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„Értsétek meg: csak rajtatok áll.”

Feleki István alkotása. Részlet

Lapszámunk 1., 7., 8., 15. és 17. oldalát Feleki István a kolozsvári 
Quadro Galériában megnyílt tárlatának anyagával illusztráltuk.

• H. Szabó Gyulával beszélget 
Demeter Zsuzsa

• Cseke Péter, Dávid Gyula és 
Kónya-Hamar Sándor írásai 
Páskándi Gézáról

• Paul Celan versei
• A NAGY KILOMETRIK

EGYED PÉTER

Kriterion-korok és -fények
A Kriterion Könyvkiadó A könyvkiadó volt és maradt a romániai magyar 

könyvkiadás történetében. Meg szoktuk említeni azt, hogy kilenc nemze
tiség számára adta ki a könyveket, milliós nagyságrendben, meg hogy na
gyon sok romániai magyar olvasó könyvespolcának a töltése mind a mai na
pig a Kriterion-könyvekből származik. És ez a legfontosabb, meg az, hogy 
ezeket a könyveket -  legalábbis a létezett szocializmus éveiben -  el is olvas
ták. A könyvkiadó elsó'sorban a könyvekről és az olvasókról szól, ez a szent 
közhely hozza össze az olvasás közösségét, amely a Kriterion esetében reális, 
eleven közösség is volt. Azokon a találkozókon, amelyeket a fagyos nyolcva
nas években szerveztünk, Nagyváradtól Balánbányáig (utóbbi helyen kap
tam is egy tüdó'gyulladást) már nemcsak az olvasásról és a könyvekró'l volt 
szó, hanem a diktatúra fagyos markában vacogó nagyon is valóságos közös
ségekről, azoknak a sorsáról. A kulturális genocídium beindult, és az olva
só emberek számára a Kriterion több lett, mint egy egyszerű könyvkiadó. 
Egy olyan intézmény is lett, amely felé a közösségek beszélhettek a sorsuk
ról. Semmit sem akarok heroizálni, de ez a kiadó akkoriban másként is be
épült a magyar közösség szívébe, leikébe és mindennapjaiba.

A kiadó természetesen a könyvekről szól. Ez az intézmény (Domokos 
Géza koncepciózus irodalom- és kulturális politikájának is köszönhetően) 
magához vonzotta az írók legjobbjait. Üssünk fel egy katalógust a P betű
nél. Palotás Dezső, Palocsay Zsigmond, Páll Lajos, Panek Zoltán, Páskándi 
Géza -  ugye jót markoltunk? De akárhány betűnél ütjük fel, kiadja a romá
niai magyar irodalom teljes mozaikját. Mozaikot mondok és írok, mert az iro
dalomhoz nyilván hozzá tartoznak a második vonalbeli tehetségek. És ide 
tartozik a világirodalom, a Horizont és a Lektúra sorozat, milliós nagyság
rendben. Nagyon sokan mesélték nekem, hogy az élet híres meghatározó él
ménye számukra ezekből a könyvekből származott. (Mint ahogy számomra 
ez az indítás a Tű foka volt, Páskándi Gézától. Egy zseniális erdélyi avant
gárd verseskötet, amely önmaga poétikai esztétikáját és ezoterikus (részben 
börtön-) szimbolikáját is tartalmazza. 1972-ben jelent meg, Csiki László szer
kesztette, műszaki szerkesztő Bálint Lajos, grafikai szerkesztő pedig Deák 
Ferenc volt. Hát ez az, ami az egyszerű szakmaiságon és jó minőségen túl 
van. A szuperprofik Ferrarikat építettek a Volgák és a Trabantok világában.)

Minőség és szakmaiság. Az irodalom mellett ez a kiadó az önismeret
hez is hozzátartozó tudományosság szinte teljes spektrumát is felvállal
ta: történelem, szociográfia, néprajz, nyelv- és irodalomtudomány, de aztán 
zenetudományi sorozat és mennyi minden más. Az erdélyi magyar tudo
mányosság legjobbjai írták, véleményezték, szerkesztették, gondozták, 
jegyzetelték, előszavazták ezeket a sorozatokat. Amikor az egyetemekről 
a magyar nyelvű képzés utolsó nyomait is igyekeztek kitakarítani a léte
zett szocializmus „vezetői”, akkor a tudomány beköltözött a Kriterionba -  
ameddig lehetett. A „sokoldalúan fejlett szocialista társadalom” és „az új 
ember megteremtése”, a „munka nyelvének kiművelése”, a „pártfunkcio
náriusnak mint társadalmi ideálnak” a regénybeli megjelenítése helyett a 
legjobb elmék például a csodálatos Téka sorozattal foglalkoztak. (Tegyük 
hozzá: a „tudományos táplálkozás” korában.) A Kriterion koncentrálta a 
szakma legjobbjait és maradandó könyvértékeket hozott létre.

Manapság, amikor oly sokan és elveszetten keresik az erdélyi magyar 
identitást, falakat írnak tele a dolog problematikusságával, akkor jó arra fi
gyelmeztetni, hogy volt és van egy olyan kiadó, a Kriterion, amelyik a legne
mesebb anyagban, a könyvben mutatta fel azt, ami a legjobb az erdélyi író
ban, tudósban, értelmiségiben és messze nem utolsósorban az olvasóban. Az 
alkotás és a teremtés minőségét, amelyet nyugodtan vállalhat és mutathat 
fel a saját identitása elemeként és szimbólumaként, egy szóban: Kriterion.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyó iratu n k ra  a szerk esztő ség b en  is  e lő  leh et fize tn i 10 é s  14 óra között. 
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Beszélgetés H. Szabó Gyulával, a Kriterion
Kiadó igazgatójával

Van jövője a kulturális 
hídverésnek

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

-  Idén 45 éves a Kriterion Könyvkiadó. 
Bukarestben a Balassi Intézet szervezésé
ben konferenciát is rendeztek ennek apro
póján. A kiadó jelenlegi igazgatójaként, az 
egykori, a bukaresti szerkesztőség tagja
ként mit gondol, mi az elmúlt 45 év legfon
tosabb tanulsága?

-  Nemigen szoktunk róla beszélni, pe
dig lényeges, hogy a kiadó székhelye 
Bukarestben volt. Nem mintha annyi
ra szerettük volna a várost, hanem egy
részt azért, mert Bukarestben pezsgő 
kulturális élet volt a hetvenes években, 
a legkiválóbb szakemberekkel dolgozhat
tunk együtt, az egyetemek és egyéb kul
turális intézmények munkatársaival. 
Kéznél voltak a magyar és német szerző
inket leszámítva a „kisebb” nemzetiségek 
toliforgatói, akik nemcsak szerzők vol
tak, de gondozók, szerkesztők, szaklek
torok, akik aztán a maguk rendjén moz
gásba lendítették, segítették a vidéken 
(Bánságban, Nagylakon, Dobrudzsában 
stb.) élő szerzőket. A vidéki kiadókkal, 
szerkesztőségekkel szemben előnynek 
számított, hogy minden vitás kérdést rög
tön a csúcsvezetőséggel, a döntéshozók
kal lehetett megtárgyalni. Mert más
ként vitatkozott, érvelt Domokos Géza 
egy központi bizottsági első titkárral, s az 
eredménye is más volt ezeknek a tárgya
lásoknak, mint Kolozsváron vagy a töb
bi vidéki városban, ahol a megyei akti
visták valamelyikével vitatkozott a helyi 
alárendeltségű kiadóban dolgozó kolléga. 
Domokos Géza nagyon jó vitapartner volt, 
sokkal közelebb tudott menni a falhoz. 
És persze az sem elhanyagolandó kér
dés, hogy Domokos mint a párt Központi 
Bizottságának póttagja olyan pozícióval 
rendelkezett, amelynek előnyeit folyama
tosan ki is használta. De egy másik, ne
hezebben feltérképezhető vetülete is volt 
annak, hogy milyen előnyök származtak 
a bukaresti központból: nem voltunk ben
ne a különféle belmagyar, belnémet stb. 
marakodásokban. Fontos személyes ta
pasztalat volt az is, hogy a számunkra 
létfontosságú dolgokat másképp is meg le
het közelíteni, hiszen teljesen más dimen
zióban láthattuk így saját magunkat. Az 
előny ugyanakkor hátrány is volt, hiszen 
messze voltunk a közönségünktől, ezt a 
hiányt azonban a mi esetünkben pótol

ta a kolozsvári szerkesztőség. (Nem hiába 
akarták időről időre felszámolni.)

-  A hatvanas évek bukaresti!romániai 
pezsgésébe illeszkedett a kiadói átszerve
zés is?

-  Persze. Az 1969 decemberében köz
zétett Minisztertanácsi Határozat a két- 
három mammutkiadóból összesen 17 új 
entitást hozott létre, ennyi kiadó tarto
zott a művelődési minisztérium Kiadói 
Főigazgatóságának alárendeltségébe. Eze
ken kívül tovább működtek a más minisz
tériumok alá tartozó szakkiadók (az orvosi, 
a katonai, az akadémiai stb.). Az akkori vi
szonyokhoz képest ez előrelépésnek számí
tott, hiszen a kiadók szakosodtak és több
nyire írók, kiadói szakemberek lettek az 
igazgatók. Ekkor jött létre egy telivér nem
zetiségi kiadó, amelynek az ereje (és kü
lönlegessége) abban állt, hogy nemzetiségi 
(magyar) igazgatója és német főszerkesz
tője volt, tehát nem a nemzetiségek kultú
ráját kevésbé vagy sehogy ismerő román 
vezető viszonyult értetlenül a kisebbsé
gi kultúrák kérdéseihez (és döntött kizáró
lag a felső elvárások szerint), hanem a leg
erősebb nemzetiség képviselője, Domokos 
Géza volt az igazgatója, aki nemcsak ala
posan ismerte a saját kultúráját, de erős 
empátiával figyelt oda a többiekre is, hi
szen maga is megtanulta már azt a nagyon 
egyszerű leckét: amit ő szeretne, nyilván 
másnak is jó lenne, és megfordítva.

-  A Hét is Bukarestben indult...

-  Azidőtájt indul be a román televízió 
magyar nyelvű adása is, beindul a magyar 
szak az egyetemen, önállósul a Művelődés, 
a Könyvtári Szemle, önálló arculatot kap a 
bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Ház. 
És még folytathatnám a sort, miként erő
södik meg a magyar jelenlét Bukarestben. 
Az már egy másik dimenziója a kérdés
nek, amelyet hajlamosak vagyunk elfelej
teni, hogy egészen az ötvenes évek elejéig 
Kolozsvár kizárólagos szellemi központ
ja volt Erdélynek, főleg magyar vonat
kozásban. A sztálini ihletésű Magyar 
Autonóm Tartomány egy másik pólust, 
Marosvásárhelyt erősítette meg. Ezzel ön
magában nem is lett volna baj, csak eb
ben benne rejlett az a lehetőség is, hogy

a két város magyarságát egymásnak ug- 
rassza a hatalom. (Azt hiszem, erről sokat 
mesélhetnének a közelmúlt történetének 
kutatói.) Ezt követően, valószínűleg szin
tén szándékos lépésként, felerősítették 
Bukarest magyar kulturális szerepét is: 
a nyitás mellett, gondolta az akkori buka
resti vezetőség, legyenek csak szem előtt a 
nemzetiségi elvtársak, az sem baj, ha tá
vol az éltető közegüktől. A hatvanas évek 
végére, a hetvenes évek elejére kiépült te
hát egy harmadik pólus úgy, hogy a másik 
kettő is megmaradt. Domokos Géza érde
me az, hogy ebből a helyzetből előnyt tu
dott kovácsolni, ki tudta használni a le
hetőségeket: a 70-es években megerősödő 
bukaresti magyar értelmiség szellemi ere
jét. Azt, hogy sokkal közelebb kerültek a 
nemzetiségi kérdések a döntéshozókhoz.

-  A  bukaresti és a kolozsvári szerkesztő
ség tagjainak névsora igencsak impozáns...

-  Ez is Domokos Géza érdeme, nagy
ra tartotta a szakmai alaposságot és elkö
telezettséget. A Kriterion létrehozásával 
egy addig szétforgácsolt, erős szakember- 
gárda (történészek, néprajzosok, nyelvé
szek) jutott végre egyre bővülő publikáci
ós lehetőséghez. S itt lesz nagyon fontos 
szerepe a kolozsvári szerkesztőségnek, 
ők ismerték leginkább az alkotói közös
ségeket, szépírókat és szakembereket 
egyaránt. A szépirodalom mellett, amit 
mindenki ki szokott hangsúlyozni, ha a 
Kriterionról beszél, a tudományos jelle
gű munkák sokasága, a tudományos mű
helyek működtetése is a Kriterion műhely 
hozadéka. Hogy egy példát is mondjak: 
Dr. Kós Károly pontos, precíz ember volt, 
aki sokáig többnyire a fióknak dolgozott. 
Ahogy egy munkát befejezett, betette a fi
ókba, jöhetett a következő. Ezért lehetett 
a hetvenes években rendre kiadni Dr. Kós 
néprajzi tanulmányait, hiszen készen vol
tak már gyakorlatilag. De más nem volt 
ennyire rendszerető típus, annak viszont 
kellett a kiadói ösztönzés, a megrende
lés, a figyelem. S ebben Domokos Géza 
ugyancsak utolérhetetlen volt: embereket 
hívott fel, biztatott, az „egojukat simogat
ta”. Kialakult egy olyan bizalom a kiadó
val szemben, amely munkára ösztönzött 
szépírókat és szakembereket egyaránt.

H. Szabó G yula
1951. január 17-én született Kolozsváron. Szülővárosában végezte a középisko

lát (1970), a Babeş-Bolyai Egyetemen orosz-magyar szakos tanári diplomát szer
zett (1974). Három évig a Hargita megyei Siménfalván tanított. 1977-től a Kriterion 
Könyvkiadó szerkesztője, a művészeti monográfiáinak, zene- és képzőművészeti kiad
ványainak gazdája Bukarestben. írásait A Hét és a Művelődés közli. 1990. augusztus 
1-től, Domokos Géza felterjesztésére, Andrei Pleşu akkor művelődési miniszter kine
vezi a Kriterion Könyvkiadó élére. A Romániai Magyar Könyves Céh egyik alelnöke.
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HELIKON
Persze a kérdés a belső munkatársak

ra vonatkozott. Domokos a régi kiadótól át
vett, „megörökölt” szakemberek mellé igye
kezett fiatalokat szerződtetni, akiket aztán 
az idősebbek nagy türelemmel és szeretet
tel tanítgattak. Volt mire... Persze könnyű 
volt jó szakembereket találni Kolozsvárra, 
bár a fizetés igen alacsony volt, a nyugodt, 
barátságos légkör, a vezetó'k részéről meg
nyilvánuló bizalom és a „szélvédett” szer
kesztőségi asztal sok mindenért kárpótolta 
a szerkesztőség munkatársait. Nehezebb 
volt Bukarestbe embereket találni, hiszen 
a kiadó nem tudott lakást biztosítani, már
pedig fedél nélkül, kicsi fizetéssel nem volt 
könnyű... igaz, fiatalok voltunk.

-  A hetvenes éveket tartják egyértelmű
en a Kriterion fénykorának. Mi változott 
meg a nyolcvanas évek elején?

-  Meg lehet nézni, miket publikált a ki
adó kb. ’83-ig: volt egy olyan hatesztendős 
periódus, amikor nem volt cenzúra. Ami 
nem azt jelentette, hogy nem olvastak az 
elvtársak, hanem hogy utóolvastak. Ez 
nagyon jó lélektani ötlet volt, mert a ve
zetők még jobban megijedtek. ’77-ben 
szüntették meg a sajtóigazgatóságot, az
zal, hogy a kiadóvezetők, főszerkesztők 
már elég érettek politikailag, ideológiai
lag, hogy meg tudják ítélni, mi a jó és mi 
a helytelen. Nem csoda, ha a vezetők egy 
idő után visszasírták a drága jó (felelős
séget vállaló) cenzúrát. Abban bizonyosak 
lehettek, hogy utólag elolvassák a köny
veket (főleg, ha jóindulatú figyelmeztetés 
érkezik, teszem azt, a Központi Bizottság 
Propaganda Osztályára), s ha már meg
jelent a könyv, nem lehetett rajta változ
tatni, csak bezúzni, ergo mindenki job
ban vigyázott a bőrére. A Kriterionnál a 
szerkesztők előzetesen megbeszélték a ké
nyesnek tűnő részeket, mit lehet vállalni, 
mit hogyan lehet majd kivédeni. Domokos 
Géza nem ijedt be, nem szaladt senkihez 
támaszért. Igaz, a kiadói tanács is ekkor 
működött a legjobban. Érveket kapott tő
lük, mit hogyan lehet kivédeni. Ebben az 
időszakban jelenhetett meg a Wesselényi- 
emlékirat két kötete, a moldvai csángók
ról szóló könyv, és még sorolhatnám, ezek 
a (elő)cenzúra idejében nem jelenhettek 
volna meg. Számomra emlékezetes példa: 
egy aradi szerző, Károly Sándor tollából 
1979-ben megjelent egy kétkötetes emlék
irat (Mosolygó esztendők • Kalandos évek). 
Az első kötet ’62-ben jelent meg, jól lát
szik rajta a korszak, amelyben született. A 
második kötetbe a szerző úgymond „bele
halt”, kéziratban maradt. Ezt ásta elő va
lahonnan Szekernyés János. Igazából nem 
is a második kötet tartalma az izgalmas, 
hanem az egyik mozzanata az önéletírás
nak: az aradi Kossuth-szobor lebontását 
meséli el. Hosszú oldalakon keresztül iro
nizál az aradi rendőrségi és szigurancás 
urakon, hogy milyen okokat találnak a le
bontására, milyen magyarázatokat ötöl
tek ki a szobrot elfújó aradi szélvészről. S 
mindez benne maradt egy olyan korszak
ban, ahol tabutémának számított Erdély 
megszállásának minden részlete. Persze 
konzultáltunk erről a szerkesztőségen be
lül. Szerencsénkre nem jelentettek fel... 
vagy akkor még nem volt szükség skanda

lumra. (Kíváncsi volnék, van-e erre utalás
Domokos Géza megfigyelési dossziéiban.)

A másik tényező szintén Domokos 
Gézához köthető: nélküle nem lett vol
na az a jó munkahangulat sem, ami jel
lemezte a szerkesztőséget. Minden egyes 
találkozásunkkor meg tudta teremteni 
a bizalom és a jó kollegialitás légkörét, 
nagyon erős személyi varázsa volt. Nem 
utasítgatott, hanem arra figyelt, milyen 
a vitapartner érvrendszere, s azon a nyel
ven próbálta meggyőzni. Derűs, barátsá
gos ember volt, ami rengeteget számított 
akkor, hiszen tudtuk, annyi a felada
tunk, hogy a munkánkat jól elvégezzük, 
s ha gond akadt, akkor mindig ott volt 
Domokos Géza, akihez lehetett fordulni. 
Sokat lehetett tőle tanulni.

Ugyanez a vitakészsége és a partnerre 
figyelése segítette ahhoz, hogy meg tudta 
győzni számtalan esetben vitapartnerét 
igazáról. S ha ez éppen egy központi bi
zottsági titkár volt vagy a minisztérium 
főkorifeusa, akkor nem egy esetben meg
mentett egy könyvet, egy szerzőt...

Mi változott meg? Mindössze annyi, 
hogy a minisztérium Irodalmi Főosztályát 
„megerősítették” néhány elvtárssal, akik 
korábban a cenzúrahivatalban dolgoztak, 
és kaptunk egy leiratot, miszerint a jegy
zékben szereplő kéziratokat csak az után 
adhatjuk nyomdába, hogy az Irodalmi 
Főosztály láttamozta őket. A következő év
ben már a teljes terv rajta volt a jegyzé
kükön. Többen is voltak, a legemlékezete
sebb és messze a „legmegbízhatóbb” egy 
Pezderka Sándor nevű férfi volt. (Gondolom, 
több szekusdossziéban szerepelhet a neve.) 
A terveket több rendben átdolgoztatták, 
s ami valóban új volt a nap alatt, címeket 
is Javasoltak”, látván, hogy nem vagyunk 
elég éleselméjűek a dolgozói óhajok megfej
tésében. Mi ezeket a könyveket egyszerűen 
csak D-sorozatnak neveztük, mivel az ötlet 
a párt propagandaosztályát vezető Mihai 
Dulea elvtárstól származott. Aki figyelme
sen elolvassa a katalógusainkat, az ponto
san ki tudja szúrni őket. És ez csak egy vo
nulata a minket ért változásoknak, ami jól 
kiolvasható a megjelent könyvek jegyzéké
ből. Eltűntek a történelmi, a néprajzi tár
gyú munkák, a szépirodalmiak gyakran 
csonkultak, érzékenyen csökkent a címek 
száma is. Elbizonytalanodott szerző, kiadó 
egyaránt.

-  Mai kiadói léptékkel nézve igencsak 
impozáns nemcsak az évi címek (150-170 
cím), hanem a példányszámok (százezres 
példányszámokban megjelent kötetek) te
kintetében a Kriterion mustrája...

— A kiadások számánál ne felejtse el, 
hogy ha a 70-es évek, a jó időszak kiadvá
nyainak számát nézzük, s összehasonlítjuk 
a mai számokkal, mármint a címek szá
mát, akkor nincsen nagy különbség, sőt ta
lán emelkedést tapasztalhatunk. Ha csak 
a Communitas pályázatát nézzük, több 
mint száz könyv kap támogatást évente. 
S ez csak az erdélyi magyar könyvkiadás
ra vonatkozó számsor, s nem mindenki pá
lyázik a Communitashoz. Akkor a Dacia 
és a Creangă kiadóval együtt összesen há
rom, évi 10 magyar címnél többet megje
lentető kiadó volt, ma meg tíznél nagyobb a

számuk. Nem mondom, hogy jobb könyve
ket is adnak ki... A nagy különbség a pél
dányszámban mutatkozik. Ha akkoriban 
volt olyan könyvünk, amely 100 ezernél na
gyobb példányszámot ért meg, manapság 
kevés az olyan könyv mifelénk, amelynek 
példányszáma meghaladja az 1000-et. Azt 
dőreség elvárni, hogy a kiadók egymással 
közös koncepcióban dolgozzanak, minden
kinek fontos a saját szuverenitása.

A Kriterion azért fedett le minden terüle
tet, mert le kellett fednie. Az Akadémia ki
adójának nem volt érdeke kiadni az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tárat, Domokos Gézát 
viszont érdekelte. Ezért szerzett rá pénzt, 
szakembert, aki megszerkesztette, és ki
harcolta az első négy kötet megjelenését. 
(Ki se merem mondani, hogy 5000 példány
ban jelent meg az első kötet. És elfogyott.)

-  A Kriterion számunkra magyar ki
adóként maradt meg. Hogyan tekintenek 
a kiadóra a más nemzetiségűek, mi derült 
ki erről a bukaresti találkozón?

-  A kiadó nyilván csak a magyarok em
lékezetében maradt meg magyar kiadó
ként -  de a többi nemzetiségnek is meg
van a maga Kriterion-képe. Nagyon fontos 
a közel ezer német nyelvű könyv, hiszen 
ezek közvetítették a szász és sváb kultúra 
legfontosabb alkotásait, elindították és ki
teljesítették jelentős német írók életművét, 
egyebet ne mondjak, mi közöltük először a 
Nobel-díjas Herta Müllert. Ugyanilyen fon
tosak a megfelelő közösségek számára a 
szerb, az ukrán kiadványaink. A bukares
ti találkozón is elhangzott, hogy mennyi
re fontos volt az egyes kisebb nemzetiségek 
számára a kiadó, hiszen például szlovákul, 
tatár és török nyelven nem sok kiadvány lá
tott Romániában addig napvilágot. Külön 
színfoltot jelentett a jiddis nyelvű kiadvá
nyok sora, hiszen egy izgalmas és egyál
talán nem lebecsülendő kultúra építőkövei 
voltak. Torokszorító élmény volt 1992-ben 
az utolsó jiddis nyelvű könyvet útjára bo
csátani, hiszen nemcsak az olvasók mentek 
el (ki külföldre, ki a temetőbe), de a szer
zők is elfogytak. És akkor még nem beszél
tem a román nyelvű könyvekről, amelyek 
ezekből a kultúrákból közvetítettek jelen
tős értékeket a román olvasó felé. Nemcsak 
Jakó Zsigmond, Dr. Kós Károly kötetét ad
tuk ki román fordításban, de Honterus, 
Hans Obert munkáit is, vagy a 100 éves 
jiddis nyelvű színjátszás történetét bemu
tató könyvet. És még hosszan sorolhat
nám, hogy érzékeltessem az olvasóval, nem 
hiába méltányolta munkánkat Románia 
elnöke tisztelte meg annak a sok-sok kiadói 
munkásnak és szerzőnek, fordítónak, gra
fikusnak a munkáját, akik immár 45 éve 
— váltakozó lehetőségek közepette -  töret
lenül hiszik, hogy igenis van jövője a kultu
rális hídverésnek1. Nem kérdezze meg tő
lem a költővel, hogy ment-e könyvek által 
előbbre a világ. Nem tudom. De azt igen, 
hogy könyvek nélkül az út nem előre vezet, 
hanem a szakadékba.

