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• A NAGY KILOMETRIK

KARÁCSONYI ZSOLT

A belső határ 
átlépése
Az irodalom nem akarhat és nem is tudhat teljesen 

elszakadni az őt körülvevő világtól, se az éppen ak tu 
ális központokban, világszinten is meghatározó ku ltu
rális gócpontokban élők, sem a „peremvidéken” alko
tók nem tekinthetnek el attól, ami éppen körülöttük 
zajlik.

Felsejlik a szavakban, a hangsúlyokban, sorok kö
zött akár, hogy a világ éppen milyen irányba tart. 
Napjainkban a határok átjárhatósága olyan, sokak ér
zékenységét érintő ügy, amit nehéz megkerülni, ennek 
okán merül fel a kérdés, meddig terjednek a saját kul
túra  határai, hol van az a pont, ahonnan valami más
ról, egy másfajta beszédmódról kell szólnunk. Hiszen, 
miközben a magyar irodalmi, kulturális köztudat válto
zó intenzitással, de folyamatosan figyelemmel kísérte az 
európai népek legújabb, vagy régebbi, ám általunk ad
dig még fel nem fedezett értékeit -  nemigen akad olyan 
nemzeti irodalom Európában, ahol a magyarság meg ne 
említődne, ahol ne nyílnának meg ablakok a mi, gyakor
ta  „peremvidékinek”, nehezen befogadhatónak tarto tt 
sajátosságaink felé.

Gondoljunk csak Camoes eposzára, amelyben leír
ja, hogy az első portugál uralkodó apja egy magyar lo
vag volt, vagy arra, hogy a magyarság és jeles személyi
ségeink, ha csak egy villanás erejéig, de olyan alkotók 
műveiben is felbukkanak, mint Leonardo da Vinci, vagy 
Christopher Marlowe.

Történhetik mindez azért, mert az idők során nem 
csupán a korábban áthatolhatatlannak h itt fizikai hatá
rokat lépték át jeleseink Parmeniustól Körösi Csornáig, 
új világokat vagy éppen őshazát keresve, de a szellem 
szféráiban is új, kortársaik által nem já r t utakon indul
tak  el.

Harminc évvel ezelőtt egészen mást jelentett az ál
lam határ átlépése, hiszen fizikai érteimben kívül es
tünk Európa szebbnek, jobbnak tudott területein. 
Azonban, ha kultúráról van szó, egyértelmű, hogy most 
is „határokon járunk örökké”, s ha valaki a kultúra, az 
irodalom által meghatározott terekben akar előre-, át-, 
továbbjutni -  nem tehet mást: nekilát újra és újra, áttö
ri a belső határokat.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.



Beszélgetés Nagy Péterrel, 
az Idea Könyvtér igazgatójával

Kolozsvár könyves kultúrája 
többet érdemel

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

-  Nemrég ért véget a kolozsvári Ünnepi 
Könyvhét a Fogoly utcában. Mit tapasztal
tál, a mai digitális világban mennyire van 
érdeklődés a könyvek iránt?

-  Tény és való, hogy a digitális világ 
egyre hangsúlyosabban jelen van a min
dennapjainkban, de ez nem jelenti azt, 
hogy mindent felégetünk magunk mögött 
és mindent abbahagyunk. Nekünk, erdé
lyieknek kicsit többet jelent az írott kul
túra -  megmaradásunk záloga az írott 
szó. Bár egyre kevesebbet olvasunk, ez 
nem jelenti a könyv halálát. Valahogy a 
jövó' fele kell tekintenünk: az elmúlt hu
szonöt évben sok hagyományőrző, a ré
gi korok kultúráját feltáró könyv jelent 
meg, ami nem baj, de a mai ember elvá
rásaihoz is kellene a könyvkiadásnak al
kalmazkodnia. Emellett szükség van 
könyvvásárokra, ahol közel lehet kerül
ni az olvasóhoz, akiket érdekel a könyv. 
Ezért szervezi meg az Idea Könyvtér 
az adventi könyvvásárt -  még ha sok
kal kisebb is, mint az Ünnepi Könyvhét. 
Ezek olyan alkalmak, amikor az embe
rek inkább áldoznak a könyvre: karácso
nyi ajándékozás, évzáró, ballagás, mind
mind olyan esemény, amikor könyvet is 
ajándékozhatunk. Nemcsak arról kell be
szélgetnünk, hogy milyen hozadéka volt a 
könyvvásárnak, hanem arról is, hogy mi
lyen problémák adódtak az idei, tavalyi 
kolozsvári ünnepi könyvhéten. Hogy pél
dául mennyire volt szerencsés az időpont 
-  egy ilyen könyves eseménynek jó előre 
le kell szögezni az időpontját, figyelembe 
véve azt, hogy mikor lesznek a ballagá
sok, illetve milyen nagyobb rendezvények 
lesznek a városban abban az időszak
ban, amikor a könyvhetet rendeznénk. 
Másrészt pedig szép elképzelés ugyan, 
hogy a Kárpát-medencei nagyobb magyar 
városokban ugyanabban az időben le
gyen megszervezve az Ünnepi Könyvhét, 
de eltelt néhány évtized, most már egé
szen mások a realitások. Szerintem a ko
lozsvári rendezvénynek semmiképp sem 
tesz jót, hogy egyszerre van a budapes
tivel: megosztja az olvasóközönséget, a

szerzőket és a kiadókat. Ha választani 
kell, sokan Budapestet választják, a pes
tiek meg nem jönnek ide -  máskor jönné
nek, de nem pont akkor. Ez meglátszott 
az idei rendezvényen is, szegényes volt. 
Kolozsvár megérdemelné, hogy legyen 
egy saját könyves rendezvénye.

-  Honnan származik az Idea Könyvtér 
ötlete?

-  Régebbi álmom teljesült ezál
tal: legyen egy olyan könyvesbolt
ja Kolozsvárnak, ahol kizárólag er
délyi magyar könyveket áruljunk, 
ezeknek szerettem volna teret bizto
sítani, webáruházzal együtt. Az Idea 
Könyvtér által szervezett adventi könyv
vásárra is csak erdélyi kiadókat hívunk 
meg, akik nem lehetnek jelen, azokat mi 
képviseljük. Összességében ötven-hatvan 
intézmény könyveit áruljuk a Sapientia 
Tordai úti épületében kialakított üzle
tünkben. Múlt év őszén Budapesten is 
megnyílt az Idea Könyvtér — ezzel nem
csak azt tudjuk elérni, hogy az erdélyi 
magyar könyvek eljutnak Budapestre, 
hanem azt is, hogy képviseljük sok olyan 
könyves rendezvényen (beleértve a bu
dapesti Ünnepi Könyvhetet, a Tavaszi 
Könyvfesztivált stb.) azokat az erdélyi 
kiadókat, akik saját standdal nem tud
nak jelen lenni.

A webáruház is segít a könyvek érté
kesítésében, lendít kicsit az eladási mu
tatókon -  bár nehezen indult be, idő kell 
az embereknek, amíg tudomást szerez
nek róla. Most már többen rendszere
sen látogatják, vannak visszatérő vásár
lóink. Mindennek a lelke a reklám: nem 
véletlen, hogy a múlt évi adventi könyv
vásárunkon csak reklámra 7100 lejt köl
töttünk -  de telt ház volt és megtérült. 
Igaz, sokan mellém álltak, támogattak, 
olyanok is, akiknek nem sok közük van 
a könyvhöz: ilyenkor látszik, a kolozs
vári magyarok között még él az összefo
gás szelleme. Általános tapasztalatom 
az, hogy megfelelő reklám nélkül nem 
tudjuk kimozdítani az olvasókat, nem

tudjuk meggyőzni őket, hogy eljöjjenek 
egy-egy könyves eseményre — ezért mi
nél több csatornán el kell ezt a reklá
mot juttatni az olvasókhoz. S ha könyv- 
fesztiválról beszélünk, nem csak maga a 
fesztivál a fontos, hanem a köréje szer
vezett könyves események: kerekasz- 
tal-beszélgetés, könyvbemutató, gyerek- 
programok stb. Ezeket mind reklámozni 
kell -  mi kommunikációs szakember
rel dolgozunk, aki kitalálja, hol, hogyan 
és mit reklámozzunk. Nemcsak néhány 
plakát és meghívó kell egy-egy könyves 
esemény megszervezéséhez, hanem saj
tóközlemény, hirdetés a teljes magyar 
médiában, közösségi portálokon, fizetett 
hirdetés formájában. Ott kell lenni a di
gitális világban is. Vagy a szó jó értel
mében ki kell használni a partnerkap
csolatokat...

-  Akartam is kérdezni: miért a 
Sapientia?

-  Amikor kitaláltam az Idea Könyv
teret, először a Főtéren szerettem vol
na helyiséget bérelni. De látva a bérleti 
díjakat, hamar letettem róla. A Mátyás 
utcában szervezett tavalyelőtti Ünnepi 
Könyvhéten jött az ötlet, mi lenne, ha 
nyáron, míg jó az idő, könyveket árul
nánk a Sapientia épülete előtt, az egye
temmel ugyanis régi kapcsolatunk volt 
már azelőtt is. Időközben a kolozsvá
ri kar beköltözött a Tordai út alján ta
lálható új, impozáns épületbe -  ott bé
reltem, jutányosán -  egy helyiséget. 
Ebben az is benne van, hogy ha szük
séges, használhatjuk egyes felületeiket. 
Médiakonferenciát szerveztek nemrég, 
annyit árultunk egy délután alatt, mint 
máskor tíz nap alatt. De annak is örül
tem, amikor a Koinónia megnyitotta a 
Kofferjét: Kolozsvár sokkal több magyar 
könyvesboltot érdemel, mint ahány ad
dig volt. Annyi ága-boga van a könyv ér
tékesítésének, ami nincs kihasználva... 
Nekünk a Sapientia adja a plusz hátte
ret, ami kölcsönös: beleillik az egyetem 
arculatába, ezt dr. Tónk Márton dékán 
úr mindig elmondja.

N agy P éter
1969-ben született Kolozsváron, 1990-ben nyomdaipari formakészítési 

képzésen vett részt a debreceni Alföldi Nyomdában, majd 1997-ben az Open 
University menedzseri képzésén. Huszonöt éve dolgozik a nyomdászatban: 1990- 
ben a Gloria nyomda első m unkásainak egyike, 1993-tól az Idea nyomda törde- 
lője, 1997-től az Idea nyomda társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója. 2005-től 
a Gloria nyomda kinevezett igazgatója, 2008-tól a kolozsvári Idea Plus grafi
kusműhely és Exit kiadó ügyvezetője és társtulajdonosa. 2014-ben indította ú t
jára mint ötletgazda az Idea Könyvteret. 2011-től az Encyclopaedia Egyesület 
elnöke, 2015 januárjától a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség fő
gondnoka.
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HELIKON

-  Mennyire kifizetődő csak erdélyi ma
gyar könyveket árusítani? A magyaror
szági kiadók közül többnyire csak a nagy 
kiadók könyvei jutnak el itthon az üzle
tekbe...

-  Ez nem az én asztalom. Én mindezt 
nem kizárólag pénzért teszem -  hiszem, 
hogy Kolozsvár megérdemel egy ilyen bol
tot, emellett persze nem baj, ha el is tudja 
tartani magát. S úgy néz ki, hogy nehe
zen, de sikerül. Itthon nincs könyvter
jesztői hálózat, Magyarországon ugyan 
van, de egy picit másképp működik a do
log: monopolizálták egyes cégek a terjesz
tést, saját üzletláncokat építettek. Hogy 
ez jó vagy rossz, az kérdéses, de műkö
dik. Mi messze nem tartunk még itt. Az 
Idea Könyvtér az erdélyi magyar köny
vek árusítását vállalta fel -  bár a pénz 
inkább a magyarországiakban lenne -  de 
inkább afféle közügyként tekintek a do
logra, ez a szívügyem. A magyarországi 
könyvterjesztőkkel lehetne kapcsolatot 
építeni, de egyrészt ezt én nem akartam, 
másrészt az erdélyi magyar könyvkiadás 
más helyzetben van, mint a magyaror
szági. Itt egy könyv átlag 300-400 pél
dányban jelenik meg. Az én saját kiadású 
könyveimet tudom értékesíteni anélkül, 
hogy több száz példányt odaadjak egy 
nagy magyarországi könyvterjesztőnek, 
aki majd valamikor elszámol és fizet. 
És az sem mellékes, hogy ha egy nagy 
könyvterjesztő több száz példányt akar 
elvinni egy könyvből, akkor az itteni pél
dányszámokat tekintve elviszi majdnem 
az egészet. Ha nem számol el, elvész az 
egész -  vagy ha későn számol el, bebukik 
a kiadó, senki nem tudja ezt megengedni 
magának.

-  Az itthoni könyvterjesztési gyakorlat 
elég kaotikusnak tűnik, mintha a könyv 
sorsa megállna a megjelenés pillanatá
nál.

-  Ezért is született az Idea Könyvtér. 
Valójában ezt az ördögi kört szerettük 
volna bezárni egy könyvesbolt megnyitá
sával: az Idea és Gloria nyomdák, az Idea 
Plus grafikusműhely, az Exit Kiadó mel
lett úgy éreztem, szükség van egy ilyen 
jellegű könyvesboltra, hisz az egész cég
csoport nagyrészt a magyar szférának 
dolgozik. Ha egy kicsit hozzá tudunk já
rulni ezeknek a nehezen kinyomtatott 
könyveknek az értékesítéséhez, félig már 
meg is nyertük a csatát. Itthon ma már 
nem működik könyvterjesztői hálózat, 
erdélyi magyar könyvet kevés könyves
bolt árul. Az Idea Könyvtér sok helyre ki
mozdul: -  Szent László Napokra Váradon, 
Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre az 
Őszi Sokadalomba, a nagybányai Főtér 
Fesztiválra stb., ilyenkor több köny
vet tudunk értékesíteni. Működik cse
rekapcsolat a székelyföldi nagyobb 
könyvesüzletekkel (akik mögött általá
ban egy kiadó áll), a mi kiadónk könyvei 
ott vannak a székelyföldi könyvesboltok
ban, mi árusítjuk az övéket. De mi első
sorban könyvesbolt és kiadó vagyunk, 
nem pedig könyvterjesztő, s ilyenkor 
minden kiadónak magának kell felvennie 
a kapcsolatot különböző könyvesboltok

kal, magának kell megszerveznie, hogy 
könyveik minél több helyen kaphatók le
gyenek.

-  Mégsem jutnak el mindig a könyvek a 
könyvesboltokba. Miért?

-  Több oka is lehet: terjesztői háló
zat hiányában tényleg nehéz dolguk van 
a kiadóknak. Másrészt olyan kicsi pél
dányban jelenik meg egy-egy könyv, hogy 
nincs mit rajta terjeszteni, vagy néha 
maga a könyvesbolt sem igényli a köny
vet. A kiadók sincsenek túl jó helyzetben 
-  mint tudjuk, támogatásfüggők, hiszen 
kevés olyan könyv jelenik meg, amelyik 
rövid idő alatt vissza tudja a költségeit 
hozni. Rajtunk áll, hogy a kinyomtatott 
könyvek eljutnak-e az olvasókhoz vagy 
sem. Egy-egy nagyobb szabású rendez
vény mindig megdobja a könyveladást. 
Ha közel mész a potenciális olvasóhoz, 
más az eredmény: nem csillagászati pél
dányszámokról beszélünk, de messze 
más az eredmény, mint ülni és nem csi
nálni semmit. Az Idea Könyvtér egyik 
nagy hozadéka, hogy egy helyre gyűjti 
az itthon megjelent könyveket -  eddig ha 
egy könyvtár erdélyi magyar könyvek kö
zül akart vásárolni, nem mindig jutott el 
hozzá az információ, mi jelent meg, mit és 
hol lehet elérni. Az Idea Könyvteret ép
pen ezért egyre többen kezdik felfedezni, 
hiszen itt az olvasók vagy akár a könyv
tárak kiadók szerinti elrendezésben kap
hatják meg az itthoni kínálat nagy ré
szét. Tárhelyszerepe is van ezért az Idea 
Könyvtérnek -  itt egy helyről szerez
hetők be a könyvek a könyvtárak szá
mára, ami nagy dolog, ha arra gondo
lunk, hogy húsz-harminc kiadóval külön 
le kellene szervezni a vásárlást, szerző
dést kötni, kincstári számlát nyitni stb. 
A webáruház részben a régi könyvkataló
gusok szerepét látja el.

-  Könyvesboltként arra is nagyobb rá
látásotok van, hogy milyen könyvekre van 
nagyobb kereslet.

-  Ez nagyon változó. Egy magyar- 
országi turistának például gyakorla
tilag minden cím új. Leginkább ke
resettek a helytörténeti könyvek, a 
gyerekkönyvek, vagy azok a címek, ame
lyeket Magyarországon még nem adtak 
ki, tehát hiánypótlóak.

-  Az Idea név alatt vagy ahhoz köthető- 
en működik nyomda, grafikai műhely, ki
adó, könyvesbolt -  egy könyves láncolat
nak az egyes állomásai. Tudatos törekvés 
volt, hogy minden egy helyen legyen?

-  Ez így alakult, a szükség hozta, 
hogy nem elég a nyomda, kell egy ki
adványszerkesztői műhely is, amely 90 
százalékban az erdélyi magyar szfé
rának dolgozik. És ez nem véletlen: az 
anyanyelven történő kommunikációnak 
megvannak az előnyei, nem beszélve 
arról, hogy ismerve ezt a közeget, sok
kal könnyebben tudunk az ügyfelek igé
nyének megfelelni. Ez a nagy előnye a 
Könczey Elemér vezette Idea Plus grafi
kusműhelynek.

-  Hogyan született az Exit Kiadó?

-  Egy teológiai sorozat (Praxis soro
zat) volt az elindítója, ezen belül fontos 
(hiánypótló) teológiai könyvek kerül
nek kiadásra vagy magyar nyelvű fordí
tásra. Jelenleg a sorozat már a 18. cím
nél tart. Legutóbb megjelent könyvünk 
Dietrich Bonhoeffer Etika című kötete, 
Visky Béla fordításában, amely nagy si
kernek örvend. Emellé persze becsöp
pentek más, sorozaton kívüli könyvek 
is, Furu Árpád Kalotaszeg népi építésze
te és Udvarhelyszék népi építészete című 
könyvei, Könczey Elemér Fejadag című 
karikatúrás kötete, Murádin Katalin és 
Murádin Jenő Torockó és környéke a kép
zőművészetben vagy a Kolozsvár bombá
zásáról szóló kiadvány. A Románia gya
kori madarait összegyűjtő könyv már 
a második kiadásnál tart, mindkét ki
adás 1000-1000 példányban jelent meg. 
Csapody Miklós Cseh Gusztáv című mo
nográfiája 2014-ben, a magyarországi 
szép könyv versenyen oklevelet kapott 
— és nemrég jelent meg egy monográ
fia Nagy Ödönről, a szórványlelkész
ről és néprajzkutatóról, aki történetesen 
a nagyapám volt. Most készülő köny
vünk Demény Péter Kolindáriuma Láng 
Orsolya illusztrációival. Visszatérve az 
első kérdésedre: számomra a nyomta
tott könyv még mindig hitelesebb, mint 
az online olvasási módozatok, még ha 
jobbnál jobb e-bookon is lehet ma már 
olvasni. Apropó Demény Péter és olva
sás: ritkán szoktam verset olvasni, de a 
könyvhetes közösségi versmondás na
gyon megérintett -  ezek a momentumok 
fontosak, ha engem meg tudnak az ilye
nek fertőzni, akkor szerintem mást is 
meg tudnak.

-  A Báthory Gimnáziummal közösen 
nyomdászat és médiaszakosztály indult. 
Mit lehet tudni erről?

-  Nagy szükség van az utánpótlás
ra. Ez a projekt egyelőre nehezen megy, 
bár érdeklődő jócskán akad. A legna
gyobb gond az, hogy kevesen vállalják 
az oktatást. Az egyik kollégám, Mátyás 
Zoltán az egyik főpillér, ő egyébként a 
technikai vezetője mindkét nyomdánk
nak, ő tanít is ezekben az osztályok
ban, sokat foglalkozik ezekkel a gye
rekekkel. Romániában megszűnt 1990 
után a szakoktatás, szerintem szükség 
van a magyar nyelvű szakoktatásra -  je
len esetben a nyomdai szakoktatásra ér
tem -  s úgyszintén szükség van képzett 
szakemberekre a nyomdászati, kötésze
ti, kiadványszerkesztési vagy akár a di
gitális felüleletek kezelését illetően. S 
nem muszáj nyomdában elhelyezkedni
ük mindannyiuknak, hiszen a képzés so
rán elvileg sok mindent megtanulhat
nak: lehetnek tördelők, marketingesek, 
reklámszférában dolgozók, betekintést 
nyerhetnek a webes felületek elkészítésé
nek boszorkánykonyháiba. Remélem, jö
vőre lesznek magyarországi vendégtaná
raik is.

DEMETER ZSUZSA
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FLORIN IARU 

Gyémántos levegő
(Aer cu diamante)

Olyan szép volt a nő
hogy az edzett nyugdíjas
falta a kárpitot a székről
ahol ő ült korábban
A hó nélküli makulátlan télben
a szikkadt jármű belendülne éppen.
De ő már rég leszállt amikor a nyelés
zaj áttört a csenden.
Berágtak a sofőrök zokogva 
az elmajszolt volánok fölött 
mert nem tudták utolérni őt.
És közben olyan szép volt a nő 
hogy felzabálták a kutyák 
az aszfaltot léptei nyomán.

Amikor benyitott a névtelen házba 
a kapus lenyelte kitüntetéseit 
a szerelő foga közt morzsolta szét 
a franciakulcsot és a liftnek 
kábelét ami őt az utolsó 
emeletre felvitte.
Az érdemrendet kapott rokkant 
cuppogtatni kezdte a hasztalan 
kilincset és az üres zárat amin 
keresztül nem tud átcsorogni 
egy fényűző kiskocsi.

És mindnyájan ették a manzárd 
tartóoszlopát és mindnyájan ették 
a cserepet is amerre őpislákolva 
elhaladt a tető felé mentében 
ahol már nem érték utol.
A Golgota-hegyen a meteorológus
marcangolta a várható időt
és a Kozmoszban lévő utolsó Ember
bekebelezte kapszuláját
amikor ő kilépett a Föld légköréből
-  Mit fogsz csinálni eztán fent az égben? -
kérdezgették tőle
sajnálkozástól csurgó szájjal.

De ő annyira szép volt 
hogy nem lett kevésbé szép 
a továbbiakban sem.

A többiek pedig széles e világon 
nem találtak elegendő 
fogat és 
garatot
hogy legyen mivel
feldarabolniuk
elmorzsolniuk, legyúrniuk
az egyre növekvő távot
és a maradék szavakat mindhalálig.

