott.

Rückkehr

A szülővárosomra hogy találok? 
Bombázórajok nyomában 
térek haza.
Merre van hát? Amerre 
a füstfelhős hegyek állnak.
Amott a lángok közt, 
az ő.

Szülővárosom, hogyan fogadsz? 
Előttem bombázók szállnak. Halálos 
rajok jelentik jöttömet. Gyújtogatok 
járnak fiad előtt.

Nagy kor
Grosse Zeit

Tudtam, a városokat fölépítették.
Nem néztem meg őket.
Ez a statisztikára tartozik, gondoltam, 
nem a történelemre.
Ugyan mit érnek a fölépült városok 
a nép bölcsessége nélkül?

19. sz. szonett
Sonett Nr. 19

Csak azt ne, hogy elkerülj, meg se láss. 
Hallani akarom panaszod is.
Süket volnál, szód kéne akkor is, 
néma volnál, kellene, mit te látsz,

s ha vak volnál, néznélek egyre én.
Örül rendeltek mellém tégedet: 
a nagy út félig sincs hátunk megett, 
s gondold meg, itt állunk az éj felén.

így nem lesz, hogy: „Hagyj, meg vagyok
sebezve!”

így nem lesz „valahol”, hanem csak „itt”, 
a szolgálat így nem lesz elfeledve.

Tudod: ki hasznossá lett, nem szabad.
De te kellesz, bármint adod magad.
En-t mondok, s mondhatnám éppúgy a mi-t.

JAN C SIK  PÁL fo rd ítá sa i

Nero

8



HELIKON

NAGY KOPPÁNY ZSOLT

Egy híján száz
Egész gyermek- és ifjúkoromat ol

vasással töltöttem (a hagyomány az
óta sem szakadt meg, bár a gyerme
keim gyermekkorával járó teendők 
mindent megtesznek, hogy megsza
kadjon), és a könyvek szerelmese vol
tam. Sok könyvünk volt otthon, de 
szám talan olyan könyv is a kezembe 
került, amelyek mások tulajdonát ké
pezték. Mivel hozzájuk férni szinte le
hetetlenség volt (édesapám egyszer 
egy listával kijutott M agyarországra, 
és összevásárolt egy csomó könyvet, 
amelyekre szükségünk lett volna, de 
csak postai úton lehetett hazakülde- 
ni Udvarhelyre -  és bizony a postai út 
során a csomagnak nyoma veszett), el
lopni pedig lehetett volna, csak nem 
volt tanácsos (ha egy kis közösségben 
híre megy, hogy a kölcsönkapott köny
veket nem adom vissza, többet nem 
kapok kölcsön senkitől), nem m aradt 
más hátra , m int hogy fogjam magam, 
és a kedvenc részleteimet szépen ki
másoljam ezekből a bizonyos könyvek
ből az a la tt a néhány nap alatt, amíg 
nálam  voltak. (Egyszer egy egész iro
dalmi lexikont is elkezdtem lemásol
ni, m ár nem emlékszem, milyen meg
fontolásból, de aztán  a B betűig sem 
ju to ttam  el: lélektelen, unalm as m un
ka volt, és semmilyen azonnali olva
sási gyönyörhaszonnal nem kecsegte
tett.)

Az egyetemi évek a la tt m egm aradt 
ez a harácsolási kedv és hírvágy, igaz, 
a BCU-ban működő fénymásolók (ahol 
emlékeim szerint igen vastagon meg 
kellett fizetni egy-egy oldalnyi máso
latot) sokat segítettek a kielégítésük
ben. Persze, voltak könyvtárak, ahol 
szintén kézzel kellett kimásolni egyet 
és mást, és én továbbra is nagy örö
mömet leltem benne. (Itt m ár körvo
nalazódni kezdett az a tapasztalat, 
ahová e kis dolgozat ki szándékozik 
futni -  számítógépem azonban még 
nem volt; mindig abban reményked
tem, hogy mikor vakációra hazaérke
zem, egy gép vár rám  a szobámban -  
de bizony inkább én vártam  a gépre, 
elég sokáig.)

Aztán másodéves koromban el
kezdtem dolgozni az Erdélyi Híradó 
Kiadónál, Orbán János Dénes igaz
gatása alatt, és annyit számítógé- 
pezhettem, amennyit csak akartam . 
Szerkesztettük a jó könyveket, ittuk  
a finom hideg sört és a forró kávét, s 
szívtuk a cigarettát nagy bölcsen Gáli 
Attilával, Silimon Misivel és Tutu 
mesterrel. Szerettem ott dolgozni, és

minél távolabb kerülök tőle, annál szí
vesebben emlékszem rá, és annál biz
tosabb vagyok benne, hogy sehol sem 
lesz m ár olyan, m int a szerkiben (meg 
a közeli kocsmában, a Parasztban) 
volt.

A kétezres évek elején elkezdtük 
Méhes György m unkáit kiadni -  a 
róla szóló, Orbán János Dénes által 
jegyzett monográfiát (Bizalmas jelen
tés egy életműről) én szerkesztettem, 
de feladataink közé tartozott a Méhes 
György életművéből átfogó válogatást 
adó másik öt kötet (Kolozsvári m illi
omosok, Barbár komédia, Bizalmas je 
lentés egy fiatalemberről, Győzelmes 
Gábriel, Erdélyi gráciák -  ezek ké
sőbb Magyarországon is megjelentek) 
összeállítása és nyomdai előkészítése 
is.

Ez az összeállítás pedig úgy tö r
tént, hogy m egkaptuk a kötetek egy- 
egy régi kiadását, és a Híradó iro
dájában található , a szkennelési 
tudományok technikai megvalósu
lásának  hajnalát idéző szkennerrel 
m egpróbáltuk beszkennelni a szöve
geket. Ez önmagában nem volt ne
héz feladat: inkább szép volt, m int a 
szkenner szöveggé alak ítási képessé
geinek és a szocialista nyomdatechni
ka szimbólumaként is értelmezhető, 
elmosódó, összefolyó betűk véletlen 
találkozása egy szerkesztőségi m űtő
asztalon. M agyarán: a szkennerek e 
szégyene minden ékezetes betűt h ie
roglifának ism ert fel vagy konvertált 
át, de nem menekültek a papíron ma
guknak csak kis betűhelyet elfoglalni 
képes betűk sem (1, i, j stb.) -  őket ig- 
norálta, vagy összeolvasta a megelő
ző, követő betűkkel, és szintén hie
roglifákká konvertálta.

így viszont rendkívül nehézkessé 
vált a javítás, korrektúra: szinte sza
vanként kellett törölni, az eredeti ki
adásba belenézni, javítani, ellenőrizni, 
összeolvasni -  úgy, hogy egy idő után 
fel is hagytunk vele. Helyette úgy dön
töttem (remélem, nem csak a megszépí
tő emlékezet tulajdonítja nekem az ötle
tet -  ha igen, elnézést, fiúk, lehet, hogy 
nektek jutott eszetekbe!), hogy sokkal 
tisztább munka a szövegeket újra begé
pelni.

És ekkor nőtt össze, ami összetarto
zott.

Egész addigi életem tapasztala
ta  vált egy pillanat a latt élménnyé, 
és kimondható felismeréssé. A gépe
lés (négy ujjal gépelek) vagy kézírás 
sebessége ugyanis olyan dimenzió
it nyitja meg az olvasásnak (nem, ez 
nem képzavar!), amilyeneket a normá
lis olvasás -  az olvasás viszonylagos 
gyorsasága m iatt — egyszerűen nem 
tud megnyitni. Más szóval: az a folya
mat, melynek során egy író gondola
tait, történeteit nem csak elolvassuk, 
hanem újra lemásoljuk, vagy begépel
jük, ugyanúgy m utatja meg a szerzői 
gondolkodás sajátosságait, a stílusele
mekből való nagyszerű építkezést, a 
nyelvvel való bánásmód egyéni jellem
vonásait, ahogy nekem ott és akkor 
megmutatta Méhes György monda
ta inak  egyenkénti szépségét, stiláris 
erősségeit, (eltanulható) szerkesztési 
technikáit.

Akkor és ott vált meggyőződésem
mé, hogy az olvasás ideális sebessé
ge megegyezik az írás/gépelés ideális 
sebességével -  m ert ebben az esetben 
olyan ízek, színek és kiválóságok nyíl
nak ki az újra leírt sorokból, amelyet a 
rohanó -  tehát napjainkat jellemző -  
„olvasási módszertan” visszaadni nem 
képes. Vagy -  hogy nagyképűen saját 
magam at idézzem -  m int a Jozefát úr, 
avagy a regénykedés című könyvem
ben írtam : „Érdemes visszalapozni 
olykor. Lapozni, lapozni, lapozni, eset
leg lemásolni az egész könyvet -  kéz
zel vagy írógéppel - ,  és m áris világos
sá válik minden.” (Azóta is kigépelem 
és kimásolom a nekem tetsző része
ket, pedig a könyvek jó része megke
rü lt már...)

Egy életre szóló élmény és tapaszta
lat volt, Méhes Györgynek, az ő mon
datainak, egyenként begépelt szavai
nak és betűinek hála. így aztán amikor 
tavaly a nagydíjat megkaptam, nyom
ban tudtam, hogy mit szeretnék meg
köszönni a névadónak: azt, hogy olyan 
dolgokat tanulhattam  meg az iroda
lomról, amelyeket nélküle talán  később 
tanultam  volna meg, vagy az is lehet, 
hogy soha.

Éppen ezért részemről itt is köszönet 
illeti a mestert, aki idén lenne kilenc
venkilenc éves.
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BRÉDA FERENC 

BAB ÉS BABÉR 

EPILÓ G US
(Folytatás előző lapszámunkból)

III. A költő választottjának 
válasza
Tudniillik.

Az egykori, útkutató zarándoklatunk fo
lyamán végbemenő' s viszontagságosságuk
ban is igencsak fölemelő eseménysorozatok
nak volt ugyanis egy másik, mindent kinyitó 
s mindeneket megvilágosító tolvajkulcsa is, 
mint amazon nevezetes Virág...

A már elmesélt történések e titkos rúgója 
viszont csak és csakis a Költő számára műkö
dött, s valójában látszólag csupán egy olyan 
fölöttébb mindennapi s profán maroktelefon 
alakjában anyagiasuk, amelyet a Költő a sok 
mindent megtapasztalt és ezért sohasem lyu
kas zsebében hordozott váltig.

E rejtélyes, Második Kulcs pedig a Költő 
Egyetlen Szerelme volt.

Akkortájt a Költő földi életének égi értelme 
Deutschland-Deutschland-über-alles-ben tar
tózkodott filológiai tanulmányait elmélyítendő, 
s eme tényből kifolyólag babadagi útkeresésünk 
folyamán a Költő lépten-nyomon Németországot 
hívta a már-már egyenesen tán a Vénusz boly
góval is sima kapcsolatot létesítő mobilján, s bi
zony egyik lírai beszélgetés sem végződött rövid 
ötven percnél kevesebb idő alatt.

Mivelhogy Költőnk a rögtönözve ihle- 
tődött, Istennő-magasztaló poémáiból, az 
egyetemleges, mindent mozgató s a Dante-i 
Lélek-Rózsát dicsőítő, Odin-i és odüsszeu- 
szi Ódáiból, valamint a leggondosabban meg
válogatott szerelem-teológiai himnuszaiból 
adott elő pazar s az irizáló szivárványszínű- 
ségükben is nem egyéb helyre, mint az Ek&ó- 
kozmoszba emelő-röpítő részleteket a burgun- 
diai burkusok fránya Frankóniájától nem is 
oly messze tanuló, távoli Kedvesnek.

Az egyik ilyen nemzetközi, szatellit-közve- 
títésű telefon-együttlétük alkalmával a Költő

a csupán általa ismert, rejtelmes trubadúr
tradíciók meghosszabításaképpen többek kö
zött ezt suttogta hős szíve hű Hölgyének:

Mi volna gyorsabb, mint a szerelem, 
e furcsamód feltáruló idő, 
a mozdulat, az el se billenő 
felé halad, és egyértelmű lészen. 
Romantikátlan és mindig tettre készen, 
figyeld, ahogy másolt terekbe nő.
Mert ott vár rád, ki tiéd lesz egészen, 
ki versed végén annyi, mint a rím.1
E sorok befogadását követően távolról sem 

meglepő, hogy a Költő ily irányú misztikus 
óhajai -  természetszerűen -  ugyanolyan sors
meghatározó sikerrel jártak, mint a babada
gi, egymást kísérő kísérletünk.

Vagyis a Költő, miután szemtől-szembe 
megösmerhette Él Bábot, mármint a Nyáját 
vezető egyedi Pásztort, ugyanúgy megismer
hette az O Egyetlen, választott Életvezetőjét, 
aki az egykori, észak-dobrudzsai, multiver- 
zum-hűségi beavatást követően kisvártatva a 
sokatfordult Költőnek ajándékozta oda végér
vényesen az Ó hófehér kezét.

A Költő nagyon boldog volt. Mert aki átlépi 
El Bab küszöbét, az már örökre az Öröm ho
nában él.

S a Költő s Hitvesének a fia, Aha ma már he
gedül. Időközben pedig a perspektivikusan ide- 
fenti, ám fehet, hogy mégis fölső, földi világban a 
dolgok érdekesen bontották ki önnön rügyeiket.

Noéminek, mert ez a neve a Költő Nejének, 
az életpályája azonképpen alakult, hogy a 
germán-magyar bölcsészet magaslatai egy 
szerfolötti szorgalmat, gondosságot, tudo
mányos pontosságot, esztétikai érzéket és 
nem kevés művészeti tehetséget is igénylő 
kerttervezőmérnöki szakképesítéssel egészül
tek ki -  megvalósítván ezenképpen Tudomány 
és Művészet, Elmélet és Gyakorlat már az 
Ókorban is olyannyira várt és áhított összeöt- 
vöződését. Minthogy ami latinul ars (művészet), 
az görögül tekhné, vagyis technika, mívesség.

Noémi elmélyült növénytani szaktudását 
tehát nem véletlenül hívta tudatlanságunk 
azonnali megsegélyezésére a Költő.

A beavatási dialógus az eleuziszi alapfor
gatókönyv korszerűsített változataként hang
zott el az éter hullámhosszain.

A KÖLTŐ: Halló ! ... Tudod, itt ülünk 
Brédisszel, és nem tudjuk a Virág nevét...

ISIS ISTENASSZONY: Azt a virág nevét, 
amikor Babadagba voltatok ?...

A KÖLTŐ: Igen, azt.
ISIS ISTENASSZONY: Jövök.

(Istenasszony be)

Tudtuk mi: Dea ex machina. Ex magia. 
Deus (in machina immár) fölállva köszön

ti, öleli.

Hozatok három sört, szólt a Költő Istennője, 
no, és mi rögtön Diana Istennő Diada/ának a 
diakronikus dalait kezdtük zengeni áhítato- 
san a képzeletünkben, valamilyen, idők előt
ti, összemosódott, mindigi jelen-múlt-jövőben.

Egymásra nézünk Orfeusszal, hogy na, ez 
igen.

Mert, bizony, nem mi, a két, növénytudo
mányból egyelőre osztályismétlőre bukott, 
ex-Korifeus (Karvezető), hanem Ó, az Ifjú 
Istenasszony fejti számunkra majd meg talán 
a Talányt...

Annak idején, az Elején, amikor tíz évvel 
ezelőtt elindultunk vót a Költővel Babadagba, 
naiv, botot érdemlő botorságomban aszittem 
az indulás perceit követően, hogy-én-vajok-a- 
vezér, s hogy következésképpen én, a Nagy- 
Én uiszem-oezetem a megvilágosítandó és a 
majdan még elkövetendő bűnökért is jó előre 
oezeklő Költőt a Fenni Fény Babadagjába.

Aztán midőn odaérkezőnk, lassacskán kez
dett föl-földerengeni bennem, majd egyértel
műen kiderülni az a meglepő és minden egyé
ni büszkeséget sárbatipró és porbataglózó 
tény, hogy nem én, á, dehogyis én, hanem 
igenis O, Ő, a Költő, Ő az Idegenvezető, 
O a Főpap, Ő a Hierophántész, a Szent 
Fényember, s persze, hogy Ő, a transzcen
dens Nagyvezír tervezett el mindent, csak a 
magam hőbörgő, ál-szultáni, pünkösdi kirá
lyi és valójában csak igavonói-jobbágyi-pórias 
és pőre fejemmel nem fogtam föl mindezt a 
próbatételt egyből még a kolozsvári elindulá
sunkkor, s csak Ott, amott, a babadagi bűbáj- 
dús Tettek helyszínén tudtam meg, hogy ki is 
a Bölcs és valójában ki is a Balga, mármint az 
itt alulírott, utóbbi bamba mesélő...

Eme legutolsó s immár sziklaszilárdnak 
tűnő, önfölismerő, meggyőződésben ringat
tam magam mindeddig.

Míglen az Istenasszony villámgyors 
megérkezésést követően nemsokára aprán
ként mindketten (és valószínűleg egyidőben) 
kezdtünk megsejtegetni s előérezgetni mi is 
valamit, valamit avagy a cudar-nagy, Igei 
lgen-t és Igazságot...