DEMETER ZSUZSA
1 K lau s Jo h a n n is  elnök a  k iad ó t a  k iseb b ség ek  nyel
vének  és k u ltú rá já n a k  áp o lá sá b an  já ts z o tt  m eg h a
tározó  sz e re p é é rt a  K u ltu rá lis  É rd em ren d  lovagi 
fokozatával tü n te t te  ki.
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CSERE PÉTER

Páskándi könyvszerkesztői
életideje*
Bizonyára kevesen tudják, hogy a 

Gólya szállt a csűrre címadásában a 
Budapestre átköltöző Páskándi Gézáé 
a „keresztapai” érdem. Neki köszönhe
tő, hogy Szabó Gyula szülőföldvallomá
sa az ismert történelmi Függelék kel „rö
pülhetett felülszerkesztésre” Bukarestbe. 
Minthogy a kötet kolofonjában már nem 
lehetett feltüntetni a nevét, helyette az 
1957 és 1963 között vele együtt rabosko
dó Dávid Gyula állt a „megrakott talics
ka” mögé.

A fentiekhez néhány megjegyzést kell 
fűznöm.

1. Páskándi 1971 és 1973 között volt a 
Kriterion kolozsvári szerkesztőségének 
belsó' munkatársa. Hétfőn és kedden fo
gadta a munkatársakat fél tizenkettő és 
fél három között.

2. Szabó Gyula 1973 nyarán fejezte be 
szülőföld-vallomásainak 176 könyvoldal
nyi kéziratát, és az -  szülőföld-ihletésű 
novellákkal és emlékezésekkel kiegészít
ve -  Páskándi asztalára került.

3. Az 1974-es kiadói terv „fészekraká
sában” még közreműködő Páskándi, mi
után elolvasta 20 . századi sorsunk törté
nelmi előzményeit, meghívta a szerzőt a 
Continental vendéglőbe (a volt New York 
kávéházba), ahol és amikor kötetcím-vál- 
toztatást javasolt.

4. A két Homoród mellékén „végig- 
szálló” — valóságos és jelképes — gólyá
nak köszönhetően a kézirat végül is túl
élte a bukaresti „felülszerkesztést”, és az 
Afrikából megtérőkkel egyidőben az író 
szülővidékére is hazaszállhatott.

5. Szabó Gyulának így sikerült elmon
dania mindazokat az igazságokat, tanul
ságokat, emberi sorsokat, küzdelmeket, 
fájdalmakat, csalódásokat, amelyek köz
vetve vagy közvetlenül „a szülővidék vi
zeiből kerültek a könyv száraz partjaira”.1

6 . Egy vérbeli szerkesztő mindig úgy 
veszi kézbe a gondjaira bízott kéziratot, 
mint aki ismeri a hosszú távra „bekó
dolt” írói életmű Mengyelejev-táblázatát: 
a látható-tapintható „elemekből” ki tud
ja következtetni a még „láthatatlanul lé
tezőket” is. Abból, ahogyan Szabó Gyula 
a Gondos atyafiság és a Gólya szállt a 
csűrre közötti életidejében alászállt az 
Idő kútjába, Páskándi, a Vendégség és a 
Tornyot választok című nagy visszhangú 
történelmi drámák szerzője A sátán lab
dái -  gólya hozta -  történelemfilozófiai 
köteteire is következtetett.

7. Páskándi könyvszerkesztői életideje 
egybeesett a Kriterion történetének felfe
lé ívelő szakaszával, az azóta emblemati- 
kussá vált kiemelkedő művek kiadásával. 
Nem véletlen, hogy ekkor született meg a 
Gólya szállt a csűrre, s az sem, hogy a mű 
azért kerülhetett szerzője írói pályájának 
fókuszpontjába, mert az egyre távlatta- 
lanabbá váló jelen idővel folytatott perle
kedése közben ráérzett a „történelmi lép
tékváltás” távlatteremtő lehetőségeire.

8 . A Kriterion-szerkesztő Páskándi el
sőként érzékelte: Szabó Gyula úgy eresz
kedik alá az Idő kútjába, hogy mindennapi 
érzékletességében bonthassa ki előttünk a 
történelmi idő dimenzióit. Olyanformán, 
hogy minden sorából kiérezhessük: mai és 
holnapi önmagunkért nyitja meg az erdé
lyi fejedelemség legválságosabb történel
mének csatatereit. Mintegy felerősítve a 
Páskándi-művekből sugárzó felismerést: 
az írás az egyetlen önvédelmi fegyverünk, 
amelyik óvhat, elveszejthet vagy előbbre 
vihet közösségi dolgainkban.

Bukaresti száműzetése idején Páskándi 
egy könyvraktárban volt áruleíró, köz
lési jogának visszaszerzésétől, 1965-től 
kezdve pedig szellemi szabadfoglalkozá
sú. Idézzük fel, hogy börtönévei után mi
lyennek találta a romániai magyar könyv
szakma állapotát, jövőjét. Két irodalmi 
vita is megőrizte korabeli álláspontját. Az 
egyik a fiatal költők antológiája, a Vitorla- 
ének kapcsán zajlott az Ifjúmunkásban, a 
másik az Utunk hasábjain bontakozott ki 
— klasszikusaink védelmében, illetve az 
élő irodalom „eltartása” érdekében.

Az Ifjúmunkás-vitáiban irodalmunk jö
vőjének forrásvidékeként vette szemügy
re az antológiát. Magán az 1967. júli
us 16-án tartott fórumon nem vett részt, 
ahogy Bodor Pál — a Forrás-sorozatot gon
dozó Irodalmi Könyvkiadó nemzetisé
gi osztályának vezetője -  is utólag küld
te el hozzászólását. Bodor kifejtette: az 
„előjegyzéses módszerrel” ezerrel szeret
né növelni a sorozat 1200-as példány
számát. Páskándi annyira jónak tartot
ta Bodor ötletét, hogy javasolta az eljárás 
szélesebb körű (sorozatokon kívüli) alkal
mazását. Több szelvénytípust képzelt el: 
külön a versbarátoknak, külön a regény- 
és novellakedvelőknek, de gondolt a drá
ma, a riport, az esszé, a tanulmány és a 
kritika műfajának a lehetséges pártfo
góira is. Elképzelése szerint azt kelle
ne gyakorlatba ültetni, hogy ne csak az 
Ifjúmunkás vállalja fel a hírverést, hanem 
az Utunk, az Igaz Szó, Korunk, a Dolgozó 
Nő, Előre, Tanügyi Újság, Falvak Dolgozó 
Népe, Művelődés -  a napilapokról nem is 
beszélve. Hiszen a két „nagyhatalom”, az 
újság és a könyv, az újságírás és az iro
dalom „ugyanannak a szellemi életnek 
kétfajta reagálási módja!” Ez a módszer 
nemcsak arra lenne jó -  fejtette ki a to
vábbiakban hogy „a kiadók és a könyv- 
terjesztő már előzetesen tájékozódhatna a 
példányszámról, esetleges emelésről, »biz
tos vásárlókat« toborozva az illető könyv
re, hanem a begyűlt szelvények az olva
sói ízléskutatásra, a szerzők és a műfajok 
közkedveltségére, népszerűségére nézve 
is érdekes statisztikát nyújthatnának.”2

A ’68-as esztendő köztudomásúlag 
radikalizálta a romániai szellemi életet. 
Elve a kedvezőbb lehetőségekkel, Bodor 
Pál az Utunk hasábjain kifejtette: vélemé
nye szerint a romániai magyar könyvki

adás anyagilag is képes lehetne az önál
lósodásra, amennyiben a klasszikusok és 
a világirodalom alkotásai nagyobb arány
ban szerepelhetnének az összkiadásban. 
Elképzelése szerint a kellő példányszá
mok biztosítása érdekében „meg kelle
ne szervezni a könyvbarátok (előfizetéses 
rendszerű) klubját”, hogy „a közönség ol
vasmány- és olvasmányosság-igényét a 
lehető legmagasabb színvonalon és pél
dányszámban elégítsük ki”.3 (Semmi új a 
nap alatt: a módszert a Tizenegyek próbál
ta ki 1923-ban, egy évvel később pedig az 
Erdélyi Szépmíves Céh alkalmazta -  nem 
kis anyagi és erkölcsi sikerrel.)

Ha ekkora „elfekvő készletünk” van 
klasszikus értékekből — tette fel a kér
dést a vita során Páskándi akkor még
is miért ráfizetéses az élő irodalom? A 
rossz könyv gazdálkodással érvelt: „Az élő 
irodalmat olyan könyvekkel terhelik meg, 
amelyek nem közérdekűek, amelyek nem 
népszerűek (gondolok itt egyrészt a mű
fordítás-irodalom legunalmasabb darab
jaira, másrészt az irodalmi dilettánsok 
tűzön-vízen át kiverekedett könyveire). 
A statisztikailag kimutatható ráfizetést 
tehát a felére lehetne csökkenteni ötlete
sebb kiadói tervekkel és főként szigorúbb 
szelekcióval.”4

Páskándi tehát ott folytatta, ahol 1957- 
ben abbahagyatták vele az igazságke
resést. Dsida Jenő „ébresztésére” gondo
lok, ez a vita is az Utunk hasábjain zajlott 
1956 végén. A fiatal Páskándi korántsem 
lokálpatrióta önérzetből tört lándzsát 
Dsida mellett. A humanizmus sérelmét 
látta a holtában meggyalázott „angya
li költő” kálváriájában. És sikeresen ér
velt az irodalmi örökségből kiűzött köl
tő „örökérvényűsége” mellett. Ebben az 
igyekezetében azt a kijelentést is megkoc
káztatja: ő még a Psalmus Hungaricusra 
sem fogná rá az irredentizmus vádját, 
„mivelhogy megbélyegzéssel (»ráfröcskölt 
elfogultsággal«) bonyolult kérdéseket nem 
lehet elintézni.” Végső következtetése: 
„nincs az a világnézet, amelyik egy fűzfa
poétából zsenit faraghatna”.5

Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztő cí
mű tanulmányomban már volt alkalmam
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tágabb összefüggésekben vizsgálni eze
ket a kérdéseket, az alábbi alcímek mö
gé sorakoztatva a szerkesztőségi gálya
rabságot vállaló költő' érvrendszerét: a) 
Ideológiai-politikai programok és művé
szeti szempontok; b) Irodalmi-művészeti 
tehetséggondozás; c) Műfordítási taná
csok; d) „Öntisztító” nyelvvédelem, önki
fejezési elegancia.6

Mintha ebbó'l az alapállásból írná szer
kesztői véleményezéseit Páskándi is a 
Kriterionnál. De nem annyira a fűzfapo
éták elbátortalanítását gyakorolta -  erre 
is gondja volt, persze - , sokkal inkább az 
irodalmi örökségünket gyarapító értékek 
nyilvánosságra segítését. E tekintetben 
a pályakezdő alkotóknak és a tekinté
lyes életművel rendelkezőknek egyaránt 
figyelmet szentelt. Senkit nem mért más 
mércével, mint a tulajdon képességei ál
tal predesztinált lehetőségeivel. Ami -  
valljuk be — nem kis mérvű alkotás-lélek
tani intuíciót igényelt.

A Kriterion kolozsvári műhelyének 
irattárát a Szabédi Emlékházban őrzik, 
80 irattári dobozban elrendezve. Elemzé
seinkhez az 1971 és 1973 közti szerkesz
tőségi levelezés kötegeit vettük alapul.

Már az első olvasatokból kiderült, 
hogy a minden műfajban otthonos 
Páskándinak a kézirat-előkészítésről is 
megvolt a maga erkölcsi-etikai álláspont
ja, amit a legtalálóbban szakmai igényes
ségnek nevezhetnénk. Véleményezéseiben 
igen gyakran olyan kitételeket találunk, 
amelyek az esetek többségében időtál
ló irodalomkritikának is beillenek. Igaz, 
hogy ezek stilárisan „nem remekművek”
-  írta bukaresti kollégáinak 1971. novem
ber 7-én -, de „afféle munka közbeni szél
jegyzetek” gyanánt nélkülözhetetlenek. 
Mind a kiadó, mind a szerzők érdekében. 
A kiadónak ugyanis jó előre tudnia kell, 
hogy a megjelentetendő műnek hol a he
lye irodalmunk értékrendszerében. A bel
ső használatra megírt, olykor nyersen 
megfogalmazott véleményét azonban so
sem próbálta „kategorikus formában” a 
szerzők tudomására hozni. Ez a „megkü
lönböztetett bánásmód” azért szükséges
— érvelt —, hogy a szerző és a kiadó közti 
viszony ne romoljék meg.

A nyomtatott katalógusok szerint a 
Kriterion azokban az években átlag száz 
kötetet adott ki. Ennek fele eredeti szép- 
irodalom volt, a másik fele műfordítás, 
illetve tanulmányok, művészeti és mű
velődéstörténeti kiadványok, kéziköny
vek sorozata. Amikor hozzáfogtam az 
adatgyűjtéshez, azt feltételeztem, hogy 
a szerkesztőség bizonyára a versesköte
tek gondozását bízta Páskándira. A ko
lozsvári szerkesztőség vezetőjének, Dávid 
Gyulának egy 1972. december 14-i össze
gezéséből tudtam meg, hogy korántsem. 
Nem is annyira a tekintélyes mennyi
ség lepett meg -  abban az esztendőben 
Páskándi tizenhét kéziratot véleménye
zett -, hanem az, hogy úgyszólván min
den műfajban emblematikus kötetek fö
lött bábáskodott. Akadtak visszaadott, 
illetve a kiadó által nem vállalt kéziratok 
is, de hát ezeket is el kellett olvasnia va
lakinek.

A Pásztortűz-szerkesztő Dsida köz
tudomásúan nem képviselt sem jobb-,

sem baloldali álláspontot, nem adott he
lyet az ideológiailag-politikailag irány- 
zatos alkotásoknak, különösen a prog
ramköltészetnek. A folyóirat egyetlen 
célja -  fejtette ki szerkesztői üzeneteinek 
egyikében -  az erdélyi magyarság szolgá
lata. A legszínvonalasabb irodalommal és 
művészettel, persze. Páskándi igényes
sége is lenyűgöző irodalmi műveltségé
ből és írói-művészi intuíciójából táplál
kozott. Tegyük hozzá nyomban: mindez 
a Kriterion jövője iránti magas fokú fele
lősségérzettel társult. Több mint érdekes, 
hogy maga a program kifejezés is mind
össze egyszer fordul elő véleményezé
seiben. Akkor, amikor Gellért Sándor 
Csillagok Suomi egén című finn versfordí
tásait jellemzi: „hazafias költészet, beleil
lik a Kriterion programjába”.

Figyeljük meg, hogy miként ajánlja 
magyarországi terjesztésre erdélyi kor
társainak műveit. Szerinte Bajor Andort 
„erős intellektualitás, sötét- és fényér
zékeny líra jellemzi”; Király László a 
„sokműfajú erdélyi írók” családjába ta r
tozik: „veretes vers, jókötésű novella, 
műfordítás és kritika, általában pedig 
színvonal és termékenység” a szellemi 
védjegye; Lászlóffy Aladár legérettebb 
verseiben „a hagyomány és az avatgárde 
termékeny egyensúlyának örvendhet az 
olvasó”; Panek Zoltán, a Kosztolányi pró
zanyelvén nevelkedett kitűnő stiliszta 
„eleven, olykor játékos gondolatisága örö
kösen átszikrázik a jellemrajzon, cselek
ményen, lélekábrázoláson”; Csiki László, 
a művelt költő „most tudja, hogy any- 
nyira szabad neki is csupán »kolozsvári
nak« vagy »szentgyörgyinek« lennie, mint 
amennyire »váradi« volt Ady, »niklai« 
Berzsenyi és »debreceni« Csokonai Vitéz 
Mihály”; Gellért Sándor dús költői nyelve 
pedig „műfordításaiban sem szikkad el: 
magyar versekké válnak ezek a finn köl
temények, de sem a nyírfák, sem a tavak 
illata nem tűnik el belőlük.”

Hogy milyen kéziratokat utasított el 
Páskándi? Mindenekelőtt a fogalmazá
si és helyesírási nehézségekkel küszködő 
szerzők „alkotásait”, a sláger-irodalom és 
az emlékkönyv-költészet „termékeit”, az 
eredetiséget nélkülöző prózát, a „színes 
színtelenség”-et, a meghökkenteni akaró 
szándékoltságot, a napilapok szintje alatt 
sínylődő tehetségtelenséget. Nem be
szélt le senkit az írásról-olvasásról -  „hi
szen ez a legtisztább örömök egyike” —, 
a közlésről viszont a leghatározottabban 
eltanácsolta az akarnokokat. A műfa
ji bizonytalansággal küszködő kezdőket 
igyekezett felvilágosítani: „Regényének 
legnagyobb hibája, hogy nem regény: a 
riportnál több, a szépprózánál kevesebb. 
Szépprózának túl »röghöz tapadt«, doku
mentumkönyvnek pedig túlságosan elna
gyolt.” A műfajtévesztőket egyébként is 
igyekezett ráébreszteni tehetségük ter
mészetének kiismerésére. Az orvos-író 
Szíves Sándort példul ekképpen: írás
módjában a legrokonszenvesebb a humo
ra; „ezen a területen kell gazdálkodnia”; 
„gyöngéi eltüntetésével [...] hangulatos 
világot tud magának kiépíteni”; arra hív
ja fel a szerző figyelmét, hogy nem em
bereket ír meg, hanem „eseteket”, orvo
si témájú írásai gyakran „gördülékenyen

megírt kórisme-lapok”. Amikor használ
hatatlan versfordítások kerülnek a kezé
be (Bán Péternek az Emil Giurgiuca- és 
Aurel Ráu-fordításait például igen gyen
géknek, döcögősöknek, szürkéknek és 
„pongyolákénak találta), újrafordításra 
adta ki a verseket (Szemlér Ferencnek, 
Létay Lajosnak, Kányádi Sándornak, 
Király Lászlónak), de maga is besegített 
az átültetésben.

Az első véleményezés rendszerint a 
kézirat átolvasása után született, és a 
szerkesztőségnek szólt, nem pedig a cen
zúrának. Szerkesztői véleményezéséhen 
jelezte, hogy kiadhatónak tartja-e a beér
kezett írásművet, vagy visszautasítandó- 
nak. Sosem mulasztotta el hangsúlyozni, 
hogy a szerző tudomására hozta észrevé
teleit, aki elfogadta azokat. Összesítő vé
leményezését akkor fogalmazta meg, ami
kor az átszerkesztett/átjavított munkát 
újra kézhez kapta. Szövegjavítást követ
kezetesen csak azoktól kér, akiknek a 
munkáit egyébként kiadhatónak tartja. 
Hogy milyen szerkezeti, szerkesztési, pro
zódiai, prózapoétikai szabályok betartá
sát követeli meg? A mű „megkomponált- 
ságát”, a szerző atmoszférateremtő erejét, 
a művészi változatosság elvének érvénye
sítését, az „elképzelhetetlen képek” mel
lőzését vagy helyettesítését, a ragrímek 
kigyomlálását, az alliteráció és az archa- 
izálás helyénvaló alkalmazását, a filozo
fálásnak álcázott közhelyek mellőzését, a 
gördülékenyebb stílus és a magyarosabb 
hangzás megteremtését.

A Kriterion rendkívül sokat nyert az
zal, hogy Páskándi egyaránt otthonos volt 
a népi kultúra, az egyetemes magyar iro
dalom és a világirodalom minden számot
tevő műfajában. És sokat nyertek azok a 
szerzők, akiknek a munkáit nyomdafes
tékhez juttatta. Kenéz Ferenc vallomásá
ból idézem: „Harmadik verseskönyvemet 
Páskándi Géza szerkesztette. Amikor [...] 
felvetette, hogy készülő könyvemnek más 
címet javasolna, az első pillanat a döbbe
neté volt: mi az, hát Páskándi is, aki oly
annyira szigorú őrizője minden egyes sza
vának, már ő is ... [...]. Amikor kimondta, 
legyen a Homok a bőröndben vers címe a 
köteteim is, meghökkentem. Kétségkívül 
könyvcímszerű cím volt. S éreztem azt is: 
Páskándi nem térítette el a könyv gondo
latmenetét, csak célba juttatta, eljuttatta 
a gondolat végéig. Azaz »összegeztette« a 
könyv címével.”7

Jegyzetek
* Részlet a Páskándi halálának 20. évfordu

lója alkalmából Szatmárnémetiben tartott 
előadásból.

1 Vö.: Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból. IV. 
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2002, 422.

2 A cikkek elolvashatok a világhálón is: 
https://sites.google.com/site/vitorlaenek/. 
Összeállította, digitalizálta: Cseke Gábor.

3 Huszár Sándor: Az író asztalánál -  Bodor 
Pállal. Utunk, 1968. 29., 2. old.

4 Vö.: Cseke Péter: Páskándi mecenatúrája. 
In: Védjegyek. Kriterion, 2011. 259-268.

5 Páskándi Géza: Dsida és a kortárs elfogult
sága. Utunk, 1956. 44. 6. old.

6 Cseke Péter: Erdélyi értékhorizontok. 
Magyar Napló Kiadó, Bp., 2015. 77-95.

7 Kenéz Ferenc: Vers és környéke. Kortárs, 
2007. 7-8.
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DÁVID GYULA

„kincsekre hulljon a fény...”
P ásk ánd i Géza és m esterei -  D sida, Ady, Kós Károly*
Páskándi Géza húsz éve lezárult élet

művének négy pillére közül a költőről, a 
drámaíróról, a prózaíróról gazdag iroda
lom áll rendelkezésünkre. A negyedik -  és 
talán nem túlzás kijelenteni — az előbbi
ekkel egyenértékű életműpillér, az esszé- 
és tanulmányíró, a kritikus Páskándi 
ezek mögött a mai napig is a háttérben 
van. Idetartozó írásainak valós terjedel
méhez képest kevés az, ami belőle kötet
be gyűjtve is megjelent -  a még életében 
sajtó alá rendezett Esszék, előadások, le
velek (Gondolat, Bp., 1995.), és a posztu
musz Mesterek kortárs szemmel (Kráter, 
Pomáz, 2005.) című köteteket említhetjük 
csupán -, a termés nagyobb része mind a 
mai napig többnyire még digitalizált álla
potban sem lévő lapokban, folyóiratokban 
várja feltámadását. Pedig a szépírói pályát 
az életműnek ez a vonulata szinte a kez
detektől végigkíséri. Hely és idő szűké
ben lévén, nem vállalkozom most a teljes 
számbavételre. Legfeljebb annak későbbi 
áttekintéséhez próbálok néhány mozzana
tot felidézni, kiemelve hármat azok közül 
a „mesterek” közül, akiknek ő esszét, ta
nulmányt, vitacikket szentelt.

Korai irodalmi kritikáit, könyvismer
tetéseit az első, „ifjúmunkásos” évekből 
még Kántor Lajos és Láng Gusztáv an
nak idején sok vitát kiváltott könyvének 
(.Romániai magyar irodalom. 1945-1970. 
Kriterion, Bük., 1972.) Réthy Andor ál
tal gondosan összeállított bibliográfiá
ja sem tartja számon. Időben az első itt 
szereplő cikke, 1956-os hozzászólása az 
Utunk ban lefolyt Dsida-vitához viszont 
a mi témánk szempontjából is figyelmet 
érdemel: azoknak az írásoknak az egyi
ke, amelyek — a Sztálin halálát és a XX. 
szovjet pártkongresszust követően -  az 
’56-os magyar forradalmat megelőző „ol
vadás” fontos hazai dokumentumai közt 
tarthatók számon.