Fekete február
(Februarie negru)

Kitettek az utcára
(Ne tegyetek ki az utcára -  kérleltem őket)

Hóval rakták meg két karom
(Ne adjatok havat -  kérleltem őket -
mit kezdjek én kietlen emlékezetetekkel
mit ezzel az elhagyatott utcával
kire várjak és
kihez szóljak egy szót is?)
Lángoló zsiráfhoz kötöttek
(Nem akarok autóval menni -  kérleltem őket)
Bogáncsokon görgettek végig
amíg eggyé nem váltak velük
(Ne hagyjatok magamra -  kérleltem őket -
ezekkel a bogáncsokkal semmit

nem mondanak) 
Rádobtak a vasútállomáson 
vonagló sínekre
(Ne engedjétek hogy utakat vágjak -

kérleltem őket -  
amelyek nem vezetnek sehová)
Gyertyát adtak a kezembe 
(„Járj egészséggel” tették hozzá 
„most már szabad vagy”)
És önszántamból kiléptem
a februári utcára
egy kicsit sápadtabban egy kicsit

görnyedtebben

Hát így utazom én télmélyi éjszakában 
így utazom öleléstől ölelésig 
amiket nem remélek 
mint két forró katlan között.

Koktél Tangó
(Cocktail Tango)

Egyszer csak cipőnyomot fedezel fel 
a nadrágod hátsóján.
Ha épp sakkozol rájössz 
hogy mattot kaptál az első lépésből 
Ha épp két bőrönd van kezedben 
odalép egy hordár és elveszi tőled:
-  Há mér cipelne a naccsás úr?
De te éjjel Afrikába repülsz
és a vonat nappal a rendezőben fütyül.
így lesz, hogy meglátod ugyanazon

a nadrághátsón
a második cipőnyomot.

Kit dühítettél fel?
Kit búsítottál el 
levált-talpú-cipő sorsoddal?

Mire célba érsz 
a háborúnak vége.
Mégis játékpisztolyokat nyomnak kezedbe. 
Az agyad hirtelen elkezd tiktakolni 
emlékezeted az abakuszhoz csapódik 
holt fogaiddal hiábavalóan bontasz 
egy keserű üvegcsét 
Hosszú napokon át 
nadrágod az új érem 
dicséretét zengi.
Hosszú napokon át 
ismeretlenek

Florin  Iaru : költő, író, forgatókönyvíró 1954-ben született Bukarestben, a 
Bukaresti Egyetem bölcsészkarán végzett 1978-ban. A román irodalom ’80-as 
nemzedékének markáns személyisége, számos vers és prózakötet szerzője.

a magas emeletek és alacsony gyepek közti 
másodperceket számolják.

Íme, érkezik a pincér álarccal fején 
és egy üveg régi koktéllal kínál 
ezüst dugóhúzót ajánl fel neked 
és üvöltése teleszüli a szélrózsát:
- Zuhaaaaaaan!

De te egyik pohárral a másik után 
és berúg körötted a világ.

Az utcán átkelés da la
(Cîntec de trecut strada)

Milyen súlyos az utca, ahol lefeküdtem! 
Lelkem párnákat töltött meg kaviccsal 
bitumenes palákkal -  
és a csontokban 
csahos velő csordogált.
Milyen nehéz a gyalogosok jelzőlámpája

vörösen
súlyos kínok közt szüli meg épp a zöldet! 
Micsoda zsúfoltság a zebrán

az orrszarvún, mely vasárnap 
sétálni nem akart 

a vádlotton
áramütötte keze ölébe ejtve 

és egy nő suhan ki surrogva 
az emlékei közül 

mint x é sy  az algebrakönyvből 
mint közönség ha üresítik a termet.

Milyen súlyos az utca, anyám,
ahol lefeküdtem! 

Milyen szomorú a harsonás 
aki járdákat fűz 

szívtépő futamokkal 
do-mi do-re-mi fá-fá-fá

A nehézgépek -  milyen sok gyűlt össze 
és milyen diszkréten -  maguk alá gyűrtek 

barbár törzsek 
akiknek legeltetni kellett 

nőket rabolni
élelmezni egy akkora Ázsiát 

amekkora egy kezdődő megvilágosodás 
Milyen nehéz a tévéből kihulló epizód 
mint világbajnok súly esik egy spéci lábfejre

Földet terítenék magam alá ha hinnék
a csillagokban -

sorban aludnék át utcákat sugárutakat 
mert

igen uraim
én a negyedszázadot olyan városokban 

töltöttem ahol nincs helye sajnálkozásnak.

Milyen nehéz a testedben lenni 
mozgás közben 

át
szerelmemen 
gyermekemen 

Utánad kiáltok 
ismét

az összes magánnyal amire képes vagyok.

SZONDA SZABOLCS fo rd ítá sa i
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Reményik Sándor levelezéséből
Kiss Béla lutheránus pap jóvoltá

ból 15 évvel ezelőtt, 2000-ben, A lám
pagyújtogató. Reményik Sándor élete 
képekben és versben című kötetem össze
állításához dokumentációs céllal 25 darab 
Pasztuska Eszter szociális nővérhez inté
zett Reményik-levelet kaptam.

A levelek összességükben feldolgozat
lanok maradtak. Reményik születésének 
125-dik évfordulója alkalom arra, hogy 
a költő' gazdag levelezéséből a Pasztuska 
Eszterhez intézett írásaiba is betekint
hessünk.

A lutheránus egyházból azóta a 
Pasztuska-hagyatéknak nyoma veszett, 
de szerencsére még 2000-ben engedélyt

kaptam a levelek lefénymásolására, és 
az évfordulós alkalomból ezekből közlök 
részleteket.

Egy különleges barátság, vonzalom 
írásai ezek a levelek. Reményik életében 
Imre Ilonka és Szőcs Piroska halála után 
a női gyengédség, figyelem megtestesítő
je Pasztuska Eszter volt, a derű és nyu
galom forrása.

A levelezés 6 évig tart, 1935 szilvesz
terén íródott az első, kolozsvári keltezésű 
és 1941. február 2-án a nyíregyházi kel
tezésű utolsó levél.

EGYED EMESE

Kolozsvár,
1935. szilveszter
Kedves jó Eszter Testvér! Szívből kí

vánok minden jót erre az új esztendő
re. Mondanék „Egy kicsi szót” most is, 
de nem találom hozzá a rímeket. Csak 
prózában köszönöm tehát az „Egy szoci
ális testvér”-t, akiből íme a nagy Hotel, 
városi Hotel vezetője lett: „adatván ne
ki teljes hatalom mennyben és föl
dön”, azaz a földszinten és az emelete
ken. Kívánok ehhez a nagy munkához, 
nagy felelősséghez erőt és egészséget 
és azt a vidám lelkületet, békés derűt, 
mely mindég jellemezte, mióta ismerem. 
Testvéri szeretettel köszönti:

Reményik Sándor.

Kolozsvár,
1937. szeptember 8.
Ma „Kisasszonynapja” van. Én rég

óta mindég úgy érzem, hogy ez a leg
szebb Mária-nap. Talán azért, mert va
lami kedves, finom szomorúság, őszi 
szomorúság van a levegőben, olyan szo
morúság, mely nagyon rokon a derűvel, 
ha csak egy lépés választja el a boldog
ságtól. Talán egy lépés sem. Erre a szo
morúságra vágytam mindég, mely Isten 
szerint való és tiszta béke van ben
ne. De ritkán adatott meg nekem, hogy 
gyötrelmes szomorúságaim ilyen átlé
nyegült, őszi M ária-hangulattá válhas
sanak. Juhász Gyulának van egy ver
se, amelyet ide mellékelek. Talán nem 
ismeri. „A rohateczi M áriánál”. Ő sze
gény, aki az idén öngyilkos lett, annak 
idején Szakolczán volt tanár, a morva 
határnál. Akkor írta, régen, nagyon ré
gen ezt a verset. S én is régen, nagyon 
régen olvastam először, mikor én ma
gam még nem is írtam  verset. De az
óta is, minden Kisasszonynapján eszem
be jut ez a vers, könyv nélkül tudom, 
de előveszem, olvasgatom, mondoga
tom magamban. Nagyon szomorú vers, 
de nagyon tiszta, szép és van benne va

lami orgonazúgásra emlékeztető hang. 
Juhász Gyula katolikus volt, ha nem is 
teljesen százszázalékos, dogmatikus ér
telemben, de költői lényének alaptermé
szetében. A Mária-kultusz és általában 
a misztikus vonzódás elég nagy helyet 
töltött be költészetében. Én protestáns 
vagyok, mindenki jól tudja, alapvoná
saimban -  sajnos -  annál kevesebb va
gyok, mert nem igen tudok hinni komo
lyan. Csak szeretnék mindenben, ami 
egy kicsit bár fölemel, magam fölé, a föl
di élet minden nyomorúsága fölé. És ha 
Juhász Gyula meg nem írta volna már 
a Rohateczi Máriát, én most megírnám 
talán versemet a „Somlyói Máriához”, 
akinek „különös oltalmába” ajánlott en
gem Eszter testvér. De ennél szebb ver
set úgysem írhatnék, s ebben úgy ben
ne van az én mostani, s mindenkori, de 
most még jobban elgyötört állapotom is. 
Úgy vágyom egy kis tiszta nyugalom
ra, igazi, édes, őszi szomorúságra, or- 
gonazúgásos fájdalomra, ki ebből a ki
etlen, szorongató, elátkozott és idegen 
világból. És ez a vers úgy emel, úgy se
gít, úgy orgonázik, úgy ragyog benne az 
ősz minden szomorúsága. Fénylő szomo
rúság, megnyugtató bánat.

Kolozsvár,
1937. december 24.
Egy kicsi szót és egy kicsi virágot kül

dök... S a Békesség karácsonyi igéjét, egy 
csepp vizet a tengerbe -  én -  Magukhoz. 
-  En, kicsi vízcsepp, úgy vágyom a ten
gerbe, de olyan messze van a tenger. Ma 
mégis kicsit közelebb érzem. -  Úgy sze
retnék a Szürke Testvéreknek igazi test
vére lenni. Szabad-e, lehet-e? Ha jobban 
lennék, ha lelkibb lehetnék, talán töb
bet mernék odamenni. De mindég a ré
gi versem jut eszembe a Cenk magányos 
lámpájáról: „Se föld se menny, se lenn, se 
fenn, a Cenk lámpája leng reménytelen.” 
A földi fények nem elegendők nékem, a 
csillagok közt pedig szégyellem magam. 
Áldott karácsonyt kíván igazi testvéri 
szeretettel: R.S.

Kolozsvár,
1939. július 26.
... Van a soraiban egy kifejezés: totális 

élet. Milyen gyönyörű ez, mikor nem po
litikai értelemben, hanem úgy használ
ja valaki, mint Eszter testvér. Teljes, igaz 
emberi és mégis emberfölötti értelemben. 
Totális élet. Totális testvéri szeretet. Egy 
kicsit, amennyire nekem is lehetséges, 
hadd közeledjem ehhez az élethez én is. 
Protestáns módon, poéta módon -  mégis, 
mégis. Amen. A viszontlátásig igaz test
véri szeretettel köszönti:

S.

... Lamartine francia írónak „A nagy 
francia forradalom története” ifjúkorom 
kedvenc olvasmánya volt. Belőle ismer
tem meg a „modern szent Johannát”, aki 
gyilkos és ugyanakkor szent. Olyan tisz
ta, mint a liliom, olyan művelt és öntu
datos, mint a legkiválóbb férfi és olyan 
halálosan elszánt, mint csak a legna
gyobbak. Tette: egyéni szabad kezde
ményezés. Senki sem biztatta, senki 
sem befolyásolta, senkivel összekötteté
se nem volt. Nem „politikai gyilkosság”, 
mint annyi, hanem egy -  bár haszta
lan -  kísérlet, a nemzet megmentésé
re. A „nagy Leány”, pártok fölött, párto
kon kívül, csak az ország érdekét nézte, 
egyedül határozott, mikor mindenki pár-

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

tok vak szolgája volt. És tudta, hogy meg 
kell halnia. Tehát mártír is volt. Egy 
szörnyű, vérszomjas zsarnokot egyet
len tőrdöféssel elintézett, nehéz volt ne
ki, a Leánynak, de missziót érzett erre. 
Csodálatos történet. Ebből én egy motí
vumot megragadtam és beleépítettem a 
magam mondanivalójába.

K o lo z sv á r ,
1940. április 9.
Kedves jó Esztertestvér! Alleluja! 

meglett. Ez Deo gratias! (Ugye így szok
ták mondani). Tegnap este, azaz éjszaka 
megírtam a mellékelt kicsi verset, megint 
„kicsi szót”. Olyan véghetetlenül boldog 
vagyok. Legalább elmúlt ősz óta hordo
zom magamban ezt a „témát” megíratla- 
nul, megírásra vágyakozón annyi tépett- 
ség és gyötrelem közepette. És íme most 
egyszerre magától készült el az egész ki
csi írás olyan könnyen, olyan biztosan, 
szinte azt mondhatnám: Tánclépésben 
készült.

... Milyen jó, hogy ez a „boldog test
vériség” ilyen költeményekre inspirált. 
Fölény! Fölemelő derű: égi józanság, 
szent tapintat, tágasság (milyen iga
zi-tág hanglejtéssel tudja mondani ezt 
a szót, amely egyenértékű a szabadság
gal).

... Köszönöm Eszter testvér, köszönök 
mindent azóta és most és ami Isten ke
gyelméből még ezután jön. És ezt a ver
set is, hogy megírhattam, Esztertestvért, 
„sowie sie lebt und steht”. Mert hiszem, 
hogy úgy írtam meg. Alleluja!

Igaz testvéri szeretettel,
Sándor

Szeresd az Istent 
s tégy, amit akarsz
Fölény -  de nem bánt.
Nem héjázik fent.
Derű -  de égi.
Józanság -  de szent.
Bent a világban,
Mégis kívül rajt:
Hódítni lelket 
Jézusnak óhajt.
De tapintattal 
Tágasságot ád -  
Lélek ne hordjon 
Semmilyen igát.
Mikor búcsúzik:
Nincs szemébe könny—
Egyszer mindenki 
Úgyis visszajön.
Advent idején 
Temetőbe jár -  
Sírok közt röpköd 
Mint a fénybogár.
Az új halottól 
Vidám-kedvesen 
Kérdi: hogy aludt

Első éjjelen?
S szól az Élethez: 
Engem nem zavarsz —  
Szeresd az Istent,
S tégy, amit akarsz!

1940

1940. november 1. 
Budapesti Lórántffy 
diakonissza kórház
Kedves jó Esztertestvérem!
Szinte azt írtam hozzá: Szent 

Testvérem. Tudom, hogy olyan szívből há
rítja el magától ezt a gondolatot és meg
szólítást, mint amilyen szívből én írom.

... Tavaly a gyógyulásom utáni idő
ben különösen augusztustól decembe
rig, de azután is annyi kimondatlan égi 
béke, olyan elfogulatlan tiszta jó barát
ságot, annyi derűs testvéri percet, any- 
nyi gondoskodó testvér-anyai figyelmet 
ajándékozott nekem Isten mérhetetlen 
és felfoghatatlan kegyelméből! A mi ré
gi barátságunknak talán legszebb és leg
mélyebb szakasza volt ez a tavalyi au
gusztustól december adventi koszorúig, 
gyertyagyújtásig terjedő ideje...

Abban a kicsi versben, amelyben eze
ket az érzelmeket elmondani kívántam: 
Szeresd az Istent, s amely oly hosszú idő
re mindmáig utolsó versem maradt, ta 
lán egy tizedrészét sem írtam meg an
nak, amit éreztem.

... Hálás szívvel köszönöm írásait. 
Négyszer kaptam életjelt. Először mi
kor még Marosfőre készült pihenni. Azon 
a napon még Cluj volt a mi drága váro
sunk. Aztán jött a diadalmas lap, s rajta 
csak egy kedves meleg, mindent kifejező 
Hazavárunk.

Mikor bekövetkezett a régen várt, de 
nem így várt rendülés, mikor Erdély egy 
része ismét magyar lett s vele a mi váro
sunk is, én rádión át és ködön saját lel
kem ködén hallgattam és vettem tudomá
sul mindent. Nem tudom tagadni, öröm 
és hálánál nagyobb volt a fájdalom ben
nem. Erdély egy része egyesült a csonka 
hazával, de ugyanakkor kettészakadt a 
történelmi Erdély, ami még soha nem tör
tént meg a történelem folyamán. Erdély

volt külön; de soha nem volt még így ket
tévágva. És szétszakadt egy különös, 22 
éves magyar sorsközösség, a katakombák 
magyarságát kettévágják. Mi már hoz
zászoktunk a katakombák imádkozó és 
igehirdető, a nagy brutális nyomás alatt 
csendesebb és talán mélyebb magyarsá
gához. Most egyszerre nagy a világosság 
és nagy az élet zúgása. A másik oldalon 
pedig sötétebb a katakomba és nagyobb 
az elnyomás. És valahogy mintha fejete- 
tején állna minden, legalábbis egyelőre.

És a hegyeink, Esztertestvér, a hegye
ink. A legszebbek, a legmagasabbak ott 
maradtak nekünk immár hozzáférhetet
lenül. Jól mondta Béla [Lám Béla], a szo
morú Mumás, eddig Romániában voltak 
a Gyalui havasok és a Vlegyásza, azaz
hogy eddig is, de mégis az enyéim vol
tak. Nagy történelmi perspektívában 
talán önző szempontok ezek, de az erdé
lyi lélek 22 esztendő alatt mégis ezekből 
is táplálkozott. Én egyelőre teljesen né
ma vagyok, s nemcsak a saját privát be
tegségem miatt. Mintha elveszett vol
na alólam az inspiráció lehetősége. Én 
a szenvedő magyar élet költője voltam, a 
katakombák poétája. Most nagy a vilá
gosság és a világosság is fáj egy kicsit -  
meg kell szokni.

Eszter testvér levelében is vannak vo
natkozások, utalások, célzások, sorokban 
és sorok között, amelyek mintha ilyes
mire utalnának... Ha lelkem lesz, talán 
megtalálom még valahogy magamat s 
valami szolgálatot tehetek Istennek és a 
magyarságnak.

Kolozsvár,
1940. dec. 24.
Kedves jó Esztertestvérem! Halleluja, 

nagy az Isten kegyelme, mert íme sokkal 
jobban vagyok Dilanden nélkül is. Ezt a 
kis valamit még Budapesten vettem meg 
Esztertestvérre gondolva s múltkori be
szélgetésünkre a Szeplőtelen foganta
tás ünnepe után pedig megint eszembe 
jutnak Juhász Gyula csodálatos sorai a 
Rohateczi Máriához.

Elhoztam, íme, Szűz Virág, neked
E táj virágait,
Kései, őszi mind, színük veszett,
De szívem is avítt.

Avítt. Milyen különös magyar szó ez. 
Avult, fáradt, kopott szegény -  de Isten 
felemelheti és lehet még tiszta, békés, ör
vendező is, mint most az enyém. Régen 
nem volt ennyi szenvedés után mégis ilyen 
karácsonyom. Köszönöm az Istennek és 
köszönöm mindenkinek, aki ilyen tisztán 
és drágán szeret és segít. Köszönöm most 
az én szent Testvéremnek is! Dicsőség 
Istennek a Mélységben és a Magasságban 
ezen a szabad magyar karácsonyon. Az 
én lelkem karácsonyán. Amen.

El nem múló szeretettel a Krisztusban 
testvére,

Sándor
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER
*

Érintések
Négyen voltak. Egy lány és három fiú. 

Félórája már, hogy töményen unatkoztak. 
Ákos látta meg először. A magas, kigyúrt 
kamasz a megsárgult faleveleket rugdos
va, lehajtott fejjel haladt a többiek előtt.

-  Baszki, majdnem ráléptem! — torpant 
meg váratlanul.

A kisegér ott feküdt a Pumája orrától 
pár centire, az avarban.

-  Mi az ábra? -  fékezett le mellette vi
gyorogva Karesz. -  Félsz az egerektől?

-  Miért, te igen? -  köpött hegyesen a 
bokrok közé a fiú.

-  Én semmitől sem félek, tudod — ke
ményedéit meg a tömzsi, kopaszra nyírt 
suhanc hangja.

Dorina és Zaki is odaért közben. 
Körbeállták a sárga levéltengerben fekvő 
parányi szürkeséget.

Zaki egy száraz, fekete faággal óvato
san megérintette. Az egérke nem moz
dult. A vékony, szemüveges fiú az ággal a 
hátára fordította. Lélegzetvisszafojtva fi
gyelték. Az élettelen kisegér mágnesként 
vonzotta a tekintetüket.

Zaki még piszkálgatta egy darabig, 
majd elhajította a faágat.

-  Milyen édi -  hajolt le hozzá Dorina. 
Sötétszőke haja a homlokába hullott, 
nagy, barna szeme megtelt részvéttel. -  
Mintha csak aludna szegény.

Megcirógatta, majd felvette, és a te
nyerébe fektette. Alig volt nagyobb a kis- 
ujjánál.

-  Finom, selymes a bundája -  nézett 
föl. -  Mintha plüssből volna.

-  Még jó, hogy nem léptem rá, most tisz
títhatnám a cipőmet -  fintorodott el Ákos.

-  Nagyapám lapáttal verte agyon az 
egereket -  dünnyögte Karesz. -  Tele volt 
velük a magtár. Egyszerre ötöt-hatot is 
kinyírt az öreg.

-  Csak nemrég halhatott meg, még 
nincs teljesen kihűlve a teste -  folytatta a 
lány, mintha nem is hallotta volna a fiúkat. 
-  Nézzétek, milyen pici szemei vannak.

Dorina egy évvel nagyobb volt náluk. 
Augusztusban töltötte be a tizenhatot. 
A szülinapi buliján Ákos és Karesz is le 
akarta smárolni, de egy puszinál többet 
nem engedélyezett nekik. Magas, telt
karcsú lány volt, a koránál jóval fejlet
tebb. Melle feszesen domborodott a pólója 
alatt. A két fiú mindent megadott volna, 
csakhogy belemarkolhasson. Zaki lopva 
gyönyörködött benne, s riadtan fordította 
el a fejét, valahányszor a lány rajtakap
ta. Ok négyen még az alsó tagozatról is
merték egymást, s néha órák után együtt 
csavarogtak.

Ma, hogy nem volt tanítás, Dorina már 
reggel óta a városban kószált. Ha csak te
hette, elhúzott otthonról. Elege volt már a 
szülei örökös civakodásából. Hiába zárkó
zott be a szobájába, s járatta a CD leját
szót naphosszat, nem szabadult az anyja 
sírós hangjától, az apja részeg dadogásá
tól. Kellemes őszi idő volt. Lágyan sütött 
a nap. A három fiúval a tóparton futott 
össze. Egy ideig az árusok sátrai között

őgyelegtek. Lángost ettek, forralt bort it
tak, aztán idejöttek a kolostor fölötti sé
tányra, az aranyfénybe öltözött geszte
nyefák alá, hogy jól láthassák, amint 
elindul a körmenet.

— Mi legyen vele? — nézett a lány ta
nácstalanul a fiúkra. — Szegénykét nem 
hagyhatjuk csak úgy itt...

-  Nagyapám a budiba dobta a szétlapí
tott egereket -  mondta Karesz. -  A szar
ban egy-kettőre elsüllyedtek.

Ákos vállat vont. Zaki nem mondott 
semmit. Félt, hogy a két fiú kigúnyol
ja Dorina előtt. Aztán mégis megszólalt. 
Hangját azonban elnyomta a megkondu- 
ló harang.