Mármint, hogy korántsem én, s hogy tan
tálán nem is Ő, nem is biztos, hogy Ö, Ó, a 
Költő-Vezír és Vezír-Költő itt az egész, hul
lámvonalas eseménysorozat Főrendezője...

Úgylehet mégsem Ő az egész cselnek és cse
lekménynek nyilván az egiptoszbéli Thot-hoz, 
a Mega-Mágia meg a távvezérlés, a különbö
ző s néhol párhuzamos világokba ki-be-nette- 
lő kibernetika avagy a kormányzástudomány 
mindentudó Tótum-faktumja...

Nem, nem.
Ebben a már hisztológiává, azaz egyfajta 

szó-szövettanná növekedő históriában, nem, 
nem, nem mi valánk a Szultánok.

Hanem a Virág.

Mert Ő, Ő, az Örök Virág, a misztikus 
Vörös Rózsa., 0, bizony Ő küldött bennünket 
Babadagba, csakhogy ezt a paradicsomi, pa-
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radigmatikus parancsot akkor mi még se
hogy sem tudtuk belátni, mivel a mulatsá
gosnak vélt, múltbéli távvezéreltségünket 
csupán a megjósolható, és eképp nyilván jóvá 
váló Jövő'jelenként és jelként való beteljesülé
sét követően fedezhettük föl.

Mert, ímé, meg- és eljőve, megérkeze hát 
hozzánk is, hozsánna, a Virág-istennő, aki az 
egész babadagi, beavatási szertartásunkat 
előkészítette és le is vezeté vala szerencsésen 
már Akkor és Ott -  hajdanán!...

Megjőve tehát Ó, a Költő'Virágja, hogy aláír
ja s, hogy föltárja végtére is számunkra az ön
nön, titokfóloldó és lélekcsiszoló remekművét. 

Emígyen szóla Deci Noé:
-írjátok le nekem azt a virágot !...

Kézzel-lábbal, válogatott, poétái szavak
kal és köznyelvi fordulatokkal mi eléje is fest
jük dús részletezéssel a titokzatos Virág vilá
gi alakzatát és micsodálatosságát.

Megmentónk, Dea Diva et Coelesta kezé
ben már villan is a zeuszi villámokat szóró, 
okos csodamobil, kettőt pattint rajta s kép:

-  Ugye, ez az ...

-  Ez az !!!... -  kiáltottunk föl szinte egy
szerre a Költővel, mire Isis istenasszony 
megbocsájtó pillantást vetvén mindkettőnk
re kegyesen föltárta ennekutána számunk
ra a minden dolgok lényegét, a Tudás Tövét 
és Törzsgyökerét, a Titánok Titkát, azaz a 
Nevető Nevet, a harmonikusan szolmizáló, 
szolimáni és szellem-szultáni Szóló-Szőlőt, a 
virági és virginálisan virilis Varázsigét:

Hibiscus rosa-sinensis syriacus.
E valamilyen, ma már réges-rég elfelejtett 

és persze lehet, hogy a történelmeket megelő
ző közlésmódokhoz is hasonlító nyelven elhang
zó s számomra igenis abrakadabrásan, ponto
san abrékadabrakásan csengő formula hallatán 
a muzikális Múzsák művészetére oly érzékeny 
Ozirisz-Orfeusz-Odüsszeusz-és-Dionüszoszunk, 
vagyis a Kar-, a Kórus- s a magamszamárságát 
magiszteri módon magamagammá vissza- 
varázsló, visszavirágoztató Költő-Isten föl is 
támada, s magasmágusi szaktudományának a 
tanúbizonyságát megcsillogtatandóan az akár 
kínainak is tűnhető varázs-szólamot úgy rövidí
tette le nagymesterien, ahogy csak Ő tudá, majd 
összegezvén a Tudást kurtán csak aszondá:

Hibiscus Syriacus.

Ez az.
Megvan-hát-végre, megvan-hát a Varázs- 

Válasz! Megvan tehát a Kulcs, az Egész Ég s 
a Mi Mindenségünk Ke/edett Fele, a Fele let, 
a Bölcsekhez illő Kő s Kötés Költői Oldata, az 
Érett Értés, azaz az Olvasztott, a Számunkra 
Számolódott-s-Meg-Olvasott, Olvasói Mega- 
Megoldás !... Az örök Növény, az örök Nő, 
az egyiptomi és etiópiai Szent íbisz kusza 
Hibiszkusza. Mert e megvilágosodás, már
mint tudatlanságunk megváltása, csupán 
azért történhetett meg emígy, mivel:

Dea ex machina.
Ex magia.
Dea in magia.
In machina.
Idea in machina.
Idea ex machina.
In magia.
In imagina.
Idea in magia.
Idea ex machina.

Eképp tudtuk meg most már azt a nóvu
mot is Isis-tői, hogy:

a Növény
váltig
Nő.

Aha, gondoltam én midászi aranyszamár
ságom igájában Isis Istenasszony válaszát 
hallva...

...a Kéjétől /fejlődik minden, a Fej, vagyis a 
Fő az, ami a Fő, mert ebben találunk és tála
lunk, /özünk ki mindent...

Szóval így: az a Fő tehát, ami Kölfele, 
vagyis ami a Földön túl van. Mármint ha az 
istenektől kidolgozott Dolgok, azaz a költői 
Kövek és Művek Gyökéből, a Gyökérből tekin
tünk fölfelé: a Másik Félteke, a napvilág és 
a Fény ama Felvilága fele. Amitől egykoron 
Plátón kőkori barlangjában még oly erősen 
/fejtünk. Avagy nem a lábból nő ám ki, fölfele a 
fej, hanem a Fő, azaz a Szellem száll alább in
kább lábbá.

Ez volt a harmadik megvilágosodásom.

IV. Az epilógus epilógusa 
V ÉV MÚLVA
amelyben megtudjuk, hogy nincsenek véges 

történések és történetek, s hogy mindig-minden 
folytatódik, hogy mindig-minden mozgásban 
van, s hogy minden látszólagos Vég egy való
ságos Kezdet...

Már majdnem elhittem, hogy ezzel az 
istenigaza, harmadik megvilágosodással a 
mindinkább lángostésztaszerűen megnyúló 
történés-láncolatnak emitt immár vége sza
kadt. Ez viszont nem egy olyan történet, ami
nek itt-a-vége, s fuss-el-véle.

Mert a föntebb elregélt történés után öt év
re újfent ülünk a Költővel ugyanazon szolgál
tatói iparegység és kultúrközpont ugyanazon 
asztalánál és ugyanamaz kérdést tesszük föl 
fáradhatatlanul egymásnak, mint amelyet az 
Istenasszony azelőtt kerek öt évvel oly nagy- 
sándori eleganciával megoldott.

-  Költő, hogy is hívják azt a Virágot?...
-  Te, én már nem tudom...
-  En sem... Már megint elfelejtettük... Na, 

jól nézünk ki...

Jelenet ismétlődik: telefon a Mennybe, 
ízisz Istenasszonyhoz.

OSIRIS: Halló!... Ne haragudj, hogy most 
zavarlak, de ülünk itt Brédával, és elfelejtet
tük, amit mondtál.

ISIS: Mit mondtam?...
OSIRIS: Hát a Virág... Mert már megint el

felejtettük a nevét...
ISIS: Ó, hát, hogy nem jegyeztétek meg, ti 

kis feledékenyek?...
Pedig nagyon egyszerű, hisz mondtam már 

nektek... Hát, Hibiscus, Hibiscus syriacus.

-  Híbiszkússz-sziriákussz, Híbiszkússz-sziri- 
ákusssz ! -  ismételte melodikusán Orfeusz -  
szóval Hibiscus-syriacus -  s intett térdhajlásos 
hálával azonképp, hogy e lovagi gesztus egy

értelműen kifejezte a hajdani és a jelenkori 
Megmentünk iránti összférji imádatát.

-  Na-látod, Brédisz, hogy-tuttam-én, amit- 
nem-tuttam -  ismételte meg az ezelőtt tíz 
esztendővel elhangzott, egykori mondatát 
az összes egyéb részletre kiválóan emlékező 
Kallimakhoszunk -  s ugye, látod, hogy egyál
talában nem véletlen, hogy mindketten elfelej
tettük a kincsesbarlangmegnyitó szezám-nyílj- 
meg-et!...

Hát igen, ez egyáltalában nem volt véletlen.
Varázsvirágunk tudósi nevét, a távvezér

lő, Hauff-i, gőZyakalifai mutabort, a varázs
igét megtudtuk tehát már másodszor is Isis 
Istenasszonynak hála.

Ez volt a negyedik megvilágosodásom.

V. Az epilógus epilógusa 
X ÉV MÚLVA
A csodacserjenév istennői segítséggel tör

ténő fölfedését követően e plánta mibenléte 
fúrta ugyan valahol váltig az oldalam, ám, 
hogy, hogy nem, sohasem néztem komolyan 
utána annak, mi is lehet pontosan ez a mi, 
minket vezérlő Hibiszkuszunk.

Aztán egyszercsak megemberelve magam 
kinyitottam én is ezügyben a mindentudó, vi
lághálós Wikipédiát.

A Hibiscus syriacusről pedig a legnagyobb 
meglepetésemre ezt írta a Mátrix:

TÖRÖKRÓZSA

Avagy egyéb nevein: Szíriái mályva, Sarón 
rózsája, rózsamályva.

Asztán meg aszongya továbbá a kisokos 
Wiki, hogy, fogózkodjunk meg... hogy ehető 
virág!...

(Hoppá. Hát ezért volt törökrózsa a 
Koldustestvér Kegy-Kenyerében a nagy 
Akkoron...)

Gyógynövény, az Örökkévalóság szent nö
vénye és jelképe Koreában, estébé, satöb
bi; a történtek után ezt már el is vártam a 
Hibiscustól.

Nade-lássam, mondom én, van-é valahol, 
létezik-e valamerre, valamelyik köztéren- 
udvaron-kertben-ligetben e széledesnagy 
Kolozsvárott ez a híres Hibiszkusz sziriákusz.

Figyelő szemmel kutatom a Kincsesváros 
egzotikus negyedeiben a törökrózsát, Gül 
Babát, a Saadi-i GoZísztán misztikus virágát, 
ha már Muzza Ferika, a török nyelvű könyv- 
nyomtatás megalapítója is állítólag idevaló 
lett volt volna vala valamikorján...

Egy-két bokrot meg is találok a város K.
u. K.-negyedeiben, de elvétve, mert még a 
magnóliafánál is ritkább errefelé.

Bele is törődök a ténybe, vanogat ugyan 
nálunk is törökrózsa, de fölöttébb jó szem kell 
hozzá, hogy megtaláljuk, merre.

Aztán, minekutána már másodiziben is 
megvilágosodtunk a Lélek-Virágunk ne
vét illetően, Osirisünk, azaz Óz, a nagy 
Költővarázsló hazament az ő Istennőjéhez, én 
meg a monostori garzonomba.

Időközben a tömbházam előtt közvetlenül 
egy, a köznyelv által ecetfának nevezett, erő
teljes vadfa vert észrevétlenül szívós gyökeret.

A kellemetlen illatú s a méregzöld lándzsa
leveleit gyors szorgalommal bontó növényi 
oszlop, miképp szokott ez lenni az ilyesfajta fa 
esetében, hát, csak úgy magától, rohamosan 
növekedett, s egy-két év leforgása alatt már- 
már kisebb diófa nagyságúra fejlesztette ki 
önmagát.

Erkélyemről már néhány éve szemlélget- 
tem az ecetfa látványos térhódítását, mígnem 
a nemes növényi erényeket védő, amatőr ker-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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tész-szomszéd, némi fáradt motorolaj gyökérre 
eresztésével, meg egy már sok minden kiszol
gált, jó kézifűrész hathatós közreműködésével 
a szóbanforgó káini-sátáni ecetfát, ami persze 
a Tudatlanság fája vala, el nem tüntette volt az 
eképp immár fölszabadulttá vált láthatárról.

Node, hamarosan észreveszem, hogy az 
emlékezetes motorolaj os vesztó'helyen csodá
latosan megint kihajt az ecetfa.

Hát, igen, a Gaz gazdag, a buja Burján, az 
mindig túlél, ez a növénypolip, ez bizony cu
darul halhatatlan.

Ráadásul a reinkarnálódott, s az önnön po
raiból újrateremtó'dó', ifjú ecetfa ugyanolyan 
exponenciális sebességei növekedett, mint 
ama közvetlen őse, amelyet a jótékony ker
tészhóhér szigorú fűrész-pallosa oly kímélet
lenül fölaprított.

Nő, növekszik teljes energiabedobással az új 
ecetfa. De valami nem stimmel. Ez a fiatal ecet
fa nem olyan, mint a régi. Itt valami megvál
tozott. Ez a friss ecetfa nem hasonlít a régire. 
Avagy tán épp csak önmagam tükre lenne?...

Vagy talán átalakult volna valami más
sá... Avagy lehet, átalakultam volna én is va
lami egyébbé?...

Megyek megvizsgálni közelebbről a talá
nyos jelenséget. Hát ez a kihajtott ecetfa kezd 
nagyon elterebélyesedni. És mintha láttam 
volna már valahol.

Aztán jött a tavasz, de sehol semmi. Jött a 
selymes május, dettó semmi. Jön a júni, na
na, mintha!...

S aztán eljőve júli, a császári, forró hónap. 
Nézek ki az erkélyről. S látom, hogy a szívós 
ecetfácska elkezdi bontani virágait. Dehát 
az ecetfa sohasem virágzik... Ám akkor ez 
itt vagy nem ecetfa vagy valami mutáns... 
Nézem mesziről a virágbontást. Lemegyek. 
Tíz méterre található a tömbházamtól az Égő 
Csipkebokor. Megközelítem. Nézem a virága
it. Hát, igen, ez-van. Hát, igen...

H i b i s c u s  s y r i a c u s .

Orfeuszunk pedig ekkor a következőképpen 
összegezte bámuló ámulatomat a Törökrózsa, 
azaz az Örökkévalóság szempontjából:

Lezárt szabadvers

Ma elférek egy lezárt szabadversben, mert 
kijutottam minden súly alól.

Úgy is vagyok, ha közben ág se rezzen. Nem 
volt, nem is lesz

több dimenzióm. A törzsi lét többé már nem 
feszélyez.

Hozzászoktam régóta a veszélyhez, hogy sze
lek nélkül

is úszik a hajó.

Déleló'tt van, és érzi íny vitorlám az összes el
jövendő' ízeket.

A délután is azért alkonyul rám, mert bár
hol, bármit

újrakezdhetek.

Nem mozdulok, de mégis van egy mondat, 
ami a régi

terv szerint halad. Csörömpölnek a fáradt 
véredények,

és utolér a mosókonyhaszag.

Jelzi ez is, hogy véget ér a vers.
Lezárt lesz és elérhető.

Szabad.2

Ez volt az ötödik megvilágosodásom.

Jegyzetek :
1 Lm., Gyorsjel, p. 13.
2 Uő.

GOMBKÖTŐ MAGDÁS EMŐKE
Emlékezés egy
régvolt éjszakára
Valami volt.
Mint nehézkes homályban,
Tétova keresgélés közben 
Elguruló gomb.

Hideg padlón
Meztelen talpak párás csoszogása, 
Kiosztott gyógyszerek az asztalon. 
Sarkon leselkedő magány.
A pohárból 
félig kiivott víz.
Vékony kéz egy ó'szes homlokon.
-  Senkinek Senkije.
-  Ne féljen! -  suttogom -  
Holnapra jobb lesz minden.

A gyár füttye, az éjszaka álma,
Ódon ház sötétje,
Az álom éjszakája 
Keserűn facsarog.
Fölriadt gyermek csöndes hüppögése,
-  Csicsijja, aludj csak, kincsem! 
Összeszorított ajkaink közt 
Elszálló barna sóhaj,
S szemünkben egy pillanatra 
A fény sem csillan,
Tudod édesem,

Valami elillan -  
Aztán lélegzünk tovább.

Kertünkre leomló égbolt.
Fekete mezőkön 
Hajlott emberek.
Vonatra várók álmos suttogása.
Görbe lócán
Döcögnek fázó asszonyok.
Éjszaka árnya, utca tompa fénye, 
Falombok árnyékát 
Szél dobálja szanaszéjjel -  
Csatornák zubognak,
Egy alak elsuhan.

Végtelen kábulatban 
Kavargó Minden,

Valami mégis volt,
Valami elillant.

Éjszakai műszakból hazafelé

Már hiába
Aki elmegy, 
nem néz vissza többet. 
Illatát őrzi még 
az inged ujja, 
a mellkasodon 
feszülő vászon, 
tegnap rajtad 
csüngött odabújva -  
egy kóbor tárgy, 
mit az asztalon hagyott, 
a barna kabátjáról 
leszakadt gomb, 
hajszál az ágy alá esve. 
Hiába keresve -  
tétova ujjaiddal 
kutatsz valami után még, 
az este sűrű hálót 
sző köréd, csak állsz 
a konyha közepén,
Ahogy az
otthagyottak állnak 
valamire várva,
De nem jő  
szó a szádra.
Nem érzed már.
Te tudtad ezt.
Már nem sebez.
Nem éget. Nem fáj.
Nem főzöl teát, 
mint tegnap este, 
s léptét se lesve 
az ajtót bezárod.
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mérési hibák
Horváth Előd Benjámin 
interjúja
Váradi Nagy Pállal
-  Tudtommal te sok mindenhez értesz 

az irodalmon kívül is. Mikkel foglalkozol?