Páskándi Géza ebben a cikkében (Dsida 
Jenő és a kortárs elfogultsága. Utunk 
1956/43. október 26. Ujraközölve: Dsida 
Jenő emlékezete. Szerkesztette Sas Péter. 
Kriterion, Kv. 2009. 359-364.) a perújra
felvételt sürgető Panek Zoltán (Dsida Jenő 
ébresztése. Utunk, 1956/38.) védelmében 
áll ki Dsida költészetéért, Szilágyi András 
szektás-balos támadása (Tévedtünk vol
na? Utunk, 1956/40.) ellenében, „az 
objektivista irodalomszemlélet elleni harc 
jelszavának vaskalapos értelmezéséiből 
közvetkező vádak ellen. A Dsida-vita 1956 
koraőszén nem egyszerűen az addig hall
gatással mellőzött helikoni írótábor egyik 
kiváló költőjének újrafelfedezésére irá
nyuló kezdeményezés volt, hanem kiállás 
a vaskalapos zsdanovizmus, a kizárólago
san osztályszempontú ítélkezés hazai iro
dalmi állásai ellen, egy más -  az iroda
lom önmagában vett értékeire alapozott 
-  irodalomértelmezés létjogosultságáért. 
(Lásd: Az őszinteség két napja. 1956. szept
ember 29-30. Erdélyi magyar értelmiségi
ek 1956 őszén. Sajtó alá rendezte és a be

vezető tanulmányt írta Benkő Levente. 
Polis, Kv. 2007.; az egész folyamatot ösz- 
szefoglalva Erdélyi irodalom az „olvadás”- 
tói a megtorlásig című tanulmányomat a 
Láng Gusztáv-emlékkönyvben: A hajnal 
frissessége. Esszék, tanulmányok versek 
Láng Gusztáv tiszteletére. Savaria Press, 
Szombathely, 2006. 86-95.)

Ebben az összefüggésben válnak hang
súlyosakká Páskándi Géza Dsida melletti 
érvei.

Dsida költészetének értékelését illető
en Páskándi látszólag helyt ad a fenntar
tásoknak, amikor azt eszmeileg „... a világ 
helytelenségét látó, a világba belesikol- 
tó, de változtatni erőtelen ember lírája... 
’’-ként jellemzi. Valamivel alább azon
ban így folytatja: Dsida költészete „... tele 
van meghitt emberi szívmeleggel, máso
kért való bánkódással, aggódó féltéssel 
és sikolyokkal...”, -  s utal olyan versek
re, mint a Nagycsütörtök, Angyalok cite- 
rája, Leselkedő magány. Majd -  egy finom 
odaszúrást is megengedve magának -  így 
folytatja: „Nem beszélek zenévé légiesült 
képeiről sem: azt élvezik mindazok, akik az 
igazi poézis tisztelői; de szólnom kell a pro
fán és keresztény hangulatok bájos, tün
dén váltakozásáról, amely annyi versébe 
középkori, ódon, de milyen sajátos házia
sítással mégis modern világérzést vará
zsol (Vto/a-ciklus). Remek formaművésze
téről, gyönyörű rímeiről, az erdélyi táj 
zordon fenségű, szinte acéllapra metszett 
képeiről... és annyi mindenről, ami nagy
szerűvé teszi az ő költészetét.” (Kiemelés 
tőlem. D. Gy.) Még attól sem fél, hogy ki
jelentse: „... van Dsidának egy, egyetlen
egy verse, a Psalmus Hungaricus, amely
re rá lehet fogni az irredentizmust (én 
viszont azért nem fogom rá, mert vélemé
nyem szerint sokkal bonyolultabb a kér
dés, semhogy ilyen jelzővel agyon lehessen 
ütni).” Mindezek után -  néhány tisztelet
kört is megtéve vitafele, „a kiváló forradal
már író” felé -, sorra visszautasítja annak 
„gúnyoros, Dsida művészetét becsmérlő” 
vádjait, az erőszakolt átpolitizálást, vagy 
azt, ahogyan Szilágyi hitelteleníteni pró
bálja Dsida költészetét, az őt „dédelgetők”- 
et, mint „Horthy fő kiszolgálói”-t aposztro
fálva. Végül pedig megfogalmazza — már 
itt — évtizedekkel később többször is nyo
matékosított véleményét: „A kortársi em
lékezet csalhat, apróka sértődések megnő
hetnek örök sebekké is valakivel szemben, 
de még ha nem is csal a kortársi emléke
zés, s az illető valóban jellemtelen ember 
volt is -  a mű beszél, csakis a mű.”

Amikor a cikk íródott, még csak a lát
határon sűrűsödött a forradalom tisztító 
vihara, amikor azonban megjelent (1956. 
október 26-án), már szovjet tankok dü
börögtek Budapest utcáin, s néhány hó
nappal később Páskándi is áldozata lett a 
levert forradalmat követő romániai meg
torlásoknak.

A börtönben és kényszermunkatáborok
ban töltött, közel hat évet akár ki is hagy

hatnék szellemi fejlődéstörténetéből, ha 
nem tudnók azt -  börtönbeli társai tanú
sítják -, hogy még a szamosújvári börtön 
olykor 120-as létszámú szobáiban vagy 
a Duna-Delta vagy a Brailai Nagysziget 
kényszermunkatáborainak munka utá
ni vagy pihenőnapjaiban is megtalálta a 
módját annak, hogy szellemi egzisztenciá
ját fenntartsa. O maga is említést tesz er
ről egy epizód erejéig, hátrahagyott memo
árjában, a Megvallásban (Nap Kiadó, Bp. 
1999. 83.): „Emeletes vaságyak között -  
hátratett kézzel — oly kívülálló, kába szó
rakozottan sétálgattam, hogy környezet
től elvonatkoztató képességemet akár egy 
Marcus Aurelius is megirigyelhette vol
na...” A börtönévek után így nem csak új 
hangú költőként, „abszurdoid”-jaival az el- 
mondhatatlant is elmondani képes novel
la- és drámaíróként tért haza, hanem ott 
-  a szamosújvári vaságyak között, vagy a 
salciai gátra földet talicskázva, vasárna
ponként nem egyszer a betegszobába ke
rült rabtársakkal élénk irodalmi viták
ba bocsátkozva -  alakult ki benne az a 
teoretizáló készség, amely későbbi esszéit, 
tanulmányait oly egyedivé teszi.

Másfél évvel szabadulása után, 1965 
nyarán jelenhetett meg újra neve a hazai 
irodalmi sajtóban, s akkortól a versek és no
vellák mellett nem csak a napi megélhetés
hez szükséges irodalomkritikát, de az írás 
műhelytitkait faggató esszét is gyakran írt: 
a költészet, a költői nyelv titkait már akkor 
feszegette, az abszurd háttere és összefüg
gései már akkor foglalkoztatták.

Ebben az időszakban -  az Ady- 
évforduló évében -  születnek első cikkei 
a nagy költőelődről (Ady Endre -  költő és 
egyéniség. Utunk, 1969/4.; Ady ura -  a jel
kép. Uo. 15-16.)

Az utóbbinak, az Utunk ban két dupla 
tárcát kitevő Páskándi-tanulmánynak ez 
alkalommal csak kiindulópontja a hóna
pokkal azelőtt lezajlott Ady-vita. Szerinte 
Székely János és Szilágyi Domokos cik
keit (Székely János: A legszebbek. Utunk, 
1969/4; Szilágyi Domokos: Az első öt
ven év. Előre, 1969. febr. 9.) nem „babér- 
tépászó gesztus” szülte, ők „csak annyit 
tesznek, hogy ’fejhezállóbb’ babért kíván
nak Adynak”. Innen kiindulva viszont 
azt vizsgálja, mi az oka általában egy köl
tő népszerűségének vagy népszerűségvesz
tésének az utókor szemében, s konkrétan, 
Adyra vonatkozóan, mennyiben követhe
tő vagy pláne folytatható. Mert a nagy köl
tőnek -  mondja -  lehetnek epigonjai, akik 
csak „külső formai jegyeiben vagy leglát
ványosabb benső jegyeiben” követik őt, le
hetnek követői, akik már módosítanak, 
árnyalnak mind a formában, mind a gon
dolatban. Tudniillik a „... követhető az -  
állapítja meg tovább -, amelynek a leglé
nyegesebb jegyeit nem csak meg tudjuk 
ragadni, de új alakban a világ számára is
mét szükségessé tehettük”. És végül: „A 
zseni az, aki mindkettőben -  forma, gon
dolat -  relatíve teljesen újat kínál, és ezt a 
’teljesen újat’ a világ, az ember legáltaláno
sabb szükségeinek rendeli alá...” Ami Adyt 
illeti -  állapítja meg ezek után -, őt csak 
követni vagy folytatni lehet... Ady kiélt, ki
merített egy formát. Nem egy külső formát, 
hanem egy formát, amely egyszerre költői 
nézet, világérzés és sajátos alakiság.”

A tanulmány második részében aztán 
Páskándi Ady szimbolizmusát teszi vizs-
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gálát tárgyává. Összehasonlításul bőven 
szól a francia szimbolistákról, akiknél „a 
jelkép még az impresszió közepette jele
nik meg”, akiknek „jelképei az érzékszer
v iig  megközelített világból hullámzanak 
elénk”, akik „az impresszionisztikus kép 
sejtelmességéből bontják ki a szimbólu
mot”, s ez a „képből kibontott szimbólum 
egy impressziós-lánc utolsó nagyobb lánc
szeme”. Viszont -  írja folytatólag -  „Ady 
költészete a szimbólummal indul, [nála] 
... a szimbólum a vers ábécéjéhez tartozó
vá lesz.” Ady verseiben „In médiás res -  a 
szimbólum kellős közepén vagyunk már a 
vers kezdetén, bele kell helyezked
nünk egy szimbólumrendszerbe, 
anélkül, hogy a hozzá való lépése
ket már előzetesen megkaptuk vol
na.” Ezek után Ady-versek egész 
sorában mutatja ki, miképpen ala
kul ki egy „sajátos szimbólum-hie
rarchia”, hogy miképpen függetle
nedik egy-egy versben a szimbólum 
fogalmisága révén magától a vers
től is, miképpen van az, hogy „az 
állandóan visszatérő szimbólumok 
kulcsot adnak egy gondolat-világ
hoz”, sőt sugallnak adott esetben 
„valamifajta kaballisztikusságot”.
„Ezért van -  állapítja meg -  min
den Ady-versnek valamiféle vég
zetszerűséget borzongva-sejtő han
gulata, a sorsszerűség felé való 
fatális rohanásának, a predestiná- 
ciótól való elszakíthatatlansági érzésnek 
egy olyan fájó sejtelme, amilyennel csak a 
zsoltárokban találkozhatunk.”

A továbbiakban még sorra veszi Ady 
költészetének jelképtípusait (szójelképek, 
szintagma-jelképek, mondatjelképek, kép
sorjelképek; statikus és dinamikus jelké
pek, jelzős-, megszemélyesítő- és azono
sító-jelképek) végül tanulmánya befejező 
részében hozzákapcsolja Ady emberi egyé
niségét, énjének természetét -  végzet-sej
tését, gőgjét, halál-megérzését, vátesz- 
pózát -  a szimbólumok verseiben való 
uralkodásához.

Egy újabb Ady-évforduló, az 1977-es 
centenárium alkalmával, már pesti évei 
alatt, újabb két tanulmányt szentel Ady 
költészetének.

Az első (A továbbgondolt Ady. Elet és 
Irodalom, 1977/18. ápr. 30.) néhány lénye
gi vonást kiemelő, három tételes össze
foglaló esszé. Az első tételben a magyar 
irodalomban a reformáció korától végig 
kísértő nemzethalál-gondolat kifejezés
formáit veti össze, s Kölcsey Hymnus a s a 
Vanitatum vanitas, Vörösmarty Szózata, 
a Gondolatok a könyvtárban és A vén ci
gány után megállapítja: Ady „...pesszimiz
musa gyémántkemény ugyan, de önátko
zó, így fölrázó, kihívó, nem lefegyverző, 
hanem tettrekész, aktivista”. Alább pe
dig: „Adyval megszületik a legdinamiku
sabb, legcselekvőbb -  a harcos pesszimiz
mus... Líránkban vele kezdődik igazán a 
már-már mazochisztikus nemzeti önbí
rálat.” S megtoldja egy figyelmeztetéssel: 
„Adyt mindig tovább kell gondolnunk... 
A továbbgondolás mindig fontosabb, mint 
a szoborlepel-libbentő gesztusok, mint a 
Mekka-járás... A mi Ady-évünk... szel- 
lem-tágító, gazdagító...”

A második tételben Ady publicisztiká
ját vizsgálja. „Ady a magyar publiciszti
ka, a hírlapi esszé titánja” -  jelenti ki első

megállapításként, majd alább így folytat
ja: „Ady Endre pörös publicisztikájában 
mintha a hitvitázó haladó protestáns hős
kor szelleme újra testet öltene.” Majd egy, 
a magyar esszé történetén vázlatszerűen 
végigfutó passzus után kijelenti -  mint
egy hitvallásszerűen: „Mi valamennyien, 
akik manapság e kerek világon magya
rul írunk gondolkodó irodalmat, Ady ba- 
tárjára kapaszkodtunk. A legsejtelmesebb 
távlatokba vivő, fényes homályú, világos
ság iránt rohanó határra... Ő a legna
gyobb, kozmikusra érzékeny poétája iro
dalmunknak.”

És a harmadik tétel? Ez Ady (és az ak
kor már Magyarországon élő Páskándi 
Géza) Kelet-Európa-gondjai felé mutat. Itt 
azt az Adyt idézi -  1977-ben -, aki „a bur- 
zsoá nacionalizmus egyik legjelentősebb 
és legelszántabb író-ellenfele”, akit mé
lyen foglalkoztat a szomszéd népek sor
sa, akinek „életműve az egykori Közép-, 
Kelet- és Délkelet-Európa szellemi közér
zetét, létérzését sugározta. Tegyük hoz
zá: egykori kínzó, rossz közérzetét.” És 
ezt is lezárja egy utalás, „új világot alko
tó közérzetünkére, annak „esztétikummal 
és gondolattal” való „feltarisznyálásá”-ra, 
ami akár az akkor uralkodó hatalomnak 
szóló piruett is lehetne, ha nem tudnánk, 
hogy mögötte a kényszerűségből elhagyott 
szűkebb pátria és a kisebbségi magyarság 
gondjainak cselekvő felvállalása van.

Ha bővében volnánk az időnek, szívesen 
folytatnám ez után a másik 1977-es tanul
mánnyal (Az ismerős Ady -  vagy a fenség 
lélektana. Alföld, 1977/11. 4-27.), amely
ben apróra szedve mutatja ki az Új verse
ket megelőző két Ady-kötetben az elődei: 
Balassi Berzsenyi, Csokonai, Petőfi, Arany 
János felé mutató, vagy a közvetlen előt
te járókhoz: Vajda Jánoshoz, Reviczkyhez, 
Komjáthy Jenőhöz, Kiss Józsefhez köthe
tő elemeket, majd olykor egyes motívumo
kig menően számba veszi azt, ami a Versek 
és a Még egyszer költeményeiben az „iga
zi Ady” felé mutat. Érdemes volna ezt az 
érvrendszert részletesebben végigkövet
ni, de itt csak a tanulmány további prog
ramot is kitűző zárógondolatát idézem: „A 
Versedben megkezdődött tehát a harc a 
Kivételesség elnyeréséért. A kivételesség el
nyeréséhez azonban konzekvencia kell: is
métlés -  magasabb fokon... Az, ami a deb
receni Versek kötetben fejlődésnek indul, 
később motívum- és jelképorganizmussá 
nő. Alkalom nyílik irodalmunkban először, 
hogy a fenség lélektanát a maga bonyolult 
esztétikai-pszichológiai-etikai és egyéb

vonzásában vizsgáljuk, egy líra idegzeté
ben. Az Ady-Pügmalión jelenségről van 
szó.

Van még egy Páskándi-esszé, amelyre 
az idő rövidsége ellenére ki kell térnem, 
mert ez szorosan kapcsolódik az előbbiek
ben bővebben ismertetett Ady-esszé záró
gondolatához, Páskándi Géza abban idé
zett kelet-közép-európai gondjaihoz: Kós 
Károly születésének centenáriumára írta 
ezt, a címe: A „Muszáj-Herkulesség” vagy 
változás és veszély korában. Néhány álta
lános gondolat Kós Károlyék szerepéről. 
Kortárs, 1983/12.) Az az évforduló volt ez, 

amelyre -  a cikke megjelenése ide
jén -  emlékezni és emlékeztetni 
akkor már csak Kós szűkebb pát
riájának határain kívül lehetett, 
mert az emlékezés tárgya — aljas 
személyi bosszúból fakadó rágal
mazó feljelentés alapján -  perso
na non grata lett: Kós Károlynak 
még a nevét sem lehetett leírni a 
rendszer 1989. decemberi buká
sáig. Ebben az esszében, az olykor 
valóságos mikroesszékké növő — 
de mindegyre a kóskárolyi példá
ra visszamutató — kitérők labirin
tusában, Páskándi Géza azt idézi 
fel, példa és tanulság gyanánt, „... 
miként emelte Kós Károly társa
ival karöltve magasba azt a ma
radandó kultúrpolitikai ’épületet’, 
amelyet méltán nevezhetünk: a 

cselekvés realizmusának a veszélyes vál
tozásban, változó veszélyben”; azt az ide
ológiát (a transzilvanizmust), amely úgy 
vallotta az erdélyi különvalóságot, hogy 
az egy pillanatig sem jelentette a ma
gyarság egészéhez való tartozás tagadá
sát, s amely — ha illúzióktól sem mentesen 
— osztályok és nyelvek fölött hirdette az 
Erdély földjén történelmileg kialakult há
rom kultúra összetartozását, egymásra 
utaltságát. Végül hangyúlyozottan kie
meli azoknak az időknek egyik fontos ta
nulságát: „a kisebbség védelme... -  írja -  
egy erős politikai szerv nélkül lehetetlen 
lett volna”. Kósék -  teszi hozzá -  „nem 
mondtak le a kisebbségnek, mint nem
zeti kisebbségnek a politikai és gazda
sági-kulturális érdekképviseletéről”, mi
nek következtében „... gátat tudtak vetni 
a tömeges asszimilációnak, a népirtás
nak, a revans látványosabb és gyakoribb 
formáinak, a nyelv-, kultúra- és hagyo
mány-irtásnak. A nemzetiség lemorzsoló
dása [a két világháború között] alig volt 
számottevő, bárha a burzsoá nacionalis
ta Románia mindent megtett érdekében.” 

Befejezésül idézi saját Apáczai-drámá- 
jából azt a jelenetet, amelyben „... Apáczai 
Csere János azt mondja egy tiszteletes
nek: nem vagyok én kiválasztott, csak al
kalmas. A kiválasztottat Isten segíti, né
kem pedig magamon kell segítenem.” És 
hozzáteszi: „Kós Károly is mondhatta 
volna JŐ és ők a legnagyobbat cseleked- 
ték./Lélekmentó'k voltak.”

1983 decemberében ennek az esszének 
különös súlya volt. S talán nem tanulság 
nélkül való napjainkban sem.

*Elhangzott az EMKE Szatmár megyei 
alelnöksége által Páskándi Géza halála 20. 
évfordulója alkalmából szervezett irodalmi 
tanácskozáson Szatmárnémetiben, 2015. 
május 15-én.
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Páskándi Géza halálának  
20. évfordulójára
Avagy a XX. századi emberi méltóság

KÓNYA-HAMAR SÁNDOR

Az emberi méltóság nemcsak a múlt 
történelmi és emberi létbölcseletének 
magatartáselvéből származik. Ezért a 
kényszerűséghez és kiszolgáltatottság
hoz való emberi viszonyulásban annyi 
a megfogható és elfogadható, amennyi 
egy emberi viselkedésben s egy írástudó 
életművében nemcsak lemérhető, de te t
ten is érhető, mert a szabadság és rab
ság szintjéről-fokáról tudósít.

Páskándi Géza „szabadságának és 
rabságának szintjét-fokát” (raboskodott 
1957-1963 között) utólag és először (köz
lésjogának visszakapása évében: 1965- 
ben) a Korunk 1965/9-es számában kö
zölt Az abszurd „helyi színei” jegyzetében 
olvashatjuk olyan megfogalmazásban, 
amilyenben a Jean Louis Barrault tá r
sulata előadásában, Bukarestben (sza
badulása utáni kényszerlakhelyén) be
mutatott Ionesco-darab, az Orrszarvú 
abszurd lényege kiváltotta. Ahogyan
— szerinte — a román-francia dráma
író bravúros pengetáncot já r a „realista 
környezet, sőt típusrajz és az abszurd
mag végletes kifejlesztése között”. Meg 
is okolva azt. Ahogyan a Duna-deltai fe- 
gyenctelepeken is -  szinte akkurátusán
-  de mindig megokolták a rendszeres ve
réseket. És mindig kiválasztották az ál
dozatokat, a példastatuálás következe
tességével, ahogy az abszurditás maga 
válogatja ki hősét, s akinek etikai-pszi
chikai arcát nem föltétlenül becketti 
vagy ionescói példákon át érdemes meg
közelíteni és megörökíteni... De hol ke
reshetni az abszurd jelenségek filozófi
ai és ismeretelméleti gyökereit, ha nem 
a túléltető s a szenvedő gyűlölet helyze
tében is embervoltunkra, méltóságunk
ra emlékeztető humorban? Ahogyan a 
Valószínűség Játékos Szelleme mindig 
éppen azt szemelheti ki, akivel be is bi
zonyítja, hogy az emberi lényegtől meg- 
foszthatatlan méltóság igazi műfaja ép
pen az abszurd jelenségbe át- és abból 
kimentő humoros viszonyulás, majd 
visszaemlékezés.

Páskándi Géza mindezt felidéző, 
1995-ben írott Curriculum Vitoe-jében, 
kijelenti: „Utolsó lelkem a humor”. Majd 
így folytatja: „Epigrammát -  a szabad
ság műfaja ez is! -  írtam  az első nagy 
verésről, mondván nincs méltóbb, illőbb 
helyzet, mint az, hogy az ülepem és a ve
rő őrmester feje egymással szembe néz
zen. Ha meg nem parancsolja, sosem 
tudtam s mertem volna csupasz fene
kemet arca irányába emelni. Észre sem 
vette az ostoba, hogy vakmerő pimasszá 
tett azzal, hogy huszonötöt mért alsó fe
lemre.

Akkor a barakkban emeletes vas
ágyamon egy hétig hason aludtam, vil
lanyfényben, a drótkerítés, posztoló őrök 
határai között. Fel-felriadva hallgat
tam a delta éji madárvilágának hangja
it vagy az őrzők farkaskutyájának voní
tását...

Többször is ment haza (Szatmár- 
hegyre) halálhírem a börtön s kényszer- 
munka tájai felől.

Legenda, persze, az!”
Vagy egy irodalomtörténetibb, s a 

kronológiát tiszteletben tartó kiindu
lópontja az önkényellenesség és önálló 
gondolkodásra késztetés irodalmának. 
A valóságtól félig elrugaszkodva és félig 
visszazuhanva. Abszurd módon lebegve 
a veszély kiszámíthatatlanságában, ön- 
tudatlanul, de már az abszurdoid leendő 
erdélyi klasszikusaként. Mert Mrozek 
és Rózewicz után néhány évvel, de ő ír
ta meg elsőként e tájon a történelem- 
fölötti-alatti abszurdoidokat, s azok a 
közép-kelet-európai abszurdnak nem
csak páskándis, de sajátosan erdélyi 
és sajátosan magyar változatait jelen
tik ma is. S azokban az időfelettiség és 
arcnélküliség ötvöződik a konkrét idő
beliséggel. Mert igazán csak a XX. szá
zadban létezett először az a helyzet, 
melyben úgy érezhettük, hogy ember
ként: magányunkban közösségiek és kö
zösségiként magányosak vagyunk. Mert 
aki szembe kerül a hatalommal, a világ
gal s egy közösségen belül saját magá
val is, az hiába vergődik -  meggyőződve

saját igazáról -  addig, míg a szabadság
nak hitt belső kényszere már-már zsar
nokibb, mint a külső világ zsarnoksága. 
Miért? Mert aki eldobhatatlan méltósá
gával tisztességes, annak útja feltétle
nül az elviselhetetlen magányba vezet. 
Megérteni ezt pedig csak úgy lehet, a 
XX. század fordulatai közepette, ha va
laki úgy él, ír, alkot és nyilvánul meg ki
tartóan, mint Páskándi Géza.