A mély, érces hang végighömpölygött a 
város fölött. Emerencia összerezzent, ke
zéből kiesett a rúzs. Az apró, fényes hen
ger végiggurult az öltözőasztalkán és a 
szőnyegre huppant. Szerencsére nem ért 
a menyasszonyi ruhájához. Még elképzel
ni sem tudta, mi történt volna, ha folt esik 
rajta. A selyem ruhakölteményt ereklye
ként őrizték a családban. Az anyjáé volt, 
aki az otthonuktól távol, egy szanatóri
umban halt meg, amikor ő négyéves volt. 
Kislányként csak felnőtt jelenlétében cso
dálhatta meg. A nagy, sötétbarna ru
hásszekrény mélyén, átlátszó műanyag 
védőhuzat alatt hívogatóan fehérlett a fél
homályban. Még igazítani sem kellett raj
ta. Mintha harminc esztendővel ezelőtt 
egyenesen rádszabták volna, nézte köny- 
nyes szemmel a nagyi, amikor három hét
tel ezelőtt felpróbálta. Olyan vagy benne, 
mint egy földre szállt angyal.

Önkéntelenül is elmosolyodott, amint 
eszébe jutott nagyanyja régimódi bók
ja. Felvette a földről a rúzst, rácsavarta 
a tetejét, s a tükörbe nézett. A halvány- 
szürke szemhéjfesték a leheletnyi rózsa
színnel érzékien harmonizált kéken csil
logó szemével, laza, fekete fürtökbe fésült 
hajával. Ajka csábítóan fénylett a világos, 
csókálló rúzstól. Megpróbált magabiz
tosan mosolyogni, de csak egy apró gri
maszra futotta az igyekezetéből.

A harangzúgás abbamaradt. Karórá
jára pillantott. Kázmér már biztosan 
várja. Fél éve, hogy együtt jártak, s egy 
hónapja határozták el, hogy összeháza
sodnak. Kázmér világirodalmat taní
tott a főiskolán. A lányt lenyűgözte a fi
atal tanár műveltsége. Az angol mellett 
folyékonyan beszélt olaszul és franciá
ul. Könyvet írt az elátkozott költőkről. 
Verlaine volt a kedvence. Gyakran mesélt 
róla, idézett a műveiből. „Et d’étranges 
réves,/ Comme des soleils/ Couchants sur 
les gréves,/ Fantőmes vermeils,/ Défilent 
sans tréves,/ Défilent, pareils/ A  des 
grands soleils/ Couchants sur les gréves ”1 
Emerencia áhítattal hallgatta a zené
lő szavakat, a mondatatok álmatag mu
zsikáját, és sehogy sem értette, hogyan 
élhetett olyan rosszul az, aki képes volt 
ilyen tüneményes verseket írni.

A tavaszi könyvvásáron ismerkedtek 
meg. Emerencia éppen a legutóbbi szerel
mi csalódásán volt túl. Ezúttal egy szí
nésszel szakított. Az a bájgúnár képes 
volt megcsalni őt egy hervatag, középko
rú ribanccal. Még nem heverte ki telje
sen a lelki sérüléseit, kerülte a társasá
got, nem járt bulizni, szórakozni. Kapóra

jött neki Kázmér kedvessége, figyelmes
sége, áhítatos rajongása. Élmény volt ve
le sétálni, beszélgetni. Az ágyban viszont 
feszült volt és ügyetlen a férfi. Jóval több 
tapasztalatra lett volna szüksége, mint 
amennyire eddig szert tett. Emerencia 
azonban türelmes volt vele. Gyengéden 
tanítgatta. Bátorította. Szentül meg volt 
győződve, hogy odaadó kitartásának meg 
lesz az eredménye, s Kázmér olyan hoz
záértő lesz az ágyban is, mint amilyen 
szakértelemmel bánik a szavakkal, s így 
örökre magához láncolhatja.

Október első szombatjára, a búcsú nap
jára tűzték ki az esküvőt. A férfi nem 
akart nagy felhajtást. Úgy vélte, ez az 
egész csak Emerenciára és őrá tartozik, 
végül azonban beadta a derekát, s hagy
ta, hogy a lány matuzsálemkorú nagy
anyja és három energikus nagynénje 
vegye kézbe a dolgokat. Ne izgulj, vigasz
talta Emerencia apja, akit naphosszat le
foglaltak az üzleti teendői. Meglátod, a 
vén csajok elintéznek majd szépen min
dent. Nem kell, hogy fájjon a fejed a rész
letkérdések miatt. Imádnak szervezni, 
intézkedni. Mióta várják már, hogy a lá
nyom férjhez menjen! Kázmért megnyug
tatták leendő apósa szavai, s annak még 
örvendett is, hogy az egyházi szertartás
ra az óváros gótikus kápolnájában kerül 
sor, távol a búcsús sokadalom idegesítő 
zsibongásától. A meghívottak terjedelmes 
listája láttán azonban megrettent, sehogy 
sem tudta elképzelni magát az Arany 
Páva vendégekkel teli éttermének díszes 
főasztalánál, s Emerencia minden rábe
szélési tehetségére szükség volt, hogy az 
utolsó percben ne visszakozzék. Rendben, 
adta be végül a derekát. Bár nem tudom, 
hogyan fogom átvészelni. Csakis érted te
szem... Tudom, csókolta gyengéden szájon 
a lány. Majd a nászéjszakán feledtetni fo
gom veled a szenvedéseidet.

Zaki megvárta, míg a harangzúgás el
hal.

-  Mit szólnátok, ha eltemetnénk? -  is
mételte meg az ötletét.

Ákos hallgatott.
-  Tőlem -  dünnyögte Karesz. -  

Betakarhatjuk egy marék falevéllel, oszt 
elhúzunk innen.

-  Én igazi temetésre gondoltam -  né
zett Donnára Zaki. -  Szertartással, el- 
hantolással. Ahogy az embereknél szokás.

-  Tényleg? -  csillant meg a lány szeme.
Lent, a kolostornál közben elindult

a búcsúsok körmenete. Elöl, a díszes, 
aranyrojtos baldachin alatt az oltári 
szentséggel a kezében a hájas érsek lom
hán lépkedett. A recsegő hangszórókból 
szaggatottan bukdácsolt feléjük az ének.

Egy ideig a távolodó tömeget nézték, 
aztán visszafordultak az élettelen kis
egér felé.

-  Oké — egyezett bele Ákos. — Zavarjuk 
le gyorsan!

-  Leszek én a pap -  ajánlkozott Zaki. -  
Régebb többször is ministráltam.

-  Mi meg Karesszel ketten a sírásók -  
vágta hátba biztatóan a zömök, kopasz fiút 
Ákos. — Nélkülünk a duma semmit sem ér.

-  így igaz -  morogta a tömzsi, kopasz 
suhanc.

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

A két fiú tenyérnyi gödröt ásott a pu
ha földbe. Dorina közben egy lapos kőda
rabot keresett, és ráfektette az egértete
met.

-  Álljatok ide, mellém -  utasította a 
két fiút. -  Gyászoljátok meg ti is a kisege
ret, de semmi tapizás közben!

Ákos és Karesz vigyorogva fogta köz
re a lányt.

-  Azért vagyunk most itt, hogy megad
juk ennek a kisegérnek a végtisztességet 
-  mutatott Zaki az egérkére. -  Nézzétek 
szegényt, többé már nem dugja ki a fejét 
az egérlyukból. Nem szimatolgat morzsa 
és szalonnabó'r után. Nem cincog, nem 
futkos össze-vissza, nem keres veszély 
esetén menedéket. Pedig még előtte volt 
az élet! A sors azonban rútul elbánt vele. 
Lehet, hogy mérgezett búzát evett. Vagy 
egy macska rémisztette halálra. Talán 
betegség végzett vele. Ki tudná ezt ma 
már megmondani közülünk? Az igazán 
fontos kérdésekre soha nem kapunk vég
leges választ. Ezzel a védtelen kisegér
rel is bármi megtörténhetett. S ez alól 
mi sem vagyunk kivételek. Mostantól 
azonban már semmi sem árthat neki. 
Nyugodjál békében!

-  Ámen — szólalt meg Dorina.
-  Ennyi? -  nézett Zakir a Ákos.
Zaki bólintott.
Ákos és Karesz gyorsan végzett. A pa

rányi sírhant alig látszott ki a falevelek 
közül. Zaki a biztonság kedvéért egy kő- 
vel megjelölte, hogy tudják, hol van, ha 
megint erre járnának.

-  Gyerünk a klubba -  adta ki a paran
csot Ákos, és válaszra sem várva nagy 
léptekkel elindult lefelé.

Karesz rövid lábait szaporán szedeget
ve, igyekezett lépést tartani vele. Dorina 
és Zaki lemaradt mögöttük. Amint az 
aranyfénybe öltözött sétányon haladtak, 
kezük, mintha csak véletlenül, össze-ösz- 
szeért.

...Emerencia összekuporodva feküdt a 
sötétben. Meztelen testén hűvös fuvallat 
simított végig. Megborzongott. Az ablak, 
gondolta, biztosan nyitva maradt. Karját 
fázósan összefogta a mellén. Lassan tel
jesen magához tért. Már tudta, hol van, 
csak azt nem, hogy mi történt. Aztán 
mintha éles, fülsértő hangokat hallott 
volna. A paták ütemesen csattognak a 
kockaköveken, a fiáker bárkaként ring 
alatta. Menyasszonyi fátyla meglebben 
a bágyadt őszi szellőben. Kázmér egye
nes derékkal ül mellette a puha bőrülé
sen. Hozzábújik. A férfi csupa feszült
ség. Mintha apró rugók remegnének a 
bőre alatt. Szerelmes szavakat suttog a 
fülébe, hogy megnyugtassa. Már várják 
őket a kápolna előtt. Bent, a fehérre me
szelt falak ódon csendjében fiatal pap be
szél a házasság szentségéről. Szavai hosz- 
szan visszhangzanak. Sohase feledjétek, 
az igazán jó házastársak azok, akik egy
másra merik bízni magukat az élet ki
számíthatatlan forgatagában. A kápolna 
fehér ragyogása kihuny, az ájtatos han
got vidám zsibongás mossa el. Az Arany 
Páva szmokingos szalonzenekara egy ré
gi dalt játszik. Hófehér hajó úszott a fo
lyón, s összesimult a fiú s a lány, színes

lampion fénylett az égen, mint a brosstű a 
mélykék ruhán, és a fedélzet zenével meg
telt, szólt a ringató lassú románc...2 A fő
asztaltól belátja a virágfüzérekkel földí
szített termet, a táncparketten kerengő 
párokat. Hirtelen elhalnak a hangok, a 
fények kialszanak. Tágra nyílt szemmel 
meredt a sötétbe, majd óvatosan a má
sik oldalára fordult. Keze a férfi mozdu
latlan testéhez ért. Vakító villanás. A 
csillár fénye a szemébe világít. A hátán 
fekszik. El akarja fordítani a fejét, de a 
férfi keze vaskapocsként leszorítja. Alig 
kap levegőt. Fuldoklik. Torkán a szorí
tás éppen csak annyit lazul, hogy léle
gezhessen. Kázmér, nyöszörgi alig hall
hatóan, Kázmér, mit csinálsz?! Eresszél! 
A férfi nem válaszol, csak az a rémisz
tő hörgés tör föl újra és újra a torkából, 
egy elszabadult ragadozóé. Egy pillanat
ra, csak egy pillanatra sikerül oldalt for
dítania a fejét. Tisztán látja a felborult, 
kerek asztalkát, s mellette az összetört 
kristályváza csillámló szilánkjait. A ró
zsák széttaposott szirmai alvadt vérfol
tokként vöröslenek a padlón. Aztán a fér
fi visszarántja a fejét. Egészen közel hajol 
hozzá. Bűzös nyála az ő védtelen arcá
ba fröcsköl, összekeveredik a könnyei
vel. Lehunyja szemét, hogy ne lássa azt 
a könyörtelen vigyorba torzult arcot. A 
férfi egyetlen rántással letépi a bugyi
ját, s durván beléhatol. Felsikolt. Mintha 
tüzes késsel hasogatnák az ágyékát. 
Segítség, kiáltja minden erejét összeszed
ve. Segítség! A férfi a szájára tenyerei. 
Segélykérő szavai szánalmas szűköléssé 
halkulnak. Teste még megfeszül egy pil
lanatra, majd végleg elernyed... Kázmér, 
mit tettél velem, suttogta a sötétben. 
Hangja riadt volt és idegen, mintha nem

is az ő torkából szivárgott volna föl az éj
szaka bénító csendjébe. A férfi nem vála
szolt. Halkan, egyenletesen lélegzett mel
lette az ágyban. Elhúzódott tőle, s lassan, 
óvatosan fölkelt. A sötétben tapogatózva 
a fürdőszobába ment. Villanyt gyújtott, 
s a mosdókagylóba kapaszkodva a tükör
be nézett. Arcán a smink szétkenődött. 
Szemhéjáról a festék alácsorgott. Ajka 
körül friss sebként virított a rúzs. Sokáig 
állt a tükör előtt, arra az elrontott bohóc
arcra meredve. Aztán lemosta magáról a 
festéket. Már hajnalodott, amikor visz- 
szalopózott a hálószobába. Lekuporodott 
a franciaágy szélére, s az ezüstös deren
gésben a békésen szendergő férfit figyel
te. Olyan védtelennek tűnt, amint ott fe
küdt előtte lehunyt szemmel, kisimult 
arccal, csendesen lélegezve. Hátha csak 
egy rossz álom volt ez az egész, gondolta. 
Mintha megbabonázták volna, képtelen 
volt levenni róla a tekintetét. Már egé
szen világos volt a szobában, amikor vég
re körülnézett.

Karnyújtásnyira tőle ott állt az antik, 
kerek asztalka, s rajta a felkelő nap fé
nyében fürdő kristályváza, a bársonyos 
szirmú, vérvörös rózsákkal. Az ágy lábá
nál menyasszonyi ruhája lágyan, érzéki
en elomolva fehérlett a padlón. Odament 
a mesébe illő ruhakölteményhez, legug
golt, s gyengéden végigsimított rajta, 
mintha elhozta volna számára a régen 
várt boldogságot.

Jegyztek
1S b íb o rán , b u sá n ,/  m in t m ost a  hom ok-/rónán n ap  
z u h a n ,/  fu rc sa  fan tom ok:/ száz álm om  s u h a n /  s t ű 
n ik  és lobog,/ m in t m ost a  hom ok-/ ró n á n  n a p  zu 
h a n ...  (P au l V erlaine: N aplem ente , T óth  Á rp ád  for
d ítása .)
2 S z tev an o v ity  D u sán : Volt egy tá n c
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DEBRECZENY GYÖRGY

n agyszerű  ebben  
a  n apszakban  a z  id ő

Kollázs Beckett-motívumok 
felhasználásával

elcsókolják savanyú csókjaikat 
aztán az apa eltűnik nyomtalanul 
amint begombolja a nadrágját 
még szerencse hogy nagyszerű 
ebben a napszakban az idő' 
szépen süti a nap a sírköveket

harangvirág
ha jól meggondoljuk
harangvirág
márciustól augusztusig harangozni 
és lenyelni az utolsó pirulákat 
ez volt a szerelem

filcpapucs közeledő' 
majd távolodó csoszogása 
valójában a harangozás idején 
következett be a fordulat 
vagy valamikor máskor 
viszont ma nagyszerű az idő'

el innen a francba és sohase vissza 
a begombolt nadrágokat belepte a hó 
ebben a napszakban 
csodálatosak a pirulák 
márciustól augusztusig kell 
lenyelni a szerelmet

a harangvirágot tarthatjuk cserépben 
vagy a kertben
a szerelem gondozása is egyszerű 
meleg napos helyet igényel 
szedjük le az elnyílt virágokat 
távolítsuk el az elhalt részeket

m a a lig  bírok m agam m al
Kollázs Filip Tamás 
Amin most utazol c. kötetéből

elképzelem hogy tócsákat kerülgetek 
kézzel festett tábla közli: 
alig bírok magammal 
arcom oly sugárzó átszellemült 
a tengerfenékhez döccenünk puhán

a hajó csak dísz és úszni nem tud
akarna még súgni valamit
tanár úr akkor én a hajó fenekét festem
meg a csillagok vonítását
tanár úr ma alig bírok magammal

csu pasz k a csa fió k a  a  lélek

azért vásárolta a papucsot 
ne mezítláb kelljen járnia 
le s fel a fákon
hápog mert csupasz kacsafióka
a lélek az égi világfán
de ha csúcsával lefelé fordul a fa
akkor a földbe a vízbe
a föld alá visz az út
és nem jó mászkálni mezítláb

az ember megadja a papucsnak 
a tiszteletet
ha már megvásárolta a kínainál 
olcsó volt és mégse mezítláb 
kelljen jönni-menni 
le s fel a világok között 
és a papucsban el lehet menni 
a mosodába
és el lehet menni a csodába 
hogyha a papucs csodatévő

örül az ember a papucsnak 
mindegy is hogy az égbe 
vagy a föld alá visz az út 
mondta is a doktornő 
hogy a zártról a nyíltra 
nem jó kijönni mezítláb 
mert a fákon hápog a lélek 
és nem mindegy 
hogy a föld vagy az ég fele néz 
a fióka

az ember örül a kacsának 
és a papucsnak 
kamaszos hevülettel 
megadja végre a tiszteletet 
a hápogásnak 
de nem jó ha mezítláb 
hápog az ember a kínainál 
ne értsék félre de 
fölment mezítláb a zártról a kis 
kínai doktornő az égi világfán

én meg elhoztam ezt a szép papucsot

BALÁZS IMRE JÓZSEF

„G odot e l a k a r  jö n n i”
Fischer Botondnak

Volt egy úr, úgy hívták, Godot. 
Fogott egy harapófogót,
S láncait tépdeste 
Egy vagy tán két este,
Majd feladta és kezet mosott.
*
Volt egy nő, úgy hívták, Godot. 
Nem volt se frigid, se mohó. 
Egyszer szólt: elmegyek,
S  el is ment, téveteg,
Azt mondta közben, hogy O-ó.
*
Godot az utcákat járta,
Volt már ő macskakő s járda,
Volt már villanypózna 
S félig tiltott zóna,
Majd évekig bezárt ércbánya.
*
Godot egy őszinte úr volt,
Csak néha túl sokat durmolt.
-  Elkéstem, sajnálom,
Izgi volt az álmom!
így szólt, ha másnapra ott volt.
*

Volt egy úr, folyton várt Godot-ra. 
Vonatja is volt, s sorompója.
A sorompó lement,
De vonatja se ment.
Azóta is várnak Godot-ra.
*

Elindult Godot az éjben,
Félt volna az erős fényben.
De sötétségfóbia 
Tartja most őt fogva,
S  ott vacog némán az éjben.
%
Godot ma azt mondta, eljönne. 
Lyukat készített egy felhőbe,
S elindult azon le,
Az történt azonban,
Hogy beszorult sajnos a felhőbe.

tanár úr akkor én a tenger fenekét festem 
vagy jó lenne vécére menni 
igazán nem hiányzott ennyi izgalom 
csillagok vonítását hallom 
és felnéz az olvasó nő Salingerre

elhal a zene és meghalnak a lovak 
micsoda zabhegyezés volt istenem! 
én vagyok az első idegen látogató 
és megérem ezzel a könyvvel a reggelt 
a vért és a rózsát ugatja egy gazdátlan kutya

keringőt fütyül az éj és ruhákat szárít 
búvárruhákat
jó lenne bulvárruhákat rögtönözni 
a munkásotthonnál horgonyt venni 
szabadnak lenni a szabadkikötőben

már az utolsó lapokat
tépem ki egy könyvtári könyvből
levelet fogok írni nekik
hogy tudok önfeledten mulatni
a zene meghal és elhalkulnak a lovak
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szerkeszti HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN

GERGELY BORBÁLA

Album
A falu közepén telepített fenyves, hideg, tápérték 
nélküli föld, mesterségesen csapott ösvények.
Gyerekként elhittük, hogy tömegsírok vannak alatta.
Ezt, a szélirányban növő nyírfák rengetegét 
az ősláp szegélyében, vagy a születésem előtt kiépített pincét, 
amire sose épült ház, de a telek korhadó kerítésén hazafelé 
mindig bemásztunk a mellette levő kútba nézni, 
megszámolni a belehullott állatokat.
Nem tudom, mit vinnék magammal inkább erről a környékről, 
de nem ismerek másik kutat.

Azt mondod, a temetőben van még, de ha
arra indulok, a meleget érzem, amit évekkel ezelőtt
a földszinten napokig, karácsony után.
A temető széléből lopott fenyővel fűtöttünk, 
miután lebontottuk róla a díszeket.

Úgy képzelem, olyan a forróság odalent is 
nyaranta ott, ahová mégsem vetül árnyék.

A kertünkben más éghajlati öv növényei terjeszkednek 
agresszívan. Kint égetjük el a díszfák kupacba hordott fiait.

A családi ünnepekből másra nem emlékszem.

Páratartalom
Az előző fürdővíz maradékába, 
a kád végi mélyedésben rekedt vízbe 
feledékenységbóí minden nap beülök.
Hideg, akár az autód motorházteteje,
a felejthetetlen színe, vagy a jeeped kerekeinek sikító hangja. 
A fóliasátrakon túlról közeledett kétnaponta tízkor.
A dohányzó lécei közti réseken át szabdalt táj, 
irdatlan kerekek.

Nem hiszem, hogy valaha felmelegszik a kád fala, 
a friss zománc, amit tilos súrolni, mint másoknak 
felülni az autódra.

Hiányzik. És a környék is, ahol leparkoltunk, egy fullasztó 
erdőben, ahol kész vannak már a házak, de csak 
mi vagyunk ott és néhány állat, békák. A mutatóujjad, ami 
denevérek pályáját követi, az egyetlen fénylő égitest, 
amit a szürkület felhőin át észrevettünk.

Gergely Borbála: 1991-ben született Móron. Végzett fes
tészetet és színházkultúra szakirányt, közben tanult újság
írást is, vizuális kultúra szakember. Jelenleg Kolozsváron él.

Amikor vitorlázórepülőt vezettél, felülről egy varjúraj 
mozgását figyelted a havas földek felett. A szemgolyóm 
miatt mesélted el, olyan hirtelen mozdul a pupilla, 
a szivárványhártya, mint a varjak egy elfelejtett északi 
országban azon a délutánon. Az első hasonlat, ami 
idegen nyelven szól rólam.

Penészfoltok nőnek a fürdőben, vacogva figyelem 
naponta kétszer, hogyan hódítják meg a tónusok 
az egybefüggő falszínt.

Életveszély
Az összes álnevedet elárultad, 
teljhatalmat adtál, de amint hátat fordítok, 
kémeid csaholását hallom.

Egy déli kikötővárosba szökök, 
ahol ha behúzom a zsinórt, 
frissen mosott ruháimon 
a szemközti lakók életének illatát érzem.
A főztjeiket, leheletüket, vitáikat hordom, 
csak deréktól felfelé, látásból ismert emberek 
előző napja alá rejtem a saját szagomat.