-  Az első hármat emelném most ki: 
csillagászat, számítógépek, fényképezés. 
Mivel a csillagászatot nem tanultam egye
temen, amatőr csillagásznak számítok. 
Sok amatőrt ismerek, aki vérprofi szinten 
foglalkozik a csillagászat valamilyen ágá
val -  hobbiból. Magam is régóta foglalko
zom vele. Első naplóbejegyzéseim 1998-ból 
származnak, a Jupiter holdjainak állását 
megörökítő rajzokkal kezdtem. Előbb ba
rátaimmal, mostanában már nagyközön
séggel szoktam csillagtúrázni: kimegyünk 
egy, a városi fényektől védettebb helyre, 
és ott tartok egy égboltismereti előadást a 
csillagképekről, mitológiáról, a legfrissebb 
tudományos eredményekről. Ezekkel elég
gé napirenden vagyok, buszon ilyesmiket 
olvasok. Mostanában kezdő asztrofotósnak 
mondhatom magam. Kedvenceim a nap
foltok, a holdak mozgása bolygójuk kö
rül, a Jupiter és a Szaturnusz, meg aztán 
ott vannak a csillaghalmazok és -ködök. 
Néhány nemzetközi elismerés is össze
jött. A Jupiter tengelyforgását és holdja
inak táncát, vagyis fél éjszakát felölelő 
szűk tíz másodperces videómat 234 giga
bájt nyers adatból raktam össze, többek 
között saját programokkal. Az analemma- 
nyersanyagból a végső kép előállításá

hoz alaposan fel kellett kötnöm a felköt- 
nivalót, egyik legdurvább projektem volt. 
Szabadúszóként programozok, mostaná
ban főleg webre, a csillagtura.ro oldalamat 
is saját kezűleg raktam össze.

-  Mi köze a csillagászatnak az iroda
lomhoz?

-  Elég sok. Az első sci-fi-t például az 
a Kepler írta, akinek a bolygók mozgá
sát kifejező Kepler-törvényeket köszön
hetjük. Az utazás toposza, az emberi jel
lem lehetőség szerinti nagysága vagy épp 
fausti kudarca az, ami ott van a csillagá
szatban. Ezt az ókorban is tudták, a csil
lagképekben rengeteg mitológiát örököl
tünk. Gilgames lepattintja a szerelem 
istennőjét, Istárt, és ezért egy égi biká
val kell szembenéznie -  télen látszik ez az 
égen, a mai Orion és a Bika csillagképben. 
Nyáron Hattyú képében a Tejúton repül 
Zeusz azon az égterületen, ahol százasával 
kerültek elő a más csillagok körül keringő 
bolygók a Kepler űrtávcsőnek hála. Ősszel

Androméda története egyazon égterületen 
keretezi be a szabad szemmel látható leg
távolabbi égitestet, az Androméda-galaxis 
halvány ködfoltocskáját és az emberi jel
lem, főleg Cassiopeia gyarlóságát. Az a 
fény különben még az emberi faj kialaku
lásakor indult el, bő kétmillió éve, hogy 
most a mi szemünkbe érkezzen.

-  Miféle realitásértéke lehet a mítosz
nak napjainkban?

— Ha helyén kezeljük a mítoszokat, 
nagy. A mítoszok helyzetekre, történé
sekre, jellemekre adott válaszok és az 
emberi gondolkodást tükrözik -  ezért va
lósak. Bonyolult dolgok viselkedésének az 
előrejelzésében segíthetnek azok a min
ták, amiket a mítoszok és némiképp a 
mágikus gondolkodás kínálnak.

-  Te mit neveznél általános értelemben 
vett igazságnak? Van ilyen egyáltalán?

— Vannak egyszerű dolgok: hány ujjam 
nő a jobb kezemen — öt, és ez igaz. De nem 
minden ilyen egyszerű. Egy darab vasúti 
sín hosszáról azt mondani, hogy 21 méter 
93 centi, maga után vonja a kérdést, hogy 
mégis mikor. Hidegben? Melegben? Mert 
a hőtágulás bizony dolgozik. Pedig a vas
úti sín még igazán nem egy ördöngős do
log. Mindig vannak mérési hibák, sokszor 
kell kerekíteni. Aztán ahogy a mind bo
nyolultabb dolgok felé haladunk, ezek a 
hibák, kerekítések halmozódnak. Erre rá
jön még, hogy az emberi megismerés még
iscsak korlátok közé szorul. Felejtünk, 
hogy ne mondjak mást. Már ez a kettő is 
elég ahhoz, hogy egy nagy igazság ellen
kezője is nagy igazság lehessen.

Történet 
a történetről
Bő nyolc-kilenc évvel ezelőtt, valame

lyik este Váradi Nagy Pál elkezdett nekem 
Urbiáról mesélni. Akkoriban sokat talál- 
kozgattunk, ültünk valamelyik kolozsvári 
kávéházban, és kísérletezgettünk, legin
kább a líra területén. írtunk négykezest, 
alapítottunk irodalmi kört is. És sokat vi
táztunk, leginkább, természetesen, élet 
és halál nagy kérdéseiről. Megosztottuk 
olvasmányélményeinket és történetein
ket, nem utolsósorban halálközeli élmé
nyeinket. Pontosan emlékszem ez utóbbi
ra: Ahol ő a semmivel találkozott, ott én 
a mindennel. Legalábbis így fogalmaztuk 
meg egymásnak akkor. Ha el akarom he
lyezni Urbiát (és Linnát), valahol itt he
lyezném el: a kettő között. Ahogy Balázs 
Imre József írja a fülszövegben: „ebből a 
között a fontos.”

A kötetről (VNP: Urbia, JAK-Prae.hu- 
Korunk, 2012) már megjelent jónéhány 
recenzió és kritika, kerülöm az ismétlést. 
A történelmen, a romokon, a mindennapi 
részleteken, az örökségen és a megfogha
tatlan jelenidőn, a szabadságon és a sza
badság illúzióján, az összemosott időzóná
kon és a tarkovszkiji ködön, a délibábként

lebegő „boldog időkön” túl számomra ele
venen él ez a minden-semmi ellentét a kö
tetben. Ami talán nem is ellentét. Inkább 
találkozás. Forrasztótégely. Úgy képze
lem, eféle forrasztótégelyben jön létre 
minden történet, amennyiben a történet
tel kezdődik az élet. És persze a halál is. 
A minden és a semmi. A látható és látha
tatlan részletek. Ezért nem lehet eldönte
ni, hogy akkor ez utópia vagy disztópia, 
csak ennyi volt, egy délibáb, vagy jóval 
több, a könyvön és korán is túlmutató lá
tomással állunk szemben.

Mert ezek a különféle szemszögből el
mondott történetek egy olyan világot sej
tetnek és járnak körül, amit a fantá
zia szült. Illetve a valóság (de mi is az?). 
Vagy a történelem. A diktatúrák. A tech
nikai fejlődés. Ha azt mondanánk, hogy 
a fantáziának ehhez semmi köze, akkor 
is igazunk lenne. Nehéz eligazodni eze
ken a történeteken, és nem is (volna) sza
bad. Véleményem szerint korántsem az el
igazodásról szólnak. Nem a tisztázásról 
úgymond, mégcsak nem is a múlt (most 
mindegy, hogy személyes vagy kollektív ér
telemben) tisztázásáról, ha sok szó esik is 
a múltról, hanem inkább magáról a törté
netről. Annak részleteiről, elevenségéről, 
légzéséről, keletkezéséről. És ezt nem va
lamiféle elvont értelemben mondom. Adott 
egy nagy történet, és szemtanúi lehetünk,

hogyan is képződik, éli mindennapjait, 
és tart valamerre. Hogy merre, nem fon
tos. Megismerjük közelebbről egyes allűr
jeit, hóbortjait, arcait, akár egy kollégát 
a munkahelyen, de mégis annyi minden 
rejtve marad előttünk. A maga módján 
beszél, kitárulkozik, egy bizonyos fokig. 
Megtudunk pár sötét titkot, meghallunk 
egy-két pletykát, babonát, ezt-azt, amiből 
levonhatunk következtetéseket a magunk 
számára, de megítélni nem tudjuk, hiszen 
lényegében mégis ismeretlen marad. Hogy 
mi történt valójában? Szó sincs ilyesmiről. 
Nem köti az orrunkra. Mint minden vala
mirevaló kollégának, neki is van magán
élete, és ragaszkodik is hozzá.

Mi marad a történet után? Semmi. És 
minden. Ha egy történetnek vége, és én 
még itt vagyok — amennyiben valamiféle 
nyomot hagyott bennem — már csak ben
nem élhet tovább, az értelmét csak ma
gamban kereshetem. Én döntöm el, mit 
kezdek vele. Amit megosztok, az már nem 
ugyanaz a történet. Az már az én kezem 
nyomát viseli. Számomra ez Váradi Nagy 
Pál első kötetének legfőbb erénye: a tör
ténet történetét meséli el annak egyes 
mozzanatai, kivonatai által, amik fenn
maradtak „azokból az időkből, amikor a 
dolgokat rendesen megcsinálták.”

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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SZŐCS ISTVÁN

írói publicisztika mint
nyelvtudománypótló
-  é s  t i s z t e lg é s  C z a k ó  G á b o r  e lő t t  -
(Folytatás lapunk előző számából)

II.
Ne szólj, szám, nem fáj fejem! Talán 

ez a szólásmondás fejezi ki legjobban az 
„akadémiai” -  „hivatalos” -  „katedra” tu
dományosság vezéreszméjét a magyar 
nemzet történetének, valamint nyelve 
eredetének az értelmezésében. Szöllösy 
Kálmán egy korábbi tanulmányában elő- 
panaszolja, hiába könyvtárnyi irodalom, 
a székely népnév megfejtése belefulladt 
különböző etimológiai spekulációkba, a 
legváltozatosabb nyelvekből ihletődve. 
írja, hogy „Már eddig is túl bőven árad az 
etimológia, ez a zavarjele, ... valamennyi 
vitatható, sokuk egyenesen nevetséges.”

Ez a zavar, ez a helybenjárás azonban 
Szöllősyre és mestereire, illetve hason
ló felfogású kollégáira is vonatkozik, ki
indulópontja pedig két állítás tagadása: 
Egy, hogy nemcsak a magyar nevű nép 
beszélte anyanyelvként a magyar nyel
vet, hanem legalább hét, pl. besenyők, 
kunok, palócok... Ez a Horvát István 
főfő-délibábosnak kikiáltott hóbortos né
zeteinek csúfolt felfogás volt, valójában 
azonban vissza lehetett vezetni százhúsz 
évvel korábbra, Otrokocsi Foris Ferenc 
történetíróhoz és hebraistához. A máso
dik „veszélyes”, átkos és kerülendő nézet 
az volt, hogy a magyar nemzet történelme 
a Kárpát-medencében nem Árpád honala
pításával kezdődött, nem is egy-két évszá
zaddal korábban vagy a hunokkal, hanem 
még korábban, már a hérodotoszi korban.

Történésznek, nyelvésznek csak arra 
kellett vigyáznia, nehogy valamely állí
tása kapcsolatba hozható legyen e két né
zetnek bár apró vonatkozásával is, mert 
akkor a szakma előtt elveszett! Ez azt je
lentette, hogy évszázados filológiai ku
tatások eredményeiről tudni sem volt 
szabad. Ennek tulajdonítható, hogy az 
akadémiai irányzat alapítójának műve
it (pl. Révai Miklós: Elaboratior Gr., stb.) 
sohasem fordították le latinból, vagy csak 
két évszázados késéssel, (pl. Sajnovics 
Demonstratioját). S ennek következté
ben nem egy nyelvész vagy történész, aki 
nemcsak főtudósnak, hanem főzászlósúr- 
nak is számított, nevetséges melléfogá
sokkal lepleződött le: tudományos szent
jeit eredetiben nem is ismeri; például a 
Julianus barát által felkeresett Volgán tú
li őshaza dokumentumait. Ezt ugyanis egy 
Desericius nevű történész, Mária Terézia 
királynőnk rajongó híve kotorta elő a va
tikáni levéltárból, de kutatásának tanul
ságait érdekes módon fejleszti tovább. A 
magyarok történetéről szóló nagyszabá
sú latin nyelvű munkájában azt írja, hogy 
ha azonban tovább haladunk Julianus fél
behagyott útvonalán, a magyarok legré

gebbi őshazájába vezető nyomok itt nem 
érnek véget, hanem tovább folytatódnak, 
messze kelet felé, a Káspi-tengeren is túl
ra. Itt azonban élesen délre kanyarodnak, 
a Káspi és az Aral-tó között haladnak le 
messze dél felé, de itt sem érnek véget, 
hanem egyszer csak visszakanyarodnak 
nyugat felé (!) és a Kaukázustól délre eső 
hegyvidék alatt végleg elenyésznek.

Talán húsz esztendővel ezelőtt volt az 
enyedi kollégiumban egy tudományos 
ülésszak, melyen jó néhány külföldi tu
dós is részt vett Kínától Oszétiáig. Jelen 
volt a pesti Túrán nevű folyóirat főszer
kesztője, Esztergály nevű, ha jól emlék
szem (?). Bevittem a könyvtárba, kezébe 
adtam Desericius kötetét, azzal a kérés
sel, hogy az illető passzusokat fordíttas- 
sa le; én nagyon közepes latinosként erre 
nem vállalkozhatom. Meg is ígérte, de az
óta sem hallottam a kérdés folytatásáról.

íme, amit a tudós filológus majd két
százötven éve feltárt, két szakma hivatá
sosai sem vették tudomásul, hanem foly
tatják a nagyképű kitalációsdit.

Ehhez a két ősmagyar tabuhoz hoz
zájárul két világtörténeti újdonság, bár 
ezek is több mint másfél évszázadosak: 1. 
Kelet — nemcsak keletről nyugat felé ván
dorolnak népek, hanem olykor-olykor el
lenkező irányba is!

Ami az első délkeleti orientációt ille
ti, hiába vijjognak fel a szirénák, hogy 
„ősi dicsőséget kereső zagyva ámokfutók 
magyarológiai agyarkodásai”, a kérdés 
exponálója egy német atyánkfia, Mőwers 
nevű, aki 1841-ben a föníciaiak történe
tét megírva, azt állítja, hogy a magya
rok őshazája a föníciaiak szomszédságá
ban leledzett! (A hebrológus iskoláról itt 
nem írok, bár az háromszáz évvel régeb
bi, mivel másik vonalon, a vallástörténet 
síkján startolt.)

Ez a Mőwers ott Göttinga, Jéna, Erfurt 
táján ahhoz az iskolához tartozhatott, 
mint Körösi Csorna Sándor, és valószí
nűleg némi szerepe is volt abban, hogy a 
mi Sándorunk éppen azt az útvonalat vá
lasztotta, amelyen elindult.

Magyar szerzők közül kevesen rea
gálhatták le, én csak Fáy Elekről tudok, 
akinek A magyarok őshona c. könyve 
1906-ban jelent meg. Igen magas színvo
nalon írott mű, ha végkövetkeztetései ta
lán nem is helytállóak, módszeressége 
nagyon tanulságos. Egyik érdekessége, 
hogy kortársaitól eltérőleg, eredeti módon 
tekint a szumír nyelvre is. Pl. a szumír 
aluan: szobor szót a magyar állvány szó
val hozza összefüggésbe, a statua analógi
ájára! Érdeklődésének ez az iránya mély 
ellenszenvet váltott ki a nyelvőrösökből, 
de tekintélyes családja miatt nem fordul

hattak vele a szokásos gorombaságokkal 
szembe, inkább elhallgatták. Egyesek 
szerint könyve példányait felvásárolták, 
ami ha nem is igaz, olyan, mintha igaz 
lenne. Mindenesetre Czuczor-Fogarasiék 
és mondjuk Csengery Antal után ő jelen
ti az igazán színvonalas folytatást, a déli
bábosoknak gúnyolt iskola művelői közül.

Voltak ugyan nagy műkedvelő kortár
sai is, mint pl. Szotyori-Nagy, aki — leg
alábbis magyar nyelven — először írt az 
olyan ősi civilizációs formákról, mint pl. 
a fehér, a fekete és a vörös népek, akik
nek annyira jellegzetes életformájuk, 
viseletűk és harcászati hagyománya
ik voltak, hogy külön etnikumokként vi
selkedtek, noha különböző nyelveken be
széltek, -  máskor viszont azonos nyelvű 
népességen belül is különböztek egymás
tól -  és itt visszaértünk oda, amit Gunda 
Béla idézett: „tárgyismeret nélkül nincs 
nyelvismeret” — népismeret nélkül nincs 
néptörténet. írnak sokan hivalkodó mo
dorban például a székely és a csángó nép 
nevének jelentéséről -  ám arról nem, mi
ben különbözik egymástól e kétféle né
pesség, nemcsak nyelvjárásában!? Noha 
csángó is legalább háromféle van, de elő
ször csak vessünk egy pillantást a min
denki által legjellegzetesebben székely
nek látszó csíkiakra és a belső moldvai, 
Bákó és Román környéki csángók külse
jére! A csíki székely fekete kucsmát és fe
kete prémű, fekete bekecset visel, nevet
séges volna fehér kucsmában és fehér 
bekecsben elképzelni. Ez különösen fel
tűnő, ha tömegesen látjuk őket. A csán
gó -  még fekete juhot sem tart, nyilván
való, hogy „fehér” és „fekete” etnikum 
vagy „civilizáció” különbségéről van szó! 
S ehhez hozzá vehetjük, míg a székelység 
szinte túlzóan patriarchrális viselkedé
sű, a csángó társadalom sokban egy nő
elvű életforma hordozója: a családban, a 
hagyományok, a formaságok, az érzelmi 
viszonyulások terén a nőké a mintaadó, 
az összetartó szerep, rájuk jellemző az ér
zelmi és kulturális kötődések hordozása!