Egykori és akkori baj- és rabtársa, és 
persze barátja, Dávid Gyula írja a László 
Dezső emlékezetét felelevenítő kötet
ben (azt pedig Cseke Péter szerkesztet
te) szereplő írásában: „Csak az érti meg 
igazán ezt a huszadik századot, aki meg
járta  a börtönt, a lágert vagy a fogságot. 
(...) Csakhogy a körülmények torz finto
ra szerint erre a „megértésre” a huszadik 
századi emberiség gonoszabbik fele pró
bálta eljuttatni a jobbik felét. Emberinek 
alig nevezhető elmék dolgozták ki az 
Ember megalázásának, megkínzásá- 
nak, lelki megtörésének, sőt fizikai meg
semmisítésének ördögi mechanizmusait, 
működtették őket a kezükben lévő ha
talom minden eszközével. Auschwitzok, 
Gulágok, Duna-csatornák sokaságá
val van teleszórva ez a huszadik század, 
amelynél sötétebbet nem produkált még 
az emberiség -  kegyetlenségekben iga
zán nem szűkölködő -  története.”

Igen, ez a bőrünkön és jellemün
kön száradó és elmúlt század így kö
szön vissza a maga fanyar, s most már 
jólesően fintorogtató, de lesajnált szán
dékával, s mégis embert próbára tévő
én, Páskándi Géza „képzelt párbeszé
deiben” és stílusparódiáiban. Ahogyan 
a totemoszlopokra egy-egy eb is oly
kor-olykor ráemeli a lábát. Vagy, ahogy 
a felszabadulás kapujában bosszúálló 
kapusok kacsintanak. De kire, kikre?! 
Azokra a lábukat letörölni nem tudó 
sírrablókra, vagy az agyukban, lelkük- 
ben-nyelvükben kálváriával küszködő 
szekusbajtársakra, akik újfent, sőt, a
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rendszerváltozás után is, kétségbeejtő- 
en és nevetségesen ugyancsak azt bizo
nyítják, mint a nagy oszmán birodalom 
idején, hogy az identitásukból kirabolt, 
identitásuktól megfosztott keresztény 
gyermekekbó'l kinevelt janicsárból so
ha többé keresztény nem lehet?! Átvitt 
és áthonosított értelemben persze. Mint 
ahogy századokon átívelő kérdés: árulá
sa kit hova honosíthat? Megannyi alap
kérdés alternatívája, melyre Páskándi 
úgy adta meg abszurd drámáiban vagy 
drámai abszurdjaiban a választ, hogy 
már a hetvenes években jogosan fo
galmazhatta meg: „Némi büszkeség
gel tölt el, hogy nálunk -  történelmi lé
péselőnnyel — indító munkása lehettem 
egy olyan (egyben-másban) új történel
mi drámaszemléletnek, amely anélkül, 
hogy penetránsan aktualizálna, meg
tartván a história »mélyi« szellemét -  
időszerű gondolatokat és hősöket állít 
elénk, filozofikusabb szellemháttérrel, 
mint az szokásos volt.”

Mint szokásos volt a történelem so
rán. A megőrzött emberi méltóság -  a 
szabadság (vagy annak illúziója) és az 
átélt rabság perspektívái közepette -  
végül is a szellemi és erkölcsi önvéde
lem garanciáját jelentette. Olyan időben, 
amikor, ha a fejet nem sokáig lehetett 
dacosan felvetni, akkor csak az árulás
ba lehetett lehajtani. De nem az abszurd 
kalandokban is.

Hányszor választott tornyot az írástu
dó Páskándi Géza? Ahányszor történel
mi megtudást jelentett minden szellemi 
megújhodás és szóra bírta egy-egy re
latívan racionális korszak jósoltató má
mora. Mint ahogy a kívülről gyúlékony 
szalmabábui lázadásának lehetséges re
lativitása is erről győz meg újra és újra.

„Ha valakinek annyira igaza van, 
hogy már-már megszűnik igazságérze
te, annak ítéletei csak antinóm formá
ban elfogadhatók” -  jelenti ki ő maga, 
ezért nem egy történelmien abszurdoid 
drámában a hősök furcsa és sajátos 
igazságérzetét keresi inkább, és soha az 
igazságát. Mert az igazságösztön a hu
mán méltóság része, de éppen alapve
tő minőségében önvédelmi lehetőség, és 
ezt tudva, éppen azt bizonyítja mindegy
re, hogy a cselekvő megjelenítésben egy 
alkotó sohasem lehet diktátor, csak de
mokrata. Mert nem vonhatja meg a szót 
a sajátosoktól, az önző, szellemi szélhá
mosságra oly alkalmas egyetemessé
gek, az általánosok javára. S ezt minden 
megtalált és ütköztető abszurd helyzet 
csak erősítheti.

S úgy sikerült Páskándi Gézának, a 
modernebb eszmei és esztétikai vívmá
nyok bevonásával, a XX. században úgy 
megújítani az emberi méltóságért és 
szellemért vitatkozó színjátékot, az egy
kori hitvitázó drámát, hogy üzenetét el 
se felejthessük: „... a drámákban ne en
gem keressetek, hanem szabadságaim
nak és rabságaimnak, hőseim szabadsá
gainak és rabságainak szintjét-fokát!”

„A tű  foka” pedig „a mű oka”, csak 
szálat is tudjunk fűzni bele-vele.

TÓTH MÁRIA

Z senialitásom  
története
Nyolcéves voltam, másodikos elemis

ta, a Notre Dame de Sion zárdájában. 
Nagyon kicsik voltak a padok, én úgy 
éreztem, hogy a hátam ra veszem, moz
gási lehetőségem egyáltalán nem volt. 
A pad szenvelgés nélkül hozta elébünk 
a szenvedést, mert én gyerekfejjel szen
vedtem. Néztem a táblát, pont a négyes
sel járó példákkal bajlódtunk. Ekkor 
éreztem meg az utálat és az undor köz
ti különbséget. Csonka és szűkebb lett 
köröttem az osztály, egy kapu zárult be 
előttem, nyolc éves koromra pontosan 
tudtam, amit sose fogok tudni, a szám
tant. A XX. század pozitív utópiája ott 
lebegett gyerekfejem felett, hogy bár
melyik pillanatában, töredékekben le
csapjon rám. A zárdában minden lesi
kált, agyonhasznált volt, siralmasan 
festett. A zárda bútorzatában több volt 
a közönséges élet, ami elemi erővel ku
pán vágott. A számok a táblán, Janka 
nővér keze nyomán lobogtak utánam, 
mint valami kölönc, amitől sose fogok 
szabadulni. Ülök a nagyon kicsi padban 
és nem értem, amit a táblán látok, titok
zatos jegyek, és azok is fognak maradni. 
Frászom lett a matematikától.

A matematika az élet műve, meg kell 
hódítani, bele kell látni, a szabályokat 
szabályokkal megfejteni, valami titkos 
pillantással be kell kukucskálni mögé
jük, egyezkedni velük. Egyesek agyában 
van egy titkos kémlelőnyílás, ezt kell 
megtalálni. Gyerek vagyok és kis, kaján 
nevetéssel magamon vihogok. Igen ám, 
de a lényegre való rálátás végzetesen hi
ányzik belőlem. Gyerekszemem bezárult 
a számok világára. Még másodikban is 
minden számból egy-egy oldalt kellett 
írni, anyám segített nekem, de a négyes
ből fél oldalnál leállt a keze. Rosszul le
hetett. Már ólálkodott mellette a halál.

Másodikos koromban már tudtam, 
hogy a zárda falai között nem úgy mú
lik az idő, mint a világ töménytelen órá
ján. Itt számomra minden nap múlt volt, 
de akkor hol van a jelen? Véletlenül, vá
ratlanul ott voltam, a szűk, kis padban és 
az énem aljáról feltört a döbbenet: nincs 
érzékem a számok világához. Janka nő
vér szeme átvilágított, és én megtudtam, 
reménytelen eset vagyok. S ha ez a kez
det kezdetén így volt, így is maradt mind
örökre. Biblikus szenvedések vártak rám. 
Hamlet imigyen szól anyjához: játssza, 
hogy erkölcsös, de nem az. Élni jó, de meg 
nem születni még jobb. József Attila írta 
le: a semmi ágán ül szívem. Ha számokat 
láttam, én is ezt éreztem. Kosztolányi 
azt írta, hogy a boldogság talán nem is 
egyéb, mint a szenvedés hiánya. A vágy 
szülte gondolat hiánya, wishful thinking. 
A felnőtté válás bonyodalmából nálam hi
ányzott a matematika. Nietzsche azt ír

ta le: a filozófia nem egyéb önéletrajznál. 
Nyolc éves koromban állandóan éhes vol
tam, hiányzott belőlem a kislányok bája, 
kecsessége. Az osztályterem látványtár 
volt számomra, a számok a táblán titkok. 
Provokálva magamat, a jövőbeli énemet 
bíráltam. A jövőm úgy festett, hogy majd 
én leszek az iskola hülyéje. Egyszer, egy 
vasárnap délután Gnandt János, az osz
tályfőnököm lejött hozzánk s a szüleim 
tudomására hozta, hogy hülye vagyok, 
javíthatatlan, sok jót ne várjanak tőlem. 
Később, felnőtt koromban visszatérő ál
mom volt, hogy a matek érettségin kép
telen vagyok lemásolni a padtársam dol
gozatát.

A tanáraim  nem voltak sorsformá
ló egyéniségek, pipabagót se adtak rám. 
Dr. Berthe Nándor, az igazgató azt 
mondta: belőlem akkor lesz író, amikor 
belőle római pápa. Ficzay Dénes szerint 
egyetlen tehetség van az iskolánkban, 
Juhász Zoltán, az a fiú remek dolgoza
tokat ír. Szünetekben silány ruhám 
ban ácsorogtam a folyosón és lestem, 
hogy ezek a tanárok elmenjenek mel
lettem, de ők rám se néztek. Egy olyan 
házban, ahol csak egyetlen könyv volt, 
nagyanyám zöld, bőrkötésű imakönyve, 
miként válhattam íróvá? Az elemiben 
szépségben tajtékoztam, nem gondol
tam a holnapra, csak a jelen, a ma léte
zett. Janka nővér (Zsikai Boriska) ün
nepei egyediek voltak, minden fentről, a 
lámpától indult és a padoknál kötöttek 
ki a girlandok. A művészet a kortalan 
bizonytalanságot táncolja körbe, Janka 
nővér osztálydíszítés közben pedagógiát 
és művészetet produkált.

Egyik osztályból a másikba bukdá
csoltam. Egyszer meg is buktam matek
ból. Gnandt tanár úrnak azonban kezd
tek föltűnni a magyar dolgozataim, azt 
mondta: nosza, nosza, Tóth...

És akkor beütött a tanügyi reform, 
felszámolták a zárdát, apácáknak nem 
volt helyük Romániában, az apácákból 
civilek lettek, beálltak házvezetőknek, 
magánórákat adtak. Hozzánk egy öreg 
nő került matektanárnőnek, Irma né
ni. Hosszúszárú, horgolt, piros bugyi
ban já rt és nagy katolikus volt. Irma 
néni végrehajtotta az ő magánforra
dalmát. A civil apácákhoz irányítot
ta a növendékeit, engemet Blanka nő
vérhez (Rädermacher Kornélia) ajánlott 
be. Kirch Mari barátnőmnél zajlottak az 
órák. Kirch néni teát és vaníliakoszo
rút szolgált fel. Ettől kezdve Irma né
ni engemet soha nem feleltetett és Hohn 
Hilda mellé ültetett, aki remek volt 
matekból. Erről a Hildáról másoltam 
a dolgozatokat, mind tízesek lettek. Én 
lettem Blanka nővér reklámja, az én je
gyeim nyomán el volt árasztva tanítvá
nyokkal. Abban az időben a gyári mun
kások két év alatt érettségiztek. És én 
a hülyéből zsenivé léptem elő. Hetesre 
érettségiztem matekból. Évek múlva, 
Aradon, a Forrai utca sarkán találkoz
tam Blanka nővérrel. Azt kérdeztem, 
megismer-e? S ő azt felelte: „Szép, tiszta 
szemed volt, s ma is ilyen...”
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P Á L  T A M Á S

zacc
a nyomornak egy arca van, 
azt hiszed, nem látod benne magad 
lenne csak anyádnak új méhe: 
mélységét a förtelemnek nem tapasztalnád, 
nem kötne szövetség csórókhoz 
„nincs mit mondanom” tekintetű piásokhoz 
nem lennének kurva ragrímek a versben, 
költői lenne a nyelv, pörögne agyad, 
filozófia is akadna a konyhában, 
csak túl ne terheld metafizikailag magad, 
zászlóvivője lehetnél forradalmaknak, 
néznéd, ahogyan egy ideológia öltöztet, 
vállon veregetnének baráti szavak, 
ébrednél emberi ragyogásban 
egy arccal, ami kétségek nélkül 
rád szavaz

via chaotica (út)
„Érdekes: itt egy figura -  nem is jelentős 
képességekkel -  naivul és elementárisán: 
kevésnek érezte az egyáltalán lehetséges 
sorsot: tudniillik az emberi pozíciót. Ez 
több, mint különös.”
Jeles András

utak melyek innen kivezetnek 
öröm hogy nem vagy magadnál 
kirúgtak lepukkant albérletedből 
kihívták a Rend-őrt 
adósságod van a Logosznál 
lenyúztak pár rend bőrt 
felszálltál a kaoti buszra 
suhant csak sejtetted a tájat 
nagyarc angyalok loholtak utánad 
-  az áldást itt felejtetted baszod -  
leszállás, senkiföldje 
te kétessel írod a neved 
törjön össze az általános 
ez dukál neked 
hogy indukált valóságod 
az asztalra dobod

Pál Tamás: 1985-ben született Csík
szeredában. A kolozsvári BBTE böl
csészkarán tanult filozófiát. Jelenleg 
az angliai Coventry városában él.

e n t f e r n u n g

(igazság)
én vagyok az igazság 
na jó nem az abszolút 
csupán az pillanatnyi 
az fasza csávó
nekem muszáj megragadnom 
ágaskodó egzisztenciám 
elviselni saját -  magam 
otthonos otthontalanságban 
rakni össze grimaszkodó arcaimat

szüret (élet)
ha már kivasaltad nadrágodból az élet
ösztönösen bensőséges viszonyba lépsz
az élet én-te aspektusával
ahol fák szólítanak le téged
-  kirakatokban elhízott Buddhák -
szertefoszlik a természet közönye
az emlékek csak képek
nem élő neurózis
megadatik a mindennapi
felejtés-dózis
mégsem vagy egészen hülye

bevárt
a Walsgrave Roadon sétálok 
tipikus vöröstéglás házak 
furamód rég nem éreztem 
vágyat hogy szétcsapjam magam 
múlt évben nem szálltam le Csengeren 
az Új élet utcában 
de bevárt

most friss lehelettel vizsgálom 
arcomat a koszos tükörben 
a megtett útra nem igazán gondolok 
csak Godivát1 ne lássam 
félek hogy hátat fordítok

1 Godiva 11. századi angolszász hölgy, aki egy 13. 
századi legenda szerint meztelenül (csak haja 
által takarva) lovagolt végig Coventry utcáin, 
hogy férje csökkentse a város lakosaira kiszabott 
magas adókat. A felvonulás alatt az emberek 
házaikba zárkóztak, viszont egy szabó megleste 
Godivát, ezért büntetésképp megvakult.

m ö r ö s t b e n  j á r t
az ősz
tegnap a Möröstben járt az ősz 
a Kaufland mellett suhant nesztelen 
fesztelen bámultam még szoknyás 
lányok fenekét
ez az ősz ez nem köszönt nekem
— szmogban napfény szél a refrén -  
értem én hogy siet mégis ilyen 
esetlen, olcsó tapasztalása a közönynek 
dühített
önmagától elidegenedett Szellem 
nem köszön nem biccent 
mégcsak be sem int 
elhúztam számat próbáltam 
rászögezni fennhéjázó tekintetem 
ha ő nem hát én
-  nem vagy többé a barátom -  
novemberben szemét leszek

béka
figyelőben feküdt ő is ágyamtól

pár méterre
Béka bácsi a nővérek csak így becézték
csövekkel szájában mintha azok tépnék fel
lélegzetét a felszínre
azok a hangok
az újpesti kórházban
a lét tétje fénye elborul
Béka bácsi mélyebben van a mocsárban
hallgatjuk kuruttyolását, amíg kifakul
bennünk a borzongás
mint rámadott női pizsama színe
olvadt gombok fénye
a félelem hogy ránk csukják az ajtót
csukják bánom is én
Béka bácsi repül
szárnyak nélkül
csövekkel a szájban
az újpesti kórházban
ő a felhasított betegek
hörgő hierophániája

A  «oa» IOlomísTRiK
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HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
Mélykutyák. Fiatal erdélyi anziksz
Én, mint önző olvasó, amit megosz

tok, az már nem ugyanaz a történet. 
Elsősorban éhségből. Dacból, hogy én 
majd helyzetbe hozom azt az elcsépelt ci
garettafüstöt. Egyszer Kolozsváron men
tem az utcán, tavasz vagy talán nyár 
volt. A Karolináról a Grigóba a Sétatéren 
keresztül. Nagyon jó hangulatban lehet
tem, mert azt találtam ki, hogy ahogy el
mennek mellettem az emberek, minden
kinek beszívom az illatát. Amíg szimatot 
kapok újra. Eltakart mozzanatok, sötét 
titkok, feszült kertek. Nehéz róluk be
szélni, annyira személyesek. Vagy any- 
nyira személytelenek, attól függ, honnan 
nézzük. Keveredni kezd a test az igé
vel, az ige a mítosszal, a mítosz a testtel. 
Gombok, fésűk, poharak, szöszök jelen
nek meg és keverednek tűkkel, csavar
húzókkal, rozsdás szögekkel. Kívülről 
nézve csupán elejtett metaforák, cserejá
tékosok, színpadra tévedt áldozatok, lát
szólag jelentéktelen láncszemek. Aztán 
tudomásomra jutott, hogy Anakreón sze
rint ó, be boldog is vagyok, mikor ott a 
lomb hegyében, pici harmatot beszíva, 
valamint király, danolgatok. Gondoltam, 
legyen.

Talán amellett, hogy a szavaknak egy
más mellé téve valamilyen jelentésük 
van, valami más is összeköti őket. Az 
angyaloknak, de a gonosznak tartott lé
nyeknek is, ideiglenes tartózkodási enge
délyük van. Egyik ábrándból ki, másik 
ábrándba be, mind valóság. A szerep
lők a rettenetből jönnek, és megpróbál
ják azt élhetővé tenni. Vagy halhatóvá. 
A magam részéről legalábbis igyekszem 
minden verset már a halálommal indíta
ni. A haza akkor van, amikor ismerős tá
jakra egyszerre szakad rá az idegenség. 
Lehet, hogy még nem küzdöttem meg a 
Minotaurusszal. A mítoszokba szép las
san visszalopakodik a természet. Itt 
meghalni nem tanácsos, annyi szent, s 
szónak lenni sem, mi folyton mást jelent. 
Nincs miről beszélni, csak a folyama
tos vágyakozás, hogy majd elmondhas
suk, ami a levegőben van. Végül is mind
egy, nem marad semmi, csak az a görcsös 
mássalhangzó-torlódás.

A semminek a nyitottságára nem iga
zán vagyunk felkészülve, ezért ragasz
kodunk a valamikhez; a paradox kény
szerít, feszültséget kelt, döntés elé állít, 
az igazságaink folyamatos felülvizsgá
latát akarja tőlünk, és megjelöli min
den egyes választásunkat. A történet 
pedig a felnőtté válásról szól. Kút, ami
be ha belenézünk, az eget látjuk. Nem 
tudom, lehet-e bízni, de muszáj. Pedig a 
vasúti sín még igazán nem egy ördöngős 
dolog. Monotonitás, meditáció, figyelem 
-  ezek jutnak most eszembe. Minden cél 
és minden utazás. Ha meg nem így van, 
akkor sincs igazán rálátásunk, hogy mi 
micsoda. Néhol egyszerre, máshol fel
váltva érzem magam beavatottnak és kí

vülállónak. Az ismétlés ijesztő jelenség. 
Kirekeszt saját otthonosságom. Az állat
tanra vonatkozó alapvető tudás szüksé
ges az önismerethez. Tanulni kell a téli 
fáktól kezdve a szalonokbeli vergődésig. 
Felfogni valamit abból, ahogy a szél alul
stilizál. Szeretek abból kiindulni, hogy 
egy senki vagyok, s ez többnyire nem is 
változik. Jelenleg egy egész jó történet
ben élek, de inkább önző leszek, és meg
tartom magamnak a részleteket. Már 
nem azt fürkészem, milyen értelemben 
van szükség rá. Ezzel együtt pedig egy
re kevésbé tudom, mit is jelent számom
ra. Csak saját magamnak ülök háttal. De 
mért lenne adott esetben több közöm ma
gamhoz, mint egy székhez? Én egyszerű
en így élem meg a dolgokat.

Éhesen az ember valahogy erőseb
ben pulzál bele a világba, valahogy job
ban egyben van vele. Olyan viszonyokra 
derül fény, amelyekről nem is tudtunk. 
Az írott-formáit tapasztalat kicsit olyan 
múlttá változik, ami soha nem volt jelen. 
A báván heverő üvegek szemüregében tö
rik meg a játék. Úgy látom, nem csak a 
jellemük, de még az intelligenciahánya
dosuk is kiolvasható a tekintetükből. 
Félek. Kérem a köpenyem. Ha az ember 
az akarat, a szándék vagy a vágy erejével 
és erőtlenségével szállja meg az emlékeit, 
szinte sosem tudni, hogy ami ilyeténkép
pen föltárul, az mennyiben teremtett és 
mennyiben adott.

Viszontlátlak hátráló vadakban. Majd 
még beszélünk. Hívjam majd. Majd hí
vom. És majd jöjjek haza. Majd jövök. 
Nem tudom, miért. Van bennem egy cso
mó hely, meglep mégis, mennyi minden 
mégsem fér már bennem el. Már-már 
szégyenérzet lesz úrrá rajtunk. Egy időre 
kimászunk a bajból az űrbe. Kedvenceim 
a napfoltok, a holdak mozgása bolygójuk 
körül, a Jupiter és a Szaturnusz, meg az
tán ott vannak a csillaghalmazok és -kö
dök. Ha azt mondanánk, hogy a fantáziá
nak ehhez semmi köze, akkor is igazunk 
lenne. Mintha csak a boltba mennénk le, 
vagy egy kávézóban ülnénk, és cseveg
nénk, vagy esne az eső és éppen anyánk
kal beszélnénk skype-on. És utána jö
vünk rá, hogy valami történt közben. 
Valami a helyére került. Vagy éppenség
gel elmozdult onnan. De heppiendünkkel 
egyedül maradtunk, mert a heppiendről 
mindenkinek más elképzelései vannak. 
A befejezés — egy történeté, évszaké vagy 
versé — nem a mi kezünkben van. Az a 
fény különben még az emberi faj kiala
kulásakor indult el, bő kétmillió éve, 
hogy most a mi szemünkbe érkezzen. De 
ugyan ki értené azt, hogy egy erőtérben 
megfogan a vers, de ezt az erőteret vé
gül is csak az utólagos nyomás gerjesz
ti, hogy érteni akarjuk ezeket a verseket. 
Mint ahogy érthetetlen az is, hogy valaki 
keresztre feszíttetett a bűneimért, még 
mielőtt világra jöttem volna. Eképpen

tértem vissza én az idegösszeroppanás
ból. Jól szeretni azóta sem tanultam meg, 
de már látom az összefüggést jószándék 
és hiba között. Az egésznek a mélyén ott 
a tekerés.

Sűrű fenyvesek. Elsősorban tartom 
magam. Készülök a hét szűk esztendő
re. Tankolok. Alig várok minden napot. 
Harghita-táncok. Prostituáltul kegyet
len fagyos éjszaka. Viszonyszók nélkü
li álom. Az ugrás az első mozdulat ké
pe. Egyre nehezebbek a hasban a kövek. 
Semmit se téve, de gyilkolásra kész. Nem 
lehet csak úgy elszavalni. Ahogy építi, 
úgy bomlasztja saját testét. Cerebrális 
nimfománia. Úgy ég, mint a magnézium. 
Bőven elég, hogy fütyüljek a zárt ajtók
ra. A szavak visszatalálnak szépen sor
ban gazdájukhoz, jelentésük nála van, a 
kezében tartja őket. Kicsit úgy vagyok 
az olvasással, mint a pornóval. Vérre kell 
mennie. Ez az egyetlen esélye. Iszok va
lami rövidet, és 50 lejeseket dugdosok a 
bugyikba. Az emberszag -  ennél mélyebb 
nincsen. Ezzel szemben az éhségem az 
én éhségem, és nem kívánhatom senki 
másnak. De nem hiszem, hogy bárki ná
lam, vagy bárkinél én bűnösebb lennék. 
Mert minden a kutyákra vezethető visz- 
sza, csak kutyául lenni lehet, csak ez a 
premissza, hogy ölek és ölebek, és vérek 
és vérebek jelzik az égtájakat, még mie
lőtt beléjük tévedek. Persze ezek csak el
méletek.