És bárkit főbe lőnék azért, hogy újra szólj hozzám.
Mint éjszakánként: megint rémálmom volt -  mondom -, 
pedig ha irányíthatnám szervezetem működését, 
még sokáig nem ébrednék fel.
Megvárnám, hogy megöregedj, megszelídülj 
és elhidd, patak vesz körbe, 
bármerre indulnak a helyszínelő rendőrkutyák, 
elvesztik a szagot, és hogy engem kínálhatnak 
bármilyen gazdag gyümölcstálakkal, 
nélküled nem kóstolok bele.

De most vásárolni megyek, 
a látnivalók mellett elhaladva 
a macskakövet nézem,
paradicsomot veszek nevetve, olívát és sajtot.

Ha személyesen jönnél, az egész úgyis hiába.

K ilomstriK
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KOMÁN ATTILA 
Szivárványlakók
Amikor rájövünk, hogy csak inni tu 

dunk, meg kiverni a farkunkat. És az
tán  újra, és újra. Hiába születünk bár
hová, bármikor, ilyen m aradéktalan 
keresés-eszközök közt veszünk el, pont 
mint előttünk, és pont mint utánunk. 
Nem változott semmi, csak az impo
tencia fordítottan arányos a pohár bor 
árával -  mondja és kacag maga elé -. 
Hallgatnunk kéne, vagy legalább csen
desebben szenvednünk, mert rendsze
res csendháborítók leszünk így -  mond
ja és m ár nem tud kacagni valahogy 
eltöltünk tíz évet, aztán megpróbáljuk 
feldolgozni azt még hatvanig -  mondja 
és mondja és mondja - . Halványan ké
ne még emlékeznünk erre-arra, de a 
lényeg, hogy nincs lényeg, szóval sza
rok a világra, s a világ szarik reám, 
és jól megvagyunk, hallom néha, aho
gyan kérdőre vonnak, mintha lenne 
közöm ehhez az egészhez, ami törté
nik, vagy mintha tehetnék én bárm i
ről is, de pontosan tudom, hogy körül
belül semmi dolgom sincs, vagy ha van, 
akkor m ár bokáig kiléptem a szarból, 
merthogy megérdemlek elég sok min
dent, még mentőmellényem is van, csak 
m ár nem foszforeszkál, mert levakar
tam  róla az anyagot, s eladtam -  mond
ja  s ásítozik - . Jójó, mindjárt mondom 
tovább, de előbb menj, kérj nekem még 
egy bort lécei, igen-igen, egy nagy kan- 
csósat, ne, ne pirosat, vagy izé, vörö
set, hanem fehéret, legalább kicsit mos
son tisztára, ha m ár megint muszáj 
-  mondja és hörög - . Na, gyere ülj ide 
vissza, s tedd le azt ide elém, hohó, ket
tőt hoztál az öreg banditának, na, szó
val mindegy, hogy mi a kérdés, mert mi 
elfilozófáljuk ketten, vagy ha nem vagy 
itt, akkor egyedül, mert jobb úgysem 
lesz tőle, de rosszabb sem. Hát akkor 
csináljuk -  mondja s rákönyököl az asz
ta lra  - , öcsi, egy bagót a bor mellé, az 
igazi apacsoknál ez így megy, s hallod, 
hogy mi megy, végre egy kis Pinkfloyd, 
erről van szó, de erről sincs, mert nincs 
lényeg -  mondja s röhög - , mert a hom
lokomra nem az van írva, hogy hülye, 
hanem az, hogy kicsi hülye, de hát ezt 
látod te is, ha még meg nem vakultál, 
mint én -  mondja s mutogatja a vak 
bal szemét mondtam neked, hogy 
meg kéne műtsék ezt is, csak előbb ki 
kéne fizetnem a kórháznál a jobb sze
mem műtét, de honnan vegyek elő most 
húszmillió lejt, hát igen, igazad van, ha 
nem verném el, akkor elég ham ar ösz-

szegyűjthetném a sportfogadásaim
ból, de, ha egyszer lehet, akkor igyuk 
el, s aztán olvassunk is valamit, de te 
tudod, ha hozol új könyvet nekem, ak
kor itt megtalálsz, a hülye Kádárgyuri 
mindig itt van az irodában, ha vala
mit akarsz, akkor keress meg -  mondja 
- , az istenbasszameg, fordítva akarom 
meggyújtani ezt a cigit, a kurvaélet
be, ne, hagyjad, ne cseréld ki, levág
juk a végét s jó lesz, mondom hagyjad... 
na jól van na, öcsi, ha ennyire ki aka
rod cserélni, legyen, a táskádat ide te t
tem az enyém mellé, a kabátodat meg 
oda akasztottam a helyére, ahová szok
tam, de hát én nem értem, hogy miért 
nem egyből ide ültél az irodába, ha
bár a vén apacsok mindent értenek, azt 
kivéve, hogy miért a kurvaéletbe ve
szel mindig két egylejes bort, ahelyett, 
hogy vennél egy nagyot, de egyszer rá 
jövök én, nehogy elmondd, tudod, hogy 
igazából nem lehet senkinek segíteni, 
mindenki maga kell megértsen bármit 
is, szóval nehogy elmondd, majd rájö
vök én egyszer, hát nem tudom mennyi 
idő kell hozzá, de gondolkodom rajta, 
hidd el, öcsi -  mondja - . Már három he
te részeg vagyok, de holnap nem iszom, 
s elolvasom, amit hoztál, az nagyon jó 
volt, az a múltkori, az a belga költő, a 
csimpánzgecivel s a csiganyállal, az ko
moly volt, majd valamikor később hozd 
még vissza nekem, hát persze, öcsi, hát 
persze, hogy ismerem, hát te mit gon
doltál, hogy egy vén apacs ne ismerje 
Mrozeket, hát majd meglátjuk, ezt még 
nem olvastam tőle -  mondja s leteszi az 
újságra - , de mi a faszt keresünk mi 
itt, vagy úgy egyáltalán, valahogy min
dig eszembe jutnak ezek a szarságok, 
de inkább igyunk meg még egyet-ket
tőt, s boldog elmúlt Karácsonyt, mert 
tizenkilencedikén van karácsony, mert 
én úgy döntöttem el, s amit mi eldön
tőnk ennél az asztalnál, az úgy van, 
nekem senki ne mondja meg, hogy mi
kor ünnepeljem a szeretetet s az ilye
neket, azt én majd eldöntőm, s én úgy 
akarom, hogy ne huszonnégy, hanem 
tizenkilenc legyen, akkor nekem az lesz 
Karácsony s kész, hát nem? -  mondja s 
bosszúsan röhög -  Tudod, az élet nem 
csak egy irányba folyik, nem előre vagy 
hátra, vagy irányok szerint, nincsenek 
ilyenek, csak ez az asztal van, rajta a 
borok, az újság, s minden itthagyott le
hetőségünk, hogy másképp tegyünk 
bármit is, de még az sincs, mert csak
is azt tesszük, ami lehetséges, és csak 
az a lehetséges, ami megtörténik, úgy
hogy ha elhiszed ezt, ha azt gondolod, 
hogy bármi is tőled függ, így is, úgy is 
mindegy lesz, szóval csak dőlj hátra, ne

Komán Attila: 1997-ben született Brassóban, jelenleg is ott él. A sepsiszentgyör
gyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákja.

feszengj, s inkább igyál velem, mondja s 
koccint, aztán tudod-e én hogy voltam? 
Hát persze, öcsi — mondja s vonogat- 
ja a vállát - , olyan volt, hogy engem ott 
a nyílt utcán megfogtak a zsandárok, s 
nekinyomtak a falnak, érted-e? -  mond
ja s néz -  Engem, ezek a szarháziak, 
ilyen moldovai senkiháziak, engem, aki 
nemesi származású vagyok, hát ezek el 
voltak tévedve, de na, mondja, mindegy, 
meg kellett csinálniuk, felsőbb utasí
tásra, mert az egyik pont innen felhív
ta  őket, s rámküldték ezért, s mondják 
nekem, hogy volt nálam a szer s adjam 
oda nekik -  mondja s röhög dehát hü
lyének nézek én ki, hát persze, jól mon
dod, igen -  mondja s lepilizi a röhögést 
a szájáról de hát na, visszkanyarodva 
az igazi sztorihoz, hát én nem vagyok 
akkora barom, hogy ilyeneket hord
jak  magammal, hát ember -  mondja és 
bölcsen néz - , aztán hozzad azt a má
sikat, jó-e? Azt a másik könyvet... de 
azért, tudod, hát hogyne hiányozna, 
hát azok voltak a legjobban élvezhető 
éveim, amikor síztem, az a csúcsa volt 
az életnek nekem, legalábbis mostaná
ig, mondja s nevetgél, ha nem jön vala
mi váratlan, amit nem hinnék, hát most 
nézz rám, ezért nem -  mondja s nem tö
rődik nem hinném, hogy ebből lesz is 
valami. Igen-igen, jó ötlet, hozz még egy 
bort, na -  mondja s rágyújt - , egészsé
gedre -  mondja s koccint - . Aztán tu 
dod, csak az lesz vicces, amikor majd 
egyedül ülsz itt, iszogatsz, s emlékszel 
majd erre -  mondja s mosolyog —, na de 
jó, menjél -  mondja s biccent - . Hát itt, 
egyedül, iszogatva, erre emlékszem -  
mondom s nézek a semmibe.
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STERMECZKY ZSOLT 
GÁBOR

élősködők
amíg a mamáék dolgoztak, 
anyám és a húga megtanultak 
háztartási gépnek szegődni, náluk 
a hímneműek otthon már több generáció 
óta inkább csak hazug, vicces eltartottak, 
kezdve a családot elhagyó, hamiskártyás 
ükapámtól, keresztül a céklán, egyik 
nagybátyám ágyneműtartójában.

nő és férfi,
háztartási gép és kosz, 
eltartó és eltartott 
mind kiegészítik egymást.

hogy meddig, nem tudni, 
a jelenkor macskaszar, ismeretlen 
eredetű kajamaradék, büdös gyerekek 
egy másikuk lakásában.

meg az, hogy anyám időnként rám szól, 
vigyem ki a felhalmozott tányérokat 
a konyhába.

Sterm eczky Zsolt Gábor: 1992-ben 
született Budapesten. Jelenleg is ott él. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
bölcsészettudományi karának hallga
tója.

mínusz
elsőgenerációs
hallgatom magam,
hogy nem voltam szerelmes.
az eredeti ok: korkülönbség,
jól szituált szülők művészkedő
kislányával.
a tüneti kezelés:
nekem művészcsaj kell,
aki végre felvállalja mellettem,
szemben az évszázadom
családi múltjával.

neked el merem mondani, 
ez az egész teljesen mindegy,

hiába vagy művészcsaj,
és így a megoldás,
félreértett pillanataimban keresve.
ezek keverednek a
zajaiddal,
évszázadoddal,
én pedig továbbra is hallgatom magam, 
hogy a bűntudatom 
a tiéd csökkenthesse.

játék szeretettől
cukkoltál,
mennyit használom ezt a szót: 
tulajdonképpen.

és tényleg gyanús,
mintha a direkteket véletlennek nézné, 
magamnak gondolkodna a 
közös játék helyett.

minden játszható, vallód alig 
egy év múlva a buszon, és 
hogy nem kell felnőni.

és amíg a véletlenjeink akár 
direktek is lehetnének, 
lassan elkezdek hinni neked.

szelídül
(Bérezési Róbertnek)

egymással szemben ülünk, 
te szétszívtad az agyad, 
én a magamét szétrajongtam, 
és most lassan vége lesz.

a vadidegen mindenhol vadidegen.

ő az, akinek mindig mindenki igazat ad. 
de te megértetted, hogy ha 
a vadidegened így szól: 
baszogat a nap;
még nem kell, hogy valamire vidd.

én pedig megértettem, hogy 
az én vadidegenem is csak 
látszólag egy a sok közül.

te szétszívtad az agyad, 
én a magamét szétrajongtam, 
egymással szemben ülünk, 
értjük egymást.

az idegen a haverom, 
az idegen a haverod.

az idegen mindenhol idegen.

SZURDI PANNI 
találkozások

a körmeimmel töltöttem az éjszakát 
mert nem volt társaságom

lemostam a lakkot elalvás előtt 
hogy csak újrafesteni kelljen 
indulás előtt néhány perccel 
indulás helyett lényegében

itthon egy szinte üres üveg acetont találtam
a többi szublimált
vagy megette a műanyag

pont elégnek bizonyult

a hüvelykujjam körmén a fehér pacák azt üzenték 
rég találkoztunk

-  magnebéhatot sem ártana szedni 
a reklámban is egészen kisimul a nő 
akit amúgy gyerekkoromból ismerek 
egy másik reklámból 
megöregedett 
én is
csak neki nem tett jót -

a mutatóujjamon
redős a köröm és halványsárga
sejtettem előre
ez lesz megint
mostmár lassan kinőhetnem

mint a középsőt

a tisztasággyűrűmet
valaki éjjeliszekrényén felejtettem

-  nem is volt soha 
tisztasággyűrűm 
másé lehetett
miről ismerszik meg egy 
tisztasággyűrű
nem emlékszem feltűnő sterilitásra 
talán
jegygyűrű volt -  

a legkisebb
amelyik elment vadászni 
az nem jött vissza

-  tövig rágtam
érzem minden kisujjeskünél 
nem véletlenül a legkisebbet 
attól vastagabbnak tűnik az alsó ajkam -

a másik az balkéz 
rendben van
szerintem nem használom semmire

csak álmomban eszembe ne jusson 
hogy amit lekapartam 
az az egy körömlakk áll jól

Szurdi Panni: 1997-ben született Budapesten, jelenleg is 
ott él, iskolába jár, írogat és slammel.
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HORVÁTH BENJI 
Kétszínű
Ahol felnőttem, beszéltek egy madárról, 

aki virágzáskor felbukkant a város szé
lén. Hófehér teste volt, és szénfekete szár
nyai. De mifelénk nagyon sokat beszélnek 
az emberek. Össze is zavarodtam tőle. 
Ezért indultam el otthonról a tizenötödik 
év tavaszán. Próba, szerencse, gondoltam. 
Mert ez a nevem. Szerencse. És így dúdol
tam magamban az úton. Szerencse, te sze
rencsétlen, hol jársz megint.

Mikor a tengerhez értem, leültem 
a parton és vártam, hogy beszéljen. 
Alkonyaikor láttam, hogy karaván jön 
felém. Kocsik, lovak, emberek, szépek, 
átkozottak. A gyerekek megbámultak, 
ahogy elvonultak mellettem, integettek, 
visszaintegettem. Az utolsó kocsiról le
ugrott egy kalapos, virágmintás inges, 
nagybajszú, odajött hozzám. Kerek fülbe
valója volt, tör a csizmájában. — Van egy 
cigid, testvérszemű? — kérdezte. Adtam 
egyet, meggyújtotta, és kivett egy flaskát 
az ingzsebéből. Meghúzta. Akkor láttam, 
hogy a kocsiból kinéz valaki, egyenesen a 
szemembe. Sötéthajú nő volt, émelygés fo
gott el a gyomromban, olyan. — Vigyázz 
magadra, testvérszemű. — mondta, és el
indult a kocsi után. Álltam megbénulva 
sokáig, amíg megszólalt a tenger.

Nem messze letáboroztak. Kiabálás, 
kavargás támadt. Állították fel a sát
rakat. Szaladgáltak a gyerekek. Aztán 
nagy-nagy tüzet raktak. Én csak ültem, 
néztem a tengert, de folyton elcsalták a 
tekintetem. Amikor megéreztem a sze
let, láttam, hogy közeledik a virágmin
tás inges. A tűz fénye hátulról elsötétítet
te. A járásáról ismertem fel. Úgy hordta 
a hátán a föld, mintha szerelmes fia vol
na. Nem mint aki tudta, hova lép, ha
nem mint aki tudja, nem lép félre soha. 
Megállt mellettem, elővette a flaskát, 
meghúzta és kacsintott. -  Rád fér a mé
reg, testvérszemű. Sokat bámulsz. -  leült 
mellém, ideadta a flaskát. Meghúztam, 
és megszédültem. Elővett egy zacskó do
hányt, és sodorni kezdett. — Kinek a 
fia vagy te akkor? -  kérdezte. -  El aka
rom felejteni. -  mondtam. Rágyújtott. 
-  Fiatal vagy még ahhoz te, nem gondo
lod? Veszélyes dolog a felejtés. — Volt ben
nem gőg elég, visszavágtam: — Mért, mi 
ne volna veszélyes? Hát nem veszélyes 
emlékezni is? Túl sokat beszéltek ne
kem, hazugság az egész. -  Nevetni kez
dett, mulattattam, úgy tűnt. — Jól van, 
testvérszemű, látom elég szerencsét
len vagy te, meg önfejű. Légy résen, ha 
rádtörnek az emlékek. De hagyjuk ezt. 
Mit akarsz a tengertől? -  Hogy mond
jon valamit. -  mondtam. -  És majd akkor 
te fogod szóra bírni. Ej, testvérkém, te se 
vagy otthon magadban. Lefogadom, hogy 
nem is hiszel semmibe. -  Rávágtam vol
na, hogy nem, de felállt és elindult visz- 
szafele. Bámultam utána. Hátulról még 
biztosabbnak tűnt. Olyan volt, mint
ha hazasétálna, egyenesen bele a tűzbe.

Hirtelen megfordult, és visszaszólt. -  Na, 
nem mondott eleget a tenger? Gyere, nézd 
meg a tüzet. -  Hát felálltam és követtem. 
A tábor szélénél értem utol. -  Kutya va
gyok. Kövess. Ő a vendégem, ne bántsá
tok. -  mondta hangosan, ahogy belép
tünk a kocsik körébe, és rengeteg sötét, 
égő szempár fogadott. Aztán, ahogy ki
nyílt az emberek köre, megláttam, miről 
beszélt.

Olyan lángokat láttam, amilyeneket 
addig soha. Mintha fentről esett volna ide 
ez a tűz. Vizek kékje, föld sötétje, erdők 
zöldje, nap vére vibrált benne. Úgy vib
rált, hogy éreztem, átjár és visszaverődik 
belőlem. Recsegett, ropogott és énekelt, 
önmagát emésztve, eleresztve, felfelé, 
körbe az égen. Féltem is, nem is. Mintha 
mindannyian lángok lennénk, sistereg
nénk, elégnénk és felemelkednénk. A he
gedűsök, a sok sötétszemű, gyönyörű nő 
tánca, a citerák és dobok, a gitár hang
ja mind-mind a lángokkal táncoltak. 
Egyszerre volt vidámság, lüktetés, és va
lami megfoghatatlan, mély szomorúság 
ebben a véget nem érő, sűrű körtáncban.

-  Morzsa, szórakoztasd a vendéget. -  
szólt oda valakinek Kutya, majd intett 
nekem egy pad felé, hogy üljek le, és el
ment. Morzsa vékony volt és görnyedt, 
eszelős szemekkel a túlméretezett szem
üvege mögött. -  Szia idegen. -  mondta és 
leült mellém. -  Milyen élet idegenföldön? 
-  kérdezte. Figyeltem Kutyát. Odament 
egy sátorhoz. Akkor megláttam azt a nőt 
megint. Váltott vele pár szót Kutya, az
tán bement a sátorba. A nő rámnézett és 
elmosolyodott, nyelvet öltött, én meg el
szégyelltem magam és Morzsára néztem 
inkább, aki csak beszélt tovább: -  Ezek 
bolondok mind. Hiába mondom, nem hi
szik. Én tudok mindent. Ha ember bolon
dokkal utazik, bolond lesz. Valakivel kell 
utazni. Jobb bolondság, mint magány. 
Engem sokat üldöz sötétség, ha egye
dül vagyok. Kicsi ördögök. Jaj, nem be
szélünk. Inni kell, méreg, hogy megnyu
godjunk. Láttál már madarat, idegen? 
Madarak voltunk, madarak voltunk, fe
keték, fehérek, tolvajok lettünk, nem re
pülünk... -  dúdolta megállás nélkül. 
Visszajött Kutya, kezében egy üveggel, 
egy szelet hússal, és kenyérrel. -  Egyél, 
testvérszemű. Rádfér.- Letette mellém 
a falatokat. Felélénkültem tőle. Fogával 
kihúzta az üvegből a dugót, és az or
rom elé nyomta. -  Nesze, kutyák bora. -  
Meghúztam, és megéreztem a szelet. Egy

darabig néztük a táncot, aztán megra
gadta a karomat, és odavitt a gyerekek
hez. Morzsa ugrándozva jött utánunk.

A gyerekek ültek a földön, hallgattak 
egy anyókát. Anyóka sokszínű kendők
be volt, és csakúgy csörögtek karján az 
ezüst-, réz- és egyéb ékszerek, valahány
szor felemelte őket. Szeme egyszerre szú
rós, és szelíd. Ráncait megszépítette az 
idő. Ittuk a bort Kutyával, hallgattuk. -  
Sok-sok évvel ezelőtt volt két testvér, egyik 
szeme kékeszöld, mint a tenger, a másiké 
feketésbarna, mint a föld. Földtestvér tor
nyot akart építtetni, hogy a tetejéről gyö
nyörködjön magában. De Tengertestvér a 
munkások fülébe suttogott, összezavar
ta őket, és meghiúsult Földtestvér álma. 
Büntetésük az volt, hogy összekevered
tek, kék a feketével, zöld a barnával, föld 
a tengerrel, hogy mindig marakodjanak, 
hol egyik, hol másik felülkerekedve, és 
amerre járnak, csodák és szörnyűségek 
történjenek a jelenlétükben. A hegymély 
iszonyú sötétje, a havak vibráló fehérje, 
az erdők kegyelmes zöldje, a város sok
színű füstje, a vizek végtelen kékje is ott 
a szemükben. Kétszínűek, jók is, rosz- 
szak is. Akiben örökre harcolnak a szel
lemek, az a Kétszínű magjából lett. Nem 
hallgat senkire, örökre menekül ma
ga elől. Hívja a tenger, hívja a föld, hív
ja az ég, hívja a pokol, hogy egyikkel se 
legyen elégedett. — Morzsa hirtelen elkez
dett táncolni körülöttünk, és hörögve ki
abált: -  Kétszínű! Kétszínű! Itt vagy, ott 
vagy, Kétszínű! -  A gyerekek nevettek, és 
fogócskázni kezdtek vele. Anyóka tekinte
te rámszegeződött. Mintha meglepődött 
volna, aztán, kicsit rosszalóan, elvigyoro- 
dott.

Később újra kimentem a tenger
hez. Néztem a megtörő hullámokat. -  
Szerencsétlen dolog a Szerencse fiának 
lenni. -  hallottam Anyóka hangját ma
gam mögött, és összerezzentem. — Ne félj. 
Ma nem fog bántani senki, testvérszemű. 
Vigyázz a látásodra, mert sokat látsz. 
Nem tarthatsz meg mindent. -  Nem ér
tettem, miről beszél, de ráhagytam. -  
Őrizzen meg a neved, fiam. -  mondta és 
elment. Aztán, mikor már csitulni kezd
tek a lángok, a sötéthajú nő is megláto
gatott. -  Van egy cigid, kicsikém? -  kér
dezte. Adtam egyet, de nem mertem 
megszólalni, se ránézni. -  Megkedvelt 
téged Kutya. Ó is volt ilyen veszett gye
rek, mint te. Sok titka van. Néha azt 
se tudom... -  ránéztem, és ez látható
lag őt is megzavarta, elharapta a mon
datot. Mélyen a szemembe nézett, hogy 
megfájdult a gyomrom. Elmosolyodott. -  
Megnéznélek magamnak tíz év múlva. 
-  mondta. Aztán csak hallgattuk a ten
gert, szívta a cigit, majd elpöccintette a 
homokba. -  Köszönöm, kiskutya. -  mond
ta, arconcsókolt és otthagyott. Néztem a 
cigi parazsát, amíg kihunyt.