(Szúrjam közbe, amikor egy székelyoló- 
gus egyetemi tanárral vitatkoztam ezen, 
azzal érvelt, ez a „női” izé nem lehet igaz, 
hiszen a csángók nagyon is harciasak 
tudnak lenni, mindig jó katonák voltak. 
Jellemző: tudósunk összetéveszti a nőel
vű és a nőies fogalmát! Elég arra hivat
koznunk, hogy a klasszikus ókor jobban 
ismert népei közül a spártai társadalom 
már a pornográfiát súrlóan nőuralmú 
volt, holott a spártai férfi a görög világ 
legkeményebb és legharciasabb katona
ságát termelte ki!)

Amikor meg történészek a csángóság- 
ról beszélnek, úgyszólván mindig csak a 
Moldvában belül lakókat értik -  az er
délyi ember ma is be megy Moldvába, 
Magyarországra pedig Áimegy!

Ugyanis a gyimesi csángó és a barcasá- 
gi csángó erősen különbözik a moldvaiak
tól, mégis tagadhatatlan a csángó jellege!

Mert a csángó szó sem azt jelenti, ami
re hivatkoznak, hogy „elbódorgott”, in
kább azt, hogy „maradék”, hogy „leüle
pedett”! Mint állítólag a „székely” szó is: 
„szedentáris életformában élő” jelentésű?

(Folytatása következik)
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SZENTMÁRTONI JÁNOS

Láthatatlan
kiállítás
(regényrészlet)

Senki ne szégyellje a maga történe
tét. Álljon bele bátran, és vállalja a követ
kezményeit. Ő soha semmi elől meg nem 
hátrált. Ez nem töltötte el büszkeséggel, 
csak önismerettel ruházta fel. Tisztában 
volt azzal is: ezért nagy árat kellett fizet
ni. A megfutamodásban nincs semmi tisz
telni való. A bukás viszont lehet nemes is. 
Feltéve, ha mindent elkövetett az ember a 
győzelemért. Harcait, mint mindenkinek, 
kezdetben önmagával vívta meg. És so
káig úgy érezte, alul marad. Az energiák 
összpontosítása érdekében spórolnia kel
lett az érzelmekkel is. Csak a célt figyel
te. S hogy milyen áron éri el, azzal nem 
sokat törődött. Hiszen a túlélés volt a tét.

Közben nem vette észre, micsoda pusz
títást végez maga körül. Elszívja mások 
elől a levegőt. Belegázol azok önérzetébe, 
akiket szeret. A figyelem legapróbb jelé
vel sem ajándékozza meg őket.

A gyöngédség soha nem tartozott az 
erősségei közé, de ezekben a kezdeti évek
ben, mintha az írmagját is kiirtotta vol
na magából. Ha felesége szemére vetette 
mindezt, megsértődött, mert igaztalan
nak vélte a kritikát. Ő nem látja, hogy ez 
az önemésztő átalakulás őértük történik? 
-  vágott vissza annál dühösebben, minél 
ingatagabbnak érezte érvei igazságát.

Tiszta pillanataiban lelkifurdalás gyö
törte. Olyankor kinyúlt a lánya és felesé
ge felé, de ezt senki nem láthatta. Tudta, 
ha elmozdul, ha egy pillanatra is oda
hagyja őrhelyét, képtelen lesz visszaka
paszkodni. Akkor elnyeli a bizonytalan
ság , ami idő után összeroppantja majd.

Újra meg kellett születnie. Csak ezút
tal nem édesanyjának, hanem neki kellett 
önmagát kihordania és világra vajúdnia. 
Ez nem mehetett egyik napról a másik
ra. Ráadásul mindent időben összerakni 
fejben. Nem lehet esélye tévedésnek. Ezt 
az ösztöneikre hagyatkozó nők nem ért
hetik. Nem tudhatják, milyen puszta aka
rattal meggörbíteni magunkban egy vi
lágot, hogy abból kipréseljünk mindent, 
ami már nem odavaló, ami fölös teher -  
hogy helyet csináljunk az újnak. A ben
nünk lappangó jóról pedig fölszaggatni a 
bevarrasodott sebeket, melyek mint egy 
kihűlt lávaréteg rejtették előlünk is.

Mindezt nem lebet elegánsan csinálni. 
Félvállról, mint egy mozihős. Kicsit be
le kell dögleni. Mert csak ilyen áron éb
redhetünk egy reggel arra, hogy új em
berek lettünk. Hogy újra érezzük a friss 
levegőt, mely a tüdőnket teli tölti. Hogy 
ismét bele tudunk nézni a másik szemé
be szégyenkezés nélkül. Hogy újratanul
juk a szeretet ábécéjét.

A marhavagonokként robogó hétközna
pok kerekei alól nehéz fölállni. Ott nincs 
költészet, csak légszomj. És durva ha
zugságok, elviselni az egészet. Alkohol, 
ami lassacskán fölemészt. És futó oná-

nia. Összetört képek. Egy üvegfal mögötti 
család, amit te teremtettél, és hiába üvöl- 
tesz, egyetlen hang sem hatol át az üve
gen, észre sem vesznek, mintha egy egé
szen más dimenzióban élnének ők, s egy 
másikban haldoklanál te. S hiába ütöd, 
öklözöd a falat, csak a kezed szakad cafa
tokká. Gürcölsz. Egyre tömöttebb zsáko
kat cipelsz. Tapogatod a lelked, mint egy 
igazolványt. Mert ugyanolyan vagonok
ban akarják elszállítani a kötelességek és 
a határidők, mint az álmaid. Amiket fe
lejteni kezdesz. És csak átkozódsz. Hisz 
te csak bátor voltál. Akkor miért akar
nak megfosztani attól, ami vagy? De ki 
is vagy voltaképpen? Egyre kevésbé em
lékszel rá. Gyúrod a semmit. Pénz után 
nyúlsz. Idegen nőket ujjazol. Ócska kocs
mák pultjai alá iszod le magad. Ha meg
érintenek, összerándulsz. Mert fertőzöl, 
azt hiszed. Lehúzol mindenkit, mint az ör
vény. Pöcegödör vagy, amit apádnak ás
tál, s bokáig süppedtél a szarban. Bűzlesz. 
Láz gyötör. Reszketsz már saját hideged
től. Nem bírsz magadra nézni. Elfogysz 
lassan magad körül. Marad a remegés vá
za. A sötét alagút, aminek végén nem vár 
fény. És közben elkopik körülötted a táj.

Ámíg meg nem szólalnak benned a 
versek. Mert maradék erőddel kezdesz 
mindent átpakolni, áttolni, átpasszíroz- 
ni beléjük. S érzed, sorról sorra, amiként 
tisztulsz, könnyebbedsz, egyenesedsz, vi
lágosodsz. Arcodat hideg hóval dörzsölöd, 
hogy ereidben megindul a vér. Kezded új
ra kitapogatni magad körül a világot.

Akár a kiállításon, ahol olyan koromsö
tét volt, mint egy koporsóban. Mint a vi
lágűrben. Bizalomjáték. Azért vitte el oda 
a felesége és a lánya évekkel később, hogy 
kezdjen megtanulni bízni a másikban. Nem 
csinálhatunk mindent egyedül. Nem teker
hetjük az élet minden szálát körénk, mert 
akkor bebábozódunk, és megfojtjuk sa
ját magunkat. Osztozni kell a dolgainkon. 
Még az álmainkon is. A világ közös. Még 
magunkat sem sajátíthatjuk ki teljesen. 
Hiszen akkor mi jutna a barátainknak, a 
szerelmeinknek, a gyermekeinknek? A szü
lők is szétosztják magukat, hogy nagy
ra nőjünk. A művész sem csak azért alkot, 
hogy elkerülje a diliházat. Hanem mert ad
ni akar valami fontosat az embereknek. 
Mert jobbá akarja tenni az életüket.

Újra kell mindezt tanulnom -  gondolta, 
és hálát érzett a felesége iránt, aki hal
kan kimászott az ágyból, hogy a konyhá
ban egy pohár vízzel csillapítsa szomját. 
Ó persze tovább mímelte az alvást, igye
kezett hangosan szuszogni, hogy egyedül 
maradhasson az emlékeivel

Az első percekben a hányingerével küz
dött. Ilyen sötétben nem volt még soha. 
Ez nem olyan sötét, hogy az orrod hegyé
ig se látni. Megértette, milyen a vaksötét. 
Amikor mintha a fejedben oltották volna 
el a villanyt. A halál beállta utáni pilla
nat lehet ilyen. Rádöbbent, hogy a világ
tól a látásunk választ el. Mert azzal, hogy 
időben észleljük a veszélyt, a tárgyakat, a 
társainkat -  távolságot is tartunk tőlük. 
De ha a látást kiiktatjuk, mintha ránk 
szűkülne az univerzum. Roppant egye
düllét ez. Teljesen kiszolgáltat. Mintha a 
Teremtés előtti sötét anyagtalan minde
ne lennél. A tudatod egészen tanácstalan.

Nincs mibe kapaszkodnia. A gyengébb 
idegzetűek ilyenkor kimenekülnek. Ez 
persze csak kezdetben ilyen. Idő után el
kezdesz az ujjaiddal, a pórusaiddal, a fü
leddel, a tarkóddal látni. Nincs más, csak 
te meg az Isten. És az iszonyú csönd.

Az elején zavarta, hogy a vihogó, ré
müldöző csoporttal együtt kellett dülön
gélnie. Persze ebben is volt némi újdon
ság, mint amikor lánya vagy felesége 
kezét kereste, hogy el ne veszítse őket, de 
egy vadidegenét ragadta meg. Bele sem 
gondolunk abba, mennyi inaktív tudás 
és tapasztalat birtokosai vagyunk. Mert 
arról a kézről az első tapintásra el tudta 
dönteni, hogy nem ismeri.

Később sikerült leválnia a tömegről. Na, 
nem fizikailag, inkább csak az idegszálai
val. Elkezdett befelé figyelni. Hányingere 
is alábbhagyott. Engedelmesen követte a 
vezető utasításait. Először egy konyhában 
járt, majd egy dolgozószobában. Végül egy 
bisztró pultjánál rendelt üdítőt. A vezető 
és a kiszolgálók folyamatosan kommuni
káltak velük, s a társaság is kezdett felol
dódni -  de ő inkább a tárgyak érintésére 
próbált emlékezni. Azokra a tárgyakra, 
amiket fölismert. A hagymára. Az írógép
re. A pohárra. Lánya és felesége kezére, 
amikor először megtalálta őket. Hogy mi
lyen csodálatos lenne az egész eddigi éle
tét így is megélni. Na, nem vakon, hanem 
csak akkor látni, amikor kell. Amikor ér
demes. Mondjuk Michelangelo freskói 
előtt. Vagy a lánya születésekor. De több
nyire csukva tartani a szemet, hadd pi
henjen. És inkább kitapintani a létezés pó
rusait. Nem vad célokat kergetni, hanem 
beleolvadni a részletekbe, amelyek aztán 
velünk együtt állnának össze egésszé.

Porszemet morzsolgatni a szélben. Állni 
egy spájzban, a fejünk fölött forgó son
kaholdak sűrű illatában. Tisztába ten
ni egy újszülöttet. Megsimogatni egy ló fe
jét. Gyümölcsöt enni, és élvezni, amint a 
kibuggyanó lé lassan végigfolyik az alka
runkon, mint amikor a kedvesünk cirógat 
félálomban. Fölcsapni egy friss könyvet, 
és mint annyiszor, beleszagolni csak úgy. 
Összerázkódni egy elrobogó vonat huzatá
ban. Kihajolni egy hajó korlátján, és a fel
csapó vízpermetet elmázolni az arcunkon. 
Finom bort forgatni a szánkban, és kivár
ni, amíg szájpadlásunk magába nem szív
ja valamennyi gyümölcsízét. Kigazolni 
anyánk sírját, és hagyni, hogy a tüskék ösz- 
szeszurkáljanak. Meggyújtani annyi gyer
tyát, amennyi éves a lányunk, aztán a kí
vánság után beszippantani keserű füstjét. 
Szerelmet vallani egy nőnek, akit sosem 
láttunk. Megnyalni a mellbimbóját, amitől 
összerezzen. Mozartot hallgatni. Látszani 
akkor is, amikor láthatatlanok vagyaink.

Mint amikor a felesége flamencót tán
colt az üvegfalon túl. Még az albérletben 
laktak. Tanácstalan és kétségbeesett év 
volt. A Nő akkoriban kezdett fellélegez
ni, hiszen a Kicsi kétéves múlt. Szegény, 
a szabadság első nagy hulláma hatására 
még azt is elképzelte magáról, hogy majd 
táncossá lesz. Csak kitartás kérdése az 
egész. Szorgalmasan eljárt a tanfolyam
ra. Az ő Gitárművész barátja is ludas eb
ben, aki a táncosokat kísérte. S akkori-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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ban többször megfordult náluk vodkától 
felpuffadt arccal, szívében a flamenco 
egyik magyar hercegnője iránt táplált re
ménytelen szerelemmel. Aztán egy tánc
tábor is beszippantotta az ő gyanútlan fe
leségét. Két év szobafogság után hogyne 
kuszálta volna össze benne ez a valósá
got. Talán nem is volt joga megakadályoz
nia ebben, neki, aki a valóságnál mindig 
is többet akart. Mert az életünk nem tel
het el pusztán abban, amit eltervezünk.

Kissé felöntöttek a garatra. A lányuk 
már aludt a másik szobában. A felesége 
betett egy kazettát, amiről szívbe marko
ló zene találta el a mellkasukat, és egy re
kedtes hang füstje lengett közéjük. A Nő, 
úgy ahogy volt, sárga pizsamában, tán
colni kezdett. Egyedül. Behunyt szemmel. 
A kecses, de az indulat és a fájdalom ára
mát sűrűn visszarántó karmozdulatok, és 
a türelmetlenség paripáit féken tartó sa- 
rokkoppantások ajtót nyitottak ott, olyan 
ajtót, amin egy másik világra leshetett 
át. Mint amikor kamaszkorában befüvez- 
tek a barátaival, és egy csuhás alak kám
zsája alatt, arca helyett, egy virágos me
zőt pillantott meg. Ekkor sem a feleségét 
látta. Inkább a magányát. Csontjaira vet
kőzve. Egy olyan táncban, amiben a szen
vedély önmagát emészti fel. Önmaga ellen
ségévé válik. Mégis, aki járja, mindvégig 
uralni képes. Mert fölülemelkedik min
den megaláztatáson. A kínt parázson ta rt
ja, de egy pillanatra sem hagyja fellobban
ni. Talán a legszebb önkínzás ez. Miközben 
porrá őrli ujjai közt azt is, aki vérig sértet
te. Úgy marad önnön fájdalma rabja, hogy 
a lelke szabaddá lesz. Szabaddá lesz a so
ha meg nem élt vagy elárult ölelésben, úgy, 
hogy elég. Mielőtt halott poraiból újraéled
ne. Csak egy visszatartott test vonaglását 
látni, amit szakadék vonz. De soha nem 
nyeli el a mély, mert annál büszkébb, mint
sem hogy könnyű áldozattá váljon. Aztán 
rájössz, hogy idő után a test azért válik 
láthatatlanná, mert a lélek táncát figye
led. A lélekét, amit soha nem fektethetsz 
két vállra. Mert túlér rajtad. Átnyúl fölöt
ted. Idő után már nem is azért szégyelled 
magad, mert sebet ejtettél ezen a leiken, 
hanem azért, mert olyan kicsivé törpülsz, 
hogy észre, mi több, emberszámba sem 
vesz. Egy idő után már csak a zenét látod. 
Mint a vakok. Életre kelnek a hangok. Az 
iszony és a szenvedés hangjegyei egy erő
térbe sűrűsödnek, amely erőtéren a kínok
kal megküzdő emberi szellem idő után túl
leng. Csak a ritmus emlékeztet az egykori 
fegyelemre. De a lényeg elkezd áramolni, 
mint a medrét elhagyó folyó. S ha netán 
fölfeküdnél a hátára, hogy elvitesd magad 
önmagad lényegéig, csalódnod kell, mert a 
kényelmest és a hazugot durván leveti ma
gáról. És ott találod magad anyaszült mez
telen a forró betonon, amely úgy égeti a bő
röd, mint a legmélyebb lelkifurdalás. És 
amikor feltápászkodsz, hogy elbújj a világ 
elől, és visszaöltözz abba, aki voltál, már 
hiába is kapkodsz. Levetett inged, mint a 
szikkadt kígyóbőr, már kiégett a napon. 
Meztelen kell maradj, s csak remélheted, 
hogy senki nem vesz észre. Egészen addig, 
amíg a láthatatlan táncosnő meg nem kö
nyörül rajtad.