Nincs több hajnal, csak ez a hajnal. 
Meg kell nézni tízmillió festményt, az
tán már soha nem téved az ember. 
Elvágyódás nélkül kacsázgatok.

(A szövegben a következő szerzők 
mondatait használtam fel: Adorjáni 
Panna, André Ferenc, Gondos Mária- 
Magdolna, Győrfi Kata, Horváth Benji, 
Király Farkas, Kulcsár Árpád, Láng 
Orsolya, Márkus András, Papp-Zakor 
Ilka, Pilinszky János, Potozky László, 
Serestély Zalán, Székely Örs, Váradi 
Nagy Pál, Varga László Edgár, Visky 
Zsolt, Kurt Vonnegut.)
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FARCZÁDI ALI 
Megérkeztünk
Himnusz ébred éjjel érted, 
kételkedtek, míg a csúcsot elérted, 
adj hálát, mától miénk az éden, 
visszavettük bajnoki véren.
Soha nem kapsz sokat, ha kevéssel megelégszel,
ha takaród túl rövid, toldd meg a felével,
csipkésre horzsolt térded nyakamba akasztott ékszer,
s ha reggel nem ébrednék fel,
utolsó vacsorám legyél ma éjjel,
tépett néger jéger,
plédbe férceit blézer,
két krém bérced fényjel,
mássz hegyemre Heisenberg receptjével,
Paris je t’aime, láttam, nó'ztem, 
elidőztem az eperszörpbe mártott őszben, 
hadd legyek az őrszem, 
kit combjaid morzsolnak bőszen, 
mert mi casa tu kasszasiker, 
otthonom két barna szemű kettes iker, 
és égre tűzdelt paparazzik 
világítanak a házig.
Hányszor mondtam:
„Bajnok nagyobb hegy lesz, mint most aminek látszik,” 
s ha hittek volna a lassú szülésben,
Aventador őket ringatná az anyósülésen, 
de te vagy az egyetlen hű itt,
Vivaldi mellkasodból faragja hegedűit,
te, Bora Bora borát szopogató eperszőke lányka,
testem vulkán, ajkad láva,
csorogj bele a Margielamba,
jajgass és én leszek a nesz ura,
demi pliézz lassan a Vezúvra,
majd kezd újra,
aranytól csillog Midász nedves ujja.
Omnipotens,
trónunkon egy halom impotens, 
palid le a csúcsról, 
kabriolet,
reggelire Fabergé és egy shot Moét, 
tejbe ejtett Chopard, Gurka szivar, 
ötórai Tátratea Csájkovszkijval, 
és Vaganova hattyúival mind lehidal, 
oldd le cipőd, megérkeztünk, 
himnusz nyúlt az égig értünk, 
és minden szava gyöngy nyakadon.

Még mindig
fél háromkor még mindig
rólad mesél minden
ahogy a fürdőkádban fekve
kigombolod ingem és
végigcsorogsz rajtam a tusolórózsából
valahol itt vagy
félúton az itt és ott között
hátamra teríted a törülközőt és
szavaidtól sokáig zsong szobám
ahogy féldecinként szopogatlak
a fél sötétben

félhomályban még mindig 
hangodon hazudik a hajnal

néha itt maradnék veled hol
igaznak tűnsz bár
csak déli báb vagy egy éji órában és
én szitálom szavaid szádba és
én töltöm tele tüdőd és
én dörzsölöm magamhoz két félgömböd
cseperegjünk a kádba
egy kába eperszőke félholdjára

félálomban még mindig
egy gondolat szánt engemet
ágyban párnák közt csalni meg és
utánad matat az ágy-vágy
bújj a félárnyékba és
hunyd magadra paplanom hogy
a reggel be ne essen az ablakon és
színeid ki ne mossa az ébredés fénye
hagyd tekeredjenek rám dzsungeled zöld liánjai
szóródjak szét száz szeplőd szigetén mert
félhalkan még mindig
a te hangodon becézgetem magam és
félvakon még mindig
sorokat pötyög neked telefonom és
félek rám nyit a hajnal és
félbemaradunk
mint

Mama
Már egy hete csak ama mára
gondolok, mikor a bicikli elé szöktél,
anyukáék felszaladtak veled a sürgősségire,
mama engem nyugalomba ringatott a kertben.
Láttam múlt héten,
gyomlált és paradicsomot kötözött,
túl hamar hazaköltözött,
ha én is megyek,
Robi, még nem, de majd én is megyek, 
fejem almafák díszítsék s meggyek, 
porom az ég inhalálja, 
s cseperegjek vissza alája.
Néha. Néha laskát seríteni hív 
és főzni látom,
a kantinban katonáknak vágta a kenyeret, 
magának katonákra vágta a kenyeret.
Robi, kérlek mindig légy, 
kacagni bárkivel, 
sírni csak veled lehet.
Csak vele volt a ház otthon, 
szoknyája vigasz, 
öle almástészta, 
mama a minden.
Utoljára az ajtóból integetett,
én külföldre, ő még messzebb készült,
maradni nehéz, de elfogyni sem könnyebb,
töröld mama párnájába könnyed,
s ha ő nincs,
bújj hozzám, testvér.

Farczádi Ali: 1991-ben született Marosvásárhelyen. A ma
rosvásárhelyi Petru Maior Egyetem román—magyar szakán 
végzett. Jelenleg Marosvásárhelyen él.
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Alszik
csak úgy -  álmatlanul 
és nem tudja: felébred-e? 
és nem tudni, hogy épp 
tud-e bármit is

Születésnapomon hagyott el, akit szerettem, 
mindent megpróbáltam ami tellett, azóta, ha felnézek, 
csak egy természeti jelenséget látok, egy afféle 
optikai csalódást, amit úgy nevezünk „ég” 
és voltaképpen nincs.
Ekkora tudás sosem volt az enyém, 
így bele se tudok gondolni: 
felfoghatatlan hogy mi van mögötte -  
már ha egyáltalán mondhatjuk, 
hogy az ég mögött.

Mögötte
„Az ég ugyanúgy nincs, 
mint ő. A föld 
pedig kötött pályán 
kénytelen járni, 
mint egy személyvonat.”

Vörös István: L. Zsoltár

Ilyen tisztaságot még sosem éreztem, 
tehát nem is tudok beszélni róla.
Amit ismerek: téblábolás 
a lépcsőfokok között, 
mint zavart kisgyermek az első misén, 
aki nem tudja eldönteni, hogy most akkor 
félni, gyászolni vagy örvendeni kéne?
És ilyen nyugalmat sem éreztem soha, 
tehát nem is tudok beszélni róla.

Gothár Tamás: 1995-ben született Csíkszeredában. 
Jelenleg is ott él.

Ilyen tisztaságot még sosem éreztem magamban, 
csak anyám tekintete mögött, és még az is felfoghatatlan, 
mi minden van mögötte, vagy hogy egyáltalán, 
mi van a saját tekintetem mögött.

Az első vacsora
Kozmikus magány

Elkezdődött a lakoma:
Rheia terített, ő mindet felfalta. 
Gyomrában az idő relatív, 
ha van egyáltalán idő vagy gyomor 
az önmagát felismerni kénytelen időben. 
Következő gyermekeit rögtön a 
nyelőcsövébe fogják szülni, 
és időnként önmagát is lenyeli, 
hogy legyen mit visszaköpni újra 
meg újra.

K U L C S Á R  Á R P Á D (abigél emlékén)

roxana haidu
ez itt nevének egyetlen használata 
megígértem neki
nem vésem fába rovom a vállamra 
írom a facebokra s a google-be sem 
úgy veszem el tőle ahogyan megfosztja magát 
tőlem ő
megígérte hogy ideadja 
s ha valaki ezen szólítaná tudni fogja 
hogy hazugság
vagy hazudik ha maga és más közé veti
kisiklik alóla mint
bőréből a kígyó
és boldog lesz tőle
vagy elégedett
én meg nem fogom újra látni 
csak ha hazudta nevét.

címtelen
és egybeforr a kulcs a zár 
a lélek és test
bezabálják egymást mint a 
szerelmesek.
megszeretni lehetőségeid 
ahogyan testeddel melegíteni egy követ 
a kettő álmából vékony fonál lesz 
és értelmet nyer a pelikán.

1. a rejtélyek helye bennem ahová 
tapasztalásom küldött 
körtermi neonszünetekben
az idő csápjainak 
fantomfájdalma van.

2. kint a lombok jobban burjánzónak 
mint benned a kóros sejtek
mondd ki és tedd kimondhatatlanná 
utolsó közölnivalód.

vitorla foltozás
ha már így vagyunk latbavéve 
ha már létbevetve így 
megmérni a hattyúk súlyát 
testek sóját
kenyeret sütni elvetélt magokból 
mérni testünk áramát pulzusát 
koszi heidegger igyunk még egyet 
míg e bár sztriptízbe csapna át 
ezt akartad mi szemét geci 
mozogj te fasz gyorsabban 
tovább
próbáltam egy testként létezni 
mozdulni el felé 
az első ütést ő vitte be 
próbáltam megélni ritmusát

az ellenszer nem az elmúlás 
hanem annak tudása

minden egész eltörött 
minden tömény elfogyott.

Kulcsár Árpád: 1987-ben született Gyulakután. Jelenleg 
újságíró Kolozsváron.
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SZŐCS ISTVÁN

Bízzál, pályafutó, bízzál! (I.)
„Szól vissza a vár: »Én azzal törődjem
Mi volt akkor s mi mostan a neved?
A név múlandó, változékony, ami
Örök, azt nézem én, a szellemet.«”

Petőfi Sándor: Vajdahunyadon

Gyerekkoromban -  alig hetven-nyolc- 
van éve -  a moziban és ritkábban „bul
vár” olvasmányaimban az egyik leg
vonzóbb témakör a „vademberek” léte, 
életmódja és szokásai voltak. A vadem
berek azok voltak, akiket ma általában 
„természeti népek” és „fejlődésben lé
vő népek” nevekkel illetünk. Ami valójá
ban azt jelenti, hogy nem civilizált és el
maradt, fejletlen népek. Az elnevezések 
megváltoztatásának humanitárius okai 
voltak — és főleg visszahatás a fajelmé
letekre; de mégis azzal indokolták, hogy 
a „politikai korrektség” követeli meg ezt. 
Aztán e fogalom alá sok minden egyebet 
is besepertek.

Az már régóta világos volt, hogy az 
egyéni képességek nem függenek annyi
ra a társadalmiaktól, amint azt egyes 
tudományágak -  például az összeha
sonlító nyelvészet -  képviselői sugalla- 
ni akarták. Már Swift, a Gulliver írója 
elmereng azon, hogy egyes angol előke
lőségek közeli felmenői között még kan
nibálok is voltak, a vad emberevők nagy
szülei között brit tengerészhősöket is 
találunk. És mindig is ismeretesek vol
tak olyan példák, hogy valaki már gye
rekkorában úgynevezett vademberek kö
zül civilizált környezetbe került, kiváló 
hadvezér, költő, tudós vagy üzletember 
vált belőle.

És a régi mivolt, vagyis az „ősi jelleg” 
is különböző értékelésekhez vezetett. 
Egy nagyhatalmi helyzetbejutott népnél 
a régi -  kiválóságot jelentett, többletér
téket. Ugyanez a kis népeknél kezdetle
gességet, elmaradottságot, megcsökött- 
séget, vagy éppenséggel képtelenséget 
a művelődésre! Különösen jellemző ez a 
magyar őstörténet vonatkozásában; any- 
nyira régi elemekből, de annyira újon
nan keletkezett a magyar nép, hogy 
tulajdonképpen teljesen meghatároz
hatatlan; miképpen is létezhet, honnan 
szottyant a történelembe, ami külön
ben az ő esetében a legkurtább az euró
pai népek között! Még a közelmúltban 
is, amikor a magyar államalapítás 1100. 
évfordulóját kellett ünnepelni, gyorsan 
„lecsaltak” száz évet, és az úgynevezett 
honszerzés helyett a katolikus királyság 
megalapításának ezredik évét ünnepel
ték! Más népek történelmén ilyesmit el
lenségek tudósai szokták elkövetni; a 
magyarok esetében azonban saját hi
vatalos történetírásuk és nyelvtudomá
nyuk! És ennek nem akar soha vége sza
kadni!

Nemrégiben került a kezembe példá
ul egy egészen újonnan megjelent ta 
nulmány: A kavarok (kabarok) katonai 
és politikai szerepe (Tóth Sándor László

tanulmánya. Forrás: Hadtörténelmi 
Közlemények, 2013. 2. szám különle
nyomat, 315-352.). Mármint a magyar 
„honfoglalásban”. Számos tekervényes 
fordulat során a szerző arra az állás
pontra jut: nem is igaz, hogy a kabar 
mint segédnép azért „járt elől” a har
ci eseményekben, mert általában a „se
gédnépek” esetében ez volt a szokás -  és 
ez a legutóbbi időkig megmaradt, hogy 
„martalékul” a sereg legkisebb értékű 
rétegét vetik oda! -  a többlépcsős had
műveleteknél. Hanem: a kabarok voltak 
a legkiválóbbak és így kivívták a legerő
sebb és legelőkelőbb törzs rangját! És 
azt az erős sugallatot akarja az olvasó
ba plántálni, hogy „hát hiszen végül is” 
az egész honfoglalás ezeknek a kabarok
nak a műve volt!

És, persze, miért is ne lett volna? 
Az csak Álmos és fia, Árpád politikai 
eszességét bizonyítaná, hogy a hada
kozás és politikai szervezés legnehe
zebb részét-terhét másnak panaszolták 
át. Csakhogy, csakhogy -  a szerző vé
gül is nem tudja, kik is voltak a kaba
rok, Hányán és végül is mi lett velük. 
Nem keres nyomokat a földrajzi név
anyagban, a kora középkori okleveles 
adatokban, vallástörténetben, sehol. S 
hogy esetleg a kalizok volnának az utó
daik? Noha egyszer, mintegy véletlenül 
idézi McCartney nevét, azt nem jegyzi 
meg, hogy az Álmos és Árpád vezérek 
csapatai amolyan párthus-stílusú har
cászatot gyakoroltak: könnyű páncél
zat, főfegyver a szablya, a harcmodor az 
oroszláné: mindent egyetlen koncentrált 
erejű csapásra feltenni. (Címerállatuk 
az oroszlán!) És éppen ezért, a könnyű 
lovasság feladatkörének ellátására min
dig is alkalmaztak idegeneket, erről vi
lágosan lehet értesülni Anonymustól is 
már! S ennek irodalmi emlékei is van
nak! Például egy nagyon érdekes „inter
jú” II. Géza királlyal! A zsoldos íjászok 
többnyire mohamedánok voltak, vagy
is „izmaeliták”. A pápák éppen ezért so
kat rágták a magyar királyok fülét, vé
gül IV. Bélánál már eredményesen, s 
így sikerült elérniük, hogy Béla a mohi 
pusztán már képzett, hivatalos könnyű 
lovasság nélkül mérkőzhetett a mongol 
sereggel!

Hogy a kalizok a kabarok utódai vol
tak-e? Hogy Kálmán király ellenük 
dolgozza ki azokat a törvényeit, hogy 
kötelesek a disznóhúst lenyelni? Az szer
zőnket nem érdekli! Fő az, hogy megint 
sikerült egy kicsivel marginalizálni a 
magyar történelemben éppen a magyar 
tényezőt!

Ă magyar királyi jogar feje egy 
egyiptomi származású kristálygömb, 
amelynek oldalain egy oroszlán ábrá
ja látható, ugyancsak egyiptomi stílus
ban. Történészeink tudni vélik, hogy 
azt valamelyik magyar király vala
melyik német császártól -  egy nagy 
műgyűjtőtől -  kapta ajándékba. Azt

viszont nem tudják, hogy melyik csá
szártól kapta Árpád a nevet, amelyik 
ugyebár „árpácskát” jelentene. Azt ma
gyarázatra sem találják érdemesnek, 
hogy Álmos vezér miért nevezte el fiát 
Árpaszemnek? Arról nem tudnak, hogy 
— maradjunk most már az egyiptomi 
motívumnál -  az Erpati (vagy Arpati) 
rang vagy cím kb. a „régenshercegnek” 
felel meg Egyiptomban.

Emese -  történészeink szerint megfe
lel a „szoptató anyadisznó” szónak. Ha 
viszont az egyiptomi nyelvhez folyamo
dunk: Émosa azt teszi, hogy a „Hold má
sa”! Nem kell túl nagy képzelőerő ahhoz, 
hogy feltételezzük: egy kis hercegnőt szí
vesebben neveznek Hold-leánynak, Hold 
másának, mint szoptatós kocának! Már 
ha ugye, nem akadémikus a keresztapa!

A kérdés ugye az, hogy miért éppen 
egyiptomi? Ha más egyébről nem is vol
na szó, Egyiptom közel háromezer éven 
át (!) nemcsak világhatalom, de a világ 
vezető kulturális hatalma is volt! A pápa 
például mai napig a fáraók pásztorbot
ját hordozza! És nemcsak erről van szó: 
Egyiptomban a dajka neve TEJ volt, a 
tengeri népek Hau nebu néven emleget
ték, és van egy-egy pár tucat szó, amely
nek nyelvünkben is „kapcsolata” van. 
(Persze, a legismertebb az egyetemesen 
elterjedt Ámen szó.)

Egyébként az első magyar-egyipto
mi „összetársítás” az 1800-as évek leg
elejéről származik. Thomas Ferdinánd 
nagykárolyi orvos akkor jelentette meg 
háromkötetes művét, amely szerint a ma
gyar nép őshazája Kolchis, a Kaukázustól 
kissé délre, az Aranygyapjú legendájá
nak földje, ahol is a magyarság az ott élő 
szkíthák és a telepes egyiptomiak ösz- 
szeolvadásából született volna. Thomas 
azonban az eredeti egyiptomi nyelvet 
nem ismerhette még, ő részben a kopt, de 
leginkább az abesszín keresztények litur
gikus nyelve, az Etióp nyomán igyekezett 
tájékozódni.

Sajátságos viszont az, hogy milyen 
kényszerképzetszerűen emlegetik a ma
gyarokat mindig más néven, mint a sa
játjukon, végül valami Muguaua krími 
királynévbe kapaszkodnak. Egyesek sze
rint viszont Egyiptom egyik neve, a török 
Missir és a zsidó Micraim a „magyar” szó
ból eredne. Ehhez nem tudok hozzászólni, 
fordítva viszont igen. Egyiptom termő
földjének a neve Gep-ta, azt a nedves-fü
ves földsávot jelöli, ami a Nílus folyót két 
oldalt szegélyezi: Gép Ta, vagyis Gyeptáji 
Ebből jön Egyiptom neve is oly sok nyel
ven, a gpt hangok alkotják a kopt szónak 
is a vázát!

A rajta kívüli földsáv a sivatag a Deser- 
Ta, minden nyelven pusztaság...

(Tulajdonképpen ez, mágikus okokból, 
fordítva van kiolvasva: eredetileg Resed- 
Ta, azaz Vörösföld.) Ám itt befejezem, mert 
tapasztaltam, ha erről előadást tartok, a 
hallgatóság női részének arca e pontnál 
rángatózni kezd. Ezért csak annyit: a nap
járás különböző szakaszainak egyiptomiul 
különböző neve van: a felkelő nap Kheper, 
azaz Cseper, mivel felcseperedik!

(Folytatása következő lapszá
munkban)
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Tigris és rózsa, 
a tőr most lá thatatlan

Almomban verset írtam s már nem emlékszem a sorokra, 
csak arra, hogy verset írok és álmomban is jó.
Felettem dübörögnek a hétköznapi bérházhangok, 
ezért még ébren vagyok és emlékezem a tegnapi álomra. 
Arra, hogy álomketrecemben vadállat az ébredés, 
mint egy hirtelen nyíló rózsa, a mába szúrja illatát. 
Amikor éberen írok verset-álmodon olyan, mintha 
ketrecbe zárva tombolnék, s vadállatom senkit sem sérthet, 
csak magát e valóságon belül, mindez egy borges-i kép, 
mert övé a tigris és a rózsa. Meg a milonga.
Versben élni olyan, mint tigris szájában a rózsa, ha énekel.

S zfin x

Verset írok.
Tudatos tudatvesztés következik.
Kontrollált magány.
Még sehol a vers. Burokban lélegzik a zenével, ritmussal.
A vers születik, a körülmények, a véres rongyok, szavak 

pólyájában
felsír majd csecsemő-gondolati 
Csak a Félelem.
Hol kapja el a lélegzet által a pillanatot, 
amikor megszületik, alakot ölt, érez?
Minden vers felnő egyszer, benned vagy bennem, 
a halálra gondolni lehetetlen ezek után.

//
Oz

Kivezettél az erdőből, mert jobban ismered. 
Eltévedni sem lehet melletted.
Ott vagy, ha hívlak, szelíden, kérdőn.
Hová megyünk, ó mondd, e versben? 
Lábam daktilusai remegnek, nem tudom 
hová, de vigyél, vigyél a hátadon.
Tudom, gyerek vagy te is, suta, 
árnyaktól rebbenő, félelmekben otthont lelő 
Özem, őrzőm, énekem.

Pünkösdi Nagycsütörtök

Mindig azt az érzést kerestem, amit te is ismersz. 
Voltál hozzá a kehely, amit én töltöttem meg 
csordultig s végül átnyújtottam másnak.
Mint mindig. Sokszor. Te is.

Lehetnék így magasztosulva mindhalálig, 
pedig csak fáj és aljas a felismerés, hogy 
hazugság minden áldozat.
Vagy mégsem. Vagy.
Olykor a kétely a feloldozás.
Én, Júdás, mindig veled.

B úcsú egy ism eretlen tő l

Búcsúzom. Utadon kísérlek mégis.
Tudd, hogy vagyok. Csak ennyi.
Ennyi a létezés. Emlékezés.

Akit az emlékezés lánca fűz a pillanatba, 
nem pihen és örülnie nehéz.
Mégis add, hogy örülni tudjon az is, 
aki őrli a perceit s fizet, add a fájó 
felismerések mellé, hogy vansága 
célja lehet még az öröm, tópart mellett 
kis ház, csipkefüggönnyel.
S a jó barátok jó szavai ablakot nyitnak 
a mára, hol otthonra lelhet s közben 
látja a tavat is, a könnyek tavát, 
de meg nem riad, csak tudja, tudja, 
hogy szíve a tó mélyén valaha álmodott 
egy sorsot, és most házat épít mellé.

Aztán csipkefüggönyt igazít.

Tenger

Amikor úgy érzed: kipipálva.
Hullámok árja csendesül és 
a sima víztükör arcában nézed, 
hogyan hullámzik léted a semmibe.
Amikor minden kipipálva.

Amikor minden kipipálva, 
jön még egy újabb, 
s egy újabb tenger árja lep el, 
a lepel kínálja most magát, 
hogy képét felhasználva, 
benyeljen mindent, elfedve, 
elfelejtetve hullámot, lám ott, 
még van egy fodor, és mindig van.

Rendszertan

A sikoly sokkol, 
olykor sok is, amikor 
telitorokból okol, ha mered.
De legtöbbször némán 
tátogsz, amikor hirtelen 
rád tör a félelem, 
és torzul belé az arc, 
marad egy mozdulat utána,
hang nélküli álom, amivel simogatsz vagy megtagadsz, 
vigasztalsz, láthatatlanul.
A lényeg, hogy rendszertanilag besorolható 
a világi rendbe és szócikk legyen belőle.