A parton ébredtem, zúgott a tenger, tű
zött a nap. A tábor odébbállt, csak kerék- 
és patkó- és lábnyomok maradtak, meg 
a füstölgő tűzhely. Ahogy felültem, meg
hallottam gyomromban a föld hangját. 
Hívott. Megnéztem magamnak a tengert, 
tudtam, hogy soká fogom viszontlátni.
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SZŐCS ISTVÁN

Szó -  tehetetlenségi nyomaték
„A történelem nem az, ami,
hanem egészen más!”

(-!)

Bizonyos tudományok környékén van
nak olyan szavak, kifejezések és frázisok, 
amelyeket annyiszor elhadarnak, harsog
nak, szajkóznak és hebegnek, hogy a té
tel alatt ingoványos felszín alakul ki, ami 
csupa nyák, iszalag, békanyál, és az em
ber nem gyó'z kezet mosni utána, ha hoz
záér. Ám ki kell mondani, ha valami igaz 
vagy nem, mivel -  hogy mi is ismétel
jünk „vétkesek közt cinkos, aki néma!”

Például hivatalos álláspontok sze
rint a magyar őstörténet és a nyelvtör
ténet csupa „kölcsönzés”, hatáselszenve
dés, átvétel, sodródás, csimpaszkodás, 
vereség, lököttség... Olvasom, hogy egy 
iskolás gyerek azért nem szereti ősein
ket, mert „nem tudtak semmit, és min
dég mászkáltak”, mármint a tanköny
ve szerint. Kialakul egy általános 
alacsonyabbrendűségi érzés, amely aztán 
vagy bárgyú befolyásolhatósághoz vagy 
csikasz ellensúlyozásként hencegő' ágá- 
láshoz vezet. Például egy okos, művelt, 
kitűnő művész festőismerősöm zavar
ba jön, amikor azt hallja, hogy Albrecht 
Dürer apja Magyarországról vándorolt 
ki Németországba, a vezetékneve pe
dig születési helyének, a Gyula váro
sába ma már beleolvadt Ajtós község ne
vének németre fordításából származik. 
Szerinte ez csak úgy lehetséges, hogy 
Dürer egyik felmenője Magyarországra 
települt, s apja tulajdonképpen vissza
vándorolt Németországba (mint Johann 
Sebastian Bach családja, tehette volna 
hozzá). Bernáth Aurel pedig, a híres fes
tő (különben kiváló prózaíró is) azt írja 
Csontváriról, hogy kezdődő elmebajának 
korai jele, hogy Selmecbánya látképe cí
mű festményén a város fölé magasló er
dős hegyoldalon egy hatalmas E betű 
látszik. Nos, személyes erdészkapcsola
tomból tudom, hogy amikor a szépséges 
Erzsébet királynő (Ferencz József felesé
ge) egy rejtélyes gyilkosság áldozata lett, 
Selmecbányán az erdőigazgató az illető 
hegyoldalba egy hatalmas E-alakú tisz
tást vágatott! Egyébként Bernáth is meg
járja, mikor egy berlini előadásán emlí
ti Dürer apjának magyar származását: 
mintha egy hatalmas darázsraj szállt 
volna föl a teremben, olyan zúgás támad. 
A „magyar” elnevezéssel mintha évezre
des itt a piros, hol a piros játék folyt vol
na. Előbb türk néven emlegetik őket, ké
sőbb hungarusnak, majd szavartoi-nek. A 
hungarusnál már erősen kellett misztifi
kálni, hogy onogur meg ez az... Ugyanis 
az értelme nyilvánvaló: Car, ez sereg je
lentésű szó, azonos a kar szóval; lásd 
tiszti kar, orvosi kar, mérnök kar, a ma
gyar országgyűlés hajdani megszólítása: 
Tisztelt karok és rendek}. (Lásd még: Jö tt 
nagy garral”, azaz nagy felhajtással). 
Más nyelvekben is megvan. Mongólia 
egyik tartománya: Dzsungária. Azt teszi,

hogy bal szárny, azaz bal hadseregszárny; 
A hun szó értelme: királyi. Eredeti jelen
tése fénylő, éles tekintetű (a hunyni ellen
téte!), vagyis „fényességes”. Lásd a bese
nyők vezértörzsét: kangar, vagyis a kán 
(uralkodó) serege. Talán amolyan pretori- 
ánusok, nem etnikai alapon álltak össze?

Ami a türk népelnevezést illeti: 
Gosztonyi Kálmán, a párizsi egyetem 
munkatársa kimutatta, a türk szó jelen
tése szumírul: „kis nép”, azaz „töredék 
nép”, egy nagyobb nép levált része. Lásd 
a Jenő és a Kisjenő magyar törzsek viszo
nyát! Ami a szavárdokat, szabarokat il
leti, valami hibádzik: többezer magyar 
helységnévből, Szabar, Szapár, még ha 
a Szövérdet is ideszámítanánk, össze
sen nincs tíz! Ezért folyamodtam én már 
többször is az elámi (azaz óelámi) válto
zathoz. Az erőszakos nyelvtörténet-tor- 
zítók átkozódva-fenyegetőzve harsogják, 
hogy a szumír nyelvnek nincsenek ro
konai; holott már a behisztuni feliratok 
megfejtése bizonyította, hogy az óelámi 
nagyon is hasonló nyelv a szumírral.

Magyar tudós e témával már a XIX. szá
zad második felében foglalkozott: Csengeri 
Antal, G. Rawlinson nyomán. Azonban, ha 
finnugrista berkekben az ő nevét idézik 
is, legfennebb az Ipolyi Arnold népköltési 
gyűjteményről írt kritikája miatt. Később 
Padányi Antalnak voltak olyan feltevé
sei, amelyek ezt a vonatkozást segíthet
tek volna tisztázni; ő azonban egy elné
zett dátum miatt olyan vádaskodó, hamis 
állításokba bonyolódott Reguly Antallal 
kapcsolatban, hogy emiatt senki sem idézi 
szívesen őt. Szumírkodásaim közben min
dig tartottam magam egy régi persecutori 
módszerhez: Akkor nézzük meg már azt is, 
mi van a dolog mellett!?

Német szójegyzékek és földrajzi atla
szok nyomán többször is írtam erről. Ha 
csak az alábbi három szót ismerném, ak
kor is mérget mernék venni rá, hogy a ro
konsági kérdés -  „több kettőnél!” -  I-pi- 
la-ti „épület” (Bauwerk), uzu-uccu-indulj 
(uccu fussunk utána) és kuk: „magas
ság”, kukra ugrott, a labdát kukba rúg
ta stb. Ám nincs kivel beszélni róla. (Azt 
is hozzá kell számítanunk, hogy az utolsó 
elámi csoportok a VIII-IX. századokban 
eltűnnek Khozisztánból, az Irak és Irán 
közti határ területéről, erről a régebbi 
„Etelközből”!

Ez a mezopotámiai őshaza egész nevet
ségesen nyakatekert álláspontokat ala
kított ki a finnugristák között: a szumír 
nyelv kutatásának kezdeti szakaszaitól 
kezdve nyugati tudósok fölvetik a magyar, 
török és finn kínálkozó szálait, de éppen 
a finnugristákból váltja ez ki a legheve
sebb ellenkezést. Másrészt, akik ellenfe
lei a finnugor nyelvelméletnek, kimondva 
vagy kimondatlanul, ellenszenvet táplál
nak éppen e népek iránt. Holott nyelvtör
ténet és -elmélet ide vagy oda, azért egy 
icipicit mégiscsak rokonaink!

Különböző alkalmakkor, például a haj
dani Világifjúsági Találkozók meg cso

portos turistautak Oroszországban: finn 
csoportok mozgása, szemben a svédek
kel vagy dánokkal, kissé messzebbről azt 
a benyomást keltik, hogy magyarokat lát 
az ember! (Pl. kissé ittas társaságoknál.) 
A finn nők „allűrjei” ugyanolyanok, mint 
a magyaroké! (Egy felkapott orosz bul
váríró azt is állítja, hogy Oroszországban 
a magyar és a finn nők a legunalmasab
bak!) És milyen furcsa, éppen a magyar 
finnugristák azok, akiket legkevésbé fog
lalkoztatnak e finnugor népek sajátos ér
tékei!

Egy jellemző anekdotakettős: Gellért 
Sándor szatmári költőnk, aki a legvad- 
romantikusabb stílusban volt „finnugrász”- 
ellenes, ezért megtanult finnül. És saját 
költségén el is ment Finnországba, sőt a 
lappok közé is, hogy ott helyben szemrevé
telezze őket. -  A kolozsvári egyetem ma
gyar tanszékének finn nyelvtanára, V. M. 
pedig ösztöndíjjal töltött ott több hónapot. 
Mikor hazatért, kérdik tőle, hogy hát ked
ves M., tudtál-e könnyen kommunikálni 
finn testvéreinkkel? -  Hát persze! Hiszen 
ott majdnem mindenki tud németül! 
Gellért meg azzal tért vissza, sokkal több 
közös szavunk van, mint „ezek” mondják! 
Például még a „vajda” is!

A vajda szóról, amit finnugrászaink 
a szláv szupermágia egyik kulcsszavá
nak tartanak, régen is, többen is mond
ják, hogy nem a szláv vojvoda („hadve
zér”) szóból ered. Czakó Gábor pl. azokra 
hivatkozik, akik a török Bojla szót ta rt
ják forrásának. Holott már a XIX. század 
elején Fábián I. megjelöli forrásaként a 
finn voito szót!

S ez nem valami akcidencia: finn szó
táramban legalább ötven alak- és je
lentésváltozata fordul elő; mind a győ
zelem, hódítás, birtoklás, uralás s 
hasonló értelemben! Voittomaa — provin
cia, tartomány, elfoglalt terület, vagy
is „Vajdaság”. A voitto nemcsak „győze
lem”, hanem nagy betűvel, férfinév is. 
Voitto: Győző, mint Viktor! Ha ezt egy 
katedrahű finnugrásznak magyarázná 
az ember, az képes volna a torkunkat el
harapni! És így van e népek kulturális 
értékeivel is.

Akad itt-ott magyartanár, aki megem
líti növendékeinek a Kalevalát, de nem 
ez a jellemző. Ám arról még senki sem 
hallott, hogy a magyartanár Zempléni 
Árpád csodálatosan szép és eredeti, külö
nös vogul fordításaiból olvasott volna fel. 
Még olyasmit sem hallottak, hogy „hét 
koponyányi magasságú vers vasmanyok”. 
Csak szajkózzák, hogy vazi-vez, voi-voi, 
(ez azonban csak halzsírt jelent, teszik 
rögtön hozzá) és kala-kala, vagyis hal. A 
magyar ház szónak azonban semmi köze 
szerintük a német Haus vagy latin Casa- 
hoz! Az túl rangos volna számunkra. 
Hanem kota-kota -  a mi házunk! Az pe
dig a kotyec. Az a kozyec, amibe beleszo
rult ez a harcias boda-bődületes önpisz- 
koló szemlélet.

Olyan nevekkel, mint Lükő Gábor 
vagy Fiók Károly, akik az ugorság kul
túrájának kisugárzó értékeivel foglal
koztak, nem találkozni nálunk. Pedig 
Herder mondására is gondolhatnának: 
Aki egy népet legyaláz, az az emberisé
get gyalázza meg!
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JANCSÓ MIKLÓS

Művészreklámok tegnap és ma
Az a tegnap, amire itt és most gondo

lok, bizony nem tegnap volt -  lehetett an
nak bo 40 éve is. Azokban az években fil
mekben, színpadon nem volt érdekes és 
közönségvonzó semmi és senki, csak a 
színész. És persze a színésznő. Rajtuk ke
resztül élt a színmű, az ő szívük, lelkűk, 
testük, idegrendszerük éltette a szöveg
könyvet, minden az ő játékuknak, szín
padi életüknek volt alárendelve. A ren
dezés, díszlet, zene, világítás kiegészítő, 
szerves része volt a színészi játékra épült 
Előadásnak, mögé húzódott és még a si
kert jelző tapsot is azzal a szerénységgel 
nyugtázta, mint aki benne él a színészi 
játékban, mindenben, ami színházi kom
ponensekből összeállt Előadás. Dehogyis 
becsülöm le ezzel a megállapítással a 
rendezőt, díszlettervezőt, színpadi zenét 
szerzőt stb., szó sincs róla, csakhogy va
lamikor, réges-régen, mint említettem, a 
legfontosabb a színházban a színész volt. 
Hogy ne menjek túl messzire: Molnár 
György, a Pest-Budai Nemzeti Színház 
rendezője az 1860-as években Párizsban 
is megfordult. Tőle tudjuk, hogy a fran
cia színházi apparátus legjobban fizetett 
és mindenek fölött megbecsült alkotó
munkása a színész volt. Utána követke
zett egy kis szünet, majd jött az igazgató. 
Újabb fizetésszünet... de ez már nem ta r
tozik témámhoz. Gondoljunk csak a mai 
sztárokra, a Még-Odaátabb országban: 
a hatalmas gázsikra, mesés összegekre, 
amit egy-egy filmsztár zsebrevág. Illetve 
a bankszámlájára utaltat át.

A későbbi években és évtizedekben a 
színház és film reklámszakmája is a fen
tiekből következően természetes módon 
a színészt és színésznőt népszerűsítette, 
velük, illetve az ő fényképükkel volt tele 
napilap, szaklap, hetilap, plakátok, hir
detések stb. A mindenkori nézők -  beis
merem: nem egyszer vitatható — eszté
tikai igényességére számítva a fotókon 
a legszebb nők, legférfiasabb férfiak ra

vaszul beállított teátrális pózokban bű
völték el a színház- és filmművészetet 
csodáló érdeklődőket. így volt ez a nagy
világban, így volt hazánkban is. Aztán 
ha egy hölgy netán kissé nekivetkőzött 
egy hetilapban vagy művelődésügyi fo
lyóiratban, persze, csak úgy félig-meddig 
(kijátszva a szocialista erkölcs és cenzú
ra pillanatnyi figyelmetlenségét), Uram, 
bocsáss, volt ott művészi érdeklődés, csak 
úgy vásárolták a reklámújságokat a jám
bor férjek és szerelemre mohó kamaszok.

Ok uralták, a színházba csalogató szí
nésznő-színész reklámfotók a reklám- 
szakmát: elözönlötték a hirdetőoszlopok 
kerekded felületét, a színházi jegyiro
dák kirakatait, villogtak, mint neon
reklám -  már ugye ahol volt elektromos 
kultúrterjesztés.. Sőt, a falusi árnyékszé
kek belsó' felületére is jutott bőven a mű
vészetből: a reklámlapok gondos alapos
sággal felragasztva dacoltak-sárgultak 
az Idővel és elmúlással folytatott remény
telen küzdelemben.

Valamikor mint fiatal nyaraló egy kul
túrától, vasúttól, szocialista építéstől és 
egyéb földi jótól elkerült kedves kis falu
ban tartózkodtam, boldog csodálkozás
sal fedeztem fel ifjúkori álmaim asszonya
it és férfieszményeimet a budi falán. Igen, 
a falusi budi foszni deszkáin, lyuktömítés- 
funkcióval -  a kihullott fagöcsök helyét el
takarandó -, néztek velem szembe ama 
régi és mégis új, félcsóré szépasszonyok 
és zord tekintető és kemény arcú férfiak. 
Néztem őket mozdulatlanná merevedten. 
És bármilyen hihetetlennek tűnik, nem 
háborodtam fel a Sors kegyetlenségén és a 
színészi sors budivégezetén -  ellenkezőleg, 
nagy-nagy nyugalom fogott el engem, az 
ifjú színészt. Mert lám -  gondoltam -  bár
mit is ír a rideg színháztörténet a színé
szet múlandóságáról, művészetünk tovább 
él, emlékünk nem tűnik el, nem felejte
nek az emberek, bizonyára jó érzéssel, pá
rás szemmel tekintenek ránk a budiülőke

fenékpihentető likáról, ellazulva, Rodin 
Gondolkodójának pózában, miközben a na
pi gondoktól és nehéz ételektől megköny- 
nyebbülnek. Mi pedig (lám, már magamat 
is a képeslap-sztárokkal azonosítom) meg
értőén és szolidárisán figyeljük az esetleg 
egészségügyi gondoktól nyögdécselő vala
mikori hódolónkat, óvjuk-védjük az ülő
ke tátongó résén ellazultakat, télen az ár
nyékszék hasadékán besüvöltő széltől, 
nyáron a kánikulától, tavaszon-őszön és 
mindenkoron a kíváncsi tekintetek elől...

Budikultúrám során (mert összességé
ben nem kevés időt töltöttem e kellemesen 
rusztikus, aránylag védett helyen) kiala
kult bennem valamiféle művészi megvi
lágosodás: állandó szubkultúráit illem
helyemen (évekig ugyanabban a faluban 
nyaraltam) mindig a sikeres előadások
ról, filmekről láthattam fotókat. Ugyan 
nem cserélődtek túl gyakran ezek a rek
lámok, színes tudósítások a művészet le
téteményeseiről, a nagy színésznő-színész 
sztárokról, de állandóságuk és puszta lé
tük egy klasszikussá nemesedett, időtálló 
művészet stabil érzetét keltette bennem. 
Vagyis már babonás módon viszonyul
tam a budihoz: évente egyszer, nyaralás
kor, ott is képeztem tovább magam szak
mailag (az ember mindenhol tanulhat, ha 
akar) és el kellett ismernem: amit ott rek
lámoztak, az többnyire sikeres művészi 
esemény volt, maradandó és vissza-vissza- 
térő, amely megmérettetett a világot je
lentő deszkákon és mozivásznakon.

A művészreklámok ezzel szemben ma 
sokkal rafináltabbak, másképpen közelí
tik meg az érdeklődőt és próbálnak hat
ni rá, felkeltve az esetleg szunnyadó mű
vészi érzéketlenséget, hiszen, ahogy 
mondani szokás, lépést kell tartsanak a 
korral. A színészközpontú színház -  kor
elvárás következtében -  természetes mó
don Rendezőcentrikus lett. A hajdani ké
peslapok elsárgultak, elszíntelenedtek, a 
félmeztelen vagy fürdőruhás művésznők 
figyelve az új idők szempontjaira és művé
szi elvárásaira, kedves-kacéran kikapcsol
ták melltartóikat, ha kellett -  és kellett -, 
letolták szemérmesen parányi alsónemű
jüket, felmentek a Művész-színpadra és 
beépültek a modern színjátszás testet- 
lelket-érzékeket gyönyörködtető, nem egy
szer meztelenséget követelő eszköztárába. 
Akárcsak a férfiszínészek, akik úgy kö
tötték fel művészetük gatyáját, hogy leen
gedték a nem művészet gatyájukat, ha a 
művészi elvárás úgy kívánta azt. A rek
lámfotók is -  mindezek következménye
ként — minden ésszerűség ellenére furcsa 
módon és mindenféle-fajta következetessé
get teljesen mellőzve megváltoztak, témát 
váltottak: ma már hiába forgatjuk a mű
vészszaklapokat, elvétve kapunk bennük 
egy-egy testiségében is vonzó művészle
ányt (vagy csupán nekem volt ez irányban 
pechem színházi szakfolyóiratok forgatá
sa közben). Csábosan-ingerlően mosolygó 
Éva-kosztümös hölgyek helyett (ahogy ez 
várható lenne a meztelenséget bátran ke
zelő színjátszásunk reklámdömpingjében), 
gondterhelt rendezők, álmodozó tekintetű 
dramaturgok, kiélt arcú vendégrendezők, 
hanyag öltözetű kosztümtervezők, nagy

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról SIMONFY JÓZSEF
tudású díszlettervezők és csinos koreográ
fusok néznek vissza közönyösen a színhá
zi lapokat érdeklődve tanulmányozókra. 
Tudománnyá avanzsált a színművészet, 
lélekbúvárok fejtették fel a többsíkú szín
művek alsóbb és még alsóbb rétegeit, bá
mulatba ejtve bel- és külföldön élő és te
vékenykedő szaktársakat. Izgalmas 
színházművészi viták résztvevőinek arc
képe kergette háttérbe és szorította ki 
végleg a színművészet reklámarzenáljából 
a védtelenné vált szépasszonyokat, akik 
riadtan próbáltak belevetkó'zni az új, szá
mukra nem mindig érthető, tudományo
san elvont színművészet alkotó szféráiba.

Egy alkalommal, emlékkeresőn, le
utaztam egykori nyaralásom színhelyé
re, X falucskába. Kísértett a múlt -  a 
csend, a remek levegő, friss tej, házike
nyér -  és hát igen: a budi. Ahonnan ked
vesen mosolyogva néztek rám valamikori 
színésznőideáljaim. És színészeszménye
im. Valójában egy kis félelemmel közeled
tem a deszkaépítmény felé -  attól tartot
tam, oda is beütött korunk színjátszása, a 
falakon rendezők és dramaturgok lógnak 
majd, színháztudományi értekezések kö
zül békésen pillant ki a borzas hajú, ne
tán tök kopasz színházi szakember, és 
én, aki más néznivalóhoz szoktam, kis és 
nagy dolgom végezetlenül mehetek vissza 
-  szoruló testtel és lélekkel a falusi ház 
tisztaszobájába, ideiglenesen otthonomba.

Nem csak a jelen nehézségeivel, a múlt
tal is bátran szembe kell nézni, erősítet
tem magam és hirtelen mozdulattal, lesz 
ami lesz, kitártam a nyikorgó budiajtót. 
És Uram, láss csodát! Ott voltak az én 
kedves ismerőseim, színészeim, színész
nőim, nem változott ott semmi, megállt 
az Idő, még az a bizonyos illat sem válto
zott. Meghatottan ültem le a valamikor 
megszokott kényelmesre faragott falyuk
ra -  bizony, rég volt, ti kedves lányok, ma 
már közönyösen pillantok rátok, de mégis, 
ti vagytok a múlt... azaz, hogy is van ez? 
A jelen is ti vagytok, ide nem tolakodtak a 
felpörgetett századunk színházi izmusai. 
Itt nincs előtérben rendező, dramaturg, 
koreográfus, zeneszerző, segédrendező, 
stb. fényképe. Itt nem győzött az a bizo
nyos európai kultúra, ami most színpadja
inkon él és virul. Egyelőre legalábbis nem.

És akkor rádöbbentem: akkor lesz en
nek a kultúrának, mármint az euró
painak, igazi diadala, ha egyszer csak 
a színháztudományi lapokban mo
solygó-morcos alkotók beépülnek a 
budiliktakarás hasznos szerepébe, mint
egy jelezve a vidék érdeklődését és tisz
teletben tartását a világ művészi esemé
nyei iránt. így ilyen formában hirdetné 
a budireklám is a művészet, a mai euró
pai művészet diadalát. Ez volna az iga
zi, csendes, szerény, vidéken is jelentke
ző európai színházi diadal. Mert az igazi 
kultúra eljut mindenhova -  még egy fa
lusi árnyékszéken is felüti fejét, boldogít 
és hat, szívet-lelket, elmét gyönyörködtet.