A magunk ünnepe

Minden napunk cikornyás ünnep. 
Evés, ivás, tivornyás ének, 
nagy disznóságaink talmi tora, 
magunkf'elejtés, cifra búbánat, 
fajzott császárodásaink sora. 
Felültetnek cifrázott gebéjére 
a múltnak, terelgetik a szegényt: 
bűnbánat takarója melegítse 
nyájszellemét, s fölötte nyeregben 
uralkodója messze hangzóan 
dalolja paposán lágy énekét.
„Lesz még ünnep a világon?”
A kérdés mindig, mindig a miénk, 
a jelen rója az idő' falára: 
az ünnep mindenkor a gazdagoké. 
Szegénynek nincs egyebe: csak tora.

Lány volt

Lelke víz 
Sorsa szél 
Szeme tűz 
Szava fél 
Élte szűz 
Lépte fél 
Csókja íz

Szája mart 
Háza cseng 
Karja vas 
Agya reng 
Feje kas 
Tette leng 
Szíve part

Sámson

Egyed volt 
Jönne már 
Virágszál 
Sötét zár 
Aranytál 
Másra vár 
Lány ki holt

Likerímek

1.

Magam ura vagyok, lundi 
Hajam fura, farom dundi 
Megvénültem ott és itten 
Bánátimat hoztam-vittem 
Mint Minoritates Mundi

Ha
Élt egy vén úr svédben, lundi. 
Haja fura, fara dundi. 
Öregedett otthon s itt-e? 
Bánatait hozta vitte?
Mint Minoritates Mundi?

Felmérés

Hasam fogy a hajam nó' 
minek nekem nagy bendő 
zsírom van még bödönnel 
elfogyok a ködökkel
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DÁVID GYULA
Lucian Blaga magyarul
(Folytatás előző számunkból)

Térjünk vissza az Erdélyi Helikonra: 
ennek mindjárt az 1928/2. száma köz
li Ion Chinezu egy tanulmányát, amely
ben a szerző, Victor Eftimiu és Octavian 
Goga azonos tárgyú darabjai mel
lett részletesen ír Blaga egy évvel az
előtt megjelent Manóié mesteréről is. 
„Lucian Blaga Manóié mestere -  írja -  
tele van szuggesztív nyugtalansággal, 
homállyal és imbolygó félárnyékokkal. 
Könyvdráma, misztérium. Blaga keresi a 
leszállást a mítosz gyökeréhez, bele akar
ja vinni a drámába a román föld ősi at
moszféráját, átlelkesíti a témát a modern 
líraiság finom érzékenységével.” Majd 
Octavian Goga és Victor Eftimiu Manole- 
drámáival összevetve ezt írja Blaga da
rabjáról: „A vallások és ködös babonák 
nagy problémáit rajzolják meg ennek 
a misztériumnak freskóvonalai, mely 
Zamolxevel (trák tárgyú misztérium) és 
a Tulburarea apelor c. drámával (a pro
testantizmus birkózása az orthodoxiával 
Erdély földjén) valóságos trilógiát alkot.” 
(Manóié mester a román drámairodalom
ban. Erdélyi Helikon, 1928/2. 158.)

Aztán az 1930. évi első számban két 
cikk is jelenik meg a román költő-dráma
íróról: Dsida Jenő a Gyermekkeresztesekről 
ír, amelyet „az utóbbi idők legjelentősebb 
román irodalmi eseményéinek nevez, 
Kádár Imre pedig a Lauda somnului cí
mű, szintén 1929-ben megjelent verskö
tetről, amelyhez három Blaga-vers (Extaz, 
Tăgăduieli, Tristeţe (maga-készítette for
dítását is csatolja. Csak egy-egy, Blaga 
művészetének lényeges vonásait megra
gadó idézetet iktatunk ide az említett két 
cikkből:

Dsida cikke elején felidézi Blaga ma
gyar recepciójának előzményeit -  „Az 
európai műveltségű nagy román író ne
ve, akinek mély és artisztikus versköte
tein kívül drámái is jelentek meg (Daria, 
Mesterül Manóié, Zamolxe, Tulburarea 
apelor, stb.), s akit a román kritika egye
dül ta rt méltónak a korszakalkotó nagy
ságok sorában Eminescuval állítani 
párhuzamba, az erdélyi magyar olvasó- 
közönség előtt sem ismeretlen. Főként lí
rai verseinek szép számú és jó magyar 
fordítása tette ismertté őt a magyar olva
sók előtt”. Majd így folytatja: „Blaga ösz- 
szes jellemző kvalitásai mintegy sűrítve 
jelennek meg legújabb drámájában. Lírai 
zsúfoltsága nem olyan nagy, mint az ed
digi darabjaié, viszont színszerűsége na
gyobb. Érdekes, itt-ott pattogó, másutt 
vontatott dialógusaival, elvont gondola
ti tendenciájával egyformán közel áll az 
antik tragédiához és a keresztény misz
térium-drámához.” Hivatkozik Blaga egy 
kortárs-kritikusa, Paul Sterian megálla
pítására: „Blaga személyeinek nem csak 
mondanivalóik, hanem elhallgatni való
ik is vannak. Tudnak beszélni, de tud
nak némák is maradni.” Végül a téma 
és az alapkonfliktus ismertetése után

(Teodul katolikus szerzetes gyermeke
ket toboroz a keresztes hadjáratba, míg 
Ghenadie, az egyszerű ortodox pap meg
próbálja kivonni a román gyereket hatá
sa alól — sikertelenül), ezt írja: „A drámai 
helyzetek, hangulatok s a feszülő jelene
tek lehetőségeit mesterien aknázza ki a 
szerző anélkül, hogy olcsó színpadi fogá
sokhoz folyamodnék. Két világ ütközik 
meg a darabban: Nyugat és Kelet. A ka
tolicizmus és az ortodoxia. Az egyik el
vont dogmatizmussal, ékes szóval, kitűnő 
szervezettel küzd. A másik koldussze
génységgel, keleti humánummal és krisz
tusi alázattal, ... a passzív békesség meg
talált igazságával, melynek fontosabb 
maga Krisztus, mint a Krisztus szentföl
di sírja... Evvel a Kelettel érez együtt a 
költő. És itt a dráma misztikus érdekes
ségeinek kulcsa: a sorok közül mindvé
gig a Blaga líráját, egyéni küzdelmeit és 
belső meghasonlásait halljuk kidobogni: 
a nyugati kultúrájú, gazdag műveltségű 
költőben hangot hallat és jogot követel az 
erős és mélységesen mély Kelet.” (Blaga 
új drámája. Erdélyi Helikon, 1930/1. 537.)

Kádár Imre cikkéből az 1929-ben meg
jelent Lauda somnului költőjét — amint írja
-  „... a mai román költészet mély művelt
ségű, gazdag képzeletű, vallásos szellemű 
költőt” ismerhették meg közelebbről a fo
lyóirat olvasói. Blaga „...lírájában -  álla
pítja meg Kádár, aki ugyanabban a szám
ban három Blaga-vers (Extaz, Tăgăduiri, 
Tristeţe metafizică) fordítását is közreadja
-  kivétel nélkül a metafizikai térben vias
kodik a lét s főként a nemlét problémáival. 
Régebben még csak belenyugodott a vég
zetbe, hogy élnie kell... Aztán poláris el
lentétébe fordul a vágy. Ha már meg kell 
születnie, akkor nyíl akar lenni, át akar 
törni a végtelenség korlátain, hogy az ég
nek is fölébe emelkedhessék, s ’ne lásson 
benne Isten börtönbe zárt rabot’.” Tovább 
pedig: „Ennek a sötét hangulatú, még a 
Nirvána léttelen létét is tagadó költészet
nek hátterében azonban ott ragyognak a 
fekete fátyol mögött azok az örök emberi 
eszmények, amelyeket Lucian Blaga egy 
pillanatra sem tud szem elől téveszteni.” 
„S az emberszellem végtelenségének szent 
sejtelmei Blaga halálvágyó verseiben kü
lönös mélységgel csillannak meg, éppen 
a látszólagos ellentét reflektorfényében. 
Nem véletlen, hogy Lucian Blaga, a rend
kívüli filozófiai műveltségű költő, közvet
lenül a román népművészetben gyökere
zik, amelynek forrásaiból meríti erejét. Az 
ember a havasok tetejéről leszáll a völgy
be, hogy aztán éretten, bölcsen, látó szem
mel megint visszatérjen az eredethez, 
az eredet fölé.” (A halál román poétája. 
Erdélyi Helikon, 1930/1. 85.)

1931-ben a Pásztortűzben, majd az 
Erdélyi Helikonban új Blaga-fordító jele
nik meg: Szemlér Ferenc. Ebben a két ha
zai folyóiratban, majd a Korunk ban és a 
budapesti Láthatárban, s az 1940-ben 
Budapesten kiadott Mai román költők cí
mű kötetben összesen öt fordítását (Biblică,
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Biografie, Paradis în destrămare, Tristeţe 
metafizică, Veac) lehetett olvasni, hogy az
tán az 1944-et követő évtizedekben, anto
lógiákban, önálló Blaga-kötetekben és sa
ját későbbi műfordítás-kötetében (Változott 
egekben. Irodalmi kiadó, Bük. 1969.) továb
bi Blaga-versek fordításával gazdagítsa a 
magyar műfordítás-irodalmat.

1935-ben az Erdélyi Helikonban. Makkai 
László közöl nagyobb tanulmányt Lucian 
Blaga költészetéről (Lucian Blaga. Erdélyi 
Helikon, 1935/4. 263—267.) Feleleveníti a 
fellépését követő bizonytalanságokat, el
utasításokat. Első könyvét -  emlékez
tet rá -  „...vegyes érzelmekkel fogadták, 
s akik önfeledten hallelujáztak neki, azok 
sem értették idegen, a román irodalom élő 
hagyományaitól olyan távol eső világát. 
Komor, erős színek, újpátoszú szavak, kü
lönös képek, s még különösebb szemlélet 
áradt a szeszélyes formákban nyomtatott 
szabadversekből ... Tíz év múlva, Az álom 
dicsérete (Lauda somnului) című verskö
tetben kikristályosodottabban, de még tá
volibban, különösebben ragyog ugyanaz a 
vidék.” Majd a modern európai líra össze
függésébe helyezi Blaga költészetét, hogy 
aztán kiemelhesse kortársaihoz viszonyí
tott eredetiségét: „A német expresszioniz- 
mus öröksége ez, a világháború utáni ösz- 
szeomlásban időszerűvé vált végítéletváró 
remegés művészetéé... Oskar Kokoschka 
látomásszerű, kísérteties portréi, Georg 
Heym rothadó hulláktól, rémektől, kárho
zott lelkektől nyüzsgő költői világa, és kü
lönösen Georg Trakl verseiben a csodálatos 
irreális holdas erdők, a mesebeli állatok 
nemlátott színek és idegen hangok állanak 
legközelebb Blaga költészetéhez. A kezde
ti fejetlenség mára azonban elült, a vízi
ók tárgyilagos meglátássá szelídültek... 
Blaga megmaradt expresszionista világké
pénél, s hogy ez művészete kárvallása nél
kül sikerült neki, a divatnál mélyebb, ter
mészetesebb kapocsra vall közte s a német 
apokaliptikus szemlélet között. A misztéri
umnak, a megmagyarázhatatlannak az él
ménye, ami különösen a blagai költészet 
sarka, köti őt minden hatásnál igazabban, 
Meidner, Kokoschka, Heym és Trakl vilá
gához.” (Kiemelés az eredetiben.)

Makkai a költőt magát is idézi a Pietre 
pentru templul meu c. tanulmánykötet
ből: „Egy igazi titokkal szemben nem 
a magyarázás a kötelességünk, hanem 
a benne való tökéletes elmélyülés, úgy, 
hogy még nagyobb titokká változtassuk”
-  s hozzáteszi: „A kihaló, elsekélyesedő 
expresszionizmus általános csődje ide
jén Blaga saját költészetének megmen
tését a népköltészettel való élő kapcsola
tának köszönheti. A mai értelemben vett 
újnépieséghez nincs sok köze, külsősé
gek, a falu élete alig érdeklik, de a me
se képzeletvilága, a népdal belső ritmusa 
annál inkább megfogják. Nemesedő kris
tályosodó szemlélete az apokaliptikusból 
így ment át mithikusba.”

Ezt a mithikus szemléletet érzi alkal
mazva Makkai a Gyermekkeresztesek cí
mű drámában, amelyben két középko
ri szemlélet száll szembe: „a nyugati 
miszticizmust a rajongó, gyermekekből 
kereszteshadat toborzó, csodaváró barát”
» » >  folytatás a 18. oldalon
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és „a bizánci hitet a nyugodt, a túlvilágot 
a túlvilágra, a földet a földre szorító orto
dox sztárec” „Blaga eddigi életművéből -  
előlegezi meg némileg az ő (és Kiss Jenő) 
fordításában 1940-ben bemutatásra ke
rülő darabot -  versei mellett ez a dráma 
emelkedik ki magasan. Esztétikai, költői 
igazolása egy olyan filozófiai rendszer
nek, amelyet a filozófia maga talán nem 
igazol, vagy meghaladhat.”

A  G y e r m e k k e r e sz te se k
(1940)
A kolozsvári Magyar Színházban 

1940. február 8-án kerül bemutatásra 
az a darab, amelyről Dsida épp tíz év
vel azelőtt, mint „az utóbbi idők legjelen
tősebb román irodalmi eseményé”-ről írt 
az Erdélyi Helikonban. A bemutatót azon
ban ezen túl, az idők aktualitása is ki
emelte. Több mint egy fél éve dúlt már 
a második világháború, amelynek előké
születeit Blaga diplomataként Bécsből 
oly közelről szemlélhette, s aki felelősen 
gondolkozott, annak számára a bemutató 
nem pusztán gesztusértékű volt, hanem 
figyelmeztetés is „közös dolgaink” rende
zésének égető szükségességére. Ezt érez
tette az Ellenzék ben a bemutató napjára 
időzítve Marton Lili terjedelmes interjúja 
(„A történelem a románokat és a magya
rokat olyan helyzetbe állította, hogy azok 
az érdekek, amelyek közelebb visznek 
egymáshoz, összehasonlíthatatlanul na
gyobbak, mint azok, amelyek elválaszta
nak.” Ellenzék, 1940. február 8 .), amely
nek címében (egy kissé „ástilizálva”) ki 
van emelve a beszélgetés egy ezt megerő
sítő mondata.

Csak néhány gondolatot emelünk ki az 
interjúból:

„... a darab színrehozatala a Magyar 
Színházban -  mondja a riporter
nőnek Blaga -  a magyar és román 
kultúrközeledés egy gesztusa, s ez a kö
zeledés most szükségesebb, mint bármi
kor”. Majd így folytatja: „Még sok ten
nivaló van, de dolgozni kell ebben az 
irányban, mert azt hiszem, hogy a tör
ténelem a magyarokat és a románokat 
olyan helyre és olyan helyzetbe hozta, 
hogy azok az érdekek, amelyek közelebb 
visznek egymáshoz, összehasonlíthatat
lanul nagyobbak, mint azok, amelyek 
elválasztanak. S ezzel a szilárd meg
győződéssel hiszem, hogy mindnyájunk 
kötelessége, akik sorsközösségben a föld
nek ezen a pontján élünk, hogy tegyünk 
meg mindent, ami tőlünk telik, a köze
ledés érdekében. Ha a szellemi alapon 
történő közeledés megerősödik, meg va
gyok győződve, hogy meg tudnánk men
teni a békét a Duna mentén és Délkelet- 
Európában.”

A gondolat mögött azonban sokkal 
több van, mint a mindkét nemzet szá
mára sorsdöntő helyzet felismerése. 
Blaga, a kultúrfilozófus a Romániát és 
Magyarországot közvetlenül fenyegető 
háború veszedelménél sokkal mélyebbre 
és távolabbra lát: a dekadens nyugati kul-

A Gyermekkeresztesek súgópéldányának egy lapja 
(1940)

túrával szemben az egyetemes megújulás 
lehetőségére és útjára irányítja a figyel
met: „Délkelet- Európában a fiatal népek 
csoportja él -  ide számítom a magyarsá
got is -, amelynek népi kultúrája -  is
métlem, a falu ősi életéből táplálkozó né
pi kultúrája -  több csodálatosan hasonló 
vonásával mintha egyetlen nagy család
hoz tartozna... Ezek a népek ősi kultú
rájukban... olyan friss lehetőségeket hor
doznak magukban, amelyet /!/ ha egyszer 
megvalósítanak -  a kultúra magasabb 
rendű tervének monumentális módja sze
rint -  felülmúlhat majd mindent, amit je
lenleg az európai kultúra szellemileg pro
dukál.”

„... mi -  folytatja a gondolatot - , ennek 
a földnek népei még azon kívül rengeteg, 
eddig fel nem tá rt ősi alkotó forrással 
rendelkezünk a kimerített, fáradt nyu
gati kultúrával ellentétben. Nem volna-e 
bűntény a történelemmel és a lehetősé
gekkel szemben, hogy szétforgácsolód- 
junk olyan félreértések miatt, amelyek 
mind másodkézből kapottak, s amelyeket 
biztosan rendezni lehet.”