A sikoly meghatározása Linné szerint: 
lehet néma, lehet hangos, 
semmiképp sem ordítás, 
inkább oroszos és könnyes.
Lényege a fájdalom, mely a magja, 
piciny sikolyhajtások nyílnak a 
szárán, mindez az iszonyat iszapjában lel talajt. 
Mindig a múlt fénye felé fordul, az élteti.
Az átmosott, esővel áztatott sikoly végül egy mosoly,
mit átnyújtok e verseben: a rendszertanilag
jól meghatározott, az emberi faj, nemzetségbe
tartozó növényi eredetű érzés, mely átsző,
behálóz indásan, örökké készül,
hogy egy végső sóhajban kinyithassa sziromszárnyait.
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HELIKON

P A U L  C E L A N  V E R S E I

Halálfúga
Todesfuge

Hajnal fekete tejét isszuk mi este 
isszuk mi délben és reggel és isszuk éjjel 
isszuk és isszuk
ássuk a gödröt a légbe nem lesz szűk ez a hely

A házban egy ember él kígyókkal játszik és ír
írja míg alkonyul Némethon aranyos hajadat Margarete
írja s a ház elé áll tovavillan a csillag hívja kutyáit
küldi zsidóit ássanak gödröt a földbe
parancsol nékünk dalt fuvat s táncot járat

Hajnal fekete tejét isszuk mi éjjel 
isszuk mi reggel és délben és isszuk este 
isszuk és isszuk
A házban egy ember él kígyókkal játszik és ír
írja míg alkonyul Némethon aranyos hajadat Margarete
hamuszín hajadat Sulamith mi csak ássuk a gödröt a légbe

nem lesz szűk az a hely
Mélyre az ásót hé kiabál emez itt amoz ott furulyázz és járd

Csillan a fegyver acélja kezében lendíti kék a szeme 
mélyre az ásót hé emez itt furulyázz amaz ott meg járjad

Hajnal fekete teje iszunk mi éjjel 
iszunk mi délben és reggel és iszunk este 
iszunk s iszunk
a házban egy ember él aranyos hajad Margarete 
hamuszín hajad Sulamith s kígyókkal játszik

Lágyan játszd a halált kiabál a halál némethoni mester 
zordan húzd a vonót kiabál majd füstként szálltok a légbe 
sírt is kaptok a fellegekben nem lesz szűk az a hely

Hajnal fekete teje iszunk mi éjjel
iszunk mi délben és a halál némethoni mester
iszunk mi este és reggel iszunk s iszunk
a halál némethoni mester kék a szeme
szürke golyója elér keze biztos
a házban egy ember él aranyos hajad Margarete
vérebeit elereszti uszítja sírt ad a légben
kígyókkal játszik és álmodik és a halál némethoni mester

aranyos hajad Margarete 
hamuszín hajad Sulamith

JANCSIK PÁL fordítása

Végre elérkezett a perc, hogy a tükrök előtt, amik a ház kül
ső falait borítják, a házét, amelyben otthagytad örökre a ki
bontott hajú kedvest, felvond az idő előtt kivirágzott akác
fa lombcsúcsára fekete zászlód. Metsző' hangon csendül fel a 
vakok ezredének fúvószenekara, ők az egyedüliek, akik még 
hisznek benned, felöltöd a maszkot, hamuöltönyöd ujjához il
leszted a gyászszalagot, elindulsz föl a fán, a lobogó redők át
karolnak -  most kezdesz szállni. Nem, senki sem tudott úgy 
szárnyat bontani e ház körül, mint te. Leszáll az éj, a hátadon 
fekve lebegsz, a ház tükrei folyvást hajladoznak, hogy felfog
ják árnyékodat, hulló csillagok zilálják szét az álcád, szeme
id aláfolynak a szívedig, ahol a meggyújtott szikomorfa füstö
li el leveleit, a csillagok is oda szállnak alá, amíg egy kisebb 
madár, a halál köröz körülötted és álmodozó szád suttogva ej
ti ki neved.

Ezek a korlát nélküli, felfoghatatlan lépcsők, melyeken le- 
föl jár az önmagámmal való szembesülés áttetsző, légies lo
bogója, nos, ezek a grandiózus lépcsők maradnak egyedüli 
biztos támpontjai a mozgásoknak, amik érdekelhetnek még 
egyáltalán. Korlát nélkül is elfogadom, egyenesen előnyben 
részesítem őket ritka sétáim alkalmával a Rák és a Bak kö
zött, amikor is, az évszakkal cívódva, elárasztom a házat a 
senkit-sem-szeretni örömének bakacsin szalagjával. Belső, 
fenyegetett ég alatt lefelé indulok, egy tüzes kerék egyensú
lyoz a lépcsősor szélén, egészen le, a távolba vesző lépcsők al
jáig, ahol egy általam megölt nő haja vár rám, hogy megfojt
hasson. Kikerülöm a csapdát, azzal az ügyességgel, ami nem 
öröklődik majd át utódaimra, és megismétlem a mutatványt 
egyre nagyobb sebességre kapcsolva a hajzuhatag látványos 
ki- és megkerüléséig az utolsó lépcsőfokon. Most -  és csakis 
most! -  látható vagyok mindazok számára, akik régóta gyű
lölnek, és felindultan várják a dolog kimenetelét. De mivel já 
ratlanok az ilyen jellegű eseményekben, a lépcsősor fémkorlát
jának vélnek, és anélkül, hogy számot vetnének a veszéllyel, 
aláereszkednek a mélybe, a legaljáig, és anélkül, hogy felfog
nák, mit cselekesznek, kinyitják az ajtót, amin át belép majd a 
Hírneves Elhunyt.

Paul Celan, eredetileg Paul Antschel (Csernovic, Románia, 
1920. november 23. -  Párizs, 1970. április 20.) romániai szü
letésű, zsidó származású német költő, műfordító, irodalom
kritikus, a második világháború utáni európai líra sokak ál
tal legkiemelkedőbbnek tartott alakja. Román nyelven írt 
verseiből Jánk Károly fordításában közlünk lapunkban.

Voltak éjszakák, amikor úgy tűnt, hogy a szemeid, melyek kö
ré nagy narancsszín gyűrűket rajzoltam, újra felgyújtják ham
vaikat. Azokon az éjszakákon ritkán esett. Kinyitottam az ab
lakokat, meztelenül ültem ki az ablakkeretbe, hogy a világba 
tekintsek. A fák, az erdők felém közeledtek, egyenként, elcsigáz
va, legyőzött katonákként, hogy letegyék fegyvereik. Maradtam 
mozdulatlan, miközben az ég bevonta a zászlót, amivel harc
ba küldte őket. Egy távoli zugból te is néztél engem, ahogy ott 
ülök átvérző ruhátlanságom megindító szépségében: az egyetlen 
csillagállás maradtam, amit nem oltott ki a víz, az eső, a Nagy 
Dél Keresztje voltam. Igen, éjszakák, amikor nehezedre esett 
megnyitni vérereid, amikor a lángok átcsaptak fölöttem, urnák 
hamvvedreiből lett váraim véremmel tápláltam, miután lesze
reltem az ellenséges tábort, városokat és kikötőket adva nekik 
sarcként, és az ezüst párduc a rám leselkedő felhőket marcan
golta. Petronius voltam, úgylehet újra hullattam véremet a ró
zsák között. Minden megsebzett sziromért kioltottál egy fáklyát. 
Emlékszel? Petronius voltam és nem szerettelek.

Lehet, hogy egy napon, amikor a napfordulókat hivatalosan 
is rehabilitálják, attól az atrocitástól vezérelve, mellyel az em
berek összeakaszkodnak a nagy kék bulvárokat szegélyező fák
kal, lehet, hogy azon a napon öngyilkosságot követtek el mind a 
négyen, egyszerre, halálotok óráját rátetoválva spanyol táncosi 
homlokotok pergamenszerű bőrére, az egyelőre még bátortalan 
irányjelző nyilakkal, melyek nem kevésbé mérgezőek így sem 
egy búcsú kamaszkoránál.
Lehet, hogy a közelben leszek, lehet, h írt adtok számomra a 
nagy eseményről, és jelen lehetek majd, amikor szemeitek — 
melyek aláereszkedtek az üvegház távoli termeibe, ahová egy 
életre száműztétek magatokat, hogy hosszasan szemléljétek 
a sarkkör örök mozdulatlanságba dermedt pálmáit -  beszélni 
fognak a holdkóros tigrisek végtelen szépségéről. Lehet, lesz 
merszem ellentmondani nektek, amikor annyi meddő várako
zás után találunk végre egy közös nyelvet. Tőletek függ, hogy 
felkavarom-e legyezőszerűen feltartott, kibomló ujjaimmal a 
Vég első szólamának áldozataiért hozott rekviem enyhén sós le
heletét. És rajtatok múlik az is, hogy leengedem-e a zsebken
dőm szátokba, e hamis próféciák tüzében kifosztott kráterekbe, 
hogy aztán az utcákra kimenve lobogtassam a tömeg összenőtt 
feje fölött, az órán, amikor összegyűlnek a város egyetlen kút- 
jánál, hogy egyenként önmagukra ismerjenek a kút mélyén 
maradt utolsó csepp vízben; hogy lobogtassam konokul, kitar
tóan és hallgatagon, félreérthetetlen gesztusokkal, melyek ki
zárnak minden más híradást.
Értsétek meg: csak rajtatok áll.

JÁNK KÁROLY fordításai
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SELYEM ZSUZSA

Együtt utazunk
#hajnalikornél #villamos #21.szazadvagymi
Tabadupp tabadupp tabadupp Egész 

nyáron kerestem Semmi lóvét nem nyer
tem tabadupp tabadupp Van-e kalaj a jár
gányon Merre lehet a párom Ott szunyókál 
a vén Kera Ki tudja meddig húzza még Aj 
tilomalomalom tilomalom A kis görény is 
itt van Chipset zabái marokra Csaja néz 
ki az ablakon Engem elfog a tilomalom aj 
tilomalomalom Mikor tízen rámjöttek Ott 
maradtam semmivel De most itt van egye
dül aj tilomalom tilomalomalom

A magas fiatalember szökellve bukkant 
fel a villamos utasai közt, magasszárú, fe
kete, adidas márkájú edzőcipőjében lát
hatóan jól ment neki az ugrálás.

-  Ellenőrizd le, hogy megvan-e a pénz
tárcád, mert a pasid zsebes — szólított 
meg egy lányt. Mi van, most mi a franc 
van, ki ez a faszi, gondolta a lány, de meg 
se rezzent. A pasija ült menetirányban, 
chipses tasakot tartott a kezében, szá
ja is tele volt, csak tekintete és arcbőre 
pirulása jelezte, hogy elöntötte az indu
lat, és Mindjárt széttépem ezt a rohadt ci
gányt Ezeréve tűrjük nyomorult fajtáját A 
rohadt életbe, már a BKV-n se Lehessen 
utazni normálisan rendbe.

A lánnyal srégen szemben egy szem
üveges nő ült, a csávó közöttük ugrált, 
nyilván jól beekizett. A lány és barátja 
közé hajolt, és folytatta:

-  Nehogy azt hidd, te befosott román, 
hogy nem tudom, miket csináltál. Most 
itt adod a frankót, de az én adidasom 49 
ezer, a farmerom is húsz, ez a dzseki meg 
nyolcvan.

A nő a chipses alakot nézte szemüve
ge takarásából, s arra gondolt, biztosan 
nemrég nőhetett ki a szőke haja. Látta, 
amint a „románra” megfeszül egész tes
te, a barátnője próbálja csitítani, de ő 
már szűri is ki fogai között korábbi gon
dolatát.

-  Te rohadt cigány, széttéplek.
Nem tudta a szemüveges nő elképzel

ni, hogy Ugyan már mért lenne román a 
chipses Gyerek, román én vagyok, szőke 
asszony, Nézelődöm, szép Budapest, csak 
én nem Értem a dörgést.

A magas fiú tovább cikázott, a pasi bá
mult kifelé az ablakon és dühösen esze
gette a chipset, a fiú időnként, hirtelen 
behajolt a látóterébe, mintha le akarná 
fejelni, majd visszahúzódott ugrálni, mi
közben jó hangosan mondta, hogy min
denki hallja:

-  Azt hiszed, nem érek semmit, ge- 
ci? pedig én nem szteroidokkal és tíz ha
verral dolgozom egy ellen! mit szólsz, 
két évig ki volt tekvandó-bajnok? gyere, 
szálljunk le, szétverlek, mint nyári zápor 
a libafost.

Erre a másik megint befeszült, felállt 
volna, de a barátnője kérte, hogy ne csi
nálja, hagyja a faszba az egészet. A fön
ti kapaszkodóba fogózva egy barna hajú 
lány állt lehajott fejjel, nem akart bele

gondolni, mi várja, ha hazaér, mégis gon
dolatai mind oda tértek vissza, hogy any
jának miből tud venni gyógyszert, meg 
paróka is kéne, Kihez fordulhatnék se
gítségért, ha Nincsen senki. Mindenüket 
mamáék -  Csórók ők is, legjobb, ha meg 
se tudják, Hogy anyu rákos.

-  Ne félj, ameddig én itt vagyok, biz
tonságban vagy -  szólt hirtelen hozzá a 
magas fiú, és ugrált is tovább, a lány bi
zonyára nem hallotta, mert nem emelte 
fel a fejét.

Viszont a román nő kicsit megnyugo
dott tőle. Másodjára már aligha úszná 
meg, pedig ha nincsen pénze az embernek 
villamosjegyre, hogyan is lenne bírságra. 
Jó napot kívánok, tisztelt jegy ellenőrnő, 
Mindjárt megáll a busz, és huss, róla le
szállók, Hallgattam, persze, nem szóltam 
árva hangot sem, A nő meg mondta, hogy 
ki jogosult utazásra, S ki nem. Hatvanöt 
fölött, kisasszony, ne aggódjon, Am most, 
hölgyem, pénzbírság lesz, nyolcezer hely
ben -  És végre megállt a busz, és huss, ró
la leszálltam, Nem néztem hátra és nem 
követtek engem -

A szőke fiú a barátnője felé nyújtotta a 
chipses tasakot, a lány csak intett, hogy 
nem kér.

-  Nem mindig ezt csinálom -  mondta 
váratlanul a bliccelő nőnek az adidasos 
fiú -, ez a dzseki is -  igazgatta magán -  
már eléggé le van strapáivá, de holnap 
már öltönyben-nyakkendőben leszek, és 
autóval, céges autóval, hát nem így kell?

Folyamatos mozgásban levő lényéről 
nem tudta a nő megállapítani, hogy ka
csintás volt-e, vagy micsoda, amikor egy 
pillanatra ránézett és egyik szemével hu
nyorított. A Király utcánál felszállt egy

csapat buliturista, a fiú felkapta a fejét, 
majd odaszólt a nőnek:

-  Azért most ezeket nem fogom ki
hagyni.

-  Do you speak english? -  lépett köze
lebb hozzájuk, de azok mintha se nem lát
nának, se nem hallanának, Parlais-vous 
frangais?, gyorsítottak lépteiken, ^Habla 
usted espanol?, már föloldódtak a villa
moskocsi utasai között.

-  Úgy látszik, ezek az urak-hölgyek 
semmilyen nyelven nem beszélnek -  
mondta a fiú most már az egész utazókö
zönségnek -, pedig én nem vagyok hajlé
kony, ugye, Kera?

Kera őrülten magas épületek közt 
járt, mindegyik egyforma volt, és már 
azt se tudom, mit keresek, csak azt, hogy 
keresek valamit, vagy valakit, autók süví
tenek el mellettem, valahogy furán nagy 
autók, zajosak és gyorsak, én is gyorsí
tok, hátha rátalálok arra a dologra vagy 
arra a személyre, futni kezdek, de lassú 
vagyok, négykézlábra ereszkedem hát, és 
döbbenten veszem észre, hogy így meny
nyivel könnyebben szelem a levegőt, már 
hatalmas fák között futok, a nap rézsűt 
világítja be az ösvényt, nem jár itt raj
tam kívül senki, csak a madarak röpköd
nek és csivitelnek körülöttem, egy patak 
hangját is hallom, éppen jókor, leszala
dok hozzá és iszom belőle, huh, nagyon 
szomjas lehettem, de most már jó, csoda
víz ez, mindenre képes vagyok, kitárom a 
szárnyaim és -

-  ugye, Kera? Az alvó férfi egy pilla
natra fölemelte a fejét, de azonnal vissza 
is csuklott. Tabadupp tabadupp bolond 
volnék ha búsulnék, ugrált tovább a fiú, 
olykor a chipses felé egyet-egyet boxolt a 
levegőbe, az befeszült, a lány fogta a ke
zét. Nyugodj már le a picsába, vagy intézd 
el, de én nem akarom látni ezt az egészet.

A fiú hihetetlen hajlékonysággal, az 
utasokat nem érintve ugrált végig a vil
lamoskocsin, mellém érve azt mondta: ég 
veled! S azzal leszállt a Blahán.

Ég veled! Huss, leszálltam én is.
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KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Benzin, víz, emberek és más javak, 
avagy hogyan csináljunk egy őrült 
disztópiában lázadást fél karral
George Miller 2015-ös Mad Maxének 

címbeli summázása annyiban szorul 
pontosításra, hogy a benzin nagyon, a 
víz szintén, az ember pedig cseppet sem 
fontos dolog (!) ebben a nem túl távo
li jövőként bemutatott végeláthatat
lan sivatagban. Az ember dologiságra 
redukált létéből történő' kitörés indítja 
el a cselekményt is: Immortan Joe dik- 
tátor/király/isten háreme megszökik, 
egy, az ábrázolt hierarchikus berendez
kedésben magasan álló nő, a félkarú 
Imperator Furiosa (Charlize Theron) 
segítségével, hátrahagyva gazdájuknak 
a „We are not things!”, „Nem dolgok va
gyunk!” feliratot.

Akárcsak a fenti tételmondat ese
tében, a film hasonlóan egyszerű és 
konkrét panelekkel operál. Lent a por
ban mocskos, sovány és szomjazó ember
ek. Fent a szolgák, tábornokok, hatal
mi szimbólumok és kultikus beállítódás 
övezte, Apaként szólított uralkodó. Ez 
leszól a szenvedőknek, megengedi a 
mechanikus vízesést néhány másodper
cre, aztán tovább issza az anyatejet. A 
történet annyi, hogy valakik A-ból B-be 
akarnak eljutni, ezt pedig mások meg 
akarják akadályozni. Tulajdonképpen 
azért is épít a film a bejáratatott elemek
re, mert egyszerűen nem jut játékidő az 
akció mellett. Nincsenek megmutatva a 
Föld elsivatagosodását okozó ökológiai 
katasztrófa mozzanatai sem; nincsenek 
visszaemlékezések, például nem tudjuk 
meg, mi történt Furiosa karjával, ahogy 
Max (Tom Hardy) múltjára és az előző 
filmekre is alig történik utalás. A film 
körülbelül egy nap eseményeit mutat
ja be: minden adott és most zajlik, min
den in médiás rés. így a film szerkezete 
összhangban van a bemutatott világ- 
szemlélettel — jobb szó híján — , nincs se 
múlt, sem távoli jövő, csak egy adott cél 
a mostban.

Hogy Mad Max hogyan kerül a képbe? 
Véletlenül. A film nyitójelenete egy rö
vid, nagyon gyorsan pörgő kép- és hang

montázs: híradófoszlányok, sikolyok, bev
illanó képek és szavak, aztán sivatag. A 
következő pillanatban a címszereplőt el
rabolják Immortan Joe háborúra nevelt 
hadfiai. Amikor ezzel körülbelül egy 
időben kiderül a szökés (Furiosa, a ben
zinszállító sofőrje, ahelyett, hogy új 
zsákmányszerző körútra menne, a koc
si tartályában kicsempészi a fiatal és 
gyönyörű nőket), a diktátor/király/isten 
többszáz emberével és harci járművekből 
álló konvojával utánuk ered. Mad Maxnek 
éppen a vérét ömlesztik át egy fiatal és 
hűséges katonába, hogy felerősödjön. 
S bár ez gyenge, de pozícióját féltve és 
jutalomban bízva csatlakozik a konvojhoz, 
Maxet magához láncoltatja és a furgon 
elejére feszíti -  hasonló módon, ahogy 
mondjuk a szirének és sellők díszelegtek 
régi tengerjárók orrán.

Ami nagyszerű a filmben, hogy a be
járatott panelek nem klisékhez vezetnek, 
hanem átgondolt emancipatórikus 
üzenetté alakulnak. Szóval Mad Max 
egyszerűen belecsöppen a Furiosa ve
zette lázadásba. Nem a férfi szabadít
ja ki a nőket egy másik férfi fogságából. 
Köszönik szépen, maguktól is rájönnek, 
hogy nem akarnak biológiai lényekként 
létezni, ahol a feladatuk a gyermekszül
ésben merül ki. Inkább az egzisztenciá
lis ellehetetlenülést, életük kockázta
tását, az ismeretlen sivatagot választják 
az összkomfortos ketrec helyett. De ez 
nem azt jelenti, hogy Mad Max egy kasz
trá lt akcióhős lenne. O tipikusan masz- 
kulin (akárcsak „az Anyák”, akik tipi
kusan szépek -  egyébként a színésznők 
mindegyike foglalkozása szerint mo
dell), jól bunyózik és vezet, tökös. Vagyis 
a film nagyon egyszerűen azt mu
tatja meg, hogy férfit és nőt nem kell 
egymásnak fölé- vagy alárendelt kat
egóriaként kezelni, lehet mindkettő erős 
és domináns, anélkül, hogy az egyik ki
oltaná a másikat.

De nem csak a nők kerülnek ki a pat
riarchális erőrendszerek viszonyaiból.

Nux, a fiatal és hűséges katona, aki
vel Mad Max össze van láncolva, szin
tén a lázadók mellé áll. Először üldözi 
őket. Eksztatikus öröm fogja el, amikor 
Immortan Joe útközben véletlenül ráte
kint. Azt tartják az Apa katonái, hogyha 
Joe rádnéz csata közben, és ez után fel
áldozod magad, a másvilágon a menny
országnak megfelelő helyre kerülsz. 
Fokozatosan Nux is rájön, hogy az egész 
szemfényvesztés, Joe nem halhatatlan, 
nem istenség, csak egy öregember.

Az eddig elmondottak mondjuk a film 
tartalm ának egynegyedét teszik ki. 
De akkor meg illene arról is beszélni, 
hogy mi történik a fennmaradó részben, 
azt azonban igen nehéz teoretizálni. 
Hatalmas mennyiségű, minden rész
letében kidolgozott, eposzi nagyságok
ba emelkedő őrült, de közben átgondolt 
akciódömping várja a nézőt, ami nem 
hagyja levegőhöz jutni. Valami mitikus 
azért mégis csak körbejárja Immorten 
Joe-t: katonái között nem csak tettre 
kész kamikázék vannak, hanem külön
féle freakek, szörnyszerű alakok, izom
kolosszusok, többmázsás kövér táborno
kok, messzelátó törpék, van egy morált 
javító dobos-különszállítmány, egy má
sik járművön pedig basszusgitárja vé
géből lángot szóró harcos van, akinek 
funkciója a sebesség mérése -  amikor 
a húrok közé csap és kitör a lángosz
lop, akkor még gyorsabbá válik min
den. Nagytotálban úgy képzelhető el az 
egész, hogy a hosszú benzinszállítót a 
konvoj freak-katonái feltunningolt já r
műveikkel különféle módokon megállás
ra próbálják kényszeríteni.

Az akciójelenetek hatalmas bravúrja 
nem csak koreografáltságukban keresen
dő. Mivel egyszerre sok dolog történik, a 
másodperces vágások könnyen kifáraszt
hatják a nézőt. Azonban Miller operatő
rét lefixálja, ami nem azt jelenti, hogy 
mindig ugyanabból a szögből látjuk az 
eseményeket, hanem azt, hogy ami törté
nik, az mindig a vászon közepén van.

Az új Mad Max őrület, technika, ak
ció és gender-korrektség átgondolt ke
veréke, és ez klasszikus akció-opusszá 
avanzsálja a filmet. 2015-ben, amikor a 
számítógépes animációval bármit meg 
lehet valósítani, jön egy film, amelynek 
nézése közben folyton az a kérdés pattog 
a néző fejében, hogy ezt a jelenetet még
is hogy vették fel?! 2015-ben, amikor 
mindenki és minden a vágy tárgya, jön 
egy film, ami azt mondja, hogy a vágy 
tárgya lázadni is képes.

Mad Max -  A harag útja (Mad Max: 
Fury Road), színes amerikai-ausz
trál akciófilm, 130 perc, 2015. Rendező: 
George Miller. Forgatókönyv: George 
Miller, Nick Lathouris, Brendan 
McCarthy. Operatőr: John Seale. 
Vágó: Jason Ballantine, Margaret Sixel. 
Szereplők: Tom Hardy, Hugh Keays- 
Byrne, Charlize Theron, Zoe Kravitz, 
Nicholas Hoult.
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Elmulasztott találkozások -  
POSzT 2015
Az idei Pécsi Országos Színházi Talál

kozóval kapcsolatos legnagyobb kérdés az, 
hogy mit és hogyan kellene írni róla — ha 
kellene egyáltalán. Hogy kell vagy sza
bad-e írni a fesztiválról, jelen helyzetben 
pusztán költői kérdés, hiszen már a felvetés 
is a XV. POSzT-ról szóló szöveg része, ám 
néhány hónappal ezelőtt még korántsem 
volt ennyire egyszerű a helyzet. A fesztivál 
versenyprogramjának előadásait elbírál
ni hivatott zsűri összeállítása során kiala
kult konfliktusok nem csak a POSzT rész
leges sajtóbojkottjához vezettek, hanem 
az Örkény István Színház, a Szputnyik 
Hajózási Társaság és a STEREO Act ver
senytől való visszalépéséhez is. Ennek ér
telmében előadásaik szerepeltek ugyan a 
fesztiválon, de csak az Off-program része
ként. Az Örkény István Színház visszalé
pésről szóló nyilatkozatában, többek között 
az alábbi rész szerepel: „A 2015. évi POSzT- 
tal kapcsolatban felállt az a helyzet, hogy 
nyugodt lélekkel sem részt venni, sem ki
maradni nem lehet.”