És -  hogy el ne felejtsem -  nem utol
só sorban megszabadít gondjainktól, lelki 
és — az sem megvetendő -  sokoldalúságá
ból kifolyóan testi megkönnyebbüléshez 
is segíti az érdeklődőket.

zavarba jö ttem

sántától tanultam járni 
beszélni a süketnémától 
komor úrtól a nevetést

zavarba jöttem ha dicsértek 
zavarba jöttem ha szidtak 
zavarba jöttem mikor a lány

meztelen ölét tárta rám
egy mezei poloskával beszélgetek
amit az állatokban annyira

szeretek bennetek nyoma sincs 
éveim kiszáradt medrében 
csordogál a bánat nagyon

hosszú az éj minden napra 
jut valami semmiség 
üres papíron virrasztók

énjeimből nem lettek 
mesteremberek tudósok 
szerencsétlenek gyönge

elméjüek mi lesz veletek 
ha én már nem leszek 
nem ágyékomba fejembe

szökik vérem ó vénségem 
csittitgatom babusgatom 
bánatom ami ezután jön

nem érdekel napok 
egyhangú csöpögése szükségét 
nem érzem semminek

p a r ti homokba

önmagába meredő' 
szem nézi magát a 
lélek tükrében egy 
irdatlan féreg 
vigyorog vissza rá 
bürökéj permanens 
szomorúság hogy el 
tudok rontani mindent 
szokásomhoz híven 
galambszaros pádon 
én és az unalom 
rettentően unatkozunk 
csónakom a parti 
homokba süllyedt 
nem indul semmilyen 
vizekre árbocára 
fölhúzva lelkem 
gyászlobogója

mire való

az élet mire való

te sárga te fekete rigó 
zöld levéltetvek víz 
fölött száguldó szitakötő'

ég levele sárgul mint 
égó' szárny aláhull 
sebekkel tele a levegő'

emlékek tornyában 
kialusznakk a fények 
én voltam utolsó ó're

legenda

egy ásatás során 
eló'került az első' kerék 
lekaparom a rákövesedett 
agyagos földet palát 
úgy néz ki mintha 
most fejezte volna 
be a kovács
ahogy végigsimogatom 
ixion fájdalmas 
nyüszítését hallom 
hosszan töprengem 
ha kieresztem 
a kerekek mind 
összedőlnek vagy 
csak egy legendának 
lesz vége

tizenketten

tizenkét énem követ 
messzelátót építünk a meszesre 
hogy a város legeldugottabb 
utcáit is jól lássuk 
idejében észrevegyük 
az ellenséget 
a medvéket kiirtották 
éjszakára egy barlangban 
húzzuk magunkat meg 
mely szinte megközelíthetetlen 
napközben a hegyi manókkal 
játszanak énjeim 
kiépítettünk egy titkos 
bicikliútat a nádas tóig 
oda járnak csónakázni 
vadkacsatojásokat gyűjtenek 
madártejnek rántottának 
évre év teljes békességben 
semmi se tart örökké 
az egyik reggel hiába hívtam 
tizenketten voltak tizenketten 
egy nincsen már sejtem 
mindvégig gyanús volt 
judás te árulsz el
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BORSODI L. LÁSZLÓ

Látomásos metaforika, szólamok 
p o lifó n iá ja  B a k a  Istv á n  
DÖBLING cím ű  v er s ik lu sá b a n 1

A halálköltészet hagyománya a 
Döblingben2 egy történelmi személyiség, 
Széchenyi István szerepére szabva, sze
repének, szólamának lényegi részeként 
szólal meg, kiteljesítve Baka István köl
tészete első korszakának életszeretet- 
re és a halálközelség képzetére hangsze
relt jellegét, a metaforikus képi világot 
iróniával társító költői megszólalásmó
dot, valamint a Háborús téli éjszakából 
és a Trauermarschból ismert groteszk 
értékszerkezetet létrehozó démonikus- 
apokaliptikus versvilágot.3 A Döbling 
a korai, a Dózsa-, kuruc-, Vörösmarty-, 
Ady-versekhez képest markánsabb kon
túrokkal megrajzolt hagyományos sze
repvers, amelyben az arc maszkká válik, 
és nem tapintható ki egy maszk mögötti 
én. Az én Széchenyi, vagyis Széchenyi az 
én, és ez lehetővé teszi, hogy Baka költé
szete az alanyiság sérelme nélkül, annak 
kiiktatásával, a szerep révén ironikus tá
volságot teremtve, közvetetten mondjon 
véleményt a 19. és a 20. század világáról, 
a magyar történelemről. A Döbling ab
ban a tekintetben is továbblépést jelent 
a korábbi történelmi (egyben hagyomá
nyos) szerepversekhez képest,4 hogy bár 
ebben a véleményformálásban még min
dig nagyon erősek a történetiségre uta
ló momentumok, már szerephez jutnak a 
tárgyias kifejezésmódot hitelesítő motí
vumok,5 „a hétköznapiság apró, közönsé
ges tényei”,6 amelyek Baka Liszt Ferenc- 
verseiben kapnak meghatározó szerepet, 
hogy aztán a kései versekből szinte tel
jesen eltűnjön a történelmi hős,7 és átve
gye helyét a mitológiai és a többszörös át
tételeken keresztül fikcionált alak, végül 
az alteregó.

A Baka-Széchenyi-szerep megterem
tésében fontos szerepet játszanak a mot
tók -  amelyek Széchenyi Hitel és Napló 
című műveinek részleteiből állnak ,8 és 
amelyeket valaki úgy idéz, hogy ő maga 
csendben marad - , felidézik Széchenyi 
emlékét, de ami ennél fontosabb: meg
teremtik a versek szerepkeretét, amely
ben az idézőt, a maszkot felpróbálót 
feledtetve elhangozhat Baka-Széchenyi- 
monológja, a „lélekállapotot tárgyiasí- 
tó, többrészes látomásvers”.9 Széchenyi 
nyelvi világa, a nyelv teremti meg tehát a 
Baka-Széchenyi-költészet keretét, amely 
a nyelvi megelőzöttség (19. és 20. századi) 
tapasztalatát (egyaránt) feltételezi.

A hattételes „költői szimfónia (...) az 
egymást követő tételek kontrasztba állítá
sával hoz létre összetett struktúrát”.10 Az I  
tételben a tárgyilagos helyzetleírás rémlá
tomásokkal váltakoznak, és „a Széchenyi 
önszemléletét jellemző kettősség, a vívódó 
félelem és a mindenen túli, végtelenül ke
serű irónia teremti meg”11 a kontrasztot, 
az én monológja önmegszólítással váltako
zik („Éjszaka van magamra hagytak vég

re” -  „hallgass te is aludj Széchenyi István 
/ legnagyobb magyar szerencsétlen gazfi 
én”), ami az önértelmezés kettős termé
szetére utal, egyszerre adva az én belső- 
és felülnézetét.12 A versbeszéd váltogatá
sából fakadó kettősség végigvonul a teljes 
költeményen úgy, hogy az /  és III tételben 
a monológ, a II és IV  tételben az önmeg
szólítás kerül előtérbe. Az V-ös tételben 
Széchenyi látomása „a vád önmegszólí
tását hívja elő, s a hatodik, befejező rész, 
mintegy összefoglalásul, én-beszédet és 
önmegszólítást vegyít (...), a kettős néző
pont révén keretet képezve az első tétellel, 
összefoglalva és lezárva a kompozíciót.”13 
A váltogatott beszédhelyzet ugyanakkor 
széttöri a zsánerrajz és a víziók egységét,14 
és ez a hosszúvers polifónikus jellegét biz
tosítja, amelyben a megszállott szenvedé- 
lyességű látomás és a történelmi tisztán
látás vegyül.

A mottók a kiválasztott, küldeté- 
ses Széchenyi tragikus alakját terem
tik meg, a hérosz allegóriájává formálva. 
A kozmosszá nagyított ember isteni mé
reteket ölthet, és ennek az isteni erede
tű küldetésnek, valamint az önvádnak 
a súlya nyomasztja15 a hazátlanná vált 
Széchenyit. A lelkében zajló folyamatok 
az okai apokaliptikus képzelgéseinek,16 
amelyek a versbeszéd zaklatottságát, a 
monológ és az önmegszólítás közötti vib
rálást magyarázzák.

Az I  tételben Döbling mint helyszín 
megteremti a Széchenyi hazájától távo
li léthelyzetét, küldetéses szerepéből va
ló kiesését és emiatti aggodalmát, a vers
helyzetet, amely rámutat a megvádolt és 
önmagát vádló beszélő öndefiníciójának 
és a haza sorsának17 problematikussá- 
gára: „Döbling ez vagy Magyarország / 
vagy a Döbling-Magyarország-Pokol”. A 
„Döbling vagy Magyarország” szószerke
zetben a két fogalom nem egymás alter
natívája, hanem azt jelzi, hogy viszony
lagossá válik, minek nevezi a pusztulás 
léthelyzetét. Széchenyi egyéni sorsát te
kintve -  nézőponttól függően -  utóbbi 
az oka az előbbinek, így válik Döbling 
Széchenyi sorsmetaforájává,18 ugyan
akkor azt a metaforikus perspektívát is 
kijelöli, amelyből Magyarország démo- 
nikus sorsa szemlélhető. A „Döbling- 
Magyarország-Pokol” is érzékelteti, hogy 
a hazátlan Széchenyi számára elválaszt
hatatlan Döbling Magyarországtól, előb
bi az utóbbi jelzője, a kettő felcserélhető, 
és mivel szerepéből fakadóan Széchenyi 
léthelyzete csak a kollektív sorshelyzetbe 
ágyazottan értelmezhető,19 ezért Döbling, 
vagyis az ő száműzöttsége, halálközeli 
léthelyzete Magyarország pusztulását 
is jelentheti, amelyért az az ország fele
lős, amely Széchenyi elűzésével saját ösz- 
szeomlását vonta magára. így nem cso
da, hogy a „Pokol”, az apokaliptikus

léptékű pusztulás metaforája fogja egybe 
a Döbling és a Magyarország neveket, ki
fejezve, hogy az egyéni és a kollektív sors 
pusztulása nemcsak horizontális (politi
kai, társadalmi stb.) összefüggésben, ha
nem vertikális, apokaliptikus viszony- 
rendszerben is végiggondolandó.

Az előző részhez képest — amelyben az 
én világra való reflexiója és a tudat mű
ködésének (ön)ellenőrzése, az önreflexió 
az elsődleges -  a II tételben Széchenyi fi
gyelme befelé irányul, és „alakja furcsa 
kettősségben jelenik meg: egyrészt a(z új- 
já)születés misztériumára váró tehetetlen 
és védtelen embrióként, másrészt e misz
tériumból kitagadott és kizárandó pokol- 
fajzatként”.20 Az „Aludj aludj ne ébredj fel 
soha” önmegszólító alakzata teremti meg 
azt a kettős szituációt, amely az önvád, a 
bűntudat apokaliptikus és időtlen látomá
sává tágul: „nyugodj meg Döbling anya
méh s te a / Sátán magzata el ne hagyd 
soha / csak ringatózz az alkony vérpiros 
homályában megszületned tilos / aludj a 
percek gyertyái kioltva / Döbling vén emb
riója és bolondja / aludj aludj felébredned 
tilos”. Az I  tétel „Döbling-Magyarország- 
Pokol” hármas metaforája tér vissza: az 
egész nemzet helyett bűnhődő Széchenyi 
bűntudata a nemzet, a világ, az Isten el
len vélt vagy valóban elkövetett bűnökből 
fakad, így „válik a kiűzetettség metaforá
ja: Döbling, a hazátlanság, a nemzetpusz
tulás metaforája: Magyarország és a te
remtett világ rendjének megbolydulását 
kifejező metafora: a Pokol azzá a hármas 
metaforává, amely az első tételben még 
kifejtve szerepel”.21

A III tétel én-monológjában mintha az 
öngyötrő, végzetes látomásából magához 
térő Széchenyi szólalna meg („Mióta ülök 
e karszékben nem tudom”), rádöbben
ve, hogy „Magyarország nincs többé már 
csak bennem él”. Ady közösségi költősze
repéhez mérhető módon, mint az utolsó 
magyar, az egyén sorsába sűrítve őrzi a 
magyarság a haza sorsát: „ülök hát moz
dulatlanul nehogy elrebbentsem folyóit”. 
Az ént teremtő és az én által teremtett 
versben élő haza képzete nem független a 
lelkiismeret-furdalástól, amely a történe
ti hagyományban Széchenyinek az ország 
sorsában és a hazának Széchenyi életé
ben játszott, végül tragikussá vált szere
pével függ össze. A III tételben visszaté
rő mottó mint szöveghagyomány ugyanis 
emlékezteti (volt) küldetésére, felelőssé
gére, pillanatnyi és történelmi helyzeté
re: „Mint a kiégő üstökös (...) a végtelen / 
űrben maga magát emésztve nap- / rend
szereket rendít meg úgy bolyongnak / cél 
s törvény nélkül a hazátlanok / most én is 
így bolygok fényt vérző csillag”. A lelkiis- 
meret-furdalással együtt járó tehetetlen
ségét ironizálja Széchenyi Döbling előtti 
életéből az egykori történelmi jelentőségű 
vállalkozását megidéző emlékkép: „ülök 
csak és ringatózom / mint egykor rosszul 
ácsolt tutajon az Al-Dunán”. Szabadulnia 
nincs hogyan, a „megindulhatnék fölfelé / 
a holdfény hágcsóján” illúzió marad.

Az „ülök csak ülök karszékemben” 
alaphelyzetéből a IV  rész Széchenyiben 
élő szarkasztikusán és fájdalommal meg-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

festett M agyarország-látom ása tá ru l fel. 
A kóbor kutya—M agyarország alapm e
tafo rára  épülő' részben az ország, a h a 
za téves szerepvállalásai, átgondolat
lan  és elhibázott döntéseiből származó 
szánalom ra méltó történelm e tá ru l fel: 
„Nápolyban lá tta lak  vagy Debrecenben / 
te  loholtál le és föl M agyarország”. Ezért 
az elkövetett h ibák m iatti önostorozás: 
„Mit kutakodtál boldogabb fogakkal /  le
rágott Európa-csontokat”. Az „elkullogtál 
a szürkületben” megszemélyesítése-me- 
taforája a vers befejező soraként meg is 
szünteti (Széchenyiben) a Magyarország 
nevet. Az 7 tétel „Döbling-M agyarország- 
Pokol” hárm as metaforájából az V téte l
ben a Döbling m arad, m agába sűrítve 
a m ásik kettő  jelentésrétegeit. így lesz 
Döbling a szám kivetés m ellett a nem zet
pusztulás, a hazátlanság  (Magyarország) 
és a Pokol jelentéslehetőségeinek része
ként é r te tt  terem tett világ rendjének a 
megbolydulását kifejező metafora.

Az V  tételben a három ságban egy és 
egyben a három ság jelentésű Döbling 
kétszeri, illetve három szori ismétlései ta 
golják a  szöveget.22 Az „éjfélt ü t az óra” 
dém onikus-apokaliptikus időtlenségében 
M agyarország nincs már, a transzcen
dens lények és tartom ányok -  a hagyo
m ányosnak tek in te tt keresztény világ
képben hordozott értéküket levetkőzve 
-  term észeti jelenséggé lefokozva, ugyan
akkor a Széchenyi képzelete terem tette, 
a lélekben kavargó rém ség uralm ában 
fetrengenek: „Döbling Döbling megszö
kött az Isten”, „Döbling Döbling Döbling 
angyalborda- / xilofont ver a sá tán i hor
da” stb.23 B aka korábbi költeményei, a 
Háborús téli éjszaka, a  Trauermarsch, 
az Ady Endre vonatán című versek dé
m onikus-apokaliptikus látom ását ú jra
értelmező, valam int a Halál-boleró és a 
Mefisztó-keringő ha lá ltáncát megelőlege
ző vízió nem csak a fokozódó lelkiismeret- 
furdalástól megtébolyuló egyén lelki vilá
gának  megjelenítője, hanem  az önm agát 
marcangoló Széchenyi korának  viszonya
it („Haynau- és Bach-pofájú szörnyek”) 
és történelm i felelősségét is kifejező lá
tom ás („s bandái a felbőszült dögöknek / 
(...) óbégatnak te te tted  te  te tted  / te  aki 
e népet fölemelted / tenkezeddel sírba is 
te  lökted”), így a m egállíthatatlan  apoka
liptikus pusztu lásáradat nemcsak egyé
ni, nemzeti, hanem  egyetemes is, hiszen 
a végén „LUCSOK S PERNYE MARAD 
A VILÁGBÓL”.

A VI, a zárótétel monológja úgy kez
dődik, m in tha az V tételben a látom ás
tól kifu lladt és eszmélkedő magányos 
Széchenyi szólalna meg, megidézve az 
l é  s a III tétel vershelyzetét, keretez
ve a költeményt: „Mióta ülök e karszék
ben nem tudom”. Itt az eszmélkedés azon
ban a m últ öntudatos végiggondolásának 
hiábavalóságára való ráébredést jelen
ti („virrasztásomm al Isten m it a k a r”). A 
„nincsen pokol m ert pokolibb a m enny” 
tudatában  az egyetlen bizonyosság, hogy 
a Döbling-léthelyzetből nincs vissza- és 
k iú t („vén embrió Döbling méhébe zárva / 
ki szülhet engem újra e világra”), a nem
zet pusztu lása  végleges, ezért a keserű

önmegszólító befejezés, 
amely a nem zetéért fele
lősséget érző Széchenyi 
döntéseként, a h a lá lt vá
lasztó ember ironikus ön
biztató gesztusaként is 
értelmezhető: „aludj in 
kább és hunyj ki je lte 
len / am íg a v irradat vö
rös csuklyás bakó / az égi 
vérpad grádicsára lép”.24 
A „történelmi körülm é
nyek fölé m agasodni nem 
tudó ember vereségének 
beism erése” ez,25 miköz
ben a k iválasztott tö r
ténelm i figura — m int a 
Háborús téli éjszakában 
-  a végítélet egyetlen ta 
núja.26

Akárcsak a Háborús téli éjszakában, 
Baka István Döbling című, költészete első 
korszakát lezáró hosszúversében szinté
zist teremt. A műfaj lehetőséget ad a köl
tőnek arra , hogy a különböző műfajokat 
újraíró formaimitációk és a történelem 
hez köthető, kevésbé egyénített szerepek 
kipróbálása u tán  egy olyan összetett mo
tívum rendszert építsen fel, amely im m ár 
egy egyénített szerepjátékos szólamában 
alkalm as „az élmény epikus és drám ai as
pektusainak, sorsfordító stációinak meg
form álására is. A hangnem ek váltogatá
sára  is kiválóan alkalm as e szerkezet: (...) 
tragikum  és groteszk, pátosz és irónia vál
takozása képez összetett s truk tú rá t.”27 A 
kérdés az, m iként épül tovább ez az újsze
rű  versvilág a további ciklusokban.

Jegyzetek
1 A tanulmány Baka István Tájkép fohász- 

szál (Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996) című gyűj
teményes kötete mint a szerzó'i kanonizációs 
gesztus révén az életművet lezártnak és vég
legesnek felmutató, újraértett költó'i testa
mentum recepcióesztétikai alapú interpretá
ciójának egy részlete.

2 A Döbling című hosszúvers poétikai érté
két jelzi az is, hogy a Döbling című kötetről 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985) 
szóló recenziók, kritikák többsége a címadó 
műnek szentel nagyobb terjedelmet, sokszor a 
kötet többi ciklusának rovására.

3 Vö. NAGY Gábor: „...legyed versedben asz- 
szonánc”. Baka István költészete, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001,13.

4 SZŐKE Katalin summázza Baka István 
költészetének a magyar költészeti hagyo
mány kollektivista, apokaliptikus vonulatá
hoz idomuló, „balladisztikus szereplírájá”-t. 
Vö. A költő és a műfordító szerepcseréje. Baka 
István költészetének orosz kulturális kód
ja, in: Fűzi László (szerk.): Búcsú barátaim
tól. Baka István emlékezete, Nap Kiadó, h. n., 
2000, 110-121.; itt: 110.

5 Vö. LATOR László: Baka István égtájai. 
Baka István: Égtájak célkeresztjén, in: Fűzi 
László (szerk.): Búcsú barátaimtól, 166-174.; 
itt: 171.

6 FŰZI László: A költő titkai. Töredék Baka 
Istvánról, Kalligram, 1997. április, 27—38.; itt: 
33.
7 Vö. FŰZI László: Lakatlan Sziget 7-/77. 

Napló 1997-1999, Kalligram Könyvkiadó, 
Pozsony, 2000, 278-279.

8 A mottók egymáshoz való viszonyának, 
motívumainak értelmezését 1. NAGY Gábor: 
i. m. 138-139.

9 OLASZ Sándor: Baka István: Döbling, 
Kortárs, 1986/3., 164-166.; itt: 166.

10 NAGY Gábor: i. m. 138. A Döblingben ér
vényesülő halálszólamok intenzív affekti- 
vitásáról VALASTYÁN Tamás értekezik. 
L. Apokrif alázattal és vakmerőséggel, in: 
Bombitz Attila (szerk.): „Égtájak célkereszt
jén”. Tanulmányok Baka István műveiről, 
Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2006, 99-111.; itt: 
103.
11 NAGY Gábor: i. m. 139.
12 Vö. i. m. 139-140.
13 I. m. 140.
14 Vö. RÁBA György: Sátán és Isten foglya. 
Baka István: Tájkép fohásszal, Holmi, 1997/2., 
284-289.; itt: 286.
15 Vö. NAGY Gábor: i. m. 140.
16 Vö. RÁBA György: 286. RÁBA gondolat- 
menetét fűzik tovább: N. HORVÁTH Béla: 
Baka István: Döbling, Jelenkor, 1986/4., 379— 
381.; itt: 381.; VALASTYÁN Tamás: i. m. 103.
17 Vö. GÖRŐMBEI András: Baka István köl
tészetéről -  három tételben, in: Uő: A szavak 
értelme, Püski Kiadó Kft., Budapest, 1996, 
214-227.; itt: 222.
18 Vö. NAGY Gábor: i. m. 143.
19 Vö. PAPP Ágnes Klára: Szépség és harmó
nia hermeneutikája. Baka István Tájkép fo
hásszal című kötetéről, Nappali Ház, 1996/4., 
75-79.; itt: 78. Hivatkozik erre a gondolatra 
NAGY Gábor is: i. m. 143.
20 NAGY Gábor: i. m. 142.
21 I. m. 143.
22 NAGY Gábor szerint a Döbling szó ismét
lése „monoton dobolással kísért ajzott, tébo- 
lyodott fenyegető' látomássá” fokozza a felso
rolás-áradatot (vö. i. m. 144.). BAÁN Tibor a 
Döbling szó hangzását a zivatar kopogásához 
(vö. Szerepválaszok. Baka István: Égtájak cél
keresztjén, in: Uő: Szerepválaszok. Esszék, ta
nulmányok 1988-2003, Orpheusz, Budapest, 
2004, 150-161.; itt: 158.), LATOR László 
a vihart a valót és lázálmot összetévesztő' 
Széchenyi alakjához társítja (vö. i. m. 171.).
23 Az V  rész motívumhálójának, metafori- 
kus-látomásos szerkezetének és zeneiségének 
értelmezéséről 1. NAGY Gábor: i. m. 144.
24 Itt sokkal inkább kudarcról, mintsem az 
értelmezhetetlen, mert meg nem indokolt apo
kaliptikus reményről van szó, ahogyan azt 
DOMONKOS László állítja (vö. Döbling. Baka 
István új verseskötetéről, Délmagyarország, 
1985. május 11., 6.). GÖRŐMBEI András op
timizmusa sem következik a versből, legfel
jebb a szembenézés illúziótlansága mondha
tó értéknek (vö. i. m. 222.), de végül a csend 
mint a halál „különös reprezentációja” kiolt
ja az új nap lehetőségét (vö. VALASTYÁN 
Tamás: i. m. 106.).
25 N. HORVÁTH Béla: i. m. 382.
26 Vö. SZILÁGYI Márton: Baka István jele
nései, in: Fűzi László (szerk.): Búcsú baráta
imtól, 186-194. ; itt: 191.
27 NAGY Gábor: i. m. 145.