*

A kolozsvári bemutatónak, mind a ma
gyar, mind a román sajtóban nagy vissz
hangja volt.

Néhány hónap múlva azonban bekö
vetkezik a második Bécsi Döntés -  Blaga
a kolozsvári I. Ferdinand Egyetemmel 
együtt elhagyja Kolozsvárt, s csak 1945- 
ben tér vissza Nagyszebenből, ugyan
csak az egyetemmel együtt. Itt azonban, 
még a kommunista hatalomátvétel előtt, 
elkezdődik ideológiai-politikai indítta
tású háttérbe szorítása. Aztán 1948- 
ban kolozsvári egyetemi katedrájá
ról is eltávolítják. A Román Akadémia 
kolozsvári könyvtárába helyezik át, s

„főkönyvtáros” minőségben céduláz kü
lönböző akadémiai kutatási témákhoz. 
A még élő kortársak emlékeznek rá, 
hogy a Román írószövetség kolozsvári 
fiókjának összejövetelein egy ideig még 
meg-megjelent, s Ion Agárbiceanuval 
egy sarokban meghúzódva hallgatták 
a szónokokat. Aztán egyszer csak „elfe
lejtették” értesíteni az ilyen alkalmak
ról. Könyvei egy része tiltólistára került, 
s hiába kereste volna valaki, 1947 után 
verseit sehol sem találta a kortárs román 
költészetet bemutató hazai antológiák
ban. Csak a nyugaton összeállított angol, 
francia, német, olasz, görög nyelvű mo
dern román lírai antológiákban (London, 
1956, Párizs, 1958, Oldenburg, 1960, 
Bruxelles, 1960, Athén, 1961, Firenze, 
1961, Párizs, 1961) szerepelt változatla
nul, köszönhetően a román emigráció
nak.

Úgy tűnik, ez a mellőzés nem érvé
nyesült Blaga magyar fordításaira néz
ve. Ebben az időben a Budapesten 1947- 
ben kiadott, Kéki Béla által szerkesztett 
Mai román líra hat versét közölte, Áprily 
Lajos és Gáldi László korábbról már is
mert fordításában, majd egy bő évtized
del később -  de még életében -  bekerül
tek versei Jékely Zoltán műfordításainak 
gyűjteményébe (Keresztút. Szépirodalmi 
Kiadó, Budapest, 1959.), majd a Köpeczi 
Béla-szerkesztette Román költők (1961) 
című antológiába.

Aztán a halála után négy évvel, az 
1965-ben megjelent, Domokos Sámuel- 
szerkesztette Mágikus virradat elhozza 
költészetének átfogó és méltó megismer
tetését a magyar közönséggel. A kötet 
284 versének fordítói között ott talál
juk az évtizedekkel korábbról ismerte
ket: Áprily Lajost 39, Franyó Zoltánt 14, 
Gáldi Lászlót 60, Jékely Zoltánt 34, Kiss 
Jenőt 26, Szemlér Ferencet 48 versfor
dítással. S ez a kötet később, évtizedek
re forrása lesz mindazoknak az önálló ki
adásoknak, amelyek akár Romániában, 
akár Magyarországon megjelennek 
(Legszebb versei, 1970, Csodálatos mag, 
1975 = Tanulók Könyvtára, Versei,
Budapest, 1979 = Lyra Mundi, Novemberi 
nyár, 1987 = Román költők. ) Közben ki
adásra kerül, Kiss Jenő fordításában, 
a románul is posztumusz Evek króniká
ja és énekei (1968), majd egy esszékötet 
{Egy évszázad arcai, Szilágyi Domokos és 
Molnár Szabolcs fordításában, 1978) és a 
Manóié mester (Markó Béla új fordításá
ban, 1984).

És a magyar Blaga-recepció legutol
só eseményeként jelentkezik, már az ez
redforduló után, egy új fordító, a Bécsben 
élő Lengyel Ferenc, aki 33, addig ma
gyarul még meg nem szólaltatott Blaga- 
verssel bővíti az eddig is hozzáférhetőket, 
további 67 fordítással pedig verseny
re kel a korábbi, olykor már klasszikus
sá vált tolmácsolásokkal {De profundis. 
Poezii -  Versek. Kétnyelvű kiadás. Polis 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002.)

Több mint kilenc évtized magyar 
Blaga-recepciójának rövid summázata 
ez. Úgy gondoljuk, nem kevés. Hogy a fi
lozófus, a kultúrhistorikus még alig ka
pott visszhangot magyarul, az csak to
vábbi feladatainkra figyelmeztet.
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A hernyó és a pillangó
Közhelyes már, miközben sokszor meg

kérdőjelezhető, hogy a szadisták meny
nyire megkínzottak önmaguk is. Illetve 
hogy azoknak, akik pedig kínzatni sze
retnek, mennyire jó, mert azt kapják, 
amire vágynak. De csavarosabb helyze
tekben a kínzott arra kényszeríti kínzó
ját, hogy őt sanyargassa mindenféle mód
szerrel. Pedig ez nem is olyan egyszerű 
feladat. Peter Strickland legújabb filmje, 
a The Duke of Burgundy pedig a csapdá
ban levőkről és a szenvedélyről szól.

De talán a legelején érdemes tisztáz
ni: ki is az a Duke of Burgundy? Kiderül 
a stáblistából, nevezetesen a latinul 
Hamearis lucinaként nevezett példány. 
Kicsit utánaolvastam a főképp a Nagy- 
Britanniában megtalálható pillangó
nak, különös figyelmet fordítván a nős
tények viselkedésére, de kiderült róluk, 
hogy semmilyen különlegesebb tulajdon
sággal nem bírnak. A pillangó neve vi
szont rendkívül sokat ígérő. Ahogy Peter 
Strickland alkotása is, amit valószínűleg 
nagyon sokan vártak a beharangozott te
matika miatt is (egy női alá-fölérendelt 
szerelmi kapcsolatról szól). Ha a filmet 
a stáblistán feltűnő magyar nevek mi
att magyar koprodukcióban készült alko
tásnak tekintjük -  bár korántsem olyan 
mértékben, mint a rendező debütfilmjét, 
a Péter Hilda főszereplésével készült 
Varga Katalint - , a The Duke of Burgundy 
a Liza, a rókatündér után a második 
nemrég bemutatott film, amely mondhat
ni kosztümös alkotásnak is számít, min
denesetre egy nehezen meghatározha
tó korban (talán az 1910-es és 1930-as 
évek között) játszódik. Strickland filmje 
egy nehezen beazonosítható helyiségben 
-  amelyet csak nők laknak és amelyben 
a lepke- és pillangókutató központ is he
lyet kap -  játszódik, ahol ismétlődő idő
közönként ismeretterjesztő előadásokat 
tartanak az ott kutató entomológusok, 
akik ugyancsak nők. Persze, ez egyálta
lán nem egy unalmas kutatói közösség, 
mint ahogyan a pillangók sem unalma
sak egy pillanatig sem.

A főszereplő Evelyn, egy csinos harmin
cas, szinte gyerekesen görbülő szájú, von

zó nő (Chiara D’Anna, Strickland előző 
filmjében, a Berberian Sound Stúdió ban 
tűnt fel korábban), aki először e (való
színűleg amatőr) kutatócsoport egyik 
seniorának, mondhatni seniorinájának 
az engedelmes takarítónője, majd még 
engedelmesebb szeretője. Itt kezdődik a 
bonyadalom: a film viszont nem engedi el
mesélni magát, inkább elmélkedni hagy, 
amire az erotikus giallo műfaja nagyon is 
alkalmas -  vagy inkább csak apropó.

Az idősebb entomológust, Cynthiát 
Sidse Babett Knudsen játssza, akit a dán 
Borgen sorozat határozott politikusnő- 
jeként láthattunk legutoljára, és mint
ha most is azt a szerepét folytatná: ott
hon ugyanaz az erős nő, aki tudja, hogy 
társadalmi státuszát mindenütt kép
viselnie kell. De aztán elkezd öreged
ni, és ez a szerep egyre nehezebb. Ezt 
a liminális állapotot mutatja be a film: 
egy párkapcsolatban miként éljük meg 
a magunkra kényszerített vagy kedvte
lésből felvett szerepeket és azok korlátá
it, meg azt persze, hogy ezt a másik ho
gyan tolerálja vagy éppenséggel utasítja 
el, és mi magunk mit tudunk ezzel kez
deni, ha már önmagunk szeretnénk len
ni. A dán színésznő azért is egyedi vá
lasztás, mert egyszerre tud úriasszonyt 
játszani és esendő öregedő hölgyet is, a 
kamera ugyanúgy fókuszál intimebb 
testrészeire, miközben a fűzőjébe kínoz
za magát, akár mosolygás közben a már 
jól látható ráncaira. Lassan belefárad a 
kínzásba, már számára okoz mindez ké
nyelmetlenséget, és visszafelé próbálja 
fordítani a folyamatot: kényelmességével 
és barátságosságával viszont kedvesét 
untatja már-már kínzásig, hiszen hiány
zik az izgalom. A fiatal szerető azonban 
az izgalmat keresi, ha kell, akár másnál. 
Elveszteni őt viszont nem lenne olyan 
könnyű. Ennél a momentumnál már tel
jesen mindegy, hogy milyen neműek a fő
szereplők, egy szomorkásba forduló tör
ténetet látunk az elmúlásról. Amely 
— végre nem amerikai módon — happy 
endbe csap át, és kiderül, hogy mindez 
a körítés csak „luxury”, mert ők ketten 
számítanak csak egymásnak.

%i9fLiJv[sn:ogü{ÁT
Míg Knudsen mesterien játssza a már- 

már túlérett nőt, addig Cynthia egyre 
gyerekesebb hozzáállását domborítja ki. 
Mikor elérkezik hozzájuk az ugyancsak 
női asztalosmester, aki nemcsak az ágyat 
méri le, hanem a megrendelőinek a for
máit is, majd közli, hogy a kívánt külön
leges ágy csak 8 hét alatt készülhet el, 
Evelyn egyik pillanatról a másikra hisz
tis kisgyermekké változik, akit alig győz
nek csitítani, majd egy human toilet ne
vű új bútorral terelik el a figyelmét (nem, 
nem az a human toilet, amit most min
denki elképzel...). O az erőszakos kisgye
rek, akinek a szülő igyekszik mindent 
megadni, csak azért, hogy boldognak 
tudhassa. Az alárendeltek látszólagos 
nyugalmában mindig megcsillantja a sa
ját jelentőségteljesebb „pozícióját”.

Ez a történet a filmben csak egy ada
lék a sok közül. Rengeteg lírai kép és fan
tazmagória elevenedik meg: a főszereplők 
fantazmagóriáit is meglátjuk, bizserge- 
tő képekben és zenével, rengeteg pillan
gótípussal ismerkedhetünk meg, nem 
csak képileg, hanem akár hangos szinten 
is: sokszor pl. a molylepkék rezgése hall
ható. A bemutatott, általában épp a mo
sószertől csöpögő fehérneműk már nem 
csak szexuális jelképként használatosak, 
hanem önálló esztétikai értéket képvisel
nek, viselőjüktől függetlenül. És a táj is 
gyönyörű, a kontextus pedig szinte idilli
en békés. A kontextus kérdése azért fon
tos, mert bár csak nőket látunk -  mint
ha Leszbosz szigetére kirándulnánk —, 
a soha vissza nem köszönő szomszédnő, 
Lorna viselkedése a gyanakvó „szom
szédasszonyok” homofób attitűdjére utal. 
Később persze megtudjuk, hogy mogor
vasága pontosan minek tudható be.

Külön érdemes kiemelni a stáblista 
rendkívüli gazdagságát: hiszen nem csak 
megidézi a lepkéket, de még az is kide
rül, hogy még az olyan álombéli, illetve 
Google által alig talált human toilet (ami 
valóságban nem -  így -  létezik, ahogy a 
film megidézi) szakértője is közreműkö
dött az alkotásban.

A film kissé emlékeztet az Angels 
and Insects című 1995-ös Philip Haas- 
alkotásra, amelyben ugyancsak erős sze
xuális utalások és meditativ képek van
nak, túl a rovarok életének bemutatásán, 
a befejzése azonban sokkal keserűbb. De 
Strickland nemcsak egy játékfilmet for
gatott, hanem inkább egy filmesszét, 
amelynek hosszú képei nem a női lélek 
vagy egy női párkapcsolat bugyrait já r
ják be, hanem a saját alaptermészetün
kön gondolkodtatnak el. Amelyek ugyan
olyan sokszínűek, mint azok a gyönyörű 
pillangók -  de általános igazságok talán 
mégis vannak.

The Duke o f Burgundy, színes an
gol film, 2014, 104 perc. Rendező és 
forgatókönyvíró: Peter Strickland.
Operatőr: Nicholas D. Knowland. Vágó: 
Fekete Mátyás. Szereplők: Sidse Babett 
Knudsen, Chiara DAnna, Eugenia 
Caruso, Monica Swinn, Tompa Eszter.
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Magyarázni a 
megmagyarázhatatlant
Éppen annyira közhelyes lenne egy, a 

filmek színpadra adaptálásának nehézsé
geiről szóló bevezetővel kezdeni ezt a szö
veget, amennyire közhelyes egy ilyen elő
adás létrehozásakor elsődleges kérdésként 
az adott történet színházi újramesélhető- 
ségének mikéntjét választani. Rég nem ti
tok, ha egyáltalán az volt valaha, hogy a 
művészeti ágak közötti váltásnak megvan
nak a maga nehézségei. A film és a szín
ház esetében, ahol első látásra igencsak 
közelálló, ám a gyakorlatban egymástól 
végtelenül eltávolodni képes területekről 
van szó, ezek a nehézségek hatványozot
tan érvényesülnek. Mára már az sem kér
dés, hogy minden történet újramesélhető a 
színpadon. Csak a megfelelő eszközök és a 
megfelelő közönség szükséges ahhoz, hogy 
az adaptáció sikeres lehessen.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház 
társulata és közönsége számára aligha 
lehetnek idegenek ezek a gondolatok. Az 
Andrei Şerban rendezte Suttogások és si
kolyok, valamint a Robert Woodruff ren
dezte Születésnap már bizonyította, hogy a 
színház és ezen belül a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház közege alkalmas lehet 
a sikeres adaptációk megvalósítására. 
Ingmar Bergman és Thomas Vinterberg 
filmjei után, a 2014/2015-ös évadban újabb 
filmfeldolgozásokkal bővült a színház re
pertoárja. Előbb Liliana Cavani Az éj
szakai portás című filmje alapján rende
zett előadást Nona Ciobanu, majd 2015. 
április 25-én mutatták be Lars von Trier 
Hullámtörés című filmjének feldolgozását 
Tom Dugdale rendezésében.

A film és az előadás története szerint az 
együgyű lány, Bess McNeill (Pethő Anikó), 
egy elszigetelt észak-skóciai faluban él, és 
a helyi, zárkózott közösség rosszallása el
lenére hozzámegy Janhoz (Szűcs Ervin), 
az idegen olajmunkáshoz. Röviddel a film 
és az előadás nyitányaként is szolgáló es
küvői jelenetsor után Jannak vissza kell 
térnie a fúrótoronyra, a mélyen hívő Bess 
pedig imádkozni kezd, hogy férje mihama
rabb visszatérhessen. Úgy tűnik, a nő imá
ja meghallgatásra talál. Jant baleset éri a 
tornyon, visszaszállítják a Bess falujához 
közeli kórházba, ahol kiderül, kevés az esé
lye, hogy valaha is újra mozogjon. A nyak

tól lefele bénult férfi arra kéri Bess-t, ta rt
son szeretőt, és szexuális együttléteik 
elmesélésével tartsa őt életben. Bess ne
hezen szánja rá magát, ám végül, éppen 
erős hite által támogatva engedelmeske
dik Jan kérésének. Egyre mélyebbre süly- 
lyed, míg végül -  egy hajón, amitől még a 
környék összes prostituáltja is távol tartja 
magát — halálos sérüléseket szenved. Míg 
Bess számára egyértelmű, hogy áldozata 
következtében Jan meggyógyul, az orvo
sok számára megmagyarázhatatlan a fér
fi felépülése. Erkölcstelen életmódja miatt 
a temetési szertartáson a közösség férfi 
tagjai a pokolra űzik Bess lelkét, ám való
jában csak egy homokkal töltött ládát te
metnek el. A temetés előestéjén ugyanis 
Jan és társai ellopják a holttestet. A fúró
toronyról engedik le az óceánba, és más
nap reggel a falu templomának tornyából 
rég eltávolított harangok a fúrótorony fö
lött konganak.

A Hullámtörés színpadi változatá
nak szövegét eredetileg Vivian Nielsen 
készítette el, majd Guelmino Sándor és 
Gecsényi Györgyi ültették át magyar 
nyelvre. A kolozsvári előadás végleges szö
vegét a magyar változat alapján a rendező 
és a dramaturg (Bíró Eszter), valamint a 
dramaturg munkatársai (Biró Réka, Deák 
Katalin) alakították ki. Az események lán
colata és a szereplők szövege ebben a vál
tozatban is meglehetősen hűen követi a 
filmet, ahogy a színészek játéka is egyér
telműen a filmben látottakra épít.