A XV. POSzT június 4-i kezdetére vi
lágossá vált, hogy a Magyar Színházi 
Társaság és Magyar Teátrumi Társaság, 
a POSzT szervezésért felelős POSZT kft. 
két, a színházszakmai döntésekért felelős 
kisebbségi tulajdonosa már a látszatát sem 
tudja megőrizni, hogy képesek konszen
zusos döntésekhez vezető, érdemi párbe
szédet folytatni. A tény, hogy az idei fesz
tivál versenyprogramjának két válogatója, 
a Színházi Társaság részéről kinevezett 
Perényi Balázs drámatanár, rendező és 
a Teátrumi Társaság részéről kinevezett 
Balogh Tibor színikritikus, dramaturg 
nem tudott megegyezésre jutni a tizen
négy meghívandó előadás kapcsán, jelezte, 
hogy aligha zajlik majd zökkenőmentesen 
a fesztivál előkészítése és lebonyolítása. 
Végül a tizennégy kiválasztott előadásból

nyolcat közösen, három-három előadást 
pedig külön ajánlottak a válogatók.

A zsűri összeállításával kapcsolatos 
problémákra megoldásként az eddigi hét 
főből álló zsűri, konszenzuson vagy leg
alábbis hosszas alkudozásokon alapuló ki
nevezése helyett a tulajdonosok új rend
szert vezettek be. Ennek értelmében a nyolc 
főre bővített zsűri négy tagját a Színházi 
Társaság, négy tagját pedig a Teátrumi 
Társaság delegálja, így téve teljesen szük
ségtelenné a közös álláspont kialakítását.

Az aktuális helyzetben úgy tűnik, hogy 
a két színházi társaság között feszülő, vi
lágnézeti és politikai okok vagy szemé
lyes érdekek és sértettségek mentén ki
bontakozó ellentétek közepette az ésszerű 
döntések meghozatalának egyetlen bizto
sítéka a POSZT kft.-ben többségi tulajdo
nosként jelen levő Pécs városa. Ha innen 
nézzük, nem túl nagy merészség kijelen
teni, hogy addig van és lesz POSzT, amíg 
ez Pécs városának érdeke.

Hogy mindezek ellenére mégis érdemes 
és kell beszélni a POSzT-ról, annak egysze
rű oka van: a POSzT gyakorlatilag a ma
gyar színházi szakma állapotának, pontos 
leképezése. Ha úgy tetszik, a magyar szín
házi világ jéghegyének csúcsa, és azért fon
tos a mit és a hogyan kérdése a fesztiválról 
szóló diskurzus kapcsán, mert a POSzT- 
ról tett kijelentéseink legnagyobb része a 
szakma egészére is érvényes.

A Terítéken a POSzT című beszélgeté
sen Jordán Tamás egyszerűen és pontosan 
foglalta össze a helyzetet: „Mi most azért 
ülünk itt szorongva, utat keresve, mert 
nem szeretjük egymást, és nagyon nagy 
válságban vagyunk”. Ez a mondat nem 
csak, sőt, nem elsősorban a POSzT-ra, ha
nem a színházi szakma mindennapjaira 
igaz. Ilyen körülmények között ésszerűtlen 
elvárni azt, hogy a fesztivál alatt maguk-
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tói záruljanak össze a különböző táborok 
között húzódó, az évek során szakadékká 
mélyített lövészárkok. Elkeserítő, de a leg
kevésbé sem meglepő, hogy a fesztivál tíz 
napja alatt az folytatódik, ami az év fenn
maradó napjain zajlik. Az egyetlen különb
ség a mindennapok és a POSzT között, 
hogy az egyébként egymástól biztonságos 
távolságban dolgozók és alkotók a fesztivál 
miatt rákényszerülnek, hogy kapcsolatba 
lépjenek egymással.

Pécs megkapó szépségű városa, a fesz
tivál idejére kibővített színházi büfé hű
vöse, de még a Palatínus Hotel fülledt és 
gyakran szűkös, a szakmai beszélgeté
seknek otthont adó alagsori helyisége is 
alkalmas lehetne arra, hogy az egész éves 
érdekérvényesítés és méltatlankodás kö
zepette a fegyverszünet kis szigete lehes
sen. De amíg nincs valós szándék arra, 
hogy ez így történjen, aligha reményked
hetünk egyébben, mint abban, hogy a 
különböző szekértáborokban létrehozott 
előadások — akár a véletlen okán is — ké
pesek valamiféle párbeszédbe bonyolódni, 
és releváns közeget alkotni a színházról, 
a minket körülvevő világról való elmélke
déshez. Ahelyett, hogy a szakma képvise
lői ültek volna egy asztalhoz, idén Hamlet 
és Attila, többek között Vitéz Mihállyal, 
Bánk bánnal, na meg Vilivel, a falu bo
londjával karöltve csevegett el irodalmi 
művek színpadra állításáról, mítoszok te
remtéséről, újrateremtéséről és rombolá
sáról, hazáról, politikáról és mindezek kö
zepette a saját döntéseink súlyáról.

A budapesti STEREO Act Felülről az 
ibolyát című előadása -  ezt sikerült első
nek látni a fesztiválon -  döntéseink és vá
gyaink fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Boross Martin rendezése különböző vá
gyak színpadi beteljesítésére vállalkozik, 
üzenete nagyjából így foglalható össze: 
Ma kezdődik életed hátralevő része! Ennek 
ellenére a Felülről az ibolyát -  a POSzT 
versenyprogramjában megszokotthoz ké
pest — rendhagyó színházi nyelvezete, a 
játszók folyamatosan fenntartott, látszó
lagos civilsége, és az ezen keresztül fel
épített, bár csak részlegesen kihasznált 
interaktivitás megmenteti az előadást a 
közhelyességbe süllyedéstől.

A Mohácsi János rendezte ez a föld be
fogad avagy SZÁMODRA HELY aktuálpo- 
litikai reakcióra érkező reakció. A 1941-es 
Kamenyec-Podolszkba történő deportálá
sokról szóló, gyorsan pörgő jelenetek üze
nete világos, könnyen érthető. A használt 
eszközök mind ismerősek korábbi Mohácsi
rendezésekből. Az erős állítások, a véglete
kig karikírozott történelmi és mindennapi 
figurák, a klezmertől a székely himnuszig 
terjedő, felkavaró zenei világ, a jeleneteket 
átitató groteszk humor a néző habitusától, 
politikai és világnézetétől teszi függővé 
az előadás befogadhatóságát. Az Örkény 
István Színház előadása képes rá, hogy 
a sértődésig távolítsa magától a nézőt, de 
nem szabad bedőlni neki. A SZÁMODRA 
HELY befogadása ugyanis éppen abban

» » >  f o ly ta tá s  a  2 0 . o ld a lo n
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a pillanatban kezdődik el, amikor sikerül 
ezt a sértődést legyűrni.

Az Örkény István Színház második elő
adása, a Bagossy László rendezte Hamlet 
esetében sem lehet megkerülni az aktuál- 
politikai utalásokat. Szerencsére az elő
adás nem törekszik a magyarországi po
litikai viszonyok leképzésére, viszont a 
gyönyörű jeleneteket és helyzeteket ered
ményező politikai és egyéb kikacsintások 
nem tudnak zökkenőmentesen belesimul
ni az előadás szövetébe.

Érdekes párhuzamok és különbségek fe- 
dezhetőek fel az egymás utáni napokon ját
szott Hamlet és a Vidnyánszky Attila ren
dezte, a Budapesti Nemzeti Színházban 
bemutatott Isten ostora között. Mindkét 
előadás a stadion, illetve az aréna képével 
nyit, igaz, míg Bagossy megtartja a játék
tér-nézőtér hagyományos felosztását, ad
dig Vidnyánszky az események köré, mint
egy a lelátókra ülteti a közönséget. Hamlet 
egyetlen döntés meghozásával küszködik, 
rendet póbál teremteni az összekuszáló- 
dott világban, és majdnem végig látjuk, 
ahogy ezen munkálkodik. Attila csak hosz- 
szú várakozás után tűnik fel a színen, és 
olyan világba érkezik, amit már rég a saját 
elképzeléseihez igazított. A dolgok rendjét 
megtartani hivatott alattvalói szükségte
lenné teszik, hogy az ösztönei követésén 
túlmenően döntéseket hozzon. A történel
mi környezetet a díszlet- és jelmezvilá
gában leépítő Hamletet a megdöbbentő
en erős színészi teljesítmény viszi előre, a 
Trónok harca című, kosztümös fantasy so
rozatra emlékeztető Isten ostorát pedig az 
arénában megelevenedő erős képisége és 
hangzásvilága. Mindkét előadás emlékeze
tes, viszont egyik sem teljesíti be maradék
talanul a rendezői ígéreteket.

Az Újvidéki Színház Bánk bánjában 
Urbán András rendező korszerű kön
tösbe öltözteti Katona József szövegét. 
Aktualizál -  ismét, és a csángó himnusz
tól indulva a magyar őstörténet, a kisebb
ségi léttel járó kérdéses identitás beemelé
sével, valamint a nézők megkérdezésével 
vizsgálja a haza és a hazafiság mibenlétét.

Az eddig említett előadások mellett 
idén több irodalmi mű színpadraállítása 
is szerepelt a fesztivál verseny- és off- 
programjában. Ezek esetében egyik el
sődleges kérdés, hogy az alkotók miként 
nyúlnak az eredeti szöveghez. Döntés ez 
a javából, ami alapjaiban határozza meg a 
létrehozott előadást.

A színrevitelek sorát a Jel Színház 
Wilhelm-dalok című előadása nyitotta. A 
Sepsiszentgyörgyön bemutatott és a tava
lyi kolozsvári Interferenciák fesztiválon is 
szereplő előadás kézenfekvő döntést hoz a 
Tolnai Ottó azonos című kötetéből szárma
zó tizenkét vers adaptálására. Míg a Vilit, 
a falu bolondját alakító Bicskei István a 
verseket mondja, Nagy József túlvilági, 
ősz hajú, maszkos szereplője hol saját tes
tét, hol egy mini bábszínházát használja, 
hogy Vilivel és az elhangzó szövegekkel 
rezonáló képeket alkosson. A kézenfekvő 
— vagy annak látszó — megoldások ritkán 
működnek igazán jól az előadásokban, de a 
Wilhelm-dalok egyszerűségét és szűk terét 
úgy töltik be a bolond szövegei és ügyetlen
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teremtőjének képei, hogy a néző nem bírja 
kivonni magát az előadás hatása alól.

A Mester és Margarita színrevitelekor 
ugyancsak kézenfekvő megoldást válasz
tott Rusznyák Gábor rendező. A debrece
ni Csokonai Nemzeti Színház előadását a 
Mester narrálja, a színpadon zajló esemé
nyek pedig csak a legritkább esetekben 
nyújtanak többet a szöveg egyszerű illuszt
rálásánál. Az előadásról szóló szakmai be
szélgetésen maga a rendező is „nemes ku
darcnak” nevezte A Mester és Margaritát, 
a kudarcban pedig jelentős szerep jut an
nak a ténynek is, hogy a feldolgozás során 
az egyetlen bátor -  ám alapvetően hibás -  
döntés a regény szövegének minél teljesebb 
felhasználására vonatkozott.

A Szigorúan ellenőrzött vonatok első per
ceiben még úgy tűnik, hogy Bérezés László 
rendező is az irodalom javára döntött a 
színházzal szemben. Később azonban, az 
előadás humora, Háy János bugyután el
bűvölő és elbűvölően bugyuta dalszövegei, 
valamint az eseményeket párhuzamosan 
élő és mesélő szereplők mégis a színház ja
vára billentik a mérleget.

A Miskolci Nemzeti Színház Erdély -  
Tündérkertje ugyancsak a hagyományos, 
de jól működő adaptációk vonalán indul el. 
A Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának 
első, Tündérkert című kötetét feldolgo
zó előadás második része azonban kilép a 
Báthory és Bethlen Gábor szembenállásá
ra fókuszáló történet keretei közül, és ép
pen a megosztottság és a döntéskényszer 
mentén alakítja aktuálissá a történelmi 
eseményeket. A Pécsett látott előadások 
közötti szinergia újabb fejezetét nyitot
ta meg ez a produkció, hiszen az ábrázolt 
történelmi korszak lefedi a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház Vitéz Mihály elő
adásában megjelenő időszakot is. Keszég 
László és Béres Attila rendezései egy
aránt aktualizálják a történelmi problé

mákat, de a lehető legkülönbözőbb módon 
és mégis érvényesen teszik.

Zsótér Sándor a budapesti Nemzeti 
Színházban rendezett Brandjät hiába 
előzte meg hatalmas várakozás. A június 
8 -ra és 9-re betervezett két előadás közül 
a második -  erre szólt a zsűri és a meg
hívottak nagy részének jegye is -  egész
ségügyi okok miatt elmaradt. A fesztivál 
közönsége kétszeresen is veszített ezzel. 
Amellett, hogy a Brand kritikai recepció
ja egyöntetűen pozitív, remek példája an
nak is, hogy a szakmaiságot szem előtt 
tartva, jellemzően különböző táborokba 
sorolt színházi emberek is képesek fontos 
előadások létrehozására.

A POSzT záróünnepségén a fesztivál 
két legfontosabb díját (Legjobb előadás, 
Legjobb rendezés) Vidnyánszky Attila ve
hette át, de a Legjobb látvány és a Legjobb 
férfialakítás díja is a Nemzeti Színházba 
került. Négy díjat nyert a sepsiszentgyör
gyi Tamási Áron Színházban bemutatott 
Meggyeskert is. Pálffy Tibor lett a Legjobb 
férfi főszereplő, Benedek Ágnes és Kónya- 
Ütő Bence nyerték a Legjobb 30 év alat
ti színésznő, illetve színész díját. Az elő
adás a közönség zsűri díjában részesült. 
(Az előadást övező nagy érdeklődés és 
a szűk nézőtér miatt a fesztivál erdélyi 
meghívottai -  köztük e sorok szerzője is 
-  méltányossági okokból nem jutottak be 
az előadásra.) A kaposvári Csiky Gergely 
Színház előadása, a Szigorúan ellenőrzött 
vonatok ugyancsak négy díjat nyert.

A POSzT szakmai fesztivál, ami a tulaj
donosi és finanszírozási struktúrája követ
keztében a magyar nyelvű színházi szak
ma mellett elsősorban a pécsi közönséghez 
szól. Miközben az előadások telt házzal 
zajlanak (sőt, idén meghívottként sem le
hetett bejutni néhány előadásra), aligha 
célszerű a fesztivált a kulturális turizmus 
alapvető mutatóin keresztül vizsgálni. A 
Terítéken a POSzT című beszélgetés még
is innen indított, és a szűkös két óra alatt 
nem is sikerült érdemben eltávolodnia et
től a vakvágánytól. Célszerűtlen vagy ép
pen a valós problémák elfedésére tett kí
sérletként is értelmezhető ez az indítás, és 
hogy végül minek értelmezzük, leginkább 
vérmérséklet kérdése.

Az viszont nem kérdés, hogy a POSzT a 
találkozás lehetőségének kihasználatlan 
terepe, és ha ragaszkodunk a kulturális 
menedzsment irányából történő megkö
zelítéshez, akkor egyszerű belátni, hogy 
ez a kihasználatlanság veszteséget gene
rál. írtam  már: addig van és lesz POSzT, 
amíg ez Pécs városának érdeke. De med
dig lehet egy városnak érdeke egy olyan 
szakmai fesztivál fenntartása, ami mögül 
éppen a szakma jelentős része igyekszik 
kihátrálni?

A POSzT recseg, ropog, talán rég lán
gol is. A vészharangok egy része szól, egy 
része már nem, de olyan is van, ahol hi
vatalosan még meg sem kondították 
őket. Végül is minek kondítanák? Peter 
Brook 1986-ban megjelent Az üres tér cí
mű könyvének első két mondatából már 
tudjuk: „Vehetek akármilyen üres teret, 
és azt mondhatom rá: csupasz színpad. 
Valaki keresztülmegy ezen az üres téren, 
valaki más pedig figyeli; mindössze ennyi 
kell ahhoz, hogy színház keletkezzék.”
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Szavak által homályosan
Julian Barnes regényének középpont

jában Tony Webster nyomozása áll. Egy 
olyan történet, amely a regény sajátos 
kétosztatúsága, prózatechnikája, valamint 
idő- és emlékezetkoncepciója révén számos 
rétegzett kapcsolatrendszer felfejtéséből 
bontakozik ki. Egy kizárólagos, személyes 
perspektívát ismerhetünk meg, Tonyét, en
nek megfelelően pedig meglehetősen beha
tárolt, tele kérdőjelekkel, identitásképző és 
-alakító aktusokkal, mélyen személyes és 
interszubjektív kapcsolatok kettősségében 
feltárva. Egy meghatározó életesemény, il
letve annak számos következménye kerül 
fókuszba. Közelítések és távolítások soroza
ta a regény, időbeli perspektívaváltásokkal 
és önértelmezés-kísérletekkel.

Tony mindig is tudatosan kerülte az ön
reflexiót, „mindig is óvatosan élt”, épp emi
att bizonytalanodik el, amikor egy ügyvédi 
levél elindítja a nyomozásban, és szembe
sülnie kell gondosan félretett múltjával. A 
mindösszesen 173 oldalas regény egyhar- 
madában mesél a múltról, a gimnazista 
évektől a jelenig, s ebből több mint egyne
gyed rész a középiskolás élményékbe en
ged bepillantást. A ’60-as években járunk, 
megismerjük egy szokványos angol gim
názium diákjait, Tonyt és barátait, Colt és 
Alexet, az újonnan érkezett Adriant, aki 
mindannyiuknál okosabb, műveltebb, fenn- 
költebb és vonzóbb, akinek a társaságában 
Tony kifejezetten jól érzi magát. Leginkább 
történelem- és irodalomórákon vehet részt 
az olvasó, az időn való meditálás és a fris
sen felfedezett filozófusok elméletei megha
tározó része gondolkodásuknak. A további
akban áttekintést kapunk Tony egyetemi 
éveiről, ezzel egy időben pedig megismer
jük barátnőjét, Veronicát is. Az egykori ba
ráti társaság később inkább csak levélben 
tartja a kapcsolatot, így értesül Tony arról 
is, hogy egykori szerelme most már Adrian 
barátnője, később pedig barátja haláláról is 
így szerez tudomást.

Úgy tűnik, meg van győződve, hogy 
mindannak, ami vele történt, van egy 
egyedüli, objektiven értelmezhető jelentése. 
Ennek megfelelően csupán annyit kell ten
nie, hogy a nyomok összeillesztésével, sa
ját emlékezete kontrolljával, tudatos hasz
nálatával felfedje az egyedüli igazságot, 
vagyis hogy mi volt szerepe barátjának, 
Adriannek az öngyilkosságában.

Mivel Barnes kiemelkedően művelt 
író, s munkái részletekbe menően precí
zek, talán érdemes odafigyelni, hogy név- 
választásai sem esetlegesek. A főhős neve 
Webster, amit magyarul Takácsra fordít
hatnánk. A takács vászonkészítő szövő
mester, s ez abból a szempontból nem ér
dektelen számunkra, hogy éppen ő az a 
szereplő, aki megpróbálja felgöngyölíte
ni a múlt gubancos szálait -  miközben ő 
maga is tovább szövi azokat. Adrian, a fi
atal, különc zseni figurája pedig kísér
tetiesen hasonlít Thomas Mann Doktor 
Faustusának Adrian Leverkühn nevű 
komponistájára -  főleg a Barnes-regény 
gimnazista Adrianjének bemutatása kap
csán mutatnak hasonlóságot. Maga a nar
ratív szituáció is azonos: az elbeszélő-sze

replő Tony Webster (Mann-nál Serenus 
Zeitblom) visszaemlékezései és kutatásai 
nyomán próbálja fiatalkori barátja, Adrian 
Finn (Leverkühn) izgalmaktól, titkoktól és 
nem kevés bonyodalomtól sem mentes éle
tét a magáéval együtt bizonyos értelemben 
felfed(ez)ni és bemutatni.

Az időbeliségre, az emlékekre történő 
kontrollált, tudatos reflexió hatással van 
magára az emlékek milyenségére is. Tony 
irányítottan az idő különböző megjelenítési 
formáival, emlékezéssel, időben létezéssel 
kapcsolatos emlékeket idéz fel. Olyan emlé
kezésnek lehetünk tanúi, mely rekonstruk
ció és dekonstrukció is egyben.

Julian Barnes „megalkotja” Tony Web
stert, akinek az emlékezés-kísérletéből, 
illetve annak megszövegezéséből áll ösz- 
sze a regény. Egy ponton tehát azt vesz- 
szük észre, hogy egy fikció fikciójában va
gyunk, ahol mindenki folyton a realitás 
talajára akar átfurakodni, a bizonyosság 
szimulákrumában, így a tudás bűvöleté
ben élnek. Többszörös kódolással találjuk 
szembe magunkat.

Néhol sajnos annak lehetünk tanúi, 
hogy az időről és az emlékezésről tett kije
lentések sem lehetnek különbek a nyelv ol
vasztótégelyében felgyülemlett, elhasznált, 
ennek ellenére újra és újra felhasznált bi
zonytalan, sztereotip megnyilatkozások
nál. „Szinte belém hasít a felismerés, hogy 
mi a lényegi különbség ifjúság és öregkor 
között: amikor fiatalok vagyunk, többfé
le jövőt képzelünk el magunknak; amikor 
megöregszünk többféle múltat képzelünk 
el másoknak.” (97) Ez talán annak is kö
szönhető, hogy a regény nem az emlékezet
ről kíván valami újat megmutatni, csupán 
egyetlen, működésében megragadott tör
ténetet mesél el. Szinte végig érezhetjük, 
hogy Tony idő- és emlékezetfelfogása sze
mélyiségének különböző stádiumaiban más 
és más. Itt rejlik tulajdonképpen Barnes 
önreflexív, ugyanakkor szubverzív humo
ra is. Az emlékek megszövegezése, illetve 
az újramondás módja, elégtelensége alkot
ja meg azt a fajta ironikus atmoszférát, ami 
rátelepszik a regény egészére. Maga a nyel
vi közeg változtatja Tony emlékezését egy 
soha véget nem érő hajszává, reményte
len versenyfutássá. Paradox módon viszont 
ugyanez teszi lehetségessé az emlékezést, 
ezzel együtt pedig a narratívát is.

Közelíthetünk egy másik szinten is az 
idő ilyen magas fokú és rendkívül réteg
zett reprezentálásához. Ez a szint azonban 
már nem Tonyhoz, hanem az ő hangján (is) 
megszólaló Julian Barneshoz, illetve az ál
tala alkalmazott prózatechnikához tarto
zik. Természetesen szerves kapcsolat van 
a kettő között, ez a kényszeres szétválasz
tás csupán azért szükséges, hogy rávilá
gíthassunk a regényben használt ironikus 
beszédmód egy következő rétegére, még
pedig a fikcionalitás, az érthetőség, az ér
telmezhetőség problémakörének implicit 
tárgyalására. Tulajdonképpen csak Tony 
történetéhez képest beszélhetünk implicit 
jellegről, hiszen magában a nyelvhaszná
latban és az emlékek milyenségében az idő
nek és a történelemnek pontosan egyfajta

tematizáló, összegző és dichotomikus feltá- 
rulkozása érhető tetten.

A múlt elérésének, rekonstruálásának 
módozatai át- és átszövik egymást, a bizo
nyosság és az igazság elérése szinte lehetet
len, főleg akkor, ha még saját emlékeiben 
sem bízhat. Elmosódik a határ a szemé
lyes és a interszubjektív, kollektív emléke
zet között, így csak az észlelés lehet egyé
ni jellegű. Tony valóságos csapdába esik a 
kötet lapjain, hiszen emlékezete eredendő
en célirányos és igen nagy tétje van annak, 
hogy hogyan emlékszik, ez alapján pedig 
hogyan értelmezi és értékeli újra saját éle
tét. Barátjával, Adriannel való kapcsolatát 
kell felidéznie, hosszú évtizedek távlatából 
keresi a választ arra, hogy hol is van az ő 
helye ebben a történetben, illetve miért és 
mennyire felelős barátja öngyilkosságáért.