18



HELIKON

FERENCZI SZILÁRD

Az ember a gépben %I9^EMâ (T0Q(R Â J

Az ember teremtő képességének ne
továbbját, azt a bizonyos isteni állapo
tot a tudósok és művészek egyaránt a 
mesterséges értelem létrehozásában lát
ják, azon a ponton, amikor az ember sa
ját képére és hasonlatosságára kifejlesz
ti azt a lényt, de inkább (számító)gépet, 
amely öntudatra ébred és amelynek elő- 
re be nem táplált érzései lesznek. Míg 
azonban a kérdéskört tárgyias oldalá
ról megközelítő' tudósok egyelőre még a 
számítógépek lehetséges mozgását ku
tatják és fejlesztik, addig a tudományos
fantasztikus irodalom szerzői hatalmas 
lépésekben haladva immár erkölcsi ol
daláról is megvizsgálták -  és vizsgál
ják mind a mai napig -  a kész termék 
és az ember majdani viszonyát. Teszik 
ezt nyilván a képzelőerő szellemi keretei 
között, mely a mesterséges intelligenci
át illetően talán éppolyan korlátolt, mint 
aminő fizikai korlátái az áramkörök és 
mikroprocesszorok továbbfejlesztésének 
vannak.

A fikciót nem fékezi tehát a való
ság, így külalak, érzelmi szint és jellem 
szempontjából számtalan gépi alapú, 
mesterséges tudatot képzeltek el már a 
szerzők, ugyanakkor pedig számos élet
helyzet és konfliktus bontakozott ki em
ber és gép között könyvben, filmben 
egyaránt. Egyes elképzelések szerint a 
mesterséges intelligenciával programo
zott gépek, robotok, androidok, kiborgok 
az emberek és az emberiség szolgála
tában léteznek majd, és szigorú sza
bályok vagy törvények gondoskodnak 
arról, hogy ne forduljanak teremtőik el
len. Ilyen például Steven Spielberg A.I. 
(2001) című filmje, amelyben végtelenül 
békés emberszerű gépek kérik és kínál
ják a szeretetet, kissé együgyűen. Isaac 
Asimov Alapítvány és Birodalom soroza
tában éppen az egyén és a történelem 
(ember és emberiség) közötti lényeges 
különbség teszi gyilkosságra képessé a 
robotot, azonban az ellentmondás tönk
reteszi az igencsak érzékeny masinát. 
Másutt a beletáplált ellentmondást ha
sonlóan feloldani képtelen számítógép 
megőrül, és erőszakossá válik (Arthur

C. Clarke — majd Stanley Kubrick — 
2001:Urodüsszeiában). Megint másutt 
ember és robot agresszív háborút vív
nak egymással, amelyet rendszerint 
a gépek lázadása robbantott ki, akik 
vagy visszautaznak a múltba későbbi 
ellenfeleik megsemmisítése céljából (a 
Terminátor-sorozat), vagy energiafor
rásként használják az embert, és egy 
álomvilágban tartják  rabként (Mátrix
sorozat). Persze, az ember sincs fából, és 
viszontlázad.

A legtöbbször vizionált alaphelyzet a 
legismertebb történettel egyidős: a te
remtő megteremti jókedvében, a te 
remtmény pedig fellázad, mert a szere
tettel együtt a gyűlöletet is megkapta, 
hiszen a kettő érzelmi koordinátái na
gyon közel esnek egymáshoz, így érte
lemszerűen az algoritmusuk is összeté
veszthető. Mint minden fikciós ágazat, 
ez is valós társadalmi és történelmi 
problémákból született, metaforája a ge
nerációs konfliktusoknak, a rabszolga
tartás történetének, az osztályharcnak, 
a kamasz-szülő konfrontációnak, mé
lyen gyökerező eredete pedig, nyilván, 
bibliai.

Az Alex Garland írta  és rendezte 
Ex Machina gyakorlatilag négy fal kö
zött, négy szereplővel, egy zárt szituáci
ós kamaradráma alaphelyzetében szin
te minden szempontot kipipál, amelyek 
immár a zsáner memóriáját képezik, 
és ami a természetesen és a mestersé
gesen intelligens lény kapcsolatától el
várható egy modern tragédiában. A ki
indulópont nem is lehetne egyszerűbb: 
az ifjú Caleb megnyer egy kiírást a 
munkahelyén, amelynek értelmében el- 
tölthet egy hetet munkaadója, a kissé 
extrém és magányosan élő Nathan tá r
saságában. Amint megérkezik, Nathan 
rögtön egy Turin-teszt emberi ténye
zőjének kéri fel Ava, a humanoid ro
bot mellé. A teszt hét részes, a történet 
nemkülönben. Annyiban bonyolódik az 
ügy, amennyiben a helyszín egy extra
vagáns és a lakott világtól nagyon távol 
eső bunkerlakás, ahová -  és ahonnan 
el — helikopter szállítja a látogatókat,

és amely egyben egy alaposan felsze
relt és rendkívül szigorúan védett labo
ratórium. Mondhatnám azt is, hogy a 
klausztrofóbia, a megtévesztés és a sze
relem furcsán ütköző hatása alatt válto
zik át fokozatosan a rém egyszerűen in
duló sci-fi tomboló pszichotrillerré. De 
beszélhetünk-e szerelemről, amikor az 
egyik fél gép és a másik ezt tudja, avagy 
ki téveszt meg kit?

Több aktuális és létfilozófiai kérdést 
is feszeget Garland. Egyrészt a mostani 
mindennapjaink keresőmotorjaiban rej
lő kémkedés és megfigyelés problemati
káját aknázza ki, de keresi a tudat meg
határozóit, az emberi lét értelmét, azt a 
vékony határt valódi érzelmek és verbá
lis manipuláció között. Ugyanakkor be- 
letenyerel a nemek harcába is, egyút
tal az intellektuális alapú férfibarátság 
határát is megkeresi, azt a pontot, ahol 
a lángelmét a középszerű egyéntől elvá
lasztó markáns vonal felizzik.

Amióta a műértelemmel felruházott 
lények egyre nagyobb szerepet kaptak 
a 20 . század nagy sci-fi íróinak művei
ben, általánosan elfogadott nézet, hogy 
a robot mindig és minden körülmények 
között őszinte. Ha békés, akkor szeret- 
hetően szavahihető, ha gyilkos, akkor 
gyűlölhetően igazmondó. Az ember vi
szont eredendően csaló, és mindig van 
valami rejtett szándéka. Alex Garland 
csavart egyet ezen a szabályon, és mi
vel nem csak írta, de rendezte is a fil
met, a végletekig eljátszadozhat a néző 
benyomásaival. A hűvösen távolságtar
tó kamera, a szögletesen szabályos bel
ső terek, a szakadozott és gyakran egy
mással szembeugráló beállítások és 
Geoff Barrow (Portishead), valamint 
Ben Salisbury ijesztően sejtelmes zené
je összhatásával eléri, hogy csupán a két 
emberszereplőt találjuk egymásra néz
ve fenyegetőnek, és ne törődjünk a robot 
lehetséges gonosz szándékaival, hiszen 
nincsenek neki, erről minden robotika
rajongó meggyőződhetett már olvasmá
nyai folyamán. Nos, az egyre súlyosabb 
kérdések felvetésével és a tét növeke
désével sejthetővé válik egy lehetséges 
végkifejlet, amely azonban képtelenség
nek tűnik, és nem is számolunk vele. 
Garland viszont tökéletes arányérzékről 
tesz tanúbizonyságot, s amilyen csendes 
aprólékossággal dolgozta ki az idáig ve
zető utat, ugyanolyan visszafogott mó
don, gyomorhamarkoló szűkszavúsággal 
zárja le.

Ha van tétje Garland filmjének, ak
kor ez: igencsak esendőek és befolyásol- 
hatóak vagyunk, és ezt már a gépek is 
tudják.

Ex Machina, színes, amerikai-angol 
film, 108 perc, 2015. Rendező és forga
tókönyvíró: Alex Garland. O peratőr: 
Rob Hardy. Vágó: Mark Day. Szereplők: 
Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, 
Oscar Isaac, Evie Wray, Sonoya Mizuno, 
Corey Johnson.
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THEATRUM TEMPORIS 
Levelek az utókornak
Második levél,
amely révén a 2015-ben létező Feladó s 

a 2115-ben leendő Címzett bekapcsolódik 
a Jelenbe mint Jelbe az Idő forgó-szín
padán

1. Amikor ezeket a most jeZekben tá r
gyiasult gondolatokat, amikor e jeZenleg 
egészen a Te idődig is kitáguló s elágazó, 
s azóta is le- és visszajátszódó, időutazó 
színdarab monológjait olvasod majd úgy, 
mondjuk, 2115 után, szinte hihetetlen 
lesz számodra, hogy Te az örökösen ör
vénylő és nyilván szédítő, forgószínpadi, 
ideális Idő eme, mostani szintjén nem lé
tezel, pontosabban, hogy Te még nem lé
tezel, legalábbis most, 2015-ben egyálta
lában nem.

2. Ide, az Idő eme, mostani színpadjá
ra, a létezés ezen, a mostani mában elő
adódó színművében még nem léphetsz föl, 
még nem Zéptékesülhetsz, csupán a váltig 
s a mindenképp beteljesedő és az akar
va akaratlanul is ténylegesülő virtuali- 
tás, a lehetőségbeniség körképszerűen 
soktávlatú uarázsgömbjében vársz a soro
zatosságokban mozgó és újra- meg újra
fogalmazódó s az utóbbiakból kiderülő so
rodra, a Te uíadra, a Téged majd ide, az 
Idő akkori idejébe, a Téged majd idesod- 
ró sorsodra.

3. A Te átad az én utókoromból s utóko
romban rajzolódik elő úgymond utóbb. S 
az, ami a jeleni én számára múlttá fosz- 
lás-válás s első ránézésre úgy tűnik, 
hogy végérvényesen befejezett múlt leend 
a Zenti lennihen, az valójában nem egyéb, 
mint jövő', s ráadásul jó jövő, mert a meg
jósolandó jövő mindig jó.

4. Végtére is bújtatottan derűlátó töl
tetű, váltig megújuló, tehát közelről sem 
bús, ha nem épp néhol egyenesen bu
ja  eme mozgalmas lét-Kozmosz átlátott 
Komé diája, az Anyai Anyag, a Materia e 
vígjátéki Motoriája.

5. A meglepő, leleplezett s egyben lep- 
leződő, utolsó csattanója ennek a drá
mai mű- és hármas Útnak, eme virtuá
lis és uiZális oiaduktnak pedig az, hogy a 
könyörtelenül végzetes szomorúságot föl
keltő nagy Bajról, a máskülönben mindig 
is agybajt, de nagyot, s ledöbbentő, me
tafizikai tanácstalanságot keltő, rémisz
tő Múlásról, Múltról, Halálról, a római 
Mors-ról, vagyis látszólagosan az Elet 
élére minduntalan ráharapó Haragról, 
azaz a Lét létrájának egyik-másik foká
ba már-már belemaró Marsról hirtelen
jében bebizonyosodik, hogy emez bizony 
nem más csupán, mint ömlesztetten föl
szabadító és föltámasztó csodahatást, az
az ujjongást kiváltó élvezet és báj, recto :

Bű-Báj, minthogy az az Út, amelyről már 
szó volt, az Ősök mindeneket Összegző 
Ösvénye, a Via Vitae, az mindig Új.

6 . Az egyelőre még csak hamarosan 
bekövetkező, de mindinkább erre-arra s 
főképp itt is már persze be-be-Zeselkedő 
elmúlás, az örök leíú'ntség hamis és torz 
tükörképei közé való illuzórikusán szük
ségszerűnek tűnő, sorsszerű besoroztatás 
és álszáműzetés, a mindenek által rette
gett múltba tűnés, a Múlt mint elsősorban 
csak misztikus mézgát és ál-Zétezési lépd  
meg csalóka Zépesmézet tartalmazó öntő
forma, mint mulázs (vö. fr. moulage, ön
tőforma, mouZin, malom, moule, őrlemény 
mól, mou, puha, képlékeny, lágy moult, 
sok) a maga úri-muris mulatságosságá
ban nem egyéb, mint a Te Jelened, ami, 
miként azt most és innen meghatáro
zom, nem egyéb, mint az én jövőbeli je
lem, vagyis a tőlem Fel-fele, Feléd, Te, a 
már mostani Fél-Felem felé irányuló, ha
ladó és jövő Jel.

7. A Halál Halmazaiba s a Múlt so- 
Zsadalmas és megszokott szakadékaiba 
mindinkább leszálló, alásüllyedő Jelen a 
Zeíális, vagyis a lét utáni, a hellén-latin 
LéZhé, a Felejtés határainál lévő s az eze
ken is túlZépő Túlon-TúZról is Oda, azaz 
a Hozzád, a Te icZődbe vissza- és átszökő 
jel-Jelen tehát nem más, mint a sokak ál
tal félt vagy alkalmasint vágyott-epedett 
[/Zókor, az eZ-jövendő, a visszakanyarodó, 
a vissza-, ki- és átfordült Út, az Alvilágból 
visszajött', föltámadó Eurüdiké, a Jövő, 
az odaadój a visszafele és az eleve felfele, 
az áruló Ar ellenében ide-és-oda folyó, s 
valóságokká váltakozó Folyó, a Himnusz- 
és Hymen-hozó, az Óda-Adó.

8 . A jeleni én ezenképp nem Múlttá, 
hanem ellenkezőleg, épp a Téged kikö
vetkező, létrehozó s összeállító jeZlé, ak
kori Jelenné, azaz Jövővé, örök, minde

neket /brrásoztató, egyetlen valósággá, a 
római Fors-á (Erővé) és Fortunává (Jobb-, 
azaz Jó- vagy Balsorssá), vagyis 
Örökkévalósággá válik.

9. Tudniillik, miként az mindenképp 
ki fog tetszik uZóbb a létezési Úton, a lé
tezés vegyes műfajú színművében a Jelen 
nem egyéb, mint a Jövő egyik élő, élő- és 
előképe, pontosabban : prológusa.

10. A Jelen a Jövő előrejelzett Mása.

11. A Jelen -  az örök Ma -  valójában a 
végtelen és örök Majd -  a Jövő -  sűrített 
elójeZe és dramaturgiai előjátéka.

12. A Jövő színházában tehát a Jelen 
az előjáték. A Jelen a Jövő egy Másik, 
amolyan mimetikusan átmásolt s eképp 
egyfajta Második, rövidített, előzetes ki
adása, egyféle ontodramaturgiai műsor
füzet.

13. Ugyanakkor a Jelen a különböző 
mantikus telekibernetikák és bizonyos
ságszámítások kronologikus célpontja
inak az elérése szempontjából is fölöt
tébb hatékony munkaeszköznek bizonyul 
: a Jelen az az ontokibernetikai ma
kett, amelynek segítségével a Rendező- 
Operatőr beállíthatja kaleidoszkopikusan 
a Jövő színpadképeit és játéktereit.

14. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
a Jövő nem más, mint a Jövőnek a Jelen 
előjátékában körvonalazódó színházi 
Maszkja.

15. A létezés színes Színházában a 
Múlt-Jelen-Jövő kronológiai tagolású, há
rom felvonásos ontodráma másképp fest, 
mint a katedrafilozófiák könyvdrámá
iban. A Jövő dramaturgiájában a Jelen 
képezi azt a színpadi időt, ami egyfajta 
másik, másodlagos s mintegy előre átmá- 
solódott Jövőként irányul önmaga, az el
sődleges, a proto-jövő, a nemsokára élővé 
élesedő elő-Jövő, az eljövendő Jelenként 
majd visszajelző Jelen felé.
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Kocsmába zárt történelem
Kiről szól, kivel történik a történelem? 

Erre az igen általános kérdésre kínál egy 
sajátos választ Cristian Teodorescu 2014- 
ben Koszta Gabriella fordításában ma
gyarul is megjelent regénye.

Regény. Az író rögtön a cím után műfaj- 
megjelölést is eszközöl, mintegy megnyug
tatandó az olvasót, hogy az első részek tö
redezettsége, az egész szöveg rövidprózai 
epizódokra tagolódása egy valamilyen mó
don összefüggő eseménysornak az elbeszé
lését fogja tartalmazni. Szükség is van er
re, ugyanis kezdettől fogva vannak olyan 
izoláltabb szövegtestek, amelyek szerve
sen nem kapcsolódnak a narráció fonalá
ban, és csak a teljes mű ismeretében he
lyezhetőek el egy olyan értelemegészben, 
amely ezek nélkül kevésbé lenne koherens.

Az egyes részekben, leszámítva a hosz- 
szabb zárórészt, amely összefoglalja, új
rameséli a korábbi mikrotörténésekből 
kiépülő történetláncot, jellegzetes, anek- 
dotikus események kerülnek felidézésre. 
Ezekben érezhetően a szervezőelv a laza 
kronologikusság mellett nem a kiemelke
dő, nagy jelentőségű történelmi pillana
tok felidézésére törekszik, sokkal inkább 
a közösség belső világának meghatározó 
momentumait meséli el. Leggyakrabban 
különálló anekdotákról van szó, amelyek 
a zárt közösség, a kis számú résztvevő, la
kó miatt szépen lassan összefonódnak, és 
egy közös történetet kezdenek el sejtetni. 
Ez az elbeszéléstechnika ugyan nem for
radalmi, de mégis egészen kiválóan érzé
kelteti a nemzeti történelem elbeszélhe- 
tőségének alternatív módját. Az történik 
tehát, hogy nem a kánoni történelem pre- 
zentálódik újra, hanem az, ahogyan ez a 
kiszolgáltatott kisemberekben lecsapó
dik. Az igazán izgalmas azonban még
is az, hogy ezek a városi legendák nem a 
nagy történelem szempontjait, elbeszélési 
mintáit, közhelyeit, szabályait érvényesí
tik. Itt az egyén felől szemléljük a törté
néseket, emiatt pedig egészen más dolgok 
fognak történelmi jelentőségre szert ten
ni. A nemzeti történelem sarokpontjai 
csupán az idő mérésére és a nagy társa
dalmi változások bemutatására fognak 
szolgálni. Ez persze nem jelentheti azt, 
hogy a szereplők kivonják magukat a poli
tikai, hatalmi, történelmi mozgások alól.

Az elbeszélő ugyan egyes szám harma
dik személyű, mégis a közösségből szól 
ki, általában azt érezzük, hogy a közvéle
kedést, a medgidiai lakók véleményének 
szintézisét képviseli. Ennek is köszön
hető, hogy a nem teljesen hideg, objektív 
hang nagyon ritkán ítélkezik, sokkal in
kább ábrázol. Azonban ha őt nem tekint
jük a közösség tagjának, és erre minden 
okunk megvan, akkor azt látjuk, hogy a 
történet legtöbb szereplőjének alig van 
önálló szólama, nemcsak a történelem 
önkényének vannak kiszolgáltatva, de az 
elbeszéltségnek is, azaz nem fogalmaz
zák meg saját élettörténetüket.

A totális kiszolgáltatottság, alávetett
ség a történelemnek és az azt irányí

tó hatalmi, ideológiai gépezeteknek egy 
különleges, folytonos átmeneti állapo
tot eredményez, egy olyan liminalitásba 
gyökereznek bele a szereplők, ahol folya
matos a változás, de mégsincs valódi el
mozdulás. Az apró történetfoszlányokból 
ugyanis nagyjából a második világhá
ború előzményeitől az ezt követő szov
jet berendezkedésig követhetjük végig 
a medgidiai eseményeket. Egészen ab
szurd az, ahogyan egy alföldi román 
kisvárosban nagyon rövid idő alatt tel
jesen más világrendek, értékrendek vál
nak hatalmilag előírt normákká. Néhány 
év leforgása alatt a légionárius terrort a 
kommunista hatalom váltja fel, ezek az 
átalakulások a politikailag egyébként 
meglehetősen passzív egyéneket egészen 
új valósághoz szoktatják hozzá.

A regény egyik legbravúrosabb meg
oldása az, ahogyan ezt a káoszt, a politi
kai pólusok váltakozását, felcserélődését 
térben megkonstruálja. Medgidia ugyan
is középtájt helyezkedik el az orosz-né
met tengelyen, észak-dél irányban a ro
mán történelem „vándorterületeinek”, 
Besszarábiának, Bukovinának és Dél- 
Dobrudzsának a vonzáskörzetében, szin
tén középtájt. A városon és a narráci- 
ón belül a főszereplő, Fánicá Teodorescu 
kocsmája, vendéglője az, ami egyfajta 
axis mundiként működik. A kocsma a sí
nek mellett, az állomáson helyezkedik el, 
a poliglott pincér miatt mind orosz, mind 
német katonák szívesen betérnek. A resti 
pedig nem Teodorescu tulajdona, csupán 
licitált rá, és megkapta az átmeneti hasz
nálati jogát, a licitet pedig időnként újra 
megrendezik. Értelemszerűen a szovjet 
bevonulást követően is, ekkor ő elveszíti.

Ennek az arkhimédészi pontnak csep
pet sem tekinthető központi térből érde
mes kiindulni, ugyanis itt csapódik le, 
itt összegződik az az abszurd esemény
sor, amely a szereplők sorsát determi
nálja. Ez a bizonyosság nélküliség hatá
rozza meg a szereplők viselkedését is, a 
legtöbb szereplő esetében nem létezik va
lamilyen feljebb való cél, nincsen akár az 
adott közegben kitűzött cél, amely túl
menne a boldoguláson, biztonságos, bol
dog túlélésen. Ehhez pedig nyilván az 
társul, hogy a cselekedetekhez nem ren
delhető valamilyen egyetemes erkölcsi 
mérce, ami alapján megítélhetőek lenné
nek, ezért is ítélkezik ritkán a beszélő. 
Ennek ellenére persze a túlélési reflex
nek behódoló kisemberek még megítélhe
tőek, azonban el nem ítélhetőek, ugyanis 
olyan, számukra kiismerhetetlen szituá
cióban vannak, ahol egyszerre érvénye
sek reflektálatlan, ideológiákon alapuló 
igazságok. Ezeknek a figuráknak a sor
sában talán éppen az a tragikus, hogy 
egyfajta ellentmondásos, túlszabályzott 
senkiföldjén vannak. A történelem önké
nyének egy másik arcát mutatja meg az 
a néhány figura, aki tudatosan, egy va
lamilyen belső szabályrendszer tisztelet
ben tartásával szembemegy az aktuá

lis hatalmi konstrukcióval. Ők többnyire 
katonák, orvosok, felügyelők és általá
ban bukásra ítéltetnek. Az, hogy ők hő
sök lennének abban a kontextusban, nem 
dönthető el, ugyanis egy nagyon sajátos, 
belső értékrendnek a mártírjai, nem va
lamilyen ideológiának, hívószónak, így a 
kanonikus történelemszemléletben nem 
helyezhetőek el, az események idejében 
pedig nyilván nem ítélhető meg a már 
említett káosz miatt.