A díszlet Carmencita Brojboiu munká
ját dicséri, és a dicséret valóban szó sze
rint értendő. A négyszögű játéktérre a he
likopter-leszállóhelyek egyezményes jelét, 
a fehér körbe rajzolt H betűt festették, de 
ugyanez a H egyúttal a kórházat is jelöli. 
A négyszög két, egymással szembeni olda
lán helyezkedik el a kettőbe osztott néző
tér, a nézőterekre merőleges oldalak egyi
kén a tér tágas bejárata áll (ezen keresztül 
érkeznek a nézők is), a másikon pedig egy 
ajtóval és hosszú, összefüggő ablaksorral 
ellátott folyosó fut végig, amire az ablako
kon keresztül lát be a néző. Ez a berende
zés elsőre tökéletesen alkalmasnak tűnik a 
Hullámtörés zárt világának és távolságtar
tó, elidegenítő stílusának érzékeltetésére, 

de átgondolatlan haszná
lata és a benne rejlő lehe
tőségek kiaknázatlansá- 
ga súlytalanná teszi.

Nem csak a játéktér 
használatát jellemzi ez az 
elsőre jól felépítettnek tű
nő, ám végső soron súly
talanná váló elképzelés. 
Az előadás magyarázza 
a Hullámtörés eseménye
it. Nem csak jelzi, hogy 
érdemes elgondolkodni, 
hanem, akár egy rossz 
viccmondó, kifejti az épp 
elmesélt poént. Felhívja 
a nézők figyelmét, hogy 
mindaz, ami történik,
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igencsak valószínűtlen, és a magyarázatot 
bizony nem a valószínűségszámítás és nem 
is a természettudományok terén kell ke
resni. Pedig Bess hányattatását és az ese
mények magmagyarázhatatlan vagy éppen 
magától értetődő összefüggéseit aligha kell 
magyarázni.

A magától értetődőt magyarázni -  akár 
ezt is választhattam volna szövegem címé
ül, hiszen ez a tevékenység is pont annyi
ra hiábavaló, mint a megmagyarázhatat
lan magyarázása. A Hullámtörés és Bess 
McNeill világa szűk és zárt, nincs benne he
lye a magyarázásnak. Annyira szűk és zárt 
ez a világ, hogy az események felosztásának 
e két lehetséges végpontja, a megmagyaráz
hatatlan és a magától értetődő egybeesik. 
Egyetlen pontban sűrűsödnek össze, és az 
ebből gerjedő feszültség készteti a nézőt -  
legalábbis a film nézőjét — az újabb és újabb 
kérdések felvetésére. Egyetlen alkalom kí
nálkozik a feszültség feloldására, Bess 
McNeill világának elhagyására. Lehet, hogy 
tévedtem, mondja halála előtt Bess, amikor 
megtudja, hogy Jan állapotán még az ő ál
dozata sem segített. Ha valóban tévedne, 
szomorúan, de nyugodtan dőlhetnénk hát
ra, ám a következő jelentben Jan már man
kókra támaszkodva biceg. Persze lehetne ez 
is a véletlen műve, megmagyarázhatatlan 
esemény, aminek nem kell feltétlenül kötőd
nie Bess hitéhez. De a nő hullámsírba he
lyezése utáni reggelen a tengeri fúrótorony 
fölötti szép, szilárd szürke égbe vágott kam
pószögre valaki két zengő harangot akaszt, 
így tiszteleg Bess áldozata előtt. Ez a végső 
kép minden egyéb magyarázatot hiábavaló
vá tesz. Az előadás viszont nem bízik ebben. 
A lezárást a már halott Bess meséli, és így a 
harangok filmbeli bizonyossága szertefosz
lik. A zárt világ megnyílik, értelmezhetővé, 
vitathatóvá válik, és Bess minden áldozata 
egy enyhén fogyatékos nő értelmetlen ver
gődésévé silányul.

A Hullámtörés kapcsán tartott beszélge
tésen Tom Dugdale kifejtette, hogy az elő
adás elkészítésének célja nem a film repro
dukálása volt, hanem a történet színházi 
nyelven való elmondása. Ha úgy tetszik, 
Tom Dugdale elérte a célját. A Kolozsvári 
Állami Magyar Színházban a Hullámtörés 
története valóban a színház nyelvén ele
venedik meg, de a megelevenedés sike
rességét beárnyékolja, hogy ez a nyelv 
mintha idegen lenne a rendező számá
ra. A használt szókincs tetszetős, ám ki
csit szegényes. A bonyolultabb igeidők és 
mondatszerkezetek is fennakadásokat 
okoznak. Persze mindez részletkérdés. 
A Hullámtörés igazi problémája az, hogy 
nem lesz több a film újramesélésénél és le
zárásának megkérdőjelezésénél.

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Vivian Nielsen: Hullámtörés. Rendező: 
Tom Dugdale; szereplők: Pethő Anikó, 
Szűcs Ervin, Kicsid Gizella, Orbán Attila, 
Bodolai Balázs, Laczó Júlia, Sinkó Ferenc, 
Búzási András, Viola Gábor, Farkas 
Lóránd, Váta Lóránd; dramaturg: Bíró 
Eszter; díszlet- és jelmeztervező: 
Carmencita Brojboiu; zene: Tom Dugdale; 
dramaturg munkatársai: Biró Réka, 
Deák Katalin; ügyelő: Györffy Zsolt.
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Nem elvesztegetett idő
Valószínűleg nem véletlen, hogy Márai 

Sándor ezen írása, posztumusz kiadás
ként, az Egy polgár vallomásai harma
dik kötete gyanánt, a Föld! Föld! előz
ményeként kicsivel a magyar történelem 
szempontjából tragikus 1944-es esemé
nyek ötvenedik évfordulója eló'tt jelent 
meg. Olvasván a személyes élményekkel 
teli, a kor magyar nagypolitikájába az író 
szubjektív szemszögén keresztül beveze
tő' olvasmányos ismertetéseket, helyzet- 
leírásokat: néhol mintha Bethlen István 
1944-es emlékiratával, máshol pedig 
Kertész Imre Valaki más című könyvével 
lehetne kapcsolatba hozni.

Rendhagyó módon a Márai Sándor 
Vallomásának harmadik része elé című be- 
vezetó'ben, melyben Mészáros Tibor mond
ja el a kötet születésének történetét, a lel
kiismeretes, betűről betűre haladó olvasó 
először megismerkedhet Márai katarzis 
jellegű emlékeivel, majd ezt követően tud
ja meg ezek keletkezésének körülményeit. 
Amint az Mészáros Tibor írásából kiderül, 
Márai nem véletlenül nem jelentette meg 
még életében az 1949-1950-ben bevégzett 
írást: a magyarság sorsa iránt érzett fe
lelőssége felülmúlta az egyéni érvényesü
lés ösztönét. Mivel a kritikát felelős em
berként nem tudta volna mellőzni, az író 
nem kívánt a nehéz években megjelentet
ni olyan írást, melynek az amúgy is nehéz 
helyzetben levő magyar nemzetnek és or
szágnak esetleg ártalmára lehet.

Aki számára ismerős Márai borongós, 
rejtetten pesszimista, leírásaiban precíz, 
ugyanakkor mégis olvasmányos, magá
val ragadó stílusa, az valószínűleg nehe
zen fogja tudni letenni ezt a könyvet is. 
A lényeg -  mint általában Márai vissza
emlékezéseiben -  nem annyira az író sze
mélye maga, hanem a környezet, amely
ben él, és amelynek dinamikája alkalmas 
közeget teremt arra, hogy a szemlélődő, 
csak olykor aktív író gyakran igen mély 
erkölcsi tartalommal is rendelkező követ
keztetéseket vonjon le.

Márai írása emlékirat, de atipikus em
lékirat. Mivel szakavatott íróról van szó, 
úgy érzi, számára nem kötelező az ese
mények kronológiájának, a történelmi idő 
kereteinek olyasfajta tiszteletben tartása, 
mint ahogy az kötelező érvényű egy visz- 
szaemlékező politikus vagy hivatásos tör
ténész számára. Ugyanakkor az egyéni 
sors összefonódik az ország, a nép sorsá
val, és ez utóbbiak sokszor mások sorsán 
keresztül kerülnek ábrázolásra. Márai 
nem próbálja mentegetni a múltat, rámu
tat Horthy, Bárdossy, Teleki vagy Bethlen 
tévedéseire, a magyar társadalom visz- 
szásságaira, mintegy tanulságként gör
be tükröt tartva a jelen elé. A polgárság 
passzivitása, a feudalizmusból visszama
radt arisztokrácia cím- és rangkórsága, a 
társadalom felsőbb és alsóbb rétegei kö
zötti hatalmas szakadék ugyanis előreve

títette a ’44-es tragédiát. Természetesen 
az író nem abszolutizál: mikor arról ír, 
mennyire meglepő volt a felvidéki részek 
visszatértét követően az „anyások” -  az 
észak-erdélyi „ejtőernyősök” megfelelői, 
az anyaországi hivatalnokok — viselkedé
se, mennyire fájdalmas volt az az ember
telen bürokrácia és címkórság, amit meg
honosítottak, mennyire fájdalmasan érte 
a visszatért területek magyarságát, anél
kül azonban, hogy a demokratikus cseh
szlovák államberendezkedés nemzetiségi 
diszkriminációját visszakívánták volna. 
Egyszerűen más helyzet volt, másképpen 
jobb vagy rosszabb.

A narrátor emlékei a nemzet kollek
tív tragédiáira is kiterjednek. így nagy 
hangsúlyt kap a magyar zsidóság sor
sa, a munkaszolgálattól a deportálásokig 
is, de nem annyira maga az eseménytör
ténet, mint inkább ennek morális szem
pontból nézett körülményei, háttere. 
Megjelenítésre kerül azonban a magyar 
polgárság tragédiája is, mely nem annyi
ra konkrét eseményekhez, törésvonalak
hoz köthető, inkább egy lassú, de meg
állíthatatlan folyamat, és mivel mind a 
nemzetiszocialista, mind pedig a kommu
nista diktatúráknak legfőbb ellensége, 
akadálya, feltartóztathatatlanul halad a 
tragikus végkifejlet irányába.

A könyv eseményrésze az Anschlussal 
kezdődik, és az „amikor Hitler bevonult 
Bécsbe” szóösszetétel jelentős motívum 
a műben. Az egész könyvre jellemző a 
sztoikus pesszimizmus, az értékek vál
ságának szemlélése, félig-meddig kívül
állóként, passzív szemlélődőként, hiszen 
hiába találkozik az ember személyesen 
többször is olyan személyiségekkel, mint 
Teleki vagy Bethlen, neki magának nincs 
befolyása az események alakítására, sőt, 
valószínűleg még teljes rálátása sem. 
A szemlélődő megérezheti, előreláthatja a 
dolgokat, változtatni rajtuk nem tud.

Egy másik fontos motívuma a könyv
nek a végig érzékelhető kettősség, a jó 
és a rossz dinamikája, állandóan változó 
aránya, dinamizmusa -  talán a Yin-Yang 
princípiumhoz hasonlóan —, melynek 
egyensúlya azonban fokozatosan felbo
rul, a rossz, a tragikum irányába billen 
el. Ezt a folyamatot sokan nem érzéke
lik, mások pedig tehetetlenek vele szem
ben. Ahogyan az alább kiragadott részlet 
is megfogalmazza:

„... az ország mégis, négy és fél éven 
át, tehát 1944. Március 19-ig egyfajta 
békeéletet élt. A derülátók rebesgették, 
hogy Magyarország »sziget«, olyan, mint 
egy tornádó nyugalmas központi mag
ja: körös-körül vijjog a vihar, de a közép
pont csendes... az átutazó semleges ide
genek csodálkozva mondogatták, hogy 
Budapest »a béke szigete«. A valóságban 
nem szigeten éltünk, hanem egy fortyo
gó mocsárban, amelynek alján egy vul

kán háborgott. Amikor aztán kitört ez a 
föld alatti erő, egyszerre nem volt többé 
»sziget«, és az erjedő mocsár minden élő
lényével, a kócsagokkal éppúgy, mint a 
varangyokkal és ázalagokkal, elmerült a 
véres, szennyes szökőárban” (103 o).

Történészi szemszögből nézve ta
lán a könyv legértékelhetőbb részei a 
politikusportrék, különösen a könyv 
végén található Bárdossy-Bethlen- 
összehasonlítás és párhuzam. A kor 
meghatározó magyar politikusainak áb
rázolásában Márai szelektív és szubjek
tív, saját egyéni benyomásai nagymér
tékben meghatározzák értékítéleteit. 
Ezzel együtt igyekszik mindvégig objek
tív maradni, úgy egyensúlyozni, hogy 
a negatív szerepet betöltő Bárdossy jel
lemében értékelje a pozitívumokat, míg 
az értelmes, felelős Bethlen Istvánnal 
szemben minden értéke és érdeme elis
merése mellett megfogalmazza az igen
csak reális kritikát is. Bethlen érde
meinek és tragikus sorsának legjobb 
elismerése talán a Nagy Ferenccel szem
beni kritika, aki nem szólt egy szót sem 
Bethlen szabadon bocsátása érdekében, 
pedig Sztálin maga szóba hozta.

Márait olvasni sohasem elveszített idő, 
ez a könyv -  amiért köszönet jogutódai
nak és mindenkinek, aki tett azért, hogy 
megjelenhessen -  is méltán vált a köz
elmúlt magyar irodalmának egyik leg
olvasottabb könyvévé. Mindenképpen 
ajánlott azoknak, akik szeretik a Márai 
Sándor nevével fémjelzett minőséget, és a 
szubjektív visszaemlékezéseket a máso
dik világháború időszakából. Csak remél
ni tudjuk, hogy Márai Sándor életműve 
még nincs teljesen kimerítve, és jogutó
dai a jövőben is megörvendeztetik az igé
nyes írások iránt fogékony olvasótábort 
hasonlóan értékes munkákkal Márai 
Sándor hagyatékából.

Márai Sándor: H allgatni akartam . 
Helikon Kiadó, Budapest, 2013.
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A háborúnak  
és a tájnak is 
m indegy
Hans Carossa: Napló

jegyzetek az 1916. évi ro
mán frontról. Ford.: Antal 
Imre. Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2014.

A háborúban minden meg
történhet -  mondják. A kép
lékennyé váló határok okoz
ta válsághelyzet mértékéhez 
arányosan igazodik a nyel
vi káosz is. S ha minden még
sem, de a következők megtör
téntek: az I. világháború alatt 
egy Hans Carossa nevű né
met katonaorvos franciaorszá
gi zászlóalját útnak indítják a 
román front felé az Erdélyben 
harcoló osztrák-magyar szö
vetséges hadak megerősítésé
re Románia fegyveres táma
dásait visszaverendő. Az orvos 
1916. október 4. és december 
15. között írt naplója 1924-ben 
jelent meg németül, a 2014- 
es magyar kiadás azonban az 
1961-es svéd fordítás alapján 
készült.

Hans Carossa feljegyzései, 
habár a naplóformát követ
ve dátumok szerint tagolód
nak, mégis műfajilag az úti 
jegyzethez közelítenek. Az is
meretlen táj jelenségeit szem
lélő orvos gyakran olyan stili
zált mondatokkal mutatja be 
az aktuális települést és kör
nyékét, hogy szinte megfeled-

Hans Carossa

NAPLÓJEGYZETEK 
A Z  1916. É V I 

ROMÁN FRONTRÓL

kezünk a háborúról: „minden 
város vagy táj hozzájárul saját 
felhőzetének kialakulásához. 
Kerek, fekete felhőket láttam 
vakító fehér keretekkel, aztán 
köztük mintha a tenger hul
lámzó tajtékai csapnának fel, 
mögöttük egy szürke felhő
réteget mintha hegyes, ezüst 
fák díszítenék.” (30-31.)

Persze sok tárgyi informá
ció birtokába jutunk a foly
ton menetelő katonák sanyarú 
körülményeiről (fejadagjaik
ról és ruházatukról, osztag és 
felettesek viszonyáról, a köz
hangulatról, a harcokról és a 
sebesültek ellátásáról), de a 
leírás tárgyias és szűkszavú. 
Végeredményben senkit sem 
fogunk megismerni, még ma
gát a szerzőt sem. A táj és en
nek változása fontosabb lesz 
a saját test változásainál és 
romlásánál. Közben ez a két 
absztrakt fogalom, táj és hábo
rú, egymás szinonimáivá lesz
nek: monumentális makacssá
guk nem törődik az egyénnel.

KECSKÉS TAMÁS 
HUNOR

Terítéken
Európa
Per Nyholm: Európaiak. 

Utazás Európa emlékezeté
be. Carsten Ingermann fo
tóival. Fordította Simon- 
csics Péter. Mérték Kiadó, 
Budapest, 2014.

„Szívem, kívánhatsz ennél 
többet?” -  kiált fel Per Nyholm 
dán újságíró Nagyszeben ut
cáit róva, miközben Európa 
múltját, lényegét próbálja meg
ragadni Európaiak című köny
vében, melyben egyfajta emoci
onális utazásra hív, terítéken a 
kontinens múltja, jelene, jövője.