Egzisztenciális tétje van tehát az emlé
kezésnek, úgy történetben konkretizálva, 
mint az emberi élet egyik alapvető attribú
tumaként. Barnes prózatechnikája ebben a 
kettőségben bontakozik ki. Elbeszélhetővé 
tesz egy olyan történetet, ahol ez konkré
tan megnyilvánul, e mellett nyelvében és 
narratív sajátosságaiban pedig azokat az 
alapvető folyamatokat, meta-történéseket 
mutatja be, illetve figurázza ki, amelyek 
a 21. századi ember időről és emlékezésről 
alkotott elképzeléseit jellemzik.

Az életút számonkérésének vagyunk ta
núi, mely a rejtélyes emlékek közt történő 
kutakodás és a lehetőségek mellett elme- 
nés félelmei közti kettős lavírozás. Nem az 
emlékezetről mond valami újat, hanem az 
emlékezés megformálásáról. Szövegében 
elegánsan egymás mellett van a filozófia, 
az anekdotázás, az iskolás évek nosztal
giája és a gyász. Egy történet arról, hogy 
a lázadó kamasz egy igazán nyugodt idős 
emberré vált, viszont a lázadás korszaka
inak nyomát nem lehet végleg eltörölni, a 
felejtés teljes egészében nem létezik, csak 
az emlékezés mentén. A könyv lapjain év
tizedek maradnak említetlenül, de vala
hogy fel sem tűnik ez szöveganyagában. 
Tulajdonképpen egy olyan regényről be
szélhetünk, melynek különlegessége abban 
rejlik, hogy visszafelé működik, így vesz rá 
arra, hogy a végén újrakezdjük azt.

Julian Barnes: Felfelé folyik, hátrafe
lé lejt. Ford. Karáth Tamás. Partvonal 
Kiadó, Budapest, 2013.
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A skandináv jéghegy
Stieg Larsson: A tetovált 

lány, A lány, aki a tűzzel já t 
szik; A kártyavár összedől. 
Animus Kiadó, Budapest, 
2012.

Ha a skandináv krimit jég
hegyhez hasonlítjuk, akkor 
a Millenium-trilógia ennek 
a jéghegynek a csúcsa. Nem a 
legmasszívabb, nem is a leg
terjedelmesebb, de minden
képpen a leglátványosabb, 
mivel az a része a hegynek, 
mely legmagasabban a fel
szín felett látszik. Szerzője 
nem érte meg a trilógia sike
rét, nem sokkal azelőtt halt 
meg, hogy a sorozatból az el
ső regény megjelenhetett vol
na. 2008-ra a világ máso
dik legnépszerűbb szerzőjévé 
vált, ennek tükrében elég 
meglepő, hogy könyvei csak 
2012-ben jelentek meg ma
gyar nyelven. De a jobb ké
sőbb, mint soha mondás ez 
esetben is érvényesül, és a 
krim it kedvelő magyar olva
sóréteg körében is népszerű 
olvasmányokká váltak.

A nem éppen könnyű gyer
mekkort maga mögött tu
dó szerző több folyóirat
nak is szerkesztője volt, míg 
Stockholm legtekintélyesebb 
társadalmi-közéleti lapjának, 
az Expónak a főszerkesztője
ként 2002-2004 között ismert
té nem vált, hirtelen bekövet
kezett haláláig. Az évek során
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sokoldalú műveltsége, szak
értelme különösen a neonáci 
mozgalmak területén vált el
ismertté. Éppen emiatt nem 
csoda, hogy trilógiája fordula
tos, eseményekben bővelkedő, 
mely azzal együtt, hogy elké
pesztően kegyetlen, sohasem 
lép túl a valószínűség határa
in. Lisbeth Salander kalandjai 
nem történnek meg a minden
napokban, de megtörténhetné
nek. A svéd közeg, a nők elő
rehaladott emancipációja, a 
csendes, nyugodt környezet, a 
viszonylagos általános és ma
gas szintű jólét és az északi 
embereket jellemző hideg meg
fontoltság teljesen áthatja a 
könyvek hangulatát, és hozzá
járul a háttér hitelességéhez.

A trilógiának két fősze
replője van, akik közül — 
és ez furcsán hangzik, de 
igaz -  egyik fontosabb, 
mint a másik. Az elsődle
ges szereplő maga a „teto
vált lány”, Lisbeth Salander, 
Hosszúharisnyás Pippi fel
nőtt változata. Egy kiábrán
dult, érzelem-, de nem élve
zetmentes, enyhén autista, 
de nagyon intelligens, kister
metű, de mégis erős, szétte
tovált, de mégis vonzó Pippi 
Lisbeth Salander, aki szak
májából is kifolyólag egy idő 
után elkerülhetetlenül baj
ba kerül. A bajok sorozata 
akkor indul el, mikor megis
merkedik a sorozat másik fő
szereplőjével, Mikael „Kalle” 
Blomkvist tényfeltáró újság
íróval. A páros hol együttmű
ködve, hol külön-külön, hol

pedig nem éppen a legszívé- 
lyesebb viszonyban sodródik 
bele az eseményekbe, melyből 
végül győztesen kerülnek ki.

A három regény fő gonoszai 
is meglehetősen reális, még
is kiemelkedő figurák. Az el
ső regény sorozatgyilkosa, aki 
pont abban ártatlan, amiben a 
legidősebb Venger által felbé
relt Blomkvist nyomoz, a sza- 
dizmus és a nácizmus szélső
ségének fatális keveredését 
jeleníti meg, a magát milliár
dossá felküzdő Wennerström 
a fehérgalléros bűnöző arche
típusa. A második kötet az el
ső kötet túlélőit szerepelte
ti ugyan, de az események 
gyökere nem benne leledzik: 
Blomkvist egy prostitúció
ra szakosodott szervezett bű
nözői kör után nyomoz, mikor 
tippadóit megölik, és a neki se
gítő Lisbeth Salander is cél
ponttá válik, méghozzá ellen
ségei épp a kettős gyilkosságot 
rendezik meg neki. Az izgal
makban és fordulatokban bő
velkedő könyv végére kiderül,

kicsoda Zalacsenko, és az is, 
hogy a szőke óriás -  aki a leg
jobb, legizgalmasabb harci je
lenetek főszereplője -  sem ép
pen közömbös figura Lisbeth 
előéletét tekinthetőén.

Amennyiben a trilógia első 
része egy klasszikus nyomo- 
zásos-bizonyítékgyűjtős sztori 
a svéd hétköznapokba ágyaz
va, a második pedig az akci
ók sokaságát tekintve olyan, 
mintha egy minőségibb 
Die Hard-epizód lenne, ak
kor a harmadik rész a triló
gia igazi megkoronázása. Ez 
ugyanis egy pszichodráma 
jellegzetességeit viseli ma
gát, ahol a küzdelem fő szín
tere a törvényszék, amely előtt 
Lisbethnek az előző részben 
esett kalandjai miatt kell fe
lelnie. Ugyanakkor több mel
lékszálon futnak tovább az 
események, míg végül össze 
nem érnek. A velejéig amorá- 
lis, perverz, de ugyanakkor 
társadalmilag egyértelműen 
elismert és tisztelt pszichiá
ter, Teleborian csőbehúzását 
Agatha Christie vagy Conan 
Doyle sem írhatták volna meg 
különbül.

Az irodalom egyik felada
ta -  és ez alól a minőségibb 
szórakoztató irodalom sem 
kivétel - , hogy akár a hét
köznapi valóságot, akár a 
virtuális vágyálmokat úgy 
jelenítse meg, hogy általa ne 
csak megfeleljen egy bizo
nyos olvasóréteg ízlésének, 
hanem valamilyen téren le
hetőleg újat, eredetit is hoz
zon. Stieg Larssonnak mind
ez sikerült.

LAKATOS ARTUR

Szöveg: Vincze Ferenc /  Rajzoló: Csillag István
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A másik kép
A formát takaró lepel, drapéria az antik görögök 

óta ismert, klasszikus művészeti funkciója, hogy ki
hangsúlyozza az anatómiát, a mozgást és a gravitá
ciót. Egy ettől eltérő' alkalmazása a Torinói Lepel, 
melynek esetében médiumként működik, megőrizve 
az arcnak a lenyomatát, melyet korábban érintett.

Feleki István legújabb, a kolozsvári Quadro 
Galériában májusban megnyílt tárlatának digitális 
és digitálisan módosított fényképei szembemennek 
a drapéria ilyenfajta értelmezéseivel -  nála nem ta
karó-hangsúlyozó vagy felmutató-képhordozó kö
zegként jelenik meg, a művész segédeszközeként, 
hanem főszereplőként: leplezi az eredeti modellt, s 
annak természetétől független vizuális életre kel.

Noha tudjuk, hogy a fényképek nylonzsákokba 
vont múzeumi festményekről készültek, Feleki eljá
rása nem része egy olyan intézményi vagy kritikai 
diskurzusnak, mely a műalkotás státusátjárja kör
be. 0  a kép természetére kérdez rá. A Kolozsvári 
Művészeti Múzeum munkatársaként évtizedeken 
át alkalma volt ezeket a műalkotásokat szemlélni 
és róluk reprodukciókat készíteni.

Ezúttal azonban, a beburkolt festményeket látva, 
a kétdimenziós kép törékenységére, kiszolgáltatott
ságára érezhetett rá. Amennyire igaz, hogy halá
lunkban mindannyian egyenlőek vagyunk, olyany- 
nyira igaz az is, hogy a letakart képek -  legyen szó 
vásári portékáról vagy remekműről -  egyenlőek. 
Az eltűnés, az enyészet egyenlősége ez: elegendő el
takarni, hogy a szem számára megszűnjön létezni.

Feleki megközelítése azonban nem száraz-szigo
rú merengés a kép természete fölött. Akárcsak ko
rábbi sorozatainál, képalkotásának alapvonása a 
játék és az esztétikai értékek keresése. Ahhoz az 
ősrégi játékhoz nyúl vissza, amit gyerekkorunk
ban, a fűben fekve mindannyian műveltünk, s amit 
Leonardo is játszhatott, a felhőkben formákat ke
resve és találva. A játéknak eme képteremtő me
chanizmusa húzódik meg Feleki másik képei mö
gött is, amely egyik képből, hasonlatosság alapján, 
ám az eredeti kép jellegétől, természetétől függet
lenül, újabb képeket -  embereket, állatokat, va
dászjeleneteket -  hoz létre.

Legyen szó régebbi (analóg) fotóiról, melyek a női 
aktot a felismerhetetlenségig absztrahálták, vagy 
az utóbbi években készült diptichonjairól (Ante 
mare und.se), melyek égen és földön felfedezett for
mákat asszociálva a világ rendjét próbálták ki
bogozni, illetve a mostani képekről, ez az eljárás 
mindegyiken felfedezhető.

Nem elég tehát, hogy az eredeti festett képet a le
pel „elpusztítja”, a leplet a fényképész is elpusztítja 
azáltal, hogy alakokat, jeleneteket lát meg benne, 
újabb leplet képezve. A kettős pusztításból születnek 
a másik képek: a kép törékenysége így erősségnek is 
bizonyul. Ezen a játékon radikálisan csavar egyet 
a számítógépes beavatkozás, a filterek és effektu
sok képi zajokat eredményeznek, ugyanis az erede
ti fényképtől idegen és független, virtuális forrásból 
származnak. A klasszikus fotográfiát tisztelő fény
képészként számon tartott Feleki ezúttal megvál
ni tűnik médiumától és a computer art bűvöletében 
mintha a festészet vagy a grafika felé közelítene.

A másik kép sorozat ereje mégis a fotográfia me
móriaőrző képességéből táplálkozik: a képek ma
guk is vékony lepelként ereszkednek a valóságba és 
emlékhordozóvá lesznek: minden képrétegen, min
den másik képen átdereng a múlt.

SZÉKELY SEBESTYÉN GYÖRGY

„Utolsó péntek”
A tuba nagy napja
Nem túl gyakran hallani a tu

bát szólóhangszerként, koncert
termek színpadán. Ha az előtérbe 
lép, többnyire jazzbandek basszus
hangszereként, például dixieland
alkalmazásban, akkor is jobbára 
kontrasztív szerepben. Vagy közön
ségesen csak „színfoltként”, olyan 
pillanatokban, amikor a rövidsé
get a virtuozitás tágítja élmény- 
nyé. Háttérszereplő tehát a tuba a 
szimfonikumban, ezért kaphatták 
fel fejüket a kolozsvári melománok, 
amikor Ralph Vaughan Wiliams 
F-moll tubaversenyét jelentette be 
évadzáró júniusvégi koncertjére a 
Filharmónia.

Mi tagadás, az emberben ilyen
kor felüti fejét a gondolat: „magas 
művészet”, zenei kiválóság, világ
alkotás lesz-e osztályrésze az efféle 
koncerteken -  vagy csupán hang
szertechnikai mutatványnak, kuri
ózumnak, extravaganciának, a ze
nekarból kivételes lehetőségként 
kilépő arctalan zenészmester mű
vésszé magasztosulásának tanújá
vá válik-e a hallgató. A tuba, ez a 
kürtszerű, meleg hangú vagy épp 
trotyogó mélák, amelynek inkább 
monstruózus tölcsére nyűgöz le, 
mintsem elrévesztő dallamképessé
ge, ez most csakugyan fel fogja ven
ni a versenyt a szólóhangszerként 
„überalles” zongorával, hegedűvel, 
csellóval vagy épp trombitával?

Nos, Vaughan Williams tubaver
senye kapcsán a német valószínű
leg ezzel a gyönyörűséges szóval vá
laszolna a fenti kérdésre: „jain”.

Nyolcvankét éves öregúr volt már 
az Angliában élő Williams, ami
kor a tubaversenyt írta. A London 
Symphony Orchestra játszotta az 
ősbemutatót (1954, John Barbirolli 
vezényelt, tubán Philip Catelinet 
játszott), az a szimfonikus zenekar, 
amelynek 1999-ben Paul Mann lett 
a segédkarmestere, az a dirigens, 
aki a mostani kolozsvári koncertet 
is vezényelte, s aki a jazzvilág és a 
szimfonikus zene átjárhatóságá
nak hirdetőjeként számos világra
szóló produkció kezdeményezője és 
kivitelezője volt (a legismertebb ta
lán ezek közül a London Symphony 
Orchestra és a Deep Purple, a sokak 
által körülrajongott rockegyüttes 
két közös koncertje a Royal Albert 
Hallban). A mostani, évadzáró kon
certen a fiatal, nagybányai születé
sű, Kolozsváron dolgozó -  és ugyan
csak angliai tanulmányi háttérrel 
rendelkező -  Alexandru Corlan hi
bázott.

Na de vissza Williamshez! Az 
idős komponista a maga rendjén azt 
állította: tubaversenye közelebb áll 
a preklasszika — elsősorban a bachi 
zene — világához, mint a verseny

művek bécsi klasszikus vonalához. 
Nos, ez formai-kompozíciós szem
pontból bizonyára így is van -  ta
lán leginkább a harmadik tételben 
„ellenőrizhető” -, de a tubaverseny 
egészét mégis csak azok a zenei, 
komponisztikai értékek határozzák 
meg, amelyek végső soron a hang
szerre vezethetők vissza s amelyek 
annak lehetőségeiből és behatárolt- 
ságaiból indulva és oda visszatérve 
érvényesülhetnek -  vagy urambo- 
csá nem érvényesülhetnek -  ver
senyművi maximalitásként. (Ha 
már Bach is szóba került: vajon 
nem „zenébb”-e az a zene, amely 
szinte hangszerfüggetlen -  példá
ul a Kunst der Fuge -, mintsem a 
csőhosszok és ventilek által „meg
vezetett” koncsertók?!) Willi
ams tubaversenye márpedig töb
bet vállal és (alkalmanként) többet 
is teljesít annál, hogysem merő 
hangszerdemostráció legyen. Ex
presszivitásban, lírai „fekvésben” 
kivált a középső tétel mond sokat, a 
szólista itt igazán változatos és sza
bad tónusválasztással élheti be a 
mű terét, különösen is a felső (akut) 
hangfekvések kínálnak nagy, de fe
lelősségteljes lehetőségeket a tuba 
által megszólaltatható finomságra.

Williams tubaversenye nyil
vánvalóan annak a törekvésnek 
az erőterében született, amely a 
„szekundáris” hangszerek szóló- 
hangszerként való emancipálását 
célozza. De még ha ez a szándék ve
zette is volna, Williams teljes ér
tékű versenyművet írt, azokkal 
az arányokkal, szólam-szereposz
tásokkal, súlypontokkal, amelyek 
egy koncsertón igazi „fogást” kí
nálnak interpretátoroknak és hall
gatóknak egyaránt. Van ebben a 
tubarversenyben kellem és elegan
cia, népies humor és pajkosság, 
csakugyan „beszélget” egymás
sal a szólóhangszer és a zenekar, 
dialogikus viszonyukban hol a 
kontraszt vagy az ellenpontozott- 
ság, hol meg a teljes egymásba-si- 
mulás, a partnerség szervezőel
ve ötlik fel. A végkadenciák (és a 
bennük megszólaló regisztergaz
dagság, expresszivitás, bravúr és 
,jelentésesség”) is jóval többek 
hangszer-hivalkodásnál, igazi és 
értékes kivezetései ezek az egyes 
tételeknek. Ahogyan a brácsa me
leg és gazdag szonoritását juttatta 
szerephez több „kismester” is a 20. 
század zeneirodalmában, Williams 
a tuba (és más művekben egyéb 
rézfúvók) által tágította ki hori
zontunkat és alapozott meg egy új, 
igaz, még nem túl tágas szólóhang
szer-repertoárt.

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

Augusztusi évfordulók
1-110 éve született Gáspár Margit magyar író 

90 éve született Ernst Jandl osztrák költő 
2 -  150 éve született Irving Babbit amerikai író 

100 éve született Gellu Naum román költő 
3-210  éve halt meg Christopher Anstey angol költő
4 -  140 éve halt meg Hans Christian Andersen dán író

100 éve született Badea Rádulescu-Niscov román műfordító
5 -  100 éve született Bodor András romániai magyar történész

295 éve halt meg Anne Finch angol költőnő 
6 - 2 0  éve halt meg Constantin Miu-Lerca román költő 

40 éve halt meg Ravasz László magyar hitszónok 
100 éve született Alexandru Voitin román drámaíró

7 -  280 éve halt meg Friedrich von Spee német költő
8 — 390 éve született Pierre Corneille francia drámaíró

80 éve halt meg Vojtech Rakous cseh író
9 -  130 éve született Biró Vencel romániai magyar történész

220 éve született Dukai Takách Judit magyar költőnő
10 -  140 éve született Constantin Giurescu román történész

210 éve született Toldy Ferenc magyar irodalomtörténész
11 — 200 éve született Gottfried Kinkel német költő
12 — 320 éve halt meg Huang Cung-hszi kínai filozófus

60 éve halt meg Thomas Mann német író
180 éve született Nicolae Skelitti román műfordító

13 -  140 éve született Karl August Hindrey észt író
14 -  440 éve halt meg Diego Hurtado de Mendoza

spanyol költő
150 éve született Dmitrij Szergejevics Merezskovszkij 
orosz író
110 éve született Ştefan Tita román író

15 -  190 éve született Bernardo Guimaraes brazil író
170 éve született Victor Tissot svájci író

16 -  370 éve született Jean de La Bruyére francia író
17 — 295 éve halt meg Anne Dacier francia műfordító

160 éve halt meg Obernyik Károly magyar író 
90 éve halt meg loan Slavici román író

18 -  145 éve halt meg John Pendleton Kennedy amerikai író
19 -  80 éve halt meg Kner Izidor magyar kiadó
20 -  95 éve született Zoe Dumitrescu-Buşulenga irodalomkritikus

70 éve halt meg Alexander Roda Roda osztrák író 
20 -  380 éve halt meg Felix Carpio Lope de Vega spanyol 

drámaíró
22 -  140 éve született Bányai Elemér magyar író
24 -195 éve halt meg Ion Budai-Deleanu román költő
25 -  245 éve halt meg Thomas Chatterton angol költő
26 -130 éve született Jules Romains francia író

70 éve halt meg Franz Werfel osztrák író
27 -  50 éve halt meg Eusebiu Camilar román író

95 éve született Dezséry András ausztráliai magyar író 
245 éve született Friedrich Hegel német filozófus

28 -  390 éve halt meg John Fletcher angol író
370 éve halt meg Hugo Grotiua holland jogtudós 
1230 éve halt meg Otomo no Jakamocsi japán költő 
90 éve született Jurij Valetyinovics Trifonov orosz író

29 -390 éve született juan Bautista Diamante spanyol költő
190 éve született Salamon Ferenc magyar történész

30 -  80 éve halt meg Henri Barbusse francia író
31 — 370 éve halt meg Francesco Bracciolini olasz költő

145 éve született Victor Vlad Delamarina román költő 
145 éve született Maria Montessori olasz pedagógus 
195 éve halt meg Ungvárnémeti Tóth László magyar költő

Bölcsesség
A bölcs ember nem bánkódik 

amiatt, amije nincs,...
A fősorokban Epiktétosz fenti gon

dolatának a folytatását olvashatja.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 13. Az 

Attilával rokon férfinév. 14. Belső hi
ba! 15. Jöjj! 16. Magyar megye és folyó. 
17. Kocka, latinul. 19. Bért javít. 20. 
Literátori. 23. Te és te. 25. Igen, cse
hül. Férfi sorsa ... (Jókai). 27. Néma fó
ka! 28. Baranyai község. 30. Humánus. 
33. Ritka férfinév. 34. Tündér ... (Szabó 
Magda műve). 36. Giuseppe Verdi 
egyik operája. 37. Kebel. 38. Nagyszülő 
megszólítása. 40. Személyed. 41. Réce. 
42. Két pópa! 43. Féljegy! 45. Római 
kettes. 46. Esőcseppek! 48. Sötét szí
nű fejszőrzete van. 54. Női név. 56. 
Az asztácium vegyjele. 57. Arab szo
kás. 59. Torzsástul felaprított káposz
ta. 60. Alkotórész. 62. Csizma és nö
vény része. 63. Fában perceg. 64. Azt 
a helyet zavartalanul nézni tudja. 66. 
Időegység. 67. Én, olaszul. 68. A folyta
tás befejezése. 69. Csak félig!

FÜGGŐLEGES
1. Habozó. 2. Albán hírügynök

ség. 3. Becézett Kornélia. 4. A Jupiter 
egyik holdja. 5. Menetelő! 6. Bolgár 
hegy kolostoregyüttessel. 7. Baj, 
rossz -  németül. 8. Az ezüst vegy
jele. 9. Szerencsésen lottózó. 10. 
Ivari. 11. Francia területmérték. 12. 
Hebehurgya. 17. Csattanós történet. 
18. A keserű anyagok gyógyszerésze
ti neve. 21. Egy, angolul. 22. ... Máni 
naptára (Bella István). 24. Vályú. 
27. Kártyalap. 29. Kezdő (nyelvtu
dás). 31. Az információ egysége. 32. 
Palindrom férfinév. 33. Fáról tekere- 
dő (kígyó). 35. Autonóm terület, rö
viden. 37. Éjfélig. 39. Veszprém me
gyei város. 41. Könyvet megjelentet. 
44. Egyezőek! 45. Kezdeti ihlet! 47. 
Apró. 49. ... kezekkel! (Gladstone). 50. 
Termőréteg. 51. Ritka férfinév. 52. 
Jövendőmondó. 53. A földön elhelyez. 
55. Tejipari márkanév. 58. Horvát vá
ros. 60. Becézett Edina. 61. A magyar 
vasút. 64. Orosz folyam. 65. A tantál 
vegyjele.

R. T.

A Helikon 13. számában 
közölt Bátorság című rejt
vény megfejtése: ...néha 
azonban sokkal, bölcsebb a 
gyávaság. i* 194 84 1 0 000065 30

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége

n<á
fj) M*  Cn

rriMMIINITAS

N e m ze t i  Kulturális Alap
B e t h l e n  G á b o r

Alap TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
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Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la
titlul de Capitală Culturală Europeană 2021
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa
2021 címre benyújtott pályázatát
Kiadványunk a R o m á n  K u l tu rá l i s  M in is z té r iu m
támogatásával jelenik meg
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