A mikronarratívák összefonódása egy
úttal valamilyen deheroizáló tendenci
át erősít meg, ugyanis ebből a perspektí
vából egy jóval személyesebb ügyről van 
szó, ahol a társadalom hősök és nem hő
sök helyett túlélőkre és holtakra, egész
ségesekre és rokkantakra, éhezőkre és 
jóllakottakra oszlik, ahol frontról csak 
üres információk jönnek, amik akár elő
mozdíthatják az üzletet.

Fordításról lévén szó nagy kérdése még 
a kötetnek, hogy erre a különleges, ellent
mondásos, átmeneti román történelmi 
eseménysorra felfűzött sorsok tragiku
mának, kiszolgáltatottságának, determi- 
náltságának érzékelhetősége mennyire 
függ attól a sajátos történelmi díszlettől, 
amelyben történik, és amely egyébiránt 
a már említett perspektíva miatt érthető 
okokból kifejtetlen marad.

Kétségtelen, hogy a Medgidia a ki
szolgáltatottságnak, a hatalmi önkény
től vezérelt történelemnek az egyénre 
gyakorolt hatását összetetten, általáno
san, pontosan és erőteljesen mutatja fel. 
Látva, hogy a szöveg milyen aktív dialó
gusban van egy sajátos, csak utalásokból 
felsejlő történelmi kontextussal, kérdés, 
hogy ugyanez sikerülhet-e egy, a román/ 
romániai kultúrkörbe nem beágyazott ol
vasóközönség esetében is

Cristian Teodorescu: Medgidia, a 
hajdani város. Lector Kiadó, Maros- 
vásárhely, 2014. Fordította: Koszta 
Gabriella
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Zakatoló történelem Tegnappal a holnapért
Gidó Csaba: Vasszekér 

és mozdonygőz. A székely- 
fö ld i v a sú t tö rtén e te  (1868- 
1915). P ro -P rin t Könykiadó, 
Csíkszereda, 2013.

Alighanem kevés olyan ember 
lehet manapság, aki nem utazott 
életében legalább egyszer vona
ton. Számunkra mára a minden
napok természetes része lett, és 
ritkán jut eszünkbe, hogy né
hány emberöltővel korábban 
Székelyföldön még korántsem 
volt ez így. Abba se sokszor gon
dolunk bele két állomás közötti 
zötykölődés közben, hogy milyen 
igények hívták életre, milyen re
ményeket fűztek hozzá, és hogy 
megjelenése milyen változásokat 
hozott a régió életébe.

Nem így szerzőnk, Gidó Csaba 
történész, aki saját bevallása 
szerint már gyerekkorától kötő
dött a vasúthoz, és később egye
temistaként egy ihletadó vonato
zás során eldöntötte, hogy ezen a 
szakterületen végez kutatásokat. 
A székelyföldi vasúthálózat törté
netét választotta egyetemi szak- 
dolgozata és doktori disszertáci
ója témájául is. Ez utóbbi jelent 
meg könyv formájában két évvel 
ezelőtt Vasszekér és mozdonygőz 
címmel.

A könyv, bár a ténylegesen 
kutatott időkeret az 1868 és 
1915 közötti korszak, közel száz 
év történetét öleli fel, bemutat
va a vasút hőskorát és az erdé
lyi vasútvonal kiépítése körü
li vitákat, bonyodalmakat. A 
vizsgálódások Székelyföldre és 
a szomszédos vármegyékre fó
kuszálnak, Magyarországgal és 
Erdély többi részével érintőlege-

TÜLSZÖ‘V‘EC]

sen foglalkoznak. A munka első 
része a források és a téma kuta
tási lehetőségeinek számbavéte
le után a vasút korai történetét 
kíséri végig európai, illetve szű- 
kebb magyar viszonylatban. Ezt 
követően az erdélyi helyzet is
mertetésére és a Magyar Keleti 
Vasút bemutatására kerül sor. A 
harmadik fejezet Székelyföld ál
talános gazdasági és társadalmi 
arculatát, a magyar kormányok 
vasútpolitikáját, a térség vasút
vonalainak építéstörténetét vá
zolja. Az utolsó fejezet a vasút 
társadalmi, gazdasági, morfo
lógiai, kulturális hatásait veszi 
számba.

A hiánypótló, rengeteg izgal
mas kultúrtörténeti adalékot fel
vonultató, interdiszciplináris mű 
nem száraz adathalmaz, nem ve
szik el a technikai részletkér
désekben, olvasmányosan tudo
mányos, méltán tarthat igényt 
tehát nemcsak a szakma, ha
nem a téma bármely vonatkozá
sára kíváncsi laikus érdeklődé
sére is. Hogy függ össze például 
a vasúttörténet a fasírttal -  nos, 
aki tudni szeretné, olvassa el a 
könyvet.

Ambrus Tünde: Székely fa
lutízesek. Studium  Kiadó, Ma
rosvásárhely, 2014. Közösségi 
Füzetek 2.

Egy idő óta mintha megszapo
rodott volna az olyan jellegű kiad
ványok száma, amelyek múltunk 
feltárását, kultúránk lassan fele
désbe merülő elemeinek megismer
tetését célozza. Falumonográfiák, 
várostörténetek, művelődéstör
téneti és helyismereti füzetek je
lennek meg. Az információk újra- 
felmondása önmagában is járhat 
haszonnal, hiszen mindezeket fo
lyamatosan fel kell eleveníteni és 
tudatosítani, Kodály szavaival él
ve újra és újra megszerezni ah
hoz, hogy szerves részét képez
hesse gondolkodásunknak. Mégis, 
az egyre szaporodó kezdeménye
zések között különösen értékesek 
azok, amelyek minden esetben az 
elmondottak gyakorlati értékét 
(is) tartják szem előtt. Mondhatni 
egyszerre két dimenzióba néznek, 
számba véve, milyen hozadéka le
het a múltnak, kulturális öröksé
günknek a jövőre nézve, nemcsak 
felidézni szeretnének valamit, ha
nem eleven tudássá konvertálni.

Ezen kezdeményezések közé 
tartozik a marosvásárhelyi Meta
morphosis Nova Transylvaniae 
Egyesületé, mely tavaly egy so
rozatot indított útjára Közösségi 
Füzetek címmel, amelynek mind
egyik kiadványa bevallottan a kö
zösségi életre való nevelést hiva
tott elősegíteni. E sorozat második 
számaként jelent meg Ambrus 
Tünde Székely falutízesek című 
munkája, mely a székely társa
dalomszervezés legkisebb egysé
gét, a tízest elemzi. A mű a szerző
nek korábban a Pallas Akadémia 
Könyvkiadó gondozásában megje
lent doktori disszertációjának rö
vidített, hozzáférhetőbb változata.

A kötet karcsúsága a tartalom je
lentőségén semmit nem változtat: 
munkájában ennek a maga nemé
ben egyedülálló településtörténeti 
kategóriának és történeti entitás
nak, tájértéknek a bizonyítására, 
ismertetésére, illetve értéktudat- 
közvetítő erejének tudatosítására 
vállalkozik. A kutatási előzmények 
áttekintése, a tízesek történeti, 
településföldrajzi, etnográfiai ala
pú vizsgálata, azok gazdasági, tár
sadalmi és kulturális szervezettsé
gének feltárása mellett a dolgozat 
bevallott célja egyfajta kísérlet egy 
olyan szemléletformáláshoz, amely 
kiindulási pont lehet a megválto
zott világ társadalmi és gazdasá
gi kihívásaira adandó válaszok
hoz. Olvasván meggyőződhetünk: 
többrétű funkciója több síkon is kö- 
vetendő/hasznosítható példának 
avatja ezt a sajátos önszerveződé
si formát, nemcsak szellemi örök
ségként érdemes ismernünk, de 
hozzájárulhat a szolidaritás újra
értelmezéséhez is, és ez nagy jelen
tőséggel bírhat a változások után 
magukat kereső, vagy épp csak 
magukra találó közösségeink (új- 
ra)formálásában.

BORSOS J. GYÖNGYI

irr Ä U -0 K , ME6 SE  
MOZDULOK.
ÖT PERC, 

VA'RLAK..

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István

22



HELIKON

Képek egy 
fiókból
A Csíkszeredái Pál Galériában legutóbb 

Plugor Sándor (1940-1999) júniusban nyílt 
kiállítását láthatta a közönség. A kökösi 
származású alkotó, aki a marosvásárhelyi 
művészeti középiskolán, majd a kolozsvá
ri képzőművészeti főiskolán töltött éveket 
követően legtöbbet Sepsiszentgyörgyön te 
vékenykedett, hatalm as életművet hagyott 
hátra. Festő volt, illusztrátor, díszletterve
ző, rajztanár, muzeográfus. Emlékezetesek 
figurái, drámai hatású, sűrű, kusza vona
lakkal képpé formált „sorsrajzai”. A mosta
ni kiállítás többnyire ex libris-eiből válogat, 
olyan kisgrafikákból, melyek eddig java
részt a szerző fiókjában lapultak. A hagya
ték gondozója, az alkotó özvegye, Miklóssy 
Mária festőművész hozta el a mostanig ki 
nem állított grafikákat a galériába. A ki
állított könyvjegyek egyenként és külön is 
felidézhetik a közismertebb képek Plugor- 
világát, amelyeket korábban kiállításokon, 
könyvekben láthattunk. Az ex libris-ek kü
lönösnek hatnak, nem újdonságuk miatt, 
hanem inkább az egyes címzettek idegensé- 
ge miatt, akikről a kiállításon csupán az ex 
libris-eik által szerezhetünk tudomást, be
nyomást. Közismert írók, költők könyvje
gyei mellett a rendszerváltás előtti szellemi 
elit néhány alakját vonultatja fel a kiállítás. 
A sokszorosított grafikai lapok karcok, met
szetek, tollrajzok vagy vegyes technikájú ké
pek. Mesterien megragadott arcvonások, tö
mör, történetekké szerveződő kompozíciók, 
a címzettek jellegzetes attribútumai válnak  
képpé, melyek időnként nagyon egyszerűen, 
határozott, mégis érzékeny vonalakkal ra
gadják meg a karaktereket, máskor ráncsze- 
rűen sűrűsödő, bonyolult vonalak expresz- 
szív karcolatai vonzzák a tekintetet. Mintha 
a technikák is a karakterekhez igazodná
nak, hogy lehetőségeik által minél jobban 
megragadhatóvá tegyék a címzettek jellem 
vonásait, egyéniségét, szem léltethessék fog
lalkozását vagy kedvelt tevékenységét. Az 
éles, erőteljes, vékony vonalú gesztusok ki
szám íthatatlan játéka szemben az egy
szerű, szabályos, biztonságos vonalakkal. 
Drámai hatások és szellemes megoldások, 
melyek nemcsak az ex libris-ek címzettjeit 
jellemezhetik, nemcsak egy-egy emberi sors 
rajozolatait adják, hanem Plugor grafikái
nak nélkülözhetetlen tartozékait is.

A könyvborítókból, asztalfiókokból kivonu
ló ex-librisek önálló életre kelve, a galéria te 
reit benépesítve idézik fel jól, illetve alig is
mert emberek emlékét, adnak bepillantást 
Plugor Sándor művészetébe, és tesznek él
vezhetővé egy olyan, elsősorban könyvekhez 
kapcsolódó képi gyakorlatot, mellyel valószí
nűleg mind ritkábban találkozunk.

TÚRÓS ESZTER

Sóvárgás a fekete
korongok után
Erdélyi otthonokban járva 

akarva-akaratlan meg szokott 
akadni a szemem a gondosan 
élükre állított nagylemezeken, 
többnyire valahol a könyvszek
rény alsó traktusában, olykor 
külön e célra képzett, méretes 
tárolótérben, külön „fachban”. 
Látszik, hogy évtizedekkel ez
előtt fontos helye volt ez a szoba- 
belsőnek, nap nap után vissza
kanyarodott ide az érdeklődés, 
még ha manapság a portörlés 
egyik közömbös színhelyévé fa
kult is. Néhol még a lemezjátszó 
is látható, igaz, képes albumok 
fekszenek már rajta, az albumo
kon meg a család valamelyik if- 
jának diplomaosztó képe, gondo
san berámázva. Olyan ismétlődő, 
már-már standard ez a látvány, 
mint a Petőfi Erdélyben vagy a 
Kalotaszegi magyar népviselet ge
rince két polccal feljebb. Otthon 
vannak a lemezek az otthonok
ban, csakhogy a felejtés szitálja 
be őket lassan leheletfinom por
ként... mert hát a CD-kről, DVD- 
kről, mp3-lejátszón, jutyubon 
megszólaltatható zene -  ha egy
általán -  kipréselte belőlük hasz
nálati értéküket, kidobni viszont 
semmiképp sem szeretné a gaz
da, mert sem kenyérdarabot, sem 
LP-t nem hajítunk el. Ha már 
egykor annyira a miénk volt...

Néhány nappal ezelőtt úgy 
hozta az életem, hogy magam is e 
régi korongok közé ástam be ma
gam. Polcaimon nem csupán a le
mezek színes tasakjait tapintot
tam, míg számba vettem őket, 
hanem a gyerek- és ifjúkorom egy 
részét is. Mi tagadás, olyan élet
korba jutottam, amikor már na
pirenden lehet(ne) a visszaréve- 
dezés erre vagy arra az időre... de 
akár az időm előttbe is. Hiszen 
jól tudom, mert anyám a maga 
rendjén elmesélte, hogy mínusz- 
hónaposan is „fogyasztottam” bi
zonyos zenéket: nem sokat, csu
pán öt vagy hat lemezt hallgatott 
ő rendszeresen, amíg a pocakját 
simogatta, mert azt hallotta va
lahol: a magzat zenei fogékony
ságának és muzikalitásának fej
lesztésére van néhány fontos 
kritérium: legyen a zene dalla
mos (ilyet a romantika zenei ter
mésében bőségesen találni, így 
hát Chopin 1. zongoraversenyét 
és Csajkovszkij 1. zongoraverse
nyét jól „be is magolhattam”, mi

re megszülettem), legyen ismétlő
dő, legyen nyugalmas, azaz nem 
agyonritmizált (akkoriban a ve- 
lőtrázó dübörgés még szóba sem 
került) — és általában: a zene ér
tő élvezete társuljon szelíd béké
vel, odafigyeléssel, önátadással...

Bárcsak olyan aggályos követ
kezetességgel nyomattatták vol
na rá a lemezkiadók a tasakokra 
a hangfelvételek-kiadások évszá
mát, mint amilyennel a jogvédel
mi figyelmeztetéseket! Mert mai 
érdeklődésemmel e zenetörténeti 
érvényű hanganyagok között tur
kálva bizony erre nézve sokszor 
hiányolom a borítókról az egyér
telmű utalást. Nem mintha múl
hatatlanul fontos volna ez egy 
felnövekvő gyerek számára, aki
nek egy idő után már szabadke
ze van a lemezjátszó kezelésére is 
(a hetvenes évek elején). Szüleim 
-  mint később apám elregélte -  
módszeresen tesztelték, milyen 
zenékre (illetve milyen lemezek
re) vagyok leginkább kíváncsi, 
mire térek vissza többször, mi 
okoz örömet, izgalmat vagy köly- 
kös révületet...

És itt most jöhetne is egy vége
érhetetlen méltatlankodás a csö- 
kött zenei nevelésről a Bartók 
és Kodály országának mondott 
akolban, arról, hogy hány vidé
künkön, hány- és hányféle kul
turális környezetünkből hiány
zik teljességgel, lamentálhatnék 
arról, miként lopják el a gyerme
kektől az esélyt arra, hogy egy
általán megismerjenek valamit, 
amitől jobbak, tisztább lelkűek, 
érzékenyebbek, türelmesebbek le
hetnének... egyáltalán: hogy ér
tesüljenek arról, mennyire tá
gas a világ -  nemcsak térben, de 
a zenekultúra kronoszában is - ,  
mindennek viszont semmi értel
me, pláne hatása nem volna e ha
sábokon. A már teljességgel nap
paliban felejtődött nagylemezek 
viszont -  számomra legalábbis -  
egy olyan időszak jelképeivé vál
tak, amelynek a zene, a művészi 
vagy akár alkalmazott muzsika 
is, megbecsült értéke volt, nem 
pusztán ömlesztett fogyasztá
si cikke. A fekete korongok a vá
lasztást, az óhajt, a törődést tes
tesítik meg, azt, amire igazán 
szükségünk volna, ha felismer
nénk.

JAKABFFY TAMÁS
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Szeptemberi évfordulók
1 -4 5  éve halt meg Francois Mauriac francia író 
2 -170 éve született Ivan Bilik ukrán író

210 éve született Esteban Echeverría argentin író 
3 -8 0  éve halt meg Franciszek Nowicki lengyel költő
4 -  210 éve született Miké Imre történész

50 éve halt meg Albert Schweitzer német polihisztor
5 -120 éve született Victor Cherestesiu román tudós
6 -130 éve született Franz Theodor Csokor osztrák

drámaíró
7 -145  éve született Alekszandr Ivanovics Kuprin orosz író

360 éve halt meg Tristian l’Hermite francia költő
8 — 170 éve halt meg Nyikolaj Ivanovics Hmelnyickij

ukrán író
370 éve halt meg Francisco Gómez de Villegas y Quevedo 
spanyol író

9 -170 éve született Acsády Ignác történész
90 éve született Kerényi Grácia költőnő 
500 éve született Francesco Robotello olasz filológus 

10—470 éve halt meg Antonio de Guevara spanyol krónikás
11 —150 éve született Abonyi Árpád író

130 éve született David Herbert lawrence angol író 
490 éve született Pierre de Ronsard francia költő

12 -150 éve született Sophus Claussen dán költő
14 -  60 éve halt meg Franz Weiskopf német író
15 — 90 éve halt meg René Ghil francia író
16 — 600 éve halt meg Manuel Chrysoloras görög humanista

170 éve halt meg Johannes Kinker holland költő

17 -  195 éve született Émile Augier francia író 
110 éve született Vladán Desnica szerb író 

18-30  éve halt meg Italo Valvino olasz író
280 éve halt meg Justus van Effen holland író
220 éve született Kondratyij Fjodorvics Rilejev orosz író

2 0 -  110 éve halt meg Vjenceslav Novak horvát író
2 1 -  120 éve született Georgi Canev bolgár kritikus

140 éve született Ivan Szergejevics Smeljov orosz író
22 -130 éve született Benedek Marcell író

245 éve született Kis János költő 
70 éve halt meg Vikár Béla műfordító

23 -145  éve halt meg Prosper Mérrimée francia író
1050 éve halt meg Abú Tajjib al-Mutanabbi arab költő 
150 éve született Orczy Emma magyar származású 
angol írónő
410 éve halt meg Pontus de Thyard francia költő 
40 éve halt meg Saint-John Perse francia költő

25 -  45 éve halt meg Erich Maria Remarque német író
26 -95  éve született Hárs Ernő magyar költő

40 éve halt meg Jakob Paludan dán író
27 — 140 éve született Grazia Deledda olasz írónő

280 éve született Philipp Hafner osztrák író
28 -45  éve halt meg John Dos Passos amerikai író

450 éve született Alessandro Tassoni olasz költő
29 -195  éve halt meg Antonin Jaroslav Puchmajer cseh költő

50 éve halt meg Philip Stevenson amerikai író
30 —300 éve született Etienne-Bonnet Condillac francia

filozófus
120 éve született Werner Johann Guggenheim svájci író

Ókori egyiptomi 
közmondás
VÍZSZINTES
1. Ókori egyiptomi közmondás el

ső része. 13. Levéltovábbító intézmény. 
14. Eme párja. 15. Skót nagycsalád. 16. 
Operai dalbetét. 17. Részben előmozdít! 
18. Péter társa a naptárban. 20. A tan
tál vegyjele. 21. Hüvelyk. 22. Bánsági 
város. 24. Acidum. 26. Rangjelző elő
tag. 27. Emeletről a földszintre cipel. 
29. Mosópor márkája. 31. Pest megyei 
település. 33. Megsárgult (szalonna). 
35. A vese orvosi neve. 37. Házbérlő. 
39. Ritka női név. 41. Göd határai! 42. 
Egyhangú tréfa! 44. Á la ...; divat sze
rint. 46. Idegen előtag: levegő-. 48. 
Legyintés szava. 50. Semmikor. 52. 
Golden ...; San Francisco híres híd
ja. 54. Hullámtörő gát. 56. Szegecsel. 
58. Kétell! 60. Adónem, rövidítve. 62. 
Vívófegyver. 63. Idegen előtag: to
jás-, pete-. 64. Az ábécé utolsó betű
je. 66. Alfonz és Alfréd beceneve. 68. 
Dúdoló szócska. 69. Kis mértékben. 70. 
Gyakori férfinév. 72. Délszláv férfinév. 
74. Növénykezdemény.

FÜGGŐLEGES
1. Női szerzetes. 2. Listát felolvasó. 

3. Petrozsény folyója. 4. Attól fogva. 
5. Boafarok! 6. Japán motormárka. 7. 
Annyi mint, röviden. 8. Központi csil
lag. 9. Község Gödöllő közelében. 10. 
Hollandia autójele. 11. Szájat nagy
ra nyit. 12. Óriáskígyó. 17. A har
madik személyre. 19. Gödröt mé
lyít. 22. Farsangi szereplő. 23. 
Szappanmárka. 25. Ütlegel. 27. Bajor 
művészcsalád. 28. Dunántúli megye. 
30. Költői napszak. 32. Centiliter, rö
viden. 34. Magyarországi város. 36. 
Ókori egyiptomi közmondás máso
dik, befejező része. 38. Régies hangu
latú. 40. Kazah sóstó. 43. ... palócok; 
Mikszáth Kálmán műve. 45. Hull. 
47. Ott kezdődik! 49. Lenti hely
re. 51. Hiteles mérték. 53. Virinek 
is becézik. 55. Baranyai község. 57. 
Trombitahang. 59. Dacia-típus. 61. 
Az alumínium vegyjele. 63. Olajzöld. 
65. Leolvasható mobilüzenet. 67. 
Utótag: -kedvelő, -szerető. 69. USA- 
beli szabvány. 71. Ha, angolul. 73. 
Képző, a -vé párja. 74. Szélsőséges 
csaj!

R. T.

A Helikon 15. számában 
közölt Hatalom című rejt
vény megfejtése: Bármi is 
a sorsunk, legyőzhetetlen 
erő.
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A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY J Primăria şi Consiliul 
Local Cluj-Napoca

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

Visít cluj
The Heart of Transylvania
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