A Cartsen Ingermann fotó
ival illusztrált hatszáz olda
las könyvében arról a két éven 
át tartó utazásáról vall, ame
lyen, mint mondja, az euró
paiság lényegét keresték. így 
elsősorban nem a politika ér
dekelte, inkább a városok, az 
emberek, földművesek, taxi
sofőrök, katonák, az adott tör
ténelmi pillanatot mindig az 
egyszerű ember nézőpontjából 
is láttatja. És persze érződik 
a könyvében -  és ahogy Kelet- 
Európáról beszél -  a megható- 
dottság: a szerzőnek valami
ért szívügye Kelet-Európa.

A Jyllands-Posten című na
pilap bécsi tudósítójaként Per 
Nyholm szemtanúja volt az 
1989-es kelet-európai változá
soknak, jelen volt a berlini fal 
ledöntésénél, végigkövette a 
bársonyos forradalom esemé
nyeit Prágában, 1989. október 
23-a Budapesten érte, tudósí
tott a karácsonyi véres bukares
ti eseményekről, majd a balkáni 
tragédiák helyszínéről is beszá
molt a dán napilap olvasóinak.

így alapos terepismerettel ren
delkezik, nem csoda, ha könyvét 
olvasva kitágul Európa.

A 15 fejezetre tagolt kö
tetben, számos képanyag
gal illusztrálva elbarangol
hatunk Rómától Szarajevóig, 
Nagykanizsától Dubrovnikig, 
Bagdadtól Marienborgig, sé
tálunk Nagyszeben szűk ut
cácskáiban, lenézünk az 
Akropoliszról Athén házai
ra, benézünk Oszlóba, meg
ismerjük kultúrák és élet
módok sokféleségét, látjuk a 
történelem viharos századait. 
A szerző számára hangsúlyo
san fontos Kelet-Európa, bár 
pontosan nem tudja meghatá
rozni, mit is ért alatta -  föld
rajzi fogalmat vagy kulturális 
azonosságot, netán életmó
dot, lelkiállapotot, neurózist? 
Mindenképp valamiféle esz- 
szenciát, az európaiság lénye
gét. A tér- és időbeli kalando
záson túlmutat a könyv: egy 
skandináv ember belső utazá
sával szembesülünk, amely
ben nem elhanyagolnadó 
tényező maga az erdélyiség fo
galma sem. Mert mint a szer
ző állítja, Kelet-Európa, s ben
ne Erdély nélkül elveszne az, 
amit ma Európának hívunk.

DEMETER ZSUZSA
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A Jazzybirds első albumát 
hallgatva
Miben, mitől, miért nyeri el a zene a 

hitelességet? Mitől lesz megismételhetet
len -  még ha bármikor visszahallgatható 
is? Milyen körülmények hívják létre azo
kat a parányi kampócskákat, amelyekkel 
az érdemi zene — akár a horgasbolyhos 
bogáncstermés -  beléd akaszkodik, hogy 
magaddal hurcold mint órákra, napokra, 
de akár életfogytig is meghatározó eszté
tikai (érzelmi?) tényt?

Óhatatlan, hogy e nem is csupán re
torikai kérdéssor túloldalán felvillanjon: 
mennyi sötét iszap, milyen mérhetetlen 
tömegű hordalék és tét nélküli hangza
var közepette izzanak fel ezek a hiteles 
zenei tények! És milyen kitüntető kegy 
a sorstól, amikor egy-egy ilyen faktum 
megmutatja magát!
- A „nem is csak retorikai” kérdés
re válaszkísérletként magam is meré
szelek állítani valamit: abban, attól és 
azért nyeri el a zene a hitelességet, hogy 
a benne delejes erőtérként létrejövő vi
szonyrendszerben sokkal inkább mérv
adó a mű és a zenész kapcsolata, mint
sem az előadó és a hallgató viszonya. 
Köznapibbra fordítva: az a muzsikálás, 
amelyben az előadó (mindegy itt, hogy 
szólista vagy zenekar) és a zene maga 
„kettesben marad”, sokkal inkább esé

lyes autentikus élményt létrehozni, mint 
az a zenélés, amelynek idejében-rendjé- 
ben a zenész olykor a hallgatóra sandít, 
számít rá, tetszeni akar neki, meg akar
ja nyerni — s így egy egészen zeneidegen 
gesztussal csorbítja a muzsikálás intimi
tását. De persze a zenélés intenciójára is 
igaz ez. Ha a zenealkotó nagyrészt azért 
zenél, hogy kivívja hallgatója tetszését, 
valami külsődlegest, idegent hív be az 
„erőtérbe”. Megrepeszti a meghittséget, 
megrövidíti a zenélés immanens okát 
egy célnak, egy külsődlegesnek a berán- 
gatásával. Annak az útnak a kezdete ez, 
tetszik, nem tetszik, amelynek szélsősé
ges túlpontján az agyonvillogtatott sztá
rok gyártanak futószalagon förtelmes 
giccseket, de nagy nevük és a sznob kö
zépszer köréből könnyűszerrel toborzódó 
táboruk van.

Feltétlenül szüksége van-e egy jó mu
zsikának arra, hogy alkotója közismert 
zenei témákra tett hivatkozásokból csa
likat helyezzen el benne? Olyan „kacsin
tásokat”, amelyek valamiféle cinkossá
got léptetnek életbe közte és a hallgató 
között? Nem (minimum) elgondolkodta
tó eszköz-e egy első albumban -  kvázi 
névjegykártyában! -  idézetek, parafrázi
sok, zenetörténeti vonatkozású „patchek”

sűrű igénybe vétele, amikor egy összeté
veszthetetlenül saját és kidolgozott pro
fil minél félreérthetetlenebb felmutatása 
volna igazán kívánatos? Nem merülhet-e 
fel a gyanú, hogy épp ez a markáns arc
éi hibádzik -  vagy legalábbis a zenész/ 
együttes magabiztossággal lakkozott ú t
keresésének álcázására való ez a „gaz
dag” motívumanyag? Egy retró hangula
tú, de a jazz eszközkészletével is operáló 
albumban nem volna-e helye az igazán 
mélységbe ható, türelmes és nagyon ko
molyan vett hangszer-improvizációk
nak (ennek megfelelő „időpazarlással”)? 
Nem volna-e sokkal meggyőzőbb a sza
badságismeret tekintetében — de a me
rő technicitáson messze felülemelkedő 
zenész-performancia és fűtöttség bizonyí
tására is?

A kolozsvári Jazzybirds albuma [Birth, 
Soft Records, 2014) ugyanakkor a tuda
tos szerkesztésről, a forma- és stílusis
meretről, játékosságról és sokszínűségről 
állít ki kedvező bizonyítványt. Ha néha 
kiütközik is zenészei tapasztalatának és 
tudásának eltérő foka, kirajzolódó alaptö
rekvésében a Jazzybirds igényessége mu
tatkozik meg. Szívből szeretném, ha kö
vetkező felvételei -  nem a videoklipekre 
gondolok! — a popularitás minél kevesebb 
közhelyét és a vitán felül álló tehetség és 
művészi érleltség minél mélyebb gazdag
ságát rögzítenék.

JAKABFFY TAMÁS

Levegőt!
-  visszhangozzák József Attila szavait Kolozsi Tibor szob

rai a kolozsvári Bánffy-palota udvarán. Hisz „a szobor teret 
álmodik. Olyan számára a tér, mint földi halandónak a le
vegő. Fulladozik nélküle” -  fogalmazott Németh Júlia mű
kritikus a szabadtéri tárlat megnyitóján. Kolozsi Tibor leg
újabb kő- és bronzteremtményei jól illeszkednek a barokk 
palota négyszögű udvarába, egy újfajta alkotás-tér egy
ségélményét szolgáltatva a látogatóknak. A kiállítás ku
rátora, Pásztor Csenge Bíborka is ezt tartotta szem előtt. 
Véleménye szerint a kiállítás teljesen átértékeli a klasz- 
szikus értelemben vett rész-egész viszonyát: hiszen ezt 
nem egy bizonyos műalkotáson belül (a kidolgozott részle
tek és elnagyolt formák szintjén), hanem a mű és tér egy
ségében érdemes vizsgálni. E gondolatot továbbvíve viszont 
ki kell emelnünk azt is, hogy Kolozsi szobrai önmagukban 
is izgalmas megtestesülései a rész-egész konkurálásának. 
Ábrázolásai legtöbb esetben a metonimia, sőt ezen belül is a 
szinekdoché logikáján alapulnak: a különböző, képkivágás
szerű elemeket, testrészeket a művész az ábrázolni kívánt 
egész helyettesítésére hatalmazza fel, ezzel is visszájára for
dítva a megszokás rendjét.

A kiállítás hét nagyméretű munkának ad otthont, melyek 
monumentalitása nem csupán a méretekben rejlik. S bár a 
szobrászművész saját bevallása szerint már a munkafolya
mat kezdetén tudatosan ekkora térre (zárt udvarra) tervezett 
éppen azért, hogy az „alkotások megbirkózzanak a térrel”, 
monumentalitásuk mégis inkább a formából, az anyagból, s 
belülről sugárzó méltóságteljességükből fakad.

A Művészeti Múzeum udvarát végigpásztázva tekin
tetünk elsőként az Édenkertből kiűzetett Éváéval talál
kozik, a bűnbeesés-történet főszereplőjével, ám arcáról 
a bűn szégyene és terhe helyett inkább a rezignált bele

nyugvás olvasható le. Kolozsi Évája nem az emberiség vád
jának kitüntetett célpontja, hanem sokkal inkább a min
denkit magáénak fogadó ősanya. Továbblépve Sámson 
láthatatlan oszlopokat döntögető karja tárul elénk, a meg
tört, magát is feláldozni kész Emberé, a Bűn és bűnhó'dés 
allegóriájáé. De a biblikus motívumok mellett ott talál
juk (a palotaduvaron is csak saját hangját hallató) Echót, 
Nérót, „a véres költőt”, vagy Benedictio, az áldást osztó kéz, 
s Expectatio, az örök várakozó sólymászként való megteste
sülését. A kiállítás kőszobra, a Marost ábrázoló nőalak is a 
legenda, az erdélyi identitás szimbóluma mellett/helyett in
kább az egyetemest, az eredet és megmaradás archetípusát 
testesíti meg.

Kolozsi ezen kiállítása sem engedi csalódni a látogató
kat. A szobrászművész már ismert, archaizáló, de ugyan
akkor egyedien kortárs formanyelve érhető tetten min
den egyes darabon. S a kifejezés tömörsége, esszenciájának 
szűkszavúsága, gondolatpárlatként való lecsapódása ta
lán még feltűnőbb, mint korábbi munkáin. A művész nem 
a manapság túlhajszolt mikrotörténeti nézőpontból közelít, 
eljutva az általánosság szintjére, hanem épp ellenkezőleg: 
választott tematikái az egyetemes lét, az ember allegóri
ái, amolyan Prokrusztész-ágy, melybe -  előbb vagy utóbb 
— mindenki belefér. S bár munkáin a sorssal való szembe
nézés feszültsége érhető tetten, a keleti filozófiákra jellem
ző, belülről áradó nyugalom és csend rabul ejti a látogatót. 
A bölcsesség, a megnyugvás, a belenyugvás, a megbékélés 
nyugalma. De nem a megalkuvásé. így mindenki kényére- 
kedvére csipegethet ezekből útravalóul, alkotójuk 50. szüle
tésnapja alkalmából.

Kolozsi Tibor kiállítása nyár végéig látogatható a Bánffy- 
palota udvarán.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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HELIKON

Júniusi évfordulók
1 -  390 éve halt meg Honoré d’Urfé francia író 

35 éve halt meg Neagu Rădulescu román író
2 -  40 éve halt meg Scarlat Calimachi román publicista 

45 éve halt meg Kemal Orhan török író
3 -  90 éve halt meg Camille Flammarion francia tudós 

220 éve halt meg Kármán József magyar író
380 éve született Philippe Quinault francia író 
45 éve halt meg Giuseppe Ungaretti olasz költő'

4 -140 éve halt meg Eduard Mörike német költő 
5 - 9 0  éve halt meg Pierre Louys francia író 
6 -180 éve született Adolf Heyduk cseh író 

140 éve született Thomas Mann német író 
7 - 4 5  évehalt meg Edward Morgan Forester angol író
8 -145 éve halt meg Charles Dickens angol író

140 éve született Ernst Enno észt költő
9 -  240 éve született Georg Friedrich Grotefend német tudós

1 0 -  110 éve született Frantisek Hecko szlovák költő
1 1 -  90 éve született William Styron amerikai író
12 — 310 éve született César de Saussure svájci író

450 éve halt meg Adrien de Turné francia filológus
13 — 45 éve halt meg Németh Imre magyar író

150 éve született William Butler Yeats ír költő
14 -  140 éve született Ion Dragpslav román író
15 -100 éve halt meg Barabás Ábel magyar irodalomtörténész

140 éve született Drasche-Lázár Alfréd magyar író
310 éve halt meg Kitamura Kigin japán költő
95 éve született Marosi Péter romániai magyar kritikus

16 -  90 éve született Anatol E. Baconsky román költő
180 éve született Neagoe Nicoleanu román költő 
45 éve halt meg Elsa Triolet francia írónő

17 -  180 éve halt Izabela Czartoryska lengyel írónő
130 éve született Karin Ek svéd költőnő
80 éve halt meg Kovács Dezső romániai magyar író

18 -100 éve halt meg Baksay Sándor magyar író
80 éve halt meg Csü Csiu-paj kínai író

19 -245 éve halt meg Diego Torres-Villaroel spanyol író
20 -140 éve született Constant Cantili román író

90 éve született Csávossy György romániai magyar író 
185 éve született Czakó Zsigmond magyar drámaíró 
145 éve halt meg Jules Goncourt francia író 
400 éve született Salvator Rosa olasz író

21 -100 éve született Silvian Josifescu román kritikus
45 éve halt meg Lev Abramovics Kasszil orosz író 
80 éve született Franţoise Sagan francia írónő 
110 éve született Jean-Paul Sartre francia író

22 -  70 éve halt meg Dzsambul Dzsabajev kazah költő
90 éve született Ion Oarcásu román kritikus

23 -  100 éve halt meg Bedőházy János magyar író
45 éve halt meg Fekete István magyar író

24 -145 éve született Alphonsus de Guimaraens brazil költő
140 éve született Forrest Reid ír író

25 -  110 éve született Petrusz Brovka belorusz költő
26 -120 éve született Robert Graves angol író
27 -4 5  éve halt meg Pierre Mac Orlan francia író

230 éve halt meg Samuel Mather amerikai író
28 -150 éve született Otto Julius Bierbaum német író

60 éve halt meg Török Sophie magyar költőnő
29 -  140 éve született Kiril Hrisztov bolgár költő

120 éve született Victor Ion Popa román író
30 -  530 éve született Veronica Gambara olasz költőnő

330 éve született John Gay angol költő
90 éve halt meg Márki Sándor magyar történész

Olvasás
VÍZSZINTES
1. Logan Pearsall Smith ame

rikai születésű angol író gondola
ta; első' rész. 11. Óriáskígyó, ru
házati kiegészítő is. 12. Kipling 
farkasvezére. 13. Pokorny...; szí
nésznő. 14., angolul. 15. A szén és a 
bór vegyjele. 16. Robert de ...; film
színész. 18. Néma Edit! 19. Allé. 22. 
Időbeni kiterjedés. 25. Van hajléka. 
27. Kihalt futómadár. 28. Huszonöt 
négyzetgyöke. 30. Becézett 
Pongrác. 32. Elavult hosszmérték. 
34. A vízözön bárkása. 36. Páratlan 
vágy! 37. A rénium vegyjele. 39. 
Norvég matematikus (Sophus). 40. 
Angol város. 42. Új-zélandi alagút.
45. Egyből kettő! 46. Jerry ellenlá
basa a rajzfilmben. 48.... Ekberg; 
svéd színésznő. 50. Titkon magához 
vesz. 53. Dél-amerikai kukorica
pálinka. 55. A tantál vegyjele. 56. 
Mára három részre szakadt ázsi
ai tó. 58. Egyhangú rím! 59. A ru
bidium vegyjele. 61. így is becézik

Noémit. 63. Az Attilával rokon fér
finév. 65. Török tiszti rang.

FÜGGŐLEGES
1. Turku (finn város) svéd ne

ve. 2. Falu, németül. 3. Bécsi igen!
4. A Lolita szerzője. 5. Csak félig!
6 . Fest Mázol. 7. Válogatott (csa
pat). 8 . Felvidéki folyó. 9. Hamis, 
talmi. 10. kecske kicsinye, erő
sen megüt. 17. Nyíregyháza része. 
20. rangjelzőelőtag. 21. ... Starr; 
Beatlesdobos. 23. farok, angolul.
24. Logan Pearsall Smith gondola
ta: második, befejező' rész. 26. kilo
gramm, röviden. 29. Szintén, an
golul. 31. Rita női név. 33. Soha, 
németül. 35. Miatta, érdekében. 38. 
Etiópiái tartomány. 41. Sógor. 43. 
Tanulni kezd! 44. Elemi parány. 47. 
Az ég felé nyúlik. 49. Az alumínium 
vegyjele. 51. Angol író (Charles). 52. 
Veterán lengyel focista. 54. Tehát, 
latinul. 57. A felsőfok jele. 60. 
Állatövi jegy. 62. Én, olaszul. 64. 
Római 55-ös. 65. Agykéreg!

R. T.

A Helikon 9. számában kö
zölt Nagy dolgok című rejt
vény megfejtése: ... de az 
élet kicsi dolgokból áll.
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